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(8/3/0331) 
ّبی  ـ دستگبّْبی اخزایی در طذٍر خَاس تأسیس ٍ یب هَافقت اطَلی ثب رػبیت قَاًیي هزثَط هَظف ثِ رػبیت هسبحت1هبدُ

تأییذ شذُ است ٍ درج کذّبی هزثَط ثِ آًْب در « ًبهِ ّیئت ٍسیزاى تظَیت  پیَست» هٌذرج در خذاٍل پیَست کِ ثِ هْز 

 ثبشٌذ.  خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی هی

 ثبشذ.  ّبی هٌذرج در خذاٍل شبهل فضبی هسقف ٍ غیزهسقف هی ـ هسبحت1ُتجظز

ّبی هَضَع ایي ضَاثظ، ثب تأییذ هؼبًٍت تخظظی دستگبُ هتَلی طذٍر  ـ ثب تَخِ ثِ شزایظ تَپَگزافی، ػزطِ هسبحت2تجظزُ

 ح درطذ قبثل افشایش خَاّذ ثَد. اخبسُ تأسیس ٍ یب هَافقت اطَلی ٍ هذیزیت اهَر اراضی خْبد کشبٍرسی استبًْب، حذاکثز تب پٌ

یبثذ کِ ایي هیشاى در طَرت  ّبی هَضَع ایي ضَاثظ ثِ فضبی سجش اختظبص هی %( اس کل هسبحت25ـ حذاقل )3تجظزُ

 . هحذٍدیت هٌبثغ آة ثِ تشخیض هزاخغ قبًًَی ٍاگذاری اراضی هلی ٍ دٍلتی قبثل کبّش است

ثیٌی ًشذُ است )اس خولِ  خظَص هَاردی کِ در خذاٍل پیَست پیشـ طذٍر خَاس تأسیس ٍ یب هَافقت اطَلی در 2هبدُ

طٌبیغ ثشرگ ٍ پبالیشگبّْب ٍ تأسیسبت سیزثٌبیی( طزفبً ثب تَافق دستگبُ هتَلی طذٍر اخبسُ تأسیس ٍ یب هَافقت اطَلی ثب 

  ثبشذ. پذیز هی ٍسارت خْبد کشبٍرسی اهکبى

 . ّبی طٌؼتی هوٌَع است خبرج اس ًَاحی ٍ شْزک ّبی طٌؼتی ـ ّزگًَِ ٍاگذاری سهیي ثزای فؼبلیت3هبدُ

( خذاٍل پیَست در هَارد خبص ٍ اضغزاری ثٌب ثِ 71ٍ  70ّبی ) ّبی هٌذرج در ردیف ـ احذاث تأسیسبت فؼبلیت1تجظزُ

 ّبی کشبٍرسی ثالهبًغ است.  تشخیض ٍسارت خْبد کشبٍرسی در هدبٍرت قغت

پذیز ًجبشذ، هیشاى هسبحت سهیي هَرد ًیبس ثِ  ّب ٍ ًَاحی طٌؼتی اهکبى کـ در هَارد خبص کِ استقزار طٌبیغ در شْز2تجظزُ

پیشٌْبد هزخغ طذٍر خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی در حذ ًظبة دٍ ثزاثز سغح اشغبل ٍ یب سِ ٍ ًین ثزاثز هسبحت سیزثٌب ثِ 

هلی ٍ دٍلتی ثزای عزحْبی ( دستَرالؼول اطالحی ضَاثظ ٍاگذاری هٌبثغ 21( ٍ )2ّبی هَضَع هَاد ) تظَیت کویسیَى

 . رسذ ٍسارت خْبد کشبٍرسی هی 3/2/1387هَرخ  2626/020کشبٍرسی ٍ غیزکشبٍرسی هَضَع اثالغیِ شوبرُ 

ّبی  ّبی هلی ٍ دٍلتی هَردًیبس ثزای تَلیذ ػلَفِ ٍ خَراک دام اس خَاسّبی تأسیس ٍ هَافقت ـ درج هسبحت ػزط4ِهبدُ

ّبی اطَلی هزثَط ثِ تأسیسبت، هستقل اس  ی حذف ٍ خَاسّبی تأسیس ٍ هَافقتاطَلی طبدرُ تَسظ ٍسارت خْبد کشبٍرس

 شَد.  تَلیذ ػلَفِ ٍ خَراک دام طبدر هی

ـ دستگبّْبی طبدرکٌٌذُ خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی هَظفٌذ ضوي درج الشاهبت اخزای عزح اس قجیل تؼییي  5هبدُ

( قبًَى ثزًبهِ پٌدن تَسؼِ خوَْری اسالهی ایزاى ـ 192هبدُ )« لفا» کبرثزی، تأهیي آة، ضَاثظ سیست هحیغی هَضَع ثٌذ 

ـ ، اخذ پزٍاًِ سبختوبًی ٍ اتوبم ثٌب در خَاس طبدرُ ثِ ػٌَاى ضَاثظ ٍ تؼْذات هدزی عزح هَارد سیز را در سهبى 1389هظَة 

 درخَاست طذٍر خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی اس هتقبضی اخذ ًوبیٌذ: 

 ثب هختظبت خغزافیبیی هحذٍدُ هَردًظز. ـ کزٍکی دقیق سهیي 1

ّب ثزای اراضی ٍاقغ در خبرج اس هحذٍدُ ٍ حزین شْزّب قجل اس هَافقت  ـ هَافقت کبرگزٍُ تخظظی هسکي ٍ شْزسبسی استبى2

  ّبی ٍاگذاری اراضی. ٍ تظَیت کویسیَى

ارایِ شذُ اس ًبحیِ دستگبُ هزثَط خَاّذ ّبی تیپ  ّب ثزاسبس ًقشِ خبًوبیی فضبّب )سبیت پالى( ٍ ًقشِ ـ اخزای عزح 6هبدُ

ثَد ٍ ّزگًَِ تغییز در هحل اخزای عزح، هٌَط ثِ تأییذ دستگبُ طبدرکٌٌذُ خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی، طزفبً در هحذٍدُ 

 اراضی اختظبص یبفتِ هدبس خَاّذ ثَد. 

( خذاٍل هَضَع ایي ضَاثظ هٌَط ثِ 100تب  77ّبی ) ّبی هٌذرج در ردیف ـ ّزگًَِ ٍاگذاری اراضی ثزای ایدبد فؼبلیت7هبدُ



ریشی ٍ تَسؼِ استبى ٍ تؼییي کبرثزی آى در کبرگزٍُ تخظظی هسکي ٍ  تأییذ اٍلیِ کبرگزٍّْبی هزثَط در شَرای ثزًبهِ

 . ثبشذ شْزسبسی استبى ثب رػبیت هقزرات هزثَط هی

هٌذرج در خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلـی را ثز ـ ٍسارت خْبد کشبٍرسی هکلف است ٍاگذاری قغؼبت هختلف هسبحتْبی 8هبدُ

 . رسذ، اًدبم دّذ اسبس خذاٍل سهبًجٌذی اخـزای عزح کِ ثِ تأییذ هزخغ طبدرکٌٌذُ خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی هی

ثؼذی اس   تجظزُ ـ ًظبرت دقیق ثز هزاحل پیشزفت فیشیکی اخزای عزح ٍ تأییذ ّز هزحلِ اس آى ثِ هٌظَر دریبفت قغؼِ

 ثبشذ.  ّبی یبدشذُ ثز ػْذُ دستگبُ طبدرکٌٌذُ خَاس تأسیس یب هَافقت اطَلی هی حتهسب

ـ ثِ هٌظَر خلَگیزی اس طذٍر ثیش اس حذ ًیبس هَافقت اطَلی یب خَاس تأسیس، دستگبّْبی طبدرکٌٌذُ خَاس تأسیس یب 9هبدُ

ل تؼبدل ػزضِ ٍ تقبضب ًسجت ثِ طذٍر هَافقت اطَلی هَظفٌذ ثبًک اعالػبتی هزثَط را تْیِ ٍ ثزاسبس آى ثب رػبیت اط

 هدَسّبی هزثَط اقذام ًوبیٌذ. 

ّبی خبص کِ ثزای استقـزار در حزین شْزّب در عزح تذقیـق تؼبریف ٍ هفبّین کبرثزیْبی  ـ در هَرد آى دسـتِ اس عزح10هبدُ

ػـبلی شْزسـبسی ٍ  شـَرای 26/2/1389هـَرخ  1797/310/300شْزی ٍ تؼـییي سزاًِ آًْب هـَضـَع هظـَثِ شوـبرُ 

دٍاًی ٍ فؼبلیتْبی ٍرسشی َّایی( هیشاى  ًشـذُ )اس خوـلِ گزدشـگزی، هیبدیي تیزاًذاسی، است تکلـیف  هؼـوبری ایـزاى تؼییي 

 رسذ. اراضی هَردًیبس ٍ کبرثزی آًْب ثب رػبیـت قَاًیي ٍ هقزرات هـزثَط ثِ تظَیت شـَرای ػبلی شْـزسبسی ٍ هؼوبری ایزاى هی

 


