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تذٍیر جلسِ ّواٌّگی با ادارات ریربط، ًوایٌذگاى هردم ٍ شَرا ّای اًکشافی قریِ جات ٍ تَضیحات در رابطِ ًحَُ 

.تاسیس اًجوي بر اساس طرزالعول تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری

.شٌاسائی ٍ اًتخاب جَاهع عالقوٌذ بِ اهَر جٌگلذاری ٍ تعیي ساحات جٌگالت بوٌظَر تٌظین پایذار

تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاری تحت رٌّوایی هستقین تین تخٌیکی ریاست زراعت ٍالیات بر اساس 36تْیِ پالى هذیریتی برای 

.هعیار ّای تعیي شذُ ٍ ًوًَِ پالى هذیریتی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیباشذ

 عقذ تَافقٌاهِ هیاى ریاست زراعت ٍ اًجوي ّای جٌگلذاری در رابطِ احذاث قَریِ جات، تَلیذ ًْال، اًتقال، غرس، 

.آبیاری ٍ حفاظت ًْال ّا در ساحات احیاء شذُ ٍ جبراى ًاغگی ّا در سال ّای بعذی

.ارسال اسٌاد اًجوي ّا غرض ثبت در ٍزارت طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

( خاًَاد10ُّر اًجوي بِ تعذاد )اًتخاب ٍ هعرفی خاًَادُ ّای تحت هذیریت اًجوي برای احذاث قَریِ جات 

 بستِ ٍسایل کاری شاهل تخن جلغَزُ، چْارهغس، کَد حیَاًی، آبپا، بیل، ٍسایل خیشاٍُ، خریطِ 360تْیِ ٍ خریذاری 

پالستیکی، سیخ گَل برای تًَل پالستیکی، پالستیک شش هترُ، تار رجِ، هاشیي دٍاپاشی ٍ ادٍیِ ضذ آفات ٍ اهراض

. اًجوي جٌگلذاری36 خاًَادُ تحت هذیریت 360تَزیع بستِ ّای کاری بِ 

 اًجوي جٌگلذاری در سطح هحالت در رابطِ بِ اهَر تخٌیکی 36 قَریِ دار ٍ اعضای 360تذٍیر جلسات آهَزشی برای 

احذاث قَریِ جات خاًگی، حفظ ٍ هراقبت آى، احیاء ٍ حفاظت جٌگالت طبیعی

خریذاری هَترسیکل، کوپیَتر لپتاب، قرطاسیِ، رٍغٌیات، فرًیچر ٍ غیرُ بر اساس قاًَى تذارکات

  اًجوي جٌگلذاری تَسط قَریِ داراى36  قَریِ خاًگی تحت هذیریت 360آهادُ سازی زهیي ٍ ایجاد 

کشت قَریِ تَسط تخن ّای خریذاری شذُ تَسط قَریِ دار

حفظ ٍ هراقبت ٍ آبیاری ًْال ّا در طَل سال

اًجام ًظارت از طبیق فعالیت ّا تَسط ریاست زراعت

هیساىسٌبلِ

پکتیا

جَزاثَرحولحَت

1398پالن عملیاتی ساالنه پروژه احداث قوریه های خانگی برای سال :  7ضمیمه 

 هشخصات ٍالیات
1398هَعذ تطبیق سال 

هالح

ظات
قَسعقربدلَجذی اسذسرطاى
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تذٍیر جلسِ ّواٌّگی با ادارات ریربط، ًوایٌذگاى هردم ٍ شَرا ّای اًکشافی قریِ جات ٍ تَضیحات در رابطِ ًحَُ 

.تاسیس اًجوي بر اساس طرزالعول تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری

.شٌاسائی ٍ اًتخاب جَاهع عالقوٌذ بِ اهَر جٌگلذاری ٍ تعیي ساحات جٌگالت بوٌظَر تٌظین پایذار

تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاری تحت رٌّوایی هستقین تین تخٌیکی ریاست زراعت ٍالیات بر اساس 36تْیِ پالى هذیریتی برای 

.هعیار ّای تعیي شذُ ٍ ًوًَِ پالى هذیریتی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیباشذ

 عقذ تَافقٌاهِ هیاى ریاست زراعت ٍ اًجوي ّای جٌگلذاری در رابطِ احذاث قَریِ جات، تَلیذ ًْال، اًتقال، غرس، 

.آبیاری ٍ حفاظت ًْال ّا در ساحات احیاء شذُ ٍ جبراى ًاغگی ّا در سال ّای بعذی

.ارسال اسٌاد اًجوي ّا غرض ثبت در ٍزارت طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

( خاًَاد10ُّر اًجوي بِ تعذاد )اًتخاب ٍ هعرفی خاًَادُ ّای تحت هذیریت اًجوي برای احذاث قَریِ جات 

 بستِ ٍسایل کاری شاهل تخن جلغَزُ، چْارهغس، کَد حیَاًی، آبپا، بیل، ٍسایل خیشاٍُ، خریطِ 356تْیِ ٍ خریذاری 

پالستیکی، سیخ گَل برای تًَل پالستیکی، پالستیک شش هترُ، تار رجِ، هاشیي دٍاپاشی ٍ ادٍیِ ضذ آفات ٍ اهراض

. اًجوي جٌگلذاری36 خاًَادُ تحت هذیریت 356تَزیع بستِ ّای کاری بِ 

 اًجوي جٌگلذاری در سطح هحالت در رابطِ بِ اهَر تخٌیکی 36 قَریِ دار ٍ اعضای 356تذٍیر جلسات آهَزشی برای 

احذاث قَریِ جات خاًگی، حفظ ٍ هراقبت آى، احیاء ٍ حفاظت جٌگالت طبیعی

خریذاری هَترسیکل، کوپیَتر لپتاب، قرطاسیِ، رٍغٌیات، فرًیچر ٍ غیرُ بر اساس قاًَى تذارکات

  اًجوي جٌگلذاری تَسط قَریِ داراى36  قَریِ خاًگی تحت هذیریت 356آهادُ سازی زهیي ٍ ایجاد 

کشت قَریِ تَسط تخن ّای خریذاری شذُ تَسط قَریِ دار

حفظ ٍ هراقبت ٍ آبیاری ًْال ّا در طَل سال

اًجام ًظارت از طبیق فعالیت ّا تَسط ریاست زراعت

هالح

ظات
قَسعقربهیساىسٌبلِاسذسرطاىجَزاثَرحولحَتدلَجذی  هشخصات ٍالیات

1398هَعذ تطبیق سال 

پکتیکا
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تذٍیر جلسِ ّواٌّگی با ادارات ریربط، ًوایٌذگاى هردم ٍ شَرا ّای اًکشافی قریِ جات ٍ تَضیحات در رابطِ ًحَُ 

.تاسیس اًجوي بر اساس طرزالعول تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری

.شٌاسائی ٍ اًتخاب جَاهع عالقوٌذ بِ اهَر جٌگلذاری ٍ تعیي ساحات جٌگالت بوٌظَر تٌظین پایذار

تاسیس اًجوي ّای جٌگلذاری طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

 اًجوي جٌگلذاری تحت رٌّوایی هستقین تین تخٌیکی ریاست زراعت ٍالیات بر اساس 36تْیِ پالى هذیریتی برای 

.هعیار ّای تعیي شذُ ٍ ًوًَِ پالى هذیریتی کِ ضویوِ ایي سٌذ هیباشذ

 عقذ تَافقٌاهِ هیاى ریاست زراعت ٍ اًجوي ّای جٌگلذاری در رابطِ احذاث قَریِ جات، تَلیذ ًْال، اًتقال، غرس، 

.آبیاری ٍ حفاظت ًْال ّا در ساحات احیاء شذُ ٍ جبراى ًاغگی ّا در سال ّای بعذی

.ارسال اسٌاد اًجوي ّا غرض ثبت در ٍزارت طبق طرزالعول تاسیس اًجوي ّا

( خاًَاد10ُّر اًجوي بِ تعذاد )اًتخاب ٍ هعرفی خاًَادُ ّای تحت هذیریت اًجوي برای احذاث قَریِ جات 

 بستِ ٍسایل کاری شاهل تخن جلغَزُ، چْارهغس، کَد حیَاًی، آبپا، بیل، ٍسایل خیشاٍُ، خریطِ 360تْیِ ٍ خریذاری 

پالستیکی، سیخ گَل برای تًَل پالستیکی، پالستیک شش هترُ، تار رجِ، هاشیي دٍاپاشی ٍ ادٍیِ ضذ آفات ٍ اهراض

. اًجوي جٌگلذاری36 خاًَادُ تحت هذیریت 360تَزیع بستِ ّای کاری بِ 

 اًجوي جٌگلذاری در سطح هحالت در رابطِ بِ اهَر تخٌیکی 36 قَریِ دار ٍ اعضای 360تذٍیر جلسات آهَزشی برای 

احذاث قَریِ جات خاًگی، حفظ ٍ هراقبت آى، احیاء ٍ حفاظت جٌگالت طبیعی

خریذاری هَترسیکل، کوپیَتر لپتاب، قرطاسیِ، رٍغٌیات، فرًیچر ٍ غیرُ بر اساس قاًَى تذارکات

  اًجوي جٌگلذاری تَسط قَریِ داراى36  قَریِ خاًگی تحت هذیریت 360آهادُ سازی زهیي ٍ ایجاد 

کشت قَریِ تَسط تخن ّای خریذاری شذُ تَسط قَریِ دار

حفظ ٍ هراقبت ٍ آبیاری ًْال ّا در طَل سال

اًجام ًظارت از طبیق فعالیت ّا تَسط ریاست زراعت
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استخذام پرسًَل تخٌیکی جْت هذیریت پرٍشُ

خریذاری کوپیَتر لپتاب، قرطاسیِ، فرًیچر ٍ غیرُ بر اساس قاًَى تذارکات
 ًظارت، ارزیابی از تطبیق فعالیت ّا تَسط تین هرکس ٍزارت ٍ تذٍیر کٌفراًس هٌابع طبیعی

سیذ اهیي اهلل 

آهر تٌظین جٌگالت 

هٌظَری هقام هحترم ٍزارت  هحوذ اهاى اهاًیار

رئیس جٌگالت 

هحوذ رفیع قاضی زادُ

رئیس عوَهی هٌابع طبیعی

قَس

خَست

هالح

ظات
سٌبلِاسذسرطاىجَزاثَرحولحَتدلَجذی

هالح

ظات
قَسعقربسٌبلِاسذسرطاىجَزاثَرحولحَتدلَجذی

هرکس 

 هشخصات ٍالیات
1398هَعذ تطبیق سال 

هیساى

 هشخصات ٍالیات
1398هَعذ تطبیق سال 

عقربهیساى


