روش تحدید حدودعمومی
ّذف از تحذیذ عوَهی تطخیع ٍ تعییي حذ فبغل هله هَرد تحذیذ ًسجت ثِ اهالوی است وِ ثب آى اهالن ّوسبیگی دارد
عول تحذیذ حذٍد ثِ عْذُ ًوبیٌذُ ٍ ًمطِ ثردار است وِ ثب راٌّوبیی هتمبضی ثجت ٍ یب لبئن همبم اٍ ثب در ًظر گرفتي حذٍدی
وِ در اظْبرًبهِ رور ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ هیساى هَرد تػرف ٍی غَرت هی گیرد ٍ رٍش اًجبم آى ثذیي ضرح است:
پس از اًتطبر آگْی تحذیذی ٍ لجل از فرا رسیذى هَعذ تحذیذ رئیس ادارُ ًوبیٌذُ ٍ ًمطِ ثرداری را جْت اًجبم عولیبت
تحذیذ حذٍد تعییي ٍ دستَر هی دّذ اثالغ الزم ثرای اًْب غبدر ضَد.
اهَر اداری اثالغ الزم را غبدر ٍ پس اهضبء هسئَل ادارُ ٍ درج ضوبرُ ثر آى ثِ ضویوِ یه ًسخِ از آگْی تحذیذ آى را ثِ
ًوبیٌذُ ًٍمطِ ثردار تسلین هی دارد ،ثذیْی است چٌبًچِ لطعبتی از اهالن هَرد تحذیذ خبرج از ضعبع  30ویلَهتر ثبضذ
پرداخت فَق العبدُ ًوبیٌذُ ٍ ًمطِ ثردار ٍ ّسیٌِ سفر آًْب در تحذیذ عوَهی ثِ عْذُ ثجت هحل هی ثبضذ وِ ثبیستی از اعتجبر
هرثَطِ پرداخت گردد.
ًوبیٌذُ لجل از ضرٍع عولیبت تحذیذ پرًٍذُ ّبی هٌذرج در آگْی تحذیذی را از ثبیگبًی تحَیل گرفتِ ٍ رسیذ آًْب را ثِ
ثبیگبًی تسلین هی دارد.
ثب ضرٍع زهبى عولیبت تحذیذ ًوبیٌذُ ثِ اتفبق ًمطِ ثردار ّوِ رٍزُ ًسجت ثِ تحذیذ حذٍد اهالن هٌذرج در آگْی ثِ ترتیت
تبریخ ضوي رعبیت هَاد 68الی 78ٍ75الی 81آئیي ًبهِ لبًَى ثجت الذام هی ًوبیٌذ ترتیت تحذیذ حذٍد ثذیي ًحَ است وِ
اثتذا اًذازُ ٍ هتراش ٍ تعریف حذ ضوبل سپس حذ ضرق ثعذ حذ جٌَة ٍ سپس حذ غرة تعییي ٍ هطخع هی گردد.
غَرت جلسِ تحذیذ حذٍد اهالن هَرد تحذیذ ّوِ رٍزُ ثبیستی ثب خطی خَاًب ٍثذٍى للن خَردگی ٍ غحیح تٌظین ٍ ثِ
اهضبء هبله ٍ هجبٍریٌی وِ حضَر دارًذ ثرسذ ًوبیٌذُ ٍ ًمطِ ثردار ًیس خَد آى را اهضبء ثٌوبیٌذ.
ًمطِ ثردار عالٍُ ثر ترسین ًمطِ هله ٍ تعییي هسبحت آى هَظف است ول هله را ثر هجٌبی لیوت هٌطمِ ای ارزیبثی ٍ ثري
ارزیبثی را ًیس تٌظین ٍ ثِ اهضبء هبله رسبًیذُ ٍ خَد ًیس آى را اهضبء ًوَدُ تب ّوراُ ثب ًمطِ هله ٍ غَرتجلسِ تحذیذ ضویٌِ
پرًٍذُ گردد.
پس از اًجبم عولیبت تحذیذ ًوبیٌذُ هجذد هَظف است هَرد تحذیذ را ثب هجبٍریي تطیجك ٍ پیص ًَیس سٌذ هبلىیت ّر
پالن را ثطَر جذاگبًِ تْیِ ٍ ضویوِ پرًٍذُ ًوبیذ.
در پیص ًَیس سٌذ هبلىیت وِ ٍسیلِ ًوبیٌذُ تْیِ هی ضَد عالٍُ ثر لیذ هطخػبت وبهل اهالن ٍ ضوبرُ پالن ٍ هحل ٍلَع
هله ٍ حذٍد ٍ هطخػبت آى جریبى وبهل پرًٍذُ ثبیستی در لسوت هرثَطِ از اثتذا تب عولیبت تحذیذ رور ٍ ًوبیٌذُ ًظر
ًْبئی خَد را در خػَظ غذٍر سٌذ هبلىیت اعالم ٍ آى راپس از اتوبم تٌظین پیص ًَیس اسٌبد هبلىیت ًوبیٌذُ گسارش ختن

عولیبت تحذیذ را ثِ رئیس ثجت ارائِ ٍ اٍ ًیس دستَر ثجت غَرت جلسبت تحذیذی در دفتر اًذیىبتَر غبدر هی ًوبیذ .پس از
ثجت غَرت جلسبت تحذیذی در دفتر اًذیىبتَر پرًٍذُ ّب ثِ ضویوِ غَرت جلسِ تحذیذ ٍ ثري ارزیبثی ٍ ًمطِ هله ٍ پیص
ًَیس سٌذ هبلىیت ثِ ثبیگبًی تحَیل دادُ هی ضًَذ.

