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بنام خدا
كارگروه تهيه و تدوين دستورالعمل ساماندهی دستفروشی
سید حبیب راضی -نواینده وزارت کطور (سازهاى ضهرداریها و دهیاریهای کطور -هؼاونت اهور ضهرداریها)
هاضن نوروزی فرد -نواینده وزارت کطور (سازهاى ضهرداریها و دهیاریهای کطور -هؼاونت اهور ضهرداریها)
داوود هیر هحودی -نواینده وزارت کطور(هؼاونت اهنیتی و انتظاهی -اداره کل اهور انتظاهی و توسؼه نظن ػووهی)
هحود بسرگی -نواینده وزارت کطور(هؼاونت اهنیتی و انتظاهی -اداره کل اهور انتظاهی و توسؼه نظن ػووهی)
سید لاسن گل گواهی– نواینده وزارت صنؼت ،هؼدى و تجارت (هرکس اهور اصناف و بازرگاناى)
فریده سیف آلایی -نواینده وزارت بهداضت ،درهاى و آهوزش پسضکی(هرکس سالهت هحیظ و کار)
بهنام نیک هنص – نواینده اتاق اصناف ایراى
سید هحود حسینی -نواینده اتاق اصناف ایراى
حویدرضا تحصیلی  -نواینده ضهرداری تهراى (ضرکت ساهاندهی صنایغ و هطاغل ضهر)
سید اهیر فتاحیاى  -نواینده ضهرداری تهراى (ضرکت ضهرباى و حرین باى )
فتاح رهضانؼلی– نواینده ضهرداری تهراى (ضرکت ساهاندهی صنایغ و هطاغل ضهر)
رضا رضایی– نواینده ضهرداری تهراى (ضرکت ضهرباى و حرین باى )
کراهت اله هوضنگی نژاد  -نواینده ضهرداری ضیراز(هؼاونت خدهات ضهری)
کاظن رئیسی  -نواینده ضهرداری ضیراز(هؼاونت خدهات ضهری)
هحود ههدی اصیلی -نواینده ضهرداری لن(هؼاونت خدهات ضهری)
هجید ههرباى  -نواینده ضهرداری لن(هؼاونت خدهات ضهری)
یوسف لوام  -نواینده ضهرداری تبریس(هؼاونت خدهات ضهری)
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همدهه:
پذیذ ٜدستفشٚضی ،تساط ٌستشی  ٚدٚسٌٜشدی عی ساَٞای ٌزضت ٝدس ضٟشٞای تضسي وطٛس ٌستشش یافت ٝاست .تاا
تٛج ٝت ٝایٙى ٝدستفشٚضی دس ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی ضٟشی ا٘جاْ ٔیضٛدٔ ،ذیشیت ضٟشی تش اساس لٛا٘یٗٛٔ ،ظا تاٝ
آصادساصی ٔؼاتش  ٚجٌّٛیشی اص ٔضاحٕت تشای ضٟش٘ٚذاٖ ٔیتاضذ .تٙاتشایٗ الصْ است تا ضٙاخت صٔیٞٝٙای ایجاد دستفشٚضی،
تٟشٌٜیشی اص ظشفیت لإ٘ٞ ٚ ٖٛىاسی تیٗ تخطی ساصٔاٖٞای ٔتِٛی تٝغٛست ٘ظأْٙذ ،پذیاذ ٜدستفشٚضای سا ساأا٘ذٞی
وشد.
تٙٔٝظٛس جٌّٛیشی اص تشٚص ٔطاىتت ػذیاذ ٜتاشای ٔاذیشیت ضاٟشی  ٚا٘تظااْ تخطای  ٚساأا٘ذٞی پذیاذ ٜدستفشٚضای،
دستٛساِؼُٕ حاضش تشای ایجاد یىپاسچٍی ٕٞ ٚاٍٙٞی تیٗ ٔذیشیت ضٟشی  ٚدستٍاٜٞای ریستاظ تاا اساتٙاد تا ٝلاٛا٘یٗ ٚ
ٔمشسات ٔٛجٛد (تثػش1 ٜتٙذ ٔ 2اد ٚ 55 ٜتثػشٔ 6 ٜاد 96 ٜلا٘ ٖٛضٟشداسی(ٔػٛب  1334تا اغاتحات تؼاذی ٔ ،ااد11 ٜ
لا٘ ٖٛسأا٘ذٞی  ٚحٕایت اص ٔطاغُ خاٍ٘ی (ٔػٛب ٔ ، 1389اد 16 ٜلا٘ ٖٛتٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسةٚواس (ٔػٛب 1390
ٔ ٚاد 85 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی (اغتحی  ٚ 1392آییٗ٘أٞٝای ٔشتٛع ٝتا ٕٞىاسی ٕ٘ایٙذٌاٖ دستٍاٜٞای ریستظ تٟیٝضذٜ
 ٚت ٝضشح صیش اػتْ ٔیٌشدد.
هاده  -9اهداف
9ـ9ـ هدف اصلی:

آصادساصی ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی  ٚسأا٘ذٞی پذیذ ٜدستفشٚضی ،دٚسٌٜشدی  ٚتساط ٌستشی
2ـ9ـ اهداف جانبی:

 حٕایت اص تِٛیذات ایشا٘ی ،وسةٚواس خاٍ٘ی  ٚفشٚضٙذٌاٖ وٓ سشٔای ٝاص عشیك ایجاد تاصاسٞای ٔٛلت ٔ ٚحّیجٌّٛیشی اص تضییغ حمٛق ضٟش٘ٚذاٖ تشای استفاد ٜاص ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی پیطٍیشی اص ایجاد ٔضاحٕت تشای ػاتشاٖ پیاد ٚ ٜخٛدسٞٚای ػثٛسی تا سفغ سذ ٔؼاتش ػٕٔٛی جٌّٛیشی اص ایجاد آِٛدٌی ٔحیظصیست ٘ ٚاصیثایی ٔٙظش ضٟشی حزف صٔیٞٝٙای تطىیُ ٌشٜٞٚای غیشٔجاص ٔحذٚدیت تشای خشیذٚفشٚش خاسج اص ٔٛاصیٗ لاٖ٘ٛهاده  -2تؼاریف ،هفاهین و هصادیك
دس ایٗ دستٛساِؼُٕ ػثاستٞای صیش دس ٔؼا٘ی ٔطشٚح ٔشتٛط ت ٝواس ٔیس٘ٚذ:
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دستفروضی :فؼاِیت غیشسسٕی است و ٝافشاد دس ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی اجٙاس سا دس دست ٌشفت ٚ ٝتٝلػذ فشٚش ػشضٝ
ٔیوٙٙذ.
دورهگردی :فؼاِیت غیشسسٕی اسات ٔ ٚثتٙای تاش جاتجاایی دا ٕای دس ساغ ٔؼااتش  ٚفضااٞای ػٕأٛی وا ٝتاٝغاٛست
دستفشٚضی پیاد ٚ ٜیا تا ا٘ٛاع ٚسایُ ٔٛتٛسی  ٚغیش ٔٛتٛسی ا٘جاْ ٔیضٛد.
بساط گستری :فؼاِیت غیشسسٕی است و ٝاص عشیك چیذٖ واال ٚ ٚسایُ اسا  ٝخذٔات دس ٔؼاتش  ٚفضااٞای ػٕأٛی ا٘جااْ
ٔیضٛد.
هصادیك دستفروضی :تا تٛج ٝت ٝایٙىٚ ٝاط ٜدستفشٚضی دس جأؼٔ ٝتذا َٚضذ ،ٜدستفشٚضی ت ٝتٕاْ ٔػادیك دیٍاش اصجّٕاٝ
تساط ٌستشی  ٚدٚسٌٜشدی  ٓٞتسشی داسد .تشای اختػاس دس ایٗ دستٛساِؼُٕ ایٗ ٚاط ٜتشای تٕاْ ٔػادیك تىاس ٔیسٚد .ا٘ٛاع
 ٚاضىاَ دستفشٚش ،تساط ٌستش  ٚدٚسٌٜشد تا ا٘ٛاع ٚسایُ ٘مّیٛٔ ٝتٛسی  ٚغیش ٔٛتٛسی اصجّٕٚ :ٝا٘تتاس ،سٛاسی ،سٝچشخ،ٝ
ٔٛتٛسسیىّت ،دٚچشخ ،ٝچشخ عٛافیٌ ،اسیدستی  ...ٚاص ٔػادیك دستفشٚضی ٔحسٛب ٔیضٛد.
جلوگیریٙٔ :ظٛس اص جٌّٛیشی دس ایٗ دستٛساِؼُٕ ،الذأات ضٟشداسی تٚٝسیّٔ ٝأٔٛساٖ خٛد و ٝأىاٖ ا٘جاْ ٞشٌ ٝ٘ٛفؼاِیت
غیشسسٕی دس ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی سا اص افشاد سّة ٔیوٙذ.
پیطگیریٙٔ :ظٛس اص پیطٍیشی دس ایٗ دستٛساِؼُٕ ،الذأات ضٟشداسی دس جٌّٛیشی ٔ ٚذیشیت ٞذفٕٙذ پذیاذ ٜدستفشٚضای،
تساط ٌستشی  ٚدٚسٌٜشدی اػٓ اص الذأات فشٍٙٞی ،اجتٕاػی ،تأٔیٙی ٞ ٚذایتی است.
هجری عرح ساهاندهی دستفروضاى :افشاد حمیمی  ٚحمٛلی و ٝاص سٛی ضٟشداسی احشاص غتحیت ضذ ٚ ٜتا ا٘ؼماد لشاسداد تا
ضٟشداسی ٚظیف ٝآٔادٜساصی صٔیٗ  ٚأاوٗ سا تشای ٔحُ فؼاِیت ٔ ٚذیشیت فؼاِیتٞای تٟشٜتاشداساٖ تاٙٔٝظاٛس ساأا٘ذٞی
دستفشٚضاٖ تش ػٟذٔ ٜیٌیش٘ذ.
فصل اول) الداهات پیطگیرانه
هاده  -3الدامهای پیص از ساهاندهی
الذاْٞای پیصتیٙیضذ ٚ ٜاِضاْآٚس دس پٙج ٌاْ ت ٝضشح صیش ا٘جاْ ٔیضٛد:
9ـ3ـ گام یک :ضٙاسایی ٚضغ ٔٛجٛد ضٟش ضأُ:
اِ

ضٙاسایی ٚضؼیت فؼاِیت ٔ ٚحُ استمشاس دستفشٚضاٖ ،تساط ٌستشاٖ  ٚدٚسٌ ٜشداٖ تا ٔطخػات وأُ

ب ضٙاسایی ٔؼاتش ،فضاٞای ػٕٔٛی ،أاوٗ  ٚصٔاٖٞای ٔٙاسة استمشاس فؼاالٖ دس عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی
2ـ3ـ گام دو :پیصتیٙی  ٚتذاسن ٔحُٞای استمشاس:
اِ

ٔؼاتش  ٚفضاٞای ػٕٔٛی ضٟشی
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ب تاصاسٞای ٔٛلت ٔ ٚحّی
3ـ3ـ گام سه :اعتعسسا٘ی ،تشٚیج فشٍٙٞی  ٚافضایص آٌاٞی ضٟش٘ٚذاٖ ٘سثت ت ٝفؼاِیتٞای غیشسسٕی  ٚغیشٔجاص
4ـ3ـ گام چهار :اعتعسسا٘ی ت ٝافشاد ٔطٕ َٛعشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی ٞ ٚذایت آٖٞا تٔ ٝحُٞای اص پیص تؼییٗضذٜ
5ـ3ـ گام پنج :جٌّٛیشی اص ایجاد سذ ٔؼثش
هاده  -4ضرح وظایف
دستٍاٜٞا  ٚساصٔاٖٞای ٔتِٛی ٔ ٚشتثظ تا ٔٛضٛع سأا٘ذٞی دستفشٚضی و ٝتشاتش لٛا٘یٗ ٔٛضٛػٔ ٚ ٝفاد ایٗ دستٛساِؼُٕ تا
ٕٞاٍٙٞی ٕٞ ٚىاسی یىذیٍش دس سغ ضٟشستاٖ دس خػٛظ سأا٘ذٞی ایٗ ٔٛضٛع الذاْ ٔطتشن ٔیوٙٙاذ ،تاٝلاشاس صیاش
است:
فشٔا٘ذاسی ،اداس ٜغٙؼتٔ ،ؼذٖ  ٚتجاست ،اداس ٜتٟذاضت ،اداس ٜسا ٚ ٜضٟشساصی٘ ،یشٚی ا٘تظأی ،ساصٔاٖ تؼضیشات حىأٛتی،
ضٟشداسی ،اتاق اغٙاف ٔ ٚشوض غذاٚسیٕا
 -4-9اداره صنؼت ،هؼدى و تجارت
 -4-1-1استفاد ٜاص ظشفیتٞای اجشایی ٘ ٚظاستی دس ٕٞىاسی تا عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی دس اجشای ٔاد 85 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ
غٙفی ٔ ٚاد 16 ٜلا٘ ٖٛتٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسةٚواس
 -4-1-2دس غٛست ضشٚست ،ایجاد سست ٚ ٝیا اتحادی ٝجذیذ  ٚپیٍیشی تػٛیة ضٛاتظ ٔٛسد٘یاص تشای سأاٖ تخطی ت ٝافشاد
تا فؼاِیت سیاس فالذ پشٚا٘ ٝوسة دس وٕیسی٘ ٖٛظاست تش ساصٔاٖٞای غٙفی ضٟشستاٖ تش اساس ٔاد 49 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی
 -4-1-3پیصتیٙی تذاتیش تشای جٌّٛیشی اص ضىٌُیشی پذیذ ٜدستفشٚضی دس حاضی ٝتشٌضاسی ٕ٘ایطٍاٜٞای ٔػٛب تحات
٘ظش تا ٕٞىاسی ٘یشٚی ا٘تظأی  ٚسایش دستٍاٜٞای ریستظ
 -4- 2اداره بهداضت
ٕٞ -4-2-1ىاسی تا ضٟشداسی دس خػٛظ سأا٘ذٞی دستفشٚضاٖ ػشضٝوٙٙذ ٜاغزی ٝغیشتٟذاضتی تشاتش ٔاد 688 ٜلاٖ٘ٛ
ٔجاصات استٔی ٔ ٚاد 13 ٜلا٘ٛٔ ٖٛاد خٛسد٘ی ،آضأیذ٘ی ،آسایطی  ٚتٟذاضتی تٙٔٝظٛس جٌّٛیشی اص ت ٝخغش افتادٖ ستٔت
ضٟش٘ٚذاٖ
 -4-2-2غذٚس غتحیت  ٚپشٚا٘ ٝتٟذاضتی ٚاحذ سیاس ٔٛاد غزایی ٔجاص دس ٔحُٞای تؼییٗضذ ٜتٛسظ ضٟشداسی
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 -4-3اداره را ه و ضهرسازی
 تأٔیٗ صٔیٗ ٔٛسد٘یاص اص ٔحُ صٔیٗٞای دس اختیاس تٙٔٝظٛس ایجاد تاصاسٞای ٔٛلت تشای ػشض ٝواالٞای تِٛیاذ داخاُ تاٝدسخٛاست ضٟشداسی دس اجشای ٔاد 16 ٜلا٘ ٖٛتٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسةٚواس
 -4-4نیروی انتظاهی
 -4-4 -1پّیس ساٛٞس
ا اػٕاَ لا٘ ٖٛتشای جٌّٛیشی اص سذ ٔؼثش خٛدسٚیی و ٝدس ٔؼاتش ػٕٔٛیٔ ،یذاٖٞا  ٚفضااٞای ٍٕٞاا٘ی ضاٟشی الاذاْ تاٝ
فشٚش  ٚیا اسا  ٝخذٔات ٔیوٙٙذ (ٚا٘ت ،سٛاسیٛٔ ،تٛسسیىّت ،سٝچشخ ٝتشاتش تثػشٔ 4 ٜاد 6 ٜلا٘ ٖٛایٕٙی ساٜٞا  ٚساٜآ،ٗٞ
ٔاد 21 ٜلا٘ ٖٛسسیذٌی ت ٝتخّفات سا٘ٙذٌی ٔ ٚادٔ ٚ 159 ٜاد 163 ٜآییٗ٘أ ٝسإٙٞایی  ٚسا٘ٙذٌی
 -4-4-2پّیس پیطٍیشی
ا ٕٞىاسی تا ضٟشداسی (ٚاحذ اجشاییات دس سغ ضٟش تشای اػٕاَ لا٘ ٖٛدس خػٛظ افشاد ٔتخّ ٔٛضٛع عشح سأا٘ذٞی
دستفشٚضی
 -4-4-3پّیس اعتػات  ٚأٙیت ػٕٔٛی
ا ٕٞىاسی تا ضٟشداسی ،اتاق اغٙاف  ٚاتحادیٞٝای غٙفی دس اجشای عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی
 تش٘أٝسیضی دس تشخٛسد تا ضثىٞٝای ساصٔاٖیافت ٝدستفشٚضی -4-5سازهاى تؼسیرات حکوهتی استاى
 -4-5-1استفاد ٜاص اتضاسٞای ٘ظاستی  ٚویفشی تشای پایثٙذی دستفشٚضاٖ دس اجشای لٛا٘یٗ اصجّٕ ٝلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی ٚ
لا٘ٔ ٖٛثاسص ٜتا لاچاق واال  ٚاسص
ٕٞ -4-5-2ىاسی تا ضٟشداسی دس اجشای عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی
 -4-6ضهرداری
 -4-6-1تطىیُ وٕیت ٝاجشایی عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی دس ضٟشداسی تٙٔٝظٛس یىپاسچٝساصی الذأات تٛسظ ساصٔاٖٞا ٚ
ٔشاوض تاتؼ ٝضٟشداسی
 -4-6-2تٟی ٝتمٛیٓ اجشایی تا سػایت صٔاٖتٙذی اجشای عشح ،حسة ضشایظ ،الذأات ٔ ٚمتضیات دس ع َٛساَ
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 -4-6-3ساصٔاٖدٞی ٔغّٛب ،تخػیع اػتثاسات الصْ  ٚتجٟیض تخص اجشایی دس ضٟشداسی
 -4-6-4جٌّٛیشی اص ایجاد سذ ٔؼثش تشاتش تثػش 1 ٜتٙذ ٔ 2اد 55 ٜلا٘ ٖٛضٟشداسی اص عشیك الذأات پیطٍیشا٘ٝ
 -4-6-5ضٙاسایی  ٚآٔادٜساصی ٔىاٖٞا  ٚصٔاٖٞای ٔٙاسة تشای استمشاس ٔٛلت دستفشٚضاٖ تا سػایت ضاشایظ التػاادی،
اجتٕاػی  ٚعشح تفػیّی ضٟش
 -4-6-6اعتعسسا٘ی ٔىاٖٞای سأا٘ذٞی ضذ ٜتشای فؼاِیت دستفشٚضاٖ تا دس ٘ظش ٌشفتٗ جٕیغ جٟات
 -4-6-7ساصٔاٖدٞی افشاد ٔطٕ َٛعشح سأا٘ذٞی اص عشیك ایجاد ساصٚواس ثثت٘اْ  ٚضشایظ ٔساٚی ا٘تخاب ٔحُ استمشاس
دستفشٚضاٖ تشجیحاً تا عشاحی  ٚتٝواسٌیشی سأا٘ٞٝای اِىتش٘ٚیىی ٘ ٚشْافضاسٞای واستشدی
 -4-6-8تؼییٗ ساػت فؼاِیت دس ٔحُٞای تؼییٗضذ ٜتشحسة ضشایظ فػّی ٔ ٚمتضیات ٞش ضٟش
ٔ -4-6-9ذیشیت ٔحُٞای تؼییٗضذ ٜاص سٛی ضٟشداسی  ٚیا ٚاٌزاسی تٔ ٝجشی عشح ٚاجذ ضشایظ تشاتش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات
تا ٘ظاست ضٟشداسی
 -4-7اتاق اصناف
ٕٞ -4-7-1ىاسی تا ضٟشداسی دس ساستای اجشای آییٗ٘أٔ ٝاد 85 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی
 -4-7-2اعتعسسا٘ی دس خػٛظ اجشای عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی تا استفاد ٜاص پایٍا ٜایٙتش٘تی ٔ ٚجّ ٝاتاق
ٕٞ -4-7-3ىاسی دس اجشای سفغ سذ ٔؼثش غٙفی تش اساس ٔاد 17 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی
 -4-7-4دس غٛست ضشٚست ،پیطٟٙاد ایجاد سست ٚ ٝیا اتحادی ٝجذیذ تشای سأاٖ تخطی ت ٝافشاد تا فؼاِیت سیاس فالذ پشٚا٘ٝ
وسة
 -4-8صداوسیوا
ٕٞىاسی دس تٟی ٚ ٝپخص تش٘أٞٝای آٔٛصش ٍٕٞا٘ی  ٚتشٚیج فشٍٙٞی( خشیذ واالی ایشا٘ی اص ٔحُٞای ٔجاص دس ساستای
اجشای عشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی
فصل دوم) الداهات ساهاندهی
تٙٔٝظٛس سأا٘ذٞی دستفشٚضاٖ  ٚاستمشاس آٖٞا دس فضاٞای ٔٙاسة ،أااوٗ  ٚصٔایٗٞاا وا ٝاص ساٛی ضاٟشداسی تؼیایٗ ٚ
آٔادٜساصی ٔیضٛد الذأات صیش ضشٚسی است:
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هاده  -5ضناسایی و احراز صالحیت افراد هطوول عرح ساهاندهی دستفروضی
ٔ -5 -1ؼشفی افشاد ٔتماضی اص عشیك ساصٔاٖٞای ریغتح  ٚحٕایتی اصجّٕ ٝتؼا،ٖٚواس  ٚسفا ٜاجتٕااػی ،اتااق اغاٙاف ٚ
اتحادیٞٝای غٙفی٘ ،یشٚی ا٘تظأی ،غٙؼتٔ،ؼذٖ  ٚتجاستٔ ،یشاث فشٍٙٞیٌ ،شدضٍشی  ٚغٙایغدستی ،ضٟشداسی ،وٕیتاٝ
أذاد أاْ خٕیٙی(س ، ٜتٟضیستی ت ٝواسٌشٛٔ ٜٚضٛع آییٗ٘أ ٝاجشایی ٔاد 16 ٜلاا٘ ٖٛتٟثاٛد ٔساتٕش ٔحایظ وساةٚوااس ٚ
واسٌشٛٔ ٜٚضٛع آییٗ٘أ ٝاجشایی ٔاد 85 ٜلا٘٘ ٖٛظاْ غٙفی ا٘جاْ ٔیضٛد.
 -5 -2احشاص غتحیت افشاد ٔطٕ َٛعشح سأا٘ذٞی دستفشٚضی ٔ ٚؼشفی آٖٞا ت ٝضاٟشداسی اص ساٛی وااسٌشٛٔ ٜٚضاٛع
آییٗ٘أ ٝاجشایی ٔاد 16 ٜلا٘ ٖٛتٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسةٚواس  ٚواسٌشٛٔ ٜٚضاٛع ٔااد 85 ٜلاا٘٘ ٖٛظااْ غاٙفی غاٛست
ٔیپزیشد.

هاده  - 6ضرایظ ػووهی هحلهای هجاز استمرار دستفروضاى
 -6-1غذٚس ٔجٛصٞای الصْ اص سٛی ضٟشداسی
 -6-2پیصتیٙی دفتش ٔذیشیت ٔحُ استمشاس دستفشٚضاٖ  ٚأىا٘ات ٔٛسد٘یاص
 -6-3و ساصی ٔحٛع ٚ ٝسػایت ضیة ٔٙاسة جٟت دفغ آبٞای سغحی
 -6-4تأٔیٗ تشق ،آب آضأیذ٘ی  ٚضستٚض( ٛأىاٖ دستشسی ت ٝسشٚیسٞای تٟذاضتی ٔیسش تاضذ
 -6-5پیصتیٙی تٕٟیذات تشافیىی دس ٚسٚدی  ٚخشٚجی  ٚتأٔیٗ پاسوی ًٙت ٝتؼذاد وافی تشای تٟشٜتشداساٖ غشفٞٝا ٔ ٚشاجؼیٗ
(اخز تأییذیٔ ٝؼا٘ٚت حُٕ٘ٚمُ  ٚتشافیه ضٟشی
٘ -6-6ػة سغُٞای صتاِٙٔ ٝاسة تا تٛج ٝت٘ ٝیاص ٔحُ اجشای عشح  ٚپیصتیٙی ٔحُ رخیشٛٔ ٜلت پسٕا٘ذٞا
 -6-7پیصتیٙی اِضأات ایٕٙی  ٚاعفاء حشیك
هاده  -7نوع سازه و پوضص هحلهای هجاز استمرار دستفروضاى
 -7-1سػایت اغٙٔ َٛظش ضٟشی ،تٙاسة فضا تا ٔحیظ  ٚایجاد صٔیٔ ٝٙغّٛب تشای ٔشاجؼیٗ تا تأییذ ضٟشداسی
 -7-2وذٌزاسی ٞش ٔحُ استمشاس  ٚپتن ٌزاسی تا دسج ٔطخػات وأُ
 -7-3استفاد ٜاص ساصٜٞای ٔٙاسة ،تشجیحاً پشٚفیّی تا سم سثه یا چادسٞای ٔتحذاِطىُ
 -7-4اتؼاد ساصٜٞای ٔٛسد٘ظش تا حذالُ ٔتشاط ٔ 2×2تشٔشتغ  ٚاستفاع ٔ 2/3تش
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هاده  -8صالحیت ،ضرایظ و وظایف هجری هحل استمرار دستفروضاى
 -8-1غتحیت  ٚضشایظ ٔجشی :داضتٗ ضشوت ٔؼتثش داسای ٔجٛص اص ٔشاجغ ریغتحٌٛ ،اٞی حسٗ ا٘جاْ تؼٟذات لثّی،
داضتٗ تٛا٘ایی ٔاِی  ٚاجشایی
ٔ -8-2جشی ایجاد ٔحُ استمشاس دستفشٚضاٖ اص سٛی ضٟشداسی تا ا٘جاْ فشاخٛاٖ ٔضایذ ٜا٘تخاب ٔیضٛد
ٚ -8-3ظیفٔ ٝجشی ایجاد ٔحُ استمشاس دستفشٚضاٖ ٔ ٚذیشیت فؼاِیتٞای آٖ ٔحُ تا ٘ظاش ضاٟشداسی  ٚتاا ضاشایظ صیاش
ٔیتاضذ:
 -8-3-1ایجاد ٕٞاٍٙٞیٞای الصْ دس صٔاٖ تشٌضاسی تا دستٍاٜٞای ریستظ اػٓ اص ٘یشٚی ا٘تظأی ،آتص٘طا٘ی ،سإٙٞایی ٚ
سا٘ٙذٌی  ٚغیشٜ
 -8-3-2پیصتیٙی پٛضص تیٕٛٔ ٝسد٘یاص تشای ٔحُ ٔجاص استمشاس دستفشٚضاٖ دس صٔاٖ فؼاِیت
 -8-3-3تٝواسٌیشی ٘یشٞٚای خذٔاتی تشای ٘ظافت  ٚسفتٚسٚب ٔحُ استمشاس دستفشٚضاٖ ،جٕغآٚسی پسٕا٘ذ  ٚضایؼات ٚ
ا٘تماَ آٖ تٔ ٝحُٞای ٔخػٛظ
-8-3-4جٌّٛیشی اص ػشض ٝاجٙاس دستدٔ ْٚػشفی ،تیویفیت  ٚواالٞای غیشٔجاص
 -8-3-5تشپا ی ٔحُٞای استمشاس دستفشٚضاٖ لثُ اص ضشٚع فؼاِیت  ٚجٕغآٚسی وّی ٝالتْ ٘ػةضذ ٜدس ٔؼاتش پس اص پایاٖ
فؼاِیت  ٚدس تاصاسٞای ٔٛلت پس اص پایاٖ دٚس ٜفؼاِیت
 -8-3-6تش٘أٝسیضی تشای ػشضٔ ٝحػٛالت خاٍ٘ی ،غٙایغدستیٔ ،شاوض تِٛیذی وٛچه ٔ ٚتٛسظ ایشا٘ی ٔ ٚشاوض تحات
پٛضص ساصٔاٖٞای حٕایتی دس ٔحُ استمشاس دستفشٚضاٖ
هاده  -9نظارت و پایص
تش٘أٝسیضی ٕٞ ٚاٍٙٞی جٟت اجشای ایٗ دستٛساِؼُٕ اص عشیك واسٌش ٜٚپیصتیٙیضذ ٜدس آییٗ٘أ ٝاجشایی ٔااد 16 ٜلااٖ٘ٛ
تٟثٛد ٔستٕش ٔحیظ وسةٚواس غٛست ٔیٌیشد ٘ ٚظاست تش اجشای ٔفاد ایٗ دستٛساِؼُٕ تش ػٟاذ ٜفشٔا٘اذاس ٞاش ضٟشساتاٖ
ٔیتاضذ.
هاده  -91ایٗ دستٛساِؼُٕ دس ٔ 10اد ٜتٙظیٓضذ ٚ ٜاص صٔاٖ اتتؽ تٛسظ ٚصیش وطٛس الصْاالجشاست  ٚدس غٛست تطخیع
تٛسظ ٚصاست وطٛس(ساصٔاٖ ضٟشداسیٞا  ٚدٞیاسیٞای وطٛس تا ٕٞىاسی دستٍاٜٞای ریستظ لاتُ اغتح  ٚتٍٟٙاْ ساصی
ٔیتاضذ.
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