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نامهطراحيراهها


آيين



ضَضايؼالي ضْطساظي ٍ هؼواضي ايطاى ،با استفازُ اظ اذتياضات هَضَع بٌس  4هازُ  2قاًَى تأسيس ذَز ،بٌا بِ
پيطٌْاز ٍظاضت هسني ٍ ضْطساظي «آيييًاهِ ططاحي ضاُّاي ضْطي» ضاهل  12برص ،ينن «هباًي ططاحي
ضاُّا ٍ ذياباىّاي ضْطي» ،زٍم «پالى ٍ ًيوطخّاي طَلي» ،سَم «اخعاي ًيوطخّاي ػطضي» ،چْاضم
«ضاُّاي ضطياًي زضخِ  ،»1پٌدن «تبازلْا» ،ضطن «ضاّْاي ضطياًي زضخِ ّ ،»2فتن «تقاطغّا»ّ ،طتن
«ذياباىّاي هحلي»ًْ ،ن «زستطسيّا» ،زّن «هسيطّاي پيازُ» ،ياظزّن «ضاٌّواي بطًاهِضيعي ٍ ططح
هسيطّاي زٍچطذِ» ٍ زٍاظزّن «تدْيعات ايوٌي ضاُ» ضا بِ ضطح پيَست تػَيب ٍ هقطض ًوَزُ مِ:
 .1مليِ تْيِمٌٌسگاى ططحّاي ّازي ،ططحّاي خاهغ ،ططحّاي تفػيلي ،ططحّاي بْساظي ٍ ًَساظي،
ططحّاي آهازُساظي ،ططحّاي خعييات ضْطساظي ،ططحّاي احساث ضاُ خسيس ضْطي ،ططحّاي باظساظي ٍ
ًَساظي ضاُ هَخَز ضْطي ،ططحّاي اغالح تطافيني ،ططحّاي سٌدص تأثيطات تطافيني تَسؼِ ،ططحّاي
ساذتواًي (اظ لحاظ ًحَُ اتػال بِ ضاُّاي ضْطي) مِ هحسٍزُ ػول آًْا زاذل هحسٍزُ ٍ حطين ضْطّاست
ٍ ططحّاي اًَاع ضْطكّا هاًٌس هسنًَي ،تفطيحي ،غٌؼتي هنلفٌس زض تْيِ ططحّاي هعبَض ٍ تغييطات آًْا،
هَاضز هطبَطِ زض آيييًاهِ ططاحي ضاُّاي ضْطي ضا ضػايت مٌٌس ٍ هَاضز استفازُ يا استثٌاء ضا ّوطاُ با زاليل
فٌي ٍ اقتػازي زض گعاضش فٌي ضويوِ ططح هطرع ًوايٌس .زاليل فٌي ٍ اقتػازي هَاضز استثٌاء بايس
حسب هَضز بِ تػَيب هطاخغ تػَيب ٍ غسٍض هدَظ بطسس.
ٍ .2ظاضت هسني ٍ ضْطساظي ،زض اخطاي قاًَى ًظام هٌْسسي ساذتواى ،ضطايط احطاظ غالحيتّاي الظم
بطاي تْيِ ططح ملي ضبنِ ٍ ططاحي ٌّسسي ضاُّاي ضْطي ضا بطاي هٌْسساى ضضتِّاي شيضبط تؼييي
مطزُ ،ظطف هست يل سال آيٌسُ تسْيالت الظم بطاي تَسؼِ سطيغ ٍ آهَظش آيييًاهِ ططاحي ضاّْاي
ضْطي ٍ اػطاي گَاّي غالحيت بِ ٍاخسيي ضطايط ضا فطاّن مطزُ ٍ حسٍز غالحيت آًْا ضا زض پطٍاًِ اضتغال
بِ ماض هٌْسسي آًْا زضج هيًوايس.
 .3زض آى زستِ اظ ططحّاي هَضَع بٌس  1مِ اظ تاضيد ( 1331/10/1ايي تاضيد بط اساس هػَبِ 1331/3/11
اغالح ضسُ است) تَسط هؤسسات هٌْسس هطاٍض تْيِ ضَز ٍ ططح ملي ضبنِ يا ططح ٌّسسي ضاُّاي
ضْطي ٍ گعاضش فٌي آى بايس حسب هَضز بِ اهضاي هٌْسس زاضاي پطٍاًِ اضتغال ٍ غالحيت الظم بطسس.
 .4آى زستِ اظ ططحّاي هَضَع بٌس  1مِ قابل ٍاگصاضي بِ اضراظ حقيقي باضس اظ تاضيري مِ زض ّط يل اظ
ضْطستاىّاي مطَض اظ ططف ٍظاضت هسني ٍ ضْطساظي با ّواٌّگي ساظهاًْاي ًظام هٌْسسي قابل اخطا

اػالم ضَز بايس بِ اهضاي هٌْسساى زاضاي غالحيت بطاي تْيِ ططح ملي ضبنِ يا ططاحي ٌّسسي ضاُّاي
ضْطي حسب هَضز بطسس.
 .5اذص گَاّي غالحيتّاي هَضَع ايي آيييًاهِ بطاي تْيِمٌٌسگاى ططحّاي ساذتواًي مِ زض ططاحي
ًحَُ اتػال بِ ضاُّاي ضْطي هنلف بِ ضػايت آى ّستٌس الظم ًيست.
ٍ .6ظاضت هسني ٍ ضْطساظي هنلف است با تطنيل يل مويتِ زائوي هتطنل اظ ماضضٌاساى ٍ هترػػاى
شيغالح ًسبت بِ باظًگطي هساٍم ايي آيييًاهِ اقسام ًوايس.
ايي مويتِ با بطضسي ًتايح حاغل اظ اخطاي ايي آيييًاهِ مِ بِ غَضت زاليل فٌي ٍ اقتػازي ٍ فطٌّگي
هَاضز استثٌاء هَضَع بٌس  1ايي هػَبِ اػالم ذَاّس ضس ٍ ّط ًظط ٍ پيطٌْاز اغالحي زيگطي مِ بِ
زبيطذاًِ ضَضايؼالي ضْطساظي ٍ هؼواضي بطسس ،اغالحات الظم زض آيييًاهِ ضا بِ ػول ذَاّس آٍضز يا چٌاًچِ
تحقيقاتي ضا ضطٍضي تطريع زّس پيطٌْاز ذَاّس ًوَز.

