مراحل تًسعٍ فضای آمًزشی در خصًص خرید ي اجارٌ ملک
تشسسی ،پتاًسیل سٌجی ٍ اختػاظ سْن ّش استاى اص تَسؼِ هذاسس ٍ ػقذ تفاّن ًاهِ ای فی هاتیي ساصهاى سوا ٍ
دتیشخاًِ ضَسای ًظاست ٍ ّواٌّگی سوای استاى دس خػَظ تَسؼِ هذاسس سوا تا سال 1400
تذٍیي تشًاهِ ػولیاتی تش اساس سْن هذاسس جذیذ التاسیس هَسد تَافق
تشسسی فضاّای هَجَد هاصاد ٍاحذّای داًطگاّی دس سغح هٌغقِ
تشسسی ٍ هکاى یاتی تَسظ سوای ٍاحذ تا تَجِ تِ ًیاصسٌجی اًجام ضذُ  ،پتاًسیل جزب داًص آهَص هقاسى تَدى تا
هکاى ّای آهَصضی هَجَد تِ لحاػ ایجاد هجتوغ  ،تَاى هالی ٍ ػذم اهکاى استفادُ اص فضاّای هَجَد ٍاحذّای داًطگاّی
اسائِ قیوت کاسضٌاسی تَسظ ٍاحذ ٍ قیوت اػالم ضذُ تَسظ هالک
اخز هجَص اص ضَسای ًظاست ٍ ّواٌّگی استاى
تکویل ٍ اسائِ  13تشگ فشم هشتَط تِ اعالػات ٍ عشح تَجیْی ( پیَست ضواسُ یک)
تشسسی اسائِ فشم ّای هشتَعِ ( پیَست ضواسُ سِ ) دس ساتغِ تا هطخػات فیضیکی ٍ هَقؼیت ضْشی اص سَی ٍاحذ ٍ تشسسی
هذیشیت آهَصضی ٍ پژٍّطی دس خػَظ ًیاص ٍ یا ػذم ًیاص دس تشًاهِ تَسؼِ هذاسس تا سال ّ ٍ 1400وچٌیي تشسسی ٍضؼیت
هلک ٍ هَقؼیت هکاًی آى جْت ساُ اًذاصی هذسسِ تا تَجِ تِ ضاخع ّای تؼییي ضذُ ٍ اٍلَیت تٌذی آًْا
تشسسی هیذاًی اداسُ کل ػوشاى دس خػَظ هَقؼیت هکاًی  ،استحکام ًسثی  ،اهکاى ایجاد هذسسِ  ،تشآٍسد تقشیثی ّضیٌِ
تؼویشات اٍلیِ ٍ تجْیض  ،تشسسی دس خػَظ اهکاى ٍ یا ػذم اهکاى استفادُ اص ساختواى ّای ٍاحذّای داًطگاّی ٍ اسائِ
گضاسش هشتَعِ تشای کویسیَى هؼاهالت
عشح هَضَع دس کویسیَى هؼاهالت ساصهاى ٍ اتخار تػوین تا تَجِ تِ سقف هجاص هؼاهالت
دس خػَظ خشیذ پس اص تػَیة دس کویسیَى هؼاهالت ،اسائِ تِ ساصهاى هشکضی داًطگاُ جْت غذٍس هجَص ًْایی
اقذام تا ًظاست اداسُ کل ػوشاى ٍ تَسؼِ

لطفاً پیشىهادات خًد را در خصًص فرم ارائٍ شدٌ بٍ ادارٌ کل عمران ي تًسعٍ ارائٍ ومایید.
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