
نگاه ویژه به استان ها

بستر  »ایجاد  راهبرد  ذیل  عملياتي  هاي  برنامه  و  اجرایي  هاي  سياست  تدوین 
مناطق  متنوع در  قابليتهاي  و  بكارگيري ظرفيتها  و  استانها  و  مناطق  بين  رقابت 
كشور » در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري و تدوین 

نظام نامه توسعه پایدار و متوازن منطقه اي 

تصویب بالغ بر 185 طرح عمران و توسعه شهري و تهيه نقشه راه نوسازي و تحول 
در مدیریت و نظام اداري شهرداري ها و انجام اقدامات الزم براي پياده سازي آن با 

همكاري شهرداري هاي كشور 

تهيه پيش نویس الیحه جامع نظام تقسيمات كشوري، الیحه احزاب، الیحه سازمان 
مدیریت بحران كشور، الیحه درآمد پایدار شهرداري ها، الیحه قانون مدیریت شهري، 
الیحه قانون دهياري ها، الیحه اصالح قانون شوراها و انتخاب شهرداران، الیحه نحوه 

برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز، آئين نامه اداري و استخدامي شهرداري ها و...

تصاویر  بررسي  امكان  جهت   ، كشور  وزارت  مانيتورینگ  مركز  اندازي  راه 
دریافتي از  دوربين هاي اقصي نقاط كشور به منظور ارتقاي امنيت و بهره برداري 

در شرایط حساس 

خدمات  حوزة  در  ها  شهرداري  سایر  و  كالنشهرها  شناسي  آسيب  سند  تهية 
شهري و محيط زیست، حمل و نقل و ترافيك، منابع مالي و درآمدي، فرهنگي و 

اجتماعي، ساختاري- مدیریتي، و شهرسازي

توسعه شهری

ارائه لوایح قانونی

ارتقای  امنيت

محيط   زیست

همراه با
 وزارت کشور

 دولت تدبیر و امید
نیتوسعه همكاري اقتصادي منطقه اي استان ها با كشورهاي همسايه ستا توسعه ا

برگزاري كارگاه هاي علمي و تخصصي درخصوص اقتصاد مقاومتي 
متی قتصاد مقاو ا

پيگيري مصوبات سفرهاي كاروان تدبير و اميد
نی ستا سفراهی ا

ن اهساماندهي و تقويت سمن ها و كانون هاي فرهنگي و اجتماعي بانوان 
سم هی  ساماند

زانن رفماندارانتصاب زنان در پست فرماندار و بخشدار

نوادهتهيه سند راهبردي امور زنان و خانواده زانن و خا

توسعه  اپیداربرگزاري همايش ملي الگوي توسعه پايدار و متوازن منطقه اي

هبردیتدوين سند راهبردي جامع وزارت كشور سند را

تهيه آئين نامه اداري و استخدامي شهرداري ها 
و الیحه دهياري ها

ایجاد و بهره برداري از آرشيو الكترونيكي كليه اسناد 
هویتي )بالغ بر 120 ميليون سند هویتي(

پيشگيري ، آمادگي و مقابله و بازسازي اجراي حدود 8 هزار پروژه در كشور در حوزه هاي 

برگزاري همایش ملي الگوي توسعه پایدار 
و متوازن منطقه اي

نظارت بر عملكرد شوراي برنامه ریزي و توسعه استانها 

از حيث بررسي انطباق مصوبات با قوانين 

اجراي بيش از 12.000 طرح و پروژة عمراني
 توسط دهياري ها

بهره برداري از مرحله نخست سامانه تجهيزات
 و ادوات مدیریت بحران

گسترش فن آوري صدور شناسنامه مكانيزه بصورت 
پایگاه محور در سطح كشور)قریب به    9 ميليون جلد 

شناسنامه در سال93 صادر شده است(

افزایش ضریب 50 درصدی بيمه  محصوالت 
 زراعی و درختی

تكميل زیرساخت ها و اقدامات صدور كارت هوشمند 
ملي )در طول سال 93 تعداد1.100.000 كارت

 صادر شده است(

كاهش رشد مرگ و مير 
ناشي از تصادفات حمل و نقل شهري 

استقرار مدیریت نوین روستایي در قالب 30.000 
دهياري در روستاهاي كشور

وزارت كشور از زمان آغاز به كار دولت يازدهم با 
استعانت از خداوند متعال، توجه ويژه به منويات 
جمهور  رييس  راهبردهای  رهبری،  معظم  مقام 
محترم و با تكيه بر تالش و پشتكار پرسنل خدوم 
خود در سراسر كشور در مسير پيشرفت و توسعه 
پايدار ايران اسالمی گام بر داشته است. اينک در 
 1394 سال  ماه  شهريور  در  دولت  هفته  آستانه 
كارنامه  از  بخشی  بر  اندازيم  می  اجمالی  نگاهی 

پرتالش وزارت كشور در دو سال گذشته.

تهيه شده در
 مركز اطالع رسانی واموربين الملل 

وزارت كشور 

تهيه و عملياتي نمودن 
سامانه مكان محور مرزها؛ 

در راستاي احصاء كليه نقشه 
هاي مرزي و عوارض مربوطه 

»خانه  قانوني  فعاليت  زمان احياي  كاهش  و  تسهيل  احزاب«، 
و  تأسيس  مجوز  تقاضاهاي  به  رسيدگي 

تشكل  و  احزاب  عمومي  مجامع  برگزاري 
ملي  همایش  دو   / صنفي  و  سياسي  هاي 

وزارت كشور با دبيران كل احزاب و تشكل 
هاي سياسي  و نشست هم اندیشي مشترك 

استانداران و فرمانداران با دبيران كل احزاب 
و تشكل هاي سياسي در استان ها برگزار شد.


