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ماده  .1ضْز جذيذ ثِ هىبًي اعالق هي ضَد وِ در هحذٍدُ آى ثزاي اسىبى ٍ فؼبليت جوؼيتي ثيص اس ً 05555فز يب دست
ون ٍ 05555احذ هسىًَي ثِ اضبفِ سبختوبى ّب ٍ تأسيسبت هَرد ًيبس ػوَهي ،اجتوبػي ٍ التصبدي سبوٌبى آى ،در خبرج اس
حَسُ ضْزي ٍ حزين استحفبظي ضْزّبي هَجَد پيصثيٌي ضذُ ثبضذ.
ماده  .2ثزاي احذاث ّز ضْز جذيذ ،اثتذا عزح هىبىيبثي آى ثب تَجِ ثِ سيبستّبي دٍلت ٍ در لبلت عزح وبلجذي هلي ٍ
هٌغمِ اي يب در هَارد استثٌبيي ،عزح جبهغ ضْزي ثِ پيطٌْبد ٍسارت هسىي ٍ ضْزسبسي تْيِ ٍ ثب گشارشّبي تحليلي ٍ
تَجيْي السم جْت تصَيت ثِ ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى ارائِ هيضَد.
تبصره :ضَاثظ ٍ همزرات اجزايي ايي هبدُ تَسظ ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى اثالؽ هيضَد.
ماده ٍ .3سارت هسىي ٍ ضْزسبسي ٍ سبيز دستگبُ ّبي دٍلتي ٍ تبثغ يب ٍاثستِ دٍلت فمظ اس عزيك ضزوت ػوزاى ضْزّبي
جذيذ ٍ سبيز هتمبضيبى ثخص خصَصي اس عزيك ايجبد ضخصيتّبي حمَلي هستمل ،عجك هفبد ٍ همزرات هٌذرج در ايي
آيييًبهِ هيتَاًٌذ الذام ثِ احذاث ضْز جذيذ ًوبيٌذ.
تبصره :ثزاي ايجبد ٍ احذاث ضْز جذيذ ،ضزوت ػوزاى ضْزّبي جذيذ ثب تَجِ ثِ همزرات هزثَعِ ،الذام ثِ تأسيس ضزوت
ًوَدُ يب اجزاي پزٍصُ را ثِ ػْذُ يىي اس ضزوتّبي هَجَد ٍاثستِ ثِ خَد وِ اس ايي پس ضزوت ًبهيذُ هيضَد ،هحَل
هيًوبيذ.
ماده  .4تْيِ عزح جبهغ ٍ تفصيلي ضْز جذيذ ثب تَجِ ثِ ضَاثظ ٍ همزرات تؼييي ضذُ تَسظ ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري
ايزاى ثِ ػْذُ ضزوت هيثبضذ.
ماده  .5ثزرسي ٍ تصَيت عزح جبهغ ضْز جذيذ ثِ ػْذُ ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى هيثبضذ.
ماده  .6عزحّبي تفصيلي ضْز جذيذ ثب تغييزات ثؼذي آىّ ،وچٌيي ًمطِّبي تفىيىي سهييّبي جذيذ ثِ تصَيت وويتِاي
ثب ضزوت اػضبي وويسيَى هبدُ  0لبًَى تأسيس ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى هصَة  0500هيرسذ .در تزويت
وويتِ يبد ضذُ هذيز ػبهل ضزوت ػوزاى ضْز جذيذ ثِ جبي ضْزدار حضَر خَاّذ داضت.
ماده  .7توله سهييّب در هحذٍدُ ضْز جذيذ ـ حست هَرد ـ عجك لبًَى «سهيي ضْزي» هصَة 0511ـ يب سبيز همزرات
هزثَط ،ثِ ػْذُ ضزوت هيثبضذ.
ماده  .8اجزاي صحيح عزح ضْز جذيذ ثب رػبيت ضَاثظ ٍ همزرات عزح ،صذٍر هجَس احذاث ثٌب ٍ پبيبىوبر ،جلَگيزي اس
تخلفبت ضْزسبسي در هحذٍدُ عزح ثِ ػْذُ ضزوت هيثبضذ وِ در لبلت لزارداد فيهبثيي خَد ثب هتمبضيبى اًجبم هيپذيزد.
ضزوت هجبس است ّشيٌِّبي جبري ٍ ػوزاًي احذاث ضْز جذيذ را در لبلت لزارداد فيهبثيي خَد ٍ خزيذاراى سهيي ٍ
ثْزُثزداراى تأسيسبت ضْزي ،دريبفت ٍ عجك لَاًيي هزثَط ّشيٌِ ًوبيذ.
تبصره :ثب تأسيس ضْزداري در ضْز جذيذ ،عجك ل َاًيي ٍ همزرات هَجَد ،لبًَى ضْزداري در هحذٍدُ هَضَع هَاد ()05 ٍ 9
ايي آيييًبهِ اػوبل هيگزدد.
ماده  .9در صَرت تأسيس ضْزداري ،چٌبًچِ ثزًبهِ احذاث ضْز جذيذ ثِ پبيبى ًزسيذُ ثبضذ ،هسئَليت ادارًُ ،گْذاري ٍ
ثْزُثزداري اس تأسيسبت هحلِّبيي اس ضْز وِ جوؼيت در آى سبوي ضذُ ثبضذ ،ثب ضْزداري ضْز جذيذ هيثبضذ.

ماده  .11پس اس پبيبى احذاث ّز هحلِ اس ضْز ٍ اسىبى جوؼيت در آى ،هحذٍدُ يبد ضذُ ثب وليِ فضبّبي ػوَهي پيصثيٌي
ضذُ در عزح ٍ وليِ تأسيسبت سيزثٌبيي ٍ ضْزي پيطٌْبد ضذُ در عزح وِ ثبيذ احذاث ضذُ ثبضذ ٍ ًمطِّب ،اسٌبد ٍ هذارن
هزثَط ثِ هجَسّب ٍ گَاّي ّبّ ،وچٌيي وليِ تجْيشات هَرد ًيبس ضْزداري ثزاي اًجبم اهَر هحَل ،ثِ صَرت ثالػَض ثِ
ضْزداري تحَيل هيضَد.
ماده  .11تب سهبًي وِ ضْزداري در ضْز جذيذ ضزٍع ثِ فؼبليت ًىزدُ است ،ثزاي جلَگيزي اس تخلفبت سبختوبًي ٍ تجبٍسات ثِ
سهييّب ٍ هستحذثبت ضْز جذيذ ،ضزوت هي تَاًذ رأسبً ًسجت ثِ جلَگيزي اس تخلفبت ٍ تؼزضبت الذام ًوبيذ .در صَرت لشٍم
ثٌب ثِ درخَاست ضزوتً ،شديه تزيي پبسگبُ لَاي اًتظبهي ثِ هحل ،هلشم ثِ ّوىبري ٍ جلَگيزي اس تجبٍسات ٍ تخلفبت
هيثبضذّ ،وچٌيي در صَرت اػالم ضزٍرت اس عزف ضزوتٍ ،س ارت وطَر تب سهبى تأسيس ًيزٍي اًتظبهي در ضْز جذيذ ،ثِ
عَر هَلت الذام ثِ ايجبد ٍاحذ اًتظبهي هيًوبيذّ .شيٌِ احذاث ٍاحذ اًتظبهي اس عزف ضزوت تأهيي هيضَد.
ماده  .12ثخص خصَصي ًيش هيتَاًذ ثب رػبيت ضَاثظ سيز ،هتمبضي احذاث ضْز جذيذ ثبضذ:
 .0ارائِ عزح هىبىيبثي
 .2ارايِ گَاّي اس ٍسارتخبًِّبي وطبٍرسي ٍ جْبد سبسًذگي هجٌي ثز ثالهبًغ ثَدى استفبدُ اس سهيي هَردًظز.
 .5ارايِ گَاّي ضزوتّبي آة ٍ ثزق هٌغمِاي اس ًظز ٍجَد يب اهىبى تأهيي آة ٍ ثزق وبفي ثزاي تأهيي احتيبجبت ضْز جذيذ.
 .4ارائِ سٌذ رسوي هبلىيت
 .0تؼييي ٍ هؼزفي هٌْذس هطبٍر ضْزسبسي ٍ هؼوبري هجبس هسئَل تْيِ عزح ٍ ًظبرت.
 .1هَافمت ضَراي ضْزسبسي ٍ هؼوبري استبى.
 .2رػبيت وليِ ضَاثظ ٍ همزرات هٌذرج در ايي آيييًبهِ ،هصَثِّبي ضَرايؼبلي ضْزسبسي ٍ هؼوبري ايزاى ٍ ٍسارت هسىي ٍ
ضْزسبسي.
تبصره :احذاث ضْز جذيذ ثِ ٍسيلِ هتمبضي ثخص خصَصي هستلشم دريبفت پزٍاًِ اس ٍسارت هسىي ٍ ضْزسبسي هيثبضذ.
هتمبضي حك ٍاگذاري پزٍاًِ خَد را ثِ ديگزي ًذارد هگز ثب هَافمت آى ٍسارتخبًِ.
ماده  .13دستَرالؼولّبي السم جْت اجزاي هفبد ايي آيييًبهِّ ،وچٌيي ضَاثظ السم در خصَظ چگًَگي پيصفزٍش
سهييّب اػن اس هسىًَي ،خذهبت اًتفبػي ٍ غيزاًتفبػي ،اداري ٍ تؼييي ضزايظ ٍ اٍلَيتّب ثِ ٍسيلِ ٍسارت هسىي ٍ ضْزسبسي
تْيِ ٍ اجزا هيضَد.

