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وٗ دس ا يٓ لشاسداد تي ّٗ گضاس ٔاِ يذٖ ِي ؽٛد  ٚؽشوت عٙاِي
تيّٗ  ...................وٗ تيّٗ گش ٔاِيذٖ ِي ؽٛد تٗ ؽشح
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ِادٖ اٚي ِٛ :ضٛع ا يٓ لشاسداد ػ ثاست ا عت اص پ ٛؽؼ تي ّٗ اي
حٛادث ِٕ جش تٗ فٛت  ٔ ٚمص ػ ض ٚ ٛاص واساف تادگي دائُ(و ٍي ٚ
جضئي) تش اثش حادثٗ.
ِادٖ د :َٚعشِايٗ تيّٗ فٛت ٔ ٚمص ػض ٛتش اثش حادثٗ تشاي ٘ش
فشد تي ّٗ ؽذٖ ِ ؼادي  54تشا تش ح مٛق ِا٘يا ٔٗ ع ثك ٌي غت اس عايل
تيّٗ گضاس ِي تاؽذ.
تث صشٖ :عشِايٗ ٘ش يه اص تي ّٗ ؽذگاْ دس صٛست فٛت تش ا ثش
حاد ثٗ  ٚدس صٛست ٔ مص ػ ض ٚ ٛاص واساف تادگي دا ئُ و ٍي تش ا ثش
حاد ثٗ ِ ؼادي  54تشا تش ح مٛق ِا٘يا ٔٗ ع ثك ٌي غت اس عايل تي ّٗ
گضاس تٛدٖ  ٚدس صٛست ٔمص ػض ٚ ٛاص واس افتادگي دائُ جضئي تش
اثش حادثٗ ضشييب اص  54تشاتش حمٛق ِا٘يأٗ عثك جذٚي ٔمص ػضٛ
ِٕذسج دس ؽشايظ ػِّٛي تيّٗ ٘اي حٛادث ِي تاؽذ.
ِادٖ ع :َٛؽشٚع تيّٗ تشاي ٘ش يه اص واسوٕاْ فؼٍي تيّٗ گضاس
 ٚتشاي واسوٕأي وٗ دس آيٕذٖ اعتخذاَ خٛإ٘ذ ؽذ تاسيخ ِٕذسج
دس احلالي تاييذ پٛؽؼ تيّٗ اي آٔاْ ِي تاؽذ.
ِادٖ چ ٙاسَ :حك تي ّٗ عاٌيأٗ تي ّٗ ؽذگاْ ج ٙت پ ٛؽؼ فٛت ٔ مص
ػضقققق ٚ ٛاص واسافتققققادگي دائُ(وٍققققي  ٚجضيققققي) ِثٍقققق
قضاس
قٗ گق
قذ  ٚتيّق
قي تاؽق
قاي ِق
 ...........................سيق
ِتؼ ٙذ ا عت اص تاسيخ دسيا فت لشاسداد يا احلال يٗ تائ يذ پ ٛؽؼ
تي ّٗ اي تٗ صٛست ال غاط ِا٘يا ٔٗ تش ِث ٕاي  2/21حك تي ّٗ
عاٌيأٗ سا پشداخت منايذ.
تث صشٖ : 2ضشب اال جً پشدا خت حك تي ّٗ ٘ش يه اص تي ّٗ ؽذگاْ
حذاوثش يىّاٖ اص تاسيخ عشسعيذ ِا٘يأٗ ِي تاؽذ.
تثصشٖ : 1ضشب االجً پشداخت حك تيّٗ ٘ش يه اص تيّٗ ؽذگاْ جذيذ
حذاوثش تٗ فا صٍٗ عي سٚص اص تاسيخ صذٚس ا حلالي تاي يذ پ ٛؽؼ
آٔاْ تٛعظ تيّٗ گضاس ِي تاؽذ.
ِادٖ  : 4تيّٗ گضاس ِٛظف اعت ٌيغت ِؾخصات واسوٕاْ ِؾّٛي تيّٗ
سا ؽاًِ سد يفٔ ،اَ ٔ ٚاَ خأٛادگي ،تاسيخ تٌ ٛذ ،مشاسٖ
ؽٕا عٕاِٗ  ٚحمً صذٚس دس ؽشٚع لشاسداد دس د ٔ ٚغخٗ تشاي تي ّٗ
گش اسعاي منٛدٖ ٘ ٚش ِاٖ ٔيض صٛستي اص واسوٕاْ خٛد سا وٗ دس

ٔظش داسد جذيذا حتت پٛؽؼ لشاس تذ٘ذ(اعتخذاَ جذيذ)  ٚيا اص آْ
خاسج منايذ(اعتؼفا ،أتماي  ٚيا تاصٔؾغتگأي وٗ اص پٛؽؼ خاسج
ِي گشدٔذ  )... ٚجٙت تيّٗ گش اسعاي منايذ.
تثصشٖ : 2ؽشٚع تيّٗ آْ دعتٗ اص واسوٕاْ جذيذ وٗ تؼذ اص اِضاي
لشاسداد تٗ ا عتخذاَ تي ّٗ گضاس دسآ ِذٖ ا ٔذ اص تاسيخ دسيا فت
ٔاِٗ تٛعظ تيّٗ گش خٛا٘ذ تٛد.
تثصشٖ : 1ضشب االجً اسعاي اعاِي واسوٕاْ حزيف حذاوثش  03سٚص اص
تاسيخ حزف ِي تاؽذ ٚ ،چٕأچٗ تغيرياتي خاسج اص ضشب االجً فٛق
تٗ تي ّٗ گش ا ػالَ گشدد ،تاسيخ ِٛثش تشاي صذٚس ا حلالي خشٚج
تي ّٗ ؽذٖ اص پ ٛؽؼ تي ّٗ اي حذاوثش تٗ  03سٚص ل ثً اص تاسيخ
تيّٗ گضاس(اػالَ تغيريات) أتماي ِي ياتذ.
ِادٖ ؽ ؾُ :ت غٛيٗ حك تي ّٗ ا حلالي ٘اي صادسٖ ِش تٛط تٗ ت غيريات
دس عٛي ِذت لشاسداد ،ا ػُ اص ا فضايؼ يا وا٘ؼ ت ؼذاد تي ّٗ
ؽذگاْ ،تش اعاط سٚصمشاسػ خٛا٘ذ ؽذ.
تثصشٖ :حك تيّٗ ٘اي تشگؾيت ِتؼٍك تٗ تغيريات لشاسداد دس پاياْ
عاي تيّٗ اي حماعثٗ  ٚتٗ تيّٗ گزاس ِغرتد ِي گشدد.
ِادٖ ٘ فتُ :دس صٛست فٛت ٘ش يه اص تي ّٗ ؽذگاْ ،تي ّٗ گضاس
ِ ٛظف ا عت ِشا تة سا وت ثا  ٚظشف ِذت حذاوثش عي سٚص اص تاسيخ
اعالع تٗ تيّٗ گش اػالَ ِ ٚتؼالثا ِذاسن ريً سا اسعاي منايذ.
اٌف :دسصٛست فٛت
 -2اصً يا ف تٛوپي تاييذ ؽذٖ خالصٗ سٛٔٚؽت ٚفات(گٛا٘ي فٛت)
صادسٖ اص عشف اداسٖ آِاس.
 -1گٛا٘ي پضؽه لأٔٛي يا آخشيٓ پضؽه ِؼاجل ِثين تش تؼي ػٍت
فٛت.
 -0گضاسػ ِؾشٚح حادثٗ وٗ تٛعظ ِشاجغ ريصالح هتيٗ ؽذٖ تاؽذ.
(دس ِٛاسدي وٗ فٛت ٔاؽي اص حادثٗ تاؽذ).
ب :دس صٛست ٔمض ػض ٛوٍي  ٚجضئي دائُ ٔاؽي اص حادثٗ
گٛا٘ي پض ؽه ِ ؼاجل دس ِٛسد پا ياْ ِؼا جلات  ٚغري لا تً ػالج تٛدْ
ٔ مص ػ ض ٚ ٛگضاسػ ِ ؾشٚح حاد ثٗ وٗ ت ٛعظ ِشا جغ ري صالح هت يٗ ؽذٖ
تاؽذ.
تث صشٖ :2دس ِٛاسدي وٗ فٛت  ٔ ٚمص ػ ض ٛو ٍي  ٚجض ئي دا ئُ ،دس
ا ثش حٛادث ٔا ؽي اص سأ ٕذگي ت ٛعظ تي ّٗ ؽذٖ تا ؽذ گٛا٘يٕا ِٗ
سإٔذگي جماص سإٔذٖ ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ ِٛسد ٌضِ َٚي تاؽذ.
تث صشٖ : 1دس ِٛاسد ا عتثٕايي  ٚدٚسي اص ِش وض وٗ اِ ىاْ ا عالع
فٛسي ِمذٚس مني تاؽذِ ،ذت صِاْ اعالع تٗ تيّٗ گش عي سٚص تؼي
ِي گشدد.
تث صشٖ : 0پ ٛؽؼ تي ّٗ حٛادث ٔا ؽي اص ادٚات ػ ًّ ٔ ؾذٖ تاليّا ٔذٖ
اص آ ثاس ج ٕگ حتّي ٍي ٔ غثت تٗ وٍ يٗ تي ّٗ ؽذگاْ پظ اص أؼ ماد
لشاسداد ِؾّٛي تيّٗ ِي تاؽذ.
ِادٖ ٘ ؾتُ :تي ّٗ گش دس اصاي دسيا فت حك تي ّٗ  ٚا جناَ تؼ ٙذات
تيّٗ گضاس ِٕذسج دس ايٓ لشاسداد ِتؼٙذ اعت عشِايٗ ٘اي ِ ٛضٛع
ِادٖ د َٚايٓ لشاسداد سا تٗ ؽشح مهاْ ِادٖ دس ٚجٗ تيّٗ گضاس
پشداخت منايذ تا تٗ ريٕفغ لأٔٛي آْ تاديٗ گشدد.
ِادٖ هنُ :حك تي ّٗ ٘ايي وٗ تا تت ا يٓ لشاسداد تٗ تي ّٗ گش
پشدا خت ِي گشدد لا تً ا عرتداد مني تا ؽذ ِ گش دس ِٛاسدي وٗ
اؽتثا٘ي دس حماعثٗ سخ دادٖ تاؽذ.

ِاد ٖ د ُ٘ :حذاوثش عٓ لا تً پزيشػ واسو ٕاْ تي ّٗ ؽذٖ ٕ٘ گاَ
 ٚلٛع خ غش ِ ؾّٛي ا يٓ لشاسداد دس ِٛاسد تي ّٗ فٛت  ٔ ٚمص ػ ضٛ
و ٍي  ٚجض ئي ٘ ٚضي ٕٗ ٘اي پض ؽىي تش ا ثش حٛادث  03عاي متاَ ِي
تاؽذ .تٕاتشايٓ تيّٗ گش ٔغثت تٗ وغأي وٗ عٓ آهنا اص سلُ ياد
ؽذٖ دس ِٛاسد ِشتٛعٗ تيؾرت تاؽذ ٘يچگ ٗٔٛتؼٙذي ٔذاسد.
ِققادٖ يققاصدُِ٘ :ققذت ايققٓ لققشاسداد يىغققاي اص تققاسيخ ؽققشٚع
 .................ايل  .................اعققت ٘ ٚققش يققه اص
عشف ِي تٛإٔذ يىّاٖ لثً اص پاياْ ِذت لشاسدادٔ ،ظش خٛد سا
ٔ غثت تٗ ف غخ  ٚيا جتذ يذ ٔ ظش دس ٔشخ  ٚؽشايظ لشاسداد تٗ عشف
دي گش ا ػالَ منا يذ دس غري ا يٓ صٛست لشاسداد تا مه ؽشايظ  ٚتا
صذٚس تشگ احلالي تٗ ِذت يىغاي ديگش متذيذ خٛا٘ذ ؽذ.
ِادٖ دٚاصد ُ٘ ٔ :غثت تٗ ِٛاسدي وٗ دس ا يٓ لشاسداد ر وش
ٔگشديذٖ اعت تش عثك ؽشايظ ػِّٛي تيّٗ حٛادث مجؼي ؽشوت عٙاِي
تيّٗ ايشاْ  ٚلأ ْٛتيّٗ سفتاس خٛا٘ذ ؽذ.

