شمبسٌ :

فشم لشاسداد استخذامي مسئًليه فىي كبسگبٌ َب ي كبسخبوجبت
صىبیغ غزایي يآسایشي ثُذاشتي

تبسیخ:
پيًست:

ثب استٌبد ثِ هبًَى ًبزجوَْزي اسالهي ايساى ايي هسازداد ثيي خبًن  /آهبي  ًِ .............................................../اش اييي پس ثِ ػٌَاى مسئًل فىي
ًبهيدُ هي ضَد اش يي عسف ٍ خبًن  /آهبي  ...........................................................ثِ ػٌَاى هؤسس  /هديس ػبهل ضسًت  ًِ ........................................./اش
ايي پس كبسفشمب ًبهيدُ هي ضَد اش عسف ديگس ٍ

ثب وظبست سبصمبن وظبم مُىذسي كشبيسصی ي مىبثغ عجيؼي استبن یضد ثٍ ومبیىذگي آلبی مُىذس

محمذ سضب خلف ثبغي كٍ مىجؼذ ثٍ اختصبس (سبصمبن) وبميذٌ ميشًد هٌؼود هي گسدد ٍ عسكيي هستٌد ثِ هبدُ  10هبًَى هدًي اجساي هلبد آى زا تؼْد
ٍ هَزد تأييد هساز هي دٌّد.
تزكش  :جْت اًؼوبد ايي هساز داد هسئَل كٌي هلصم هي ثبضد اثتدا دز غَز تي ًِ زضتتِ تصػتيلي اٍ هغتبثن زضتتِ ّتبي پريسكتتِ ضتدُ ستبشهبى
هي ثبضد ثِ ػٌَاى (ػضَ سبشهبى ) ٍ دز ؿيس ايي غَزت ثِ ػٌَاى (ػضَ ّوٌبز) دز سبهبًِ ػضَيت سبصمبن ثجت ًبم ًوبيد
مشخصبت مسئًل فىي :
ًبم ً ..............................بم خبًَادگي  .....................................كسشًد ً ...........................دهلي .................................................ضوبزُ ضٌبسٌبهِ ......................
غبدزُ اش  ...........................دازاي هدزى تصػيلي  .......................................اش داًطگبُ ٍ..................................ضؼيت ًظبم ٍظيلِ ..................................... :
سبًي ....................................................................................................................تللي ّ ...................................وساُ ...................................
Email :.
ٍضؼيت تأّل  :هجسد هتأّل تؼداد كسشًد ٍ ........... :ضؼيت سبثوِ ًبز ...................... :
 مشخصبت كبسفشمب :ًبم ً ................................بم خبًَادگي  .....................................كسشًد ً ..........................د هلي .......................................ضوبزُ ضٌبسٌبهِ ...............................
غبدزُ اش  .........................دازاي هدزى تصػيلي  .....................................سبًي .............................................................................................................
تللي ّ .....................................وساُ  .......................................ثِ ًوبيٌدگي اش ضسًت ً /بزگبُ .............................................
Email :
 مشخصبت سبصمبن :سبشهبى ًظبم هٌْدسي ًطبٍزشي ٍ هٌبثغ عجيؼي استبى يصد ثِ آدزس يصد،هيداى اهبم حسيي(ع)،اثتداي ثلَاز ضْيد ثْطتيًَ،چِ سَم،زٍثسٍي
دثيسستبى دختساًِ اهبم حسيي (ع) تللي ً 36296540 :د پستي 8916714151
Email:
مًضًع لشاسداد  :اجشای تجصشٌ مبدٌ  7لبوًن مًاد خًسدوي  ،آشبميذوي  ،آسایشي ي ثُذاشتي .
ًظبزت ٍ هجَل هسئَليت كٌي ًبزخبًجبت ًٍبزگبُ ّبي تَليدي هَاد ؿرايي ٍ آزايطي ٍ ثْداضتي ،ضسًت ّبي ٍازدًٌٌدُ ،ثِ هٌظَز ايجبد ٍ ازتوبء
ايوٌي ٍ سالهت هصػَالت ٍاحدّبي كَم الرًس عجن ضسح ٍظبيق هصَلِ ٍ ثس اسبس ًبزت كؼبليت هسئَل كٌي :
مبدٌ -1مذت لشاسداد :ايي هساز داد ثِ استٌبد تجػسُ  2هبدُ  7هبًَى ًبز دز تبزيخ  ..........................ثب تَاكن عسكيي هٌؼود گسديد.
مذت لشاسداد :اص تبسیخ  .......................لغبیت  .....................مي ثبشذ ي سبليبوٍ تمذیذ مي گشدد.
مبدٌ - 2محل اوجبم كبس:
ًبم ًبزگبًُ/بزخبًِ/ضسًت ً............................................:طبًي ًبزگبًُ /بزخبًِ/ضسًت .............................................................................................................. :
ًَع هصػَالتً................................................:د پستي .............................................:تللي ً .........................................وبثس .................................
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مبدٌ  - 3ششح يظبیف ي ممشسات مشثًط ثٍ مسئًليه فىي ي صبحجبن مشاكض تًليذی مًاد خًسدوي  ،آشبميذوي  ،آسایشي ي ثُذاشتي
مشمًل لبوًن ثٍ ششح ریل مي ثبشذ.:
 -1ثب تَجِ ثِ آييي ًبهِ اجسايي هبدُ  7هبًَى ،هسئَليي كٌي ثبيد دازاي يٌسبل سبثوِ ًبز ٍ تجسثِ دز يٌي اش هَسستبت ػلوتي يتب
تصويوبتي ٍ يب غٌؼتي يب آشهبيطگبّي دز زضتِ هسثَعِ ثبضد ٍ دز ؿيس ايٌػَزت تؼْتد ًوبيتد ًتِ ضتوي اًجتبم ًتبز دٍزُ يٌستبلِ
تؼليوبتي زا ًِ ثِ ايي هٌظَز اش عسف ٍشازت ثْداضت دائس خَاّد ضد ثب هَكويت ثگرزاًد.
 -2هبدُ  9آئيي ًبهِ اجسايي كَم الرًس اػالم هي دازد ًِ هسئَليي كٌي حن ٍاگرازي پسٍاًتِ هستئَليت كٌتي ختَد زا ثتِ ضت ع
ديگسي ًدازد ٍ دز غَزت ثيوبزي يب هسبكست ٍ ؿيجت اٍ سبشهبى هَظق است ثِ جبي هطبزاليِ يي ًلس ٍاجد ضسايظ زا ثِ داًطتگبُ
ػلَم پصضٌي يصد،هؼبًٍت ؿرا ٍ دازٍ هؼسكي ًوبيد.
 -3هسئَل كٌي ثبيد ثِ غَزت كؼبل دز سبػبت تَليد ٍ ثستِ ثٌدي دز ًبزخبًتِ حضتَز داضتتِ ثبضتد ٍ اهتَز هسثَعتِ زا ًظتبزت ٍ
سسپسستي ًوبيد دز ؿيس ايٌػَزت پسٍاًِ اش ثِ هدت سِ هبُ لـتَ هتي گتسدد .دزغتَزتيٌِ هستئَل كٌتي دز دٍزُ ّتبي آهَشضتي،
سويٌبزّب ٍ گسدّوبيي هسئَليي كٌي ضسًت هي ًوبيد ،الشم است هَضَع ثب ّوبٌّگي سبصمبن هسثَعِ ثَدُ ٍ هٌصػتسا ثتب تؼيتيي
جبًطيي تَسظ سبصمبن اجبشُ كؼبليت دازد.
-4اثالؽ ثِ هَهغ جْت توديد پسٍاًِ ّبي سبخت ثِ هديس ػبهل ًبزخبًِ ٍ دز غَزت ػدم اهدام ٍي هساتتت زا ثتِ سابصمبن گتصازش
ًوبيد.
 -5هسئَل كٌي پس اش ازائِ استؼلبًبهِ ثِ غَزت ًتجي ثِ ًبزكسهب ٍ تبييد ٍ تصَيل زًٍَضت ثِ سبصمبن تب هؼسكي كسد ٍاجد ضسايظ
ًِ ًوي ثبيست اش يي هبُ ثيطتس ضَد ًوبًبى ػْدُ داز هسئَليت كٌي هَسسِ هَزد ًظس هي ثبضد.
ًٌ-6تسل ثْداضتي ٍ ًيلي ًليِ ث طْبيي هستجظ ثب تَليد ضبهل :سبلي تَليد ،اًجبز هصػَل ًْبيي ًِ ثب هسئَليت سسپسستتبى ّتس
هسوت اًجبم ٍظيلِ هي ًوبيٌد ّوچٌيي ًٌتسل ثْداضتي ًبزگساى ٍ دستگبّْبي تَليد.
-7آئيي ًبهِ اجسايي هتتتبدُ ّلت هبًَى هَاد خَزدًي ،آضبهيتتدًي ،آزايطي ٍ ثْداضتتي غتساحت دازد ًتتتِ هستئَل كٌتي هتي
ثبيست:
الق  :دز هَهغ سبختي ٍ تسًيت هَاد هَزد ًظس ض ػب حضَز داضتِ ٍ اهَز هسثَعِ زا ًظبزت ٍ سسپسستي ًوبيد.
ة :اش ّس گًَِ تـييس اسبسي ًِ دز ضسايظ تبسيس ٍ ثْسُ ثسدازي ًبزخبًِ يب ًبزگبُ حبغل هي ضَد ٍشازت ثْداضت زا هغلغ ًوبيتد
(حداهل ضَاثظ تبسيس ٍ ثْسُ ثسدازي ٍاحد ّبي تَليدي هَاد ؿرايي ٍ ثْداضتي ثب تَجِ ثِ ًَع غٌؼت دز سبيت هَجَد هي ثبضد).
جً :ظبزت كٌي ٍ ثْداضتي خَدزا ًتجبً ثِ ًبزكسهتب ٍ ّوچٌيي ثِ سبصمبن گصازش دّد ٍ ًبزكسهتب هَظتق ثتِ اًجتتتبم ًظتس كٌتي ٍ
ثْداضتي هرًتَز هي ثبضد؛ دز ؿيس ايٌػَزت هسئَل كٌي جسيبى اهس زا ثِ سبشهبى ًبظس ٍ ّوچٌيي ادازُ ًظبزت ثس هتَاد ؿتترايي ٍ
ثْداضتي داًطگتتبُ يصد اعالع هي دّد تب زسيدگي ٍ تػوين الشم ات بذ ضَد.
 -8پسٍاًِ ثْسُ ثسدازي ٍ پسٍاًِ هسئَليت كٌي هت لليي اش ايي آئيي ًبهِ (آئيي ًبهِ هبدُ  7هبًَى هَاد خَزاًي ٍآضبهيدًي) (جص دز
هَزد ثٌد الق هبدُ  ًِ 8حٌن خبغي دازد) ثساي ثبز اٍل ثِ هدت يٌوبُ ٍ دز غَزت تٌساز ثِ هتدت ستِ هتبُ لـتَ خَاّتد ضتد؛ دز
غَزت لـَ پسٍاًِ هسئَل كٌي ،سبصمبن هَظق است كَزاً هسئَل كٌي ديگسي هؼسكي ًوبيد ( .هبدُ  11آئيي ًبهِ هبدُ ) 7
 -9هبًَى تؼصيسات هَاد خَزدًي ٍ ثْداضتي هػَة 1367هجوغ تط يع هػلصت ًظبم دز خػَظ هجبشات هت للتيي دز غتَزت
ػدم حضَز هسئَل كٌي دز شهبى تَليد ٍثستِ ثٌدي:
هستجِ اٍل  :تؼغيل تَليد تب حضَز هسئَل كٌي ٍ اخغبز ًتجي ثب دزج دز پسًٍدُ
هستجِ دٍم  :ػالٍُ ثس هجبشاتْبي هستجِ اٍل – ضجظ ًبالي تَليدي ثِ ًلغ دٍلت
هستجِ سَم  :ػالٍُ ثس هجبشاتْبي هستجِ اٍل – جسيوِ ًودي تب هجلؾ يي هيليَى زيبل
هستجِ چْبزم  :تؼغيل ٍاحد تَليدي تب يٌسبل
 -10هبدُ  32هبًَى تؼصيسات ،حضَز هسئَل كٌي دز ًليِ هساحل تَليد الصاهي ثَدُ ٍ هسئَل كٌي ثبيد ًظتبزت دائتن دز اهتس تَليتد
داضتِ ثبضد .ت لق اش ايي اهس جسم ثَدُ ٍ هت لق ثِ هجبشاتْبي هسثَعِ هصٌَم هي ضَد.
 -11تبييديِ ثْداضتي ٍ ًيلي ٍ غدٍز هجَش ٍزٍد هَاد اٍليِ ثِ ًبزخبًِ ٍ هجَش خسٍج هصػَل ًْبيي اش ًبزخبًتِ تَستظ هستئَل
كٌي اًجبم هي گيسد.
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-12اهَز هسثَط ثِ سبهبًِ  TTACاش جولِ ٍازدات ٍ ....ثِ ػْدُ هسئَل كٌي هي ثبضد
 -13آشهبيطگبُ ًٌتسل ثْداضتي ٍ ًيلي ًبزخبًِ شيس ًظس هسئَل كٌي اًجبم ٍظيلِ هي ًوبيد.
-14زػبيتتت ًليتتِ هٌتتدزجبت ذًتتس ضتتدُ دز پسٍاًتتِ ستتبخت (اش جولتتِ :دزغتتد تسًيجتتبت ،استتتلبدُ اش هتتَاد اٍليتتِ دازاي هجتتَش ٍ
تبزيخ هػسف )...الصاهي هي ثبضد ٍ هسئَليت ًظبزت ثس حسي اجساي آى ثِ ػْدُ هسئَل كٌي هي ثبضد.
 -15ث ب تَجِ ثِ دستتَزالؼولْبي ستبشهبى ؿترا ٍ دازٍ ًليتِ هستئَليي كٌتي جْتت توديتد پسٍاًتِ ختَد ثبيتد ضتوي ضتسًت دز
دٍزُ ّتتبي آهَشضتتي هَزدتبييتتد ستتبشهبى ٍ ًستتت اهتيتتبش الشم ( 125اهتيتتبش جْتتت دٍزُ  5ستتبلِ ٍ  25اهتيتتبش جْتتت دٍزُ
يٌسبلِ) اهدام ًوبيٌد.
-16احتتساش غتتالحيت هستتئَل كٌتتي دز ستتبهبًِ ٍ TTACثجتتت ًتتبم ٍاحتتد تَليتتدي دز ستتبهبًِ هتترًَز جْتتت غتتدٍز ًتتبزت
كؼبليت هسئَل كٌي الصاهي است.
 -17هسئَل كٌي هَظق است ًسجت ثِ اخر (ثيوِ ًبهِ هسئَليت حسكِ اي ) اهدام ًوبيد.

مبدٌ  : 4سبیش فؼبليت َب:
الف اًجبم ّسگًَِ كؼبليتي خبزج اش ضسح ٍظبيق هغسح دز هبدُ 3هطوَل ايي هسازداد ًجَدُ ٍ ثب تَاكن ثيي عسكيي هسازداد خَاّد ثَد.
ة -اخر ّسگًَِ هجَش ثْداضتي ٍ ًيلي خبزج اش هَاًيي ٍ دستَزالؼول ّبي ادازُ ًل ًظبزت ثس هَاد ؿرايي ثس ػْدُ هسئَل كٌي ًجَدُ ٍ اًجبم
اهَز ادازي دز داخل ٍ يب خبزج اش ًبزخبًِ ًيص ثس ػْدُ هسئَل كٌي ًوي ثبضدً .ب زكسهب ثبيد دز غَزت اكصايص حجن ًبزي ًسجت ثِ است دام
ًبزضٌبس آشهبيطگبُ جْت اًجبم آشهَى ّب ثب ًظبزت ٍتبييد هسئَل كٌي اهدام ًوبيد.
ج -ششكت دس جلسٍ تًجيُي سبصمبن َىگبم اوؼمبد لشاسداد اص سًی عشفيه لشاسداد الضامي است .
د -سبشهبى هسئَليي كٌي ايي هسازداد تؼْدي دز هجبل سبيس هسازدادّبي هٌؼودُ ثيي عسكيي جْت پريسش سبيس هسئَليت ّب ًدازد.
ٌ -اخز َشگًوٍ چک يسفتٍ يثشگ سفيذ امضبء اص مسئًل فىي تحت َش ػىًان تًسظ كبسفشمب غيشلبوًوي مي ثبشذ.
مبدٌ  - 5سبػت كبس :
سبػت ًبز هسئَل كٌي عجن هبًَى ًبز ثساثس ثب  .............سبػت دز ّلتِ ٍ ثب تؼييي ضيلت هي ثبضد.
ضيلت غجح  ضيلت ػػس  ضيلت ضت  زٍشّبي حضَز .......................اش سبػت  ............الي ...........
مبدٌ  51لبوًن كبس دز هَزد هدت شهبى سبػت ًبز ًِ هي گَيد (( سبػت ًبز دز ايي هبًَى هدت شهبًي است ًِ ًبزگس ًيسٍ يب ٍهت خَد زا ثِ
هٌظَز اًجبم ًبز دز اختيبز ًبزكسهب هساز هي دّد ثِ ؿيس اش هَازدي ًِ دز ايي هبًَى هستثٌي ضدُ است  ،سبػت ًبز ًبزگساى دز ضجبًِ زٍش ًجبيد اش
 8سبػت تجبٍش ًوبيد ّ ٍ .س ًبزگس دز عَل يي ّلتِ هدت  44سبػت ثِ ًبز اضتـبل داضتِ ثبضد لرا ّس ًبزگس دز عَل يي زٍش 7/33يب ثِ ػجبزت
ديگس ّلت سبػت ٍ ثيست دهيوِ ثِ ًبز اضتـبل داضتِ ثبضد ))ٍ ّوچٌيي عجن هبدُ  59هبًَى ًبز دز ضسايظ ػبدي ازجبع ًبز اضبكي ثِ ًبزگس ثب
ضسايظ ذيل هجبش است :الق)هَاكوت ًبزگس ة)پسداخت %40اضبكِ ثس هصد ّس سبػت ًبز ػبدي
تجصشٌ :سبػبت ًبز اضبكي ثِ هسئَل كٌي ًجبيد اش 4سبػت دز زٍش تجبٍش ًوبيد.
مبدٌ 61لبوًن كبس:ازجبع ًبز اضبكي ثِ ًبزگساًي ًِ ًبز ضجبًِ يب ًبزّبي خغسًبى ٍ س ت ٍ شيبى آٍز اًجبم هي دٌّد هوٌَع است.
تجصشٌ  :سبػت ٍ ًصَُ هصبسجِ اضبكِ ًبزي هغبثن ثب هبًَى ًبزهي ثبضد .
مبدٌ  -6مشخصي :هدت هسخػي ٍ ضَاثظ هسثَط ثِ آى هغبثن هبًَى ًبز هي ثبضد .
تجصشٌ  :سبشهبى هَظق است دز شهبى هسخػي يب ثيوبزي يب هسبكست عَالًي هدت هسئَل كٌي ،هغبثن ضَاثظ  ،كسد ٍاجد ضسايظ ديگسي زا ثِ
ػٌَاى جبًطيي هسئَل كٌي ثب ّوبٌّگي ٍي ٍ ادازُ ًظبزت ثس هَاد ؿرايي داًطگبُ يصد ثِ ًبزكسهب هؼسكي ًوبيد .
مبدٌ  – 7ثيمٍ :مسئًل فىي تًسظ كبسفشمب ثبیذ تحت پًشش ثيمٍ تأميه اجتمبػي لشاس گيشد ي مشاتت ثب تًجٍ ثٍ اػالم ثٍ كبسفشمب
تًسظ سبصمبن ثٍ سبصمبن تبميه اجتمبػي ويض اػالم مي گشدد.

مهر و امضاء مسئول فنی

مهر و امضاء مدری عامل ش کرت یا کارگاه

مهر و امضا سازمان
صفحٍ سٍ

مبدٌ  - 8حذالل حمًق ي مضایبی مسئًل فىي
دز خػَظ هسئَليي كٌي توبم ٍهت  :ثس اسبس زتجِ تؼييي ضدُ اش سَي ٍشازت ًبز ٍ اهَز اجتوبػي ثب ضوبزُ ث طٌبهِ  6836هَزخ ٍ 82/2/1
زػبيت ضسايظ ػوَهي ٍ خػَغي شيس هي ثبضد ٍ ثب دزًظس گسكتي ضسايظ شيس:
ضسايظ ػوَهي ( ّس سبل عجن آييي ًبهِ ٍشازت ًبز تؼييي هي گسدد)
ضسايظ خػَغي ّ ( :س ضسعي ًِ هَزد تَاكن عسكيي هساز داد هي ثبضد )
.................................................................................................................................................................................................................................................
هجلؾ ايبة ٍ ذّبة  .............................................. :زيبل
حوَم پبيِ  ............................................................. :زيبل
حن هسٌي  .......................................................... :زيبل
حن اٍالد ................................................................. :زيبل
حن خَازثبز ............................................................. :زيبل
پبيِ سٌَات  ........................................................... :زيبل
ػيدي ٍ پبداش  .................................................... :زيبل
ًِ هجلؾ ًل حوَم ٍهصايب آى ثساثس  ......................................زيبل است ٍ ًبزكسهب هَظق هي ثبضد ًليِ حوَم ٍ هصايبي كَم الرًس ثِ ّوساُ اضبكِ ًبز
هبّبًِ زا اش عسيوي ًِ سبشهبى هط ع هي ًٌد ٍازيص ًوبيد.
تجصشٌ  :1افضایش حمًق ثب زػبيت حداهل ضسيت اكصايص حوَم اػالم ضدُ اش سَي ٍشازت ًبز ٍ اهَز اجتوبػي ثَدُ ًِ دز ضسٍع اٍليي هبُ سبل
ضوسي اػالم هي گسدد ٍ زثغي ثِ شهبى اًؼوبد هسازداد ًدازدًِ الجتِ ثب تَاكن هسئَل كٌي ٍ ًبزكسهب ٍ سبشهبى ًبظس ثيطتس اش حداهل هبًًَي ًيص
هبثل اجسا هي ثبضد
مبدٌ  -8حك ثيمٍ ي مبليبت :ثب تَجِ ثِ ضَاثظ كَم حوَم هبّبًِ هسئَل كٌي اش عسف ًبزكسهب پس اش ًسس حن ثيوِ ٍ هبليبت ثِ ّوساُ اضبكِ
ًبز هبّبًِ اش عسيوي ًِ سبشهبى هط ع هي ًٌد ٍازيص ًوَدُ ٍ سبشهبى ثِ حسبة هسئَل كٌي اش عسين يٌي اش ضؼت ثبًٌي هؼتجس ًطَز پسداخت
هي ًٌد.
تجػسُ  :دز هَزد ًبزگبُ ّبي ًَچي هويبس ًِ ًيبش ثِ حضَز سبػتي هسئَليي كٌي ثب ًظس ادازُ ًظبزت ثس هَاد ؿرايي ػلَم پصضٌي هي ثبضد ،حن ثيوِ سْن ًبزكسهب  ،تَسظ ض ع ًبزكسهب پسداخت هي گسدد تب ثيوِ هسئَل كٌي ثِ غَزت َّيص كسهب غَزت پريسد.
مبدٌ  - 9ششایظ فسخ :
الف  :دز غَزت اًصالل يب ٍزضٌستگي ٍ هَاد هْسي ديگس ًِ هٌجس ثِ تؼغيل ضدى ٍ يب ػدم تَليد ٍاحد گسدد  ،هساتت هي ثبيست ثِ اعتالع ادازُ
ًظبزت ثس هَاد ؿرايي داًطگبُ ػلَم پصضٌي يصد  ،سبشهبى ٍ ادازُ ًبز ٍ اهَز اجتوبػي هصل اػالم تب ٍضؼيت اداهِ كؼبليت هستئَل كٌتي دز استسع
ٍهت زٍضي گسدد.
ة  :دز غَزت استؼلبي هسئَل كٌي ثِ ّس دليل  ،الشم است هساتت حداهل يي هبُ هجل ثِ غَزت ًتجي ثِ ًبزكسهب ٍ ّوصهبى ثِ سبشهبى ًبظس
اػالم ٍ ًبهجسدُ پس اش اًتوبل ًليِ ٍظبيق ٍ ٍسبيل ثِ هسئَل كٌي ثؼدي هستؼلي تلوي هي گسدد .
تجصشٌ  :زًٍَضت استؼلبي هسئَل كٌي هي ثبيست ثساي ادازُ ًظبزت ثس هَاد ؿرايي  ،آزايطي ٍ ثْداضتي ازسبل گسدد.
ج  :دز غَزت تػوين ثِ اخساج هسئَل كٌي تَسظ ًبزكسهب ً ،بزكسهب هي ثبيست هدازى هَجِ دال ثس ت لق ٍ ػدم ًبزايي ٍ يب تسبهح دز اًجبم
ٍظبيق ضـلي هسئَل كٌي زا ثِ سبشهبى ًبظس اػالم ٍ ازئِ ًوبيد .اخساج هغؼي هسئَل كٌي پس اش اثجبت ادلِ ازائِ ضدُ ٍ ثب ّوبٌّگي ًبظس غَزت
خَاّد گسكت.
د  :دز غَزت تسى هصل ًبز تَسظ هسئَل كٌي ًبزكسهب هَظق است هساتت زا ًتجب ثِ سبشهبى ًبظس اػالم ٍ يي ًس ِ ثِ ادازُ ًبز هصل جْت
اعالع ازسبل ًوبيد .
ٌ  :دزخَاست ػدم ّوٌبزي اش عسين سبهبًِ  ٍ TTACپريسش آى تَسظ هسئَل كٌي يب ثلؼٌس ًطبًِ استؼلب ٍتسَيِ حسبة هي ثبضد.
ي  :هجل اش تبييد ّوٌبزي يب هغغ ّوٌبزي دز سبهبًِ ً TTACليِ اهَز ًبزي عجن هَاًيي ادازُ ًبز هي ثبيست هبثيي عسكيي اًجبم پريسد.
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تسَيِ حسبة جْت استؼلبء يب كسخ هسازداد هغبثن ضَاثظ هبًَى ًبز اش عسف سبشهبى ًبظس اًجبم هي ضَد ( پسداخت حن سٌَات  ،هسخػي ّبي
استلبدُ ًطدُ ٍ ً ًِ ) ....پي آى جْت غدٍز پسٍاًِ هسئَليت كٌي ثؼدي الصاهي است ٍ ثب تَجِ ثِ هَاد  24 ٍ 27هبًَى ًبز سٌَات خدهت
پسداخت هي گسدد .
تًجٍ  :لجل اص تبیيذ ػذم َمکبسی دس سبمبوٍ  TTACمسئًل فىي ثبیذ تسًیٍ حسبة خًد سا ثب سبصمبن وبظش اوجبم دَذ.
مبدٌ 11

اختالف دس لشاسداد

دزغَزت ثسٍش ّسگًَِ اختالف كي ثيي عسكيي ايي هسازداد سِ هسحلِ شيس پيگيسي هي ضَد :
الق تب حد اهٌبى حل اختالف ثيي عسكيي هسازداد
ة حل اختالف ثب حضَز عسكيي ٍ ًوبيٌدُ ادازُ ًظبزت ثس هَاد ؿرايي ٍ ثْداضتي
ج

زسيدگي اشعسين هساجغ حل اختالف ٍشازت ًبز ٍ يب ادازُ ًبز هصل ثب حضَز عسكيي

مبدٌ  : 11ثب هَازد پيص ثيٌي ًطدُ دز ايي هسازداد ثسعجن هبًَى ًبز ٍ هوسزات هسثَعِ ػول خَاّد ضد .
ايي هسازداد دز  11هبدُ ٍ دز  5وسخٍ ًِ ّسًدام حٌن ٍاحد دازًد تٌظين گسديدُ است ًِ يي ًس ِ آى ثِ ًبزكسهب ٍ يي ًس ِ ثِ هسئَل كٌي ٍ يي
ًس ِ ًصد سبشهبى ًبظس،يي ًس ِ ه ػَظ ادازُ ًبز ٍيي ًس ِ ثِ ادازُ ًظبزت ثس هَاد ؿرايي ازسبل هي گسدد .
تًضيحبت:
......................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

تمذیذ لشاسداد سبل َبی ثؼذ:
ثساي سبلْبي دٍم ثِ ثؼد ضوي اػالم تـييسات دز هسازداد هسثَعِ  ،عسكيي هسازداد هي ثبيست ايي هصل زا هْس ٍ اهضبء ًوبيٌد .
ضسايظ تـييس يبكتِ ػجبزتٌد اش :
-1
-2
-3
-4
-5

ايي كسم ثِ غَزت پطت ٍزٍ پسيٌت گسكتِ ٍتٌويل ضَد
تَشيغ ًسخ-1 :هسئَل كٌي ً-2بزكسهب -3سبشهبى -4ادازُ ًبز ٍزكبُ اجتوبػي
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