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 اؾت.« ًطٗاٛكاٟذغطپصيطي اؾتاٙ  اتٗغآؼعطح  »پطٝغٟ ٗٞضٞع هطاضزاز تحت ػٜٞاٙ 

اي، ًآثسي ٝ  ضيعي عطح٢اي تٞؾؼ٠ تطضؾي ٗراعطات عثيؼي ٝ ظيؿت ٗحيغي زض ٜٗاعن ٗرتٔق ًكٞض تطاي تطٛا٠ٗ

تحٔيْ ٗراعطات ٓصا ٛياظ ت٠ پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطات عثيؼي، ُصاضي ضطٝضي اؾت.  ت ؾطٗاي٠ايداز ظٗي٠ٜ ٜٗاؾة خ٢

ؾس١ا، ؾاذت٘اٙ ١اي زٝٓتي، ػ٘ٞٗي، تداضي ٝ صٜؼتي، تي٘اضؾتاٙ  ظيط ؾاذت ١ا، قطياٙ ١اي حياتي، عثيؼي تطاي

 ، ٗطاًع زاضٝيي ٝ پعقٌي١ا ايؿتِاٟ ١اي آتف ٛكاٛي، پؿت ١اي تطم، ضاٟ ١ا، پْ ١ا، قث٠ٌ آتطؾاٛي، قث٠ٌ ُاظضؾاٛي

ٛاقي اظ ٝهٞع ٗراعطٟ ٝ اضائ٠ ضا١ٌاض١اي ٗسيطيت ٗراعطات ٝ ًا١ف اثطات ظياٛثاض  ٝ زض ٢ٛايت تطآٝضز ٗيعاٙ ذؿاضت

ٗراعطات ٝ زاقتٚ تطٛا٠ٗ ػ٘ٔياتي ت٠ ١ِٜإ ٝهٞع تحطاٙ خعء ضطٝضيات ٗسيطيت ذغطپصيطي ٝ ًا١ف اثط ٝهٞع 

 ٗراعطات ٗي تاقس.

طح تايس حساهْ زض ؾ٠ ظٗي٠ٜ شيْ ترصص ٝ تدطت٠ ًاكي زاقت٠ تاقٜس: آق(ٗغآؼات پ٠ٜ٢ تٜسي ٝ اكطاز تيٖ پطٝغٟ ع

ضيع پ٠ٜ٢ تٜسي. ب(ترصص زض ظٗي٠ٜ ١اي ٢ٜٗسؾي ؾاظٟ، آب، ٗحيظ ظيؿت، ظٗيٚ قٜاؾي ٝ آقٜا تا ٛؿد ٗرتٔق 

اؾت پػ١ٝكٌسٟ ؾٞاٛح الظٕ ت٠ شًط  آييٚ ٛا٠ٗ ١اي ًكٞض. ج(ٗترصص ٝ آقٜا تا ضٝٛس ٗسيطيت تحطاٙ زض ًكٞض.

الف(مخاطزات طبيعي ي سيست محيطي ي بالياي جًي، عثيؼي تا زاضا تٞزٙ ُطٟٝ ١اي پػ١ٝكي ترصصي 

ٝ ب(مقايم ساسي ي باسساسي ساسٌ َا، ج(مذيزيت بحزان، د(بزوامٍ ريشي اقتصادي،اجتماعي ي مالبذي 

تٜسي ق٢ط ١اي تعضٍ ًكٞض، اضظياتي آؾية اٛدإ عطح ١اي خاٗغ ظٓع٠ٓ ًكٞض، ٗؼياض ١اي پ٠ٜ٢ تٜسي ٝ ضيع پ٠ٜ٢ 

ياتي آؾية پصيطي قطياٙ پصيطي ؾاذت٘اٙ ١اي زٝٓتي، ػ٘ٞٗي، ذصٞصي، ٗطًع اٗساز ضؾاٛي، ٗكاٝض ػآي زض اضظ

٠ٛٞ٘ٛ، اضظياتي آؾية پصيطي، اٝٓٞيت تٜسي ت٢ؿاظي اظ زيسُاٟ ٗراعطات ؾاذتِا١ي، ؾاظٟ اي، ا١٘يت اظ ١اي حياتي 

تواعغ پْ ١اي ُؿتطٟ ق٢طي ت٢طاٙ ٝ ؾايط، تسٝيٚ ٝ اؾتوطاض تطٛا٠ٗ خاٗغ ٗسيطيت  140ض زيسُاٟ اٗساز ٝ ٛدات ز

تحطاٙ زض زؾتِاٟ ١ا، ؾاظٗا٢ٛا، صٜايغ ٝ ؾايط اٗاًٚ ٝ ٛيع اٛدإ ٗغآؼات خاٗغ ًا١ف ذغط پصيطي زض اؾتاٙ ١ا ٝ 

ض ٝ آٗازُي اٛدإ ٗطاحْ ؾايط عطح ١اي ٗغآؼاتي ٝ تحويواتي ٝ اٛدإ پطٝغٟ ١اي ٗتؼسز زض ظٗي٠ٜ ١اي ٗصًٞ

 ذسٗات ٗصًٞض ضا زاضز.
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زض  26/5/1394ٝ پيطٝ خٔؿ٠ ٗٞضخ  ًطٗاٛكاٟت٢ي٠ عطح ذغطپصيطي اؾتاٙ  حاضط تا ػٜايت تط ضطٝضت ٗٞاكوت ٛا٠ٗ

ٗؼاٝٛت ١٘ا١ِٜي اٗٞض ػ٘طاٛي اؾتاٛساضي تاحضٞض ًٔي٠ ٗسيطاٙ ًْ اؾتاٙ تكٌيْ ُطزيس ٝ تا اػ٘اّ ٛوغ٠ ٛظطات 

 ت٠ قطح ظيط تٜظيٖ ٝ اضاي٠ قسٟ اؾت: ٗطح٠ٔ ؾ٠زض  اضات ٝ زؾتِاٟ ١اي اؾتا١ٙطيي اظ از

 
بزرسي مطالعات ريشپُىٍ بىدذي صوًكنىيدل لدزسٌ اي    ، جمع آيري اطالعات ي اقذامات ايليٍمزحلٍ ايل: 

 اوجام ضذٌ بزاي ضُز مزماوطاٌ
 مزماوطاٌ: ضىاسايي ي پُىٍ بىذي مخاطزات استان ديممزحلٍ 
 مزماوطاٌاستان خطزپذيزي مذيزيت  ي اراوٍ راَنارَاي اطالعاتيق كلف: سًممزحلٍ 

 

ٓـعـ،  ذيعي، ؾيْ، ذكٌؿآي، ظٗيٚ قٜاؾايي ٝ پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطات ٓطظٟ زض ٗطح٠ٔ اّٝ ١سف اظ اٛدإ ٗغآؼ٠

٠ ٜٗدط ت٠ ت٢ي٠ ً ًطٗاٛكاٟاٛثرف... زض ٗحسٝزٟ اؾتاٙ ٝ ق٢طؾتاٙ ١اي اؾتاٙ يظ يسٟ ١ايطپسيؾطٗاظزُي ٝ ؾا

تٔلين اعالػات ٝ ٛوك٠ ١اي ٛوك٠ ١اي پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطات ٝ ُعاضـ ٗطتثظ ٗي ُطزز زض ٗطح٠ٔ زٕٝ ٗغآؼات 

پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطات اؾتاٙ ٝ تحٔيْ ٗراعطات عثيؼي تطاي ظيط ؾاذت ١ا، قطياٙ ١اي حياتي، ؾس١ا، ؾاذت٘اٙ 

اٟ ١اي آتف ٛكاٛي، پؿت ١اي تطم، ضاٟ ١ا، پْ ١ا، ١اي زٝٓتي، ػ٘ٞٗي، تداضي ٝ صٜؼتي، تي٘اضؾتاٙ ١ا ايؿتِ

ٛوك٠ ١اي پاي٠ ٝ ٗٞهؼيت آ٢ٛا )٠ً تا ١٘ا١ِٜي ًاضكطٗا قث٠ٌ آتطؾاٛي، قث٠ٌ ُاظضؾاٛي، ٗطاًع زاضٝيي ٝ پعقٌي ٝ ... 

ٝ ١٘چٜيٚ ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ . ُيطزٗي زض ؾغح ق٢طؾتاٙ ١اي اؾتاٙ صٞضت  قس(زض اذتياض ٗكاٝض هطاض زازٟ ذٞا١س 

 ( ٗسيطيت ٗراعطات زض ٗٞاهغ تحطاٙ اٛدإ ٗي ُيطز.action  planْ )عطح ػ٘
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  مرحله اولمرحله اولشرح خدمات شرح خدمات 

 جمع آيري اطالعات ي اقذامات ايليٍ،

  بزرسي مطالعات ريشپُىٍ بىذي صوًكنىيل لزسٌ اي اوجام ضذٌ بزاي ضُز مزماوطاٌ

 

 گزدآيري اطالعات ي اقذامات ايليٍ -1-1

ا ٝ ٛوك٠ ١اي پطٝغٟ ١اي ٗصٞب يا زض زؾت ت٢ي٠ زض ٗحسٝزٟ عطح خ٘غ آٝضي ُعاضـ ١ -1-1-1

 ٗطتثظ اؾتاٙ يؾاظٗاٙ ١ا يتا١ٌ٘اض

 خ٘غ آٝضي اعالػات ٝ ُعاضـ ٗغآؼات پاي٠ زض صٞضت ٝخٞز ٛظيط: -1-1-2
 (250000/1ٝ  100000/1خ٘غ آٝضي ٛوك٠ ١اي ظٗيٚ قٜاؾي اؾتاٙ تا ٗوياؼ) -1-1-2-1

( ٝ زض صٞضت ٛياظ ػٌؽ ١اي ١ٞائي تا ETMخ٘غ آٝضي تصاٝيط ٗا١ٞاضٟ اي) -1-1-2-2

 (50000/1ٗوياؼ)

 خ٘غ آٝضي اعالػات ٗطتٞط ت٠ ؾغح ايؿتايي آب ١اي ظيط ظٗيٜي، ُعاضقات ظٗيٚ قٜاؾي -1-1-2-3

ذاى ٝ...( ٝ ٜٗاتغ  يط، ككاض، زٗايآٗاضٝاعالػات آب ٝ ١ٞا )تاضـ، زٗا، تاز، تثر يخ٘غ آٝض -1-1-2-4

 آب

ذاى  ياتيٗٞخٞزاؾتاٙ ٝاعالػات ٗطتثظ تا اضظ يت ٗطتثظ تاذاى ١اخ٘غ آٝضي اعالػا -1-1-2-5

 ياؾتاٙ ٝ هاتٔيت اضاض ي١ا

 ات ٗٞخٞز اؾتاٙيُطزآٝضي ؾٞاتن ٝ تحويوات هثٔي ٝ ؾايط ٗطتثظ ٝ اؾتلازٟ اظتدطت -1-1-2-6

ٝ  ١ا تطاؾاؼ زازٟ GISخ٘غ تٜسي آٗاض ٝ اعالػات ٝ زازٟ ١اي ُطزآٝضي قسٟ زض ٗحيظ  -1-1-3

 قسٟ اؾتاٙ يٝضاعالػات خ٘غ آ
: ًاضكطٗا زض خ٘غ آٝضي ٛوك٠ ١اي پاي٠، اعالػات ٗٞضز ٛياظ ٝ ُعاضقات ت٢ي٠ قسٟ هثٔي اظ ؾاظٗاٙ ١ا، 1تثصطٟ

ازاضات ٝ ٗطاًع اؾتاٙ ًطٗاٛكاٟ ١٘ا١ِٜي ٝ ١ٌ٘اضي الظٕ ٗؼّ٘ٞ ٗي ٛ٘ايس. زضصٞضتي ٠ً ٗٞضزي زض ٗطاًع ٗصًٞض 

 ػات ٗٞضز ٛياظ تط ػ٢سٟ ًاضكطٗا اؾت.ٝخٞز ٛساقت، ١عي٠ٜ ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي پاي٠ ٝ اعال

: ٗوياؼ ٗٞضز ٛظط تطاي ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي عطح تط اؾاؼ ٛوك٠ ١اي پاي٠ ٗٞخٞز زض ًكٞض  ١٘اٜٛس ظٗيٚ 2تثصطٟ

قٜاؾي، تٞپُٞطاكي، هاتٔيت اضاضي، ًاضتطي اضاضي، پٞقف ُيا١ي ٝ ... ذٞا١س تٞز ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي پاي٠ تا ٗوياؼ 

 ٛ٘ي تاقس.١اي خسيس خعء ذسٗات عطح 
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 بزرسي مطالعات ريشپُىٍ بىذي صوًكنىيل لزسٌ اي اوجام ضذٌ بزاي ضُز مزماوطاٌ -1-2

ُطزآٝضي اعالػات ٗطتٞط ت٠ عطح اػٖ اظ ُعاضـ ١ا، الٍ حلاضي ُ٘ا٠ٛ ١ا ٝ ٛتايح -1-2-1

 آظٗايكات

تطضؾي ًلايت ٗيعاٙ حلاضي ١اي غئٞتٌٜيٌي اٛدإ قسٟ زض ٗغآؼات هثٔي ت٠ ٓحاػ  -1-2-2

 ي ٝ ترصصي خ٢ت تطٝظآٝضي ٝ تسهين ٗغآؼاتكٜ

 تطضؾي ٗغآؼات غئٞكيعيٌي اٛدإ ُطكت٠ زض ٗغآؼات هثٔي  -1-2-3

 پيك٢ٜاز اٛدإ حلاضي ١اي غئٞتٌٜيٌي ٝ آظٗايكات غئٞكيعيٌي تٌ٘ئي زضصٞضت ٛياظ  -1-2-4
ظٗايكات غئٞكيعيٌي : الظٕ ت٠ تٞضيح اؾت حن آعح٠٘ ٗطتٞط ت٠ اٛدإ حلاضي ١اي غئٞتٌٜيٌي ٝ آ3تثصطٟ 

 تٌ٘ئي تؼس اظ ٛياظؾٜدي ٗٞضز اقاضٟ زض تٜس١اي هثٔي ت٠ ًاضكطٗا اػالٕ ذٞا١س قس.

 جمع بىذي ي اراوٍ گشارش مزحلٍ ايل -1-3

  دومدومشرح خدمات مرحله شرح خدمات مرحله 

 ضىاسايي ي پُىٍ بىذي مخاطزات استان مزماوطاٌ

 

 

 محذيدٌ خذمات
ٓـعـ،  ذيعي، ؾيْ، ذكٌؿآي، ظٗيٚ ت ٓطظٟ، قٜاؾايي ٝ پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطاايٚ ٗطح١٠ٔسف اظ اٛدإ 

اؾتاٙ ًطٗاٛكاٟ تا  زضط ٗراعطات زض ق٢طؾتاٙ ١اي اؾتاٙ ًطٗاٛكاٟ ٗي تاقس. اٛدإ ايٚ ٗغآؼات يؾطٗاظزُي ٝ ؾا

ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي پ٠ٜ٢ تٜسي ٠ً ت٠ قطح شيْ تٞضيح زازٟ قسٟ اؾت  تا قٜاؾايي ٗراعطات ٗحٞضيت ُعاضـ ٗطتثظ

ٝ  يطيد٠ ُياؾتاٙ ٛت يسٟ ٝ تطايٗغآؼات زض اضائ٠ ضا١ٌاض١اي ٗسيطيت ذغطپصيطي اؾتلازٟ ُطزٚ يٗي تاقس. ٛتايح ا

 ن ذٞا١سقس.ياضائ٠ عط

 ضىاخت مخاطزات استان مزماوطاٌ -2

 لزسٌ خيشي -2-1

 مطالعات لزسٌ سميه ساخت -2-1-1

 تؼييٚ خايِاٟ ٝ ايآت ٓطظٟ ظٗيٚ ؾاذتي ٜٗغو٠ ٗٞضز تطضؾي -2-1-1-1

 اي صحطائي ٝ تؼييٚ ٗكرصات ُؿْ ١ا زض ُؿتطٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠تاظزيس١ -2-1-1-2
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ٓطظٟ  ٝ ًاضي ٝ ذغٞاضٟ ١ا زض ضٝي ظٗيٚ تا تٞخ٠ ت٠ ذصٞصيات ٗٞضكٞتٌتٞٛيٌي١ايُؿْقٜاذت -2-1-1-3

 ذيعي

 ت٢ي٠ ٛوك٠ ُؿْ ١اي ٗحسٝزٟ اؾتاٙ تا پٞقكي اظ اؾتاٙ ١اي ٗداٝض  -2-1-1-4

ٗيالزي( ٝ قٞا١س ٢ٗٔطظٟ اي ٗٞخٞز زض  1900يري)پيف اظ ؾاّ تطضؾي ظٗيٚ ٓطظٟ ١اي تاض -2-1-1-5

 ٗحسٝزٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠

 ٗيالزي تا ًٜٞٙ( زض ٗحسٝزٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠ تا 1900اؾترطاج ظٗيٚ ٓطظٟ ١اي زؾتِا١ي)ؾاّ  -2-1-1-6

 اؾتلازٟ اظ ٗؼتثطتطيٚ ٜٗاتغ ٗٞخٞز ٝ حصف پؽ ٓطظٟ ١ا ٝ پيف ٓطظٟ ١ا 

ٗئٜطظٟ ظٓع٠ٓ ١اي زؾتِا١ي زض ُؿتطٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠ تا تٞخ٠ ت٠ ُؿْ ١اي تطضؾي پ٠ٜ٢ ضٝٗطًع ظ -2-1-1-7

 تٜيازي ٝ ؾاذتاض تٌتٞٛيٌي ٜٗغو٠

تطضؾي ٝ تحٔيْ ؾاظًٝاض غضكي ظٗيٚ ٓطظٟ، تؼييٚ غضكاي ظٝٙ ١اي ٓطظٟ ظا ٝ تطآٝضز ٝضؼيت ًٜٞٛي  -2-1-1-8

 تٜف زض ايٚ ُؿتطٟ

ؼيت چك٠٘ ١اي ٓطظٟ اي زض ٛظط ُطكت٠ قسٟ تط ضٝي ت٢ي٠ ٛوك٠ ٓطظٟ ظٗيٚ ؾاذت ت٠ ١٘طاٟ ٗٞه -2-1-1-9

 آٙ

تطضؾي ٝيػُي ١اي ٓطظٟ ظٗيٚ ؾاذتي ٛاحي٠، تحث زضتاضٟ ُؿْ ١اي ٗؿثة ضٝيساز ٢ٗٔطظٟ ١ا ٝ  -2-1-1-10

 ت٢ي٠ ٗسّ ٓطظٟ ظٗيٚ ؾاذتي تطاي ٜٗغو٠

 لزسٌ خيشي ي كحليل خطز سميه لزسٌ -2-1-2

 تحٔيْ آٗاضي ظٓع٠ٓ ١اي زؾتِا١ي -2-1-2-1

 (Main Shockحصف پؽ ٓطظٟ ٝ پيف ٓطظٟ ١ا ٝ ت٢ي٠ ك٢طؾت تٌاٙ ١اي اصٔي) -2-1-2-2

 تؼييٚ چك٠٘ ١اي ٓطظٟ اي زض ُؿتطٟ عطح ٝ اٛتؿاب ظٗيٚ ٓطظٟ ١ا ت٠ ١ط يي اظ چك٠٘ ١ا -2-1-2-3

 تطآٝضز پاضاٗتط١اي ٓطظٟ ذيعي تطاي ١طيي اظ چك٠٘ ١اي ٓطظٟ ظا -2-1-2-4

حاصْ اظ كؼآيت ُؿْ ١ا ٝ تطآٝضز تٞاٙ ٓطظٟ ظائي ُؿْ ١ا تا اؾتلازٟ اظ تطآٝضز تيكي٠ٜ تعضُي  -2-1-2-5

 خسيستطيٚ ضٝاتظ تدطتي

تطآٝضز ذغط ظٗيٚ ٓطظٟ ٝ پاضاٗتط١اي حطًت ظٗيٚ تا ضٝـ احت٘االتي تطاي ؾغٞح ٗرتٔق عطاحي  -2-1-2-6

 ٓطظٟ اي تطاي اؾتاٙ

ق عطاحي ٝ تؼييٚ ضاتغ٠ ذغط ؾآيا٠ٛ ت٢ي٠ ٜٗحٜي ذغط ٓطظٟ اي ٝ تطآٝضز ذغط زض ؾغٞح ٗرتٔ -2-1-2-8

 ٝهٞع ظٗيٚ ٓطظٟ تط حؿة قتاب حطًت اكوي تطاي اؾتاٙ

 تطآٝضز ٗيعاٙ حساًثط قتاب عيلي يٌٜٞاذت زض چٜس پطيٞز زض ؾَٜ تؿتط ٓطظٟ اي -2-1-2-9

 اضائ٠ ٛوك٠ ١ٖ قتاب ظٗيٚ ٓطظٟ تطاي اؾتاٙ ٝ ت٠ تلٌيي ق٢طؾتاٙ ١ا  -2-1-2-10
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يشپُىٍ بىذي صوًكنىيل لزسٌ اي ضُز مزماوطاٌ ي اراوٍ ضًابط ملي صحت سىجي مطالعات ر -2-2

 ماربزي اراضي در ضُز مزماوطاٌ بز اساس مطالعات مذمًر

 (3تؼس اظ تحون ٗلاز تثصطٟيكات ٗطتٞع٠ تٌ٘ئي زضصٞضت ٛياظ)اٛدإ حلاضي ١اي غئٞتٌٜيٌي ٝ آظٗا -2-2-1

 (3تؼس اظ تحون ٗلاز تثصطٟ زض صٞضت ٛياظ )غئٞكيعيٌي تسهين ٗغآؼات ٝ تطٝظآٝضي ٗغآؼات  -2-2-2

 پ٠ٜ٢ تٜسي غئٞتٌٜيي ٓطظٟ ايضيع  زض صٞضت ٓعٕٝ تاظِٛطي ٗدسز ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ -2-2-3

 اضائ٠ ضٞاتظ ًٔي ًاضتطي اضاضي زض ق٢ط ًطٗاٛكاٟ تط اؾاؼ ضيعپ٠ٜ٢ تٜسي غئٞتٌٜيي ٓطظٟ اي -2-2-4

 

 خيشي  سيل -2-3

 ي )ٛٞع، ٗيعاٙ ٝ تطاًٖ(خ٘غ آٝضي ٝ تدعي٠ ٝ تحٔيْ اعالػات ٗطتٞط ت٠ ؾيْ ١اي اؾتاٙ ٝ پٞقف ُيا١ -2-3-1

تدعي٠ ٝ تحٔيْ ذؿاضت ١اي ؾيْ، ضكغ ٛٞاهص آٗاضي، تثسيْ ٛ٘ٞزٙ ذؿاضت ١ا زض ؾا٢ٓاي ٗرتٔق ت٠  -2-3-2

 ١ا زض ظيط حٞض٠ ١اي ٗرتٔق اؾتاٙ ٝ ق٢طؾتا٢ٛاي ٗرتٔق پاي٠، تؼييٚ اٝٓٞيتؾاّ 

ٝ توؿيٖ  ث٠ آ٢ٛا(تؼييٚ حٞض٠ آتطيع ٝ ظيط حٞض٠ ١اي آٙ ٝ تطضؾي قث٠ٌ آتطا٠١ ١اي حٞض٠)اٛٞاع ٝ ضت -2-3-3

 تٜسي ظيطحٞض٠ ١اي اؾتاٙ

ٗتٞؾظ ٝ حساًثط زتي ٓحظ٠ اي، ٗا١ا٠ٛ ٝ ؾاال٠ٛ ضٝزذا٠ٛ ١اي ٗحسٝزٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠ تا اؾتلازٟ اظ اعالػات  -2-3-4

 ٗٞخٞز ٝ تدعي٠ ٝ تحٔيْ آٗاض١اي زتي ؾيالتي زض ايؿتِاٟ ١اي ١يسضٝٗتطي

ّ ًطيٌط، ١يسضُٝطاف ٝاحس ٝ يا ضٝـ ١اي تطآٝضز زتي ١اي ؾيالتي تا اؾتلازٟ اظ ًآيثطٟ ًطزٙ كطٗٞ -2-3-5

 ؾا٠ٓ زض حٞض٠ ١اي ٗرتٔق 100ٝ  50ٜٗاؾة زيِط تا زٝضٟ تاظُكت ١اي 

 ؾٞاتن تطٝظ ؾيْ زض ٜٗاعن ٗٞضز ٗغآؼ٠ ٝ ػٞاْٗ ٗٞثط زض تطٝظ ؾيْ) ػٞاْٗ عثيؼي ٝ اٛؿاٙ ؾاذت( -2-3-6

 ْ اظ اضتلاػات ٝ ...(اي، خطياٙ ؾيالتي حاصذيعي ٗحسٝزٟ) ضغيٖ عـياٛي خطياٛات ضٝزذا٠ٛػْٔ ؾيْ -2-3-7

تؼييٚ پ٠ٜ٢ ١ا ٝ ٛواط ؾيْ ُيط ٝ ٗواعغ ظٗاٛي تطٝظ ؾيْ ٝ تؼييٚ ؾيْ ذيعي زض ظيطحٞض٠ ١اي ٗرتٔق  -2-3-8

 اؾتاٙ ٝ عثو٠ تٜسي آ٢ٛا ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ 

قية ١يسضٝٓيٌي زض ٗحْ ١اي پط  ٝ ُيط تط اؾاؼ تطآٝضز ٗوغغ ظتطيؾيْزض ٛواطتؼييٚ اضتلاع ؾيْ -2-3-9

 ٗراعطٟ

ٛوك٠ ١اي ًالٙ پ٠ٜ٢ تٜسي ذغط ؾيْ زض پ٠ٜ٢ ١اي ق٢طي ٝ ٗحسٝزٟ ١اي ٗداٝض ٗؿيط  ت٢ي٠ ٝ اضائ٠ -2-3-10

 ضٝزذا٠ٛ ١ا، ٗؿيْ ١ا، ٝ ؾيالتطٝ ١اي اصٔي ق٢طي 

 تطضؾي اٝٓي٠ اٌٗاٙ ت٢طٟ ُيطي اظ ضٝـ ١اي ١كساض ؾيْ زض حٞظٟ ١اي تعضٍ. -2-3-11
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 سميه لغشش -2-4

ٞپُٞطاكي ًاضتطي ظٗيٚ پٞقف ُيا١ي قٜاؾي، ت قاْٗ ظٗيٚز ؾاظي ًٔي٠ اعالػات ٗٞخٞ ضهٞٗيًٜتطّ ٝ  -2-4-1

 ٝ ... زض صٞضت ٓعٕٝ خٜؽ ٝ ٛٞع ذاى

قٜاؾي ٝتكطيح  ؾاظٛس١اي ظٗيٚ تٞپُٞطاكي ٜٗغو٠، ُؿ٢ٔا، ٗيعاٙ تاضـ، ٝضؼيت ضٝزذا٠ٛ ١ا ٝ تطضؾي -2-4-2

 آ٢ٛا زض اضتثاط تا ظٗيٚ ٓـعـ قٜاؾي چي٠ٜ قٜاؾي ٝ ١اي ؾَٜ ٝيػُي

٢ًٚ ٝ خٞاٙ ظٗيٚ ٓـعٟ ١ا، ضيعـ ١ا، ٓـعـ ١ا،  ي١ا٢ًٚ ٝ خٞاٙ، اكطاظ يتطضؾي تٞزٟ ظٗيٚ ٓـعٟ ١ا -2-4-3

 اٙ ١ا زض ٗحسٝزٟ ٗغآؼاتي تا اؾتلازٟ اظ زازٟ ١اي ٗٞخٞزيخط

اكت تا اؾتلازٟ اظ زازٟ ١ا، ضيعـ، ؾَٜٓـعٟاظ خ٠ٔ٘ ظٗيٚ يازا٠ٜٗ ي١ايپتاٛؿيْ ذغط ٛاپايساض يتٜسزؾت٠ -2-4-4

 ١اي ٗٞخٞز

كؼآيت٢ا زض ايداز  ايٚ تؼييٚ ٛوف ٝ ٗحسٝزٟ ٗٞضز ٗغآؼ٠تطضؾي ٝضؼيت كؼآيت٢اي اٛؿاٛي اٛدإ قسٟ زض  -2-4-5

 زض ٗوياؼ اؾتاٛي تا اؾتلازٟ اظ زازٟ ١اي ٗٞخٞز ٓـعـظٗيٚ ٝ تكسيس 

٠ قسٟ تٞؾظ ياظ زؾتٞض آؼْ٘ ت٢ ت٢ي٠ ٛوك٠ پ٠ٜ٢ تٜسي ذغط ظٗيٚ ٓـعـ زض ٗحسٝزٟ ٗغآؼاتي تا اؾتلازٟ -2-4-6

ذغط  يپ٠ٜ٢ تٜس ي١ا٠ ٛوك٠ي٠ٜ خ٢ت ت٢يت٢ يااض١ي١ا ٝ ٗؼضٝـ"تحت ػٜٞاٙ  يؼيپػ١ٝكٌس٣ ؾٞاٛح عث

 صٞضت ٗي ُيطز. "ٚ ٓـعـيظٗ

 يقسٟ زض ٗطح٠ٔ هثْ آٗازٟ ٗ يضهٞٗ يقٜاؾٚي٠ تا اؾتلازٟ اظ ٛوك٠ ظٗيٚ الي(: ايُٞٛ ي)ػاضض٠ پٔيتٞٓٞغيٓ -2-4-7

ٚ زهت يٛوك٠ تا تاالتط يف زازٟ قسٟ زض ضا١ٜ٘ايٛ٘ا يٌيتٞٓٞغيٓ ي٠ ٝاحس١ايٚ صٞضت ٠ً ًٔيُطزز. تس

 .ُطزز يقسٟ زض ٛوك٠ اؾترطاج ٗ شًط

 ةي٠ ٛوك٠ قيت٢ :(يُٞٛ ية)ػاضض٠ پٔيق -2-4-8

 24تاضـ  حساًثطٝا٠ٛيؾآيٗتٞؾظ تاضٛسُ ي٠ ٛوك٠ ١اي(: ت٢يُٞٛ يا٠ٛ )ػاضض٠ پٔيؾآ يٗتٞؾظ تاضٛسُ -2-4-9

 ؾاػت٠

 (يُٞٛ يظٓع٠ٓ) ػاضض٠ پٔ -2-4-10

 ةي٠ ٛوك٠ خ٢ت قيت٢ٝ (يُٞٛ ية)ػاضض٠ پٔيٝخ٠ ق -2-4-11

خسا ٝ ت٠ صٞضت ػاضض٠  يٚ قٜاؾيقسٟ ظٗ ي١ط زٝ ػٞاضض اظ ٛوك٠ ضهٞٗ :(يؽ ٝ ُؿْ )ػاضض٠ ذغيتاهس -2-4-12

 .ُطزٛس يؽ ٝ ُؿْ ٜٗؼٌؽ ٗي٠ ت٠ ٛإ تاهسيي اليزض  يذغ ي١ا

)اؾترطاج قسٟ اظ يخازٟ ٝ ظ١ٌك ي٠ ١اية الي٠ تا اؾتلازٟ اظ تطًيٚ الي(:ايٝ خازٟ)ػاضض٠ ذغ يظ١ٌك -2-4-13

ٝ خازٟ  ي٠ ت٠ ٛإ ظ١ٌكيي اليزض  يذغ ي( آٗازٟ قسٟ ٝ ت٠ صٞضت ػاضض٠ ١ايتٞپُٞطاك يٛوك٠ ١ا

 .ِطزٛسيٜٗؼٌؽ ٗ
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 ًاضتطي اضاضي -2-4-14

ٝ ت٢ي٠ ٛوك٠ پ٠ٜ٢ تٜسي ظٗيٚ  ٠ ١ايالايٚ ن يتٔل ْ ٝيتحٔٝ ػٞاْٗ ٗٞثط  ١اي ٠يال يٝظٙ ز١ٝ  يًالؼ تٜس -2-4-15

 ٓـعـ

 خطنسالي -2-5

ٝ پطًطزٙ ٗطتثظ  يآٗاض ياٛدإ آظٗٞٙ ١ا ٝ ياعالػات آب ١ٝٞائ خ٘غ آٝضي ٝ تدعي٠ ٝ تحٔيْ زازٟ ٝ -2-5-1

 اؾتاٙ  ي١ٞاقٜاؾ يؿتِا٢١ايا يْ زازٟ ١ايتحٔ يتطا ي٠ آٗاضيي زٝضٟ پاياٛتراب  ٝ يآٗاض يذالء ١ا

 يپ٠ٜ٢ تٜس ي٠ ٛوك٠ ١ايٛواط ٗرتٔق اؾتاٙ ٝت٢ ي٘ياهٔ يٝ عثو٠ تٜس ي١ٞائ آب ٝ يْ زازٟ ١ايتحٔ -2-5-2

 ي٘ياهٔ

 ٙذكٌؿآي زضاؾتا ي١ا يتٜ٘ظٞضتطضؾ ي١ٞائ آب ٝ يْ زاٟ ١ايٝتحٔ يتطضؾ -2-5-3

 اؾتاٙ يطؾٜديت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي ٗطتثظ تا اٛٞاع قث٠ٌ ايؿتِاٟ ١اي ١ٞاقٜاؾي ٝتثر -2-5-4

تطضؾي ٛٞع ٗحصٞالت ًكاٝضظي اؾتاٙ ٝ پ٠ٜ٢ تٜسي اؾتاٙ تط اؾاؼ ٛٞع ٗحصٞالت ًكاٝضظي ؿآة  -2-5-5

 اؾتاٙ

 ٝ يخ٢ت ٝ تطضؾ 16ٖ ُٔثاز ايؿتِا١ي زض يتطؾ ٝ تاز يْ زازٟ ١ايتحٔ تاز١ا ٝ يتحٔيْ ٛوغ٠ اي ظٗاٛ -2-5-6

 ْ عٞكا٢ٛاي قسيس پطٗراعطٟ زض اؾتاٙ يتحٔ

 زضاؾتاٙ يتطضؾي ذكٌؿآي ١ٞاقٜاؾي ٝ ١يسضٝٓٞغيٌي ًكاٝضظ -2-5-7

 اؾتاٙ ي١اي آتياضي ٗحصٞالت ًكاٝضظ ضٝـ يٝضؼيت هٜٞات ٝ ؾغح آب ظيطظٗيٜي ٝ تطضؾ يتطضؾ -2-5-8

ٟ ٠ ضًٞضز١اي اؾتاٙ زض زٝضيت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي ١ٖ زٗا)حساًثط، حساهْ، ٗتٞؾظ( تا ٗوياؼ ٜٗاؾة ٝ ت٢ -2-5-9

 ياٛترات ي٘ياهٔ

ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي ١ٖ تاضاٙ تا ٗوياؼ ٜٗاؾة زض ٛواط ٗٞضز ٛظط ٝ تحٔيْ ٛوغ٠ اي ضغيٖ تاضـ ٝ تٞظيغ   -2-5-10

 ( آٙي٘ي، ؾاال٠ٛ زٝضٟ اهٔيظٗاٛي)ٗا١ا٠ٛ، كصٔ

 ٗغآؼ٠ اضتلاع تاضـ تاضاٙ تطف زض اؾتاٙ ٝ ٗوايؿ٠ آٗاضي ٗيعاٙ تاضٛسُي ٝ ذغٞط ١ٖ تاضاٙ اؾتاٙ  -2-5-11

 ًكت اؾتاٙ  يآِٞ يا١اٙ ظضاػياٟ ٗطخغ ٝ ُيُ يتؼطم ٛوغ٠ ا ٝ طيثرٝ تطآٝضز ت يتطضؾ -2-5-12

  يًكت اؾتاٙ تطاؾاؼ ٗغآؼات اٛدإ قسٟ هثٔ يآِٞ يا١اٙ ظضاػيُ ياظ آتيٛ يتطضؾ -2-5-13

 ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي ٗيعاٙ تثريط ؾاال٠ٛ تطاي ٜٗاعن ٗٞضز ٛظط  -2-5-14

 چِِٞٛي اؾتلازٟ ٝ ت٢طٟ تطزاضي ٜٗاؾة اظ ٜٗاتغ آتي ٗٞخٞز زض ٜٗغو٠ -2-5-15

 ضؾي اؾتلازٟ اظ كطصت ١ا زض ظٗاٙ تطؾآي ٝ ٝضؼيت شذيطٟ ؾاظي ٛعٝالت آؾ٘اٛيتط -2-5-16

ت٢ي٠ ٛوك٠ ١اي پ٠ٜ٢ تٜسي ذكٌؿآي تط اؾاؼ زازٟ ١اي تـييطات زٗا، ٛلٞشپصيطي، تثريط ؾاال٠ٛ ٝ   -2-5-17

 يذكٌؿآ يطقاذص ١اياظ ؾايٝ ز١ي ١اٝزضصٞضت ٛ spiذكٌؿآي  يٗيعاٙ تاضـ تطاؾاؼ قاذص ١ا
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 اؾتاٙ  يذكٌؿآ يتٜ٘ظٞض تطضؾ يط ٗا١ٞاضٟ اياؾتلازٟ اظتصاٝ -2-5-18

 اؾتاٙ  ي١ٞاقٜاؾ يؿتِا٢١ايٝ ػٌ٘ٔطزُٜسٕ زضا spi يضاتغ٠ قاذص ذكٌؿآ يتطضؾ -2-5-19

 اؾتاٙ  ٖ زضياهٔ طييتـ ياتيضٝٛس تاضـ ٝ زٗا ٝ اضظ يتطضؾ -2-5-20

 – LARSٗٞخٞز اظ خ٠ٔ٘ يتٜٔس ٗست تاضـ ٝ زٗا زض اؾتاٙ تا اؾتلازٟ اظ ٗسّ ١ا يٜيف تيپ يتطضؾ -2-5-21

Weather Genator  

تاضـ  ٝ قسٟ زٗا يٜيف تيپ يزازٟ ١ا ؿآة اؾتاٙ تااؾتلازٟ اظ يا١اٙ ظضاػيُ ياظآتيٛ يٜيف تيپ يتطضؾ -2-5-22

 اؾتاٙ   ٜسٟ زضيآ يز٠١ ١ا زض

 سزماسدگي -2-6

 خ٘غ آٝضي ٝ تدعي٠ ٝ تحٔيْ اعالػات ٗطتٞط ت٠ ؾطٗاظزُي -2-6-1

ٝظ١اي ؾطز اؾتاٙ ٝ پ٠ٜ٢ تٜسي ٗغآؼ٠ تاضيرچ٠ ؾطٗاظزُي ٝ يرثٜساٙ زض اؾتاٙ ٝ ٗغآؼ٠ آٗاضي ض  -2-6-2

 اؾتاٙ تطاؾاؼ زٗا ٝ تطضؾي آؾتا٠ٛ ١اي زٗايي ٗحسٝزًٜٜسٟ ٝ پط ٗراعطٟ زض اؾتاٙ

 تطضؾي ٗحصٞالت ًكاٝضظي تط اؾاؼ ٗواٝٗت آ٢ٛا زض تطاتط ؾطٗاظزُي -2-6-3

 اضائ٠ ٛوك٠ پ٠ٜ٢ تٜسي ٜٗاعن زض ٗؼطض ؾطٗاظزُي تط اؾاؼ ٛٞع ٗحصٞالت ًكاٝضظي -2-6-4

ٗوإٝ زض تطاتط ؾطٗاظزُي زض ٜٗاعن ٗؿتؼس زٗاي ًٖ خ٢ت ٗوات٠ٔ تا اضائ٠ عطح ًكت ٗحصٞالت  -2-6-5

 ؾطٗاظزُي

 تحٔيْ ١اي ٛوغ٠ اي تطف، تِطٍ، ضػسٝ تطم، ُطز ٝ ؿثاض تط اؾاؼ زازٟ ١اي ٗٞخٞز -2-6-6

اضائ٠ عطح ًكت ٗحصٞالت ٗوإٝ زض تطاتط ؾطٗاظزُي زض ٜٗاعن ٗؿتؼس زٗاي ًٖ خ٢ت ٗوات٠ٔ تا   -2-6-7

 ؾطٗاظزُي

 

 زف سىگيه)مسذيد ضذن راٌ َا ي معابز(مًالك ي يخبىذان ي ب -2-7

٠ٓٞٓ ( زض اؾتاٙ زض ٝضغ  -اي خازٟ -ضئي -ٗوس٠ٗ ٝ قٜاؾايي ًٔي ٝضؼيت حْ٘ ٝ ٛوْ )١ٞايي -2-7-1

 ٗٞخٞز 

١اي ٗٞخٞز، زضزؾت ؾاذت،  ١ا ٝ تٞاٛايي ١اي حْ٘ ٝ ٛؤي اؾتاٙ ٝ ٗؼطكي ظيطؾاذت اضائ٠ ضيع كؼآيت -2-7-2

 ١اي آتي زضزؾت ٗغآؼ٠ ٝ تطٛا٠ٗ

ُطٟٝ اصٔي ٝ قاْٗ ًٔي٠ ًاال١اي ًكاٝضظي ٝ صٜؼتي( ٝ  7خاتدايي ًاال) ت٠ تلٌيي ت٢ي٠ ٗاتطيؽ  -2-7-3

 ٗؿاكط تطاي ٛواط ٢ٖٗ ٝ ثوْ اؾتاٙ ٝ تلٌيي تطزز زاذٔي اظ تطزز تطاٛعيت يا ػثٞضي اظ اؾتاٙ

تطآٝضز تواضا ٝ ػطض٠ خاتدايي ًاال ٝ ٗؿاكط تط ٗحٞض١اي ٢ٖٗ اؾتاٙ ت٠ تلٌيي ٛٞع ٝؾي٠ٔ ٛؤي٠  -2-7-4

 زٝچطذ٠ ٝ ٗٞتٞض( -ٗحٞض ٝ تيكتط 3ٝ  2ًاٗيٞٙ  -ٗيٜي تٞؼ -اتٞتٞؼ -ًاٗيٞٛت-ٛتٝا -)ؾٞاضي



 

11 

 

 

 ٗؼطكي تاثيط ػٜاصط خٞي تط حْ٘ ٝ ٛوْ زض اؾتاٙ -2-7-5

 ؾِٜيٚ تطف ٝ يرثٜساٙ اضائ٠ كٜٞٙ ٗوات٠ٔ تا ًٞالى، -2-7-6

 ؾِٜيٚ تطف ٝ يرثٜساٙ ٗؼطكي ضٝـ ؾاٗاٛس١ي ٝ تطٛا٠ٗ ضيعي ضا٢١ا زض ظٗاٙ ًٞالى، -2-7-7

 ؾِٜيٚ زض اؾتاٙ  تطف ٝ يرثٜساٙ ٕ تطاي ضا١ساضي زض ًٞالى،ٗٞاز ٝ ٗصآح الظ -2-7-8

 ٗؼطكي ٗاقيٚ آالت ٝ تد٢يعات ضا١ساضي ظٗؿتاٛي ٗٞضز ٓعٕٝ زض اؾتاٙ  -2-7-9

 ؾِٜيٚ زض اؾتاٙ  تطف ٝ يرثٜساٙ ؾاظي ٛ٘ي تطاي ٗسيطيت قطايظ ًٞالى، اضائ٠ ضا١ٜ٘اي شذيطٟ -2-7-10

 اؾتاٙ  يد زض ٝ تطف الي٠ تكٌيْ اظ پيكِيطي ػ٘ٔيات اضائ٠ ضا١ٜ٘اي -2-7-11

 ُيط زض اؾتاٙ تطف ا١٘يت ٝ اضائ٠ ضٝـ ايداز حصاض١اي -2-7-12

 

 جىگل  يآكص سًس -2-8

 يؾٞظ آتف آٗاض اكتيزض -2-8-1

 اؾتاٙ خِْٜ زض يؾٞظتفط ٛؿثت ت٠ آيپصةيآؾ ي١اق٢طؾتاٙ ي١ا يؾٞظ آتف آٗاض -2-8-1-1

 ديتاض ،يؾٞظ آتف ٗؿاحت ن،يحط ٛٞع ،يؾٞظ ٗحْ آتف ٗاٜٛس آٙ ت٠ ٗطتٞط اعالػات طيؾا ٝ ًطٗاٛكاٟ

اظ اؾت ياؾتاٙ ًطٗاٛكاٟ ٛ يؼياظ ازاضٟ ٜٗاتغ عث ً  ذات٠٘ ٠ً ٗؼ٘ٞال ٝ قطٝع ؾاػت ذات٠٘، ٝ قطٝع

 اكت ُطزز.يزض

 قاذص  ياٛتراب چٜس ق٢طؾتاٙ خ٢ت تطضؾ  -2-8-2

 اؾتاٙ ًطٗاٛكاٟ تا تٞخ٠ ت٠ ؾغح ي١ا زض ق٢طؾتاٙ يؾٞظ آتف يكطاٝاٛ يتطضؾ -2-8-2-1

 يخ٢ت تطضؾ يؾٞظ ٚ آٗاض آتفيكتطيتا ت يي١ا ٢طؾتا١ٙا ٝ اٛتراب ق يؾٞظ ؾٞذت٠ ٝ تؼساز آتف

 (ؾٞظي قاذص ضتث٠ تٜسي ذغط آتف) F  قاذص

ٚ يي تطيٚ ٛعزييٝ تؼ ٛوك٠ يتط ضٝ يٗٞضز تطضؾ ي ١ا ق٢طؾتاٙ ي١ا يؾٞظ ٗكرص ٛ٘ٞزٙ آتف -2-8-3

 ١ا يؾٞظ ١ط ًسإ اظ آتف يتطا يؿتِاٟ ١ٞاقٜاؾيا

 ١ٞاقٜاؾي ي١ا زازٟ يآٝض خ٘غ -2-8-4

 يت٘اٗ يتطا يٛؿث ضعٞتت ٝ ١ٞا يٗتط، زٗا 10 اضتلاع زض تاز ؾطػت ي١ا زازٟ اكتيزض -2-8-4-1

 يؾٞظ ت٠ آٙ آتف يؿتِاٟ ١ٞاقٜاؾيٚ ايتط يياظ ٛعز يٗٞضز تطضؾ ي١ا يؾٞظ آتف

ٖ ٛ٘ٞزاض آٙ تط حؿة ظٗاٙ زض ؾاػات هثْ اظ قطٝع ١ط يٝ تطؾF  يؾٞظ آتف ذغط قاذص ي ٗحاؾث٠ -2-8-5

 ي ؾاػت٠ ي يظٗاٛ  زض تاظٟ يؾٞظ آتف

 ؾاػات زض قاذص طات ٗوساضيعاٙ تـيٗ ٗطح٠ٔ ٚيا زض)١كساض اضائ٠ زض قاذص تيٗٞكو عاٙيٗ يتطضؾ -2-8-6

 .(هطاض ذٞا١س ُطكت يٗٞضز تطضؾ يؾٞظ تا تٞخ٠ ت٠ ٝؾؼت ١ط آتف ١ا يؾٞظ آتف اظ هثْ
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ح ت٠ يت٠ ٛتا تٞخ٠ تا طيٚ ٗوازيا)يؾٞظ ذغط آتف ١كساض يتٜس ضتث٠ يتطا قاذص آؾتا٠ٛ طيٗواز ٚييتؼ -2-8-7

 .(زؾت ذٞا١ٜسآٗس قسٟ ت٠ يتطضؾ ي١ا يؾٞظ آتف  يتٜس زؾت٠ ٟ اظزؾت آٗس

 ايداز ؾاٗا٠ٛ ٝ ؾيؿتٖ كطٗاٛس١ي حازث٠ آتف ؾٞظي  -2-8-8

 

 جمع بىذي ي اراوٍ گشارش مزحلٍ ديم طزح -2-9

 

 

  ومومشرح خدمات مرحله سشرح خدمات مرحله س

  مزماوطاٌ كلفيق وقطٍ َاي مخاطزات ي اراوٍ راَنارَاي مذيزيت خطزپذيزي استان
 

 

 محذيدٌ خذمات
ٕٞ ٗغآؼات تٔلين اعالػات ٝ ٛوك٠ ١اي پ٠ٜ٢ تٜسي ٗراعطات اؾتاٙ ٝ تحٔيْ ٗراعطات ظ اٛدإ ٗطح٠ٔ ؾ١سف ا

عثيؼي تطاي ظيط ؾاذت ١ا، قطياٙ ١اي حياتي، ؾس١ا، ؾاذت٘اٙ ١اي زٝٓتي، ػ٘ٞٗي، تداضي ٝ صٜؼتي، تي٘اضؾتاٙ 

قث٠ٌ ُاظضؾاٛي، ٗطاًع زاضٝيي ٝ پعقٌي  ١ا ايؿتِاٟ ١اي آتف ٛكاٛي، پؿت ١اي تطم، ضاٟ ١ا، پْ ١ا، قث٠ٌ آتطؾاٛي،

ٝ ... )٠ً تا ١٘ا١ِٜي ًاضكطٗا ٛوك٠ ١اي پاي٠ ٝ ٗٞهؼيت آ٢ٛا زض اذتياض ٗكاٝض هطاض زازٟ ذٞا١س قس( زض ؾغح 

( ٗسيطيت ٗراعطات زض action  plan)ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ عطح ػْ٘ ق٢طؾتاٙ ١اي اؾتاٙ صٞضت ٗي ُيطز. ٝ ١٘چٜيٚ

 ض١اي ٗسيطيت ذغطپصيطي اؾتاٙ اٛدإ ٗي ُيطز.ٗٞاهغ تحطاٙ ٝ اضائ٠ ضا١ٌا

 

 مزماوطاٌكلفيق وقطٍ َاي مخاطزات ي اراوٍ راَنارَاي مذيزيت خطزپذيزي استان  -3

 تطضؾي قاذص ١اي ٗسيطيت ضيؿي تاليا ٝ تسٝيٚ ٝ عثو٠ تٜسي آ٢ٛا -3-1

 ضچٞب ًا١ف ضيؿياضٝـ تغثين ٗغآؼات اؾتاٙ تا ٗؼياض١اي چ٢ -3-2

 عطح ٗرتٔق١اي  ترف ١اي ٛوك٠ خ٘غ تٜسي اعالػات -3-3

 تدعي٠ ٝ تحٔيْ ٝ زؾت٠ تٜسي ٝ اٝٓٞيت تٜسي ضيؿي ١اي ٗطتثظ تا ٗراعطات عطح -3-4

ًاضي ١سكٜ٘س ٗسيطيت ذغطپصيطي تطاي ١٘ا١ِٜي كؼآيت ١اي ٗسيطيت ذغطپصيطي تسٝيٚ تطٛا٠ٗ -3-5

 اؾتاٙ
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اثطات ٗراعطات عثيؼي تطاي ظيط ؾاذت ١ا، قطياٙ ١اي حياتي، ؾس١ا، ؾاذت٘اٙ ١اي  تطضؾي -3-6

ٓتي، ػ٘ٞٗي، تداضي ٝ صٜؼتي، تي٘اضؾتاٙ ١ا ايؿتِاٟ ١اي آتف ٛكاٛي، پؿت ١اي تطم، ضاٟ زٝ

١ا، پْ ١ا، قث٠ٌ آتطؾاٛي، قث٠ٌ ُاظضؾاٛي ٝ ... ٠ً تا ١٘ا١ِٜي ًاضكطٗا ٛوك٠ ١اي پاي٠ ٝ ٗٞهؼيت 

 .)ٛوك٠ ١اي تحٔئي(آ٢ٛا زض اذتياض ٗكاٝض هطاض زازٟ ذٞا١س قس

يطي اؾتاٙ تط اؾاؼ ٛتايح ٗغآؼات اٛدإ قسٟ زض ترف ١اي اضائ٠ ضا١ٌاض١اي ٗسيطيت ذغطپص -3-7

 عطح ٝ تدعي٠ ٝ تحٔيْ اٛدإ قسٟ زض اضتثاط تا ظيطؾاذت ١اي اؾتاٙ ٗرتٔق

 ١اي زضخ٠ اّٝ ٗسيطيت ٗراعطات زض ٗٞاهغ تحطاٙ( action  plan)ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ عطح ػْ٘  -3-8

 ضطٝضت ٝ تٞخي٠ ٛصة ؾيؿتٖ ١اي پيف ١كساض ٗراعطات.تطضؾي  -3-9

ظٕ ت٠ ٜٗظٞض ًا١ف ١اي ٗٞخٞز ٝ اضائ٠ اهساٗات ال١ا، اٌٗاٛات،ً٘ثٞز١ا ٝ تٞاٛاييتْ ظطكيتحٔي -3-10

 پصيطي.ذغط

ًم طزحجمع بىذي ي اراوٍ گشارش مزحلٍ س 
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 تاقس.  ٗي ريال .......................تطاتط (  2ٗغاتن قطح ذسٗات پيٞؾت  )عطح آعح٠٘ ذسٗات  حن -3-1-1

آصًط ٗكّ٘ٞ ضطاية تؼسيْ ٗغاتن تا  آعح٠٘ كٞم تا تٞخ٠ ت٠ ظٗاٙ ػوس هطاضزاز ٝ اٛدإ ٗغآؼات، حن -3-1-2

 ُطزز. ضيعي ٗي ١اي ؾاظٗاٙ ٗسيطيت ٝ تطٛا٠ٗ ٛا٠ٗ ترف

 

 ات حق الشحمٍ طزحجذيل جشوي

 حن آعح٠٘ ٗٞضٞع

  طزح مزحلٍ ايل -1

  گزدآيري اطالعات ي اقذامات ايليٍ -1-1

  ضُز مزماوطاٌ دربزرسي مطالعات ريشپُىٍ بىذي صوًكنىيل لزسٌ اي اوجام ضذٌ  -1-2

  طزح مزحلٍ ديم -2

  لزسٌ خيشي -1-2

صحت سىجي مطالعات ريشپُىٍ بىذي صوًكنىيل لزسٌ اي ضُز  -2-2

اراوٍ ضًابط ملي ماربزي اراضي در ضُز مزماوطاٌ بز اساس  مزماوطاٌ ي

 مطالعات مذمًر

 

  خيشي  سيل -2-3

  سميه لغشش-2-4

  خطنسالي-2-5

  سزماسدگي-2-6

  مًالك ي يخبىذان ي بزف سىگيه)مسذيد ضذن راٌ َا ي معابز(-2-7

  آكص سًسي جىگل-2-8

  طزح ًممزحلٍ س -3

  جمع مل:      
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 الشحمٍ ًٌ پزداخت حقوح -3-2

ت٠ ػٜٞاٙ پيف پطزاذت زض هثاّ تض٘يٚ ٗٞضز هثّٞ ، عطح ذسٗاتآعح٠٘  % اظ ًْ ٗثٔؾ حن20ٗؼازّ  -3-2-1

پطزاذت ذٞا١س قس ٠ً ت٠ ٛؿثت  هطاضزاز١اي ذسٗات ٗكاٝضٟ پػ١ٝكي، قطايظ ػ٘ٞٗي 16ًاضكطٗا ٝ ٗغاتن ٗازٟ 

 ُطزز. ١اي تؼسي ًؿط ٗي اظ پطزاذت

 ٝ اػالٕ ٝصّٞ ُعاضـ تٞؾظ ًاضكطٗا عطح اّٝ ٗطح٠ُٔعاضـ اضائ٠  % پؽ اظ10 -3-2-2

 % پؽ اظ اضائ٠ ُعاضـ ٗطح٠ٔ زٕٝ عطح ٝ اػالٕ ٝصّٞ ُعاضـ تٞؾظ ًاضكطٗا40 -3-2-3

 تصٞية ُعاضـ ٗطح٠ٔ زٕٝ عطح% پؽ اظ 25 -3-2-4

 ٕٞ عطح ٝ اػالٕ ٝصّٞ ُعاضـ تٞؾظ ًاضكطٗاؾپؽ اظ اضائ٠ ُعاضـ ٗطح٠ٔ % 15 -3-2-5

 تصٞية ُعاضـ ٗطح٠ٔ ؾٕٞ عطح% پؽ اظ 10  -3-2-6

 مسًر -3-3

% تؼٜٞاٙ ؾپطزٟ حؿٚ اٛدإ ًاض ًؿط ذٞا١س ُطزيس ٠ً پؽ اظ ذات٠٘ هطاضزاز ٝ 10اظ ١ط پطزاذت  -3-3-1

 ًاضكطٗا ػٞزت زازٟ ذٞا١س قس. پؽ اظ تائيس ٝ ٗطح٠ٔ اّٝ عطحتصٞية 

 ًٔي٠ ًؿٞض هاٛٞٛي ت٠ ػ٢سٟ پػ١ٝكٌسٟ اؾت. -3-3-2

آق: زض صٞضتي ٠ً پػ١ٝكٌسٟ زض ظٗي٠ٜ اذص ٗؼاكيت ٗآياتي ٝ تي٠٘ تط عثن ضٞاتظ ٝ هٞاٛيٚ خاضي  -3ٟ تثصط

١ا اهساٗات هاٛٞٛي الظٕ ضا ت٠ ػْ٘ آٝضز ٝ ٗساضى الظٕ ٗثٜي تط ٗؼاكيت ضا ت٠ ًاضكطٗا  ١ا ٝ پػ١ٝكٌسٟ تطاي زاٛكِاٟ

 اضائ٠ ٛ٘ايس، ٗغاتن هٞاٛيٚ خاضي ػْ٘ ذٞا١س قس.
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 اوجام مار بىذي بزوامٍ سمان ي مذت اوجام خذمات -4

 ٗاٟ ق٘ؿي ٝ ٗغاتن تا ٛ٘ٞزاض ظيط ٗي تاقس. 15ظٗاٙ هطاضزاز 
 

 سمان ضزيع قزارداد ي مذت آن  

 ٗحاؾث٠ ٗي قٞز. ف پطزاذت پي زضياكتتاضيد قطٝع ٗغآؼات اظ ظٗاٙ  -

تاقيس تي٠ قيطط ايٌٜي٠ ًاضكطٗيا       عزٟ ٗاٟ ق٘ؿي اظ تاضيد قطٝع ٗغآؼات ٗيي اٛپٗست اٛدإ ذسٗات ٗٞضٞع هطاضزاز  -

  پصيط اؾت.ٗٞاضز تؼ٢س ذٞز ضا زض ٗٞػس ٗوطض اٛدإ ز١س. ت٘سيس ٗست هطاضزاز تا تٞاكن عطكيٚ اٌٗاٙ
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 زضصس ٗثٔؾ حن آعح٠٘ هاتْ اكعايف 25زض صٞضت اكعايف قطح ذسٗات تا اتالؽ ًاضكطٗا حن آعح٠٘ تا  -1

 ٗي تاقس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


