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دسخَاست تفىيه اساظي بِ ّوشاُ هذاسن هبلىيت صهيي ، لضٍهبً ببيستي تَسػ هبله يب وليِ هبلىيي يب ٍويل لبًًَي - 1

 .هبلىيي، بِ شْشداسي هٌؽمِ اسائِ گشدد

 .تفىيه اساظي صشفبً دسداخل هحذٍدُ هدبص است ٍ دس خبسج اص هحذٍدُ ٍ دس حشين شْش ، غيشهدبص ٍ هوٌَع است- 2

صشفبً هحلْبي ٍالغ دس خبسج اص هحذٍدُ ٍ دس حشين شْش وِ بشاسبس هصَببت ابالؽ شذُ تَسػ هشاخغ لبًًَي - 1-2

ريصالح  داساي وبسبشي هصَة هسىًَي هيببشٌذ، استثٌبء بَدُ ٍ لببل بشسسي ٍالذام همتعي ؼبك ظَابػ ٍ همشسات 

 .لبًًَي  هيببشذ

تفىيه صهيي صشفبً دس اساظي بب وبسبشي هصَة هسىًَي ٍوبسبشي هشتبػ ؼشح تفصيلي يب هصَببت وويسيَى هبدُ - 3

 .پٌح هدبص است

تفىيه صهيي دس اساظي بب وبسبشي اًَاع خذهبت ػوَهي، صشفبً دس صَست تؼييي ٍ اػالم سسوي اٍلَيت اخشايي - 1-3

 هبُ تَسػ هتَلي لبًًَي ريصالح، هششٍغ بش آًىِ بشاي ول هحذٍدُ صهيي تفىيىي ببشذ، لببل بشسسي ٍ الذام 18ببالي 

 .همتعي بب سػبيت ظَابػ ٍ همشسات خَاّذ بَد

دس  )شبىِ هؼببش ٍ گزسبٌذي ٍ ّوچٌيي خذهبت ّش تفىيه، صشفبً دس هحذٍدُ تفىيىي هدبص است ٍ دس خبسج اص آى - 4

 .، غيشهدبص است (هبلىيت غيش 

صشفبً دس صَست اسائِ تَافمٌبهِ هحعشي ٍ سظبيتٌبهِ سسوي تَسػ وليِ هبلىيي اهالن ٍ اساظي ّودَاس، اهىبى - 1-4

ٍ استفبدُ اص اًتفبع ػوَهي اص گزس ،همذٍس خَاّذ  (تؼشيط بشابش اص هشص هبلىيت )گزسبٌذي دس هشص هبلىيتْبي ّودَاس 

 .بَد

سػبيت ظَابػ ٍ همشسات هصَة تفىيه اساظي خصَصبً سػبيت حمَق هدبٍسيي ٍ هششفيتْب دس ؼشح تفىيه - 5

 .اساظي ، بشاي سبختوبًْبي داساي پشٍاًِ سبختوبًي ٍتفىيىي ّبي هدبص ٍهصَة است ،الضاهي ٍ الصم االخشهي ببشذ
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هدبص است بذيْي است هسبحت  (دٍيست هتشهشبغ  ) هتشهشبغ 200حذالل هسبحت ّش پالن ٍ لؽؼِ صهيي تفىيىي - 6

بؼٌَاى حذالل است ٍ پٌْْْب ٍ ػشصْْبيي وِ ؼبك ؼشح تفصيلي هصَة، داساي حذًصبة  ( هتشهشبغ200)هزوَس 

 .تفىيه بب هسبحت بيشتش هيببشٌذ بشاسبس آى، الذام همتعي هؼوَل گشدد

غشبي ،غيشهدبص - خٌَبي هدبص است ٍ استمشاس ششلي- استمشاس ّش پالن ٍ لؽؼِ صهيي تفىيه ، صشفبً بصَست شوبلي- 8

 .ٍ هوٌَع هي ببشذ

ببتَخِ بِ ؼَل  ) هتش ٍ بيشتش           6حذالل ػشض گزسّبي داخلي تفىيه اػن اص گزسّبي بٌبست يب بٌببص، الضاهبً - 9

 . هتش ، غيشهدبص ٍ هوٌَع است6هدبص است ٍ ػشض ووتش اص  (گزس ٍ بشاسبس ظَابػ گزسبٌذي 

ببتَخِ بِ ؼَل گزس بشاسبس ) هتشٍبيشتش 8 هتش هشبغ ،حذالل ػشض گزس ّب ي داخلي بب 2000بشاي اساظي ببالي -1-9

 .هي ببشذ (ظَابػ گزس بٌذي

ؼشح تفىيىي ، الضاهبً ببيستي هوَْس بِ هْش ٍ اهعبي هٌْذس ًمشْبشداس ٍ هٌْذس شْشسبص ريصالح ٍ داساي پشٍاًِ - 10

 .اشتغبل ببشذ

 :لبل اص تْيِ ؼشح تفىيىي هبله هَظف بِ اًدبم هشاحل ريل  بب استفبدُ اص ًمشِ بشداسريصالح است- 11

 اسائِ ًمشِ ٍظغ هَخَد بب تَخِ بِ هيضاى هبلىيت :الف

 .بشداشت اص هله هَسد ًظش ،ػَاسض هَخَد ٍاهالن هدبٍس ٍبِ ّوشاُ پالى وذ استفبػي :ة

 . اسائِ فبيل بشداشت هحل ٍؼشح تفىيىي بِ شْشداسي خْت وٌتشل:ج

پس اص اسائِ ؼشح تفىيىي بشاسبس ظَابػ هشبَؼِ هوَْس بِ هْش ًمشِ بشداس ٍهٌْذس شْشسبصبِ شْشداس هٌؽمِ ، - 1-11

 .ًمشِ ٍ ؼشح تفىيىي، تَسػ ًمشْبشداس هٌؽمِ بب ٍظؼيت هَخَد صهيي ،وٌتشل هيشَد 

-ؼشح تفىيىي پيشٌْبدي پس اص بشسسي ٍ وٌتشلْبي الصم دس هٌؽمِ بِ هٌظَس بشسسي ٍ تبييذًْبيي بِ هذيشيت ؼشح- 12

ّبي تفصيلي ٍ ًمشْبشداسي هٌؼىس هي گشدد،يه ًسخِ اص ؼشح تفصيلي پيشٌْبدي پس اص بشسسي ٍوٌتشلْبي الصم 

 .،هوَْسبِ هْش شْشداسي شذُ ٍبِ هٌظَس بشسسي ٍتبييذ ًْبيي بِ هذيشيت ؼشحْبي تفصيلي ًٍمشِ بشداسي اسسبل هي گشدد
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 – (...  هحل پست بشق ٍ _ّوضهبى بب تأييذ ؼشح تفىيىي، وليِ سؽَح ٍ اساظي اختصبص يبفتِ بِ تأسيسبت ػوَهي - 13

اػن اص هؼببش ٍ گزسّبي ٍالغ دس هحذٍدُ تفىيىي ٍ يب ٍالغ دس هشص  ) هؼببش ٍ گزسّبي تفىيىي –خذهبت ػوَهي 

- آييي45ٍ ّوچٌيي لسوتْب ٍ اساظي ٍالغ دس هسيش گزس ٍ ػمبٌشيٌيْب ، ببيستي الضاهبً اخشاي هبدُ  (هبلىيت ّودَاس 

هسئَليت وٌتشل ٍ الذام همتعي . ًبهِ لبًَى ثبت شذُ ٍ بِ شْشداسي اًتمبل سسوي يبفتِ ٍ اص سٌذ هبلىيت اٍليِ وسش گشدد

 .دس ايي خصَص ، بؼْذُ شْشداسي هٌؽمِ است

هشخغ بشسسي ٍتأييذ ًمشِ ّبي تفىيىي دس ساستبي اخشاي ظَابػ ٍهمشسات ؼشح تفصيلي ، هذيشيت ؼشحْبي - 14

 .تفصيلي ًٍمشِ بشداسي هؼبًٍت شْشسبصي ٍهؼوبسي است

 

 


