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ماده واحده  -وليِ ٍصاستخاًِّا ،هؤسسات ،ساصهاىّاًْ ،ادّا ،ضشوتّاي دٍلتي يا ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ
ضْشداسيّا ٍ هؤسساتي وِ ضوَل لاًَى تش آىّا هستلضم روش ًام تاضذ ،هىلف هيتاضٌذ ،دس طشحّاي
عوَهي يا عوشاًي وِ ضشٍست اجشاي آًْا تَسط ٍصيش يا تاالتشيي همام دستگاُ اجشايي تا سعايت ضَاتط
هشتَطِ تصَية ٍ اعالى ضذُ تاضذ ٍ دس اساضي ٍ اهالن ضشعي ٍ لاًًَي اضخاظ اعن اص (حميمي ٍ حمَلي)
لشاس داضتِ ٍ دس داخل هحذٍدُ ضْشّا ٍ ضْشنّا ٍ حشين استحفاظي آىّا تاضذ ،پس اص اعالم سسوي ٍجَد
طشح ،حذاوثش ظشف هذت ّيجذُ هاُ ًسثت تِ اًجام هعاهلِ لطعي ٍ اًتمال اسٌاد سسوي ٍ پشداخت تْا يا
عَض آى طثك لَاًيي هشتَطِ الذام ًوايٌذ.
تبصره  :1دس صَستيوِ اجشاي طشح ٍ توله اهالن ٍالع دس آى تِ هَجة تشًاهِ صهاىتٌذي هصَب تِ حذالل
 01سال تعذ هَوَل ضذُ تاضذ ،هالىيي اهالن ٍالع دس طشح اص وليِ حمَق هالىاًِ هاًٌذ احذاث يا تجذيذ تٌا
يا افضايص تٌا ٍ تعويش ٍ فشٍش ٍ اجاسُ ٍ سّي ٍ غيشُ تشخَسداسًذ ٍ دس صَستيوِ ووتش اص  01سال تاضذ هاله
ٌّگام اخز پشٍاًِ تعْذ هيًوايذ ّشگاُ صهاى اجشاي طشح لثل اص  01سال ضشٍع ضَد حك هطالثِ ّضيٌِ
احذاث ٍ تجذيذ تٌا سا ًذاسد.
تبصره  :2ضْشداسيّا هَظفٌذ ّوضهاى تا صذٍس پشٍاًِ ساختواى هالىاى هطوَل لسوت اخيش تثصشُ ،0
هطخصات دليك عشصِ ٍ اعياى ٍ تأسيسات هَجَد سا هعيي ٍ دس پشًٍذُ دسج ٍ ضثط ًوايٌذ تا هالن اسصياتي
تِ ٌّگام اجشاي طشح لشاس گيشد ٍ دس صهاًي وِ تِ لحاظ تأهيي اعتثاس آهادگي اجشاي طشح هضتَس تاضذ ،تِ
ٌّگام اجشاي طشح هصَب ،هالن پشداخت خساست ليوت عشصِ ٍ اعياى هله دس صهاى اجشاي طشح خَاّذ
تَد.
تبصره  :3هالىيي اهالن ٍ اساضي ٍالع دس طشحّاي آتي وِ لثل اص تصَية طشح ٍاجذ ضشايط جْت اخز
پشٍاًِ ساختواى تَدُ ٍ لصذ احذاث يا تجذيذ يا افضايص تٌا داسًذ ،جْت اخز صهيي هعَض دس اٍلَيت لشاس
خَاٌّذ گشفت ٍ دس تيي ايٌگًَِ هالىيي ،اضخاصي وِ هله آىّا دس هسيش احذاث يا تَسعِ هعاتش ٍ هياديي
لشاس داسًذً ،سثت تِ سايشيي حك تمذم داسد.
تبصره  :4دس هَاسدي وِ تْيِ صهيي هعَض دس داخل هحذٍدُّاي هجاص تشاي لطعِ تٌذي ٍ تفىيه ٍ
ساختواى ساصي هيسش ًثاضذ ٍ احتياج تِ تَسعِ هحذٍدُ هضتَس طثك طشحّاي هصَب تَسعِ ضْشي هَسد
تأييذ هشاجع لاًًَي لشاس تگيشد ،هشاجع هضتَس هيتَاًٌذ دس هماتل هَافمت تا تماضاي صاحثاى اساضي تشاي

استفادُ اص هضاياي ٍسٍد تِ هحذٍدُ تَسعِ ٍ عوشاى ضْش ،عالٍُ تش اًجام تعْذات هضتَس تِ عوشاى ٍ آهادُساصي
صهيي ٍ ٍاگزاسي سطَح الصم تشاي تأسيسات ٍ تجْيضات ٍ خذهات عوَهي ،حذاوثش تا  %01اص اساضي آىّا سا
تشاي تأهيي عَض اساضي ٍالع دس طشحّاي هَضَع ايي لاًَى ٍ ّنچٌيي اساضي عَض طشحّاي ًَساصي ٍ
تْساصي ضْشي ،تطَس سايگاى دسيافت ًوايٌذ.

