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 -1نصب و ونهداری وو یین وای وناییی ،والک ووار و بت ویلفای(فعای و ین وعای وهبد
و
و
و
27 وسی ینهوی وووهمییوی

و وی

وهد وهی :و و

و
وهد

27 وسی ینهوبت ویلففوس ع وی
11 وسی ینهوالییشویصای

وی

وهد
وهد

3 وسی ینهویازی وویوح ک وی

وهد

72 وسی ینهوالک ووار و وبت ویلففووی وهد
773 وسی ینهوالییشویصای

ووی وهد

 -7رحصیءویدایار(وهنمنیی،وینایوهدناویجیی،و ورنجیموییزویاوای وو یهور ورزوینایوهدناویجیی،و والییینهوای و ز و
رستی وویویرستی والییشویدایار(وزیست،
 -3یدنهوالنشونایسوط حورسبای ورطببر ری وهبد ووع و والنشونایسوط حورطببر ری وع وهیهوم،ببا ویریجن،وجد و
یلصنصویاوجهوط حوجی عوججی هوم،اوفو نرقهوآزرووم،ا و
 -7النهن

وط حو والنهن

ویرهورنارز وریسببتهیهوآیشون،ببین،و وعاییتدی والجهببا،ف 111وجیوهورسببافهوهببدناویجیی ،و
و و والنهن

رج ر وال ژهویدسبیز ویفاریونا وفجیوهوروتصبییب،وو ،بت

ورج ر وال ژهویدسبیز وجیووهووست س،ویهو

ییسنسی(وآیهن وویییو والنیوهوسیز وط حو قییفهوییویععوآلاوه،وویییو ورج ر وال ژهوییزسیز وویاریای ویتان،وکینی و
ای وسبری،والیوی،هیهوو والنهن

ورج ر ویدننهوسیز و وجییهجین،ووستهیهوLEDوفی ر ونمییشویاینهوای و رکنشو

س یعوویوه ریطورطر ری وفوه ک والیویشونا وینایعتیس
 -1النهن

وریم وسبیز وورا ولالهوویونقی وحیوبهوونجو وآسبن والری و والنهن

ورا ولالهو وییسبنسبی(و نرقهو والنهن

و طبان والاهشورییتیطی(وویو سن و

و طبان ویایوسبیز والسبیجوو ج،وهب ک والیویشونا وستییهووفن و

عییسوویو سببن وورا ولالهورنتقی وهیزوویو یا وهوی سببتی وجمی ورحماپو والنهن
رنسباروو سبن ووطولالهو72رینچوآلا نننامورلمدا و والنهن

و طببان ورحارآوآینمیو ویععو

و طبان وریمن،وجیوهوروتصبییب،وییسببنسببی(وس وا و

ف نرقهوهشوعمفنی(ورنتقی وهیز
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 -6رورو جازووزموورزوروریهوک:وریتیعو زری(وک،ببایو وسببیی ووسببتهیهوای و یاطهویمناایوییسببنسووعت ووامایی و
،ت

ووسیز ی ور ایوالنیاناه،ون ژ ووییو اسسهوکن،ه ر ویاساهوالییسوویورستی وکهورعجریشوسرحوامایی وایو

وهست شوعایلنتدی و ،ت

ویرووویوال،ووارااووره پ

 -2ییزسیز و11وککسوویسو وسیو و7وککسو ویدسیز وییسنسی(ویدارهت،وویو1وسیوتمی و ایسهوووریر وین،ت ی و
ورنشوآ ازوریتیعووییج،وویوهبد سبتی وینایعتیسوییوجرجورعتتییورزوسا وسیز ی ور ایووالنیاناه،ون ژ ویهو تفغو
ییزوهو نفنییوویا ی و ورنجیموویوهشو یاهوو موسی و1722وکهوییزسیز وریمیموییعتهورس پ
 -1راارءو فج ی(و ایووننیزووسبتهیهواماووییلنجویهوینمییستی وهدناو یما وویهوریزشووهص و وسهو نفنا ویا ی ووویو
آیی و یهورزوسبا وسببیز ی وییفنفورینت ن،بنی وفوواوووسببتهیهواماوییلجوننجویاسبطوسببیز ی و رکایوویو وروو یهوویهو
ینمییستی وراارءوه ویاهویاو
 -7یسبب یعوویورج ر وط حویییان وریتیعووییج،ووریر و یویوری رن،ووفورسببتی وا جهی وییوآ ییوکف،وویااروو1213وعق هو
یا یووهنیسنی هووججورستی وای والن،تیزو ،وییهاو
 -12رعتتیحووعت ونمییناه،وکینا وزنی وییزیهی وویوججی هوکنش
 -11ن،س وییوزنی وعای ورمتصیو وویوکنش
 -17رعتتیحوکییهیهورهتغیلجری،وینییعووست،ویینار وس ال س وویناریوون یهورمورلتنن وفس و ننیج
 -13یا ی وی شورسبتینو ،ونق،هو دناس،وع انه،وک،ایوویوکییه هورجتمیع ،ع انه ،سک

وزنی و وویناروهو ریسی و

یهوهایر وی نی هوییج ورستی
 -17رج ر وط حوآسبببنبو وای وی رن-،رجتمیع،وییویأکناوی ویعتییای وواووآسبببن ویسبببی وناجارنی وویوینایناوییزیی و
ینایعتیس و
 -11امیانه،وویوجد ویرهورنارز وسی ینهوجی عوون و ورحسی ویمناایوریرئهووا ی(ویاپییچهویهوننیز نار ویاسطوکمنتهو
ر ارووو
 -16النهن

ورسبتق ریور یژرنسوااری،وویوهبد سبتی وریا اس،وی ر ویس یعوویوریرئهووا ی(ویدارهت،و ووی ین،ویهو ومو

ججی هپ
 -12ریکغورعتتییر(واجینهور و ویمفکووریری،وای وسبب ییهور ویویفوکنت و وکیاشوآسببن وای ورجتمیع،و1722ویهو
وستهیادیو ونایی(و ویییناوی وعمفا ووآ وایو رییقوه حو ظناهوریکی،
 -11ریرئهو وآ ازشوای وعن،و وح عهور ویصبببای(ویریهی ویهوه ادی و لیط وییور لای ورع رووآسبببن وویاهو وویو
ا ضوآسبن وهبنیسبیی،وهباهویاسبطووعیی ویسدنفه

وویویهتهوای وجاهایی وی ق وی رهایی وک،ی یز و و

ر ایوزیرع،و پپپ و
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 -17النهن

ویأسنسو ویرهورنارز وورن،هیهوعفاموالجها،وی جورستی وویوججی هوکنشوییواافوجرجوه وهه ووی ین،و

رزوک،ایای وحازهووفن وعییس و
و

 -72النهن

و صایی(وسا ورعضی وکمنسنا وع انه،و جفسوهایر ورسک ،ویهوججی هوا جوییو اطاعوه وهه

 -71النهن

و وحمیی ورزو ،بیی:و وکس و وکییای ویینار و نیطقوحیهنهون،ن وییوی هجری ونمیی،هیادی وورئم،وینییعو

وست،وویو ی:وع وهیهو ورسافهوینایوهدناوحقین ،و
 -77النهن

وویویرستی ورج ر و صایی(وجفسهوهایر ورجتمیع،وک،ایورزووستهیادی وذی یطوویوصاصورج ری،وها و

ندض و ،ی یهور وی ر وکیاشوطکقو وییاناوویناروهوییو یایی و سیجاو و یک(و و
 -73النهن

وجد وحضبایویمیهبیوینهوسبنییوویو یک(وکاوی وایوریورستی ویمناایویهاوی ینت،و وال یشوکاوکی و و

ناجارنی و
 -77النهن

وریئهوط حوجمعوآ ی و اتیوی و تجیا ویانار ووسببتایوکییوهببایر و تییزهوییو ارو لایو والن،ببندیوورعجریشو

ا(ونهداری ورزوسهو یهویهویاسی
 -71النهن
 -76النهن

ویدنهووستایرلام:وجی عونهداری و ورهتغی و اتیوی و تجیا ورزوهایر و تییزهوییو ارو لای
ورعتتییر(ووعیی ویسدنه

و یک(وهد وینایعتیسوو

 -72رناقیوویایااونی هوروریهوک:ور ایورجتمیع،وییوروریهوک:ویدجیست،وجد ورحارآووییزریچهوواوورهتغیل،ووی ر وزنی وی،و
س ال س و ویاوس ال س وو
 -71یی ن ورعتتییوجد وو یاوکیناسویهویاارو12وعاوو ورسببتق ریوآ وویو یک(وحیهببنهون،ببن و وهببد سببتیندی وکاو
ی وایوریورستی
 -77ا ع،ورع رووجایی وکییوویو یک(وکاوی وایوریویهوروریهوک:وعن،وح عهو وجد ویارنمناوسیز
 -32و یاری و ونصبب ویجدنجر(و یزهبب،و و جماعهوییز وای والف،ورینفن و والییهوچ رغوویو یک(وحیهببنهون،ببن ویهو
ناایوکنت وکیاشوآسن وای ورجتمیع،
 -31رناقیووم ریورووییو ای ر و وکییهنیسی ووعیی ویسدنفهن
 -37النهن

و ویاساهو یف،وفیمایاوم ریورووییو1ووعت ویسدنفه

و

وحضبایوی،ببا:وای و وموندیووویویرسبتی ورج ر وط حوییجوآ ی وویناروهوایو ووا ی(ویسببین،ویهوزلجلهو

زوهی وعن وییو اطاعوریرئهو ،ی یهویاسطو اوکییر ورجتمیع،و وی رن،نیسی
 -33راار وجدنجیهوویهوو یس وز جن ویهو تفغویکو نفنییوویا ی وییوامیانه،وآی،ییوعیطاهوای
 -37راار و322الان ویهو نیطقوسبون:وزوهوهبی :وفالتا وولتیسوه م وی و یا ،آجو اان ،و غ وییوامیانه،وآی،ییوعیطاهو
ای
 -31کمکواجینهووی ین،ویهوینمییر وس طین،وننیز ناویاسطوی،ا:وای و وموندیووحازهوسک
 -36النهن

وی ر وریجیووالاوع وورطر ری وییله وور یژرنسوااری،وی ر وریرئهووا ی(و رفاجویهو صا ی وحاروآ
4

 -32رج ر وط حوسن وا،تاوویوسارح:ورستی ویمناایوحاظو ینطوزیس و نیطقوسیحف،پ
 -31النهن

ورزوط یقوورن،هیهوعفاموالجها،وی ر ویرهورنارز ور یژرنسوویییی،وویوججی هوا ج

 -37النهن

ورمار ی(ویای(وه عتهوویویرستی ویارنمناسیز و وییا ورجتمیعو یایو76و یفهوکاوی وایوریورستی

 -72النهن

وی،بان:وکمنتهو ی

یک(وهد

ن وزوری،وویوا هد ستی ویاسطوع یناریرو وویویرستی والنهن

وجد ویارنمناسیز و

و وی ستیای وکاوی واوری

 -71عمفنیی،ونماو وط حوینمهورع رووعیماوالاهشوینمهوویو یک(وکاوی وایوریورستی وییوی،ان:وکییه هونایی(و وعن،و
رستی وییو یایی وروریهوک:وینمهوسک

ورستی و

امور اقتصادی و توسعه منطقهای
و
 -1ایجاد مناطق پاکسازی شده از مجوز ( )Clear Zoneجهت تسهیل در جذب سرمایهگذاری
یا،ورزو دای ی ورمار ی(وهبیوصویبای(وه عتهورزوآییزوو ل وسبنجوااوویورستی وا جهی وریجیوو نیطقو
الیکسببیز وهبباهورزو جازورسبب بویههانهر وکهوویوری و نیطقورزومت:ویمی ،و جازای ووزموروروهبباهورسبب و و
س ییههرریویا وویهن وها وییوع آیناای ویاضیًوطاون،ورورو جازای ووزم ویهویرحت،و ،یارناوویوری و نیطقو
سبب ییههرری ونمییاپوویوحی وحیطبب وحا وو121و رحاو اان ،و3و جتمعوهفلینهر و7و رحاوال یشو یا،وویو
ماس و7والدنهوه وهببه

و و6و رحاویالناوی قویهویببای(و نیطقوالیکسببیز وهبباهوویوآ اهورناو وویوآیناهویهوری و

یااروورعج وهووارااوهاپ و
 -2آماده سازی سند راهبردی توسعه سرمایهگذاری استان
یا،ورزورسیس،ی ی ورلجر ی(ووزمویه ناایوجرجوس ییههرریوفرعاورزووروف،و ووییج ،و جاووسناوجی عو و
یرات و وسب ییهوهرری وویورسبتی ورسب بویهوهانه ر وکهوویوآ وی رسبیسو ریلای(وآ ییشوس ز ن ور لای وای و
ریببف،و ورسببت ریسیکوسبب ییهوهرری وویورسببتی ورحصببیءوهبباهوییهبباو و ،بباقوای ورعریی،ورزوسببا وو ل ویهو
سب ییهوهرریر وی ر وا وع ی وس ییههرری وااری وهاهوییهاپو تأساینهوییومت:ورزوآییزویهوکییوو ل وسنجواا و
چنن وسبنا ونهویندیوی ر ورسبتی وا جهی ویفاهوی ر وانچویکورزورسبتی وای وک،بایویا ی ون،باهورس و ورستی وو
ا جهی ویهوعنار وال چاوریوری وح ک

وسبناویرات وو ویاسباهوسب یویههرری ورسبتی ووا جهی ویروآ یوهوسیز و

ک وهورس پو و
و
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تهیه اطلس سددرمایهگذاری در قالب الیههای اطالعاتی در محیط

 -3فراهم کردن مقددما
GIS
یدنهورطفسوسب یویههرری وویومیل وویهای ورطکعیی،وویو ینط وGISویا،ورزوننیزای ورسبتی وی ر وهنیسیی،و
طان و اجاوورمتصیو و وزی ینیی،و ویا ی وط حای ویاساهورستی و ،ییهاپوسنیس هرریر و ویصمناهن ناهی و
ویویلشای و لتففورسببتی و ،یارنناوییورسببتایوهورزورطکعی(و سببتل ورزوری ورطفس ونسببت ویهویصببمناوهن

و

ویوصبباصوط حای وجایاویاسبباهورسببتوی ورمارمونمییناپوویوحی وحیطبب وویهای و لتففوری ورطفسوویوحی و
یامن:ویاوهو وییویامن:وها وویهای ورطکعیی ،ورطفسوس ییههرری ویا ی و وندیی،و ،هاوپ و
و
 -4برگزاری نشددسددت با دبیرکلا معا نین ندایندگان سددازمان هدقاری اقتاددادی (اکو) در
استان
یا،ورزوی نی های و داوو ل وسبونجواا ویقای وویپفمیسب،ورمتصبیو و تنیس وییوظ عن وای ورستی ایورزوط یقو
ی هجری وجفسببی(و وامییشای وین رلمفف،ویه ناایویاسبباهوی ریطورمتصببیو و ویجیی ورس ب پوویوری ویرسببتی وویو
هشو یهونلس وآییزویهوکییوو ل وسنجوااوویورستی وا جهی وجفسی(و تااو وییوسا رو ونمییناهی وک،ایای و
لتففوفرزوجمفهوسببا ر وانا وییجناسببتی وسببنهی ونناییرهائه ور ک ری ویکی سو وی سببنهوویوری ر و زی و
رمتصبیوو ویجیی(وم منجسبتی و پپپ وی هجریوهاهورس پوویوکنییوری و اطاع وییویکشوای ویای(وه عته ووین ک :و
ای نن و ونمییناهی وسبیز ی واماییو ورمتصبیوو وفرکا وویومیل ون،بس ورعضی ورکاوویورستی وا جهی وه وااو
آ اهو وطببم وی هجری وجفسببی(و تااووییو قی ی(ورسببتی و ونمییناهی ویلشووصببایبب ،ورزوظ عن وای ورسببتی و
ا جهی وییزویاوک وهو وویونا ورسبب وییونسببت ویهوهسببت شویای ک(ویجیی وییورسببتی وا جهی وی نی هوییج و و
امیانه،ای و ،لص،ویای(وهن وپ و
و
 -5مذاکره با بخش خاوصی فراهم ندودن مقدما
توجه به نوع تولیدا

راهاندازی ترمینال کارگو در استان با

استان ارزش اقتاادی این تولیدا

یرهورنارز والییینهوکییهاوی ننی وفالییینهویییوااری ،وویوع وهیهوینایعتیسوالتینس بن:ویس بنییووای،وی ر ویاسبباهو
رمتصیو ورستی وا جهی ورس و وری ویلشوس ییهووای،وی ر ورستی و یساجو ،هاوپوویوحی وحیط و ررک ر(و
وای،وییوعایو ویلشووصبایب،وجد ویرهرنارز وی ننی وکییهاوویوع وهیهوینایعتیسویای(وه عتهورس و و
ر وهببیءورپوالسورزویارعقوییویلشووصببایبب،و وط،و رح:ومینان ،وعمفنی(وریجیوو ویاییهن

وری والییینهورج ری،و

وارااوهاپ و
 -6پیگیری تعیین تقلیف بیش از  054مورد زمین اگذار شدهی به بهرهبرداری نرسیده (مستقر
در شهرکهای صنعتی خارج از شهرکها)
ییویاجهویهوی آ یوای ویببای(وه عته وحا وو712و ایوورزوریرطبب،و رهرریوهبباهویهویلشووصببایبب،وویو
هبد

وای ویبناتو،و وویی ورزوهد

ای وعفن یاوهره وز ی وزییو وانازویهوید هی وری ون سناهورس پوی وری و
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وعاوی سببیز و ورحنیءوینهیهای و

رسببیس و ای ن وامیانه،ور ایورمتصببیو ورسببتیناری وا جهی وویوحی والنهن
رمتصیو و ستق وویوری وریرط،و وییووفعویاوریرط،ورزو رهرریوهاهو ،ییهاپ و
و
 -7شناسایی ظرفیتهای معطل مانده اشتراک بالاستفاده برق

ییویاجهویهوریناهویا،ورزوی نی های وو ل وسببنجوااوویوسببی وجیی وییققویهبباو1ووییببا وی ر وک،ببایو
،ییها وویوری ویرستیورستیناری وا جهی وییویم کجوی وییعت واایویع ورن ژ و وحتسورن ژ و 117و ایو وینات،و
و اان،و و767و ایووک،ببی یز وییو ،ببلصببهوعاقرلرک وهببنیسببیی،ونماوهورس ب وکهو ،یار وییویاییهن

وآ ایو

یل،،ورزورنتاییورعجریشویالناو ویهاووارستهوهاهویرو یققونماوپ و
و
 -8دعو

از سدرمایهگذاران بزرگ نظیر بانک پاسدارگادا بنیاد مستضعفانا بنیاد علوی بنیاد

برکت جهت سدرمایهگذاری با تاکید بر ایجاد زیرساختها از جدله تأمین انرژی پایدار
سرمایهگذاری در پر ژههای استراتژیک (مانند پر رش میگو)
ییویاجهویهوریناهورنجیموال ژهای ورسبببت ریسیکوویورسبببتی وننیز ناویأ ن و نییعو یل،وعانم،و ،ییهب با ورسبببتی و
ا جهی وطببم ووعا(ورزوعایو ویلشووصببایبب،وی ر و ،ببییک وویوری وط حای وییووعا(ورزوسب ییههرریر و
یجیه،ونان ویینکوالیسییهیو ویننیوو ستضاای ویننیووعفا و ویننیووی ک ویکشو ،کناور لای ای وس ییههرری و
رست ریسیکورستی و یققوهاوپ و
و
 -9احااء ظرفیتهای قانونی صد ر بخشنامههای بهبود محیط کسب کار
یا،وویه ورزوویایهایو ووارسبتهوای و ومورستی و وعایو ویلشووصای ،ویسدن:و ویدتاوو ینطوکس و و
کییورستی ورس پوی وری ورسیس ورستیناری وا جهی ونست ویهویدنهو وریکغوو ویل،نی هوالن ر ا ویدتاوو ینطوکس و
وکییورمارمونماوهو وطم وییاو والییشوعضی وکس و وکییوویورستی ویارنستهورس وی رسیسوهجریشو«الییشو ف،و
ینطوکسب و وکییوری ر و» و نت،ب وهباهورزوسا ورییقوییزیهین ،ورییقویای و ورییقورینیفوری ر وهیوصورستین،و
ینطوکس و وکییورستی وا جهی وویوالیینجو1722ونست ویهویییستی و1722ویدتاووییعتهورس پو و
و
راه اندازی فستیوال فرهنگیا گردشگری با عنوان «فستیوال مسیر جر ن»

-11

ییویاجهویهویأکنار(و قیمو اااویات

ونست ویهویاساهوججری وویورستی وا جهی و ویهوصاصویاساهوججی هو

ا ج وی نی هییج ای ووای،وی ر وی هجری وعسبتونار وع انه ،وه وهه

وییوعنار و«عستنار و سن وج

هباو وری وعسبتنار وکهو ت،با:ورزوج،بناریهوای و لتففوع انه-،ه وهه
آییزوهبباهو وییو11وریویتد ،ب

ورزو71ویدم یهوسی وجیی و

یهوسببی و1721ورور هوالنارووارااوک وپواافورزوری وج،ببناریه و ،ببییک و و ،و

هبببد ابی و لتففورسبببتبی وا جهبی وفینبای قیم وینایکن
ه وهه

ورس

»ورنجیمو

وییواافویدتاوو طان وسیکنی وری و نیطقورس پو و

و
7

وینایوومن و وججی هوا ج وویویاسببباهوع ان

وو

راه اندازی فستیوال فرهنگیا گردشگری با عنوان «فستیوال مسیر جر ن»

-11

ییویاجهویهویأکنار(و قیمو اااویات

ونست ویهویاساهوججری وویورستی وا جهی و ویهوصاصویاساهوججی هو

ا ج وی نی هییج ای ووای،وی ر وی هجری وعسبتونار وع انه ،وه وهه

وییوعنار و«عستنار و سن وج

هباو وری وعسبتنار وکهو ت،با:ورزوج،بناریهوای و لتففوع انه-،ه وهه
آییزوهبباهو وییو11وریویتد ،ب

ورزو71ویدم یهوسی وجیی و

یهوسببی و1721ورور هوالنارووارااوک وپواافورزوری وج،ببناریه و ،ببییک و و ،و

هبببد ابی و لتففورسبببتبی وا جهبی وفینبای قیم وینایکن
ه وهه

ورس

»ورنجیمو

وینایومن و وججی هوا ج وویویاسببباهوع ان

وو

وییواافویدتاوو طان وسیکنی وری و نیطقورس پو

و
-21

روروالن،ندیور(ووستهیهای ورج ری ،وی یس،وکییهنیس،و ویدنهوهجریشورعجریشومای(و ایایوهنی یای و

یبنیو ورزو71ویهو71ورسب ویلییو ورعجریشونی یا وومای(و ایایوهنی یای وه وهه
هن
-21

وکهو نج ویهویصمناو

وویوری و ایووه ویاپ
ریرئهوچدییچاجو ونق،بهویرانمیوویووصباصورییتی وییوک،باویای واافوییویری،وییورستایوهورزوظ عن و

یلشووصای،ورستی و ویا ی ویینکورطکعیی،وعماهو یصاو(وییویری،ورستی ویهوک،ایای وااف
-21

رعکمویالناو172واجریوی و یصببا وو یوویورسببتی ویهوسببیی ورسببتیناری وایوی ر ورطکعویسببین،و وو یاو
یصاو(وا جهی

-21

رعتتیحوییزریچهو فارن،وا جوییو7وی عهو وع طببهوینشورزو11ومفاورزورنارعوکیوای و ،ببما وی ر ور لن ویییو

ویورستی
-21

ییوعنیی ویهوریناهوطتقو صببایهوهببمییهو12716(/73711و ایخو73/7/72وییزریچهو ز وعای وویورسببتی و
جاووناریو ولرروالنهن

ووزموجد ووعای وسببیز وییزریچهو ز وینیج والییسببنی و وکن

ورزو زری(وک،ببایو

یای(وه عتهورس پ
-21

ی یسب،و طبان و وووی:وکیاشومنم و یصباو(وک،بی یز ورستی و ویکشوویوجد وح:و اض:وییو

رستایوهورزویار وریییویهای وس رس

ویییتین،و وییزیهین،وری ر وی ر وو یاو وییویر(و یصاو(وک،ی یز و

رستی
-21

یییهرری ورطکعی( وظ عن ای و ار :ووسببتهیهای ورج ری،ووی وسببی ینه و کج ووا ی(وسبب ییههرری و

رستی پ
-21

النهن

و وریجیووکمنتهوظ عن ای و ار:و وویل،ووستهیهای ورج ری،وذی:وکییه هویسدن:و ویععو ارنعو

یالناو وی هجری و سبتم ووجفسبی(ووکهوییکنا ویااروو2وجفسهویهو ناایورورو وجمعوینا وظ عن ای وویل،و و
8

ار :و یناه ووسبببتهیهای ورج ری ،وجد ووی وروتنیی وم ریورو وآ ای ویه وسبب ییههرریر و و تقیطبببنی ویلشوو
وصای،وی هجریوهاهورس پ
-12

و وع رااونماو وز ننهووزموجد وریجیووکییوینهوناآ ی وویورستی وویویرستی ویاساهوعایلن ای و

النهن

ورنشویننی و ویانالاژ پ
-12

و و اییتهوجد وریجیووع

النهن

ز وک،بی یز وف نرقهوآزرووک،ی یز وجد ویسدن:وویور وس ییهو

هرری وف6و نرقهوویورستی پ و

امور عمرانی

 -1ی یس،وه ریطورمتصیو و ونیاهویاساهو والن ،ع وججری و داووننیو ورلهای وری ویهو ناایویاساهو
ججری ورسبتی وفویوامن ویرسبتیو طبان وزی سبیوتدیو وظ عنتدی و اجاو والتینسبن:ویاساهو ونقشو
الری

وا وججی هوی رسببیسو امان و ایووی یسبب،وم ریوه ع و و اطبباعوویومیل وسببناویاسبباهو

جد ورستیضییو وریرئهوط یقویهورستیناریو یت موریسی وه ویا
 -7یدنهوسبناوجی عورطکعی(و یا ویهوججری وهی :وزی سیوتدی و ایووننیز وه ریطوسنیس ،وه ریطو
رجتمیع ،ونیاهووا ی(ویسین،و وپپپپ
 -3سببی یناا،ور ایر(و یا ویهو نیز ویاصبباو رحا و اوجایی وا جویهو ناایویسبب یعوویوید هو
ی وری
 -7النهن

و وریجیوووطوک،تن رن،و سیع ی

وویو سن وججری وم،او ووی

 -1یرهورنارز و وید هوی وری ورزوسببی ینهوسببپیسویهو ناایوالییشوکفنهوریرطبب،ورسببتی و وکنت وسببیو و و
سیزای
 -6ا ع،ویااروو1وهبد وری ویهوسبیز ی وهد وری وایو ووانیی وای وک،ایوجد ویلصنصویسدنک(و
کاوید هوویوز ننهوریجیووال ژهوای وویآ ازرو وجرجو تفغو173 262 222 222ییی ویسبببدنک(وکاو
ید ه .و
 -2یلصنصو2271وی ومن یریهی ویهوهد وری وای ورستی ورزو ی:ویناوفز ویتص هوف1وفمینا ویاوجهوسی و
 1722و
 -1سی یناا،ور ایو یا ویهوز ن ول زهوو و یهو1722ویهو کجی ویلشوعن وییوحضایوکفنهوکییهنیسی و
رجاوه ریطوجد ونایی(وی وسیو و وسیزو وییزسیز وسیزهوایوویو نرقوآسن وویاهووپ و

9

 -7رزو د یهوسبی وهرهبتهوبت ونیموط حوندضب و ف،و سبا ورزو تقیطبنی و رجاوه ریطوآییزوه ویاوپو
کفنهور ایو یتطوییورمارمو ف،و وندض و ف،و سا و وروروهجریشو ستم ورزو طان وبت ونیمو وسیی و
رمار ی(ورنجیموهاهوبالنهن
 -12النهن

وح یاو62و ت

وه ویاپ و

وویییورزوط یقوروریهوک:ویرهو وهبببد سبببیز وییوریسبببی وآ ویهوهبببایر وعیل،و

هد سیز و و امیی وری ر و
 -11النهن

ونص ووستهیهو GPSوی وی

 -17النهن

ورعجریشوط ی ونااذوینمهوحاروآو نیز و ساان،وویوی ستیای ورستی .

وکفنهوواوی ای ووانیی وای

 -13رزو ی:ویسبدنک(وم ضورلیسبنهوججفو 3ویناف ویتص هو16وک:وک،ایوحا وو3ووییاوسداورستی و ،وییها ورزو
نجر و3وییبباورسببتین،و113وط حو ،ببیی:وو ووی سببتیی،و وکییه،ببیی،ور ایویهویینکوایو ا ع،وهبباهورناوکهو
حا وو12ووییباویهورزر و177وط حوال ورو وهباهورسب و وی ناوال ورو ویسدنک(وعاقورلرک وییوو وروو یهو
ر سی ورور هووارااوییع پ
 -17النهن

وجد وریصی ووانیی وای وس رس ورستی ویهوهتاهوو ل پ

 -11آیبیزوط حوحبی وواشوزناه،و وآ ازشوکاوکی و وناجارنی ووییور لای وی سبببتیئنی وویوز ننهوای و لتففو
ی ر وهنیس،فی ریطو ثت

وااشوانجین ،وواویی ی وج ر(و نا و دیی(ور ناو وواشوینن،

 -16آییزوط حوان آ از وآ ازشوناجارنی و وجارنی ورسببتی وییور لای وی سببتیئنی وویویهببتهوای وان

فوعایسبب ،و

یصای ی وری وعنفاونی هونایس،و وورستی
 -12النهن

ورلات ننا،وک و وع آیناویا یوال رنهوسیوتمین،و و رح:وم ریورووای وعم رن،

 -11ای ی وحاروآورون و ونایی(وی ور اروویسین،و ووا ی(ویسین،ویهو ومونایی(وی ویازیعورمکموویو
حاروآوفوزلجلهو نرقهوعن و73وآیی و یه وسن:وه قورستی و1ورل،و17و و77ورل،و77وو و یه
 -17ووویازیعورمکمو ایووننیزوین ووسیی(وویاهی وحاروآورون و
 -72رعجرمو یهن وآو(ویهو نیطقوسن:وزهو وییزه،یی،وینشورزو312ویرهوی ستیی،و و12و یایوریف،
 -71ریزییی،ووسیی(وز ن ول زهو النهن

و ورنجیمو اییتی(وجد ورورو صایهوانی(و یت مو زی ر وجد و

جت ر ووسییر(و ریوهوو
 -22روتصببیصو تفغوچدییواجریو وااتصبباو وچدیو واا و نفنییوو وهبب،ببصبباو نفنا ووییی وجد ورعری و
یسدنک(وریزر ومنم و

11

خسار

دیدگان ناشی از زلزله به شرح جد ل ذیل:

ردیف

موضوع

تعداد
واحد

سقف تسهیالت

میزان
تسهیالت

1

بازسازی اماکن مسقونی شهری

094

1544

707/444

2

بازسازی اماکن مسقونی ر ستایی

2444

1544

3/444/444

3

تعدیر اماکن مسقونی تجاری شهری ر ستایی

-

344

214/044

0

تامین لوازم معیشتی (لوازم خانگی سرمایه ای)

-

344

754/444

5

جایگاه دامی آسیب دیده

-

244

04/444

 -73ریزییی،ووسیی(وسنکجو ایخو1ورل،و17وو النهن

توضیحات

و ورنجیمو اییتی(وجد ورورو صایهوانی(و یت مو

زی ر وجد وجت ر ووسییر(و ریوهو وووووووووووووووووووو
 وووووووووووووووووووورورو صایهوهمییهو(/1311616و17771وابببو ایخو1722/12/71وانی(و
یت مو زی ر وجد ور دی وریبب:ویسببدنک(وروروهبباهوک،ببی یزر و وریرئهویسببدنک(و
یینا،وریزر ومنم ویهوآسن وویاهی وک،ی یز ونیه،ورزوسن:و وآیه عته،ورون و
 -77ریزییی،ووسیی(وسنکجو ایخو77ورل،و77وو النهن
جت ر ووسییر(و ریوهوو
 -71ییزسیز و نیطقوزلجلهوزوه و

11

و ورنجیمو اییتی(وییووستهیهوای وک،ای وجد و

