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دستَرالعول اجرای شیَُ ًاهِ خاًِ -هسافر
برای شْر هشْد هقدس

کارگرٍُ ساهاًدّی ٍاحد ّای اقاهتی غیر هجاز
اطراف حرم هطْر -تیرهاُ 1394

هقدهِ :
ٔطٟس ٔمسس ثؼٛٙاٖ زٔٚیٗ والٖ ضٟط وطٛض ثب رٕؼیت ثیص اظ ٔ 3یّی٘ ٖٛفط  ٚسبال٘ ٝثیص اظ ٔ 25یّی ٖٛظائط
ایطا٘ی  ٚذبضری ،أطٚظ ٜثؼٛٙاٖ یىی اظوالٖ ضٟط ٞبی ٔصٞجی رٟبٖ زض ػطغٞ ٝبی ثیٗ إِّّی ٔغطح است.
ٚرٛز ٔضزغ ضطیف حضطت حبٔٗ اِحزذ ػّی ثٗ ٔٛسی اِطضب (ع) ثبػج ضىُ ٌیطی ٚیژٌ ٜی ٞبی ٔتؼسزی
ثطای ایٗ ضٟط ضس ٜاست یىی اظ ایٗ ٚیژٌی ٞب و ٝذٛضجرتب٘ ٝزض سبَ ٞبی اذیط ٔٛضز استمجبَ فعایٙس ٜػبضمبٖ
ا ُٞثیت ػػٕت  ٚعٟبضت لطاضٌطفت ٝاست .حضٛض ظائطیٗ ثب فطٞ ًٙٞب  ٚسغٛح زضآٔسی ٔتفبٚت  ٚزض تٕبٔی
فػ َٛسبَ است .ثغٛضی و ٝثب اعٕیٙبٖ ذبعط ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝزض حبَ حبضط زیٍط یه یب ز ٚظٔبٖ پیه
زض ع َٛسبَ ٚرٛز ٘ساضت ٚ ٝزض اغّت ظٔبٖ ٞبی ضبٞس حضٛض ٌستطز ٜظائطیٗ زض ضٟط ٞستیٓ .ایٗ پسیس ٜزض
وٙبض رٙجٞ ٝبی ثسیبض ٔخجت ٔرػٛغب زض اثؼبز زیٙی  ٚفطٍٙٞی ثب آسیت ٞبیی ٘یع ٕٞطا ٜاست.
یىی اظ رٙجٞ ٝبی ٔ ٟٓتٛر ٝثٔ ٝم ِٝٛاسىبٖ ظائطیٗ است ،زض حبَ حبضط اسىبٖ ظائطیٗ زض س ٝعجمٝ
ضسٕی(ٞتُ ٞب ٞ ،تُ اپبضتٕبٖ ٞب ٔ ٚیٕٟبٖ پصیط ٞب) ،اسىبٖ ٔٛلت زض ٔحُ ٞبیی چ( ٖٛوٕپ ٞب ٔ ،ساضس ،
حسیٙیٞ ٝب  ٚ )...ٚثالذط ٜاسىبٖ زض ٔٙبظَ ضرػی غٛضت ٔی پصیطز .و ٝثبتٛر ٝث ٝحزٓ ٌستطز ٜاسىبٖ زض
ٔٙبظَ ضرػی ٚٚاحسٞبی البٔتی غیط ٔزبظ ٔی عّجس تب ثط٘بٔ ٝای ٔس ٖٚثطای سبٔبٖ زٞی ایٗ أط تٟی ٚ ٝارطا
ٌطزز.
ٔغٕئٙب ػسْ ٔسیطیت غحیح ایٗ ٔٛضٛع ثط اسبس ٔمتضیبت ضٟط ٔطٟس ٔی تٛا٘س زض وٛتب ٚ ٜثّٙس ٔست ثبػج
ثطٚظ ٔطىالتی ٌطززٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٓٞ ٝاو٘ ٖٛٙیع ٔٛاضز ٔتؼسزی اظ ٔسبئُ ٔٙىطاتی ،سطلت ،پبتٛق ٞبی تٛظیغ ٚ
استؼٕبَ ٔٛاز ٔرسض ٌ ...ٚعاضش ضس ٜاست.
اظ ایٗ ض ٚایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ، ٝلػس زاضز تب ثب یبضی ذسا٘ٚس ٔتؼبَ  ٚزض سبی ٝػٙبیت غبحت ایٗ ٔضزغ ضطیف ،أبْ
ضضب (ع) ،ثب سبٔب٘سٞی ٚضغ ٔٛرٛز ٌبٔی ٞطچٙس وٛچه زض ضاستبی ذسٔت ث ٝظائطیٗ ثبضٌبٛٙٔ ٜض ضضٛی ثطزاضز.

1

اّداف اجرایی طرح
 -1-1سبٔب٘سٞی ٚضؼیت ٔٛرٛز ٛٞ ٚیت زاض ٕ٘ٛزٖ ٚاحسٞبی غیط ٔزبظ اعطاف حطْ ٔغٟط
 -1-2تبٔیٗ أبوٗ البٔتی ثط اسبس ػالئك ٔسبفطیٗ ثب تٛٙع لیٕتی
 -1-3حٕبیت اظ غٙؼت ٌطزضٍطی
هادُ ( 1تعاریف):
 -1ذب٘ٔ -ٝسبفط ثٔ ٝىب٘ی اعالق ٔی ٌطززو ٝفبلسضطایظ زضیبفت ٔزٛظث ٝػٛٙاٖ ٚاحسالبٔتی زائٓ ثٛزِٚ ٜیىٗ
ٔغبثك ثبایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝضطایظ احطاظ ٔزٛظ ٔٛلت ،ثطای ٔست وٕتط اظ یىسبَ ضازاضأی ثبضس.
 -2وبضٌط : ٜٚوبضٌطٞٚی ؤ ٝتطىُ اظ اػضبء ٔػٛة ثٛزٔ ٚ ٜسئِٛیت تٟی ٚ ٝتػٛیت اِٚی ٚ ٝاغالح ایٗ ضیٜٛ
٘بٔ ٝثب آٖ ذٛاٞس ثٛزو ٝپس اظثطضسی وبضضٙبسی ضسٟ٘ ٜبیتب تػٕیٓ ٌیطی زضحٛظٔ ٜؼب٘ٚت ظیبضت ا٘زبْ ذٛاٞسضس.
 -3وٕیت ٝارطائی  :وٕیت ٝارطائی (ثبٞسف رٌّٛیطی اظفؼبِیت ٚاحسٞبی غیطٔزبظ) ثب ػضٛیت ٕ٘بیٙسٌبٖ
(فطٔب٘ساضی ٔطٟس  ،ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی ٔطٟس  ،ضٟطزاضی ٔٙغمٔ ٝطثٛع، ٝ
اتحبزیٔ ٝطثٛع ٚ ٝپّیس ٘ظبضت ثط أبوٗ ػٕٔٛی )و ٝفطٔب٘ساضی ثؼٛٙاٖ ضئیس وٕیتٚ ٝازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی
ضٟطستبٖ ٔطٟس ث ٝػٛٙاٖ زثیطثبضطح ٚظبیف ((برگساری جلسات،تشکیل پرونده،وصدورپروانو بهره
برداری،کنترل نظارت وبازرسی)) تؼییٗ ٔی ٌطز.
هادُ ( 2هحدٍدُ طرح):
ٔحسٚزٔ ٜػٛة ثطای پبسرٍٛیی ث ٝذب٘ٔ ٝسبفط زض ضٟط ٔطٟس ضبُٔ لسٕت ٞبیی اظ ٔٙبعك ضٟطزاضی حبٔٗ 8 ،7ٚ
ث ٝضطح ٘مط ٝشیُ ث ٝضطط زاضا ثٛزٖ سبیط ضطایظ

ٔی ثبضس (.ث ٝاستخٙبءٚاحسٞبیی و ٝلجُ اظتبضید

94/3/10زضسبیت ٔطثٛع ٝحجت ٘بْ ٕ٘ٛز ٚ ٜزض زاذُ ٔحسٚزٔ ٜػٛة لطاض زاض٘س).
تجػط -1ٜزضٔٛضز ٔتمبضیب٘ی و ٝزضسبیت حجت ٘بْ ٕ٘ٛز ٜأبذبضد اظٔحسٚز ٜتؼییٗ ضس ٜلطاضزاض٘س،سبظٚوبضٔٙبست
تٛسظ ازاض ٜوُ ٔیطاث فطٍٙٞی  ،غٙبیغ زستی ٌٚطزضٍطی اضای ٝذٛاٞس ضس.
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هادُ ( 3شرایط ٍاحد ّا):
 -1حس ٘ػبة پبسرٍٛیی ػطغ ، ٝحسالُ ٔ 100تطٔطثغ  ٚضػبیت حسالُ ٞبی ٔٛضز تبییس ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی
غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی ضٟطستبٖ  ٚحسالُ ػطؼ ٔؼجط زستطسی ٔ 4تط ٔی ثبضس .
تجػطٔ:1ٜتمبضیب٘ی و ٝػطؼ ٔؼجط زستطسی آ٘بٖ وٕتطاظ ٔ4تط ٔیجبضس ٔی ثبیست تبییسی ٝآتص ٘طب٘ی
ضااذصٕ٘بیٙس.
 -2اذص استؼالْ اظ ازاضات  ٚزستٍبٞ ٜبی ظیط اِعأی ثٛز ٚ ٜزض غٛضت پبسد ٔٙفی یىی اظ ازاضات شوط ضسٜ
ٔزٛظ غبزض ٘رٛاٞس ضس .
 ضٟطزاضی ٔطٟس ٔمسس (ٔٙبعك حبٔٗ  8ٚ 7 ،حست ٔٛضز )
 زا٘طٍب ٜػّ ْٛپعضىی ٔطٟس ( ٔطاوع ثٟساضت ٔطثٛع) ٝ
 پّیس ٘ظبضت ثط أبوٗ ػٕٔٛی
 تبییسی ٝاستحىبْ ثٙب( ثطای سبذتٕب ٟ٘بیی و ٝتبضید پبیبٖ وبض آٟ٘بثبالی 10سبَ ثٛزٔ ٜیجبیست
تبییسیٟٙٔ ٝسس ٘بظط ٘ظبْ ٟٔٙسسی اذصٌطزز)
تبصره  :2وّی ٝاستؼالْ ٞبی ٔتمبضیبٖ و ٝتٛسظ ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطیبذص ٌطزیسٜ
است تب ٔ 3ب ٜثؼس اظ تبضید غسٚض ثطای وّیٔ ٝطاحُ ثؼسی زضیبفت ٔزٛظ ٘یع ٔؼتجط ٔی ثبضس .
تبصره  :3زض ذػٛظ ٚاحس ٞبی ٚالغ زض ٔحسٚز ٜضٟطزاضی ٔٙغم ٝحبٔٗ ،ػال ٜٚثط ٔٛاضز شوط ضس ٜغسٚض ٔزٛظ
ثطای ٔىبٟ٘بی ٚالغ زض وبضثطیٟبی ػٕٔٛی ٔ ،ؼبثط  ،تزبضی  ٚالبٔتی ٞبی ثعضي ٔمیبس ٕٔٛٙع ٔی ثبضس
(تطریع ایٗ تجػط ٜثبضٟطزاضی حبٔٗ ٔیجبضس)
هادُ ( 4شرایط ٍ هدارک هَرد ًیاز هتقاضی) :
 -1حجت ٘بْ ٔبِه زض سبیت( أىبٖ پبسرٍٛیی فمظ ث ٝضرع ٔبِه ثطای غسٚض ٔزٛظ ذٛاٞس ثٛز)
 -2تػٛیط ضٙبسٙبٔ ٚ ٝوبضت ّٔی ٔبِه یب ٔبِىیٗ
 -3اغُ  ٚتػٛیط ٔستٙسات ٔبِىیت ّٔه (ػطغ ٝیب اػیبٖ) ضٕٙب ٔبِىیٗ ٔی ثبیست زاضای سٙس ٔبِىیت ضص
زاً٘ ثبضٙس.
ٚ -4وبِت ٘بٔٔ ،ٝحضطی زض غٛضت تؼسز ٔبِىیٗ ث ٝیىی اظ ذٛز ٔبِىیٗ
 -5ضص لغؼ ٝػىس  3زض 4
 -6اذص ثیٕ ٝسبذتٕبٖ
 -7اضائ ٝثیٕٔ ٝسئِٛیت ٔس٘ی ثطای ٔسبفطیٗ ،وبضوٙبٖ  ٚاضربظ حبِج
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 -8أىبٖ پبسرٍٛیی غطفب ثٚ ٝاحسٞبیی و ٝزاضای سبثمٔ ٝستٙس ٔجٙی ثط ثٟط ٜثطزاضی البٔتی ضبُٔ ٔٛاضز شیُ
لجُ اظ تبضید  1390/1/1ثبضٙس ٔیسط ذٛاٞس ثٛز(.ثبستخٙبء ٔتمبضیب٘ی و ٝلجُ اظتبضید 94/3/10زضسبیت
ٔطثٛع ٝحجت ٘بْ ٕ٘ٛز ٜا٘س)
 اغُ فیص زاضایی(ثب تبییس ثب٘ه ٔطثٛع)ٝ
 اغُ فیص اذص ػٛاضؼ غٙفی (ٕٞطا ٜثب تبییس اتحبزیٔ ٝطثٛع)ٝ
 اضائ ٝاغُ لجٛؼ ذسٔبتی و ٝثػٛضت تزبضی افبٔتی پطزاذت ضس ٜثبضس
 اضائ ٝسبثم ٝاضسبَ آٔبضث ٝازاض ٜأبوٗ ػٕٔٛی ٘ٚظبضت


اغُ ٌٛاٞی ثٟط ٜثطزاضی البٔتی ٔٛلت ضٟطزاضی

 سبثم ٝاضسبَ پط٘ٚس ٜیب غسٚض ضای وٕیسیٔ ٖٛبز ٜغس


اغُ پطٚا٘ ٝوست ٔٛلت اتحبزیٝ

 پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی ذب٘ٔ ٝسبفط اظ سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی
تبصره :4غسٚض اربظ ٜتٛسؼ ٝثٙب تٛسظ ٞیچ یه اظ اضٌبٖ ٞبی زذیُ ثزع ضٟطزاضی أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ثٛز.
تبصره  :5اظ وّیٔ ٝتمبضیب٘ی و ٝظٔیٗ اٟ٘ب وبضثطی غیط البٔتی زاض٘س تؼٟس ٔحضطی ٔجٙی ثط ػسْ ایزبز حك ثطای
تخجیت وبضثطی ٔ ٚب٘سٌبضی زض ٔحُ ،تٛسظ ضٟطزاضی اذص ٔی ٌطزز.
تبصره  :6زض ثبظزیس اِٚی ٝاظ ّٔه تٛسظ ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی  ،سیستٓ اضسبَ آٔبض ٚ
تزٟیعات الظْ ثبیس ٚرٛز زاضت ٝثبضس (.استب٘ساضزی ثطای تزٟیعات تٛسظ ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٚ
ٌطزضٍطی ٔطٟس ٔمسس تٟی ٚ ٝارطا ثط اسبس آٖ الساْ ذٛاٞس ضس )
هادُ ( 5هدارک هَرد ًیاز هدیر یا هباشرآى):
 -1وبضت ٔؼبی ٝٙثٟساضت
ٌٛ -2اٞی ػسْ اػتیبز
ٌٛ -3اٞی ػسْ سٛء پیطی ٝٙویفطی
 -4زاضا ثٛزٖ تبئیسی ٝغالحیت فطزی  ٚا٘تظبٔی
 -5زاضای ثٛزٖ ٌٛاٞی پبیبٖ ذسٔت (ثطای آلبیبٖ)
 6 -6لغؼ ٝػىس  3زض 4
تجػط :7ٜحضٛض ٔبِه یب ٔجبضط لب٘٘ٛی ٔبِه زض ع َٛظٔبٖ ثٟط ٜثطزاضی اظ ّٔه اِعأی است.
تجػطٚ :8ٜاٌصاضی ٔسئِٛیت ثطای ٔجبضط (ٔجبضط زض ٔجبضط) أىبٖ پصیط ٘رٛاٞس ثٛز.
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تجػطٔ :9 ٜجبضطت سّت ٔسئِٛیت اظ ٔبِه ضا ٘رٛاٞس وطزِ .صا الظْ است ٔبِه تؼٟس ػسْ سّت ٔسئِٛیت ضا ثٝ
اتحبزیٔ ٝطثٛع ٝزاز ٚ ٜاتحبزی٘ ٝیع آٖ ضا زض سٛاثك ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس .
هادُ ( 6رٍال صدٍر هجَز) :
 -1حجت ٘بْ ٔبِه زض سبیت  ٚwww.khaneh-mosafer.irتىٕیُ ٔساضن .
 -2ثطضسی اِٚی ٝوبضضٙبسی تٛسظ ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی
 -3زض غٛضت ٔخجت ثٛزٖ ٘تیز ٝثٙس  2اذص استؼالٔبت ٔطثٛعٔ ( ٝرػٛغب استحىبْ ثٙب ،ثٟساضت ،أبوٗ ٚ
ضٟطزاضی )
 -4زض غٛضت ٔخجت ثٛزٖ پبسد استؼالْ ٞب ثٙس  ،3غسٚض پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی یىسبِٛٔ( ٝلت) تٛسظ ٔیطاث
فطٍٙٞی  ٚاضربع ث ٝاتحبزیٔ ٝطثٛعٝ
 -5اضربع پطٚا٘ٔ ٝتمبضی ث ٝاتحبزی ٝغٙفی ثطای السأبت لب٘٘ٛی٘(.طذٙبٔٚ ٝغیط.)...ٜ
 -6آغبظ فؼبِیت ٚاحس ث ٝغٛضت ضسٕی
تبصره ٔ :01ست اػتجبض پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی 364 ،ضٚظ ٜثٛز ٚ ٜثطای سبَ ا َٚوّیٔ ٝزٛظ ٞب حساوخط تب تبضید اَٚ
ث ٕٟٗسبَ  94غبزض ٌطزز ( پطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی  ،رٛاظ وست  ،پطٚا٘ٞ ٝبی البٔتی ٔٛلت  ) .... ٚتب ثطای سبَ ٞبی
آتی ٚحست ظٔب٘ی ایزبز ضٛز .ثطاسبس تبضید اػتجبضپطٚا٘ ٝثٟط ٜثطزاضی غبزض ٜاظسٛی سبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ
زستی ٌٚطزضٍطی ٔی ثبضس.
تبصرهٚ :00احسٞبی البٔتی غیط ٔزبظی و ٝتٛسظ وٕیت ٝارطائی پّٕپ ٌطزیس ٚ ٜزض سبٔب٘ ٝحجت ٘بْ وطز ٜا٘س  ٚاظ
٘ظط ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی ضطایظ حسالّی ضا زاضا ٞستٙس ثب٘بٔٔ ٝیطاث فطٍٙٞی فه پّٕپ ضس ٜتب فطغت الظْ رٟت
اػٕبَ تغییطات ٚثٟسبظی فطاٌ ٓٞطزز.
تبصره  : 02تٕسیس ٔزٛظٞب ثؼس اظ اذص استؼالٔبت ٔٛضٛع ٔبز 3 ٜایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝاظ اذتیبضات ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی
غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی ٔی ثبضس .
هادُ ( 7پالک شٌاسایی ٍ تابلَی سر درب):
ثطای ٞط یه اظ ذب٘ٔ – ٝسبفطٞب ضٕبض ٜضٙبس ٚ ٝتبثّٛی سطزضة ثطاثط عطح ازاض ٜوُ ٔیطاث فطٍٙٞی ،غٙبیغ زستی ٚ
ٌطزضٍطی ث ٝغٛضت ٕٞسبٖ تٟی ٚ ٝزض لسٕت ٚضٚزی زضة سبذتٕبٖ ٘ػت ذٛاٞس ضس.
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تبصره  :03زض تبثّٛی سط زضة زضد ضٕبض ٜضٙبسٚ ٝاحس اِعأی است .
تبصره  : 04ضٟطزاضی ٔطٟس ( سبظٔبٖ ٔیبزیٗ ) ٔٛظف ث ٝرٕغ آٚضی وّی ٝی تبثّٞٛب ٔتفطل ٝثٛز٘ ٚ ٜیطٚی
ا٘تظبٔی  ٚزستٍب ٜلضبیی حست ٘یبظ ٕٞىبضی الظْ ضا ٔجص َٚذٛاٙٞس ٕ٘ٛز .
هادُ ( 8رفغ پلوپ):
وّی ٝزضذٛاست ٞبی ضفغ پّٕپ ث ٝازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی اضسبَ  ٚثؼس اظ تبییس وٕیتٝ
ارطایی  ٚاضسبَ زضذٛاست ٔىتٛة ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی تٛسظ پّیس أبوٗ ا٘زبْ ذٛاٞس
ضس .
هادُ ( 9هکاًیسن اصالح شیَُ ًاهِ) :
ثب زضذٛاست ٔىتٛة حسالُ ز٘ ٚفط اظ اػضب  ٚثب تطىیُ رّس ٝای ثب حضٛض أضبء وٙٙسٌبٖ شیُ ایٗ ضی٘ ٜٛبٔٝ
ٔٛضٛع ٔغطح  ٚزض غٛضت تػٛیت ثؼس اظ اثالؽ تٛسظ استب٘ساض ذطاسبٖ ضضٛی لبثُ ارطا ذٛاٞس ثٛز.
هادُ ( 10اطالع رساًی):
ثٙٔ ٝظٛض اعالع ضسب٘ی ٔتمبضیبٖ ذب٘ٔ -ٝسبفط ثطای اذص ٔزٛظ ٘ ٚیع آٌبٞی آحبز ٔطزْ  ٚچٍٍ٘ٛی ارطای عطح ٚ
ٔعیت ٞبی آٖ ،ازاض ٜوُ ٔیطاث فطٍٙٞی ،غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی اظ عطیك ضسب٘ٞ ٝب  ٚاثعاض  ٚالالْ تجّیغبتی الساْ
ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
هادُ (11آهَزش) :
زضغٛضت احطاظضطایظ رٟت غسٚضٔزٛظثطای ٚاحسالبٔتی ،اذص ٌٛاٞیٙبٔ ٝعی زٚضٔ ٜسیطیت ػٕٔٛی ٚاحسٞبی البٔتی
ثطای ٔسیطٚاحس ٚزٚضٞ ٜبی ترػػی ثطای وبضوٙبٖ اِعأی ثٛزٚ ٜغسٚض ٔزٛظ ٔٛلت ٔٛٙط ث ٝعی زٚض ٜآٔٛظضی
ٚاضائ ٝتبییسی ٝحجت ٘بْ ٚسپس اذصٌٛاٞیٙبٔٔ ٝی ثبضس .
تبصره ٌ : 05صضا٘سٖ زٚضٞ ٜبی آٔٛظضی ثٟساضتی لجُ اظ غسٚض ٔزٛظ ثٟط ٜثطزاضی اِعأی ذٛاٞس ثٛز .
هادُ ً( 12ظارت) :
٘ظبضت ثط ذب٘ٔ -ٝسبفطٞب ث ٝعطق ظیط ا٘زبْ ٔی ضٛز.
٘ -1ظبضت ٔستمیٓ ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی ٔطٟس ثط اسبس لب٘ ٖٛتٛسؼ ٝغٙؼت
ایطاٍ٘طزی  ٚرٟبٍ٘طزی
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٘ -2ظبضت زستٍبٞ ٜبی شی ضثظ ثط اسبس ٚظبیف شاتی ذٛز( ازاض٘ ٜظبضت ثط أبوٗ ػٕٔٛی ٘برب ،زا٘طٍب ٜػّْٛ
پعضىی  ،ضٟطزاضی )...ٚ
٘ -3ظبضت اتحبزیٔ ٝطثٛع ٝثط اسبس لب٘٘ ٖٛظبٔی غٙفی
٘ -4ظبضت ػبِی ٝتٛسظ وٕیت ٝارطائی ٔتطىُ اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ فطٔب٘ساضی ٔطٟس  ،ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی غٙبیغ
زستی ٌ ٚطزضٍطی ٔطٟس  ،ضٟطزاضی ٔٙغمٔ ٝطثٛع ، ٝاتحبزیٔ ٝطثٛع ٚ ٝپّیس ٘ظبضت ثط أبوٗ ػٕٔٛی.
تبصره :06زضغٛضت ػسْ اثمبی ضطایظ شوطضس ٜزضثٙس4اظٔبز3 ٜایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝزضٔطحّ ٝا َٚازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی
ٌٚطزضٍطی ٔطاتت ضا عی اذغبضوتجی 60ضٚظ ٜثٚ ٝاحساػالْ ٚزضغٛضت ازأ٘ ٝمع ٔطاتت عی اػالْ وتجی ثٝ
پّیس ٘ظبضت ثطأبوٗ ػٕٔٛی رٟت رٌّٛیطی اظفؼبِیت ٚاحسٔعثٛض اػالْ ٔی ٌطزز.
تبصره :07الساْ لب٘٘ٛی ثب ٚاحس ٞبی البٔتی ثط اسبس لٛا٘یٗ ٚزستٛضاِؼّٕٟبی تٛسؼ ٝغٙؼت ایطاٍ٘طزی ٚ
رٟبٍ٘طزی  ٚآییٗ ٘بٔ ٝارطایی آٖ ثب ازاضٔ ٜیطاث فطٍٙٞی ،غٙبیغ زستی ٌ ٚطزضٍطی ٔطٟس ثٛز ٚ ٜسبیط
زستٍبٞ ٜبی ارطایی ،اتحبزیٞ ٝب ی ٔطثٛع٘ ٚ ٝیطٚی ا٘تظبٔی زض چٟبض چٛة لٛا٘یٗ  ٚزستٛضاِؼُٕ ٞبی ٔطثٛعٝ
ّٔعْ ثٕٞ ٝىبضی الظْ ذٛاٙٞس ثٛز .ثسیٟی است ایٗ ٔٛضٛع ثبػج سّت اذتیبض اظ ازاضات زض ذػٛظ اػٕبَ
٘ظبضت ٞبی الظْ ثط اسبس ٚظبیف شاتی ذٛز ٘رٛاٞس ثٛز .
هادُ (13زهاى اجرا)  :ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝثطای ٔست  3سبَ اظ ظٔبٖ اثالؽ تٛسظ استب٘ساضی ٔالن ػُٕ ذٛاٞس ثٛز
تٕسیس یب اغالح آٖ اظ اذتیبضات وبضٌط ٜٚثب ٕٞبٍٙٞی استب٘ساضی ذٛاٞس ثٛز .
هادُ  :14ایٗ ضی٘ ٜٛبٔ ٝزضٔ 14بز 17 ٚ ٜتجػط ٜزض رّسٛٔ ٝضخ  1394/3/18وبضٌط ٜٚسبٔب٘سٞی ٚاحسٞبی البٔتی
اعطاف حطْ  ٚرّسٛٔ ٝضخ  94/3/31ستبز ذسٔبت سفط استبٖ  ٚثب حضٛض رٙبة آلبی ضضیسیبٖ استب٘ساض ٔحتطْ
ٔٛضز تػٛیت لطاضٌطفت  ٚپس اظ اثالؽ الظْ االرطا ٔی ثبضس/.پایاى.
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