 بياويه مأموريت فرماوداری شهرستان فيروزکوهفشهبًذاسی دس للوشٍ هأهَسیت خَیص ثؼٌَاى ًوبیٌذُ ػبلی دٍلت  ،هسئَلیت اجشای سیبستْبی ػوَهی
دٍلت ٍ ًظبست ثش فؼبلیت ٍ ػولکشد آى دستِ اص دستگبُ ّبی اجشایی  ،هؤسسبت ٍ ضشکت ّبی دٍلتی هستمش دس
ضْشستبى کِ اص ثَدجِ ػوَهی دٍلت استفبدُ هی ًوبیٌذ ػْذُ داس هی ثبضذ .
ضٌبسبیی هسبئل ٍ هطکالت ثخص ّبی هختلف التصبدی  ،اجتوبػی ٍ فشٌّگی ضْشستبى ٍ تؼییي اٍلَیت ّبی کبسی
دستگبُ ّبی اجشایی .
ًظبست ٍ ثبصسسی ٍ اسصیبثی ػولکشد کلیِ دستگبُ ّبی ضْشستبى ٍ سٌجص هیضاى سضبیت هٌذی هشدم اص ًحَُ ثشخَسد
هذیشاى ٍ کبسکٌبى ثب اسثبة سجَػبى .
ثشًبهِ سیضی ٍ ّوبٌّگی الصم جْت پیطگیشی اص هؼضالت اهٌیتی ٍ اجتوبػی دس ضْشستبى .
دس پبیبى ارػبى هی داسد فشهبًذاسی فیشٍصکَُ  ،پشسٌل خَد سا سشهبیِ اصلی خَیص داًستِ ٍ تالش ثی دسیغ
خَد سا جْت تأهیي سفبُ  ،استمبء ٍ ثْشُ هٌذی اص داًص سٍص ٍ سضبیت هٌذی آًْب ثکبس خَاّذ ثست .
چشم اوداز فرماوداری شهرستان فيروزکوه :

ثب اتکبل ثِ لذست الیضال الْی ٍ دس پشتَ ایوبى ٍ ػضم هلی ٍ کَضص ثشًبهِ سیضی ضذُ ٍ هذثشاًِ جوؼی ٍ دس
هسیش تحمك آسهبًْب ٍ اصَل لبًَى اسبسی جوَْی اسالهی ایشاى دس افك پٌج سبلِ .
فیشٍصکَُ ضْشی است دس حبل تَسؼِ داسای تؼبهل فؼبل دس سطح استبى ثب جبیگبُ هٌبست ػلوی  ،فشٌّگی ،
التصبدی ٍ في آٍسی دس استبى  ،هؤثش دس هٌطمِ  ،هتَاصى ٍ هتٌبست ثب هحیظ کبسثشدی پیشاهًَی ثب َّیتی
اسالهی ٍاسصضْبی هلی .
ضْشستبى فیشٍصکَُ دس افك ایي چطن اًذاص داسای چٌیي ٍیژگیْبیی خَاّذ ثَد :

 -1تَسؼِ یبفتگی هتٌبست ثب همتضیبت فشٌّگی  ،تبسیخی  ،جغشافیبیی ٍ اجتوبػی خَد هتکی ثش اصَل اخاللی ٍ
اسصضْبی اسالهی  ،هلی اًمالثی ثب تأکیذ ثش هشدم سبالسی دیٌی  ،ػذالت اجتوبػی ٍ آصادیْبی هطشٍع  ،حفظ
کشاهت ٍ حمَق اًسبًْب ٍ ثْشُ هٌذی اص اهٌیت اجتوبػی ٍ لضبیی .
 -2تأکیذ ثش سضذ پشضتبة ٍ هستوش التصبدی هجتٌی ثش هضیت ّبی ًسجی ٍ سلبثتی دس ساستبی هحَسّبی تَسؼِ
ضْشستبى ّوشاُ ثب ػذالت اجتوبػی  ،هطبسکت ّبی هشدهی ٍ هذًی .
-3ثشخَسداسی اص داًص پیطشفتِ تَاًب دس تَلیذ ػلن ٍ فٌبٍسی  ،هتکی ثش سْن ثشتش هٌبثغ اًسبًی ٍ سشهبیِ
اجتوبػی دس تَلیذ کلی .
 -4ثشخَسداسی اص سالهت  ،سفبُ  ،اهٌیت غزایی  ،تأهیي اجتوبػی  ،فشصت ّبی ثشاثش  ،تَصیغ هٌبست دسآهذ ًْ ،بد
هستحکن خبًَادُ  ،ثِ دٍس اص فمش  ،فسبد  ،تجؼیض ٍ ثْشُ هٌذ اص هحیظ صیست هطلَة .
 -5ثشلشاسی هحیظ اهي ٍ سبصگبسی فؼبلیت ّب ثب هحیظ کبلجذی ٍ پیشاهًَی هجتٌی ثش اصَل آهبیص سشصهیي ثب
هشدهبًی هؤهي  ،فؼبل  ،تالضگش  ،کبسآفشیي  ،پَیب  ،هسئَلیت پزیش  ،هطبسکت پزیش  ،ثب ًطبط  ،هؤثش ٍ هفتخش ثِ
پیطیٌِ تبسیخی  ،فشٌّگی ٍ هزّجی .
 -6داسای تؼبهل فؼبل دس سطح استبى ثب اٍلَیت دس حَصُ ّبی ػلوی  ،فٌبٍسی  ،صٌؼت  ،کطبٍسصی  ،فشٌّگی ٍ
التصبدی .
 -7دست یبفتي ثِ جبیگبُ اٍل التصبدی  ،ػلوی  ،فٌبٍسی دس سطح هٌطمِ ثب تأکیذ ثِ جٌجص ًشم افضاسی ٍ تَلیذ
ػلن  ،سضذ پشضتبة ٍ هستوش التصبدی  ،استمبء ًسجی سطح دسآهذ سشاًِ ٍ سسیذى ثِ اضتغبل کبهل .

منشور اخالقی دولت تدبیر و امید
بسماهلل الرحمه الرحيم

 -1خذاًٍذ را در ّوِ حبالت ًبظز ثز اػوبل ٍ رفتبر خَیؼ ٍ هغئَلیت را اهبًتی الْی ثذاًن.
ّ -2وِ آحبد هزدم ایزاى را اس ّوِ الَام ٍ هذاّت الْی ٍ ثذٍى تَجِ ثِ تفبٍتّبی فزدی ،جٌغیتی ٍ
گزٍّی ،هحتزم ثؾوبرم ٍ اس حمَق ،حزین خصَصی ،حیثیت ٍ ؽزافت آًبى پبعذاری کٌن ٍ در
اعتفبدُ اس توبم عزهبیِّبی اًغبًی کؾَر ثکَؽن.
ّ -3ذف اٍل هي تبهیي هصبلح پبیذار ًظبم جوَْری اعالهی ایزاى ثبؽذ ٍ در صَرتی کِ ثیي هٌبفغ
فزدی حشثی ،عبسهبًی ،لَهی ٍ حزفِای هي ثب هصبلح هلی تضبدی ثبؽذ ،اس هٌبفغ خَد ثگذرم ٍ هصبلح
هلی را هجٌبی تصوین لزار دّن؛ در توبم تصویوبت ٍ الذاهبت خَد ،عیبعتّبی کلی ًظبم (اثالؽ ؽذُ
تَعط همبم هؼظن رّجزی) ،ثزًبهِّبی تَعؼِ ،لَاًیي ٍ اٍلَیتّبی اػالم ؽذُ اس طزف رییظجوَْر
را هذ ًظز لزار دّن.
 -4اًذیؾِام در هذار اػتذال ،تصویوبتن ثز هجٌبی تذثیز ٍ رفتبرم در چبرچَة لبًَى ثبؽذ ٍ اس
تٌذرٍی ،ؽتبةسدگی ٍ خَدعزی ثپزّیشم.
ّ -5وَارُ اس درٍؽ ثپزّیشم؛ ثِ ؽؼَر ٍ افکبر ػوَهی احتزام ثگذارم؛ اس دعتکبری در اطالػبت ٍ یب
ارایِ اطالػبت ثِ گًَِای کِ هَجت فزیت دیگزاى ثِ ٍیضُ هغئَالى ػبلی ًظبم ؽَد ثِ ؽذت پزّیش
کٌن؛ ثِ ػٌَاى اهیي ًظبم جوَْری اعالهی ،اطالػبت ٍ اعزار ًظبم را حفظ ًوبین؛ چِ در سهبى
هغئَلیت ٍ چِ ثؼذ اس آى راسدار ثبؽن.
 -6در توبم تصویوبت ٍ الذاهبت خَد جَیب ٍ پذیزای ًمذ ٍ ًظز دیگزاى ثبؽن ،هغئَلیت خطبّبی خَد
را ثپذیزم؛ ثزای دیذگبُ هخبلف ٍ اًتمبد ،ارسػ لبئل ثبؽن ٍ خَد را همیذ ثِ گشارػدّی هٌظن ثِ
رئیظجوَْر ٍ هزدم ثذاًن.
ً -7گبُ ٍ ّذف خَد را ثِ عبسهبى تحت هذیزیت خَد هحذٍد ًکٌن ،ثلکِ تؼبهالت ثیي عبسهبًی ٍ
ّنافشایی ّبی فزاعبسهبًی را هذًظز لزار دّن .در ایي راُ ثِ ٍیضُ ثب ٍسارتخبًِّبی ّنگزٍُ ،فزاتز اس
هٌبفغ عبسهبًی ٍ ثب ّذف دعتیبثی ثِ اّذاف هلی ّوکبری هؤثز داؽتِ ثبؽن.

 -8هجٌبی ٍاگذاری هٌبصت را ؽبیغتگی ،راعتگَیی ٍ درعتکبری لزار دّن ٍ ًشدیکبى عججی ٍ ًغجی
هي در اًتصبثبت اس ّیچ اهتیبس ٍ تمذهی ثزخَردار ًجبؽٌذ.
 -9هذیزاى سیزدعت خَد را ثزای پذیزػ هغئَلیتّبی ثشرگتز ٍ ثلٌذ رتجِتز آهبدُ کٌن ٍ کبرکٌبى
خَد را ثِ هثبثِ عزهبیِای ثپٌذارم کِ ثْزٍُری ٍ ثبلٌذگی آىّب ثز ػْذُ هي اعت.
ً -11ظزات تخصصی هذیزاى لجلی ،کبرهٌذاى ،هٌتمذاى ٍ هؾبٍراى هغتمل خَد را جَیب ؽَم ٍ ثِ
آى تَجِ ٍیضُ کٌن.
 -11حك هزدم در دعتزعی ثِ اطالػبت را پبط دارم ،ؽفبفیت اطالػبتی را هجٌبی ػول لزار دّن؛ در
ارایِ اطالػبت ثِ آًبى ٍ تؼبهل ثب رعبًِّب فؼبالًِ ٍ ثب رٍیکزد هثجت ػول کٌن ٍ در ایي هغیز ثب ًظبم
اطالعرعبًی دٍلت ّوبٌّگ ػول کٌن.
 -12عزهبیِّبی ّغتی چَى اًزصی ،هحیط سیغت ٍ ًیزٍی اًغبًی را عزهبیِّبی توبم ثؾز داًغتِ،
در حفظ ،کبرثزد درعت ٍ ثْغبسی آًْب کَؽؼ کٌن ٍ ایي عزهبیِ را ّوچَى هیزاثی ثپٌذارم کِ اس
گذؽتگبى ثِ هب رعیذُ اعت ٍ چَى اهبًتی ثپٌذارم کِ ثبیذ ثِ آیٌذگبى ثزعبًین.
ّ -13ز گبُ ثِ ایي جوغثٌذی ثزعن کِ تَاى السم ثزای اًجبم هغئَلیت را اس دعت دادُام هزاتت را ثِ
رئیظجوَْر اػالم کٌن ٍ سهبًی کِ هیخَاّن عبسهبى تحت هذیزیت خَد را تحَیل هغئَل ثؼذی
دّن ،توبم اطالػبت ٍ تجزثیبت خَیؼ را ثِ جبًؾیي خَد هٌتمل کٌن.
هي در پیؾگبُ لزآى کزین ٍ در ثزاثز رئیظجوَْری اعالهی ایزاى ثِ خذاًٍذ لبدر هتؼبل عَگٌذ یبد
هی کٌن کِ ّوَارُ در دٍراى هغئَلیت خَد ثِ لبًَى  ،همزرات ٍ هٌؾَر اخاللی دٍلت «تذثیز ٍ
اهیذ» هتؼْذ ثبؽن ٍ ّوِ تَاى خَد را در راُ ایفبی ٍظبیف لبًًَی خَد ثکبر گیزم.

