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ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسبظي
ّيئت ٍظيطاى زض خلسِ هَضخ  1391/2/10ثٌب ثِ پيشٌْبز ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسبظي ٍ ثِ استٌبز هبزُ ( )8لبًَى تغييطًبم ٍظاضت آثبزاًي ٍ
هسىي ثِ ٍظاضت هسىي ٍ شْطسبظي ٍ تؿييي ٍغبيف آى ـ هصَة1353ـ  ،آيييًبهِ استفبزُ اظ اضاضي ،احساث ثٌب ٍ تأسيسبت زض ذبضج اظ
حطين شْطّب ٍ هحسٍزُ ضٍستبّب ضا ثِ شطح ظيط تصَيت ًوَز:
هبزُ1ـ زض ايي آيييًبهِ اصطالحبت ظيط زض هؿبًي هشطٍح هطثَط ثِ وبض هيضًٍس:
الف ـ شْطن  :هحلي وِ زض ذبضج اظ حطين شْطّب ثطاي احساث ٍاحسّبي هسىًَي لبثل توله شرصي ثِ ّوطاُ وليِ ثٌبّب ٍ
تأسيسبت هَضزًيبظ ؾوَهي ٍ اختوبؾي سىٌِ ثِ صَضت هدتوؽ ثطاي سىًَت زاين ٍ تأهيي ًيبظّبي ؾوَهي ٍ اختوبؾي ٍ ضفبّي شبغليي
ثرشْبي هرتلف التصبزي ٍ اختوبؾي يه هٌطمِ ٍ يب ثِ هٌػَض استفبزُ گطزشگطي ،تفطيحي ،ظيبضتي ،تدبضتي ،تحميمبت ٍ فٌّبٍضي ٍ سبيط
شْطوْبي ترصصي (ثِ استثٌبي شْطوْبي صٌؿتي وِ تبثؽ ضَاثط ذبص ذَز هيثبشس )ايدبز ٍ تَسط ّيبت اهٌب ازاضُ هيگطزز.
ة ـ هحسٍزُ شْط :تؿطيف هَضَؼ هبزُ ( )1لبًَى تؿبضيف هحسٍزُ ٍ حطين شْط ،ضٍستب ٍ شْطن ٍ ًحَُ تؿييي آًْب ـ هصَة1384ـ
ج ـ حطين شْط :تؿطيف هَضَؼ هبزُ ( )2لبًَى تؿبضيف هحسٍزُ ٍ حطين شْط ،ضٍستب ٍ شْطن ٍ ًحَُ تؿييي آًْب ـ هصَة1384ـ
ز ـ ضٍستب :تؿطيـف هَضَؼ هبزُ ( )2لبًَى تؿبضيف ٍ ضَاثط تمسيوبت وشَضي ـ هصَة 1362ـ
ّـ ـ هحسٍزُ ضٍستب :تؿطيف هَضَؼ هبزُ ( )3لبًَى تؿبضيف هحسٍزُ ٍ حطين شْط ،ضٍستب ٍ شْطن ٍ ًحَُ تؿييي آًْب ـ
هصَة1384ـ
هبزُ2ـ حسالل خوؿيت خْت سىًَت زض شْطوْبي هسىًَي (ً )2000فط زض حسالل ( )500لطؿِ هسىًَي هيثبشس.
هبزُ3ـ ّط گًَِ سبذت ٍ سبظ زض شْطوْب تبثؽ ضَاثط ٍ ططح هصَة لبًًَي ٍ طجك زستَضالؿول هَضخ  1386/12/27تطٍيح
شْطنسبظي زض وشَض هصَة شَضاي ؾبلي شْطسبظي ٍ هؿوبضي ايطاى هيثبشس.
هبزُ 4ـ ايدبز ّطگًَِ ثٌب ٍ تأسيسبت زض ذبضج اظ حطين شْطّب ٍ هحسٍزُ ضٍستبّب پس اظ ضؾبيت هفبز ططحْبي تَسؿِ ٍ ؾوطاى
(خبهؽ) ًبحيِاي ٍ هدوَؾِ شْطي (زض صَضت ٍخَز) ثب ضؾبيت شطايط ظيط هدبظ است:
الف ـ حطين لبًًَي ًسجت ثِ ضاّْب ٍ ضاُآّي ،هؿبزى ،زضيب ،ضٍزذبًِ ،خٌگلْب ،زضيبچِّب ،تبالثْبًْ ،طّبي ؾوَهي ،لٌَات ٍ چبّْب،
هسيلْب ،ذطَط ٍ پبيِّبي اًتمبل ًيطٍي ثطق ،ذطَط اضتجبطي ٍ فيجط ًَضي ٍ پبيِّبي تأسيسبت هربثطاتي ،پلْب ٍ تًَلْبي ٍالؽ زض هسيط
ضاّْب يب تأسيسبت ؾوَهي ٍ ؾوطاًي ،لَلِّبي اًتمبل ًفت ٍ گبظ ،سسّب ٍ وبًبلْب ٍ شجىِّبي آثيبضي ،ذطَط ٍ لَلِّبي آثطسبًي ،تأسيـسبت
ًػبهي ٍ اًتػبهي ٍ اهٌيتي ٍ هطظي ،تصفيِذبًِّبي آة ٍ فبضالة ،سيلثٌسّب ،سيلگيطّب ،اثٌيِ ٍ آثبض تبضيري ٍ طجيؿي ٍ تأسيسبت
ّستِاي.
ة ـ ضَاثط ثْساشت ؾوَهي ٍ ثْسبظي ٍ حفبغت هحيط ظيست.
ج ـ لبًَى حفع وبضثطي اضاضي ظضاؾي ٍ ثبغْب ـ هصَة1374ـ ٍ اصالحيِّبي ثؿسي آى.
ز ـ اصَل ،ضَاثط ٍ هؿيبضّبي پسافٌس غيطؾبهل.
ّـ ـ ضَاثط ٍ همطضات سبظهبى حفبغت هحيط ظيست زض هٌبطك چْبضگبًِ ٍ ضَاثط ٍ هؿيبضّبي استمطاض ٍاحسّب ٍ فؿبليتْبي صٌؿتي ٍ
تَليسي هَضَؼ تصَيتًبهِ شوبضُ /78946تّ39127ـ هَضخ  ٍ 1390/4/15اصالحبت ثؿسي آى.
ٍـ آيـييًبهِ ًصبة اضاضي لـبثل ٍاگصاضي ثِ فؿبليتـْبي هرتلف زض ذـبضج اظ حطين شْطّب ٍ هحـسٍزُ ضٍستبّب هَضَؼ تصَيتًبهِ
شوبضُ /79259تّ42849ـ هَضخ 15/4/1390.

تجصطُ 1ـ تؿييي وبضثطي ٍ ضَاثط سبذت ٍ سبظ ثطاي ّط يه اظ اًَاؼ وبضثطيْب ٍ فؿبليتْب اؾن اظ ؾطض گصضً ،حَُ استمطاض ثٌب ،سطح
اشغبل ٍ تطاون سبذتوبًي ثبيس ثِ تصَيت شَضاي ثطًبهِضيعي ٍ تَسؿِ استبى ثطسس.
تجصطُ2ـ هحسٍزُ هطاوع سىًَتي زاضاي خوؿيت ووتط اظ  20ذبًَاض (آثبزيْب) ٍ ضٍستبّبي فبلس زّيبض اظ لحبظ احساث ثٌب ٍ تأسيسبت
هشوَل ضَاثط ايي آيييًبهِ هيثبشٌس.
تجصطُ3ـ زض ذصَص ضٍستبّبي فبلس ططح ّبزي ،ضَاثط هَلت ثب ضؾبيت ططح تَسؿِ ٍ ؾوطاى (خبهؽ) ًبحيِاي هطثَط ٍ هصَثبت
شَضاي ؾبلي شْطسبظي ٍ هؿوبضي ايطاى تَسط ثٌيبز هسىي اًمالة اسالهي تْيِ ٍ هالن صسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي لطاض هيگيطز.
هبزُ 5ـ ثٌيبز هسىي اًمالة اسالهي استبى هىلف است پس اظ هطبلؿِ اهىبىسٌدي ٍ هىبىيبثي ايدبز ضٍستبّبي خسيس وِ ثِ هٌػَض
اسىبى ؾشبيط ،خٌگلًشيٌبى ٍ ّوچٌيي اخطاي ططحّبي خبثدبيي ضٍستبّب ثِ تأييس شَضاي ثطًبهِضيعي ٍ تَسؿِ استبى ضسيسُاًس ،ضا ثب
ضؾبيت ططح تَسؿِ ٍ ؾوطاى (خبهؽ) ًبحيِاي هطثَط ططح ّبزي ضٍستبيي ضا تْيِ ٍ ثِ تصَيت هطاخؽ شيضثط ثطسبًس.
هبزُ 6ـ تؿييي زليك هىبى احساث ًَاحي ٍ شْطنّبي صٌؿتي ثب ضؾبيت ضَاثط اؾالم شسُ تَسط ٍظاضت ضاُ ٍ شْطسبظي اًدبم
هيشَز.
هبزُ7ـ تأسيس ّط ًَؼ شْطن ،هطبثك ثب هفبز زستَضالؿول تطٍيح شْطنسبظي زض وشَض ٍ ًحَُ صسٍض پطٍاًِ تأسيس شْطن ٍ
پطٍاًِ ثْطُثطزاضي اظ آى (هصَة 27/12/1386شَضاي ؾبلي شْطسبظي ٍ هؿوبضي ايطاى) ٍ ثب ضؾبيت ضَاثط زستگبُّبي اخطايي شيضثط
پس اظ تصَيت شَضاي ؾبلي شْطسبظي ٍ هؿوبضي ايطاى هدبظ هيثبشس.
تجصطُ ـ هطاوع ٍ هدتوؽّبي سىًَتي ٍ البهتي احساث شسُ تب تبضيد اثالـ ايي تصَيتًبهِ زض ذبضج اظ حطين شْطّب ٍ هحسٍزُ
ضٍستبّب ثب طي هطاحل لبًًَي ٍ ضؾبيت ايي آيييًبهِ هيتَاًٌس ثِ شْطن تجسيل شًَس.
هبزُ 8ـ احساث ّط گًَِ ثٌب يب صسٍض هدَظ ثطاي احساث آى ثِ هٌػَض سىًَت زائن زض اضاضي هَضَؼ ايي آيييًبهِ ،ذبضج اظ هحسٍزُ
شْطّبي خسيس ،شْطوْبي هسىًَي ٍ ضٍستبّبي هَخَز هوٌَؼ است.
هبزُ9ـ زض شْطوْبي هَضَؼ هبزُ )(1ايي آيييًبهِ زستگبُ هتَلي هطثَط هَغف است پس اظ تصَيت هىبًيبثي زض شَضاي ؾبلي
شْطسبظي ٍ هؿوبضي ايطاى ،ضَاثط ٍ همطضات سبذت ٍ سبظ ضا غطف شش هبُ ثِ تصَيت شَضاي يبزشسُ ثطسبًس.
هبزُ10ـ زستگبّْبي اخطايي هَضَؼ هبزُ ( )5لبًَى هسيطيت ذسهبت وشَضي ٍ سبيط اشربص حميمي ٍ حمَلي هىلفٌس لجل اظ
احساث ّط گًَِ ثٌب زض اضاضي هَضَؼ ايي آيييًبهِ پطٍاًِ سبذتوبًي زضيبفت ًوبيٌس .هطخؽ صسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي ٍ ًػبضت ثط سبذت ٍ سبظ
هَضَؼ ايي هبزُ تَسط هؿبٍى اهَض ؾوطاًي استبًساضي تؿييي هيگطزز.
تجصطُ1ـ هطخؽ تؿييي شسُ ثطاي صسٍض پطٍاًِ هَغف است هطبثك وبضثطي هصَة ثب ضؾبيت لَاًيي ٍ همطضات هطثَط ٍ استفبزُ اظ
ذسهبت هٌْسسبى زاضاي پطٍاًِ اشتغبل ًسجت ثِ صسٍض پطٍاًِ سبذتوبًي ٍ ًػبضت ثط سبذت ٍ سبظ السام ًوبيس.
تجصطُ2ـ هطخؽ صسٍض پطٍاًِ هىلف است لجـل اظ ّطگًَِ السام ًػطيِ وويسـيَى تجصطُ ( )1هبزُ ( )1لبًَى حفع وبضثطي اضاضي
ظضاؾي ٍ ثبغْب ـ هصَة1374ـ ضا اذص ًوبيس.
تجصطُ3ـ ايدبز ّطگًَِ حصبض اظ خولِ زيَاض يب فٌس هستلعم اذص هدَظ اظ هطخؽ صسٍض پطٍاًِ هَضَؼ ايي هبزُ هيثبشسٍ .ظاضت ًيطٍ
زض ذصَص زولّبي اًتمبل ثطق اظ شوَل ايي تجصطُ هستثٌي است.
هبزُ11ـ آييي ًبهِ هطثَط ثِ استفبزُ اظ اضاضي ،احساث ثٌب ٍ تأسيسبت زض ذبضج اظ هحسٍزُ لبًًَي ٍ حطين شْطّب هَضَؼ تصَيتًبهِ
شوبضُ  4940هَضخ 27/2/1355لغَ هيشَز.
هؿبٍى اٍل ضئيسخوَْض ـ هحوسضضب ضحيوي

