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 استان هرمزگان

ايجبز كرآيٌس يٌسبى تطٌيل ٍ تٌويل زرذَاست ّبي هتوبضيبى هستول ٍ پطتيجبى  كؼبل زر ثِ هٌظَر 

ًبر ذبًگي ضيَُ ػرضِ هطبؿل ذبًگي ز رجْت زريبكت تسْيالت هرض الحسٌِ راُ اًسازي ًست ٍ 

اي ثِ ضرح شيل تٌظين ٍپس از تصَيت آى زر جلسِ ًبرگرٍُ اضتـبل جْت اجراء ثِ زستگبُ  ًبهِ

 اجرائي ٍ ثبًي ػبهل اثالؽ هيگرزز.

ًِ تَسظ ػضَ يب اػضبي اعالم هيگرزز آى زستِ از كؼبليت ّبي ثِ ًست ٍ ًبرّبي ذبًگي  -1

ثسٍى هساحوت  ٍ ايجبز اذالل  ذبًَازُ زر كضبي هسًٌَي زر هبلت يي عرح ًست ًٍبر

زرآراهص ٍاحسّبي هسًٌَي ّوجَار ضٌل هي گيرز ٍ هٌجر ثِ تَليس ًبالّبي هبثل ػرضِ ثِ 

 ثبزار هي گرزز.

هٌظَراضربظ حويوي يب حوَهي ّستٌس ًِ هسئَليت حوبيت از تؼسازي از ضبؿليي  : پطتيجبى  -2

زش ، تْيِ ٍ تَزيغ هَاز اٍليِ ٍ ذبًگي را زر ًل كرآيٌس تَليس ٍ ارائِ ذسهبت ، اػن از آهَ

 اثسار ًبر )حست هَرز ( ، هطبٍرُ ،

 . عراحي ، ًَآٍري ، ثستِ ثٌسي ، ثبزاريبثي ٍ كرٍش ثِ ػْسُ ثگيرًس

 زاهٌِ ضوَل:-2

تسْيالت  ثِ هتوبضيبًي )اػن از ًبرآكريٌبى،زارًسگبى هجَز كؼبليت ّبي پطتيجبى ٍ اكراز  –الق 

آًْب هٌغجن ثر ظركيت ٍ اٍلَيت ّبي استبى، هَرز تبئيس هستول(پرزاذت گرزز ًِ عرح 

 زستگبّْبي اجرائي شيرثظ ٍ آهبزُ ٍرٍز ثِ ثبزار ًبر ثبضٌس.

 

 :زريبكت تسْيالتهؼركي ٍ هسارى الزم جْت -3

پطتيجبى زاراي ًس رّگيري ، هطرصبت عرح ٍ كؼبليت هَرز ًظر هستول ٍ هتوبضيبى  -الق  

ر سيستن ثِ زستگبُ اجرايي هرثَعِ ارائِ هي ًوبيٌس . زستگبُ ذَزرازر هبلت كرم ّبي هَجَز ز



پطتيجبى را ثررسي ٍ زر صَرت تبئيس زستگبُ هستول ٍ هتوبضي  ... اجرايي اّليت كرزي ، كٌي ٍ

 از عرين سبهبًِ هطبؿل ذبًگي اهسام هي ًوبيس آًبىًسجت ثِ هؼركي اجرايي شيرثظ ، 

اسبس كؼبليت هَرز توبضبي پطتيجبى پس از تبئيس هؼركي اكراز تحت پَضص ّرپطتيجبى ثر –ة  

 . ذبًگي اّليت كرزي ٍ كٌي تَسظ زستگبُ اجرائي از عرين سبهبًِ هطبؿل 

تَسظ زستگبُ  ًساضتي سبثوِ ًيلري هَثر ثِ تأييس هراجغ شيصالح )ثراي اضربظ پطتيجبى -ح 

  (اجرائي

   هسارى الزم جْت ارائِ ثِ ثبًي ػبهل

ًِ تَسظ زستگبُ اجرايي هرثَعِ صبزر ٍ ثِ  پطتيجبىهستول ٍ  ذبًگيًپي هجَز هطبؿل  -ج 

 تبييس ازارُ ًل تؼبٍى ، ًبر ٍ ركبُ اجتوبػي رسيسُ ثبضس.

زررضتِ ّبي ستبرُ زار هطبؿل ذبًگي تبئيسيِ زستگبُ ًظبرتي)ثْساضت،كرٌّگ ٍ  - 1تجصرُ

 ارضبز اسالهي،استبًسارز ٍ...( ارائِ گرزز.

رز پطتيجبى حوَهي ثبضس ارائِ اسبسٌبهِ، ضرًتٌبهِ،رٍزًبهِ رسوي ٍ زرصَرتي ًِ ك -2تجصرُ 

 .الساهي هي ثبضسآگْي آذريي تـييرات ثِ ثبًي 

 هؼركي ًبهِ ازارُ ًل تؼبٍى ،ًبر ٍ ركبُ اجتوبػي )زثيرذبًِ ًبرگرٍُ اضتـبل ( -چ 

كرم تؼْس ًبهِ  ارائِ ليست ّسيٌِ ًرز عرح هَرز تبئيس زستگبُ اجرائي هرثَعِ ثِ ّوراُ تٌويل -خ

 ثبًٌي.

پطتيجبى ٍ اكراز  هتوبضي هستول ٍارائِ ًپي هسارى ضٌبسبئي ّوراُ ثب اصل آى هرثَط ثِ  –ز 

) هسارى ضٌبسبئي ضبهل ،ًپي ضٌبسٌبهِ،ًپي ًبرت هلي ٍ يي هغؼِ ػٌس پطتيجبىتحت پَضص 

 كرز پطتيجبى(



ارائِ ًپي ٍ اصل هسارى ضٌبسبئي ضبهي ٍ يب ضبهٌيي هَرز هجَل ثبًي ) تؼساز ضبهي يب  –ش 

 311هيليَى ريبل تب  151هيليَى ريبل يي ًلر ضبهي، از  151ضبهٌيي جْت زريبكت تسْيالت تب 

ًلر ضبهي ٍ از  3هيليَى ريبل  511تب  هيليَى ريبل 311ًلر ضبهي ٍاز  2هيليَى ريبل 

 ثِ ثبال ًيس ٍثيوِ هلٌي ارائِ گرزز.( هيليَى ريبل 511

تجصرُ: زرصَرتيٌِ ضبهي حوَم ذَز را از ثبًي پرزاذت ًٌٌسُ تسْيالت زريبكت هيٌوبيس ًيبز 

 ثِ ًبهِ ًسرحوَم ًوي ثبضس.

 تسْيالت عرح ّبي هطبؿل ذبًگي : هيساى - 4

هيليَى ريبل تؼييي  751هيساى تسْيالت پطتيجبى ثراثر اػالم ضَراي ػبلي پَل ٍ اػتجبر تب هجلؾ 

ٍ حساًثر  51هيگرزز ٍ ّريي از زستگبّْبي اجرائي هَظق اًس ثبثت ّر تحت پَضص حساهل 

هيليَى ريبل تسْيالت ثراسبس ًَع عرح زرًظر گركتِ ٍ حساهل ًلرات تحت پَضص ثراي ّر 111

 .هي ثبضس  ًلر 3ٍ زر ضْرستبى ّبي تبثؼِ حساهل ًلر 5زرهرًس استبى پطتيجبى 

هيليَى ريبل  111ٍ حساًثر  51هيساى تسْيالت هرثَط ثِ اكراز هستول ثر هجٌبي حساهل تجصرُ : 

 تؼييي هي گرزز.

هي ثبضس ٍ روز  51هْلت هراجؼِ هتوبضي ثِ ثبًي ػبهل از زهبى هؼركي ثِ ضؼجِ هرثَعِ  -5

هَظلٌس زر صَرت ػسم هراجؼِ هتوبضي هراتت ثِ زستگبُ اجرايي  ضؼت اػغبء ًٌٌسُ تسْيالت

  هرثَعِ ٍ زثيرذبًِ ًبرگرٍُ اضتـبل جْت جبيگسيٌي اػالم ًوبيس.

از زهبى رٍز  21هَظلٌس زر هست حساًثر  ػبهلثبًي  ضؼجبت اػغبء ًٌٌسُ تسْيالت ًليِ  -6

ثِ را ارش پرزاذت تسْيالت هؼركي عرح ًسجت ثِ تٌويل پرًٍسُ ٍ پرزاذت تسْيالت اهسام ٍ گس

 ثِ ًبرگرٍُ اضتـبل ٍ زستگبُ اجرايي  ارسبل ًوبيس. ّلتگيصَرت 

ًوبيٌسگبى زستگبّْبي اجرايي هؼركي ًٌٌسُ عرح  ثب هراجؼِ ّلتگي ثِ ثبًٌْبي ػبهل زر  -7

جريبى رًٍس تٌويل ٍ پرزاذت تسْيالت هرار گركتِ ٍ زر صَرت اًصراف ٍ يب ػسم تٌويل پرًٍسُ 



 زر هست تؼييي ضسُ ،سريؼب ًسجت ثِ هؼركي جبيگسيي اهسام ًوبيس. هتوبضي

 ًظبرت :

پطتيجبى هطبؿل ذبًگي زر هستول ٍ  ًبرگرٍُ اضتـبل استبى ًظبرت ثر حسي اجراي عرح ّبي   -8

استبى را تَسظ ًويتِ اي هتطٌل از ًوبيٌسگبى استبًساري،ازارُ ًل تؼبٍى،ًبرٍركبُ اجتوبػي ،زستگبُ 

 ٍ ثبًي ػبهل ثِ ػْسُ زارز. اجرائي شيرثظ

 ًظبرت هجل از پرزاذت ثِ ػْسُ زستگبُ اجرايي هؼركي ًٌٌسُ عرح هي ثبضس.  -9

زستگبُ اجرايي هؼركي ًٌٌسُ عرح هَظق است گسارش ًظبرت ذَز را ثِ صَرت هبّيبًِ ثِ   -11

 زثيرذبًِ ًبرگرٍُ اضتـبل استبى ارسبل ًوبيٌس

 

زستگبّْبي  ،هَرز تصَيت هرار گركتِ ٍ از تبريد تصَيت تجصرُ چْبرثٌس ٍ  11ضيَُ ًبهِ زر 

 هلبز آى ذَاٌّس ثَز. ياجرائي ٍ ثبًي ّبي ػبهل هَظق ثِ اجرا


