آييه وبمٍ وحًٌ ثطضسي ي تصًيت ططحُبي تًسعٍ ي عمطان محلي ،وبحيٍاي،
مىطقٍاي ي ملي ي مقطضات شُطسبظي ي معمبضي كشًض
مصًثٍ َيأت يظيطان زض جلسٍ مًضخ 1378/10/12
ي
(اصالح شسٌ ثط اسبس مصًثٍ مًضخ  84/2/19شًضاي عبلي )
فصل يكم – تعبضيف ي طجقٍ ثىسي ططح َب ،اذتصبض َب ي مطاجع ثطضسي ي تصًيت
مبزٌ - 1اوًاع ططح َب:
 - 1طررطح جرربمع سررطظميه  :ايرره طررطح زض ثىررس ( )1مرربزٌ ( )1قرربوًن تيييررط ورربت يظاضت
آثرربزاوي ي مسرركه ثررٍ يظاضت مسرركه ي شُطسرربظي ي تعيرريه ي رربيف آن ر مصررًة
 1353ر تعطيف شسٌ است .
 - 2طررطح َرربي كبلجررسي ملرري ي مىطقررٍ اي  :ثررب َررسا مكبويرربثي ثررطاي نسررتط

آيىررسٌ

شررُطَبي مًجررًز ي ايشرربز شررُطَب ي شررُطكُبي جسيررس  ،يشررىُبز شررجكٍ شررُطي
آيىررسٌ كشررًض يعىرري اوررساظٌ شررُطَب ،گيررًويي اسررتقطاض آوُررب زض ُىررٍ كشررًض ي
سلسررلٍ مطاتررت ميرربن شررُطَب ثررٍ مى ررًض تسررُيل ي مررسيطيت سررطظميه ي امررط
ذررسمبت ضسرربوي ثررٍ مررطزت ي يشررىُبز گُرربضگًة مقررطضات سرربذتيسرربظ زض كرربضثطي
َبي مشبظ ظميه َبي سطاسط كشًض .
 -3طررطح تًسررعٍ ي عمررطان (جرربمع) وبحيررٍ اي  :ايرره طررطح زض اجررطاي ي رربيف محررً
شررسٌ زض قرربوًن تيييررط ورربت يظاضت آثرربزاوي ي مسرركه ثررٍ يظاضت مسرركه ي شُطسرربظي
ي تعيرريه ي رربيف آن ر مصررًة  1353ر ي تصررًيت وبمررٍ شررمبضٌ /70971ت َ407ررر
مررًضخ َ 1373/11/5يررأتيظيررطان  ،ثررٍ مى ررًض تررسييه سيبسررت َررب ي اضايررٍ ضاَجطزَررب
زض ظميىررٍ َررسايت ي كىتررط تًسررعٍ ي اسررتقطاض مطلررًة مطاكررع فعبليررت  ،مىرربط
حفررب تي ي َميىرريه تًظيررع متىبسررت ذررسمبت ثررطاي سرربكىبن شررُطَب ي ضيسررتبَب زض
يرري يررب گىررس شُطسررتبن كررٍ اظ و ررط ييهنرري َرربي طجيعرري ي جيطافيرربيي َميرره ثررًزٌ ي
اظ و ررط اقتصرربزي  ،اجتمرربعي ي كبلجررسي زاضاي اضتجبطرربت فعررب متقبثررل ثبشررىس ،تُيررٍ
مي شًز .

-4طررطح مشمًعررٍ شررُطي  :ايرره طررطح ثطاسرربس مصررًثٍ شررمبضٌ /9860تَ/15311ررر
مررًضخ َ1374/8/13يررأت يظيررطان ثررطاي شررُطَبي ثررعض

ي شررُطَبي اطررطاا آوُررب

تُيٍ مي شًز .
 - 5طررطح سرربمبوسَي ف ررب ي سرركًوتيبَُبي ضيسررتبيي  :طررطح اسررت كررٍ ثررٍ مى ررًض
تًسررعٍ َمبَىررو ي مررًظين فعبليتُرربي كشرربيضظي  ،صررىعتي ي ذررسمبتي اظ ططيرر
تًظيررع مىبسررت جمعيررت ي اسررتقطاض ثُيىررٍ ذررسمبت زض محرريس َرربي ضيسررتبيي ي
حمبيررت اظ اجررطاي آن تُيررٍ مرري شررًز .محررسيزٌ َررط يرري اظ ايرره ططحُررب زض طررطح
وبحيٍ اي مطثًط تعييه مي شًز .
 -6طررطح جرربمع شررُط  :زض ثىررس ( )2مرربزٌ ( )1قرربوًن تيييررط ورربت يظاضت آثرربزاوي ي
مسررركه ثرررٍ يظاضت مسررركه ي شُطسررربظي ي تعيررريه ي ررربيف آن ر مصرررًة  1353ر
تعطيف شسٌ است .
 -7طررطح َرربزي شررُط  :ايرره طررطح طجرر تعطيررف مىررسض زض ثىررس ( )4مرربزٌ ( )1قرربوًن
تيييرررط وررربت يظاضت آثررربزاوي ي مسررركه ثرررٍ يظاضت مسررركه ي شُطسررربظي ي تعيررريه
ي رربيف آن ر مصررًة 1353ررر عجرربضت اظ ططحرري اسررت كررٍ زض آن جُررت نسررتط
آترري شررُط ي وحررًٌ اسررتفبزٌ اظ ظمرريه َرربي شررُطي ثررطاي عملكطزَرربي مرتلررف ثررٍ
مى ررًض حررل مشرركالت حرربز ي فررًضي شررُط ي اضايررٍ ضاٌحررلَرربي كًترربٌ مررست ي مىبسررت
ثطاي شُطَبيي كٍ زاضاي ططح جبمع ومي ثبشىس  ،تُيٍ مي شًز .
-8طررطح تفصرريلي  :زض ثىررس ( )3مرربزٌ ( )1قرربوًن تيييررط ورربت يظاضت آثرربزاوي ي مسرركه
ثرررٍ يظاضت مسررركه ي شُطسررربظي ي تعيررريه ي ررربيف آن ر مصرررًة  1353ر تعطيرررف
شسٌ است ي اظ جملٍ شبمل ططحُبي ظيط مي ثبشس :
- 8-1ططحُرربي ثُسرربظي  ،وًسرربظي  ،ثبظسرربظي ي مطمررت ثبفررت َررب  :طررطح َرربيي
َسررتىس كررٍ ثررطاي ثُسرربظي  ،وًسرربظي ي ثبظسرربظي محررالت شررُط اعررم اظ قررسيم ،
جسيررس ي يررب مسرربلٍ زاض ثررٍ عىررًان طررطح تفصرريلي ثرشرري اظ ثبفررت مًجررًز شررُط تُيررٍ
مي شًوس .
-8-2طررطح آمرربزٌ سرربظي تًسررعٍ َرربي جسيررس زض شررُطَب  :ايرره طررطح َررب شرربمل
مشمًعررٍ عمليرربت مظت ثررطاي مُيررب ومررًزن ظمرريه جُررت احررساا ممكرره ي تأسيسرربت
مظت مطثررًط مطرربث قرربوًن ظمرريه شررُطي ي آيرريه وبمررٍ َرربي اجطايرري آن اسررت ي ثررٍ
عىًان ططح تفصيلي تًسعٍ َبي جسيس شُطي تُيٍ مي نطزز .
-9طررطح َرربزي ضيسررتب  :عجرربضت اظ ططحرري اسررت كررٍ نررمه سرربمبوسَي ي اصررالح
ثبفررت مًجررًز ميررعان ي مكرربن نسررتط

آترري ي وحررًٌ اسررتفبزٌ اظ ظمرريه ثررطاي

عملكطزَررربي مرتلرررف اظ قجيرررل مسررركًوي ،تًليرررسي  ،تشررربضي ي كشررربيضظي ي

تأسيسرربت ي تشُيررعات ي ويبظمىررسي َرربي عمررًمي ضيسررتبيي ضا حسررت مرررًضز زض
قبلررت مصررًثبت ططحُرربي سرربمبوسَي ف ررب ي سرركًوتيبَُبي ضيسررتبيي يررب ططحُرربي
جبمع وبحيٍ اي تعييه مي ومبيس .
-10طررطح َرربي ييررهٌ  :عجرربضت اظ طررطح َرربيي اسررت ثررطاي ثرررو َرربيي اظ كشررًض كررٍ ثررٍ
علررت يجررًز عًامررل طجيعرري يررب سرربذتٍ شررسٌ ي يررب ثطوبمررٍ َرربي جسيررس تًسررعٍ ي
عمررطان ي تررأتيطاتي كررٍ زض مىطقررٍ حررًظٌ وفررًش ذررًز ذًاَىررس نصاشررت ياجررس ييهنرري
ذبصرري ثررًزٌ ي ويرربظ ثررٍ تُيررٍ طررطح ثررطاي تًسررعٍ َمبَىررو زض محررسيزٌ حررًظٌ وفررًش
عًامل مصكًض زاضوس  ،تُيٍ مي شًز .
عىررًان ي محررسيزٌ ايرره ططحُررب َمعمرربن ثررب تصررًيت نررطيضت تُيررٍ طررطح  ،حسررت
مًضز ثٍ تصًيت شًضاي عبلي شُطسبظي ي معمبضي ايطان مي ضسس .
 -11طررطح شررُطَبي جسيررس  :عجرربضت اسررت اظ ططحُرربيي كررٍ ثررطاي ايشرربز شررُطَبي
جسيرررس طجر ر

تعطيرررف مررربزٌ ( )1تصرررًيت وبمرررٍ شرررمبضٌ /2340تَ276رررر مرررًضخ

 1371/6/25زض قبلرررت طرررطح َررربي كبلجرررسي ملررري ي مىطقرررٍ اي ي جررربمع وبحيرررٍ اي
نررطيضت ي مكرربن ايشرربز آوُررب ثررب سررقف جمعيترري ي وررًع فعبليررت معرريه ثررٍ تصررًيت
شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان ذًاَررس ضسرريس ي متعبقررت آن ي مبوىررس
سبيط شُطَب ثبيستي ثطاي آوُب ططح جبمع ي تفصيلي تُيٍ شًز .
 -12طررطح شررُطي َرربي مسرركًوي  :ططحرري كررٍ ثررطاي ايشرربز يرري مطكررع جمعيترري
جسيررس زض ذرربض

اظ محررسيزٌ قرربوًوي ي حررطيم شررُطَب ثررب شررطايس ي ررًاثس مىررسض زض

ثىررس الررف مرربزٌ ( )2آيرريه وبمررٍ مطثررًط ثررٍ اسررتفبزٌ اظ اضانرري ي احررساا ثىررب ي
تأسيسرربت زض ذرربض اظ محررسيزٌ قرربوًوي ي حررطيم شررُط َررب ر مصررًة  1355ر تُيررٍ
مي شًز .
 -13ططاحرري ف رربي شررُطي  :ططاحرري ف رربي شررُطي عجرربضت اسررت اظ ططحرري كررٍ
ثررطاي سرربمبوسَي ثررٍ عطصررٍ َرربي عمررًمي شررُط ،شرربمل محًضَررب («ذيبثبوُررب»
ذيبثبوُررب ثررب مقيرربس َرربي محلررٍ اي كررالن محلررٍ اي (وبحيررٍ شررُطي ) ي شررُطي ي ثررب
شرصررريت كررربضكطزي (كررربضاكتط) تفطجررري  ،تفطيحررري  ،تشررربضي ،عجرررًضي ي ، )....
(«ميرربزيه» ميرربزيه ثررب مقيرربس َرربي محلررٍ اي كررالن محلررٍ اي (وبحيررٍ شررُطي )،
شررُطي  ،ملرري ي ثرريه المللرري ،ثررب شرصرريت كرربضكطزي (كرربضاكتط) تفطجرري  ،تفطيحرري ،
تشررربضي ،شرررُطي  ،تشرررطيفبتي ،حكرررًمتي ي ُ )....ىرررٍ َرررب ي ثبفرررت َررربي اصررريل،
اضظشررمىس ي ذرربططٌ اوييررع شررُطي ي ثررٍ مى ررًض احيرربي ي اضتقرربي كيفرري محرريس ي تررسايت
معمرربضي اضظشررمىس فطَىيرري – ترربضيري ي ثررطيظ تعرربمالت اجتمرربعي ي تى رريم جطيرربن

حيرربت مررسوي مجتىرري ثررط اصرربلت َررب ي اضظشررُبي فطَىيرري – طجيعرري ي ترربضيري تُيررٍ
ميشًز .
 -14طررطح سرربيط شررُطي َررب  :ططحُرربيي كررٍ ثررطاي ايشرربز شررُطي غيطمسرركًوي ثررب
عملكررطز ذررب

و يررط صررىعتي  ،تًضيسررتي  ،تفطيحرري ي … طجرر مقررطضات ي قررًاويه

مطثرررررررًط ثرررررررٍ آوُرررررررب تُيرررررررٍ

مررررررريشرررررررًوس

.

مبزٌ  - 2مقطضات شُطسبظي ي معمبضي :
عجرربضت اسررت اظ مشمًعررٍ نررًاثس ي مقررطضات عمررًمي شُطسرربظي ي معمرربضي كررٍ زض
سررطك كشررًض يررب مىرربطقي اظ كشررًض مظت الطعبيررٍ ثررًزٌ ي ثررٍ مى ررًض فررطاَم ومررًزن
مررًاظيه ططاحرري  ،اجطايرري ي قرربوًوي تًسررعٍ مررًظين ي َمبَىررو كبلجررسي اظ مقيرربس
كرررررالن ترررررب تررررري ثىرررررب تُيرررررٍ ي ثرررررٍ تصرررررًيت مررررري ضسرررررس.

مبزٌ 3
مطاجع مسئً ثطضسي ي تصًيت ططح َب :
«- 1شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان» كررٍ اظ ايرره رري زض ايرره آ رريه
وبمررٍ ثررٍ طررًض اذتصرربض « شررًضاي عرربلي » ذًاوررسٌ ذًاَررس شررس ،شررًضايي اسررت
ثررٍ ضيبسررت يظيررط مسرركه ي شُطسرربظي ي ع ررًيت يظضاي كشررًض  ،كشرربيضظي
 ،فطَىررو ي اضشرربز اسررالمي  ،صررىبيع  ،ويررطي ،جُرربز سرربظوسني  ،ضاٌ ي تطاثررطي ،
زفررربع ي شرررتيجبوي ويطيَررربي مسرررلك  ،ض ررريي سررربظمبن ثطوبمرررٍ ي ثًزجرررٍ ،
ض رريي سرربظمبن حفب ررت محرريس ظيسررت ي يرري وفررط اظ اع رربي كميسرريًن
مسرركه يشُطسرربظي ي ضاٌ ي تطاثررطي مشلرري شررًضاي اسررالمي ثررٍ يشررىُبز
كميسرريًن ي اوتررربة مشلرري ثررٍ عىررًان وررب ط  ،كررٍ ثررٍ مًجررت قرربوًن مصررًة
1351ي تيييطات قبوًوي ثعسي تأسيي شسٌ است .
تجصررطٌ  :1اظ ض رريي سرربظمبن و رربت مُىسسرري كشررًض ي يررب ومبيىررسٌ يي ثررطاي شررطكت
زض جلسبت شًضاي عبلي (ثسين ح ضأي) زعًت ثٍ عمل ذًاَس آمس .
تجصررطٌ  :2زض َىيرربت ثطضسرري طررطح َرربي تًسررعٍ شررُطي  ،وبحيررٍ اي ي مىطقررٍ اي ي
تيييرررطات آوُرررب زض شرررًضاي عررربلي  ،اظ اسرررتبوساضان يرررب معبيوررربن عمطاوررري ايشررربن ي

ضؤسرربي سرربظمبن َرربي مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن َرربي مطثررًط جُررت شررطكت زض
جلسٍ (ثسين ح ضأي) ي يب اضسب و طات ،زعًت ثٍ عمل ذًاَس آمس .
تجصررطٌ  : 3زض ثطضسرري طررطح َرربي جرربمع شررُطي اظ شررُطزاض مطثًطررٍ ويررع ثررطاي
شررطكت زض جلسرررٍ شررًضاي عررربلي زض معيررت اسرررتبوساض يررب معررربين عمطاوررري يي ي
َميىرريه اظ ومبيىررسٌ شررًضاي شررُط مطثًطررٍ حسررت زضذًاسررت يررب نررطيضت (ثررسين
حرر ضأي) زعررًت ثررٍ عمررل ذًاَررس آمررس تررب شرصررب زض جلسررٍ شررطكت ومبيىررس .زض
صًضت عست امكبن شطكت شُطزاض ،معطفي ومبيىسٌ مشبظ ورًاَس ثًز .
«-2زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان » كررٍ اظ ايرره رري زض ايرره
آ رريه وبمررٍ ثررٍ طررًض اذتصرربض « زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي » ذًاوررسٌ ذًاَررس شررس،
عجبضتسررت اظ ياحررسي كررٍ تحررت و ررط معرربين شُطسرربظي ي معمرربضي يظاضت مسرركه ي
شُطسرربظي كررٍ مسررئًليت زثيررطي شررًضاي عرربلي ضا ويررع عُررسٌ زاض مرري ثبشررس ،ي رربيف
مقطض زض مبزٌ ( )4قبوًن تأسيي شًضاي عبلي ضا اوشبت مي زَس .
تجصرررطٌ  :1شرررطح ي ررربيف تفصررريلي  ،تشررركيالت ي تعرررساز سرررت َررربي سررربظمبوي
زثيطذبوررٍ َرربي شررًضاي عرربلي ي شررًضاَبي شُطسرربظي ي معمرربضي اسررتبوُب ثىررب ثررٍ
يشررىُبز زثيررط شررًضاي عرربلي ي تصررًيت شررًضاي عرربلي ثررٍ تأييررس سرربظمبن امررًض ازاضي
ي استرسامي كشًض ذًاَس ضسيس .
تجصرررطٌ  :2يظاضت مسررركه ي شُطسررربظي مً رررف اسرررت زض تى ررريم ثًزجرررٍ جررربضي
سررىًاتي  ،اعتجرربض مررًضز ويرربظ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ي زثيطذبوررٍ شررًضاَبي اسررتبن
َررب ضا ملحررً ي يشررىُبز ومبيررس .سرربظمبن ثطوبمررٍ ي ثًزجررٍ َمكرربضي ي اقررسات مظت ثررٍ
عمل ذًاَس آيضز .
« -3كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان » كررٍ زض ايرره آ رريه
وبمررٍ «كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي » ذًاوررسٌ ذًاَررس شررس ،زض اجررطاي تجصررطٌ ( )1مرربزٌ
( )3ي ثىس () 1مبزٌ ( )4قبوًن تأسيي شًضاي عبلي تشكيل مي شًز .
ايرره كميتررٍ متشرركل اظ ومبيىررسنبن اع رربي شررًضاي عرربلي ذًاَررس ثررًز كررٍ ثررٍ طررًض
كتجرري ثررٍ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي معطفرري ي ثررطاي مررست زي سررب ثررٍ ع ررًيت كميتررٍ
فىرري مىصررًة مرريشررًوس .زض صررًضتي كررٍ تعررساز ومبيىررسنبن معطفرري شررسٌ تًسررس َررط
يرري اظ زسررتيبٌ َررب ثررطاي ع ررًيت زض كميتررٍ فىرري ثرريو اظ يرري وفررط ثبشررىس  ،شررطكت
تبثررت يرري وفررط اظ آوُررب زض ثطضسرري َررط طررطح نررطيضي ذًاَررس ثررًز .زثيررطي ي ازاضٌ
جلسرربت كميتررٍ فىرري ثررٍ عُررسٌ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي اسررت .زثيررط كميتررٍ فىرري ضا
زثيررط شررًضاي عرربلي مىصررًة مرري ومبيررس .زثيررط كميتررٍ فىرري زض جلسرربت شررًضاي عرربلي
ح ًض ذًاَس زاشت .

تجصررطٌ  :زض صررًضت ويرربظ ي ثىررب ثررٍ تشررريا زثيررط شررًضاي عرربلي ي ثررب تًجررٍ ثررٍ حشررم
كرربض كميتررٍ فىرري  ،كميتررٍ فىرري زييررطي ثررٍ تطتيررت مررصكًض زض ايرره ثىررس تشرركيل
ذًاَس شس .
 -4ثررطاي اوشرربت سرربيط ي رربيف ي ويررل ثررٍ اَررساا شررًضاي عرربلي  ،زثيطذبوررٍ شررًضاي
عرربلي « نطيَُرربي ترصصرري » مظت ضا زض ظميىررٍ َرربي مرتلررف اظ ثرريه مترصصرربن
مطثًطٍ تشكيل ذًاَس زاز .
«-5شررًضاي شُطسرربظي ي معمرربضي اسررتبن» كررٍ اظ ايرره رري زض ايرره آ رريه وبمررٍ «
شررًضاي اسررتبن» وبميررسٌ مرري شررًز ،ثررٍ مًجررت تصررًيت وبمررٍ شررمبضٌ  4920مررًضخ
َ 1357/2/18يررأت يظيررطان ثررٍ ضيبسررت اسررتبوساض ي ع ررًيت ض رريي سرربظمبن مسرركه
ي شُطسرربظي  ،ض رريي سرربظمبن ثطوبمررٍ ي ثًزجررٍ  ،مررسيطكل حفب ررت محرريس ظيسررت ،
ض رريي سرربظمبن كشرربيضظي  ،مررسيطكل ميررطاا فطَىيرري  ،مررسيطعبمل شررطكت آة ي
فبنرررالة  ،ض ررريي سررربظمبن جُر ربز سررربظوسني  ،مرررسيطكل صرررىبيع  ،مرررسيطكل ضاٌ ي
تطاثرررطي ي ومبيىرررسٌ يظاضت زفررربع ي شرررتيجبوي ويطيَررربي مسرررلك زض َرررط اسرررتبن
تشكيل مي شًز .
ايرره شررًضا زض مررًضز امررًضي كررٍ شررطح آن زض ثىررسَبي آترري ذًاَررس آمررس ،تصررميم
نيررطي ومررًزٌ ي وتيشررٍ ضا ثررٍ شررًضاي عرربلي نررعاض

ذًاَررس ومررًز .معرربين عمطاورري

استبوساض زض غيبة استبوساض ضيبست جلسٍ ضا ثٍ عُسٌ ذًاَس زاشت .
تجصررطٌ  :1ثىررب ثررٍ تشررريا ض رريي شررًضاي اسررتبن حسررت مررًضز اظ ض رريي شررًضاي
اسررالمي شررُط ي شررُطزاض مطثًطررٍ زعررًت ثررٍ عمررل ذًاَررس آمررس تررب ثررسين ح ر ضأي زض
جلسبت شطكت كىىس .
تجصررطٌ  :2اظ ض رريي سرربظمبن و رربت مُىسسرري اسررتبن جُررت شررطكت زض جلسرربت
شًضاي استبن( ثسين ح ضأي) زعًت ثٍ عمل ذًاَس آمس .
« -6زثيطذبوررٍ شررًضاي شُطسرربظي ي معمرربضي اسررتبن » كررٍ اظ ايرره رري زض ايرره آ رريه
وبمررٍ «زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن» وبميررسٌ مرري شررًز  ،ثرشرري اظ معبيوررت يررب مررسيطيت
شُطسرربظي ي معمرربضي سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن اسررت كررٍ ثررٍ عىررًان
ياحررس اسررتبوي زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي  ،ازاضٌ امررًض ثطضسرري ي تصررًيت طررطح َررب ضا ثررٍ
عُررسٌ زاضز ي مسررئًليت ازاضٌ آن ثررب ض رريي سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن
(كررٍ سررمت زثيررطي شررًضا ضا ثررٍ عُررسٌ زاضز) ذًاَررس ثررًز .زض غيرربة يي ،مررسيط
(يبمعرربين) شُطسرربظي ي معمرربضي سرربظمبن مررصكًض عُررسٌ زاض ايرره مسررئًليت ذًاَررس
ثًز .

تجصررطٌ ر زثيررط جلسرربتي كررٍ ثررطاي ثطضسرري ي تصررًيت ططحُرربي َرربزي شررُطي
تشرركيل مرريشررًز ،مررسيطكل زفتررط فىرري اسررتبن مرري ثبشررس ي ازاضٌ امررًض زثيطذبوررٍ اي
شررًضاي اسررتبن زض مررًضز ثطضسرري ي تصررًيت ايرره ططحُررب  ،ثررٍ عُررسٌ زفتررط فىرري
استبوساضي ذًاَس ثًز .
تجصررطٌ  :زثيررط جلسرربتي كررٍ ثررطاي ثطضسرري ي تصررًيت طررطح َرربي َرربزي شررُطي
تشرركيل ميشررًز  ،مررسيط كررل زفتررط فىرري اسررتبن مرري ثبشررس ي ازاضٌ امررًض زثيطذبوررٍ اي
شررًضاي اسررتبن زض مررًضز ثطضسرري ي تصررًيت ايرره طررط ح َررب ثررٍ عُررسٌ زفتررط فىرري
استبوساضي ذًاَس ثًز .
«-7كميتررٍ فىرري شررًضاي شُطسرربظي اسررتبن» كررٍ ثررٍ اذتصرربض « كميتررٍ فىرري اسررتبن»
وبميرررسٌ مررري شرررًز ،كميترررٍ اي متشررركل اظ ومبيىرررسنبن اع ررربي شرررًضاي اسرررتبن ي
ومبيىررسٌ اسررتبوساض اظ زفتررط فىرري اسررتبوساضي اسررت كررٍ زض سررطك كبضشىبسرربن مشررطة
ثررٍ عىررًان ومبيىررسنبن مررسيطان كررل ي ضؤسرربي سرربظمبن َرربي ع ررً ثررٍ طررًض كتجرري ثررٍ
زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن معطفرري ي ثررطاي مررست زي سررب ثررٍ ع ررًيت كميتررٍ مررصكًض
تعيرريه مرري شررًوس .ومبيىررسنبن شررًضاَبي اسررالمي شررُط ي شُطسررتبن ي اسررتبن زض
صررًضت تشرركيل ي شررُطزاضي مطثًطررٍ ويررع حسررت مررًضز زض كميتررٍ فىرري ع ررًيت
ذًاَىررس زاشررت .زثيررط كميتررٍ مررصكًض حسررت مررًضز تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن
يشررىُبز ي ثررب حكررم اسررتبوساض مىصررًة مرري شررًز .زثيررط كميتررٍ فىرري اسررتبن زض
جلسبت شًضاي استبن ح ًض ذًاَس زاشت .
«-8كميسررريًن مًنرررًع مررربزٌ ( )5قررربوًن تأسررريي شرررًضاي عررربلي شُطسررربظي ي
معمرربضي ايررطان» ،كررٍ زض ايرره آ رريه وبمررٍ « كميسرريًن طررطح تفصرريلي » وبميررسٌ مرري
شررًز ،زض َررط اسررتبن ثررٍ ضيبسررت اسررتبوساض ي ع ررًيت ض رريي سرربظمبن مسرركه ي
شُطسرربظي  ،مررسيطكل ميررطاا فطَىيرري ي ض رريي سرربظمبن كشرربيضظي اسررتبن (كررٍ
سررمت ومبيىررسني يظاضتربوررٍ َرربي متجررًع ذررًز ضا ثررٍ عُررسٌ ذًاَىررس زاشررت) ،
ض رريي شررًضاي شُطسررتبوي كررٍ طررطح تفصرريلي مطثررًط ثررٍ شررُط يررب وقرربط ياقررع زض
قلمررطي آن شُطسررتبن زض زسررتًض كرربض كميسرريًن قررطاض زاضز ،شررُطزاض شررُطي كررٍ
طررطح تفصرريلي مطثررًط ثررٍ آن زض كميسرريًن مطررطح اسررت  ،ومبيىررسٌ مُىررسس مشرربيض
يررب اضنرربن زييررطي كررٍ عُررسٌ زاض تُيررٍ طررطح تفصرريلي مررًضز ثح ر

زض كميسرريًن مرري

ثبشررس .زض َررط اسررتبن ،ثررطاي ثطضسرري ي تصررًيت طررطح َرربي تفصرريلي شررُطي ي
تيييطات ثعسي آن تشكيل مي شًز .

تجصررطٌ 1ررر اظ ومبيىررسٌ سرربظمبن و رربت مُىسسرري اسررتبن جُررت شررطكت زض جلسرربت
كميسرريًن َرربي مرربزٌ ( )5تُررطان ي اسررتبن َررب (ثررسين حرر ضأي) زعررًت ثررٍ عمررل
ذًاَس آمس .
تجصررطٌ 2ررر محررل زثيطذبوررٍ ايرره كميسرريًن زض سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن
ي امررًض زثيطذبوررٍ اي آن ظيررط و ررط معرربين يررب مررسيط شُطسرربظي سرربظمبن مسرركه ي
شُطسبظي استبن كٍ زثيطي كميسيًن ضا ثٍ عُسٌ زاضز ،اوشبت مي شًز .
تجصررطٌ 3ررر تطكيررت « كميسرريًن طررطح تفصرريلي شررُط تُررطان» ثررٍ مًجررت اصررالحيٍ
مرررًضخ  25/9/1365مشلررري شرررًضاي اسرررالمي اظ ومبيىرررسنبن يظضاي مسررركه ي
شُطسرربظي  ،كشررًض ،ويررطي ،كشرربيضظي (زض حررس معبيوررت مطثررًط) ،سط طسررت سرربظمبن
حفب ررت محرريس ظيسررت ي شررُطزاض تُررطان يررب ومبيىررسٌ ترربت امذتيرربض اي ي ض رريي
شًضاي شُط تُطان تشكيل مي شًز .
محررل زثيطذبوررٍ كميسرريًن فررًد الررصكط زض شررُطزاضي تُررطان ي زثيررط آن شررُطزاض
تُطان يب ومبيىسٌ تبت امذتيبض اي ذًاَس ثًز .
تجصررطٌ 4ررر تررب تشرركيل شررًضاي اسررالمي شُطسررتبن  ،ض رريي شررًضاي اسررالمي شررُط
مطثًطٍ ع ً كميسيًن ذًاَس ثًز .
تجصررطٌ 5ررر اظ مررسيطعبمل آة ي فبنررالة اسررتبن ي مررسيطكل حفب ررت محرريس ظيسررت
اسرررتبن ي مرررسيطكل زفترررط فىررري اسرررتبوساضي مطثرررًط ثرررطاي شرررطكت زض جلسررربت
كميسرريًن  ،ثررسين حرر ضأي زعررًت ثررٍ عمررل ذًاَررس آمررس .اظ سرربيط ضؤسرربي سرربظمبن
َرربي شيررطثس حسررت مررًضز ثررٍ تشررريا ض رريي كميسرريًن يررب كميسرريًن زعررًت ثررٍ
عمل ذًاَس آمس .
«-9كميسررريًن مًنرررًع مررربزٌ ( )13آ ررريه وبمرررٍ مطثرررًط ثرررٍ اسرررتفبزٌ اظ اضانررري ي
احررساا ثىررب ي تأسيسرربت زض ذرربض اظ محررسيزٌ قرربوًوي ي حررطيم شررُطَب» كررٍ ثررٍ طررًض
اذتصرربض « كميسرريًن مرربزٌ ( ، )13وبميررسٌ مرري شررًز ،عجبضتسررت اظ كميسرريًوي ثررٍ
ضيبسررت اسررتبوساض ي متشرركل اظ معرربين عمطاورري اسررتبوساض كررٍ زض غيرربة اسررتبوساض
قررب م مقرربت اي ذًاَررس ثررًز ،ض رريي سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن كررٍ زثيررطي
كميسرريًن ضا ويررع ثررٍ عُررسٌ ذًاَررس زاشررت ،ض رريي سرربظمبن كشرربيضظي اسررتبن،
مررسيطكل زفتررط فىرري اسررتبوساضي ،ض رريي سرربظمبن ثطوبمررٍ ي ثًزجررٍ اسررتبن ،مررسيطكل
ضاٌ ي تطاثررطي اسررتبن ،ي ض رريي سرربظمبن جُرربز سرربظوسني اسررتبن كررٍ ثررٍ مى ررًض
ثطضسرري ي اتررربش تصررميم زض مررًضز يشررىُبزَبي مطثررًط ثررٍ احررساا سرربذتمبن ي
تأسيسرربت ي سرربيط ي رربيف مقررطض زض آ رريه وبمررٍ مررصكًض زض مطكررع َررط اسررتبن تشرركيل
مي شًز .

ثررٍ مًجررت ايرره تصررًيت وبمررٍ  ،مررسيطكل حفب ررت محرريس ظيسررت ي ض رريي ثىيرربز
مسكه استبن ويع ع ً كميسيًن ذًاَىس ثًز .
زض اسررتبن تُررطان ثررٍ جرربي ض رريي سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن  ،ومبيىررسٌ
حررًظٌ معبيوررت شُطسرربظي ي معمرربضي يظاضت مسرركه ي شُطسرربظي ي ثررٍ جرربي ض رريي
زفتررط مُىسسرري اسررتبن  ،ومبيىررسٌ حررًظٌ معبيوررت عمطاورري يظاضت كشررًض ع ررًيت
كميسيًن ضا ذًاَىس زاشت .
تجصررطٌ ر زض اسررتبن َرربيي كررٍ ثررٍ مًجررت سرربيط قررًاويه  ،شررًضاَبي َمرربَىيي ي
و رربضت ثررط تًسررعٍ يجررًز زاشررتٍ يررب ثعررسا ايشرربز شررًز  ،زثيررطان شررًضاَبي مررصكًض ويررع
ع رررررررررًيت كميسررررررررريًن ضا

ذًاَىرررررررررس زاشرررررررررت

.

فصل زيت – وحًٌ ثطضسي ي تصًيت ططح َب ي مقطضات شُط سبظي ي معمبضي
مرربزٌ  - 4طررطح َرربي كبلجررسي ملرري ي مىطقررٍ اي رري اظ ثطضسرري زض كميتررٍ فىرري
شررًضاي عرربلي  ،ثررٍ تصررًيت شررًضاي عرربلي مرري ضسررىس .زض َىيرربت ثطضسرري ايرره طررطح
َررب زض كميتررٍ فىرري شررًضايعرربلي ،زض صررًضت لررعيت اظ كبضشىبسرربن ي مترصصرربن ي
ومبيىرررسنبن سررربيط سررربظمبوُبي شيرررطثس ويرررع زعرررًت ثرررٍ عمرررل ذًاَرررس آمرررس.

مرربزٌ  - 5طررطح َرربي وبحيررٍ اي  ،مشمًعررٍ َرربي شررُطي ي ططحُرربي جرربمع شررُطي
ثٍ تطتيت ظيط مًضز ثطضسي ي تصًيت قطاض مي نيطوس :
- 1ثطضسرري زض شررًضاي اسررتبن ي نررعاض

تصررميمبت اتررربش شررسٌ ثررٍ زثيطذبوررٍ

شًضاي عبلي
- 2ثطضسي كبضشىبسي زض كميتٍ فىي شًضاي عبلي
- 3اضا ررٍ نررعاض

ثطضسرري طررطح زض شررًضاي اسررتبن ي و طيررٍ كميتررٍ فىرري شررًضاي

عبلي ثٍ شًضاي عبلي ثطاي تصًيت وُبيي .
تجصررطٌ 1ررر طررطح َرربي جرربمع شررُطَبي ظيررط زييسررت َررعاض ( )200/000وفررط كررٍ مطكررع
اسررتبن وجبشررىس ي َميىرريه ططحُرربي وبحيررٍ اي ثررب جمعيررت كمتررط اظ گُبضصررس َررعاض
( )400/000وفررط كررٍ فبقررس شررُط مطكررع اسررتبن ي شررُط ثررب ثرريو اظ زييسررت ()200/000
وفررط جمعيررت ثبشررىس ،اظ شررمً

وحررًٌ ثطضسرري فررًد مسررتاىب مرري ثبشررىس ي ثررٍ صررًضت

ظيط مًضز ثطضسي ي تصًيت قطاض ذًاَىس نطفت :

- 1ثطضسرري زض كميتررٍ فىرري اسررتبن ثررب ح ررًض ومبيىررسٌ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ي
ومبيىررسنبن سرربيط اع رربي شررًضاي عرربلي كررٍ ثىررب ثررٍ نررطيضت ي تشررريا
ايشبن زض جلسبت ثطضسي فىي ططح زض استبن شطكت ذًاَىس ومًز،
- 2ثطضسرري ي تصررًيت زض شررًضاي اسررتبن ثررب ح ررًض ومبيىررسٌ زثيطذبوررٍ شررًضاي
عبلي،
- 3اضا ررٍ نررعاض

شررًضاي اسررتبن ثررٍ شررًضاي عرربلي ثررطاي ضأي نيررطي ي تصررًيت

وُبيي ططح .
تجصررطٌ 2ررر ثررطاي تشررريا مررًاضز مًنررًع تجصررطٌ ( )1ايرره مرربزٌ  ،جمعيررت آذررطيه
سطشرررررمبضي

عمرررررًمي كشرررررًض مرررررالي عمرررررل ذًاَرررررس ثرررررًز

.

مرربزٌ  - 6وحررًٌ ثطضسرري ي تصررًيت ططحُرربي ييررهٌ اي كررٍ نررطيضت تُيررٍ آوُررب زض
گُرربضگًة ي رربيف قرربوًوي ثررٍ تصررًيت شررًضاي عرربلي مرري ضسررس ،تًسررس شررًضاي
عررررررررربلي مرررررررررصكًض تعيررررررررريه ذًاَرررررررررس

شرررررررررس.

مرربزٌ  - 7طررطح َرربي َرربزي شررُطي ي َميىرريه طررطح َرربي سرربمبوسَي ف ررب ي
سررركًوتيبَُبي ضيسرررتبيي ررري اظ ثطضسررري زض كميترررٍ فىررري اسرررتبن ثرررٍ تصرررًيت
شرررًضاي اسرررتبن ذًاَىرررس ضسررريس .ح رررًض ومبيىرررسنبن يظاضت كشرررًض زض ثطضسررري ي
تصررًيت ططحُرربي َرربزي شررُطي ي تيييررطات آوُررب زض كميتررٍ َرربي فىرري ي شررًضاي
استبن العامي است .
تجصررطٌ  1ر تيييررطات ثعررسي ططحُرربي َرربزي شررُطي زض كميتررٍ فىرري اسررتبن ثطضسرري
ي تصررًيت ذًاَىررس شررس .تيييررطات مررصكًض زض صررًضتي كررٍ زض اسرربس طررطح َرربي
َرربزي مررإتط ثبشررس ،ثررٍ تصررًيت شررًضاي اسررتبن ذًاَررس ضسرريس .تعطيررف تيييررطات
اسبسرري طررطح َرربي َرربزي شررُطي ث رٍ طررًض مشررتطي تًسررس يظاضتربوررٍ َرربي كشررًض ي
مسكه ي شُطسبظي تُيٍ ي ثٍ مًضز اجطا نصشتٍ ذًاَس شس .
تجصررطٌ 2ررر طررطح َرربي َرربزي ضيسررتبيي طجرر ضي
مطثًطرررررررررٍ

َرربي مىررسض زض مقررطضات قرربوًوي

ثطضسررررررررري ي تصرررررررررًيت مررررررررري شرررررررررًوس.

مرربزٌ  - 8طررطح َرربي تفصرريلي شررُطي ي تيييررطات ثعررسي آوُررب رري اظ ثطضسرري زض
«كميتررٍ كرربض» ثررٍ مًجررت مرربزٌ ( )5قرربوًن تأسرريي شررًضاي عرربلي زض كميسرريًن َرربي

طررطح تفصرريلي ثطضسرري ي تصررًيت ميشررًوس  .طررطح َرربي تفصرريلي ي تيييررطات ثعررسي
آوُررب زض صررًضتي كررٍ ثررب طررطح َرربي جرربمع شررُطي ميرربيطت اسبسرري زاشررتٍ ثبشررىس ،
رري اظ ثطضسرري ي تصررًيت زض شررًضاي اسررتبن جُررت ضاي نيررطي ي تصررًيت وُرربيي ثررٍ
شررًضاي عرربلي اضا ررٍ ذًاَىررس شررس .ميرربيطت َرربي اسبسرري طررطح َرربي تفصرريلي ثررب طررطح
جررربمع شرررُط ثرررط اسررربس مصرررًثبت شرررًضاي عررربلي تعيررريه مررري شرررًوس .

مرربزٌ  «- 9طررطح َرربي ثُسرربظي  ،وًسرربظي ،ثبظسرربظي ي مطمررت ثبفررت َرربي شررُطي »
ثررٍ عىررًان قسررمتي اظ ططحُرربي تفصرريلي شررُطَب ي « طررطح َرربي آمرربزٌ سرربظي» ثررٍ
عىررًان طررطح تفصرريلي تًسررعٍ َرربي جسيررس شررُطَب ي « ططاحرري َرربي شررُطي » ثررٍ
تصررًيت كميسرريًن طررطح تفصرريلي مطثررًط ذًاَىررس ضسرريس .ططحُرربي فررًد الررصكط كررٍ
ياجررس اضظ

ذررب

ترربضيري تررب ططاحرري شررُطي ثبشررىس ثىررب ثررٍ تشررريا زثيررط شررًضاي

عرربلي  ،قجررل اظ تصررًيت زض كميسرريًن طررطح تفصرريلي مطثررًط زض « نررطيٌ ترصصرري
ططاحرري ي ثُسرربظي ثبفررت َرربي شررُطي » مررًضز ثطضسرري قررطاض ذًاَىررس نطفررت .آن
زسررتٍ اظ ططحُرربي فررًد كررٍ ثررب اسرربس طررطح جرربمع شررُط ميرربيطت زاشررتٍ ثبشررىس ،ثبيررس
ثرررٍ تطتيرررت مىرررسض زض مررربزٌ () 8ثرررٍ تأييرررس وُررربيي شرررًضاي عررربلي ثطسرررىس.

مرربزٌ  «- 10تصرررًيت مكبويررربثي  ،عملكرررطز ي سرررقف جمعيتررري شرررُطَبي جسيرررس»
ثطاسرربس ططحُرربي كبلجررسي ملرري ر مىطقررٍ اي ي ططحُرربي جرربمع وبحيررٍ اي رري اظ
ثطضسرري زض كميتررٍ فىرري ثررٍ عُررسٌ شررًضاي عرربلي مرري ثبشررس .ثطضسرري ي تصررًيت طررطح
َرربي جرربمع ي تفصرريلي ي ططاحرري شررُطي آوُررب رري اظ طررطح زض « نررطيٌ ترصصرري
شررُطَبي جسيررس»  ،مبوىررس ثطضسرري ي تصررًيت سرربيط طررطح َرربي جرربمع ي تفصرريلي
شُطَب ذًاَس ثًز.
تجصرررطٌ ر زض كميسررريًن َررربي مررربزٌ ( )5اسرررتبوُب  ،زض َىيررربت ثطضسررري ططحُررربي
تفصرريلي شررُطَبي جسيررس ي تيييررطات ثعررسي آوُررب  ،مررسيطعبمل شررطكت عمررطان شررُط
جسيررررررس مطثًطررررررٍ ثررررررٍ جرررررربي شررررررُطزاض ذًاَررررررس ثررررررًز.

مرربزٌ  «- 11طررطح َرربي شررُطي َرربي مسرركًوي » ثررٍ تطتيررت ظيررط مررًضز ثطضسرري ي
تصًيت قطاض مينيطوس :

- 1ثطضسي ي تصًيت زض شًضاي استبن
- 2اضايررٍ نررعاض

شررًضاي اسررتبن ثررٍ شررًضاي عرربلي ثررطاي ضأي نيررطي ي تصررًيت

وُرربيي  -3تيييررطات اسبسرري ثعررسي شررُطي َرربي مًنررًع ايرره مرربزٌ ثىررب ثررٍ
يشررىُبز سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن ثررٍ تصررًيت شررًضاي اسررتبن
ضسررررررررررررررررررررررريس.

ذًاَرررررررررررررررررررررررس

مرربزٌ  - 12طررطح َرربي مطثررًط ثررٍ مكبويرربثي ي اصررً كلرري ططاحرري سرربيط شررُطي َررب
زض مررًاضزي كررٍ محررل يشررىُبزي آوُررب زض ططحُرربي وبحيررٍ اي ي مىطقررٍ اي تعيرريه ي
ثررٍ تصررًيت شررًضاي عرربلي وطسرريسٌ ثبشررس ،رري اظ تصررًيت زض شررًضاي اسررتبن ثررٍ
تصررًيت شررًضاي عرربلي ذًاَىررس ضسرريس .وقشررٍَرربي اجطايرري ايرره شررُطكُب اظ و ررط
ضعبيررت نررًاثس ي مقررطضات شُطسرربظي ي معمرربضي (ثررٍ جررع شررُطي َرربي صررىعتي كررٍ
طجرر مقررطضات ذررًز ثررٍ تصررًيت مطاجررع شيررطثس ذًاَىررس ضسرريس) ثررٍ تأييررس سرربظمبن
مسررررررررركه ي شُطسررررررررربظي اسرررررررررتبن مررررررررري ضسرررررررررس.

مررربزٌ  - 13مقرررطضات شُطسررربظي ي معمررربضي ررري اظ ثطضسررري زض نرررطيٌ ترصصررري
شيررطثس( شُطسرربظي يررب معمرربضي) ثررٍ تصررًيت شررًضاي عرربلي ذًاَىررس ضسرريس .شررًضاي
عرربلي مررًاضزي ضا كررٍ مظت تشررريا زَررس  ،ثررطاي تصررًيت َيررأت يظيررطان ي يررب سرربيط
مطاجرررررررررع قررررررررربوًوي يشرررررررررىُبز ذًاَرررررررررس

ومرررررررررًز.

فصررل سررًت – وحررًٌ تشرركيل شررًضاي اسررتبن ي ثطضسرري ي تصررًيت طررطح َررب زض
شًضاي مصكًض ي كميتٍ فىي آن
مبزٌ - 14ي بيف شًضاي استبن ثٍ شطح ظيط تعييه مي شًز:
- 1ثطضسرري ي تصررًيت مقررسمبتي ططحُرربي جرربمع شررُطي ي وبحيررٍ اي مًنررًع
تجصررطٌ ( )1مرربزٌ ( )5ي اضسررب نررعاض

ي مصررًثٍ ططحُرربي مررصكًض ثررطاي ضأي

نيطي ي تصًيت وُبيي زض شًضايعبلي .
- 2ثطضسرري ي ا ُرربضو ط زض مررًضز سرربيط ططحُرربي جرربمع شررُطي ي وبحيررٍ اي  ،ي
ططحُرربي مشمًعررٍَرربي شررُطي ي اضسررب نررعاض

ايرره ثطضسرري جُررت تصررًيت

وُبيي زض شًضاي عبلي
- 3ثطضسرري ي تصررًيت « طررطح َرربي َرربزي شررُطي » ي « طررطح َرربي سرربمبوسَي
ف ررب ي سرركًوتيبَُبي ضيسررتبيي» زض سررطك اسررتبن )طررطح َرربي سرربمبوسَي

سرركًوتيبَُبي ضيسررتبيي ويررع كررٍ زض اجررطاي ثطوبمررٍ زيت تًسررعٍ اقتصرربزي،
اجتمرربعي ي فطَىيرري كشررًض تُيررٍ مرري شررًز ثررٍ تصررًيت شررًضاي اسررتبن مرري
ضسررس .زض جلسرربت ثطضسرري ايرره طررطح َررب اظ ض رريي زسررتيبٌ تُيررٍ كىىررسٌ طررطح
ويع زعًت ثعمل ذًاَس آمس (.
- 4ثطضسرري ي تصررًيت ميبيطتُرربي اسبسرري طررطح َرربي تفصرريلي ي تيييررطات ثعررسي
آن ثررب طررطح َرربي جرربمع مصررًة ي نررعاض

آن ثررٍ شررًضاي عرربلي ثررطاي ضأي

نيطي ي تصًيت وُبيي
- 5ثطضسرري ي تصررًيت يررب اتررربش تصررميم يررب اعررالت و ررط مشررًضتي وسررجت ثررٍ امررًضي
كررٍ اظ طررطا شررًضايعرربلي يررب زثيطذبوررٍ آن ثررٍ عُررسٌ شررًضاي اسررتبن محررً مرري
شًز .
- 6ايشرربز َمرربَىيي مظت ثرريه ثرررو َرربي مررإتط زض اجررطاي طررطح َرربي جرربمع
شررُطَب ي ثطوبمررٍ َرربي مصررًة تًسررعٍ ي عمررطان وبحيررٍ اي زض طررطح َرربي جرربمع
مررصكًض ي َمشىرريه اضا ررٍ يشررىُبزات مظت ثررٍ كميتررٍ ثطوبمررٍ ضيررعي اسررتبن ثررطاي
تررأميه ي ترصرريا اعتجرربضات زض گُرربضگًة طررطح َرربي مصررًة ي ضفررع مًاوررع
ازاضي  ،مرربلي ي اجطايرري آوُررب ثطاسرربس نررعاض

ي يشررىُبز زثيطذبوررٍ شررًضاي

استبن .
- 7ثطضسررري ي تصرررًيت يشرررىُبزات كميسررريًن مررربزٌ ( )13اسرررتبن زضذصرررً
اوشبت اصالحبت ي تيييطات  ،زض ططحُبي وبحيٍ اي ي مىطقٍ اي .
تجصررطٌ 1ررر گىبويررٍ تيييررطات يشررىُبزي ثررب اَررساا اصررلي ططحُرربي مررصكًض ميرربيطت
اسبسرري زاشررتٍ ثبشررس ،مررًاضز ثررب شكررط زميررل تررًجيُي جُررت تصررًيت وُرربيي ثررٍ
شًضاي عبلي اضجبع ذًاَس شس .
تجصررطٌ 2ررر زسررتًضالعمل مررًاضز ميرربيط ثررب اسرربس طررطح َرربي مررصكًض حررساكاط ررطا
سررٍ مرربٌ تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تُيررٍ ي رري اظ تصررًيت شررًضاي عرربلي جُررت
اجررررررررررررطا اثررررررررررررال ذًاَررررررررررررس شررررررررررررس

.

مرربزٌ  - 15جلسرربت شررًضاي اسررتبن ثطاسرربس زعررًت زثيطذبوررٍ شررًضا ي ثررب اعررالت
حررساقل  15ضيظ قجررل ثطنررعاض مرري نررطزز .ذالصررٍ نررعاض

طررطح َررب ويررع حررساقل  10ضيظ

قجل اظ تشكيل جلسٍ ثٍ اع بي شًضاي استبن تحًيل ذًاَس شس.
تجصررطٌ ر محتررًاي ذالصررٍ نررعاض

ي وحررًٌ تى رريم مصررًثبت طررطح طجرر ومًوررٍ اي

ذًاَررس ثررًز كررٍ تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ثررب كسررت و ررط اع رربي شررًضاي عرربلي

تُيررررررررررررررٍ ي اثررررررررررررررال مرررررررررررررري شررررررررررررررًز.
 -جلسرربت شررًضاي اسررتبن ثررب شررطكت حررساقل  6ع ررً اصررلي مًنررًع ثىررس

مرربزٌ 16

( )5مرربزٌ ) (3ثررب ح ررًض ض رريي ي زثيررط ضسررميت ذًاَررس يبفررت ي تصررميمبت ي
مصررًثبت آن ويررع ثررب  6ضأي مًافرر معتجررط ذًاَررس ثررًز .صًضتشلسرربت شررًضاي اسررتبن
ثبيس ثٍ ام بي اع بي اصلي ثطسس .
تجصررطٌ ر حسررت ويرربظ ي ثىررب ثررٍ تشررريا ض رريي شررًضاي اسررتبن ي ثررب َمرربَىيي قجلرري
ثررب زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن  ،مرري تررًان اظ ومبيىررسنبن سرربيط زسررتيبَُب ي يررب
كبضشىبسرربن آظاز ثررطاي مشرربيضٌ ي ا ُرربضو ط زعررًت ثررٍ عمررل آيضز .افررطازي كررٍ
ثررسيه تطتيررت زض جلسررٍ شررطكت مرري كىىررس زض ضأي نيررطي مشرربضكت ورًاَىررس
زاشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت.

مرربزٌ 17

 -مررست ثطضسرري ي ا ُرربضو ط وسررجت ثررٍ َررط طررطح زض شررًضاي اسررتبن

حررساكاط يرري مرربٌ رري اظ تحًيررل مررساضي تًسررس زسررتيبٌ تُيررٍ كىىررسٌ طررطح مرري
ثبشس.
تجصررطٌ ر زض صررًضتي كررٍ شررًضاي اسررتبن اوشرربت تيييررطات ي اصررالحبتي ضا يشررىُبز
ومبيررس ،مُلررت اوشرربت آن ضا ويررع تعيرريه ذًاَررس ومررًز .زض ايرره صررًضت مُلررت تعيرريه
شررسٌ ثررٍ مررست ثطضسرري انرربفٍ مرري شررًز ،يلرري ثررٍ َررط حررب ثطضسرري طررطح زض اسررتبن
جمعررب وجبيررس اظ  2مرربٌ تشرربيظ ومبيررس .تيييررطات مررصكًض ثررٍ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي
نررعاض

ذًاَررس شررس .گىبويررٍ ثررٍ عللرري ثطضسرري طررطح زض اسررتبن ثرريو اظ مررست رريو

ثيىرري شررسٌ زض ايرره مرربزٌ ثررٍ طررً اوشبمررس ،زميررل ايرره تررأذيط ثبيررس ثررٍ زثيطذبوررٍ
شررررررررررررًضاي

عرررررررررررربلي نررررررررررررعاض

شررررررررررررًز.

مرربزٌ  - 18زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن  ،قجررل اظ اضايررٍ طررطح َررب ثررٍ شررًضاي اسررتبن ،
و ررط كميتررٍ فىرري شررًضاي مررصكًض ضا اذررص ي ثررٍ شررًضاي اسررتبن نررعاض

ذًاَررس زاز.

مرربزٌ - 19وحررًٌ تشرركيل ي ازاضٌ جلسرربت ي جمررع ثىررسي ي اضايررٍ و ررطات كميتررٍ فىرري
شررًضاي اسررتبن ويررع مبوىررس مررًاضز مشرربثٍ زض مررًضز كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي مرري

ثبشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 20ثررٍ مى ررًض جلررت مشرربضكت ثيشررتط مررطزت ي وُبزَرربي محلرري  ،زثيطذبوررٍ
شررًضاي اسررتبن مً ررف اسررت زض حرريه تُيررٍ ي رري اظ تكميررل مطبلعرربت طررطح َرربي
جرربمع شررُطي ي وبحيررٍ اي حسررت مررًضز  ،و ررطات مررطزت ي شررًضاي شررُط ي شررُطزاضي
ي يرررب فطمبورررساضان ي شرررًضاَبي شُطسرررتبن مطثًطرررٍ ضا اذرررص ي مرررًضز ثطضسررري
كبضشىبسرري قررطاض زَررس .زسررتًضالعمل وحررًٌ اوشرربت و طذررًاَي َرربي مًنررًع ايرره ثىررس
ررطا مررست  3مرربٌ اظ تصررًيت ايرره آ رريه وبمررٍ تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تُيررٍ ي
اثررررررررررررررررررررال ذًاَررررررررررررررررررررس شررررررررررررررررررررس.

مررربزٌ  - 21زثيطذبورررٍ شرررًضاي اسرررتبن مً رررف اسرررت زض مقررربطع مرتلرررف وتيشرررٍ
مطبلعرربت زض زسررت اوشرربت ططحُرربي جرربمع شررُطي ي وبحيررٍ اي ي مشمًعررٍ َرربي
شررُطي ضا َررط سررٍ مرربٌ يرري ثرربض اظ ططيرر تُيررٍ كىىررسنبن طررطح َرربي مررصكًض زض
شررًضاي اسررتبن ثررٍ آنرربَي اع ررب ضسرربوسٌ ي َمرربَىيي مظت ضا زض ظميىررٍ تجرربز
اطالعرربت ي ثطوبمررٍ َررب ي كسررت و ررط زض ضيوررس تُيررٍ طررطح فررطاَم ومبيررس ي رري اظ
تصررًيت ططحُرربي مررصكًض ويررع ثررب و رربضت زقيرر ثررط اجررطاي آوُررب  ،ثطوبمررٍ يشررطفت
اجطايرري كرربض ضا زض مقرربطع  6مبَررٍ ثررٍ شررًضاي اسررتبن نررعاض
اجطايرري گرربضٌ جررًيي ومررًزٌ ي يرري وسرررٍ اظ نررعاض

ي ثررطاي ضفررع مشرركالت

مررصكًض ي تصررميمبت اتررربش

شسٌ ضا ثٍ زثيطذبوٍ شًضاي عبلي اضسب ومبيس .
تجصررطٌ ر ثررطاي شررطكت زض جلسرربت شررًضاي اسررتبن كررٍ ثررٍ مى ررًض اسررتمبع نررعاض
مطثررًط ثررٍ يشررطفت مطبلعرربت يررب مشرركالت اجررطاي ططحُرربي جرربمع شررُطي تشرركيل
مرري شررًز اظ ومبيىررسٌ شررًضاي شررُط ي شررُطزاض مطثًطررٍ ويررع زعررًت ثررٍ عمررل ذًاَررس
آمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 22ثطضسرري ي ا ُرربضو ط وسررجت ثررٍ كرربضثطي  ،تفكيرري ظمرريه ي احررساا
َطنًوررٍ سرربذتمبن ي تأسيسرربت زض ذرربض اظ محررسيزٌ قرربوًوي ي حررطيم (محررسيزٌ
اسررتحفب ي) شررُطَب ثررٍ اسررتاىبي اضانرري زاذلرري محررسيزٌ ضيسررتبَب ثررٍ مى ررًض
تطجي ر ثررب طررطح جرربمع وبحيررٍ اي مطثًطررٍ ثررٍ كميسرريًن مرربزٌ  13اسررتبن محررً مرري
شرررًز .زثيطذبورررٍ كميسررريًن مً رررف اسرررت ررري اظ تكميرررل مرررساضي ي اذرررص

اسررتعالتَرربي مظت  ،مًنررًع ضا زض كميسرريًن مررصكًض مطررطح ي اعررالت و ررط ومبيررس.

مرربزٌ  - 23احررساا َررط وررًع سرربذتمبن ي تأسيسرربت زض اضانرري مًنررًع آ رريه وبمررٍ
مطثررًط ثررٍ اسررتفبزٌ اظ اضانرري ي احررساا ثىررب ي تأسيسرربت زض ذرربض اظ محررسيزٌ ي
حررطيم شررُطَب  ،ثررسين ضعبيررت طررطح َرربي وبحيررٍ اي ي نررًاثس ي مقررطضات مطثًطررٍ
ممىررًع اسررت .زض مررًاضزي كررٍ طررطح وبحيررٍ اي تُيررٍ وشررسٌ ثبشررس ي يررب زض زسررت
تُيررٍ وجبشررس  ،كميسرريًن مرربزٌ  13تقبنرربَبيي ضا كررٍ رري اظ اوشرربت ثطضسرري َرربي
كبضشىبسرري اظ ططيرر زثيطذبوررٍ كميسرريًن مررصكًض (سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي
اسررتبن) زض كميسرريًن مطررطح مرري شررًز ،ثررب لحررب نررًاثس ي مقررطضات عمررًمي مصررًة
شررًضاي عرربلي ي آ رريه وبمررٍ مطثررًط ثررٍ اسررتفبزٌ اظ اضانرري ي احررساا ثىررب ي تأسيسرربت
زض ذرربض اظ محررسيزٌ ي حررطيم شررُطَب مررًضز ثطضسرري ي تصررًيت قررطاض ذًاَررس زاز .
كليررٍ ي رربيف كميسرريًن مرربزٌ  13زض اضتجرربط ثررب ثطضسرري ي تصررًيت شررُطكُبي
مسكًوي ي تيييطات ثعسي آن ثٍ شًضاي استبن محً مي نطزز .
تجصررطٌ ر اضانرري زاذررل شررُطي َررب اعررم اظ مسرركًوي يررب صررىعتي كررٍ ثررٍ تصررًيت
مطاجررع قرربوًوي شيررطثس ضسرريسٌ ثبشررىس ي َميىرريه مىرربط ي حررطيم َرربي ييررهٌ اي كررٍ
ثررٍ مًجررت قررًاويه مًنررًعٍ تعيرريه شررسٌاوررس  ،ترربثع نررًاثس ي مقررطضات قرربوًوي
مطثًطرررررررررررررررررررٍ ذًاَىرررررررررررررررررررس ثرررررررررررررررررررًز.

مرربزٌ - 24كميسرريًن مرربزٌ  13زض مررًاضزي كررٍ طررطح وبحيررٍ اي قبثررل اجررطا وجررًزٌ يررب
اجررطاي آن ايشرربز اشرركب ومبيررس ي يررب ثررٍ َررط زليررل اصررالح ططحُرربي مررصكًض ضا
نررطيضي ثساوررس  ،تيييررطات مررًضز و ررط ضا جُررت ثطضسرري ي تصررًيت شررًضاي اسررتبن ثررٍ
زثيطذبورررررررٍ شرررررررًضاي اسرررررررتبن

يشرررررررىُبز مررررررري ومبيرررررررس.

مرربزٌ - 25گىبويررٍ زض شررًضاي اسررتبن اذررتالا و ررط زض مررًضز ثطذرري يشررىُبزات
طررطح يجررًز زاشررتٍ ثبشررس ،و ررطات مرتلررف اع رربي عيىررب زض مررته صًضتشلسررٍ زض ي
جُرررت اترررربش تصرررميم وُررربيي ثرررٍ شرررًضايعررربلي نرررعاض

ذًاَرررس شرررس.

مرربزٌ - 26اصررالحبت مررًضز و ررط شررًضاي اسررتبن ثبيررس قررجال زض نررعاض

َررب ي وقشررٍ َررب

ي نررًاثس ي مقررطضات طررطح َررب اعمررب شررسٌ ي صًضتشلسرربت ثطضسرري طررطح َررب زض

شررًضاي اسررتبن ثررسين قيررس ي شررطط ثبشررس .اعمررب اصررالحبت مًنررًع ايرره مرربزٌ ثبيررس
زض مررًضز آن زسررتٍ اظ مصررًثبت شررًضاي اسررتبن كررٍ زض شررًضايعرربلي مطررطح ذًاَررس
شررس ،ثررٍ طررًض كتجرري تًسررس سرربظمبن مسرركه ي شُطسرربظي اسررتبن نررًاَي شررسٌ ي
َمطاٌ مساضي مًاز  27ي  28ثٍ زثيطذبوٍ شًضاي عبلي اضسب شًز .
تجصررطٌ ر زض مررًاضزي كررٍ اصررالحبت يشررىُبزي اسررتبن ثررب و ررط كبضشىبسرري تُيررٍ
كىىررسنبن طررطح ميرربيطت زاشررتٍ ثبشررس ،مًنررًع ثررٍ صررًضت جسانبوررٍ َمررطاٌ ثررب
مررررساضي مطثًطررررٍ ثررررٍ زثيطذبوررررٍ

شررررًضايعرررربلي اضايررررٍ ذًاَررررس شررررس.

مرربزٌ  - 27زض صًضتشلسرربت شررًضاي اسررتبن كررٍ رري اظ ثطضسرري ي ا ُرربضو ط وسررجت
ثررٍ ططحُرربي جرربمع شررُطي ي وبحيررٍ اي ي يررب قسررمت َرربيي اظ آوُررب تى رريم مرري شررًز
ثبيس :
- 1كليررٍ وقشررٍ َررب ي جررسي َررب ي ايضاد ي نررعاض

َرربيي كررٍ اسررتىبز ثررٍ آوُررب زض

مًاقع اجطا مظت ميآيس ،تصطيك شسٌ ثبشس .
- 2كليرررٍ صرررفحبت صًضتشلسررربت ي وقشرررٍ َرررب ي ايضاد ي جرررسي َررربي يًسرررت
مصررًثٍ ثررٍ ام رربي حررساقل  6وفررط اظ اع رربي حبنررط زض جلسررٍ شررًضاي اسررتبن
ضسيسٌ ثبشس .
- 3صًضتشلسرربت ي وقشررٍ َررب ي جررسي َرربي فررًد ثررٍ مُررط ي ام رربي زثيطذبوررٍ شررًضا
ضسررريسٌ ي وتيشرررٍ ثطضسررري طرررطح زض زفتطَررربي ييرررهٌ تجرررت شرررًز .

مرربزٌ  - 28ثعررس اظ ثطضسرري ي تصررًيت َررط طررطح جرربمع زض شررًضاي اسررتبن ي كبمررل
شررسن صًضتشلسرربت مظت مجىرري ثررط تأييررس طررطح يررب ا ُرربضو ط زضثرربضٌ آوُررب ،مطاتررت
َمررطاٌ ثررب نررعاض

نررطز

كرربض ي يرري وسرررٍ اظ صًضتشلسرربت مطثًطررٍ ي حررساقل زي

وسرررٍ اظ اصررل طررطح ي وقشررٍ َررب ي مررساضي مطثًطررٍ كررٍ ثررٍ ام رربي زثيررط ي مُررط
زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن ضسرريسٌ ثبشررس ،وقشررٍ َررب ي مررساضكي كررٍ ثررٍ مًجررت ايرره
مرربزٌ ثبيررس حسررت مررًضز ثررٍ ام رربي زثيررط ي مُررط زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن ثطسررس زض
مًضز ططح َبي جبمع شُطي عجبضتىس اظ :
 .1وقشٍ َبي ينع مًجًز
 .2سٍ سىس ططح جبمع شُط شبمل :

 .2.1وقشٍ كبضثطيُبي مصًة
 .2.2محسيزٌ َبي ططح
 .2.3نًاثس ي مقطضات اجطايي ططح
وقشررٍَررب ي مررساضي طررطح جرربمع وبحيررٍاي كررٍ ثبيررس ثررٍ تأييررس زثيطذبوررٍ شررًضاياسررتبن
ثطسس عجبضتىس اظ:
 .1وقشٍ َبي ينع مًجًز
 .2گُبض سىس ططح جبمع شُطستبن شبمل :
 .2.1وقشٍ مىطقٍ ثىسي ي وقشٍ كبضثطي اضاني
 .2.2نًاثس وحًٌ استفبزٌ اظ اضاني
 .2.3سطك ثىسي ذسمبتي ي مطاكع جمعيتي
 .2.4تعيرررررريه ايلًيررررررت اسررررررتقطاض عملكطزَررررررب ي ذررررررسمبت

مرربزٌ  - 29يرري وسرررٍ اظ صًضتشلسرربت ي وقشررٍ َررب ي ايضاد مصررًة مًنررًع مرربزٌ
فررًد ثررٍ عىررًان سررىس ثطضسرري طررطح زض اسررتبن زض زثيطذبوررٍ شررًضاي اسررتبن
ويُررساضي ذًاَررس شررس .اظ ترربضيد تصررًيت ايرره آ رريه وبمررٍ  ،ايضاد ي نررعاض

َررب ي

وقشررٍ َرربيي كررٍ تطتيررت فررًد الررصكط زض مررًضز آوُررب اعمررب وشررسٌ ثبشررس ،ثررطاي طرري
مطاحررررررررررل ثعررررررررررسي صيطفتررررررررررٍ ورًاَررررررررررس شررررررررررس.

مرربزٌ  - 30آن زسررتٍ اظ مصررًثبت ي تصررميمبت شررًضاي اسررتبن كررٍ ويرربظ ثررٍ تصررًيت
وُرربيي زض شررًضايعرربلي وساشررتٍ ثبشررس ،ثالفبصررلٍ تًسررس زثيررط شررًضا ثررٍ مطاجررع
مطثررًط اعررالت ي ضيوًشررت آن ثررطاي اع رربي شررًضا اضسررب ذًاَررس شررس ي مررساضي
طررطح متعبقجررب رري اظ حررساكاط  2مرربٌ ثررب ام رربي ض رريي شررًضاي اسررتبن ثررٍ ازاضات ي
سرررررررربظمبن َرررررررربي مسررررررررئً اثررررررررال ذًاَررررررررس شررررررررس.
فصررل گُرربضت – وحررًٌ تشرركيل كميتررٍ فىرري ي نررطيٌ َرربي ترصصرري شررًضاي عرربلي ي
ثطضسرررررررررررررررررري ي تصررررررررررررررررررًيت زض آوُررررررررررررررررررب

مبزٌ - 31كميتٍ فىي شًضاي عبلي
 .1جلسرربت كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي ثررب ح ررًض حررساقل  6وفررط اظ اع ررب ي زثيررط آن
ضسميت مييبثس .

 .2تعررساز جلسرربت مررًضز ويرربظ ثررطاي ثطضسرري ي ا ُرربضو ط زض مررًضز َررط يرري اظ طررطح
َررب ثررٍ تشررريا زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ثررب َمرربَىيي كميتررٍ فىرري تعيرريه ي
نررعاض

نررطز

كرربض ي و ررط شررًضاي اسررتبن تًسررس زثيطذبوررٍ مررصكًض ثررٍ كميتررٍ

فىرري شررًضاي عرربلي اضا ررٍ ذًاَررس شررس تررب طج ر

ثطوبمررٍ كرربض ي ظمرربن تعيرريه شررسٌ ،

وتيشٍ ثطضسي ضا اعالت ومبيس .
 .3ثطوبمررٍ كرربض كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي متىبسررت ثررب تعررساز طررطح َرربي آمرربزٌ ثررطاي
ثطضسرري زض كميتررٍ مررصكًض تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي زض زيضٌ َرربي شررو
مبَررٍ تُيررٍ ي ثررٍ صررًضت تقررًيم ظمرربوي تشرركيل جلسرربت ثررٍ اع رربي كميتررٍ فىرري
شررًضاي عرربلي اعررالت ذًاَررس شررس .شررطكت اع رربي زض جلسرربتي كررٍ ثطاسرربس ايرره
ثطوبمررٍ تشرركيل مرري شررًز نررطيضي اسررت .جلسرربت فررًد العرربزٌ ي ذرربض

اظ ايرره

ثطوبمررٍ ثررب َمرربَىيي قجلرري اع رربي كميتررٍ فىرري تشرركيل ذًاَررس شررس .غيجررت
اع رربي ثرريو اظ  4جلسررٍ متررًالي يررب  8جلسررٍ متىرربية زض جلسرربت رريو ثيىرري
شررسٌ زض َررط ثطوبمررٍ شررو مبَررٍ  ،ثررٍ سرربظمبن يررب يظاضتربوررٍ مطثررًط نررعاض
ذًاَرررس شرررس .زض صرررًضت تكرررطاض غيجرررت غيطمًجرررٍ  ،اظ زسرررتيبَُبي مطثًطرررٍ
زضذًاست ذًاَس شس تب ومبيىسٌ جسيس معطفي ومبيس .
 .4زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي مً ررف اسررت مررساضي مظت ضا ثررطاي ثطضسرري مًنررًعبتي
كررٍ زض كميتررٍ فىرري مطررطح ذًاَىررس شررس ،حررساقل يرري َفتررٍ قجررل زض اذتيرربض
اع بي قطاض زَس .
 .5اع رربي كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي مرري تًاوىررس زض صررًضت ويرربظ ي ثررب َمرربَىيي
قجلرري زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي حررساكاط  2وفررط ضا ثررسين زاشررته حرر ضأي ي ثررٍ
مى ررًض مشررًضت َمررطاٌ ذررًز ثررٍ جلسررٍ ثيبيضوررس .كبضشىبسرربن َمررطاٌ تىُررب زض
صررًضت زضذًاسررت ع ررً مطثًطررٍ ي ثررب اسررتفبزٌ اظ يقررت ايشرربن اجرربظٌ ا ُرربضو ط
ذًاَىس زاشت .
 .6زض َررط يرري اظ جلسرربت كميتررٍ فىرري  ،وتيشررٍ ثطضسرري َرربي آن جلسررٍ ثطاسرربس
و ررط اكاطيررت اع رربي حبنررط زض جلسررٍ ثررب شكررط و ررطات مررًضزي ي زميررل مطثًطررٍ
زض مررته صًضتشلسررٍ تًسررس زثيررط تى رريم ي ثررٍ ام رربي اع رربي حبنررط زض جلسررٍ
ضسرريسٌ ي عيىررب ثررٍ شررًضاي عرربلي اضايررٍ ذًاَررس شررس  .فررطت صًضتشلسررٍ مًنررًع
ايرره ثىررس تًسررس زثيطذبوررٍ ي ثررب َمرربَىيي اع رربي كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي
ططاحررررري ي ثرررررٍ مرررررًضز اجرررررطا نصاشرررررتٍ ذًاَرررررس شرررررس

.

مبزٌ  - 32نطيٌ َبي ترصصي مًنًع ثىس  4مبزٌ 3
َ .1ررط يرري اظ نررطيٌ َرربي ترصصرري مررًاضز ذررب

مررطتجس ثررب حررسيز فعبليررت ذررًز ضا

زض ظمبن تعييه شسٌ مًضز ثطضسي قطاض زازٌ ي اعالت و ط ذًاَىس ومًز .
 .2اوشرربت امررًض زثيطذبوررٍ اي نررطيٌ َرربي فررًد الررصكط ثررٍ عُررسٌ زثيطذبوررٍ شررًضاي
عبلي ذًاَس ثًز .زثيط نطيٌ َب ضا زثيط شًضاي عبلي تعييه مي كىس .
 .3جلسرربت نررطيٌ َررب ثررب ح ررًض وصررف ثررٍ عرراليٌ يرري اع رربي ضسررميت ذًاَىررس يبفررت.
ثطوبمررٍ ظمرربوي تشرركيل جلسرربت  ،وحررًٌ جمررع ثىررسي و ررطات ي ظمرربن ثىررسي اوشرربت
امررًض محررً شررسٌ تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تررسييه ي حسررت مررًضز ثررٍ نررطيٌ
مطثًطٍ اثال ذًاَس نطزيس .
 .4زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي رري اظ اعررالت و ررط نررطيٌ َررب ثررٍ زثيطذبوررٍ مررصكًض  ،حسررت
مًضز ي نطيضت  ،مًنًع ضا زض زستًض كبض شًضاي عبلي قطاض ذًاَس زاز .
 .5شررطح ذررسمبت تفصرريلي ي ضي

َرربي كرربض نررطيٌ َرربي فررًد الررصكط ،ررطا مررست 3

مرربٌ اظ تشرركيل َررط يرري اظ آوُررب  ،تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ي ثررب َمرربَىيي ي
تأييررس َررط يرري اظ نررطيٌ َرربي ترصصرري تُيررٍ ي ثررٍ مررًضز اجررطا نصاشررتٍ ذًاَررس
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 33حرر ح ررًض زض جلسرربت كميتررٍ فىرري ي نررطيٌ َرربي ترصصرري ثررب ضعبيررت
مقررطضات ي زسررتًضالعمل َرربي مطثًطررٍ اظ محررل اعتجرربضي كررٍ ثررٍ َمرريه مى ررًض زض
قبلررت مًافقتىبمررٍ َرربي مرربلي ططحُرربي تًسررعٍ شررُطي  ،وبحيررٍ اي ي مىطقررٍ اي
يظاضت مسرركه ي شُطسرربظي يررب ثررٍ طررًض جسانبوررٍ ي زض ثًزجررٍ زثيطذبوررٍ شررًضاي
عرربلي رريو ثيىرري ي ثررب سرربظمبن ثطوبمررٍ ي ثًزجررٍ مجبزلررٍ ذًاَررس شررس .قبثررل طزاذررت
ذًاَررررررررررررررررررررررررررررررررس ثررررررررررررررررررررررررررررررررًز.
فصررل ررىشم – وحررًٌ تشرركيل جلسرربت شررًضاي عرربلي ي گيررًويي ثطضسرري ي تصررًيت
ططح َب زض آن
مرربزٌ  - 34جلسرربت شررًضاي عرربلي طجرر ثطوبمررٍ َررب ي زسررتًض كبضَرربي اظ رريو
تعيرريه شررسٌ  ،ثررب زعررًت زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي زض محررل زفتررط يظيررط مسرركه ي
شُطسبظي ي حساقل َط زي َفتٍ يي ثبض تشكيل ذًاَس شس .
تجصررطٌ ر تقررًيم ظمرربوي تشرركيل جلسرربت زض ايلرريه جلسررٍ تشرركيل شررسٌ زض اي
َررط فصررل اظ سررب ثررٍ اع رربي شررًضاي عرربلي زازٌ ذًاَررس شررس ي زعًتىبمررٍ َرربي

مطثًطررٍ كررٍ حرربيي زسررتًض جلسرربت شررًضايعرربلي اسررت  ،حررساقل  10ضيظ قجررل اظ
طررطح ثررطاي اع رربي اضسررب

تشرركيل َررط جلسررٍ ثررٍ َمررطاٌ يرري وسرررٍ ذالصررٍ نررعاض

ذًاَررررررررررررررررررررررررررررررررس شررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ - 35زض صررًضتي كررٍ امكرربن ح ررًض يظيررط مطثًطررٍ يررب ضؤسرربي سرربظمبن َرربي
ع ررً زض شررًضايعرربلي ميسررط وجبشررس  ،طجرر تجصررطٌ  3مرربزٌ  3قرربوًن تأسرريي
شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان ،يكرري اظ معبيورربن شيررطثس ذررًز ضا جُررت
شررطكت زض جلسرربت شررًضاي عرربلي ثررٍ طررًض كتجرري ثررٍ زثيطذبوررٍ معطفرري ذًاَىررس
ومررًز .معرربين مطثررًط مً ررف اسررت شرصررب زض جلسرربت شررًضاي عرربلي شررطكت ومبيررس.
زض مررًاضزي كررٍ ثىررب ثررٍ نررطيضت يكرري اظ مسررئًمن يررب كبضشىبسرربن شيررطثس َمررطاٌ
ايشرربن زض جلسررٍ شررًضاي عرربلي شررطكت ومبيررس ،اعررالت و ررط يظاضتربوررٍ مطثًطررٍ صررطفب
اظ ططيرر معرربين مطثررًط صيطفتررٍ ذًاَررس شررس .زض صررًضت عررست امكرربن شررطكت يظيررط
يررب معرربين يي  ،ح ررًض مررسيط يررب كبضشررىبس ايشرربن زض جلسررٍ ثررب َمرربَىيي قجلرري
زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي صررطفب جُررت اطررالع اظ مجبحرر

جلسررٍ امكرربن ررصيط ذًاَررس

ثرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررًز.
مرربزٌ -36جلسرربت شررًضا ثررب ح ررًض اكاطيررت اع ررب ضسررميت يبفتررٍ ي مصررًثبت آن ثررب
حرررررررساقل

6

ضأي مًافررررررر معتجررررررررط ذًاَرررررررس ثررررررررًز.

مرربزٌ  - 37زض صررًضتي كررٍ َررط يرري اظ معبيورربن يظيررط ع ررً ثررسين عررصض مًجررٍ ي
ثررسين اطررالع قجلرري ثرريو اظ سررٍ جلسررٍ متررًالي غيجررت زاشررتٍ ثبشررىس  ،مطاتررت
تًسررس ض رريي شررًضاي عرربلي ثررٍ يظيررط مطثًطررٍ اعررالت ي شررطكت فعررب ي مررى م ومبيىررسٌ
مررررررصكًض زض جلسرررررربت اظ ايشرررررربن زضذًاسررررررت

ذًاَررررررس شررررررس.

مرربزٌ - 38ثررطاي ثطضسرري ي تصررًيت وُرربيي ططحُرربي كبلجررسي مىطقررٍ اي ،طررطح َرربي
وبحيررٍ اي  ،طررطح َرربي مشمًعررٍ َرربي شررُطي ي طررطح َرربي جرربمع رري اظ تصررًيت
مقررسمبتي ي تأييررس طررطح زض شررًضاي اسررتبن  ،نررعاض

نررطز

كرربض ي شررطح مصررًثٍ

شررًضاي مررصكًض ي ا ُرربضو ط كميتررٍ فىرري شررًضايعرربلي ثررٍ َمررطاٌ گكيررسٌ مطبلعرربت ي
تصررميمبت طررطح كررٍ مرري ثبيررس ثررٍ تصررًيت ثطسررس ثررب شكررط وكرربتي اظ يشررىُبزات طررطح

كررٍ َمرربَىيي ي اتررربش تصررميم وسررجت ثررٍ آن احتمرربم زض شررًضاي اسررتبن ثررٍ وتيشررٍ
وطسرريسٌ ي تصررميم نيررطي زض مررًضز آن ثررٍ شررًضاي عرربلي احبلررٍ شررسٌ اسررت ،ثررٍ
شررًضاي عرربلي نررعاض

شررسٌ ي ضأي نيررطي ثررٍ عمررل ذًاَررس آمررس ي زض صررًضت كسررت

 6ضأي مًاف ثٍ تصًيت وُبيي ذًاَس ضسيس .
تجصرررطٌ  - 1طرررطح َررربي مًنرررًع تجصرررطٌ ( ) 1مررربزٌ ( ) 5ي ميبيطتُررربي اسبسررري
ططحُرربي تفصرريلي ي تيييررطات ثعررسي آوُررب مًنررًع مرربزٌ ( )8ايرره آ رريه وبمررٍ ثررسين
طررطح زض كميتررٍ فىرري شررًضاي عرربلي صررطفب ثررب اضايررٍ نررعاض

نررطز

كرربض زض اسررتبن ،

مًضز ضأي نيطي قطاض ذًاَس نطفت .
تجصررطٌ  -2وحررًٌ اضايررٍ نررعاض

ططحُرربي مًنررًع ايرره مرربزٌ تًسررس زسررتيبٌ تُيررٍ

كىىررسٌ طررطح ي سرربيطيه ثررٍ شررًضاي عرربلي ي َميىرريه ومًوررٍ گكيررسٌ مطبلعرربت ،
تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تُيررٍ ي رري اظ تصررًيت شررًضاي عرربلي ثررٍ مررًضز اجررطا
نصاشرررررررررررررررررررتٍ ذًاَرررررررررررررررررررس شرررررررررررررررررررس.

مررربزٌ  - 39زض مرررًاضزي كرررٍ شرررًضاي عررربلي اوشررربت تيييرررطات ي اصرررالحبتي ضا مظت
ثساوررس ،مًنررًعبت مررًضز و ررط ثررٍ صررًضت مشرررا ي ضيشرره زض صًضتشلسررٍ زض ي
مررست ظمرربن مظت ثررطاي اوشرربت اصررالحبت مررصكًض تعيرريه مرري شررًز .زثيطذبوررٍ شررًضاي
عرربلي مسررئً اعمررب اصررالحبت ي تيييررطات مررًضز و ررط شررًضاي عرربلي مرري ثبشررس .زض
مررًاضزي كررٍ شررًضاي عرربلي طررطح مشررسز آن ضا زض صًضتشلسررٍ اعررالت ومررًزٌ ثبشررس،
مررررررًضز زيثرررررربضٌ زض شررررررًضاي عرررررربلي مطررررررطح ذًاَررررررس شررررررس.
مرربزٌ - 40گىبويررٍ اكاطيررت آضاي مظت ثررطاي تصررًيت وُرربيي طررطح حبصررل وشررًز ،
طررطح مررصكًض يررب آن ثرررو اظ مطبلعرربت طررطح كررٍ مررًضز تصررًيت قررطاض ويطفتررٍ اسررت ،
َمررطاٌ ثررب زميررل مربلفررت كررٍ تًسررس اع رربي مررربلف زض جلسررٍ مطثًطررٍ اعررالت ي زض
صًضتشلسررٍ زض ذًاَررس شررس ثررطاي ثطضسرري ثيشررتط ي تشسيررسو طَبي مظت ي قررطاض
نررطفته مشررسز زض زسررتًض كرربض شررًضاي عرربلي ثررٍ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي ثطنشررت
زازٌ ذًاَررررررررررررررررررررررررررررررس شررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 41زض مررًاضزي كررٍ مًنررًع مطررطح شررسٌ زض شررًضاي عرربلي ثررٍ تصررًيت وطسررس
(ثررٍ جررع ططحُرربي مرربزٌ فررًد) ي مًنررًعب ضز شررًز ،طررطح مشررسز زض شررًضاي عرربلي

مًكرررً ثرررٍ يشرررىُبز كتجررري ي اضايرررٍ زميرررل ترررًجيُي مظت تًسرررس يكررري اظ
زسرررررتيبَُبي ع رررررً ي قجرررررً شرررررًضاي عررررربلي ذًاَرررررس

ثرررررًز.

مرربزٌ  - 42زض اجررطاي ثىررس ( )5مرربزٌ ( )4قرربوًن تأسرريي شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي
معمرربضي ايررطان ،تصررميمبت شررًضاي عرربلي ي مطاتررت تصررًيت طررطح ثالفبصررلٍ تًسررس
زثيررط شررًضاي عرربلي ثررٍ مطاجررع مطثًطررٍ اعررالت شررسٌ ي ضيوًشررت آن ثررطاي اع رربي
شررًضاي عرربلي ي َميىرريه جُررت زض زض ضيظوبمررٍ ضسررمي جمُررًضي اسررالمي ايررطان
اضسررب ذًاَررس شررس .متعبقجررب مررساضي طررطح رري اظ حررساكاط  2مرربٌ ثررب ام رربي ض رريي
شررًضاي عرربلي حسررت مررًضز ثررٍ يظاضتربوررٍ َررب ي سرربظمبن َرربي مسررئً اثررال

ذًاَررس

شس .
اثررال طررطح َرربي جرربمع شررُطي اظ ططيرر اسررتبوساض ي ض رريي شررًضاي شُطسرربظي
اسررتبن ثررٍ شررُطزاضيُبي مطثًطررٍ (ثررٍ اسررتاىبي شررُطزاضي تُررطان) صررًضت ذًاَررس
نطفت .
تصررميمبت ي مصررًثبت شررًضاي عرربلي زض مررًضز يشررىُبزات مطثررًط ثررٍ ميرربيطت َرربي
اسبسرري ططحُرربي جرربمع ثررب ضعبيررت ايرره ثىررس تًسررس زثيررط شررًضاي عرربلي اثررال ذًاَررس
شس .
زض صررًضت لررعيت  ،ضاَىمرربيي َرربيي مظت ثررطاي اجررطاي مصررًثبت اظ ططيرر زثيطذبوررٍ
شررًضاي عرربلي ثررٍ عمررل ذًاَررس آمررس ي يررب زسررتًضالعمل َرربي مظت صرربزض ذًاَررس
نطزيررس .زض صررًضتي كررٍ شررُطزاضي َررب ي سرربظمبوُبي شيررطثس اثُرربمي زض كيفيررت
اجررطاي ايرره ططحُررب ي مصررًثبت زاشررتٍ ثبشررىس  ،مطاتررت ثررٍ اسررتىبز تجصررطٌ مرربزٌ ()7
قرربوًن تأسرريي شررًضاي عرربلي ثررٍ مى ررًض تعيرريه تكليررف ي ضفررع اثُرربت زض شررًضاي
عرربلي مطررطح ذًاَررس شررس .مصررًثبت شررًضاي عرربلي اظ ترربضيد اثررال

مظت امجررطا ذًاَررس
.

ثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررًز
فصررل ششررم – وحررًٌ تشرركيل كميسرريًن طررطح َرربي تفصرريلي ي نررطز

كرربض ثطضسرري

ي تصررررررررررررررررررررًيت طررررررررررررررررررررطح َررررررررررررررررررررب

مرربزٌ  - 43جلسرربت كميسرريًن َرربي مرربزٌ  5ثررب ح ررًض ض رريي  ،زثيررط ي  2وفررط زييررط
اظ اع ررب ضسررميت ذًاَررس يبفررت ي تصررميمبت ي مصررًثبت آن ثررب  4ضأي مًافرر مىرربط
اعتجبض ذًاَس ثًز.

تجصررطٌ  -1زض صررًضت عررست ح ررًض اسررتبوساض  ،معرربين عمطاورري اسررتبوساض ضيبسررت
جلسٍ ضا ثٍ عُسٌ ذًاَس زاشت.
تجصررطٌ  -2زض صررًضت عررست ح ررًض َررط يرري اظ زييررط اع رربي كميسرريًن  ،ومبيىررسٌ
ايشبن مي تًاوس ثب معطفي كتجي ي ثسين ح ضأي زض جلسبت شطكت ومبيس .
تجصررطٌ  -3جلسرربت كميسرريًن مرربزٌ  5طجرر و ررط اسررتبوساض زض اسررتبوساضي ي يررب زض
سررررربظمبن مسررررركه ي شُطسررررربظي اسرررررتبن تشررررركيل مررررري شرررررًز.

مرربزٌ  - 44طررطح َرربي تفصرريلي ي تيييررطات ثعررسي آوُررب كررٍ حررًظٌ عمررل آوُررب صررطفب
زض زاذررل محررسيزٌ طررطح جرربمع مصررًة شررُط مرري ثبشررس ،ثبيررس طررًضي تُيررٍ ي
تصررًيت شررًوس كررٍ ثررب اَررساا اصررلي ي عمررسٌ ي اسرربس نررًاثس مقررطض زض طررطح جرربمع
تىبق رري وساشررتٍ ثبشررىس ي زض صررًضتي كررٍ مفرربز طررطح َرربي مررصكًض ثررب اَررساا ي
ضَىمًزَرربي عمررسٌ طررطح جرربمع كررٍ زض مصررًثبت شررًضاي عرربلي تعيرريه شررسٌ اسررت ،
تىرربقد زاشررتٍ ثبشررس رري اظ تصررًيت شررًضاي ثطوبمررٍ ضيررعي ي تًسررعٍ اسررتبن ي
تصًيت وُبيي شًضاي عبلي اعتجبض ذًاَس زاشت.
تجصررطٌ  -1آسررتبوٍ َرربي ميرربيطت اسبسرري ثررطاي َررط شررُط ( ثررط اسرربس مصررًثٍ مررًضخ
 63/12/23شررًضايعبلي) زض َىيرربت تُيررٍ طررطح جرربمع شررُط تًسررس مشرربيض تُيررٍ ي
ثٍ تصًيت شًضايعبلي ذًاَس ضسيس .
تجصررطٌ  -2تشررريا ميرربيطت يررب عررست ميرربيطت ثررب اسرربس طررطح جرربمع زض َررط اسررتبن
ثررط مجىرربي مصررًثبت شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ثررٍ عُررسٌ زثيطذبوررٍ كميسرريًن مرربزٌ 5
آن استبن مي ثبشس .
تجصررطٌ َ -3طيرري اظ اع رربي كميسرريًن مرربزٌ  5مرريتًاوىررس مررًاضزي ضا كررٍ اظ و ررط
آوُرب ميربيط ثرب اسرربس طرطح جربمع مريثبشررس ،ثرب شكرط زميرل ثررٍ زثيطذبورٍ شرًضايعرربلي
اضايررررررررررررررررررررررررررررررررٍ ومبيىررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 45زثيطذبوررٍ كميسرريًن مرربزٌ  5مً ررف اسررت يرري وسرررٍ اظ مصررًثبت
كميسرريًن مررصكًض ضا ثررب شكررط مررًاضزي كررٍ ثطاسرربس مصررًثبت شررًضاي عرربلي ثررب اسرربس
طررطح جرربمع ميرربيط ثبشررس ،زض ايلرريه فطصررت ثررٍ شررًضاي ثطوبمررٍ ضيررعي ي تًسررعٍ اسررتبن

اضا رررٍ ومرررًزٌ ي صًضتشلسرررٍ مطثًطرررٍ ضا حرررساكاط رررطا  15ضيظ اظ تررربضيد اثرررال
مصررًثٍ شررًضاي مررصكًض ثررٍ زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي اضسررب ومبيررس .زثيطذبوررٍ شررًضاي
عرربلي مً ررف اسررت ررطا  15ضيظ اظ ترربضيد يصررً صًضتشلسرربت فررًد الررصكط و ررط
ذررًز ضا زض صررًضت عررست ميرربيطت اسبسرري مصررًثبت مررصكًض ثررب طررطح جرربمع شررُط ثررٍ
زثيطذبوررٍ مررصكًض اعررالت ي زض صررًضت تشررريا ميرربيط ثررًزن مصررًثبت مررصكًض ثررب
اسرربس طررطح جرربمع شررُط ،آن ضا ذرربض اظ وًثررت وسررجت ثررٍ سرربيط طررطح َررب زض زسررتًض
كرربض شررًضاي عرربلي قررطاض زَررس .ثررسيُي اسررت َطنًوررٍ اقررسات اجطايرري زضذصررً
مصررًثبتي كررٍ ميرربيطت اسبسرري تشررريا زازٌ مرري شررًوس قجررل اظ تصررًيت شررًضاي
ثطوبمرررٍ ضيرررعي ي تًسرررعٍ اسرررتبن اظ زثيطذبورررٍ شرررًضايعبلي اسرررتعالت ومبيرررس .

مرربزٌ  - 46زثيطذبوررٍ كميسرريًن مرربزٌ  5مً ررف اسررت قجررل اظ ثطضسرري طررطح َرربي
تفصررريلي شرررُط ثرررٍ كميسررريًن  ،وسرررجت ثرررٍ اوشررربت ثطضسررري َررربي كبضشىبسررري ي
ترصصرري اظ ططيرر «كميتررٍ كرربض» ثررٍ ع ررًيت ومبيىررسنبن زسررتيبَُبي ع ررً
كميسررريًن ي زي وفرررط اظ كبضشىبسررربن شيصرررالح ثرررٍ اوترررربة كميسررريًن ي ومبيىرررسٌ
سرربظمبن و رربت مُىسسرري اسررتبن ،اقررسات ومررًزٌ ي و ررط كميتررٍ مررصكًض ضا ثررٍ طررًض كتجرري
ثررٍ كميسرريًن اضا ررٍ ومبيررس .اع رربي كميتررٍ كرربض ثررطاي مررست زيسررب ثررٍ يشررىُبز
ضيسرربي سررربظمبن َررربي ع رررً كميسررريًن مرربزٌ  5ي ثرررب اثرررال ض ررريي كميسررريًن
مىصرررررررررررررررررررًة ذًاَىرررررررررررررررررررس شرررررررررررررررررررس .
مرربزٌ  - 47يشررىُبز تيييررط زض طررطح تفصرريلي ثبيررس زاضاي تًجيررٍ كرربفي ثررًزٌ ي
زثيطذبوررٍ كميسرريًن مً ررف اسررت كليررٍ مررًاضز ضا قجررل اظ طررطح زض كميسرريًن اظ
حيررر

تكميرررل ثرررًزن مرررساضي ي صرررالحيت طرررطح زض كميسررريًن مرررًضز ثطضسررري

قررطاضزازٌ ي زض صررًضت تأييررس َ،مررطاٌ ثررب و طيررٍ كبضشىبسرري كميتررٍ كرربض  ،و طيررٍ
مشرربيض طررطح تفصرريلي ي و طيررٍ زثيطذبوررٍ كميسرريًن مجىرري ثررط ميرربيطت يررب عررست
ميبيطت مًنًع ثب اسبس ططح جبمع ثٍ كميسيًن اضايٍ ومبيس .
تجصررطٌ – مررساضي مررًضز ويرربظ ثررطاي طررطح يشررىُبز تيييررط زض طررطح تفصرريلي ،تًسررس
زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تعيرريه ي ثررٍ زثيررط ذبوررٍ كميسرريًن مرربزٌ  5اسررتبن َررب اثررال
ذًاَس نطزيس .

مرربزٌ  - 48زض صررًضت تصررًيت تيييررطات يشررىُبزي  ،وقشررٍ جسيررس تفصرريلي عيىررب
ثررب َمرربن مشرصرربت تطسرريمي وقشررٍ اصررلي تًسررس زثيطذبوررٍ كميسرريًن تُيررٍ ي
جرربييعيه وقشررٍ قجلرري شررسٌ ي يرري وسرررٍ اظ آن ثررطاي اجررطا ثررٍ شررُطزاضي اضسررب
ذًاَررررررررررررررررررررررررررررررررس شررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 49زض ثطضسرري تيييررطات طررطح تفصرريلي ثبيررس كليررٍ نررًاثس ي معيبضَرربي فىرري
ي ترصصرري مررًضز تًجررٍ قررطاض نطفتررٍ ثبشررس .ثررطاي اتجرربت كفبيررت ثطضسرري َررب ثبيررس
مًاضز ظيط ثٍ جلسٍ تًنيك زازٌ شًز :
- 1احطاظ نطيضت تيييط زض ططح
 - 2يشررىُبز ظمرريه مىبسررت ثررطاي جرربييعيه اظ حيرر

مسرربحت ي محررل يقررًع

زض َمرربَىيي ثررب طررطح جرربمع (،گىبويررٍ تيييررط مطثررًط ثررٍ كرربضثطي َرربي
عمًمي ثبشس).
- 3ضعبيت حقًد مكتست اشرب
- 4وحرررًٌ ترررأميه ذرررسمبت ي تأسررريي ظيطثىررربيي شرررُطي ي امكررربن اصرررالح ي
جبثشرررررررررررربيي شررررررررررررجكٍ َرررررررررررربي مًجررررررررررررًز .
مبزٌ  – 50حصا شس
مرربزٌ  - 51تصررميمبت كميسرريًن مرربزٌ ( )5ثررٍ جررع مررًاضزي كررٍ ثررٍ مًجررت مرربزٌ 45
ميرربيط ثررب اسرربس طررطح جرربمع شررُط تشررريا زازٌ شررًز  ،ثالفبصررلٍ تًسررس زثيررط
كميسرريًن ثررٍ مطاجررع مطثًطررٍ اعررالت شررسٌ ي ضيوًشررت آن ثررطاي اع ررب اضسررب
ذًاَررس شررس ي مصررًثبت ي وقشررٍ َررب ي مررساضي مطثًطررٍ متعبقجررب حررساكاط ررطا يرري
مرربٌ (ثررط اسرربس جررسي ظمرربن ثىررسي يًسررت ) ثررب ام رربي ض رريي كميسرريًن ثررٍ
سبظمبن َب ي اضنبن َبي مشطي ططح اثال ذًاَس شس.
تجصررطٌ ر كليررٍ صررفحبت صًضتشلسرربت ي وقشررٍ َررب ي ايضاد ي جررسي

َرربي يًسررت

مصررًثبت كميسرريًن ثبيررس ثررٍ ام رربي حررساقل گُرربض وفررط اظ اع رربي حبنررط زض جلسررٍ
كميسيًن ططح تفصيلي ضسيسٌ ثبشس.

مرربزٌ  - 52زسررتًضالعمل وحررًٌ اضايررٍ طررطح َرربي تًسررعٍ ي عمررطان مًنررًع ايرره آ رريه
وبمررٍ زض مطاجررع ثطضسرري ي تصررًيت ططحُرربي مررصكًض ي َميىرريه كليررٍ فررطت َرربي
كىتطلرري مظت زض اجررطاي ايرره آ رريهوبمررٍ تًسررس زثيطذبوررٍ شررًضاي عرربلي تُيررٍ ي ثررٍ
مررررررررررًضز اجررررررررررطا نررررررررررصاضزٌ ذًاَررررررررررس شررررررررررس.

مرربزٌ َ - 53يررأت يظيررطان زض اجررطاي اصررل يكصررس ي سرري ي َشررتم قرربوًن اسبسرري ،
اوشرربت َطنًوررٍ اصررالحيٍ زض ايرره آ رريه وبمررٍ ي َميىرريه ثطضسرري ي تصررًيت سرربيط
نررًاثس ي آ رريه وبمررٍ َرربي مطثررًط ثررٍ تُيررٍ  ،ثطضسرري  ،تصررًيت  ،اجررطا ي و رربضت ثررط
اجررطاي كليررٍ طررطح َرربي تًسررعٍ ي عمررطان مًنررًع ايرره آ رريه وبمررٍ ضا كررٍ ثبيررس ثررٍ
تصررًيت َيررأت يظيررطان ثطسررس ،ثررٍ شررًضاي عرربلي شُطسرربظي ي معمرربضي ايررطان يانررصاض
مي ومبيس.
زض اجررطاي ايرره مرربزٌ َطنًوررٍ يشررىُبز ثررٍ طررًض مشررتطي تًسررس يظاضت مسرركه ي
شُطسرربظي ي يظاضت كشررًض تُيررٍ ي جُررت تصررًيت ثررٍ شررًضاي عرربلي اضايررٍ ذًاَررس
شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس.

مرربزٌ  - 54آ رريه وبمررٍ وحررًٌ تُيررٍ ططحُرربي تًسررعٍ ي عمررطان مًنررًع ايرره آ رريه
وبمررٍ ي گيررًويي اجررطا ي و رربضت ثررط اجررطاي آوُررب حررساكاط ررطا مررست  6مرربٌ ثررٍ طررًض
مشررتطي تًسررس يظاضتربوررٍ َرربي مسرركه ي شُطسرربظي ي كشررًض تُيررٍ ي ثررٍ تصررًيت
شرررررررررررررًضاي عررررررررررررربلي ذًاَرررررررررررررس ضسررررررررررررريس.
مرربزٌ - 55كليررٍ ضي

َررب ي مقررطضات ي آ رريه وبمررٍ َرربي ميرربيط ثررب مفرربز ايرره آ رريه وبمررٍ

اظ تبضيد اثال ايه تصًيت وبمٍ مليي است.

