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عنوان طرح:

دست ّبی آلَدُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى 

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ثزرسی ٍ تجبدل ًظز پیزاهَى پذیذُ فسبد در ایزاى ٍ ریشِ ّبی آى ٍ ارائِ راّکبری جْت ثزٍى رفت اس ٍضعیت کًٌَی
خالصه طرح :
فسبد در التصبد ،ثِ عذم شفبفیت ٍ تَسعِ ًیبفتگی هٌجز هی شَد .التصبدی کِ در آى فسبد ریشِ دٍاًدذُ ،عدهٍُ ثدز ثدزٍس هسدبی دبد
اجتوبعیّ ،زگش ثِ شبخص ّبی تَسعِ یبفتگی ًوی رسذ .فسبد ثیشتز یک اهز التصبدی است ٍ ثِ دالی هختلف هی تَاًذ شدک ثگیدزد.
ایي پذیذُ فمط ثِ کشَرّبی در بل گذار التصبدی یب دیگز کشَرّبی در بل تَسعِ هزثَط ًویشَد ،ثلکِ پذیذُای است کِ ثدِ رفتدبر
ثشز ٍاثستِ است ٍ در توبم کشَرّب صزف ًظز اس سطح تَسعِ التصبدی ٍ سیبسی آًْب ظبّز هیشَد .اهزٍسُ ٍ ثدِ ثدبٍر ثسدیبری اس هدزدم
فسبد در کشَرهبى ثِ یک اهز عبدی ٍ هشهي تجذی شذُ است.
اس ّویي رٍ ثز آى شذین تب ثب ثزگشاری سلسلِ جلسبتی ثِ ثزرسی ریشِ ای هسئلِ فسبد در ایزاى ٍ راّکبر ّبی هجبرسُ ثب آى ثپدزداسین .لدذا
ثب دعَت اس چٌذ ًفز اس ثزجستِ تزیي چْزُ ّبی شبخص سیبسی کِ در سبل ّبی هختلف عْذُ دار هٌبصت هختلف در کشدَر ثدَدُ اًدذ،
سعی دارین تب ثِ کبلجذ شکبفی پذیذُ فسبد در دٍ ثخش ًْبدّبی اًتصبثی ٍ اًتخبثی ثِ طَر هجشا در دٍ جلسِ ثپزداسین.
هْوبًبى ایي ًشست در جلسِ دٍم ٍ در ثخش ًْبدّبی اًتصبثی آلبیبى اکجز اعلوی (ًوبیٌذُ سبثك هزدم تجزیش در هجلس شَرای اسدههی)
ٍ جت االسهم ویذ رسبیی (ًوبیٌذُ دٍرُ ًْن ٍ دّن هجلس شَرای اسههی اس َسُ اًتخبثیِ تْزاى) خَاٌّذ ثَد.
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