گـردشکـار
تزرسی ٍضؼیت هله تَسط وارشٌاس
حمَلی

هله هشاػی

ٍجَد هله شخصی

سهیي ٍاگذاری یا استیجاری

هله هشاػی

 -1صَستوجلس تفىیىی ثثت اسٌاد
یا
 -2صَستوجلس هَافمت هحضشی ولیِ هالىیي هطاػی تا تَجِ تِ اسسال استؼالم تِ
ثثت اسٌاد ٍ دسیافت گشدش ثثتی پالن هَسد تماضا
 -3اسائِ  UTMهله هَسد ًظش تْیِ ضذُ تَسظ واسضٌاس سسوی دادگستشی

دس صَست احشاص ششایط بش اساس هستٌذاتّ ،واًٌذ آیتنّای هلک شخصی پشًٍذُ بشسسی هیگشدد.

سهیي ٍاگذاری یا استیجاری



اسائِ تصَیش دسخَاست ثثت ضذُ هتماضی دس اداسات جْاد وطاٍسصی ٍ یا ....

تِ ّوشاُ ًماط  UTMصهیي پیطٌْادی.
 لاتل روش است پس اص تىویل پشًٍذُ ٍ دسیافت هَافمت اٍلیِ ،هتماضی هیتایست
ًسثت تِ پیگیشی ٍاگزاسی صهیي الذام ٍ هَافمت دستگاُ هتَلی سا جْت پیگیشی
ّای تؼذی دس پشًٍذُ ثثت ًوایذ.

دس صَست احشاص ششایط بش اساس هستٌذات ّ،واًٌذ آیتنّای هلک شخصی پشًٍذُ بشسسی هیگشدد.
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فزآیٌذ ٍجَد هله شخصی
ارائِ هذارن
طثك فزم ( 1درخَاست صذٍر هَافمت اصَلی)

تىویل فزم شوارُ یه (درخَاست صذٍر هَافمت اصَلی) تَسط هتماضی

تىویل فزم ولیات طزح تَسط هتماضی

تطثیك ًماط utm
تَسط وارشٌاس

تاسدیذ اس هحل اجزای طزح ٍ اػالم ًظز وارشٌاسی

( ًوایٌذُ شْزستاى /وارشٌاس فٌی هؼاًٍت)

الشاهیست

هطاتك فزم شوارُ  3صفحِ 18

اًجام استؼالهات (تَسط وارشٌاس طزح هؼاًٍت)
حمَلی (تزرسی هذارن هالىیت) -هؼاًٍت هیزاث (ػذم تذاخل
حزائن) -استؼالم تاًه هزوشی یا سایز تاًهّا(ػذم تذّی
غیزهجاس) -استؼالم هالیاتی  -استؼالم تیوِای(تاهیي اجتواػی)

ارائِ رسیذ تِ هتماضی
هطاتك فزم  2صفحِ 17 :

سشهایِ بیش اص  44هیلیاسد سیال :
(اسسال پشًٍذُ بِ ساصهاى هشکضی)
تبصشُ  : 1جْت اسسال ،پشًٍذُ ًیاصهٌذ طشح
تَجیْی ٍ سایت پالى هیباشذ.

عذم تاییذ :
رکش علت هخالفت
طبق فشم  5صفحِ :
21

تزرسی ٍ اػالم ًظز وویتِ فٌی
هطاتك فزم  3-1صفحِ19 :
سزهایِ ووتز اس
 44هیلیارد ریال

سشهایِ2صیش
 44هیلیاسد سیال

تبصشُ:2هذاسک بِ ّوشاُ هستٌذات چک
لیست پیَست شواسُ  -2صفحِ  33اسسال
گشدد.
تبصشُ :3تکویل فشم اعتباسسٌجی پیَست 3
صفحِ 33 :
تبصشُ  : 4تعْذهحضشی صفحِ 42:
فشایٌذ ظشف یک ّفتِ اًجام هیپزیشد.

*قبللللل اص اسسللللال
اسللتعالهات ،هتضا للی

صذٍر هَافمت اٍلیِ

هَظف بِ تْیلِ ٍ اساهلِ

طثك فزم  4صفحِ 24 :

سللایت پللالى ٍ طللشح
تلللللَجیْی هلللللی
باشذ(.تَ یحات)

تثصزُ

*دس صلللَست تبلللذیل

ارسال استؼالهات :

پشٍطُ ّوضهاى با صلذٍس
هَافضللت اٍلیللِ تعْللذ

ساسهاى هحیط سیست -شْزداری(هحذٍدُ شْز) -راُ ٍ

هحضللشی دس وصللَ

شْزساسی -تزق هٌطمِ ای -آب هٌطمِ ای -گاس -آب ٍ

لضٍم اًجلام اصلالحات
اوز گشدد.

فاضالب -ادارُ ول هٌاتغ طثیؼی -اهَر اراضی ٍ سایز

*توذیذ دس دٍ ًَبت ٍ ًَبت

دستگاّْا حسة هَرد تماضا

دٍم با ًظش کویتِ فٌی

دس صللللَست عللللذم تاهیللللذ
دسللتهاّْای اسللتعالم شللًَذُ

 هْللللت  45سٍصُ بلللشای

تائیذ دستگاُّای استؼالم شًَذُ (تغییز وارتزی)

هتضا ی اص صهاى صلذٍس

پشًٍذُ بستِ وَاّذ شذ.

دستَس ًضشِ
 هْلللت بللشای ّتلْللای ،3
 5 ،4سلللللتاسُ  34سٍصُ
هیباشذ.
ً ضشلللِ ّلللای هعولللاسی

دستَر ًمشِ هؼواری فاس 1

ّتلْللای ّ ٍ 5،4 ،3تللل

طثك فزم  8صفحِ24 :

آپاستواًْللللللای 3 ٍ 2
ستاسُ تَسط هشلاٍسیي

تثصشُ

ستبِ بٌذی شلذُ اًجلام

تحَیل ًمشِّای هؼواری تَسط هتماضی تِ ادارُ

هیشَد.
ّ تلْللا  ،سللفشُ واًللِ ّللای
سلللٌتی ،هْواًپلللزیشّا ٍ..
طبق لَابط دسجلِ بٌلذی

 تبصشُ  2صلفحِ  3آیلیي ًاهلِ لحلا

طشاحی ٍ بشسسی شَد.

تزرسی ًمشِّا ٍ تطثیك ًمشِّا
تَسط وارشٌاس فٌی طزح هؼاًٍت استاى

 اهضاء هذیش کل
 هْش بشجستِ اداسُ کل
 هَافضللت ًاهللِ سللِ سللشی

 اوز تاییذیِ ًضشِ اص :
بْذاشللت ،آتللش ًشللاًی ،هعاًٍللت
فٌی شْشداسیً ،ظام هٌْذسی.

تثصزُ

تائیذ

قابل توذیلذ اسلت(.فشم
 14صفحِ )26

گشدد.

صذٍر هَافمت اصَلی ٍ اػالم ًمشِ تِ هتماضی
هطاتك فزم شوارُ  9صفحِ  3(25رٍس)
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ًضشللِّللا تَسللط کاسشللٌاس فٌللی،
هعللاٍى سللشهایِ گللزاسی ،هللذیشکل
اهضا ٍ هْش هیگشدد.

ارسال ًاهِ ٍ ًمشِ ّا تِ دستگاُ هتَلی جْت صذٍر پزٍاًِ ساختواًی
طثك فزم شوارُ  13صفحِ ( 29طی دٍ رٍس)

پللا اص تکویللل پشًٍللذُ
ًضشِّای هْلش شلذُ (یلک
ًسخِ) بشای صلذٍس پشٍاًلِ
بلللِ هشاجلللح ریصلللالح
(شلللْشداسی ،بخشلللذاسی،

تثصزُ

اسسال هیگشدد)

دس صَست عذم صلذٍس پشٍاًلِ

اخذ پزٍاًِ ساخت ( 15رٍس )
تبصشُ

سللاوتواًی هَافضللت اصللَلی

اخذ تزًاهِ سهاًثٌذی اجزای طزح

کاى لن یکي هیگشدد.

طثك فزم  14صفحِ ( 34دٍ رٍس)

هجَس ایجاد /تىویل  /اصالح

 داسًذُ هجَص ّش سِ هلاُ
یکبللللاس پیشللللشفت

طثك فزم  15صفحِ ( 31دٍ رٍس)

فیضیکی سا طبلق فلشم،
تحَیل اداسُ دّلذ .دس
غیللش ایٌصللَست بللِ
هٌضللللِ اًصلللشاف اص

گشارش پیشزفت فیشیىی

ساوت هیباشذ.
 پشٍطُ تَسلط کاسشلٌاس

طثك فزم  16صفحِ ( 32سِ هاُ یىثار)

هعاًٍت هلَسد باصدیلذ
قشاس گیشد.

تبصره
اتوام رًٍذ اجزائی ٍ تجْیشاتی طزح تا اػالم هتماضی ٍ اًجام

 اوز ٍ اساهلِ پایلاى

تاسدیذ ًْایی تَسط وارشٌاس فٌی پزٍصُ هؼاًٍت سزهایِ گذاری

کللللاس تَسللللط
هتضا للی قبللل اص
اسسللال پشًٍللذُ بللِ
هعاًٍت گشدشلهشی
الضاهیست .

ارجاع پزًٍذُ تِ هؼاًٍت گزدشگزی جْت صذٍر
پزٍاًِ تْزُتزداری (یه ّفتِ)
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تَضیحات
 اسائِ عشح پیطٌْادی جاًوائی سایت (ضواتیه )  ،تشاتش پیَست ً 1یاصی تِ تائیذ هٌْذسیي هؼواس یا هطاٍس ًذاسد.

 سایت پالى پیطٌْادی هتماضی ضاهل ػٌَاى فضاّای اصلی ،هتشاط تمشیثی ،دسصذ ّش فؼالیت ،واستشی ّش یه اص فضاّا ،تؼذاد عثمات،
حذاوثش استفاع ،هحذٍدُ تاسیسات صیش تٌائی(آب ،تشق ،گاص ،فاضالب ،ساُ ٍ ...تا هَلؼیت صهیي ) تا تائیذ هٌْذسیي هؼواس

 هشاحل دسیافت هذاسن  -تاصدیذ اص هحل ٍ تىویل فشم واسضٌاسی  -دسصَست هطاػی تَدى هالىیت  ،اسسال استؼالم گشدش ثثتی ٍ اخز
هَافمت هالىیت هطاػی دس ضْشستاًْا تَسظ هذیشاى هحتشم اداسات ٍ ًوایٌذگی ّای ضْشستاًْا صَست هی پزیشد ٍ دس اداهِ پشًٍذُ
جْت پیگیشی ّای تؼذی عی ًاهِ اداسی تِ هؼاًٍت سشهایِ گزاسی استاى تحَیل هی گشدد.

 دس صَست ثثت تماضای هتماضی داسای پشٍاًِ تْشُ تشداسی تاسیسات گشدضگشی هثٌی تش اًجام تؼویشات  ،دسصَستیىِ هتماضی فمظ لصذ
تؼویشات داخلی ساختواى تذٍى ّیچ گًَِ تغییش دس پالى هؼواسی سا داضتِ تاضذ تا تاصدیذ ٍ اسائِ گضاسش واسضٌاس فٌی ٍ عشح هَضَع دس
وویتِ فٌی ٍ اخز هَافمت وویتِ  ،هتماضی هجاص تِ اًجام تؼویشات خَاّذ تَد( دس ایي هشحلِ ًیاصی تِ اسائِ اصالحیِ پالى ٍجَد ًذاسد) .



اها دس صَستیىِ هتماضی لصذ تخشیة ٍ ًَساصی ٍاًجام اصالحات هؼواسی دس هجوَػِ داسای پشٍاًِ تْشُ تشداسی تا تغییش دس پالى
هؼواسی اٍلیِ سا داضتِ تاضذ  ،هتماضی تا اسائِ اسٌاد ٍهذاسن ٍ اًجام تاصدیذ تَسظ واسضٌاس فٌی ٍ عشح هَضَع دس وویتِ فٌی هؼاًٍت ،هَظف
تِ پیگیشی سًٍذ پشًٍذُ عثك فشایٌذ اص اتتذا هی تاضذ( .تْساصی)
 دس صَستیىِ دسخَاست هثٌی تش افضایص صهیي،سغح صیشتٌا،خذهات گشدضگشی تَسظ هتماضی اسائِ گشدد تا تَجِ تِ تاصدیذ ٍ اسائِ
گضاسش واسضٌاس فٌی هؼاًٍت( دسصَست افضایص صهیي ٍ سغح صیش تٌا،اٍساق هالىیت صهیي الحالی ٍ واستشی گشدضگشی تشسسی،تائیذ ٍ
دس پشًٍذُ ثثت گشدد ، ).هَضَع دس وویتِ فٌی عشح ٍ دس صَست هَافمت  ،هتماضی هَظف تِ اسائِ اصالحیِ ًمطِ ّای هؼواسی فاص 1
هشتَط تِ پشٍطُ ٍ اخز تائیذیِ واسضٌاس فٌی جْت صذٍس هَافمت اصَلی ٍ اسسال ًاهِ جْت صذٍس پشٍاًِ ساختواًی هی تاضذ(.تَسؼِ)

 تْیِ سایت پالى  ،عشح تَجیْی التصادی  ،تىویل فشم اػتثاس سٌجی ٍ اسائِ تؼْذ هحضشی تشای حجن سشهایِ گزاسی  44هیلیاسد سیال ٍ
تاالتش ٍ اسائِ ّوضهاى تا سایش هذاسن جْت تطىیل پشًٍذُ الضاهیست (اسسال پشًٍذُ تؼذ اص صذٍس هَافمت اٍلیِ تِ ساصهاى هشوضی)
 دس صَست اخز هَافمت اٍلیِ جْت عشحْای صیش چْل هیلیاسد سیال لثل اص اسسال استؼالهات تغییش واستشی  ،هتماضی هَظف تِ اسائِ
سایت پالى ٍ عشح تَجیْی جْت پیگیشیّای تؼذی هیتاضذ
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 دس صَست ثثت تماضای تثذیل هجوَػِ ّا ی غیش گشدضگشی تِ تاسیسات گشدضگشی ( ٍاحذّایی وِ پیص اص اخز هَافمتْای اٍلیِ ،
اصَلی ٍ ایجاد ًسثت تِ اًجام هشاحل ساخت ٍ ساص الذام ًوَدُ اًذ)  ،عثك فشایٌذ اتتذا هتماضی هَظف تِ اسائِ پالى هؼواسی پالن
ساختِ ضذُ جْت تشسسی ٍ تاصدیذ واسضٌاس فٌی هؼاًٍت تشای تغثیك ضَاتظ هؼواسی تاسیسات گشدضگشی هی تاضذ  .دس صَست اخز
تائیذیِ فٌی ّ ٍ ،وچٌیي تائیذ پالى تَسظ اداسات تْذاضت  ،آتطٌطاًی  ،هؼاًٍت فٌی ضْشداسی ً ،ظام هٌْذسی ٍ  ، ...دسخَاست صذٍس
هجَص ٍ سایش هذاسن اص هتماضی تَسظ واسضٌاس ٍاحذ عشح هؼاًٍت اخز ٍ هَضَع دس وویتِ فٌی هغشح هی گشدد ( عثك فشایٌذ) .
لاتل روش است تِ دلیل اسائِ پالى هؼواسی فاص  1تائیذ ضذُ هتماضی دس صهاى تطىیل پشًٍذُ ً ،یاصی تِ دسیافت سایت پالى ٍجَد ًذاسد ٍ دس
صَست هَافمت وویتِ  ،تا اخز عشح تَجیْی  ،استؼالهات تغییش واستشی اسسال وِ دس صَست تغییش واستشی  ،هَافمت اصَلی صادس هی گشدد .
(دسصَستیىِ اصالحات هؼواسی تا ًظش واسضٌاس فٌی اهىاى پزیش تاضذ  ،اخز تؼْذ هحضشی جْت اًجام اصالحات ّوضهاى تا صذٍس هَافمت
اٍلیِ الضاهیست) – اسائِ تصاٍیش پالن تش سٍی CD
وٌا" دس صَست عذم تطبیق پالى هعواسی با َابط تاسیسات گشدشهشی پشًٍذُ بذٍى صذٍس ّیچهًَِ هجَص هختَهِ هی
گشدد.

.
 تْیِ وٌٌذُ  :هؼاًٍت تشًاهِ سیضی ٍ سشهایِ گزاسی اداسُ ول هیشاث فشٌّگی  ،صٌایغ دستی ٍ گشدضگشی فاسس
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