سير مراحل صذير پرياوٍ ساختمان در خارج از محذيدٌ ي حريم شُرَا
بطًر كلي صذير پرياوٍ ساختماوي در حريم شُرَا با بخشذاريُا ي بىياد مسکه  ،در محذيدٌ
ريستاَا با دَياري ي خارج از مًارد ياد شذٌ با دفتر فىي استاوذاري مي باشذ ي مراحل
صذير پرياوٍ ساختماوي تًسط استاوذاري بشرح ريل مي باشذ:
اسباب سجَع هي بايستي جْت تطىيل پشًٍذُ ٍ اخز استؼالهات ابتذا بِ فشهاًذاسي ضْشستاى هشاجؼِ
ًوَدُ ٍ هشاحل صيش سا طي ًوايذ.
 -1اخز ًظشيِ وتبي اص ًضديىتشيي ضْشداسي هحل هبٌي بش اطويٌاى اص

ٍالغ ضذى هله هَسد تماضا دس

خاسج اص هحذٍدُ ٍ حشين ضْش (دس غَستيىِ دس ّش يه اص هحذٍدُ ّاي ضْشداسي ٍالغ ضَد جْت
دسيافت پشٍاًِ ساختواًي هي بايستي بِ ضْشداسي هشاجؼِ ضَد)
 -2اسائِ هذاسن ريل ضاهل:
الف) دسخَاست وتبي هتماضي
ب) فتَوپي سٌذ هالىيت سسوي بٌام هتماضي (يا ٍوالت هحضشي بٌام هتماضي يا لَلٌاهِ ػادي بِ ّوشاُ
تٌظين فشم تأئيذ هالىيت ٍ يا تٌظين تؼْذ ًاهِ هحضشي بشابش فشم هشبَطِ)
ج) وشٍوي دليك هحل احذاث  ،هوَْس بِ هْش فشهاًذاسي ضْشستاى هشبَطِ.
د) دس غَستي نُ ًام هتماضي ضشوت باضذ  ،فتَوپي آگْي ثبت ضشوت  ،دس غيش ايٌػَست فتَوپي
ضٌاسٌاهِ هتماضي.
ّـ) فتَوپي هَافمت اغَلي يا پشٍاًِ تأسيس هؼتبش يا هَافمت هشاجغ ريشبط جْت وليِ ٍاحذّاي
تَليذي ٍ خذهاتي (تَجِ :احذاث اًباس ٍ ٍاحذّاي هسىًَي خاسج اص بافت سٍستاّا ٍ هَاسد هطا

بِ

اصاسائِ هذاسن ايي بٌذ هستثٌي هي باضذ)
ٍ) استؼالم ٍ هَافمت اداسات ريشبط دس سابطِ با احذاث ٍاحذ هَسد ًظش ضاهل هَافمت هذيشيت
جْادوطاٍسصي دس سابطِ با تغييش واسبشي صهيي هَسد اسائِ ّ ،وشاُ با تأييذ وشٍوي –هَافمت ووسيَى
هادُ 13باطشح هضبَس اص ساصهاى هسىي ٍ ش ّشساصي -هَافمت هحيط صيست دس خػَظ سػايت
ضَابط صيست هحيطي – ًظشيِ اداسات هٌابغ طبيؼي ٍ اهَس اساضي دس خػَظ اسٌاد هالىيت صهيي
هَسد اسائِ ٍ اداسُ ساُ ٍ تشابشي دس هَسد ساّْاي بيي ضْشي ٍ سػايت حشين ساُ سٍستايي – ضشوت
آب هٌطمِ اي دس خػَظ سػايت حشين سٍدخاًِ – ضشوت بشق دس خػَظ سػايت حشين فطاس لَي
 -ضشوت گاص دس خػَظ سػايت حشين لَلِ گاص – ضشوت آب ٍ فاضالب دس خػَظ سػايـت حشين

لَلِ آب ٍ ضشوت ًفت دس خػَظ سػايت حشين لَلِ ًفت ٍ سايش اداسات ريشبط دس غَستي وِ صهيي
هَسد ًظش دس حاضيِ جادُ ٍ ًضديه بِ حشين تأسيسات اداسات هزوَس ٍالغ گشديذُ است.
ص) تىويل فشم باصديذ واسضٌاس فشهاًذاسي يابخطذاسي اص هحل با دس ًظش گشفتي هادُ  4آئيي ًاهِ
ح) هَافمت ساصهاى تأهيي اجتواػي دس هَسد بيوِ اجباسي واسگشاى ساختواًي ًسبت بِ هيضاى صيشبٌاي
دسخَاستي با دس ًظش گشفتي هيضاى صيشبٌاي ليذ ضذُ دس هَافمت اغَلي ٍ پشٍاًِ تأسيس ٍ هادُ 4
آئيي ًاهِ.
 -3پس اص اخز استؼالهات ٍ تىويل هَاسد فَق الزوش  ،پشًٍذُ تَسط فشهاًذاسي ضْشستاى هحل بِ
دفتش فٌي استاًذاسي اسسال هي گشدد.
 -4اسائِ دٍ سشي واهل اص ًمطِ ّاي اجشائي ساختواًْا ضاهل پالى هؼواسي  ،بشش ٍ ًوا  ،جضئيات
اجشايي فًَذاسيَى  ،ستًَْا  ،تيشسيضي ٍ  ...بشاي وليِ ساختواًْا ٍ ًيض سايت پالى وِ وليِ ًمطِ ّا بِ
تأييذ هٌْذس ًاظش داساي پشٍاًِ اضتغال بىاس دس خذهات هزوَس سسيذُ باضذ  ( .تَجِ :دس سايت پالى
هي بايست لسوت ّاي هسمف با ّاضَس هطخع ٍ اًذاصُ گزاسي واهل اًجام ضَد ّ .وچٌيى فاغلِ
ديَاس هحَطِ ٍ ساختواًْا با آوس ساُ ًيض هطخع ضَد ) هجوَع ول صيش بٌاي هسمف اص سطح صيش
بٌاي هٌذسج دس هَافمت اغَلي يا جَاص تأسيس ٍ ًيض اص  %25سطح ول صهيي جْت يه طبمِ ٍ يا %50
سطح ول صهيي جْت دٍ طبمِ بِ باال تجاٍص ًىٌذ.
ي پشٍاًِ اضتغال بىاس ًظام هٌْذسي  ،فتَوپي هذسن تحػيلي)
 -5اسائِ هذاسن هٌْذس ًاظش (فتَوپ
 -6اسائِ فيص ٍاسيضي بِ حساب سيبا باًه هلي ايشاى بٌام ػَاسؼ خاسج اص هحذٍدُ استاًذاسي
 -7وٌتشل ٍ تطبيك هذاسن هَسد ًظش ٍ غذٍس پشٍاًِ احذاث بٌا

