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ٍیژُ ًیشٍّبی ستبدی ٍ هذیشاى
ٍ ػَاهل کبسٍاى ّبی حج

خشداد 1392

ٍاحذ اهذاد ٍ ساٌّوبئی صائشیي

ثسوِ تؼبلی
<< پیبهجش اکشم (ظ) :ثْتشیي هشدم کسی است کِ ثیطتش ثِ هشدم سَد ثشسبًذ >>

پیص گفتبس :
کبّص ًگشاًی ٍ اضطشاة صائشاى خػَغبً افشاد ًبتَاى ٍ کن سَاد ٍ ًبآضٌب ًسجت ثِ هحیط جذیدذ
( هکِ ٍ هذیٌِ ) اص جولِ اّذاف ٍ هسئَلیت ّبی سدبصهبى حدج ٍ صیدبس

ثدِ ضدوبس هدی آیذکدِ یکدی اص

سٍش ّبی تحمك آى اهذادسسبًی ثِ صائشاى ًیبصهٌذ هی ثبضذ.ثی تشدیذ اهذادسسبًی دس هکِ ،هذیٌِ ٍ ایدبم
تطشیك دس طَل هسیشّب ٍ هیمب

ّب اص کبسّبی پش خیش ٍ ثشکت ٍ هبًذگبسی است کِ ّوَاسُ دػدبی خیدش

افشادی کِ ثِ کبسٍ اى ّبی خَد ّذایت هی ضًَذ ثذسلِ ساُ ٍ رخیشُ آخش

افشاد اهذادگش ٍ ساٌّوبیبى

صائشاى است .هسئَلیت خذهت سسبًی ثِ ایٌگًَِ حجبج دس سِ سدطح ضدبهل ًیشٍّدبی هَسدا سدتبدی ٍ
ػَاهل کبسٍاى ّب( اهذادگشاى) ٍ ثبالخشُ تَسط ًیشٍّبی داٍطلت ٍ ػبضك خذهت دس دسٍى کبسٍاى ّدب
اًجبم هی پزیشد.
ایجددبد استجددبق هؼمددَل ٍ پیًَددذ اسگبًیددی ٍ فؼددبل ثددیي سددِ گددشٍُ هددزکَس ثددش ػْددذُ ٍاحددذ اهددذاد
هی ثبضذکِ ثَاسطِ دستَسالؼول ّبی هَجَد ٍ سبصهبًذّی هٌبست تَسط کبدسّدبی هَسدا ٍ ًیشٍّدبی
افتخبسی جشیبى پیذا هی کٌذ.
ایي جضٍُ هی کَضذ استجبق هَغَف سا تب اًذاصُ ای ثشای اػضبی سدتبدّب ٍ ّونٌدیي کدبسگضاساى حدج
ثبصگَ ًوبیذ.
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ضشٍس

غیش هتوشکض اهذادی:

اسائِ خذهب

حدم و تنوع و گستشدگی وظبیف و صمبن وبس واحذ امدذاد و ساننادبز صاادشان ثدب یده ردباتبس تبثد ردتبدز و
مستاش و موظف ثه غوست متاشوض تنبردت ددذاسد ثده ػجدبستی ادذم

سردبدی موبدوة اص طشیدك تؼدذاد اددذن

وبسونبنربصمبن حح و صیبست امىبن پزیش دای ثبضذ .ثنبثشاین فمط ثب تورل ثه ضیوه غیش متاشوض و ثب ایدبد تشویجی
وبسآمذ  ،لبثل درتشری  ،منؼوف ،فؼبل و مول  ،رشیؼبً میتوان اددبم وظیفه داودوه الصمه این مهم ایدبد رباتبس
دس روح مذیشی

رتبدز و نابنند

دادودن تادبم اخدضا و صیدش مداوػده ندب ثدب توخده ثده ضدشایط و مولؼید

و

ویژگینبز غحنه ػابیبت می ثبضذ.

تؼبسیف :
 -1اهذادگش ستبدی :فشدز وه اص طشف ربصمبن حح و صیبست ثؼنوان ودبدس موظدف خهد

ردبمبن دادن ثده

فؼبلی نبز امذادز اػضام میطود و الضامبً حح واخت سا اددبم دای دنذ.
 -2خذهِ اهذادگش :فشدز وه اص روز وبسوان و ثش اربس درتوسالؼال مشثوطه اص روز مذیش وبسوان ثؼندوان
وبسوان ثه ربصمبن حح و صیبست مؼشفی می ضود امذادگش دیض مبدندذ ػوامدل ردتبدز ثػدوست

امذادگش تبث

موظف دس اذم

صااشان اوانذ ثود این ضخع دس والغ دمص مؼبون مذیش وبسوان دس اموس امدذادز سا ایفدب

می دابیذ.
 -3ایستگبُ ّتل :محل تولف اتوثوس نبز حبمل صااشان دس دضدیىی رباتابن ندبز محدل اردىبن ایطدبن دس
مىه مىشمه وه نش یه داساز ضابسه اط اتوثوس می ثبضذ.
 -4هؼبٍى هٌطمِ :صااشان ایشادی دس لبلت منبطك دس مىه البم
حح و صیبست می ثبضذ ثه دیبث

اص منومه ،مسئولی

داسدذ وه مؼبون نش منومه وه اص مذیشان ربصمبن

ول امذاد منومه سا ثؼهذه داسد.

فشایٌذ فؼبلیت ّبی خذهِ اهذادگش:
 -1غشف ول

امذادگشان خه

ناىبسز ثب واحذ امذاد مشودضز ثده وبسندبز خدبسز ودبسوان لواده واسد

دخوانذ وشد.
 -2ضشایط ضجىه اتوثوس سادی دس مىه مىشمه و ناچنین مولؼی
خابه مسبابی ار

وه ثب فؼبلی

اذمه امذادگش دیض دسج
 -3ضشوسز ار

نبز خبسز و ریبر

مىبدی و انای

موضوع مطبػش ممذس اص

نبز ػاذه واحذ امذاد استجدب تنادبتنای داسد و

ثه آن توخیه و حسبس اواننذ ثود.

امذادگشان ثشاوسداس اص ثشای ویژگی نب دظیدش ردتم

اطبػ د پددزیشز ،مسددئولی ضنبرددبیی ،لددذست تػددایم گیددشز ،رددشػ
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خسدابدی ،وسصیدذگی ،چدبثىی،
ػاددل ،اوضددشویی ،ثشدثددبسز،

مطبسو پزیشز ،ادتمبد پزیشز ،مطتبق اذم

و داساز رؼه غذس و فؼبل ثوده و ردبثمه تطدشف لجبدی ثده

حح داضته و دوسه توخیهی سا گزسادذه ثبضذ.
 -4دس سارتبز توادانذ ربصز دیشونبز امذادگش وبسوان نب ثشاز اسااه اذمبت ضبیسدته تدش و ثدش اردبس دظدبم
آموصضی ربصمبن دوسه ابغی طشاحی و اخشا می گشدد وده الصم ارد

محتدواز آن ثده دسون ودبسوان

منتمدل گدشدد .ثدذیهی ارد مددذیش ودبسوان دس صمینده تسدهیل ادتمدبل ایددن اطتػدبت دمدص ثسدضایی ایفددب
می دابیذ.ثشگضاسز ربسبه خبسبت آموصضی دیض خه

سضذ و تورؼه اذمبت مدوسد دظدش حدباض اناید

می ثبضذ
ًیبص ػوَم حجبج ثِ اهذاد سسبًی:
دس مورم حح تاتغ ثب توخه ثه وضؼی

خغشافیبیی مىه مىشمه و ضشایط رباتابن ندبز محدل اردتمشاس حددبج و

فطشدگی اػابل و منبره حح و ناچنین توخیه دجودن ثشای حدبج وده داساز ضدشایط ابغدی ثدوده و اص ایدن
خه

تح

پوضص طشح امذاد سربدی لشاس می گیشدذ ،ربصمبن حح و صیبست وظیفه پیذا مدی وندذ وده دس لبلدت

یه ربص و وبس مطخع ثه یبسز مطاوالن طشح امذاد ثطتبثذ .امىبن گم ضذن افشاد و خب مبدذن اص گشوه ناشانبن
وخود داسد.این امش دس رشصمین منب و ػشفبت ثب توخه ثه مولؼی
منومه و فطشدگی خاؼی

مىبدی و ضجبن

چبدسنب و مؼبثش و مسدیشنبز آن

تطذیذ اوانذ ضذ.اص این سو ربصمبن ثدب ثىدبس ثدشدن تاهیدذات الصم دس لبلدت طدشح و

ثشدبمه نبز مطخع و ربصمبدذنی دیشوز ادسبدی وبسآمذ و تدهیضات و اثضاس و امىبدبت الصم و ػتام و دطبده نب و
سد

نب و ضابسه نب و ثش اربس آمبس و اطتػبت پشداصش ضذه مشثو ثه حدبج ثدب ناىدبسز مدذیشان مددشة و

ػوامل ووضبز وبسوان نب ثه یبسز صااشان می ضتبثذ.
ًکبتی پیشاهَى اّن ٍسبیا خذهِ اهذادگش:
نابدووس وه گفته ضذ یىی اص مأموسان پزیشایی وظیفه امذاد سا دیض ثؼهذه اوانذ گشف .وز صیش دظش مذیش وبسوان و ثب
نابننای صااشان الذام ثه درته ثنذز آدبن ثش اربس وخوه مطتشن و تشویت نبز تأتیشگزاس مثل دسج
آضنبیی لجبی و یب رن و فشنن

اویطبودذز و

و رواد می دابیذ

این اذمه وبسوان ثبیستی اص ضشایط و ویژگی نبیی دظیش تدشثه رفش ،تنبرت ضغل ،تحػیتت و ردتم
سوحددی و چددبثىی و خددوادی ثشاددوسداس ثبضددذ.ثذیهی ار د

خسدابدی و

اوضددشویی ،اطبػ د  ،اد ددجب  ،ثشدثددبسز ،پبرددخاویی،

ادؼوبف پزیشز و ػتله منذز دیض اص پبیه نبز وسود ثه این ػشغه اذم
پبیگبُ ّبی اهذاد:

3

سربدی محسوة می گشدد.

دس مىه دفتش مشوضز امذاد دس رتبد حح تطىیل می ضود .دس ػشفبت دیض محبی ثؼندوان دفتدش امدذاد دس مددبوست ممدش
رتبد و ثؼثه تؼیین می گشدد وه دس خه تأمین امنی
دمطه نبز تشریای فؼبلی

و ساننابیی صااشان ػضیض و سردبدیذن صاادشان گاطدذه ثدش اردبس

داسدذ.

دس رشصمین منب محذوده متؼبك ثه ایشادیبن ثه  9لوؼه تمسیم ضذه وه وبسوان نب دس آن مندبطك مسدتمش مدی ضدودذ.طجیؼی
ار

ثشاز افشادز وه یىجبسه دس چنین اصدحبمی واسد می ضودذ ،ثذلیل یىنوااتی فیضیىی و دبآضنبیی مشدم دسدج ثده

ادواع و السبم دطبده نب ،ضنبربیی منومه ثسیبس دضواس ثوده و احتابل گم ضذن افشاد اػوغدبً دس مسدیش خادشات وخدود
داسد.لزا ضشوست ارتفبده اص اثضاس و مطخػده ندبز ادبظ خهد

ت
تادبیض محدیط و گادبسدن دیدشو دس مسدیشنب ودبم ً

ضشوسز و وبسثشدز می ثبضذ.ربصمبدذنی چبدسنب دس داال لوؼبت و سانشونب ثػوست ووچه ثنذز و یىنوااد

ثدش

اربس ضابسه نبز صوج و فشد تؼیین ضذه ار .ثب توخه ثه تفىیه منومه ثه لوؼبت و مشثغ نب دس نش لوؼه یه پبیادبه
امذاد ثشلشاس ضذه وه صیش دظش چبدس مشودضز امدذاد فؼبلید داسددذ.دیشونبز مسدتمش دس ایدن پبیادبه ندب دمطده منومده و
وشووی محل ارتمشاس وبسوان نب سا دس ااتیبس داسدذ.حتی االمىدبن ودبسوان ندبز ندش اردتبن دس وندبس یىدذیاش لدشاس
داسدذ.ضانبً ثانظوس امىبن ضنبربیی ثهتش وبسوان نب ثشاز ایطبن آسم پط
آدبن دمص ثسته و ننابم تشدد ثسهول

احشامی پیص ثینی ضذه وه سوز لجبس احشام

دس مؼشؼ دیذ ػاوم لشاس اواننذ گشف .

آضٌبیی ثب ٍاحذ اهذاد هشکضی:
خاؼی اص وبسونبن مدشة ربصمبن حح و صیبست دس لبلت واحذز منسدم تح
سربدی و نذای

ػنوان امذاد سربدی ،امش اذمبت

صااشان گاطذه دس مىه مىشمه ثخػوظ دس حوالی منبصل ،ایستابه نب و اطشاف حشم و ناچندین

دس مطبػش ممذس ضبمل ػشفبت ،مطؼش و منب سا ثه اددبم می سردبدنذ.ادتخبة و ردبمبدذنی و اػدضام و آمدوصش ایدن
دیشونب تورط وایته تنظیم اموس رتبدنبز حح ،مبه نب لجل اص ػضیا
غوست می پزیشد .مشوضی

حددبج ثدش اردبس پیطدنهبد ودبسگشوه امدذاد

این واحذ دس ممش رتبد حح مىه مىشمه می ثبضذ.

دس ایبم تطشیك دیض مشاوضز خه

امذاد سربدی و نذای

صااشان دس محل اردىبن دس ػشفدبت و مندب و ناچندین دس

مسیشنبیی مثل خاشات ،مطؼشالحشام و  ...دایش ضذه ار وه مأموسان ثدب ادایدضه و اضدتیبق صایذالوغدف ثده ادددبم
وظیفه می پشداصدذ.
مؼبودین منبطك دس مىه مىشمه ثه دیبث

اص مسئول منومه مسئولی

واحذ امذاد منومه سا ثؼهذه داسددذ وده ثدب واحدذ

امذاددس استجب مستمیم اواننذ ثود.
ثخطی اص ٍسبیا اسبسی ٍاحذ اهذاد:
 -1تهیه گشدضىبس و دشم افضاس مشثوطه ثب نابننای واحذ سایبده.
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 -2تهیه و تذوین درتوس الؼال نب ،فشم نب ،خضوات توخیهی و آموصضی ،ثشوضوسنب ،پورتشنب ،لوح نب ،ػتام
و ثه وبس ثستن ربیش ضیوه نبز آگبنی ثخص.
 -3غذوس احىبم و وبست نبز موسد دیبص.
 -4تهیه مبضومبت و تدهیضات و اثضاسنبز الصم.
 -5دظبست ثش سودذ ادتخبة امذادگشان .
 -6استجب ثب ضوسانبز امذاد وبسوان نب.
 -7ضشو

مؤتش دس خبسبت رتبدز.

 -8نابننای ثب طشف نبز رؼودز و مسئوالن ایشادی دس حح.
 -9اطتع سربدی رشیغ ثه ربسبه مشاتت و مذیشان وبسوان نبز حح.
 -11ثشگضاسز و ح وس فؼبل دس خبسبت توخیهی و آموصضی دس رشارش وطوس.
 -11دظبست ثش تهیه ضنبره نبز یىپبسچه و منظم ثشاز وبسوان نب خه

ثهشه ثشداسز دس مىه و مطبػش.

 -12تنظیم دحوه اسصضیبثی ػابىشد امذادگشان.
 -13تطویك امذادگشان داوده وبسوان نب.
 -14اػابل مذیشی رتبدز و غحنه از ثه الت بز ضشایط مىه مىشمه و مطبػش ممذس.
هحَسّبی آهَصش هسبئل اهذادی:
طجیؼی ار

ثه ثشوص اضوشاة دبضی اص گم ضذن و گشیض اص احسدبس

صااشان ػضیض ثشاز پیص گیشز دسج

دبمنبرت رشگشدادی و دبآضنبیی ثب محیط ،ثبیستی دس طول رفش تزوشات ضشوسز سا فشا ثایشدذ و ناواسه مدذ دظدش
داضته ثبضنذ .ریتً ثه ثخطی اص ػوامبی وه می توادنذ دس این سارتب دمص آفشینی دابینذ ،اضبسه می گشدد:
 -1الػبق پط

احشامی ثشاز وبیه صایشین صن و مشد

 -2ناشاه داضتن وبست ضنبربای.
 -3توغیه ثه حفظ آسامص دس صمبن گم ضذن.
 -4ضنبربدذن رباتبس و محل ارتمشاس و چاودای ربصمبدذنی و گشدضىبس و ػتام و دطبده ندبز مشثدو ثده
واحذ امذاد و ساننابای صااشان.
 -5آموصش مولؼی

نبز حشم و مىبن نبز حسبس و مسیشنب و مؼبثش اطشاف حدشم و ردباتابن ندبز محدل

ارىبن حدبج و ایستابه نب و اوو اتوثوس.
 -6آموصش ممشسات ویژه حال و دمل دس ػشثستبن.
 -7آموصش ضنبره نبز مشثو ثه وبسوان دس مىه و مطبػش و دادستن مضایبز حشو
تطشیه مسبػی و لضوم آضنبیی ثب وظبیف وبدس اذمبتی وبسوان نب
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نبز خاؼدی و اناید

 -8آموصش ثهشه ثشداسز منبرت اص تبفن ناشاه ،دادستن ضابسه تبفن ندبز ضدشوسز ثدبالاع ضدابسه تبفدن
سایابن دس مىه و مذینه
 -9آموصش خغشافیبز ػاومی رشصمین مطبػش و تؼشیف سد

و ضابسه و دطبده و ساننابندب و پدشچم و ردبیش

ػتام موسد ارتفبده امذاد دس ایبم تطشیك و دحوه تمسیم ثنذز لوؼبت و مسیشنبز خاشات
 -11تدشثه گزضته دطدبن اص ثدبال ثدودن آمبسگاطدذگبن دس طدواف اول و ایدبم تطدشیك مدی ثبضدذ ،لدزا ضدان
آموصش ،ثشدبمه سیضز دلیك ثشاز صااشان غوست گیشد تب دس غوست خذا ضذن اص وبسوان ثه محل نبز اص
لجل مؼین ضذه و یب محل ارتمشاس امذادگشان مشاخؼه داضته ثبضذ.
هحل حضَس ًیشٍّبی اهذاد دس هکِ هکشهِ ٍ هطبػش همذس:
 -1دفتش مشوضز واحذ امذاد مستمش دس محل رتبد مشوضز حح.
 -2داال حشم
 -3گط

نبز ریبس اطشاف مسدذالحشام وه محل تشدد حدبج ایشادی ار .

 -4ایستابه نبز اطشاف حشم
 -5رباتابن نبز والغ دس ػضیضیه وه ثشاز ادتمبل حدبج گاطذه دس سوص  12ریحده دس دظش گشفته ضذه ار .

 -6چبدس مشوضز امذاد دس ػشفبت والغ دس دضدیىی چبدس مشوضز ثؼثه.
 -7چبدس مشوضز امذاد دس منب و پبیابه نبز مشثوطه دس مىبتت  9گبده.
 -8چبدس مشوضز مؤرسه مووفین حدبج ایشادی دس ػشفبت و منب وه ثب دیشونبز ایشادی ناىبسز تنابتن

داسدذ.

 -9آضنبیی ثب مسیش و ػتام واط صددیشه ادسبدی اص دیشونبز امذاد حذ فبغل خاشات و چبدسنب دس منب.
 -11محوسنبز ره گبده طول مسیش ثبصگط

صااشین ایشادی اص خاشات و منی ثه روز محل نبز البم .

هحل حضَس ًیشٍّبی اهذاد دس هذیٌِ هٌَسُ:
ثب توخه ثه ف بز آسام مذینه و ضشایط ابظ آن ایبم ػتوه ثش وخود ضابسه تبفن سایابن مشثو ثه مذینه ،اص دفتش
رتبد دس مذینه و ثب دیشونبز رتبدز امذاد و ضیف

امذادگشنب دس (ممش ثؼثه حح خاهوسز ارتمی ایشان) و مسددذ

ضدشه امش امذاد مذیشی ضود.
ًَثت ثٌذی ٍ سبصهبًذّی ًیشٍّبی اهذاد:
اص آددب وه دیشونبز امذادگش ثب واحذ امذاد مشوضز دس تؼبمل نستنذ و این ردوح ناىدبسز ثدش اردبس
دوث

ثنذز اددبم می پزیشد ،ػذم ح وس آدبن دس محل نب و صمبن نبز تؼیین ضذه موخت اادتل دس ثشدبمدهندبز

تنظیای اوانذ ضذ.

6

ثشاز نش اذمه امذادگش دس طول مذت البم

دس مىه مىشمه و ایبم تطشیك ضیف

ندبز دس دظدش گشفتده ضدذه وده

خضایبت آن دس ثشگه نبز مشثوطه دسج ضذه ار و تأییذ مسئول مشثوطه سوز ثشگه امذادگش دطبداش ح وس منظم
اوانذ ثود.
دس ػشفبت ریستم اخشایی امذاد دس لبلت ربصمبدذنی منظم ثش اربس ضیف

نبز تؼیین ضذه اص حدوالی ردبػ 14

سوص نطتم تب غشوة آفتبة سوص دهم دس مىبن تؼیین ضذه مستمش می ثبضذ و اذمه امذاد خه
ثبیستی دس دفتش مشوضز ح وس و متؼبلجبً دس مىبن نبز حسبس تح

اددبم ضدیف

ادود

مذیشی مسئول امذاد ػشفبت الذام دابینذ.

وبیه دیشو نبز امذاد وه ضبمل دیشونبز رتبدز  ،ػوامل وبسوادهب و  ...وبوس امذاد ثه تن داسدذ وه ثب این دطدبن دس
ایبثبن نبز محل ارتمشاس صااشان تشدد داسدذ و آدبن سا ثوریبه دمطه سانناب ثه را

چبدس وبسوان مشثوطه ساننابیی

می دابینذ.
امذادگشان دس مسیش حشو

ػشفبت ثه منب چنبدچه ثب صااش خب مبدذه سوثشو ضودذ ثبیستی وز سا ثده ودبسوان دیادشز

ثسپبسدذ تب دس منب اص طشیك این وبسوان یب واحذ امذاد مستمش دس منب ثه چبدس اود تحویل گشدد.
فؼبلی

واحذ امذاد دس منب اص ضت دنم ریحده آغبص می گشدد و ناىبسز اذمه امذادگش دیض اص سوص ػیذ لشثبن تدب

غجح سوص  12ریحده ثه تنبرت دیبص پبیابه نبز امذادز و رتبد مشوضز ادامه داسد.دس منب ثشاز نش لوؼده (مىتدت)
یه پبیابه و دس مداوع  9پبیابه امذادز ایدبد و مسئولی
رتبد مستمش دس آن لوؼه واگزاسمی گشدد وه تح
ثؼذاص ظهش سوص  12ریحده وه صااشان اص منب ثه را

اداسه آن ثش اربس ربصمبدذنی منظم ثده دفدبتش فشػدی

دظش آن فؼبلی

می دابینذ.

مىه ثبص می گشددذ امذاد سربدی دس طول ره محوس اشوخدی

اص رشصمین منی و خاشات و رباتابن نب والغ دس ػضیضیه وه اػدتم اواندذ ضدذ و مسدیش ثشگطد
داض

وه ثشادسان واحذ مشوضز امذاد دس دمب مزووس ثب اددبم گط

ممشنبز تبث

و یب وبسواننب نذای

ادامده اواندذ

صااشان خب مبدذه سا اص طشیك ػوامل ریبس ثده

می دابینذ.

ػابیبت مشثو ثه تخبیه منی دس ثؼذاصظهش سوص دواصدنم ثب ارتفبده اص ػنبغش امذاد دس پندم مشحبه اددبم میگیشد:
ساننابز ػاومی صااشین.
ضنبربیی افشاد خبمبدذه اص وبسوان.
ساننابیی و ادتمبل ثه یىی اص ممشنبز تبث پیص ثینی ضذه.
اطتع سربدی ثه مذیش وبسوان و دس دهبی

ثدب ودبنص ثدبس تشافیىدی مخػدوظ غدشوة سوص دواصدندم و

ثبصضذن دسجی سانهب ،ادتمبل صااشین ثه وبسوان نبز مشثوطه.
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جضٍُ آهَصضی ()3

تطشیح طشح اهذادسسبًی
ثِ حجبج ثیت اهلل الحشام

ثشای استفبدُ ػوَم صائشاى
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ثسوِ تؼبلی
<< پیبهجش اکشم (ظ) :ثْتشیي هشدم کسی است کِ ثیطتش ثِ هشدم سَد ثشسبًذ >>

هؼشفی طشح اهذاد ٍ ساٌّوبیی صائشاى حج توتغ
تشاوم خاؼی

دس محیط و صمبن محذود ثویژه دس حبلیىه ثبیذ منبره ثی ثذیل مثل حدح دس مىدبن

و صمبن مطخع ثه اددبم ثشرذ موخت پیبمذنبز سوادی و اختابػی ثسیبسز اوانذ ضدذ وده یمیندبً اص
ػوامل محیط و فشنن

اختابػی ادسبن نب تأتیش می پزیشد .اص دظش میضان و آرتبده تحادل ردختی دس

ضشایط دضواس ثین ادس بن نب تفبوت آضدىبسز وخدود داسد وده ردن و پیطدینه صددذگی و سوحیدبت و
رواد و فشنن

و  ...افشاد دس آن دمص اربری داسد.گم ضذن ضبیغ تشین اتدشز ارد

ضشایوی ثشوص می ونذ.ایندبر
صااشان و حابی

وده دس چندین

وه دس ونبه اول پیطایشز و یدب واده سردبدی و ندذای

ایناودده

اص آدبن مهاتشین نذف گشوه اذمتاضاس ثنبم امذاد و ساننابیبن سا تطىیل می دنذ.

ثی تشدیذ ساننابای صااشان دس مذینه و مىه و مطبػش ممذس اص مبدذگبستشین و صیجدبتشین خبدوه ندبز
اذمبت دس مورم حح می ثبضذ.موضوع یبسز سربدی ثه حدبج دس فشنن

دیندی و اػتمدبدز و ندم

دوع دورتی اص دیشثبص موشح ثوده و مذداوانی افشاد وم تدوان و دیبصمندذ یدبسز دیادشان اص دغذغده
نبز مذیشان وبسوان نب و وبیده ابدمدبن حددبج و مسدئوالن و ثشدبمده سیدضان حدح ثطدابس مدی سفتده
ار .تطخیع مسیشنب و یبفتن مىدبن و مندبصل و ایاده ندب ثدب توخده ثده دبآضدنبای دسدج ثده محدیط
خغشافیبیی ػاومبً امشز دضواس می ثبضذ وه ح وس فؼدبل و مفیدذ افدشاد تواداندذ دس وندبس حددبج سا
ضشوسز می دابیذ.مذدسربدی ثه صااشان ثخػوظ نم وبسوادی نب می توادذ تورط دیشونبز ردبصمبن
حح و صیبست و یب اذمه امذادگش و ثبالاع اود صااشان نش وبسوان وه نابن امذادیبسان می ثبضدنذ
غوست پزیشد.تطویك صااشان مخبع و ثب ادایضه و ثب تدشثه و آگبه دسج

ثه دردتایشز اص ناسدفشان

دس طول رفش حح موخت تسهیل اموس خبسز وبسوان و تأمین آربیص و آسامص سوادی نش چه ثیطدتش
صااشان اوانذ ثود وه این مهم اص روز مذیشان وبسوان ثخوثی ددجبل می گشدد و ربصمبن حح دیض دس
9

ونبس ایطبن ثده ردبمبدذنی و ندذای و تنظدی م فؼبلید
ناىبسز و نافىشز و مطبسو
مسئولی

ندب دس ایدن استجدب مدی پشداصد.ثدذیهی ارد

ثدین ردبصمبن و ثذدده ودبسوان ثده اضدبفه دیشوندبز ادود خدوش و

پزیش داال وبسوان نب ضشایط امذاد سربدی منظم و ثب ثشدبمه و دس دتیده مىبن و توفیك ثهدشه

گیشز اص مؼنوی

فشی ه حح و درتیبثی ثده لدشة الهدی سا فدشانم اواندذ ردبا

و سوحیده مثجد

ناسفشان سا استمبء اوانذ داد.
تدشثه تبث

وشده چنبدچه فشدز اص یه وبسوان ثشاز چنذ ربػ

و یب یده سوص دتواددذ ثده ودبسوان

اود ثشگشدد تابمی افشاد وبسوان و ثبالاع دضدیىبن و نم اتبلی نبز وز آسامص ادبطش دخوانندذ
داض

و ػاتً دای توادنذ اص ف بز مؼنوز ثهشه وافی ثجشددذ و دس حمیمد

حتی ثشاز چنذ ربػ

دجدود یده ندم ودبسوادی

دغذغه از خذز سا ایدبد می ونذ.

اگش چه مواسد آمذه اص منظش پیطایشز لبثل توخه می ثبضذ لیىن صااشان ػضیض ایشاددی اػوغدبً افدشاد
وهنسبل و وم توان و وم رواد دجبیستی اضوشاة و دلهشه ثه اود ساه دننذ صیدشا دیدشوز امدذادز ثدب
لجبس فدشم مخػدوظ دس وندبس آدهدب نسدتنذ و مدذیشان و اذمده ودبسوان ندب و دیشوندبز ردتبدز و
و ثب تابم وخود دس اذم

ناچنین امذایبسان ثب وابل دلسوصز و حسبری

نانوػبن لدشاس داسددذ و

ثه امذاد حبخیبن می ضتبثنذ و ثشاز تحمك ضبیسته این اذمبت اص تابمی امىبددبت و تواداندذز ندب و
ظشفی

نبز موخود حذاوثش ثهشه ثشداسز سا اواننذ داود ،وبفی ار

نش صااش ایشادی ثشاز سردیذن

ثه محل ارتمشاس وبسوان اود سا ثه نش نم وطن و یب گشوه نبز وبسوادی وه می ثیندذ مؼشفدی دابیدذ
تب ثسهول سانی رباتابن یب چبدس اود گشدد.
ثب این حبل صااشان دیض ثبیستی مشالت اود ثبضنذ ،ثه تزوشات و توغیه نب انای
و ػتام و دطبده نب سا ثخبطش ثسپبسدذ،کدبس

ثذننذ و ایستابه ندب

ضٌبسدبئی ٍ ضدوبسُ تلفدي هسدئَالى کدبسٍاى

وضابسه تبفن سایابن دس مذینه و مىه وشووی منضل سا ناشاه داضته و ثب مدأموسان ایشاددی و ردؼودز
ناىبسز دابینذ واص پشاونذگی و تشن وشدن خاغ وبسوان مخػوغبً دس منب و ػشفبت و خبده نب و
میمبت و فشودگبه اودداسز داوده و ثاولغ و دلیك دس محل نبز لدشاس ح دوس یبثندذ.اص ح دوس دس
11

امبون پش اصدحبم ثپشنیضدذ و ثی خه

و ثی نذف دس ثدبصاس و ایبثدبن ندب اػوغدبً دس گشمدبز سوص

تشدد دنابینذ.
ثب توخه ثه اولوی

اغل پیطایشز دسج

ثه دسمبن ،منبرت ارد

دس خبسدبت آموصضدی و تدوخیهی

مشثو ثه امذاد ح وس وبمل داضدته و مدواسد سا ثدب دلد گدوش ودشد و مدواسد لبثدل سػبید سا ثده
یىذیاش یبدآوسز داوده و دس نش فشغتی ناذیاش سا ثه اخشاز آموصش نبز امذاد رفبسش دابینذ.
ثْوشاُ داضتي کبس
دس غَس

ضٌبسبیی ٍ حفظ خًَسشدی پس اص جدذا هبًدذى اص کدبسٍاى ٍ

جذا ضذى اص ّن کبسٍاى خَد  ،هؼشفی خَد ثدِ یدی ّودَطي ایشاًدی

ثْتشیي الذام ثطوبس هیآیذ.

صائش هحتشم:
سد

لجبس فشم امذاد و ساننابیی صااشین سا ثخبطش ثسپبسیذ

تب دس غوست دیبصاود سا ثه مبموسان امذادز مؼشفی دابییذ.
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جضٍُ آهَصضی ()4

تطشیح طشح اهذادسسبًی
ثِ حجبج ثیت اهلل الحشام

ٍیژُ صائشاى ًبتَاى ٍ کٌْسبل
(هطوَالى طشح)
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ٍاحذ اهذاد ٍ ساٌّوبئی صائشیي
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ثسوِ تؼبلی
<< پیبهجش اکشم (ظ) :خذاًٍذ یبسی کشدى هشدهی سا کِ کوی هی جَیٌذ دٍست داسد >>

حتابً مطبنذه وشده ایذ دس یه مشارم وه ثه منبرج
مطىل می ضودذ مثتً مسیش حشو

ابظ مزنجی یب مبی ثشگضاس می ضود ثهشحبل ػذه از دچبس

سا دای ضنبرنذ و اص ادامه ساه ثبص می مبدنذ و یب اص ناشانبن خب می مبدنذ.

حبل تػوس ثفشمبایذ لشاس ثبضذ چنین مشارای دس یه وطوس ابسخی ثب مشدمبدی متفبوت و صثبن و ضشایط البیای و
محیوی و ممشسات و سروم خذاگبده ثشگضاس ضود.ثویژه اگش ادسبن ثخوانذ اػابل حح واخت اود سا طجك منبره
موسد دظش دس ایبم و مىبن ابظ دس میبن ادجوه مشدمبن اص ربیش وطوسنب و دس محذودی ف دب و فطدبس خاؼید

ثده

اددبم ثشربدذ ثش دضواسز و پیچیذگی موضوع می افضایذ.
دسر

ار

وه حدبج اص ایشان دس لبلت وبسوان رفش می وننذ و یه مبه دس ونبس نم صدذگی می وننذ و طجؼبً اص

یىذیاش حابی

می دابینذ و دس غوست ثشوص مطىل ثه یبسز ثمیه می ضتبثنذ ،امب ثؼ بً ضشایوی پیص می آیذ وده

ثش اتش اصدحبم خاؼی

و یب ػوامل دیاش ثین اػ بز ودبسوان فبغدبه مدی افتدذ و ادسدبن مسدیش و یدب وردیبه دمبیده و

ساه منضل و ایستابه اتوثوس و ایاه و یب محل لشاس وبسوان سا پیذا دای ونذ.
ثشاز اینىه چنین وضؼی پیص دیبیذ و یب ثه حذالل ثشرذ ربصمبن حح و صیبست اص مبنهدب لجدل اص ردفش و ثدش اردبس
تدبسة طوالدی اود ثب ثىبس گشفتن ظشفی

دهبد وبسوان الذام ثه پیطایشز داوده ار

ثذین تشتیت وه :

 -1ػذه از اص افشاد ثب تدشثه سا ثنبم ٍاحذ اهذاد اػضام وشده و دس مشاوض و پبیابه نبیی دس داال و اطدشاف حدشم و
ایستابه اتوثوس و محل رتبد حح و رتبدنبز فشػی و ناینووس دس ػشفبت و منب مستمش ودشده و ثده صاادشان یدبسز
می سربدنذ.این ػذه ثب لجبس نبز مخػوظ دس محل مأموسی اود حبضش ضذه و ثه اددبم وظیفه می پشداصدذ.

 -2دس ونبس افشاد تبث

و موظف ،اهذادگشاى ثه خاغ واحذ امذاد می پیودذد اینبن صیش دظش رتبدنبز حدح

دس مذینه و مىه و مطبػش فؼبلی

می دابینذ و لجبس متحذالطىل ثه تن داضته وه ثه ساحتی لبثل ضنبردبای

نستنذ.
 -3ػتوه ثش اینهب آموصش نب و توخیهبتی اددبم می گیشد و لواصم و اثضاسنبیی مثل سدد

و دطدبده و فبدص و

ضابسه و  .....ثهشه ثشداسز می گشدد وه مذیشان وبسوان نب مؼاوالً صااشان اود سا ثب این ػتم
می دابینذ.
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ندب آضدنب

ثب ناه این اوغبف اگش صااشز دچبس مطىل ضذ و احسبس وشد وه مسیش سا دای ضنبرذ و اص ادامه حشو ثبصمبددذ
چه ثبیذ ثىنذ؟توغیه مب این ار وه :
-

آساهص خَد سا حفظ کٌیذ.

-

اًذکی دس جبی هٌبست تَلا ًوبییذ.

-

ثذًجبل ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ٍ اهذادگشاى ثبضیذ.

-

دس هسجذالحشام خَد سا صیش الهپ سجض سًگ ٍ یب تبثلَ هطکی سًگ یضسگ ثب ًَضتِ ثبة هلی ػجذالؼضیض
ٍ یب تبثلَی ثضسگ صسد سًگ ثب ًَضتِ هلی فْذ کِ دس اطشاف کؼجِ ّستٌذ ثشسبًذ ٍ لطؼدبً اهدذادگشاى
ایشاًی سا ثب لجبس هطخع پیذا خَاّذ کدشد ٍ یدب اگدش اص هسدجذالحشام خدبسج ضدذُ اسدت ثدذًجبل
اهذادگشاى گطت سیبس ثگشدد ٍ یب اص هسئَالى ٍاحذ حول ٍ ًمل دسٍى ضْشی کوی ثخَاٌّذ.

-

ًطبًی سا اص هأهَساى ایشاًی ٍ سؼَدی ٍ کسجِ سؤال کٌیذ.

-

ثِ سّگزساى ٍ ًبآضٌبیبى اػتوبد ًکٌیذ.

-

خَدسٍی ًبضٌبس سَاس ًطَیذ.

-

ثِ اٍلیي کبسٍاى ایشاًی هلحك ضَیذ.

-

ضدددوبسُ تلفدددي  8001160055سایگدددبى دس هکدددِ ٍ ضدددوبسُ تلفدددي80011600544
سایگبى دس هذیٌِ توبس ٍ هَلؼیت خَدتبى سا اطالع دّیذ.

دس پبیبى ضوي آسصٍی حج همجَل ،لطفبً جْت پیطگیشی اص گن ضذى ٍ تجؼب
ضوب سا هجذداً ثِ ًکب

صیش جلت هی ًوبیین:

ّ -1وشاُ داضتي کبس

ضٌبسبیی دس توبم هذ

سفش

 -2ضٌبسبیی ٍ ػالهت گزاسی هسیشّبی سفت ٍ آهذ
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آى دس طَل سفش تَجدِ

 -3فبغلِ ًگشفتي اص ج ودغ ثخػدَظ دس اهدبکي پدش اصدحدبم هودل فشٍدگدبُ ،هیمدب

 ،هطدبػش ٍ

ایستگبُّبی اتَثَس ٍ ...
 -4ثِ خبطش سپشدى هحل ایستگبُ ّب ٍ ضوبسُ خطَق اتَثَس ساًی دس هکِ هکشهِ
 -5تَجِ ثِ تزکشا

هأهَساى ایشاًی ٍ سؼَدی

 -6خَدداسی اص تشددّبی غیش ضشٍسی دس هحیط ّبی ًب آضٌب ثخػَظ خبسج ًطذى ثی دلیل اص
چبدسّبی ػشفب
 -7استفبدُ اص اهکبًبتی ًظیش تلفي ّوشاُ ٍ یبدداضت ضوبسُ ّبی ضشٍسی هول ضوبسُ تلفي هدذیش،
هؼبٍى ٍ ٍاحذ اهذاد ٍ ساٌّوبیی
 -8اّویت دادى ثِ هطبلت کالس ّبی آهَصضی
 -9تمیذ ثِ حضَس ثوَلغ دس هحل ّبیی کِ ثؼٌَاى لشاس تجوغ ٍ هاللب

افشاد کبسٍاى تؼییي هی گشدد

-10

استشاحت کبفی دس آستبًِ ایبم تطشیك

-11

داًستي ضوبسُ هکتت هحل استمشاس دس ػشفب

-12

استفبدُ اص صیشگزسّب ثجبی ػجَس اص ػشؼ ثضسگشاُ ّب

-13

دلت کبفی ٌّگبم ػجَس اص ػشؼ ثضسگشاّْب (اگش ًبچبس ثِ ػجَس هی ثبضیذ).

-14

حتی االهکبى خَدداسی اص ّودشاُ داضدتي اضدیبی لیوتدی ٍ پدَل ٍ دلدت کدبفی دس

ٍ هٌب

ًگْذاسی آًْب
-15

استفبدُ اص ضوبسُ تلفي سایگبى دس هکِ ٍ یب هذیٌِ جْت استجبق ثب ٍاحذ اهذاد
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ٍ دس غَستیکِ دس حشم یب خیبثبى ّب ٍ هٌبطك اطشاف حشم ٍ البهتگبّْب ٍ ثبصاس ٍ یب دس ػشفب

ٍ هطدؼش ٍ

هٌب احسبس کشدیذ کِ هسیش سا ًوی ضٌبسیذ هَاسد صیش سا سػبیت ٍ اجشا ًوبییذ:
ً -1گشاى ٍ هطَش ًگشدیذُ ٍ آساهص ٍ خًَسشدی خَد سا حفظ ًوبییذ.
 -2اص اداهِ هسیشّب ثطَس ًبضٌبختِ ٍ ثی ّذف خَدداسی فشهبئیذ.
 -3ثذًجبل ًیشٍّبی اهذادی کِ دس اهبکي ثبثت حضَس ٍ یب تشدد داسًذ ٍ لجدبس هطدخع ضدٌبختِ
هی ضًَذ ثگشدیذ.
 -4اص اٍلیي کبسٍاى ایشاًی کِ هطبّذُ کشدیذ ساٌّوبیی ثخَاّیذ.
 -5ثذًجبل ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ٍ سًگ ّبیی ثبضیذ کِ دس جلسب

آهَصضی تطشیح گشدیذُ است.

هطوئي ثبضیذ کِ ثشای ضوب اتفبق ًبگَاسی ًخَاّذ افتبد (اًطبی ا)...

تَجِ!

کبس

تَجِ!

تَجِ!

ضٌبسبیی سا ّشگض اص خَد جذا ًفشهبییذ ٍ ثب لجبس هخػَظ

اهذاد کبهالً آضٌب ضَیذ............................................. ..................
.
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