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 بسمه تعالي
 

وزارت جهاد  –وزارت صنعت، معدن و تجارت –و دارایی یوزارت امور اقتصاد –وزارت نیرو –وزارت نفت 

 وزارت راه و شهرسازی  –سازمان حفاظت محیط زیست  –سازمان انرژی اتمی ایران  –کشاورزی

 

اًَى تزًاهِ عَم تَععِ ٍ تشکیل شَرای عالی ( ق4( ٍ )2( قاًَى اصالح هَاد )3شَرای عالی اًزصی کشَر تِ هَجة هفاد هادُ )

اًزصی ٍ ًیش هادُ پٌجن اس فصل عَم قاًَى اصالح الگَی هصزف اًزصی در راعتای عیاعتگذاری، تٌظین ٍ تذٍیي عیاعتْای اصلی 

 تشکیل گزدیذ ٍ هَارد سیز را تصَیة ًوَد: 33/32/3332ٍ راّثزدی تخش اًزصی کشَر در تاریخ 

 کیل شَرای عالی اًزصی کشَر )تِ شزح پیَعت(ًاهِ اجزایی تش آییي -3

 تشکیالت شَرا )تِ شزح پیَعت( -2

( قاًَى تزًاهِ عَم تَععِ ٍ تشکیل شَرای عالی اًزصی ٍ ًیش هادُ 4( ٍ )2( قاًَى اصالح هَاد )3تز اعاط هفاد هادُ ) -3

ذٍیي عیاعتْای اصلی ٍ پٌجن اس فصل عَم قاًَى اصالح الگَی هصزف اًزصی کِ تز جایگاُ ایي شَرا در تٌظین ٍ ت

را در  "عٌذ هلی راّثزد اًزصی کشَر"راّثزدی تخش اًزصی تاکیذ شذُ اعت، شَرای عالی اًزصی تصوین گزفت تا 

( قاًَى تزًاهِ پٌجن تَععِ در ایي شَرا هطزح ٍ هَرد تاییذ قزار دادُ ٍ تزای طی هزاحل 325هادُ )« ب»راعتای تٌذ 

 قاًًَی اقذام ًوایذ. 

هقزر شذ کِ کویغیَى تخصصی ایي شَرا تا  "عٌذ هلی راّثزد اًزصی کشَر"ًَیظ  ّایی اس پیش ی تخشپظ اس تزرع -4

ّای تعذی  ای اس ٍسرات راُ ٍ شْزعاسی تزای تزرعی تخش ّای عضَ شَرا ٍ ًوایٌذُ خاًِ حضَر ًوایٌذگاى ٍسارت

ی کشَر تشکیل ٍ ضوي تاسًگزی ٍ ریش در اعزع ٍقت در عاسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ "عٌذ هلی راّثزد اًزصی کشَر"

تز  ٍ کاهل "عٌذ هلی راّثزد اًزصی کشَر"افشٍدى تزخی هالحظات هطزٍحِ تَعط شَرای عالی اًزصی کشَر در 

 کزدى آى تِ ٍیضُ در تخش چالشْا ٍ تٌگٌاّا تَعط کویغیَى تخصصی، عٌذ را تِ جلغِ تعذی شَرا تقذین ًوایذ.

 
 

 
 با احترام مجدد

 

  
 روووشت :

معبون محترم  -اعضبي محترم شوراي اقتصبد -دفتر رئيس جمهور -معبون اول محترم رئيس جمهور -. رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي  
اداره كل قواويه و مقررات -ديوان محبسببت كشور -دفتر ببزرسي ويژه رئيس جمهور -معبون محترم امور مجلس رئيس جمهور-حقوقي رئيس جمهور

تمبم معبووت هبي سبزمبن مديريت و -حوزه ريبست -هب استبوداري -اداره كل قواويه مجلس شوراي اسالمي -زرسي كل كشورسبزمبن بب -كشور
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 دفتر هيئت دولت -بروبمه ريسي كشور
 


