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جناب آقاي مهنذس كمالي زاده
شهردار محترم كرج
موضوع  :مصوبه شورا درخصوص سامانذهي سايت هاي مخابراتي و ارتباطي شهر كرج -دكل هاي
مخابراتي
سالم علیکن
احتراهاً  ،الحیهِ ؾْسارز هِ ؾورزُ /67/2/81668ؼ هَزخ  97/07/14هِ ؾسح ذحیل(( :غرهرًدّی
ا٢ل ّر ،آًتي ّر ،غرحیت ّر
غرشگرز

هكس

هٓرًٍت ؾْسغرش

هخرهسرتی ٍ رزتبريیًٟ ،ؽ هػصرحیی از رزتٟر

٢یٛی غیور ٍ هٌُس ؾْس ،

ٍ غالهت ٍ رحیوٌی ؾْسًٍدرى رحیٛر هیٌورحید .از رحیي زرغتر ؾْسارز
ٍ هٓورز

ٍ ّو٣رز

غرشهرى ٌٚرٍز

٢سد هر ههَزحیت

ريالْرت ٍ رزتبريرت ،غرشهرى غیور ،هٌُس ٍ

ٚهر غبص ؾْس ٍ رپسرتَزّر رحیسرًػل ٍ ّوسرُ رٍل رٞدرم هِ تْیِ "يسح غرهرًدّی غرحیت ّر هخرهسرتی
(  ِ٢هًره ٝآى ٍَرحی ٙؾْسارز ٢سد ،غرشهرى ّر ذحیسهى ٍ ٍ رزتبريی ؾْس ٢سد» هؿتول هس  16هراُ
رؾخرـ حٟیٟی ٍ حَٟٞی هتٟرنی ٍ حیر ارزًدُ پسٍرًِ ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر

هخرهسرتی تٓییي گساحیدُ) ٍ

هخؽ رلصرهرت ؾْسغرش ٍ ّوچٌیي "آحییي ًرهِ قدٍز هجَش رحدرث غرحیت هخرهسرتی ٍ رزتبريی" ( ِ٢از اٍ
هٌد تدٍحیي ؾدُ رغت) هِ حهَز رحیٛرا هیگساا .لرر خَرّؿوٌد شحیبرغرش از  21هٌد ٍ رلصرهرت ٌٚی از 20
رغت هر رهٓرى ًُس هِ رّویت ٍ نسٍزت هَنَِ اغتَز ٚسهرئید هسرتب از قهي ْلٌی ؾَزر

رغالهی

ؾْس ٢سد هًسح ٍ ًتیجِ زر رهس هِ رهالٔ ًورحیٌد».
پیسٍ ًرهِ ؾورزُ  67/8/99348هَزخ  1397/07/14از خكَـ الحیهِ هِ ؾورزُ  67/2/81668هَزخ
 ، 1397/07/14هَرزا رزئِ ؾدُ رقالحی ذحیلرلر٢س ،جرحیگصحیي پیَغت الحیهِ هرَ٢ز گساحید.
آئیي ًرهِ قدٍز هجَش رحدرث غرحیت هخرهسرتی ٍ رزتبريی ؾْس ٢سد
رل )ٙرلصرهرت ؾْسغرش ٍ شحیبرغرش :
.1

غرشهرى ٚرٍر هََ ٙرغت پع رش تكَحیب آحییي ًرهِ ،يسح ٢لی جرًورحیی (هَنَِ هراُ  4يسح
غرهرًدّی غرحیتْر هخرهسرتی ٍ رزتبريی ؾْس ٢سد) زر تْیِ ٍ جْت تكَحیب هِ ٢ویتِ زرّبس (هَنَِ
هراُ غَم يسح َٜٚرلر٢س) ٍ غپع جْت تكَحیب ًْرحیی هِ ؾَزر ؾْس رزغرل ًورحید.
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.2

رٍلَحیت ّر رحدرث غرحیت
-1-2

غرحیتْر ْوَهی هَجَا از رختیرز ؾْسارز

-2-2

غرحیس غرحیتْر ْوَهی از رختیرز ؾْسارز رش ٞبیل رلورىّر ٍ غرشُّر هٌكَهِ هَجَا(ا٢ل
ّر هَجَا ٍ پلّر َّرحیی ْرهس پیراُ ٍ ٖیسُ)

-3-2

غرحیتْر ْوَهی ٍ اٍلتی هَجَا

-4-2

غرختورًْر ْوَهی از رختیرز ؾْسارز (هِ هٌَُز رحدرث غرحیتْر جدحید)

-5-2

غرختورًْر ْوَهی ٍ اٍلتی ( هِ هٌَُز رحدرث غرحیتْر جدحید)

-6-2

غرحیتْر ؾخكی هَجَا  ِ٢از حرل حرنس هِ قَزت هؿتس ٠تَغى رپسرتَزّر رغتٛراُ هی
ؾًَد.

-7-2

غرحیتْر پؿت هرهی
تبكسُ  :از قَزت رًتخرب غرحیت از پؿت هرم ّر زْرحیت هَرزا شحیس رلصرهی رغت:

 -1-7-2زْرحیت ٚرقلِ رحیوٌی رش آًتي هًره ٝرغترًدرزاّر هخرهسرتی هكَب ٢ؿَز
 -2-7-2رغتٟسرز تجْیصرت غرحیت از ه٣رى ّر پَؾؿی ٍ هػتتس
 -3-7-2خَاارز رش رٚصٍاى ٌْرقس ٍ رلورى ّر رنرٚی هِ غرشُ ا٢ل
 -4-7-2پٌْرى ٢ساى ٢رهل ّر ٍ غین ّر هسهَو رش ًورّر ْوَهی
 -5-7-2حكرزّر ريسر٘ غرحیت هگًَِر هرؾد  ِ٢هر رلورى ّر پیسرهًَی ّوخَرًی ارؾتِ هرؾد.
 -8-2غرختورى ّرحیی هر ٢رزهس تجرز  ،قٌٓتی ٍ هرّبی
تبكسُ ٢ :1لیِ رپسرتَزّر ه٣لٌٛد ًػبت هِ رزرئِ ره٣رى ًكب آًتي هس زٍ ا٢ل ّر هَجَا هِ قَزت
) رٞدرم ٍ رش رحدرث غرحیت جدحید از هجرٍزت غرحیتّر هٌكَهِ پسّیص ًورحیٌدSite Sharing.هؿتس( ٠
تبكسُ  :2رپسرتَزّر

هرل ١ا٢ل ّر

هَجَا هٌََٛد ازقَزت ازخَرغت غرحیس رپسرتَزّر ،ره٣رى

رغتٛراُ رش آًْر زر هر تػْین رجرزُ هًره ٝؾسرحیى هٌد ً " 4هَُ ههرغبِ تٓسّ ِٚر از يسح غرهرًدّی
غرحیتْر هخرهسرتی ٍ رزتبريی ؾْس ٢سد" ٚسرّن غرشًد.
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 -3رغتٟسرز ا٢ل جدحید از قَزت ٞسرز گیس از هٓسل احید ْوَم ،هِ ؾسو رزرئِ يسح شحیبرغرش هَاُ
ٍ هْسُ هسارزرى هخرهسرتی ٍ رزتبريی هََ ٙهِ رجسر ٢لیِ نَرهى ٍ هٟسزرت ؾْسغرش ٍ شحیبرغرش
هی هرؾٌد ٍ هرحیػتی ٢لیِ يسح ّر شحیبرغرش پع رش ترحیید هسجّ قدٍز هجَش ٓٚرلیت غرحیت ،ا٢ل ٍ
آًتي رجسرحیی ؾًَد .هِ هٌَُز زْرحیت ح َٜٟؾْسًٍد ٍ هػئَلیت رجتورْی از يسرحی ،ه٣رى حیرهی ٍ
رغتٟسرز رٍلیِ غرحیت ،رًجرم رٞدرهرت ذحیل رلصرهی رغت:
-1-3

رزشحیرهی قهیح رش هؿخكرت هًٌ ِٟهسهَو (رزشحیرهی رش هؿخكرت چؿن رًدرش)

-2-3

رزرئِ يسح شحیبرغرش هِ قَزت ٢لی ٍ غِ هٓد

-3-3

رًتخرب هَرا هسَٖب ،پرحیدرز ٍ شحیبر از غرخت ا٢ل ّر

-4-3

پسّیص رش ٞسرز گسٚتي ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر هِ يَز  ِ٢هرْج رٖتؿرؼ از خى آغورى ههدٍاُ
گساا.

-5-3

خَاارز رش جرًورحیی ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر از هٓسل احید هٌرّر ترزحیخی هر َّحیت ٍ هر رزشؼ
از غًح ؾْس

-6-3

پسّیص رش جرًورحیی ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر از هٟرهل رحجرمً ،وراّر ،رلورى ّرًٟ ،رؾی ّر احیَرز ،
آب ًورّر ،ترهلَّر تبلیٗرتی ٍ ٚهرّر ٍ ه٣رى ّر ًَزپسارش ؾدُ از غًح ؾْس

-7-3

خَاارز رش جرًورحیی ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر از ارخل ٍ حیر ًصاحی٣ی هیراحیي ٍ ٚلّ ِ٣ر

-8-3

خَاارز رش ًكب ا٢ل ّر ٍ آًتي ّر از ْسل پیراُ زٍّر ٍ پسّیص رش رحیجرا رختالل از تساا
ْرهسحیي پیراُ

 -9-3زْرحیت تٌرغب رًدرشُ ٍ رزتٛرِ ا٢لْر هر غرختورًْر

ههیًی هبتٌی هس تَپَگسرٚی ٍ

هَزَٚگسرٚی ٢لی رزتٛرْرت هًٌِٟ
-10-3

شحیبرغرش َرّس ا٢ل ٍ آًتي هی هرحیػت هر هَرا رًجرم گیسا  ِ٢هجوَِْ

غرحیت هر هرٚت

ههیى ّوگَى گساا .رغتترز حیر ًورغرش ) (Camouflageهسر غرحیت ،ا٢ل ٍ آًتي از تورهی غرحیت
ّر هَجَا حیر جدحید رالحدرث نسٍز رغت ٍ هی هرحیػت هِ زٍؾْرحیی رًجرم گیسا  ِ٢ترحیس غرحیت
هس چْسُ ههیى هِ حدرٞل هسغد.

3117/33/31
5/1/5/17/1313

 -4رغتٛراُ رش تٌَ٣لَض

 IBSجْت پَؾؽ اّی هٌرغب از غرختورى ّرحیی  ِ٢از آى ّر ؾسرحیى

ًكب ٍجَا ارزا.
 -5رغتٛراُ رش تجْیصرت هر رًدرشُ ّر َ٢چ ٍ ١هر حدرٞل ههسرت هسر غالهت ٍ هْدرؾت ْوَهی
هِ ٢و ١تٌَ٣لَض ّر جدحید هدًُس ٞسرز گیسا.
ً -6كب ا٢لّر از ٚهر هرش هر هرل٣یت خكَقی هِ حدرٞل هسغد.
ٌْ -7درلصٍم غرحیت ّر جدحیدرلهدرث هِ قَزت ا٢ل ٍ ه٣رى هؿتس )Site Sharing( ٠رحیجرا گساا.
-8

ٌْدرلصٍم ه٣رى حیرهی غرحیتّر شهیٌی هر تَجِ هِ ههل ّر ٢ن تساا ؾْس ،ارزر حسحین غبص،
اٍز رش هیورزغترى ّر ،هسر٢ص پصؾ٣ی ٍ هسر٢ص آهَشؾی ٍ رهر٢ي هػًَ٣ی ٍ نوي زْرحیت ٢لیِ
ً٣رت رحیوٌی ٍ رغترًدرزاّر الشم رش جویّ جْرت (هْدرؾتیٌٚ ،ی ٍ ٖیسُ) ٍ ّوچٌیي زْرحیت احید ٍ
هٌُس ؾْس رًجرم گیسا.

 -9هر تَجِ هِ هكَهِ ؾَزر رغالهی ؾْس از رحیي خكَـ ،رزرنی هٓسٚی ؾدُ رش غَ ؾس٢ت
تلٛي ّوسرُ حتی راله٣رى از ٚهرّر غبص ٍ هرش ٍ ٢رزهس تجْیصرت ؾْس هرؾد.
 -10از هَزا رهال ٠خكَقی٢ ،ػب زنرحیت زغوی ٍ هههس

هرل ٍ ١حیر هرل٣یي ٍرحدّر

رحدرحی رْن رش هػًَ٣ی ٍ تجرز ٍ  ...تَغى هتٟرنی رلصرهی رغت.
 -11هٌرّر رحدرحی از رهال ٠خكَقی هیهرحیػت ارزر پسٍرًِ غرخت ٍ حیر گَرّی پرحیرً٣رز هَاُ ٍ
از قَزت ارؾتي تخلٛرت غرختورًی ،هدٍر تخلٛرت هرَ٢ز از ٢ویػیَى ّر

هسهَيِ زغیدگی

ؾًَد.
از قَزت ًكب تجْیصرت ٍ ا٢ل از ههَيِ هرش حیرو رهالٚ ،٠هرّر هرشرا هس ٚ %40هر هرش
هَجَا رش ٢ل ْسقِ هل ١از ًُس گسٚتِ ؾَا ٍ از رهال٢ی  ِ٢هیصرى هػرحت ٚهر هرش ٢وتس رش
 200هتسهسهّ هی هرؾد ره٣رى قدٍز هجَش ًوی هرؾد.
تبكسُ :از هَرزا خرـ هی هرحیػتی هَنَِ جْت هسزغی هِ هٓرًٍت ؾْسغرش ٍ هٓورز رزغرل ٍ
هسزغی گساا.
 -12پالّ ٠ر

هٓسٚی ؾدُ از رهالَٞ ٠لٌرهِ ر

ًبرؾد .از خكَـ گػتسُ يسح ّر

ٍحیطُ از

قَزتی ِ٣ارزر پسٍرًِ هرؾد هس رغرظ نَرهى يسح جرًورحیی ،هَنّ ا٢ل هر ّو٣رز هٓرًٍت
ؾْسغرش ٍ هٓورز ٍ غرشهرى ٌٚرٍز ريالْرت ٍ رزتبريرت هؿخف گساا ٍ از قَزتیِ٣
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ارزر پسٍرًِ ًبرؾد ،از ٢رزگسٍُ غیور ٍ هٌُس ،تكویورت الشم رتخرذ گساا.
تبكسُ :ازقَزت هؿرِ هَاى هل٢ ،١ػب زنرحیت هههس هرل٣یي رلصرهیػت.
ً -13كب ٍ جرًورحیی ا٢ل از ٚهرّر هرش پالّ ٠ر خكَقی ٍ حیر ْوَهی ارل هس ت٣ٛیً ١وی هرؾد.
ً -14گْدرز ٍ پر٢ػرش هٌُس ْوَهی رحیػتگرُ ّر هخرهسرتی ٍ رزتبريی هػتوس هس ْْدُ هتٟرنی هی
هرؾد.
٢ -15ل هػرحت رؾٗرل ؾدُ تَغى غرحیت شهیٌی(ا٢ل ،آًتي ،تجْیصرت رقلی  ،تجْیصرت ٚسْی ٌٚ ،ع ٍ
ٖیسُ) از رهر٢ي ْوَهی ٍ ٚهر ؾْس حدر٢خس  30هتسهسهّ هَاُ ٍ از قَزت هْسُ هسارز هِ
قَزت هؿتس ٠هر رپسرتَزّر

احیگس رحیي هیصرى ٞرهل رٚصرحیؽ هی هرؾد( .هػرحت ٞید ؾدُ از

رجرزُ ًرهِ هالْ ٠ول ًوی هرؾد ،هػرحت ٍرٓٞی رؾٗرل ؾدُ هالْ ٠ول رغت)
 -16تورم تجْیصرت هی٣سٍغرحیت ّر هرحیػتی زٍ

هدًِ ا٢ل ٍ حیر غرشُ جرحیگصحیي ًكب ؾدُ ٍ ٚهر

احیگس زر رؾٗرل ًٌٌ٣د.
ً -17كب ّسگًَِ ا٢ل ٍ رتر ١ٞتجْیصرت از پیراُ زٍّر هِ رغتخٌر ا٢ل ّر هی٣سٍغرحیتّر (هؿسٍو
هِ ْدم غد هٓبس) هوٌَِ رغت.
 -18هر تَجِ هِ هجرش هَاى ًكب ا٢ل شهیٌی از هٌريٚ ٝرٞد غرختورى زْرحیت حدرٞل ٚرقلِ (پرحیِ) ا٢ل
جدحید هِ ؾسح ذحیل نسٍز رغت:
-1-18

غرختورىّر هػًَ٣ی ٍ هسر٢ص حػرظ جوٓیتی  50 :هتس

-2-18

ّس ًَِ ا٢ل شهیٌی احیگس  :حدرٞل  400هتس

ً -19كب ا٢ل ّر از ههَيِ پرزّ ٠ر ٍ ٚهر غبص ْالٍُ هس ؾسرحیى هٌدزد از رحیي آحییي ًرهِ هػتلصم
زْرحیت ً٣رت ذحیل ٍ ّوچٌیي ٢ػب ترحییدُ ٢رزگسٍُ غیور ٍ هٌُس هیهرؾد:
-1-19

هػرحت پرز ٠حدرٞل  2000هتسهسهّ هرؾد.

-2-19حدرٞل ٚرقلِ  80هتس تر ههل هرش َ٢ا٢رى ،هْدَ٢اّ ٠ر ٍ خرًِ ّر هػتٟس از حرؾیِ پرزْ٢ر
زْرحیت ؾَا.
تبكسُ :از قَزتی ِ٣رحدرث ا٢ل از حی ١ه٣رى نسٍز هرؾد ٍ رحیي ه٣رى حرئص ؾسرحیى هٌد ٍ 1-19
ً 2-19برؾد ،هَنَِ جْت هسزغی از ٢رزگسٍُ غیور ٍ هٌُس هًسح هیگساا.
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 -3-19غرحیت ّر از ًٟريی رش پرزّ ٠ر ٍ ٚهر

غبص ه٣رى حیرهی گساًد  ِ٢از احید هػتٟین ْوَم

هرشاحیدٌٌ٢دگرى ٞسرز ًگیسًد.
 -4-19هِ هٌَُز جلَگیس رش تخسحیب هٓرهس ٍ ٚهر غبص ،جْت ًكب ا٢ل ،ه٣رى ّرحیی پیؽ هیٌی هی
ؾًَد  ِ٢ره٣رى حس٢ت ٍ حیر رغتٛراُ رش جسحٟیل (جْت ْولیرت ًكب ،تجْیص ٍ ًگْدرز ) ٍجَا
ارؾتِ هرؾد.
 -5-19پع رش ْولیرت ًكب ،رپسرتَز هََ ٙهِ ز٢ ّٚلیِ خػرزت ّر رحتورلی ْوسرًی ،ترغیػرتی ٍ
ٚهر غبص هی هرؾد.
 -6-19حًْ ٍٛرل ،ازختٚ ،هر غبص ٍ ههیى شحیػت ؾْسًٍدرى ّوَرزُ هس رحدرث غرحیت ،ا٢ل ٍ آًتي
رٍلَحیت ارزا.
 -20زْرحیت هْدرؾت رل٣تسٍهٌٗريیػی رحیػتگرُ ّر هس رغرظ رغترًدرزا ّر هدٍى ٍ هلی رلصرهی هَاُ
ٍ هس غرحیس هالحُرت رٍلَحیت ارزا.
ّ -21سگًَِ تبلیٗرت تجرز

ٍ حیر ٖیس تجرز

ٍ ًَزپسارش هس زٍ

غرحیت ،ا٢ل ٍ آًتي هدٍى رخر

هجَش ٞرًًَی رش ؾْسارز ٢سد هوٌَِ رغت.
ب) رلصرهرت ٌٚی:
.1

ا٢ل ٍ غرحیس تجْیصرت هرحید هِ گًَِ ر هس زٍ غرختورى ًكب ؾًَد  ِ٢حَراث ٖیسهتسٞبِ رش
جولِ شلصلِ ٍ هراّر ؾدحید ترحیس از غرختورى ًدرؾتِ هرؾد.

.2

ٞب ل رش ًكب تجْیصرت هی هرحیػت ههرغبرت غرشُ ر هسر رزشحیرهی تَرى تهول غرشُ از هٟرهل
ًیسٍّر ًرؾی رش ًكب تجْیصرت ٍ ّوچٌیي ترحیس آى از هٟرهل شلصلِ ٍ ْول٣سا ٢لی غرختورى هَزا
رزشحیرهی ٞسرز گیسا.

.3

تسجیهر رغتٛراُ رش ا٢ل ّرحیی  ِ٢ههرغبرت رحیػترحیی آى ّر هس رغرظ غسْت هرا حدرٞل 120
٢یلَهتس از غرْت جْت ْدم رًهسر٘ آى هِ هیصرى  1ازجِ رًجرم ؾدُ رغت ،هدًُس ٞسرز گیسا.

.4

رش ًُس ٚیصحی٣ی غرختورى ّرحیی  ِ٢ا٢ل ٍ تجْیصرت هخرهسرتی ٍ رزتبريی هس زٍ آى ًكب ؾدُ
هرحیػتی از هسرهس هرز رغترتیً ١رؾی رش ٍشى تجْیصرت ٍ هرزّر

احیٌرهی٣ی ًرؾی رش ٍشؼ هرا ٍ

شلصلِ هٟرٍم هرؾٌدّ .وچٌیي زْرحیت آئیي ًرهِ غرختورى ّر َٚالا هسر ًكب ترغیػرت هرَ٢ز،

3117/33/31
5/1/5/17/1313

رلصرهی هی هرؾد.از رحیي زرغتر زْرحیت هبهج ؾؿن هٟسزرت هلی غرختورى ٍ ّوچٌیي آئیي ًرهِ
 2800شلصلِ رلصرهی هی هرؾد.
.5

از قَزت ًكب ا٢ل هس زٍ

پؿت هرم گؿترٍز ًیسٍ

ْوَا

ا٢ل هرحید ههرغبِ ؾَا ٍ

يَز ًكب ؾًَد  ِ٢رحتورل غَٟو رى ٍجَا ًدرؾتِ هرؾد ٍ رحیي رهس هرحید هػتٌد ؾَا تر ره٣رى
پیگیس

ّر

حَٟٞی هٓد

از قَزت ٍ َِٞحراحِ هرؾد ٍ رغته٣رم غرشُ ًیص هرحید هَزا ترحیید

٢رزؾٌرغرى ٌٚی ٍ ًرَس غرختورى قرحب قالحیت ٞسرز گسٚتِ ٍ حبت ؾَا ٍ ّوچٌیي ريسر٘ ا٢ل
هرحید حٛرٌ ّر

رحیوٌی ًكب گساا( .خًس هس ٜگسٚتگیّ ،ؿدرزّر

الشم ٍ ْالئن خًس زٍ

ا٢ل

ًكب ؾَا) نوٌر رزتٛرِ آًتي ّر هِ گًَِ ر هرؾد  ِ٢رهَرد آًتي ّر هخرهسرتی از هػیس ترهؽ
هػتٟین هِ خرًِ ّر ّوجَرز ًبرؾد.
.6

از ههرغبِ ٍ رجسر

پی ا٢ل ّر ،تَجِ هِ ٍشؼ هرا هػتوسٍ ،رضگًَی ٍ لْیدگی ٍ زْرحیت

رغترًدرزاّر هلی ٍ هبرحج ؾؿنّٛ ،تنًْ ،ن ٍ اّن هٟسزرت هلی غرختورى رلصرهی رغت.
.7

رش آًجرئیً ِ٣كب ا٢ل ٍ آًتي ٍ تجْیصرت هسهَيِ ،رحتورل هسخَزا قرْ ِٟهر غرختورى ٍ
ٚهر ههل ًكب زر رٚصرحیؽ هی اّد ،لرر هی هرحیػت غیػتن هس ٜگیس هتٌرغب يسرحی ؾدُ ٍ هر
زْرحیت رغترًدرزا هلیّ ،درحیت ٢رهل ّر

حرهل جسحیرى قرْ ِٟرش هػیسّر

هًوئي ٍ رهي قَزت

گیسا.
.8

زْرحیت ٢لیِ ً٣رت رحیوٌی هسرهس اغتَزرلٓول ّر غرشهرى ّر ٍ رزگرى ّر ذحیسهى (غرشهرى ههیى
شحیػتٍ ،شرزت هْدرؾت ٍ ازهرى ٍ آهَشؼ پصؾ٣ی ،هَغػِ رغترًدرزا ٍ تهٟیٟرت قٌٓتی رحیسرى،
غر شهرى تٌُین هٟسزرت ٍ رزتبريرت زراحیَحیی ٢ؿَز ٍ غرشهرى رًسض رتوی رهَز حٛرَت از هسرهس
رؾِٓ) هس رغرظ رغترًدرزاّر هسهَيِ ٍ رغترًدرزا هلی  ... ٍ ICNIRP8567رلصرهی رغت.

.9

زْرحیت آئیي ًرهِ غرختورى ّر

َٚالا

هسر

ًكب ترغیػرت هرَ٢ز ،زْرحیت آئیي ًرهِ

 ٍ ASTMزْرحیت آئیي ًرهِ  AWSهسر جَؾ٣رز ٍ زْرحیت آئیي ًرهِ  TIA ٍ R-22-Fرلصرهی
هیهرؾد.
.10

از ترهلَّر

هس ٜتجْیصرت هخرهسرتی ٍ رزتبريی هرحیػتی رش ٚیَشّر

رغترًدرزا ٍ هتٌرغب هر

جسحیرى هكسٚی ( حدر٢خس  20ازقد هر٢صحیون هكس٘) رغتٛراُ ؾدُ هرؾدّ .وچٌیي تورهی غین ّر ٍ
٢رهل ّر هرحیػتی هتٌرغب هر جسحیرى هكسٚی جرز

ٍ يسح ّر

تَغِٓ آحیٌدُ رًتخرب ؾَا .از
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قَزت تَغِٓ ٍ رٚصرحیؽ جسحیرى ،ههرغبرت ًٞس ٍ يَل غین هرحیػتی هجدارً رًجرم ٍ از قَزت
ًیرش ًػبت هِ تَٓحیم آًْر رٞدرم ؾَا.
.11

زْرحیت رغترًدرزاّر

هْدرؾت رل٣تسٍهٌٗريیػی رلصرهیػت ٍ ٌ٢تسل ٍ رًدرشُگیس

ؾدت هیدرى

رل٣تسحی٣ی( ٍ )Eهٌٗريیػی( )Hپع رش ًكب ٍ زرُ رًدرش ٍ ريویٌرى رش تًره ٝپرزرهتسّر

غیػتن

رجسر ؾدُ هر هَرشحیي رغترًدرزا ،هی هرحیػت تَغى رپسرتَز حدر٢خس حیّٛ ١تِ پع رش زرُ رًدرش رًجرم
گیسا.
.12

ًكب ترهلَ هؿخكرت ٌٚی از غرحیت ّرً ،رم غرشهرى حیر ؾس٢ت ٢رزهس ،ؾورزُ حبت ٍ ّؿدرز
خًس هس ٜگسٚتگی ٍ ًكب غرحیس ْالئن نسٍز هس زٍ ا٢ل رلصرهی رغت.

.13

رپسرتَزّر هی تَرًٌد هِ هٌَُز ٢رّؽ رحسرت ههیًی ًكب ا٢ل رش غرختورى ّر ٍ غرشُ ّر
هَجَا هِ ؾسح ذحیل پع رش رخر هجَش رش هسرجّ هسهَيِ ،رغتٛراُ ًورحیٌد:

 .13.1غرختورى ّر ٍ هسد ّر تجرز ٍ رارز
 .13.2پل ّر ٖیس هػًح ٍ پل ّر ْرهس پیراُ
 .13.3غرحیس غرشُ ّر هلٌد ً ِ٢كب آًتي هس زٍ آى ّر هٌّ ٞرًًَی ًدرؾتِ هرؾد.
.14

هْسُ هسارزرى ٍ ٢رزهسرى رحیػتگرُ ّر هخرهسرتی ٍ رزتبريی ه٣لٌٛد ٢لیِ رحیػتگرُ ّر هرَ٢ز زر
تهت پَؾؽ هیوِ ٢رهل ًرؾی رش تورم خًسرت ٍ هػئَلیت ّر هدًی ٞبرل ٢رزٌ٢رى ٍ رؾخرـ حرلج
ٞسرز اٌّد.

.15

زْرحیت هالحُرت  EMF ٍ HSEهسر
ّر الشم از رحیي شهیٌِ هسر

ؾْسًٍدرى هر رغترًدرزاّر

زٍش اًیر ٍ رًجرم ّورحیؽ

ؾْسًٍدرى ،هرًیتَزحیٌگ رًدرشُ گیس اٍزُ ر تؿٓؿٓرت آًتي(رهَرد

 ٍ )RFريالِ زغرًی قهیح هِ هسام قَزت پرحیسا.
.16

هِ الیل رٚصرحیؽ آلَاگی تؿٓؿٓی از غًح ؾْس الشم رغت  ِ٢تٓدرا غرحیت ّر

تجْیصرت

هخرهسرتی ٍ رزتبريی رش يس ٜه٣رًیرهی ْلوی هِ حدرٞل هسغد.
.17

هتٟرنیرى هرحید ٢لیِ ً٣رت رحیوٌی ٍ ههرُٚت رش رؾِٓ ٢ؿَز زر هسرهس اغتَزرلٓول ّر

هكَب
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ٍشرزت هْدرؾت ٍ زگَالتَز ٍ رًسض رتوی زْرحیت ًوَاُ ٍ هجَشّر الشم زر رخر ًورحیٌد.
.18

از خكَـ رحیػتگرُ ّر ٚسغتٌدُ – گیسًدُ ( )BTSرپسرتَزّر تلٛي ّوسرُ هًَز خرـ ،رزتٛرِ
ا٢ل خَا رحیػتر شهیٌی از ّس ؾسرحیًی ًبرحید هیؽ رش  36هتس رش زٍ شهیي هرؾد.

.19

از غرحیت ّر پؿت هرهی ٚرقلِ آًتي ّر از هرشُ حدرٞل – حدر٢خس ،جْت ترهؽ رقلی آًتي ّر رش
پٌجسُ غرختورًْر

هػًَ٣ی هجرٍز هیهرحیػت حدرٞل  30هتس هرؾد ٍ زْرحیت هَرزا ذحیل رلصرهی

رغت:
 -1-19غرختورى هرحید ارزر رغ٣لت هٌد هٌرغب هرؾد (ٚلص حیر هتًَی)
 -2-19غرختورى ّر هی هرحیػت ٞدهت غرخت هٌرغبی ارؾتِ هرؾد (غي غرختورى تسجیهرً ٢وتس رش 15
غرل هرؾد).
 -3-19رغتٛراُ رش هتَى هر ْیرز حدرٞل  350جْت ٌٚدرغیَى ّر (ا٢ل ّر ،هْرزّر ،رغتسر٢چس شحیس )BTS
رلصرهی رغت.
 -4-19از قَزت رحسرش ؾسرحیى  ،َٜٚه٣رى غرحیت تَغى ٢رزؾٌرغرى ٌٚی (هٌْدغیي ْوسرى ٍ
هخرهسرت) هسزغی ؾدُ تر هؿ٣ل ٌٚی ٍجَا ًدرؾتِ هرؾد( .گصرزؼ هسزغی ٌٚی تَغى رحیؿرى
رههر خَرّد ؾد).
 -5-19رًجرم ههرغبرت هرزگررز

جْت غتَى ّر

پؿت هرم تَغى هٌْدظ يسرح (هٌْدظ ْوسرى)

ارزر ؾورزُ ًُرم هٌْدغی رًجرم ٍ هْس ٍ رههر خَرّد ؾد.
 -6-19تْیِ يسح ّر

رجسرحیی ٍ ترحیید ٍ ًُرزت آى تَغى هٌْدظ غرختورى ارزر

ؾورزُ ًُرم

هٌْدغی
-7-19ؾسٍ ِ ْولیرت رجسرحیی شحیس ًُس ًرَس غرختورًی هتٟرنی هسهَيِ ٍ رخر ترحییدحیِ رش ٍ

ٞبل رش

رًجرم هتَى زحیص
 -8-19ترحیید ًرَس غرختورًی پع رش ْولیرت  ،CCVچٌرًچِ ًرَس غرختورًی ترحییدحیِ قراز ًٌورحید،
ْولیرت رًجرم ًخَرّد ؾد.
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 -9-19از پرحیرى ْولیرت رجسرحیی ًٟؿِ  As builtتْیِ ؾدُ ٍ هرحید هِ ترحیید هٌْدظ ًرَس ًُرم هٌْدغی
هسغد.
 -10-19رخر ترحییدحیِ هیصرى هٟرٍهت شهیي ٍ غیػتن گسرًد ٍ هسٞگیس.
 -20از غرحیت ّر شهیٌی زْرحیت هَرزا ذحیل رلصرهی رغت:
 -1-20رخر آشهرحیؽ هٟرٍهت خر٠
 -2-20هر تَجِ هِ حجن هتَى ٍ ًَِ ا٢ل ترحییدحیِ هتَى رخر گساا(.چٌرًچِ هتَى آهراُ ٢رزخرًِ خسحیدرز
ؾَا ،هسگِ هتَى  ِ٢هیرًگس ْیرز آى هی هرؾد ،هرحید رزرئِ گساا).
 -3-20تػت زرغترحیی ا٢ل (ٌ٢تسل ا٢ل رش لهرٌ ْدم رغتٟسرز قهیح)
 -4-20از خكَـ ٢لیِ غرحیت ّر
ؾْسارز

هٌكَهِ از هٌري ٝؾْسارز

٢سد  ِ٢از يسح ّر

رجسرحیی

ٞسرز گیسا هتٟرنیرى هرحید َس٘ هدت حدر٢خس حی ١هرُ پع رش رْالم ٢تبی ؾْسارز

ّصحی ٌِ خَاؾرى ًػبت هِ جرهجــرحیی تجْیصرت غرحیـت هٌكَهــِ رٞدرم ًورحیٌــد ٍ ؾــْسارز

هر
ًیص

حتیرلوٟدٍز ّو٣رز الشم جْت رحیي رهس زر هبرٍل خَرّد ًوَا.
 -5-20رغتٛراُ رش چسرٔ ا٢ل ،از ارخل ههدٍاُ ؾْسّر هسر ٢لیِ ا٢ل ّر (هِ ٖیس رش غرحیت ّر ارخل
غرختورًی ٍ هی٣سٍ  )BTSنسٍز رغت.
 -6-20رزتٛرِ ا٢ل ّر پؿت هرهی هِ يَز هٓوَل  6هتس هرال خسپؿتِ ٍ حیر  9هتس زٍ غًح پؿت هرم
هر زْرحیت رلصرهرت ٍ تكَحیب از ٢ویتِ ٌٚی هجرش هی هرؾد.
تبكسُ :از قَزتی  ِ٢هٌر هس ؾسرحیى هجبَز هِ رحدرث ا٢ل ّرحیی هر رزتٛرْی ٚسرتس رش هیصرى رْالم ؾدُ
غیور ٍ هٌُس هًسح ؾدُ ٍ هَزا هَرٟٚت ٞسرز از هٌد  20-6هرؾین هرحیػتی هَنَِ از ٢رزگسٍُ
گیسا.
 -7-20ا٢ل ٍ آًتٌی  ِ٢هِ هدت ؾؽ ( )6هرُ پیَغتِ هالرغتٛراُ هرٞی هورًد ،هتسٍ ِ٢تلٟی ؾدُ ٍ هِ
ذحیٌ ّٛرخًرز ٢تبی هبٌی هس جوّ آٍز آى رهالٔ هی گساا ،از قَزت ْدم تَجِ هِ رخًرز ،ا٢ل ٍ
آًتي هتسٍ ِ٢يب ٝهٟسزرت حدر٢خس َس٘ هدت غِ ( )3هرُ تَغى َْرهل ؾْسارز ٢سد جوّ آٍز
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هی ؾَا.
ؾرحیرى ذ٢س رغتً ،كب ٍ رغتٟسرز ا٢ل ّر جدحید ْالٍُ هس ؾسرحیى هًسح از رحیي آحییي ًرهِ ،هػتلصم
زْرحیت غرحیس نَرهى ٍ هٟسزرت هَنَِْ ًیص هی هرؾد.
د) ًهَُ ههرغبِ رجرزُ هْر ا٢ل ّر هخرهسرتی
-1

غرشهرى هِ هٌَُز پیگیس

ٍ رًجرم رٞدرهرت هسهَو هِ قدٍز هجَش رحدرث ٍ هْسُهسارز

ٍ

حكَل ريویٌرى رش ٢رز٢سا قهیح ٍ زْرحیت ؾسرحیى ٍ رغترًدرزاّر ٍ هٟسزرت هَنَِْ ،هِ رشر
قدٍز هجَش ،رش ّس غرحیت هخرهسرتی ) (BTSهبلٕ  15/000/000زحیرل ٍ رش ّس ا٢ل رزتبريرت هیػین
(زراحیَحیی) هبلٕ  10/000/000زحیرل هِ ٌَْرى هْر

خدهرت جبسرى ّصحیٌِّر

غرشهرى ،رش هتٟرنی

ازحیرٚت هجَش رحدرث ٍ هْسُهسارز ٍ ،قَل هیًورحید.
-2

تٓس ِٚغرالًِ رجرزُ ٍ قدٍز هجَش رحدرثً ،كب ،رجسر ٍ هْسُ هسارز رحیػتگرُ ّر هخرهسرتی،
ٍر ّٞاز رهال ٠هتٓل ٝهِ ؾْسارز رش يسحیٚ ٝسهَل شحیس ههرغبِ ٍ رش هتٟرنیرى ازحیرٚت هی گساا:

)(P*S*12*F1)+(T*K*H*L*F2
(حرقلهسب هبلٕ ٞیوت هًٌ ِٟر از غًح رؾٗرل رحیػتگرُ از ْدا ( 12تٓدرا هرّْر غرل) از نسحیب
حرهت ( ) 1/4هِ رنر ِٚحرقلهسب ًَِ رحیػتگرُ هخرهسرتی از ًَِ ا٢ل از رزتٛرِ ا٢ل از نسحیب
٢رزهس از ًسخ حرهت () )650
 ،هسر

غرلْر  1398 ٍ 1397هس هبٌر اٚتسچِ )(Pتبكسُ  :1از ٚسهَل  َٜٚرلر٢س ٞیوت هًٌ ِٟر

رزشؼ هٓرهالتی رهال ٠غرل  ٍ 1397هسر

غرلْر

آتی ،هر پیؿٌْرا غرشهرى ٍ تكَحیب ؾَزر
رغالهی ؾْس تٓییي هی گساا.

تبكسُ :2هِ هبلٕ هرَ٢ز هْر هرلیرت هس رزشؼ رٚصٍاُ رنر ِٚهیگساا.
تبكسُ٢ :3لیِ ٢ػَزرت ٞرًًَی رْن رش هیوِ ٍ هرلیرت هس ْْدُ هتٟرنی هیهرؾد.
تبكسُ  :4از ههرغبِ ٚسهَل :َٜٚ
 -1-4غًح رؾٗرل رحیػتگرُ ّر رزتبريرت هیػین رش ًَِ هْرز  5 ،هتس هسهّ از ًُس گسٚتِ هیؾَا.
 -2-4هبٌر ههرغبِ ٞیوت هًٌ ِٟر ٞ ،یوت هًٌِٟر ٢رزهس تجرز ًصاحی٣تسحیي هلَ ٠هِ ههل رحدرث
ا٢ل هیهرؾد.
 -3-4ؾسح پرزرهتسّر هسرغرظ جدرٍل ؾورزُ  4 ٍ 3 ،2 ،1هیبرؾد.
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از غرحیت ّر ٍر ّٞاز رهال ٠خكَقی ،هِ هٌَُز قدٍز پسٍرًِ هْسُ هسارز هَٞت ،قسٚر
ّصحیٌِ هْر خدهرت هْسُهسارز هَٞت يبٚ ٝسهَل شحیس ٍ هِ قَزت غرالًِ رش هرل ١رخر هی گساا:
T*K*H*L*F2

(حرقلنسب ًَ ِ رحیػتگرُ هخرهسرتی از ًَِ ا٢ل از رزتٛرِ ا٢ل از نسحیب ٢رزهس از ًسخ حرهت .ؾسح
پرزرهتسّر هسرغرظ جدرٍل ؾورزُ  4 ٍ 3 ،2 ،1هیبرؾد).
تبكسُ  :1هِ هبلٕ هرَ٢ز هْر هرلیرت هس رزشؼ رٚصٍاُ ٍ غرحیس هبرلٕ ٞرًًَی رنر ِٚهیگساا.
تبكسُ٢ :2لیِ ٢ػَزرت ٞرًًَی رْن رش هیوِ ٍ هرلیرت هس ْْدُ هتٟرنی هیهرؾد.
تبكسُ  :3تر شهرى تػَحیِ حػرب ٍ پسارخت تٓسّ ِٚر

هكَب ،هجَش هْسُهسارز

هسر

رغتٟسرز

غرحیت هخرهسرتی حیر ا٢ل رزتبريی قراز ًخَرّد ؾد.
تبكسُ  :4چٌرًچِ غرحیتْر هخرهسرتی رحدرث ؾدُ رش رهال ٠خكَقی هِ رهال ٠هتٓل ٝهِ ؾْسارز
هٌتٟل گساًد ،تٓس  ِٚغرالًِ رجرزُ ٍ قدٍز هجَش رحدرثً ،كب ،رجسر ٍ هْسُ هسارز رحیػتگرُ ّر
هخرهسرتی (هٌد  )2هِ هیصرى  30ازقد ٢رّؽ هی حیرهد.
جدٍل ؾورزُ 1
پرزرهتس
P
K
T

S

H

ؾسح
ٞیوت هًٌ ِٟر
ًَِ ا٢ل
ًَِ رحیػتگرُ هخرهسرتی
هًٌِٟ
نسحیب غًح رؾٗرل
رحیػتگرُ
رزتٛرِ ا٢ل (رزتٛرِ ا٢ل
 +رزتٛرِ غرختورى)

زحیرل

هس رغرظ اٚتسچِ رزشؼ هٓرهالتی
رهال ٠غرل 97

ْدا حرهت

هس رغرظ جدٍل ؾورزُ2

ْدا حرهت

هس رغرظ جدٍل ؾورزُ3
هس رغرظ يسح ٌٚی رزرحیِ ؾدُ

هتسهسهّ

تَغى هتٟرنی ههرغبِ هی
ؾَا
هس رغرظ يسح ٌٚی رزرحیِ ؾدُ

هتس

تَغى هتٟرنی ههرغبِ هی
ؾَا

ْدا حرهت

هس رغرظ جدٍل ؾورزُ4

F1

ًسخ حرهت

ْدا حرهت

هسرهس هر ْد حرهت 1/4

F2

نسحیب حرهت

ْدا حرهت

هسرهس هر ْد حرهت 650

L

نسحیب ٢رزهس

ٍرحد

تَنیهرت
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جدٍل ؾورزُ 2
) ًَِKا٢ل (

هٟدرز

هر٢سٍ

120

هی٣سٍ

110

پیَ٣

100

غرحیس

90
جدٍل ؾورزُ 3

) ًَِTرحیػتگرُ هخرهسرتی (

هٟدرز

رزتبريرت ّوسرُ

80

رزتبريرت ٍرحیو٣ع

75

رزتبريرت ً ًِٟهِ ًًِٟ

70

)FCPهْرز (

60
جدٍل ؾورزُ 4
نسحیب ٢رزهس

٢رزهس
٢لیِ رهال ٠هتٓل ٝهِ ؾْسارز

-4

1

هػًَ٣ی

2/5

آهَشؾی ،هرّبیٚ ،سٌّگی

3

ازهرًی

3/5

تجرز ٍ غرحیس ٢رزهسحیْر

2

ازقَزتی ِ٣هیؽ رش حی ١رپسرتَز حیر هْسُ هسارز رش غرشُ ا٢ل رغتٛراُ ًورحید ):(Site Sharing
رل )ٙرش شهرى رغتٛراُ هؿتس ،٠هْر رجرزُ غرحیت ٍ حیر هْر خدهرت هْسُ هسارز هَٞت هسحػب هَزا،
هسرغرظ نسحیب رجرزُ هْر رٚصرحیؽ هیحیرهد ٍ ّسحی ١رش رپسرتَزّر هِ ؾسح جدٍل ذحیل هََ ٙهِ
پسارخت آى ّػتٌد:
جدٍل ؾورزُ 5
نسحیب
زاحیٙ

تٓدرا رپسرتَزّر

رجرزُ

ًهَُ پسارخت

هْر
1

2

1/5

غرشًدُ ا٢ل هِ هیصرى  %40هبلٕ رجرزُ هْر (ههرغبِ
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ؾدُ هسرغرظ هٌد ٍ 2حیر هٌد  3هسحػب هَزا ٍ
نسحیب رجرزُهْر) ٍ هرهٟی هس ْْدُ رپسرتَز اٍم
غرشًدُ ا٢ل هِ هیصرى  %30هبلٕ رجرزُ هْر (ههرغبِ
2

1/8

3

ؾدُ هسرغرظ هٌد  ٍ 2حیر هٌد  3هسحػب هَزا ٍ
نسحیب رجرزُهْر) ٍ هرهٟی هِ ًػبت هػرٍ

هس

ْْدُ غرحیس رپسرتَزّر
غرشًدُ ا٢ل هِ هیصرى  %20هبلٕ رجرزُ (ههرغبِ ؾدُ
3

 ٍ 4حیر هیؿتس

2/1

هسرغرظ هٌد ٍ 2حیر هٌد  3هسحػب هَزا ٍ نسحیب
رجرزُهْر) ٍ هرهٟی هِ ًػبت هػرٍ هس ْْدُ غرحیس
رپسرتَزّر

ب) ازقَزت ًیرش هِ تٗییس ا٢ل ٍ حیر رًجرم رقالحرت ٢لی هِ هٌَُز رغتٛراُ رؾتسر٢ی رپسرتَزّرّ ،صحیٌِ-
ّر

رقالح ٍ تٗییس هسْْدُ رپسرتَز جدحید هَاُ ٍ رحیي رپسرتَز هِ ٌَْرى غرشًدُ ا٢ل ازًُس گسٚتِ
هیؾَا.

د) ازقَزت هسٍش رختال٘ هیرى رپسرتَزّر ،هسجّ تكوین گیس غرشهرى ٌٚرٍز ريالْرت ٍ رزتبريرت
ؾْسارز ٢سد هیهرؾد ٍ يسٚیي هلصم هِ رجسر تكویورت هتخرُ ّػتٌد.
-5

٢لیِ هدّیّر پع رش رخًرز ٢تبی هِ هْسُ هسارز (هْسُهسارزرى) ،از پسًٍدُ رپسرتَز(رپسرتَزّر)
هٌَُز ٍ حبت خَرّد ؾد ٍ ازقَزت ْدم پسارخت هدّی ٍ جسرحین هسهَيِ ،پیگیس

الشم جْت

هسچیدى ٍ جلَگیس رش هْسُ هسارز رًجرم خَرّد ؾد.
-6

ازخكَـ غرحیتْر ٍر ّٞاز رهال ٠خكَقی ،هدّی پع رش رخًرز ٢تبی هِ هرل ،١از پسًٍدُ
هل٣ی آى هٌَُز ٍ حبت خَرّد ؾد ٍ ازقَزت ْدم پسارخت هدّی ٍ جسرحین هسهَيِ ،نوي هسچیدى
ٍ جلَگیس رش هْسُهسارز  ،هَنَِ جْت رٞدرهرت ٞرًًَی هِ هسرجّ ذ زهى رزغرل هی گساا.

-7

هدت شهرى ٞسرزارا رجرزُ ٍ هْسُهسارز

حدر٢خس  5غرل هیهرؾد  ِ٢هیبرغت هِ قَزت

غرلیرًِ تودحید ؾَا .هبلٕ زحیرلی ٞسرزاراّر هٌر هِ تٓس ِٚرهالٖی رش غَ ؾَزر رغالهی ؾْس تٓییي
ٍ ازحیرٚت هیگساا .ازقَزت ْدم رهالٔ تٓس ِٚتر شهرى غسزغید هْلت پسارخت غرالًِ ،تٓس ِٚغرل
ٞبل هِ ْالٍُ ًسخ تَزم ًیسٍ رًػرًی (رْالهی رش غَ ٍشرزت تٓرٍى٢ ،رز ٍ زٚرُ رجتورْی) هبٌر
ههرغبِ خَرّد هَا.
-8

از قَزتی ِ٣هدت شهرى ٞسرزارا رجرزُ هیؽ رش حی ١غرل هرؾد ٍ رپسرتَز رجرزُ هْر زر حی٣جر
پسارخت ًورحید هؿوَل رٚصرحیؽ ًسخ غرالًِ هسرغرظ هٌد ً 7خَرّد ؾد.
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ؾْسارز
ؾْسارز

٢سد هیتَرًد  20ازقد ازآهد حرقل رش رجسر

ٍ رحیجرا شحیسغرختْر

الشم هسر

رحیي هكَهِ زر هسر

رغتٛراُ هؿتس ٠رش ا٢لّر ٍ غرحیتْر

رهَز ICT
هخرهسرتی هِ

هٌَُز جلَگیس رش رٚصرحیؽ آًْر ٍ ٢رّؽ َْرزل ؾْس ّ ،صحیٌِ ًورحید.
٢ -11لیِ هػئَلیتــْر

ًگْدرز

رش ا٢ل ٍ تجْیــصرت ٍ هیوِ ّر

هسهَيِ هس ْْدُ رپسرتَزغـرشًدُ

هیهرؾد.
ّ -11س رپسرتَز هجرش رغت حدر٢خس تٓدرا  4آًتي ٍ زراحیَ هتٓل ٝهِ خَا زر هس زٍ ا٢ل ًكب ًورحید.
تبكسُ :ازقَزتی ِ٣رپسرتَز ًیرش هِ ًكب هیؽ رش  4آًتي ٍ زراحیَ ارؾتِ هرؾد هِ رشر رنر ِٚؾدى
ّستٓدرا آًتي ٍ زراحیَ 10 ،ازقد هِ تٓس ِٚرجرزُ ٍ قدٍز هجَش رحدرثً ،كب ،رجسر ٍ هْسُ
هسارز رحیػتگرُ ّر هخرهسرتی ٍ تٓس ِٚهْر خدهرت هْسُهسارز هَٞت رنر ِٚهیگساا.
 -12هرل٣یت ا٢لْر هخرهسرتی ٍر ّٞاز رهال ٠ؾْسارز پع رش رتورم هدت ٞسرزارا هِ ؾْسارز ٢سد
ٍرگررز هی گساا.
تبكسُ :ا زقَزت ٚػخ ٞسرزارا هِ قَزت حیً٣س ِٚرش غَ ؾْسارز از هدت ٢وتس رش غِ غرل ،رحیي
هٌد هلٗی هیگساا.
هتي الحیهِ :هِ هٌَُز غرهرًدّی ا٢ل ّر ،آًتي ّر ٍ غرحیت هخرهسرتی ٍ رزتبريی يسح غرهرًدّی غرحیت ّر
هخرهسرتی ٍ رزتبريی ؾْس ٢سد ٍ ًیص آحییي ًرهِ قدٍز هجَش رحدرث غرحیت هخرهسرتی ٍ رزتبريی ،هِ
ؾْسارز ٢سد رجرشُ اراُ هی ؾَا تر هًره ٝهر يسح ٍ آحییي ًرهِ هكَب هَزا رؾرزُ رٞدرم ًورحید ِ٢ )).از
پٌجویي جلػِ ٢ویػیَى هٓورز  ،ؾْسغرش
 97/10/5هسزغی ٍ پیسٍ هسگصرز

جلػِ

ٍ هرٚت ّر

ٚسغَاُ ؾَزر

رغالهی ؾْس ٢سد هَزخ

تخككی هر ٢رزؾٌرغرى هٓرًٍت هٓورز

ؾْسغرش

ٍ

غرشهرى ٚرٍر ،رقالحرت هد ًُس رْهر رْورل ٍ آحییي ًرهِ قدزرلر٢س جرحیگصحیي پیَغت الحیهِ هرَ٢ز گساحید.
هَرٟٚت گساحید .هَنَِ از قد ٍ ّٛدّویي جلػِ زغوی ؾَزر

رغالهی ؾْس ٢سد هَزخ 97/10/23

هًسح ٍ هكَهِ ٢ویػیَى هر ر٢خسحیت آزرء هِ تكَحیب زغید .هسرتب جْت ريالِ ٍ رٞدرم الشم هِ حهَز
رزغرل هی گساا.
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عباس زارع
رئيس شوراي اسالمي شهر كرج

زًٍَؾت :
 -رْهر ههتسم ؾَزر رغالهی ؾْس ٢سد جْت رغتههرز

