ضوابط ساخت وساز واحدهای صنعتی
در شهرک ها /نواحی صنعتی و
مناطق ويژه اقتصادی

مقدمه:

ضوابـط و مقـررات سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتي در سـطح شـهركها /نواحي صنعتـي و مناطق ویـژه اقتصادی به منظور دسـتيابي
بـه توسـعه متـوازن كالبـدي و همچنيـن احصـا و بكارگيري اسـتاندارهاي مورد نيـاز حائز اهميت مي باشـد .قدمت ضوابط سـاخت و
سـاز واحدهـاي صنعتـي بـا ايجـاد اوليـن شـهرك هاي صنعتي در سـطح كشـور برابري مي كنـد  .از آنجايي كـه پويايـي از اصول غير
قابـل انـكار هـر پديـده زنـده محسـوب مـي گردد لـذا شـهرك  /ناحيـه صنعتـي و منطقه ويـژه اقتصـادي به عنـوان يك پديـده زنده
مسـتقر در فضـاي ملـي از ايـن امـر مسـتثني نبـوده و ضـرورت بازنگري بـر ضوابـط حاكم بر نحوه سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتي
امـري بديهـي تلقـي مـي گـردد .بديـن منظور بازنگـري ضوابط مذكـور در دسـتور كار معاونت فنی سـازمان قـرار گرفـت ونهايتا پس
از طـرح در هيـات مديره سـازمان به تصويب رسـيد.
ضوابـط موصـوف در راسـتاي تحقـق منويـات مندرج در مـاده  13آئيـن نامه اجرايي قانون تاسـيس شـركت شـهركهاي صنعتي ايران
تهيه گرديده اسـت.

هدف:

هـدف اصلـی از تهیـه ضوابـط و مقـررات سـاخت و سـاز  ،تدوين ضوابطی در راسـتای ایجـاد هماهنگـی و یکنواختـی در اجرای طرح
هـای مربـوط بـه داخـل قطعات تفکیکی بـا در نظر گرفتـن نیازهای واقعی صاحبـان صنعت و پرهیـز از به کارگیری طرح های سـلیقه
ای و همسـان سـازی طـرح هـا می باشـد ،بطوریکـه این ضوابـط بتواند ،بعنوان یک مبنای مشـترک و ملـی برای احداث بنا (متناسـب
و مرتبـط بـا مصـارف و کاربریهـای صنعتـی) در شـهرك هـا  /نواحـي صنعتي و مناطق ویـژه اقتصادی و بـا در نظر گرفتـن كليه موارد
فنـي جهـت بهـره بـرداري صاحبان صنايـع در شـهركها /نواحي صنعتـي و مناطق ویـژه اقتصادی مد نظر قـرار گيرد.
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دستورالعملها و شیوهنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

دامنه شمول:

واحدهاي صنعتي مستقر (طرف قرارداد )در شهركها  /نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي باشد.

شرح وظايف:

شـركت اسـتاني بر اسـاس درخواسـت متقاضی اقدام به بررسـي نقشـه ها به لحاظ تطبيق با ضوابط سـاخت وسـاز براي صدور مجوز
احـداث بنـا  ،نظـارت بر ضوابط سـاخت و سـاز و در صورت رعايـت آن اقدام به صـدور گواهي پايـان كار مي نمايند.

فصل اول :تعاريف

ساز و كار اجرايي و فرآيند انجام كار:

ضوابـط سـاخت و سـاز در قطعـات  :مجموعـه مقرراتـي كـه چگونگـي و نحوه سـاخت و سـاز در قطعـات را تبييـن مي كنـد  .مقررات
وضع شـده در راسـتاي سياسـتها و تصميمات متخذه در جهت احداث قطعات مي باشـد.اجراي اين سياسـتها منجر به يكسـان سـازي
سـيماي بصـري در شـهرك/ناحيه صنعتـي در گسـتره فضاي ملـي مي گردد.
سـطح احـداث :مسـاحتی از قطعـه زمیـن تخصيصـي که پـس از رعایت كليـه الزامات مندرج در ضوابط سـاخت و سـاز قابليت سـاخت
و سـاز در آن وجود دارد.
زيربنـا :مجمـوع مسـاحت كـف هاي داراي سـقف هر طبقه كه شـامل تمام سـاختمانهاي صنعتـي ،اداري ،نگهباني ،انبار و تأسيسـاتي
خواهـد بـود و بـه مترمربع بيان مي شـود.
سطح اشغال :نسبت سطوح احداث شده در همكف به مساحت کل زمین که به صورت درصد بيان می گردد.
برجلو :ضلعی از قطعه زمين است كه در جوار خيابان دسترسی قرار گرفته است.
بر جانبي :ضلعي از قطعه زمين است كه در طرفين قطعه زمين واقع شده است.
بر پشت :ضلعي از قطعه زمين است كه در مقابل بر جلو قطعه زمين واقع شده است .
حريم :حداقل فاصله فيمابين مستحدثات مصرح در اين ضوابط را حریم می نامند.
مجـوز احـداث بنـا :مجـوزی اسـت کـه قبـل از هرگونـه عملیـات سـاخت و سـاز براسـاس نقشـه هـای تاییـد شـده توسـط مراجع
ذیصلاح ،متقاضـی ملـزم بـه اخـذ آن از شـرکت اسـتانی می باشـد( .برابر با مجـوز احداث سـاختمان وفق مـاده  13آئین نامـه اجرایی
قانون تاسـیس شـرکت شـهرکهای صنعتـی ایران)
گواهـی سـاخت و سـاز :گواهـی اسـت که براسـاس تطبیـق پیشـرفت فیزیکـی وضع موجـود با مجـوز احـداث بنای واحـد صنعتی
توسـط شـرکت اسـتانی صادر مـی گردد.
گواهـی پایـان کار :گواهـی اسـت که به درخواسـت متقاضـی پس از تکمیل عملیات سـاخت و سـاز و مطابقت با نقشـه های مصوب
و مجـوز احـداث بنـا توسـط شـرکت اسـتانی صادر مـی گردد(.برابر بـا گواهی پایان سـاختمان وفـق مـاده  13آئین نامـه اجرایی قانون
تاسیس شـرکت شـهرکهای صنعتی ایران)

فصل دوم :مجوز احداث بنا ،ضوابط طراحي ،اجرا و نظارت

 -1-2انجـام هرگونـه عمليـات اجرايـي در واحدهـاي صنعتـي مسـتلزم دریافـت مجـوز احـداث بنـا (بر اسـاس مفـاد دفترچه قـرارداد)
از شـرکت اسـتانی بـوده و طـرف قـرارداد ملـزم بـه رعایـت کلیـه ضوابـط مربـوط بـه سـاخت و سـاز واحدهـا و رعایت مقـررات ملی
سـاختمان ،قوانيـن كار می باشـد.
تبصـره  :حسـب نـوع تولیـد رعایت سـایر الزامات دسـتگاههای ذیربـط در فرآیند طراحی و سـاخت واحد هـا الزامی بوده و مسـئولیت
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عـدم رعایـت متوجه طـرف قرارداد می باشـد.
 -2-2جهـت انجـام خدمـات طراحي،محاسـبه و نظـارت در خصـوص عمليات اجرايـي و اخذ تائيديه آنهـا  ،طرف قرارداد مكلف اسـت
مطابـق ضوابـط و مقـررات مربوطه از خدمات مهندسـی اشـخاص حقیقـی و حقوقی ذیصالح اسـتفاده نماید.
 -3-2در صـورت نيـاز بـه هرگونـه تغيير در نقشـه هاي تائيد شـده طرف قرارداد مكلف اسـت نقشـه هـاي اصالحي را بـا رعايت مفاد
بنـد  2-2به شـركت اسـتاني ارائه نمايد.
 -4-2نظـارت ناظـر نافـی مسـئولیت طـرف قـرارداد نمـی باشـد و در صـورت تخلـف ،تبعـات و مسـئولیت ناشـی از آن متوجـه طرف
قـراداد نيـز مي باشـد.
 -5-2طرف قرارداد مکلف است برای شروع اقدامات اجرائی با مهندس ناظر هماهنگی الزم را بعمل آورد.
 -6-2مهنـدس ناظـر مکلـف اسـت وفـق مقـررات و ضوابـط از لحاظ انطباق سـاخت و سـاز با مجوز احداث بنا و نقشـه هـاي مصوب،
کنتـرل هـای الزم را بعمـل آورده و گـزارش هـای مرحلـه ای را به شـرکت اسـتانی در مهلت مقرر ارایـه نمایند و در پایـان کار مراتب
را گواهـی نماید.
 -7-2مهنـدس ناظـر در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف سـاخت و سـاز ملـزم به ارائه گزارش به شـرکت اسـتانی بـوده و در صورت
عـدم اعلام تخلـف ،شـرکت اسـتانی می توانـد مراتب را جهـت اتخـاذ تصمیم به مراجـع ذیصالح اعلام نماید.
 -8-2درصورت بروز هرگونه تخلف در مراحل سـاخت و سـاز نمايندگان شـركت اسـتاني در راسـتاي نظارت بر سـاخت و سـاز واحدها
مـي تواند مانـع ادامه عمليات اجرائي شـوند.

فصل سوم :زیر بنا

 -1-3حداکثـر زیربنـای سـاختمان نگهبانـی  80مترمربـع و فقـط در یـک طبقـه مـی باشـد کـه در قطعـات بـاالی  20000مترمربع،
زیربنـای آن مطابـق طـرح مصـوب تـا  120مترمربـع  ،مـي توانـد افزایـش یابد.
تبصـره :در صـورت صـدور مجـوز ورودی دیگـر بـرای واحد صنعتی توسـط معاونت فني شـرکت اسـتانی احـداث سـاختمان نگهبانی
ديگـر بالمانع می باشـد.
 -2-3در صـورت پیشـنهاد معـاون فنـی و تاییـد مدیرعامـل شـرکت اسـتانی متناسـب بـا نـوع تولیـد ،سـطوح تجهیزات و تاسیسـات
خطـوط تولیـد روبـاز (بـه اسـتثنای پایپینگهـا) ،انبار روباز و سـایت روبـاز و تصفیه خانـه های فاضلاب می تواند به عنوان بخشـی
از زيربنـاي همكف (جهت محاسـبه سـطح اشـغال) لحـاظ گردد.

فصل چهارم :سطح اشغال

 -1-4سـطح اشـغال قطعات صنعتي در شـهركها  /نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تقاضا محور 40درصد و در سـایر شـهركها
 /نواحـي صنعتـي و مناطق ويـژه اقتصادي  35درصد منظـور مي گردد.
 -2-4سطح اشغال شامل مجموع سطوح ساختمان هاي توليدي ،اداري ،نگهباني ،پست برق ،پست گاز ،انبار
مسقف ،مخازن هوایی یا زمینی  ،پیش تصفیه ها و مفاد بند  2-3می باشد.
 -3-4میـزان سـطح اشـغال فضـای سـبز  15درصـد می باشـد .جهت صرفـه جویی در مصـرف آب ،فضای سـبز با گونه ها و پوشـش
گياهـي مناسـب با اقلیـم منطقه ايجـاد گردد.
تبصـره :واحدهـاي صنعتـي مـي تواننـد در صـورت عـدم امـكان رعايـت سـطح اشـغال فضاي سـبز بـه ميـزان  15درصـد ،حداكثر 5
درصـد از فضـاي سـبز احداثـي را خـارج از قطعه زميـن تخصيصي با هماهنگي شـركت اسـتاني در مشـاعات شـهرك/ناحيه صنعتي و
منطقـه ويـژه اقتصـادي مربوطـه احداث نمايد و یا توسـط شـرکت اسـتانی احـداث و هزینه آن به حسـاب بدهی متقاضـی لحاظ گردد.
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ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ،

ز ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ اﺣﺪاﺛﯽ را ﺧﺎرج از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻣﺸﺎﻋﺎت

ﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﻪ
کﻫ
شهر و
اﺣﺪاث
صنایعاﺳﺘﺎﻧﯽ
سازمانﺷﺮﮐﺖ
های ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻤﺎﯾﺪه و ﯾﺎ
اﺣﺪاث
ﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي
صنعتی ایران
های
کوچک و
شیوهنام
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪها و
دستورالعمل

ﺿﯽ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

اشـغال با رعایـت حرایم منـدرج در فصل  6و
ﺳـــﻄﺢ سـطح
ندارد .حداقل
ﻧـــﺪارد .وجـود
سـطح اشـغال
اﺷـــﻐﺎلحداقل
ﺳـــﻄﺢرعایـت
کـه امـکان
رﻋﺎﯾـــﺖقطعاتـی
ﺎﺗﯽ ﮐـــﻪ اﻣﮑـــﺎن  -4-4در
اﺷـــﻐﺎل
ﺣـــﺪاﻗﻞ
وﺟـــﻮد
ﺣـــﺪاﻗﻞ
تصویـب هیات مدیره شـرکت اسـتانی مشـخص مـي گردد.
.
ﮔﺮدد
ﺪرج در ﻓﺼﻞ  6و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
 -5-4در صـورت درخواسـت ایجـاد پارکینـگ توسـط طـرف قـرارداد اسـتاندارد پارکینگ مسـقف برای هر سـواری  15متـر مربع می
ﻧﺪارد
اﺳــــﺘﺎ
ﻗــــﺮارداد
اﯾﺠــــﺎد
ﭘﺎرﮐﯿﻨــــﮓ قطعـات بیـش از  1000متر مربـع به ازای
پارکینـگ و برای
واحـد
تامین 2
ﻃــــﺮفنسـبت بـه
ﺗﻮﺳــــﻂمـی تواند
ﭘﺎرﮐﯿﻨــــﮓمتـر مربـع
قطعـات تـا 1000
ﻮرت درﺧﻮاﺳــــﺖباشـد .
گردد
اضافـه
پارکینگ
یـکـــﺎواحـد
برآن
متـر
ــﯽ .ﺗﻮاﻧـــﺪ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑـــﻪ
ــﻊ ﻣـ
ــﺮ ﻣﺮﺑـ
 1000ﻣﺘـ
ــﺎت ﺗ
مـازادﻗﻄﻌـ
مربـعــﺪ .
ــﯽ ﺑﺎﺷـ
 1000ﻣـ
هـرﻣﺮﺑـــﻊ
ـﺮ ﺳـــﻮاري  15ﻣﺘـــﺮ

ﭘﺎرﮐﯿﻨـــﮓ و ﺑـــﺮاي ﻗﻄﻌـــﺎت ﺑـــﯿﺶ از  1000ﻣﺘـــﺮ ﻣﺮﺑـــﻊ ﺑـــﻪ ازاي ﻫـــﺮ  1000ﻣﺘـــﺮ ﻣﺮﺑـــﻊ
فصل پنجم :ارتفاع و طبقات
ﮔﺮدد .
حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداری  3طبقه ( 12متر بدون احتساب خرپشته) می باشد.
ﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺿﺎﻓﻪ-1-5

رﺗﻔﺎ ع و

در صـورت درخواسـت متقاضـي مـازاد بـر احـداث سـه طبقه با ارائـه طرح و بررسـي توسـط معاونت فنـي و تائيد هيات مديره شـركت
ﻃﺒﻘﺎتاسـتاني امـكان پذير مي باشـد.

ﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري  3ﻃﺒﻘﻪ

ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي
واﺣﺪﻫﺎي
ز
در ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻌﺘﯽﻣﯽ
ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ(
ﺴﺎب

ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ:

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ
ﻃﺮح ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
اراﺋﻪﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻫﻤﮑﺎر:
ﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺣﺪاث ﺳﻪ واﺣﺪ

اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺪ.
ﺎﻧﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪارد

ﺤﺪود

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ-:

ساختماناداري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارﺗﻔﺎع در
ﻃﺒﻘﺎت و
تصوير-1
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
اداري
ارتفاع در
طبقات و
شماره -1

 -2-5ساختمان نگهبانی فقط در یک طبقه با حداکثر ارتفاع  + 3.5متر (بدون احتساب جان پناه) می باشد.
باشدﺟﺎن ﭘﻨﺎه( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﺘﺴﺎب
)ﺑﺪون
+ 3,5
ﺣﺪاﮐﺜﺮ5ارﺗﻔﺎع
ساخت ﻃﺒﻘﻪ
ن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ
ممنوع می
سمتﻣﺘﺮمعابر
آمدگی(طره) از
هرگونهﺑﺎ پیش

ﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ)ﻃﺮه( از ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

نگهبانيﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ارﺗﻔﺎع در
ﻃﺒﻘﺎت و
ﺷﻤﺎره 2
ﺗﺼﻮﯾﺮ
ساختمان
ارتفاع در
--2طبقات و
تصوير شماره

آنها باالتـر از 20متر می باشـد و در
20كـه
مسـتحدثاتي
كليـه
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﯽدودﮐﻪكـش و
سـاختمانها ،تاسيسـات،
طبقـات
 -3-5ارتفـاع و
ﻣﺘﺮ ارتفـاعﻣﯽ
ﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از
ارﺗﻔﺎع آ
ﮐﺶ و ﮐﻠﯿﻪ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،دود
ع و ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ،
غیره واقع گردیده اسـت علاوه بر رعايت
حريم و
مراکـز
فـرودگاه،
مجـاورت بـا
ﮑﯽ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎنزدیکـی و
ﮔﺮدﯾﺪه
دارايﻗﻊ
تاسيسـاتﯿﺮه وا
امنیتی،ﺣﺮﯾﻢ و ﻏ
انتظامـي،داراي
نظامی،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
اﻣﻨﯿﺘﯽ،
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺮاﮐﺰ
كليـه ضوابـط و اسـتانداردهاي صنعتـي ،مشـمول رعايـت ضوابـط و مقـررات ارگانهاي ذيربط مـي گردد و طـرف قرارداد ملـزم به اخذ
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽ
مجـوز از ارگانهـای مربوطـه و رعايـت كليـه ضوابـط و مقررات ابالغـي در طراحي ،اجـرا و بهره برداري می باشـد.

ﻗﺮارداد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺑﻼﻏﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ،
داري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .فصل ششم :حرایم

ﺣﺮاﯾﻢ

 -1-6در مـورد زمیـن هـای صنعتـی تـا  1000مترمربـع حداقل حریم برهاي جانبي و پشـت  3.5متر از سـاختمان هـاي توليدي  ،انبار
مسـقف و روبـاز ،مخـازن هوایـی یـا زمینی ،پیش تصفیـه ها و حداقـل حریم بَرجلو با مسـتحدثات  3/5متر می باشـد.

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﭘﺸﺖ  3,5ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
د زﻣﯿﻦ ﻫﺎي 608

ﻣﺴﻘﻒ و روﺑﺎز ،ﻣﺨﺎزن ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺑَﺮﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت  3/5ﻣﺘﺮ

ﻓﺼ ﻞ ﺷﺸ ﻢ  :ﺣﺮاﯾﻢ

 -1-6در ﻣﻮرد زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﭘﺸﺖ  3,5ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي

ﻋﻨﻮان  :ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ:

اقتصادیﻣﺘﺮ
ﺤﺪﺛﺎت 3/5
َﺮﺟﻠﻮ ﺑﺎ
/نواحیﺣﺮﯾﻢ ﺑ
شهرک وهاﺣﺪاﻗﻞ
ﺶ درﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎ
واحدهایﯽ ،ﭘﯿ
ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨ
ﻣﺨﺎزن
روﺑﺎز،
ﺗﻮﻟﯿﺪي  ،اﻧﺒﺎر ﻣﺴﻘﻒ و
ﻣﺴﺘويژه
ومناطق
صنعتی
صنعتی
وساز
ساخت
ضوابط

واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ
ﻫﻤﮑﺎر:وﯾﮋه
واﺣﺪو ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻋﻨﻮان  :ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺎديﺷﺮﮐﺖ
اﻗﺘﺼﻓﻨﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎس-:ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ
ﺷﻤﺎرهﻣﺴﺌﻮل:
واﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﯽ
واﺣﺪ ﻫﻤﮑﺎر :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ:
ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ:
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﻧﺪارداﻟﻌﻤﻞ:
دﺳﺘﻮر
ﺷﻤﺎره
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺼﻮﯾﺐ:ﻧﻈﺮ-:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪارد
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ-:
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮد :ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪارد

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :ﻧﺎﻣﺤﺪود

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ-:

اﺳﺘﺎﻧﯽﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي
واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎيﺳﺎز
ﮐﺎرﺑﺮد-:ﺳﺎﺧﺖ و
ﺿﻮاﺑﻂ
ﻋﻨﻮان
ﺷﻤﺎره :ﺗﻤﺎس:
اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ
واﺣﺪ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر
ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮد :ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺗﻤﺎس-:
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺷﻤﺎره اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺪت

واﺣﺪ ﻫﻤﮑﺎر :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺘﺎﻧﯽ

ساختمان توليد
اداريخارج
اداري در
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ باﺑﺎاحداث
 1000مترمربع
حرايم
وضعيت
شماره -3
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ازﺧﺎرج از
ساختمانﺘﻤﺎن
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧ
اراضيﺗﺎتا1000
در دراراﺿﯽ
ﺣﺮاﯾﻢ
وﺿﻌﯿﺖ
تصوير -3
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره

6
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -4وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺗﺎ  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
داﺧﻞ 5ﻣﺘﺮ
اداريو درﭘﺸﺖ
ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺣﺮﯾﻢ
1000ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺮاﯾﻢيدر1000
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻ
ﻣﻮرد زﻣﯿﻨ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮﻫﺎيﺘﻤﺎن
اﺣﺪاث ﺳﺎﺧ
اراﺿﯽ ﺗﺎ
ي وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﻤﺎرهﻬﺎ-4
 -2-6در ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﯽ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت 5
ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺮﯿﯾﻪﻢﻫﺎ و
ﺣﺪاﻗﻞﺗﺼﻔ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﯽ ،ﭘﯿﺶ
1000ﯾﺎ زﻣﯿﻨ
ﻣﺨﺎزنيﻫﻮاﯾﯽ
ﻣﺴﻘﻒﻬﺎويروﺑﺎز،
ﺗﻮﻟﯿﺪي،دراﻧﺒﺎر
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺟﻠﻮ5ﺑﺎﻣﺘﺮ از
ﭘﺸﺖ
ﺟﺎﻧﺒﯽ و
ﺑﺮﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻ
ﻣﻮرد زﻣﯿﻨ
-2-6

ساختمان توليد
داخل
اداري در
ساختمان
احداث
مترمربع ﺑﺎبا
حرايم در
وﺿﻌﯿﺖوضعيت
-4
شماره
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺮداﺧﻞ
ﺣﺮﯾﻢدر
اداري
ﺘﻤﺎن
اﺣﺪاثوﺳﺎﺧ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
اراضيﺗﺎ
اراﺿﯽ
ﺣﺮاﯾﻢ در
تصويرو-4
ﺷﻤﺎره
ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺎت  5ﻣﺘﺮ ﻣﯽ
ﻣﺴﺘﺤﺪﺛ
ﺟﻠﻮ ﺑﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﺎ
ﺗﺼﻔﯿﻪ
1000ﯿﺶ
1000ﭘ
زﻣﯿتاﻨﯽ،
ﯾﯽ ﯾﺎ
ﻫﻮا
ﻣﺨﺎزن
روﺑﺎز،
ﻣﺴﻘﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪي ،اﻧﺒﺎر

 -2-6در مـورد زمینهـای صنعتـی باالی1000مترمربـع حداقـل حریـم برهـاي جانبـي و پشـت  5متر از سـاختمان هاي توليـدي ،انبار
ﺑﺎﺷﺪ .-در ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻي1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﭘﺸﺖ  5ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
2-6
مسـقف و روبـاز ،مخـازن هوایـی یـا زمینـی ،پیـش تصفیـه هـا و حداقل حریم بـر جلو بـا مسـتحدثات  5متر می باشـد .

ﺗﻮﻟﯿﺪي ،اﻧﺒﺎر ﻣﺴﻘﻒ و روﺑﺎز ،ﻣﺨﺎزن ﻫﻮاﯾﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت  5ﻣﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -5وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
تصوير شماره  -5وضعيت حرايم در اراضي بيش از  1000مترمربع با احداث ساختمان اداري در خارج از ساختمان توليد

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -5وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -5وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

ساختمان توليد
داخل
اداري در
ساختمان
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊباﺑﺎاحداث
 1000مترمربع
بيشازاز 1000
در در
حرايم
وضعيت
شماره -6
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
در داﺧﻞ
اداري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺣﺪاث
اراضيﺑﯿﺶ
اراﺿﯽ
ﺣﺮاﯾﻢ
وﺿﻌﯿﺖ
تصوير -6
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -6وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

 -3-6سـاختمان اداري بـا فاصلـه حداقـل دو متـر از بَرهـا احـداث مـي شـود و رعايت حرايم از سـاختمان هـاي توليدي ،انبار مسـقف
7
ﺗﻮﻟﯿﺪتجـارت
معـدن و
صنعت،
وزارت
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره  -6وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺮاﯾﻢ در اراﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  1000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
7
7
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و روبـاز ،مخـازن هوایـی یـا زمینـی و تصفیـه خانـه هـا بـراي زمينهاي تـا  1000متر مربـع  3.5متـر و بـاالي  1000متر مربـع  5متر
الزامـي مي باشـد.
تبصـره :در صـورت وجـود پیـش آمدگـی در سـاختمان اداري فاصله في ما بين سـالن توليـد  ،انبار مسـقف و روباز  ،مخـازن هوائی یا
زمینـی و تصفیـه خانـه هـا تـا پيش آمدگي سـاختمان اداري مبناي محاسـبه حريم مي باشـد (.مشـروط بـه اینکه ارتفـاع پیش آمدگی
تـا کف تمام شـده کمتـر از  5/30متر باشـد)
 -4-6سـاختمان نگهبانـي ،پاركينـگ و نيـز فضاهايـي از قبيـل بـرق اضطـراري و يا مشـابه مـي توانند فقط در قسـمت جلـوي قطعه
زميـن و بـدون رعايـت حرايـم واقـع گردد(.مـوارد اسـتثنا به پیشـنهاد معاونت فنی و تصویب هیات مدیره شـرکت اسـتانی امـکان پذیر
مـی باشـد) فاصلـه مسـتحدثات مذكـور از سـاختمان هـاي توليدي ،انبـار مسـقف و روباز ،مخـازن هوایی یـا زمینی و پیـش تصفیه ها
بـراي زمينهـاي تـا  1000متـر مربـع  3.5متـر و بـاالي  1000متر مربـع  5متر الزامي مي باشـد .
حريم ساختمان نگهباني از برهاي جانبي  2متر مي باشد.
تبصـره : 1در صـورت وجـود پیـش آمدگـی در مسـتحدثات فـوق الذكـر فاصلـه فـي ما بيـن از پيـش آمدگي مبنـاي محاسـبه حريم
ﺿﻮاﺑﻂباشـد.
ﻋﻨﻮان  :مي
ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ:
ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي
تبصره: 2
احداث شوند.
رجلوﺗﺼﻮﯾﺐ:
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ
واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل:
پست گاز و برق با رعايت ضوابط ارگان های مربوطه ،مي توانند بدون رعایت حريم بَ
واﺣﺪ ﻫﻤﮑﺎر :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
همجوار
متربـع  5متر ) از
برایﮐﻮﭼﮏ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ
پلاکﺳﺎزﻣﺎن
ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه
تبصـره : 3رعایـت حداقـل حریـم (بـراي زمينهاي زيـر 1000مترمربع  3.5متـر و باالي 1000ﺗﺼﻮﯾﺐ
اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس-:
احـداث پیـش تصفیه ،سـپتیک و مخازن آب الزامی اسـت.
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
شـکل هندسـی ؛ فاصله منتهی
قطعـات بـزرگ (قطعـات بـا بر جلـو و بر جانبی غیـر متعارف)  ،قطعات نامناسـب از
تبصـره: 4
نظرﻧﺪارد
ﭘﯿﻮﺳﺖ:
در اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮد:
ﻧﻈﺮ-:خانه ها بـرای اراضی تا
تصفیـه
و
زمینـی
یا
هوائـی
مخـازن
،
روبـاز
و
مسـقف
انبـار
،
توليـد
سـالن
از
اداری
و
نگهبانـی
سـاختمان
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
الیـهدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر
 1000متـر مربـع  3/5متـر و اراضـی  1000متـر مربـع به باال  5متر می باشـد و در سـایر قسـمتها ( به شـرط عدم وجود مسـتحدثات)
تنهـا رعایـت حریم تـا دیوار بـر جلو الزامی اسـت.

 -5-6واحدهـای صنعتـی کـه دسترسـی آنهـا از معابـر بـا عـرض  20متـر و کمتر تامین مـی گردد می توانـد جهت تسـهیل در عبور و
مـرور در صـورت درخواسـت نسـبت بـه عقـب نشـینی بَرجلو حداکثـر تا  3متر بـا زاویـه  45درجه (مطابق شـکل زیر) در صـورت تایید
دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض  20ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
اسـتانیﯽ ﮐﻪ
ي ﺻﻨﻌﺘ
واﺣﺪﻫﺎ
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اقـدام نماید.
شـرکت
معاونت-فنی

در ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑَﺮﺟﻠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  45درﺟﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ

 610زﯾﺮ( در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -5-6واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض  20ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ
در ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑَﺮﺟﻠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زاوﯾﻪ  45درﺟﻪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ
ضوابط ساخت وساز واحدهای صنعتی در شهرک ها /نواحی صنعتی ومناطق ويژه اقتصادی

زﯾﺮ( در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﻨﻮان  :ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ/ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدي
واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ

واﺣﺪ ﻫﻤﮑﺎر :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس-:

ﺷﻤﺎره دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ:
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه:ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮد :ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ :ﻧﺪارد

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ :ﻧﺎﻣﺤﺪود

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ-:

 -6-6ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزﭘﯿﺶ آﻣﺪﮔﯽ آﺑﭽﮑﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ  80ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ورودي
شماره-7
ﺷﻤﺎره
ﺗﺼﻮﯾﺮ
دربورودي
دﯾﺘﺎﯾﻞ درب
 -7ديتايل
تصوير

حداقلﺖ
رعايـت رﻋﺎﯾ
ﻮرت ﻋﺪم
ﺑﺎﺷﺪ.در ﺻ
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ
ﺷﺪه
ﮐﻒبـهﺗﻤﺎم
آﻣﺪﮔﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﻬﺎي
ميـزان 5ﻣﺘﺮ از
ارﺗﻔﺎع /50
مشـروط به
سـانتی متر
حريم 80
داخـل
ﺟﺎﻧﺐ وﺗﺎانبـار
سـالن تولیـد
ﭘﯿﺶآبچـکان
آمدگـي
مجازپيـش
ﺣﺪاﻗﻞحداكثـر
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اﺳﺖ5/50.
حداقـلﯽارتفاع
رعايت
صورت
ﭘﯿﺶباشـد.در
بالمانع می
جانبﺑﺎتـا كف
ﺣﺮﯾﻢبـر
رﻋﺎﯾﺖآمدگـي
انتهـاي پيـش
متـر از
ﺣﺪاﻗﻞ5/50
ارتفـاع
ﺎﻧﺒﯽ اﻟﺰاﻣ
عـدمﺑﺮ ﺟ
داﺧﻞ
آﻣﺪﮔﯽ ﺗﺎ
شـده )ﺳﺮ(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪتماماﺑﺘﺪاي
ﺟﺎﻧﺒﯽ
 5/50ﻣﺘﺮ
ارﺗﻔﺎع
متـر رعايـت حريـم جانبـي با محاسـبه ابتداي (سـر) پيـش آمدگي تـا داخل بـر جانبي الزامي اسـت.
9

داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ
انبار وبهاﻧﺒﺎر
تولید وﺗﻮﻟﯿﺪ
سالنﺳﺎﻟﻦ
آﺑﭽﮑﺎن
ميزانﻣﺠﺎز
حداكثرﻣﯿﺰان
ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺷﻤﺎره 8
داخلﺑﻪحريم
آﻣﺪﮔﯽآبچکان
ﭘﯿﺶ آمدگي
مجاز پيش
شماره-8 -
ﺗﺼﻮﯾﺮتصوير

 -7-6اجرای سکو با رعایت حرایم بالمانع می باشد.محاسبه حريم از لبه سكو تا برداخلي صورت مي پذيرد.
 -8-6در مـوارد خـاص کـه زمیـن  2بَـر باشـد در صورتـی کـه بـا تایید شـرکت اسـتانی واحـد صنعتـی مجاز به تـردد از هـر  2طرف
 -7-6اﺟﺮاي ﺳﮑﻮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮاﯾﻢ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺮﯾﻢ از ﻟﺒﻪ ﺳﮑﻮ ﺗﺎ ﺑﺮداﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
گـردد رعایـت بَرجلـو بـرای یـک سـمت به تشـخیص شـرکت اسـتانی الزامی می باشـد.
هایززیرﻫﺮ
زمیـنﺗﺮدد ا
بـرایﺠﺎز ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣ
واﺣﺪ
اﺳﺘﺎﻧﯽ
(فاصلـهﺗﺎﯾﯿﺪ
باشـد.ﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ممنـوعدرمـیﺻﻮرﺗ
حرایـمَﺮ ﺑﺎﺷﺪ
سـبززﻣدرﯿﻦ  2ﺑ
ﺧﺎص ﮐﻪ
-8--9-6
6
سـالنها
سـبز تا
ﺷﺮﮐﺖفضای
فـی ما بین
ﻣﻮاردفضـای
ایجـاددرهرگونـه
می باشـد)
متـر ؛ 5
ﮏ1000
بـاالی
زمیـن
ﮔﺮدد متـر
متـر ؛ 3/5
1000
ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺨﯿمترﺺ
ﺳﻤﺖ ﺑﻪ
هـایي ﯾ
َﺮﺟﻠﻮ ﺑﺮا
رﻋﺎﯾوﺖ ﺑ
ﻃﺮف
2

 -9-6اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺣﺮاﯾﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺑﺮاي
فصل هفتم :الگوی دیوار ،ورودي و نما
(
ﺎﺷﺪ
ﺑ
ﻣﯽ
ﻣﺘﺮ
5
؛
ﻣﺘﺮ
1000
ﺑﺎﻻي
ﻫﺎي
برهـاي3/5
 1000ﻣﺘﺮ ؛
ﻫﺎي زﯾﺮ
زﻣﯿﻦبیـن قطعـات می بایسـت مطابق بـا حدود و مختصـات تحویلـی از مصالح بنايـي به صورت
ﻣﺘﺮو وجانبـي
پشـت
دیوارهـای
-1-7

زﻣﯿﻦ

تو ُپـر بـه ارتفـاع  2متـر اجـرا مي شـود  .ديوارهـاي مجاور معابـر باید به صورت مشـبک بـه ارتفاع  2متر شـامل 80سـانتی متر مصالح
بنایـی و  120سـانتی متـر مابقـی بـه صـورت مشـبک و نمـای دیوارهـای مشـرف به گـذر براسـاس طرح مصوب شـرکت اسـتانی به
ﻓﺼ ﻞ ﻫﻔﺘﻢ :اﻟﮕﻮ ي دﯾﻮار ،ورو د ي و ﻧﻤﺎ
ترتیبـی کـه داخل واحـد قابل رویت باشـد اجرا شـود.
شـیبﺑﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢباﺑﻨﺎﯾﯽ
ارتفاعﯾﻠﯽ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺗﺤﻮ
ﺣﺪود و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
گذرﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻗﻄﻌﺎتباﻣﯽ
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﻦ
اختلافﭘﺸﺖ
ي ﺑﺮﻫﺎي
درﻮارﻫﺎ
تبصـره :دﯾ
-1-7
دیوارازمتناسـب
شـرکت اسـتانی
تشـخیص
همجوار به
واحـد صنعتی
سـطحوزمیـن
صـورت
گذر اجـرا
گرددُﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد  .دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ80
ﺻﻮرت ﺗﻮﭘ
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 -2-7در مـواردی کـه قطعـه زمیـن در محـل تقاطـع قـرار گرفتـه باشـد ،گوشـه برهایـی از زمین کـه در تقاطع قـرار مـی گیرد می
بایسـتی مطابـق نقشـه تفکیکـی و ضوابـط مربوطـه بـه صـورت پخ یا قـوس سـاخته شـود و نصـب درب ورودی واحد صنعتـی در پخ
یـا قوس مجـاز نمی باشـد.
 -3-7جهت رعایت فضای بصری همگون  ،نمای واحدهای صنعتی می بایست به تایید شرکت استانی برسد.

فصل هشتم :معابر و بخشهای عمومی

 -1-8هرگونـه دخـل و تصـرف و سـاخت و سـاز خارج از محـدوده واگذاری و تعـرض به مشـاعات عمومي و زمينهاي مجـاور ممنوع
میباشد..
تبصـره  :1بـرای حفـاری پیـاده رو یـا خیابـان به منظـور نصب كليه انشـعابات ،کابل کشـی ،لوله گـذاری و یا نظایر آن طـرف قرارداد
ملـزم بـه دريافـت مجـوز کتبی از شـركت اسـتانی  /شـرکت خدماتـی و هماهنگی با ارگانهـای ذیربط (شـرکتهای گاز ،مخابـرات ،آب،
توزیـع بـرق و غيـره) مـی باشـد و انجـام عمليـات مطابـق ضوابـط و مقررات توسـط افـراد يا شـركتهاي ذيصلاح و با نظـارت ارگان
مربوطـه بایسـتی انجـام گـردد .بدیهـی اسـت جبران كليـه هزینه هـای ترمیم و بازسـازی مسـتحدثات و زیرسـاخت های شـهرک به
عهـده طرف قـرارداد می باشـد.
تبصـره  : 2اسـتفاده از معابـر عمومـي اعـم از خيابانهـا و پياده رو به منظـور پاركينگ  ،انبار ،باسـکول و احداث رمپ ممنوع مي باشـد
و طـرف قـرارداد موظف اسـت متناسـب با ميزان تردد وسـايط نقليه سـبك و سـنگين ،در داخل واحـد خود شـرايط ورود ،خروج ،پارك
و توقـف آنهـا را ضمن رعايت ضوابـط و مقررات مربوطـه فراهم نمايد.
 -2-8اجرای پل ورودی مقابل درب واحد صنعتی با هماهنگی شرکت استانی بعهده واحد صنعتی می باشد .

فصل نهم  :ایمن سازی

-1-9رعایـت كليـه مباحـث مقـررات ملی سـاختمان در ارتبـاط با موضـوع ايمني و سـایر قوانین مربوطه توسـط طرف قـرارداد الزامی
بـوده و الزم اسـت طـرف قـرارداد در ایـن خصوص قبل از صـدور پایـان کار؛ تاییدیه هـای الزم را از مراجع ذیصالح اخـذ نماید .ضمنا
رعایـت کلیـه مفـاد مـاده  87قانـون کار جمهوری اسلامی ایران موضـوع رعایت مالحظـات امور حفاظـت فنی و بهداشـت کار و اخذ
تاییدیـه هـای مربوطـه بر عهده طـرف قرارداد می باشـد.
 -2-9در زمـان سـاخت و سـاز ،واحـد صنعتـي ضمـن رعایت کلیـه قوانین و مقـررات مربوطه ،ملزم بـه معرفي ناظر ایمنـی بر عمليات
سـاخت و سـاز جهت نظارت بر مالحظات ایمنی سـاخت و سـاز به شـركت شـهركهاي صنعتي می باشـد.
 -3-9واحـد صنعتـی موظـف اسـت تمامی موارد مندرج در پیوسـت شـماره يك (مالحظات ایمنـی و حفاظت کار در فعالیتهای سـاخت
و سـاز واحدهای مسـتقر در شـهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی -پیوسـت) را در هنگام سـاخت و سـاز رعایت نماید.

فصل دهم :ضوابط و مقررات محيط زیستي

 -1-10واحدهـاي داراي آلودگـي بـو ،گـرد و غبـار ،گاز و بخارات سـمي بیـش از آخرين ميزان حـدود مجاز صادره از سـازمان حفاظت
محیـط زیسـت ملـزم هسـتند پيـش بينـي هـاي الزم را بـراي فيلتراسـيون و كنتـرل وتصفيـه آلودگي هـواي ايجاد شـده هنـگام اخذ
مجـوز سـاخت بعمـل آورده و طـرح آن را به شـرکت اسـتانی ارائـه نمایند.
-2-10پسـماند و نخاله هاي حاصل از كارهاي سـاختماني ،لجن مازاد ناشـي از سيسـتم پيش تصفيه و پسـماند صنعتي و ويژه ناشـي
از فرآينـد تبديـل و توليـد بـر اسـاس ضوابـط سـازمان حفاظت محيط زيسـت (طبـق مفاد قانـون مديريت پسـماند و آئين نامـه اجرايي
آن) ميبايسـتي توسـط طـرف قـراداد بـه محـل هـاي مجاز مـورد تاييد سـازمان حفاظت محيط زيسـت منتقـل و مفاد قانـون مديريت
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پسـماند در مـورد آن رعايـت شـود .لـذا ارائـه برنامـه عملیاتی مربوط بـه طرح خوداظهاری توسـط واحد صنعتـی قبل از صـدور پایانکار
الزامی می باشـد.
-3-10نگهـداري ،سـوزاندن و تخلیـه هرگونـه پسـماند ویـژه ،صنعتـی ،عـادي ،خانگـی ،نخالـه و غیره در داخـل قطعات واگذار شـده،
تفكيكـي و مشـاعات ممنـوع و طـرف قرارداد ملزم اسـت نسـبت بـه حمل و تخلیه در محلهای مجاز و مشـخص شـده بـا رعایت کلیه
آئيـن نامـه هاي اجرايـي آن و غيره) اقـدام نماید.
ضوابـط ،اسـتانداردها و اصـول مربوطـه (قانـون مديريـت پسـماند و
-4-10روان آب سـطحي حاصـل از بارندگـي و شستشـوي محوطـه خارجـی قطعه زمين مي بايسـت توسـط لوله و يا احـداث كانيو به
كانـال هـا و كانيـو هاي شـبكه جمـع آوري و تخليه آبهاي سـطحي شـهرك منتقل گـردد .هدايت آبهاي سـطحي به شـبكه فاضالب
شـهرك مجـاز نبـوده و تخليـه فاضالب (پسـاب) بهداشـتي و صنعتي به شـبكه هدايت آبهاي سـطحي شـهرك ممنوع مي باشـد.
-5-10رقـوم خروجـي فاضلاب و آبهـاي سـطحي بايـد بـه گونه اي طراحـي گردد كه به صورت ثقلي و با شـيب اسـتاندارد به شـبكه
تخليـه شـود لـذا الزم اسـت رقـوم كـف قطعـه زميـن باالتـر از معابـر واقع گـردد .اگر شـيب قطعـه زمين معكـوس و به طرف پشـت
قطعـه باشـد طـرف قـرارداد ملـزم بـه پیـش بینی و اجـرای تمهیداتـی از قبیل كرسـي چيني و بـاال آوردن كـف قطعه زميـن و یا ملزم
بـه پيـش بينـي پمپـاژ و غیره بـا رعایت ضوابـط مربوطه مي باشـد.
 -6-10در كليـه در شـهرکها و نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی ،تمامـي واحدهـای دارای فاضالب خروجی بـا کیفیت خارج
از (باالتـر از) محـدوده تعییـن شـده در ضمائـم دفترچـه قـرارداد (مطابق جدول شـماره )1ملزم هسـتند پيـش بيني هـاي الزم را براي
احـداث پیـش تصفیـه هنـگام اخـذ مجوز سـاخت بعمـل آورده و طـرح آن را به شـرکت اسـتانی ارائـه نمایند .بدیهی اسـت مسـئولیت
جوابگـو نبـودن سیسـتم کنتـرل آلودگـی ،بـا طرف قرارداد بوده و بررسـی شـرکت اسـتانی حقی را برای ایشـان ایجاد نکرده و شـرکت
اسـتانی از پذیـرش پسـاب تا حصـول عملکرد مناسـب سیسـتم امتناع خواهـد نمود.
تبصـره :1در شـهرکها و نواحـی صنعتـی و مناطق ویژه اقتصـادی داری تصفیه خانه در حـال بهره برداری ،واحدهـاي داراي فاضالب
خروجـی بـا کیفیـت خـارج از (باالتـر از) محـدوده تعیین شـده در ضمائم دفترچـه قرارداد (مطابق جدول شـماره )1ميبايسـتي سيسـتم
كنتـرل آلودگـي (پيـش تصفيـه) احـداث نمـوده و بعـد از رسـاندن بـه حـدود مجـاز ذكر شـده در جـدول مذكـور آن را به شـبكه جمع
آوري فاضالب شـهرك تخليـه نمايند.
تبصـره  :2طـرح كنتـرل آلودگـي موضـوع تبصـره يـك شـامل خالصـه گـزارش يا طرحي اسـت كـه بطور اجمـال نـكات مهم ذيل
بايـد در آن ارائه شـود:
كميت و كيفيت فاضالب تولیدی
فرآيند مورد نظر جهت كنترل آلودگي ها
موقعيت و متراژ زمين محل احداث طرح كنترل آلودگي
نقشه هاي  P & IDو  PFDو سايت پالن طرح
دستورالعمل بهره برداري بهينه از سيستم
تبصـره  :3طـرف قـرارداد بـراي جابجايـي و خشـك نمـودن لجن مازاد سيسـتم پيـش تصفيه خـود ،بـا هماهنگـي اداره كل حفاظت
محيـط زيسـت مي بايسـتي اقـدام نمايد.
تبصره  : 4نصب لوله كنار گذر يا  By Passبراي اين دسته از واحدها ممنوع است.
تبصـره  : 5تـا زمـان احـداث و بهـره بـرداري از تصفيـه خانه فاضالب شـهرك صنعتـي و در موارد خـاص احداث مدول هاي توسـعه
تصفيـه خانـه شـهرك ،فاضلاب توليـدي مي بايسـتي مطابق ضوابط سـازمان حفاظت محيط زيسـت راسـ ًا توسـط واحـد صنعتي دفع
شود.
 -7-10در شـهرکها و نواحـی صنعتـی دارای تصفیـه خانـه فاضالب در حال بهره برداري  ،صدور مجوز سـاخت و سـاز توسـعه و پایان
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کار منـوط بـه اتصال واحـد صنعتی بـه تصفیه خانه فاضالب باشـد.
 -8-10واحدهـای دارای تصفیـه خانـه مسـتقل کـه راسـا اقدام به تخلیه پسـاب تصفیه شـده خود به آبهای سـطحی مـی نمایند ملزم
بـه رعایـت کلیـه ضوابـط و اسـتانداردهای محیط زیسـت برای تخلیه پسـاب به آبهای سـطحی می باشـند
جدول شماره - 1مقادير مجاز آالينده ها در فاضالب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضالب شهرك

مقدار
پارامتر
2000
COD
1000
BOD5
6/5-8/5
PH
چربي و روغن
50
سولفات ها
400
300
مواد معلق ( )T S S
درجه حرارت
45
كليه موادي كه باعث رسوب فاضالب در شبكه ميشوند و در حد استاندارد سازمان محيط زيست براي
آبياري و كشاورزي
ساير پارامترهايي كه در اين جدول نيامده و در استانداردهاي
سازمان محيط زيست موجود مي باشد
3000
TDS
مواد سمي با منشاء آلي و غيرآلي
Null
مطابق استاندارد خروجی فاضالب برای
فلزات سنگين
مصارف آبياري و كشاورزي

فصل یازدهم :مجوز احداث بنا/گواهی ساخت و ساز/گواهي پايانكار

واحد
ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر
--ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر
درجه سانتيگراد
ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر
ميليگرم در ليتر

 -1-11قبـل از اخـذ گواهـی پایـان کار در صـورت اسـتعالم از شـرکت اسـتانی در خصـوص وضعیـت سـاخت و سـاز واحـد صنعتـی،
شـرکت اسـتانی پـس از تطبیـق وضـع موجود با مجوز احـداث بنا در هر مرحله از سـاخت واحد صنعتی گواهی سـاخت و سـاز (گزارش
انطبـاق یـا عـدم انطباق بـا مجوز احـداث) صادر مـی نماید.
 -2-11مجوز احداث بنا/گواهي پايانكار مشروط به تحقق مفاد مرتبط ،در اين ضوابط و مقررات مي باشد
 -3-11ساخت هرگونه مستحدثات با كاربري مسکونی در داخل قطعه زمین صنعتی ممنوع ميباشد.

آدرس سامانه مورد استفاده:

ضوابط ساخت و ساز /فني و نظارت /معاونت فنيwww.ISIPO.ir/
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الحاقیه ضوابط ساخت وساز

واحدها در شهرک ها /نواحی صنعتی و
مناطق ويژه اقتصادی

مقدمه:

عـدم رعايـت الزامـات مصرح در ضوابط و مقررات سـاخت و سـاز واحدها (تخلفات سـاخت و سـاز) از چالشـهاي پيش روی شـركتهاي
اسـتاني محسـوب مـي گـردد .نظـر بـه اينكـه وقـوع اينگونـه تخلفـات امـري اجتنـاب ناپذير بـوده و عـدم ارائه راهـكار جهـت تعيين
تكليـف نمـودن واحدهـاي متخلـف عمال موجبـات فزوني معضالت واحدها را فراهم مي سـازد  ,لـذا تدوين الحاقيـه ضوابط و مقررات
سـاخت و سـاز واحدهـا (ضوابـط و مقـررات تخلفات سـاخت و سـاز) امري ضـروري خواهد بود .پرواضح اسـت كه عـدم رعايت ضوابط
سـاخت و سـاز توسـط واحدها ،خسـارتهاي عديـده اي را به شـهرك/ناحيه صنعتي و منطقه ويـژه اقتصادي تحميل مـي كند كه هزینه
ارتقـا کیفـی شـهرک/ناحیه صنعـی /منطقـه ویـژه اقتصـادی ناشـی از اقدام واحد مي بايسـت مسـتقيما توسـط واحـد متخلف صورت
پذيرد.دسـتورالعمل حاضـر در راسـتاي بازنگـري الحاقیـه مذكـور در دسـتور كار معاونـت فنـي سـازمان قـرار گرفت كه پـس از طرح و
تصويـب در هيـات مديـره سـازمان جهت اجرا به كليه شـركتهاي اسـتاني ابلاغ گرديد.

هدف:

در صـورت در خواسـت متقاضـي جهـت دريافـت گواهي پايانـكار و عدم امـكان صدور گواهـي پايانـكار بدليل رعايت ننمـودن ضوابط
سـاخت و سـاز دسـتور العمـل حاضـر بـه عنـوان راهـكار قابل ارائـه مي باشـد.در اين راسـتا سـاماندهي موضوعـات مرتبط بـا تخلفات
سـاخت و سـاز در شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی از طريـق دسـته بنـدي موضوعـات و ارائـه راهكار بـراي هر
موضـوع و جهـت حـل مشـكالت واحدهايي كه در طـول عمليات اجرايي ،ضوابط سـاخت و سـاز را رعايت ننموده انـد و جهت دريافت
گواهـي پايانـكار دچـار مشـكل شـده انـد .الحاقيـه ضوابـط و مقررات سـاخت و سـاز واحدها بـا هدف تحقـق وظايف مصـرح در ماده
 13آييـن نامـه اجرايـي قانون تاسـيس شـركت شـهركهاي صنعتي ايران تهيه شـده اسـت.

دامنه شمول:

وزارت صنعت ،معـدن و
تجـارت 615
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

دستورالعملها و شیوهنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

هرگونه ساخت و ساز واحدها مغایر با ضوابط مربوطه در شهرکها  /نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشتمل بر:
ساخت و ساز بدون اخذ مجوز احداث بنا
ساخت و ساز مغایر با مجوز احداث بنا

شرح وظایف:

شـرکت اسـتانی بـر اسـاس درخواسـت طـرف قرارداد بـا رعایت مفـاد مندرج در این دسـتورالعمل نسـبت به صـدور گواهـي پایانکار يا
پيگيـري قلـع بنا اقـدام نماید.

تعاریف:

قیمـت واكـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی  :قیمت واگذاري شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطق
ویـژه اقتصـادی در روز صدور گواهی پایانکار می باشـد.
هزینه ارتقا کیفی  :هزینه ارتقا کیفی شهرک/ناحیه صنعتی /منطقه ویژه اقتصادی می باشد.

ساز و کار اجرایی و فرایند انجام کار:

در صـورت عـدم امـكان صـدور گواهـي پايانـكار توسـط شـركت اسـتاني بدليل عـدم رعايت ضوابط سـاخت و سـاز توسـط واحدهاي
مسـتقر در شـهركها/نواحي صنعتـي و مناطـق ويـژه اقتصـادي  ،هـر گونه اقدام جهت صـدور گواهي پايانـكار تنها با رعايـت اولويتهاي
ذيل پیشـنهاد مـی گردد :
 )-1اولويت اول:

رفع تخلف توسط واحد مورد نظر از طريق رعايت كليه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز و نهايتا صدور گواهي پايانكار

)-2اولويت دوم:

احراز شرايط مندرج در اين بند و نهايتا صدور گواهي پايانكار واحد مورد نظر

)-1-2فرايند كار

پرونـده مـوارد عـدم رعایت ضوابط سـاخت و سـاز با تشـكيل كميته رسـیدگی به تخلفـات كه اعضـا آن مطابق جدول شـماره  1تعیین
مـی گردنـد مـورد بررسـي و اعلام نظـر قـرار مـي گيـرد و پیشـنهاد كميته با نظـر اكثريـت اعضا بـه مديرعامـل ارائه تا پـس از طرح
در هيـأت مديره شـركت اسـتاني  ،تصميمـات الزم اتخاذ گردد.
)-2-2كميته رسيدگي به تخلفات

اعضا كميته رسيدگي به تخلفات به قرار ذيل مي باشند:
جدول شماره  - 1اعضا كميته رسيدگي به تخلفات

سمت در كميته
عنوان پست سازماني
رديف
1
رئيس كميته
معاون فني
دبير کمیته
مدير فني و پيمانها
2
 3معاون برنامه ريزي (در شركتهاي گروه يك)معاون برنامه ريزي و توسعه مديريت (در شركتهاي گروه دو) عضو كميته
عضو كميته
مدير حراست
4
عضو كميته
مدير شهرك/ناحيه صنعتي/منطقه ويژه اقتصادي
5
عضو كميته
مدير حقوقي و امور قراردادها
6
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عضو كميته

مدير HSEE

 )-3-2انواع تخلف و نحوه عمل:

نحوه عمل متناسب با نوع تخلف به قرار بندهای  2-3-2 ، 1-3-2و  3-3-2طبقه بندی می گردند.

الزامات:

ارائه مجوز تاسيس  /بهره برداری معتبر واحد از مرجع ذيصالح در كليه موارد الزامي است.
پيگيـري هزینـه ارتقـا کیفـی مـازاد بـر زير بنـاي تكليفـي سـاختمانهاي اداري و نگهباني بسـته به موقعيـت قرارگيـري از/در حريم
محاسـبه مي شـود.

 -1-3-2ساخت و ساز بدون اخذ مجوز احداث بنا (واحد صنعتي)
 -1-1-3-2انطباق با ضوابط ساخت و ساز
نحوه عمل:

الف) طراحي و ايجاد سيستم اعالم و اطفاء حريق مورد تائيد مراجع يا كارشناس ذيصالح بر اساس نوع توليد و وضعيت موجود
ب) تهیه نقشه سایت پالن و نقشه های ازبیلت و تاییديه مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
ج) پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه میـزان پنـج درصد قیمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصـادی به
ازاء کل زیربنـای احداثی
 -2-1-3-2عدم انطباق با ضوابط ساخت و ساز با رعایت حداقل  3متر (برای فواصلی که در ضوابط ساخت و ساز مشمول
رعایت حریم  5یا  3/5متر می باشند)
نحوه عمل:

الف) طراحی و ایجاد سیستم اعالم و اطفاء حریق مورد تایید مراجع يا کارشناس ذیصالح بر اساس نوع توليد و
وضعيت موجود.
ب) تهیه نقشه سایت پالن  ،نقشه های ازبیلت و تاییديه مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
ج) پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه میـزان پنـج درصد قیمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصـادی به
ازاء کل زیربنـای احداثـی در قالـب رعايـت ضوابـط سـاخت و سـاز به اضافـه يك برابـر قیمت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی
و مناطـق ویـژه اقتصـادی بـه ازاء زیربنـای واقـع در حریـم جهـت قراردادهای تـا پایان سـال  95و بـرای قراردادهای پـس از آن چهار
برابـر قیمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطق ویژه اقتصـادی بـه ازاء زیربنای واقـع در حریم.
د) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد.
هـ) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همجوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.
نکتـه  :بـرای واحدهایـی کـه کمتر از سـطح اشـغال مجاز نسـبت به سـاخت و سـاز اقـدام نمـوده اند  ،کاهش سـطح اشـغال ؛ حداکثر
 15درصـد كمتـر از سـطح اشـغال مصـوب منظـور گـردد و پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه میزان پنـج درصـد قیمت واگـذاري روز
شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی بـه ازاءزير بناي كاهـش يافته نسـبت به حداقل زير بناي الزم(بر اسـاس سـطح
اشـغال تكليفي)
 -2-3-2ساخت و ساز مغایر با مجوز احداث بنا (واحد صنعتي)

در اين بند سطح اشغال در نقشه های مرتبط با مجوز احداث بنا مبنا می باشد .

 -1-2-3-2انطباق با ضوابط ساخت و ساز
نحوه عمل:

وزارت صنعت ،معـدن و
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سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

دستورالعملها و شیوهنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
الف) جانمایی (چيدمان) اجزا واحد صنعتی در زمین تخصیصی

الف )1-اصالح نقشه ها ،تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
الـف )2-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه ميـزان دو و نیـم درصـد قيمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویژه
اقتصـادی بـه ازاء زيربنـاي خلاف مجـوز احـداث بنا
ب)كاهش سطح اشغال(حداكثر به ميزان  15درصد ،كمتر از سطح اشغال مصوب)/زير بنا

ب )1-اخذ موافقت بانك ارائه دهنده تسهيالت(در صورت دريافت تسهيالت)
ب )2-تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح و اصالح نقشه ها
ب )3-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه ميزان دو و نیـم درصد قيمت واگذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی
بـه ازاء زيربنـاي کاهـش یافته نسـبت به مجـوز احداث بنا /حداقل زير بنا (بر اسـاس سـطح اشـغال تكليفي)

ج)افزايش سطح اشغال/زير بنا

ج )1-تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح و اصالح نقشه ها
ج )2-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی به ميـزان دو و نیم درصد قيمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی
بـه ازاء زيربنـاي مازاد بر مجـوز احداث بنا

 -2-2-3-2عدم انطباق با ضوابط ساخت و ساز با رعایت حداقل  3متر(برای فواصلی که در ضوابط ساخت و ساز مشمول

رعایت حریم  5متر یا  3/5متر می باشند)
در صورت ارائه موارد زیر گواهی پايانكار صادر می گردد :

الف) جانمایی (چيدمان) اجزا واحد صنعتی در زمین تخصیصی
نحوه عمل:

الف )1-اصالح نقشه ها ،تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
الـف )2-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه ميـزان دو و نیـم درصـد قيمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه
اقتصـادی بـه ازاء زيربنـاي خلاف مجـوز احـداث بنـا بعلاوه پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفی بـه ميزان يـك برابـر قیمت واگـذاري روز
شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی بـه ازاء زیربنـای واقـع در حریـم جهـت قراردادهـای تا پایـان سـال  95و برای
قراردادهـای پـس از آن چهـار برابـر قیمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصـادی به ازاء زیربنـای واقع در
حریم.
الف )3-طراحی و ایجاد سیستم اعالم و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصالح بر اساس نوع توليد و وضعيت موجود
الف )4-اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد
الف )5-ارائه رضایت نامه محضری از واحد همجوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.
ب) در صورت كاهش سطح اشغال(حداكثر به ميزان  15درصد كمتر از سطح اشغال مصوب)/زير بنا

نحوه عمل:
ب )1-در خواست طرف قرارداد و اخذ موافقت بانك ارائه دهنده تسهيالت(در صورت دريافت تسهيالت)
ب )2-اصالح نقشه ها ،تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
تبصـره :واحدهایـی کـه بـه صـورت فـوق کاهـش زیر بنـا داده می شـود به هیـچ عنـوان امکان تفکیـک برای طـرف قـرارداد وجود
ندارد.
ب )3-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی به ميـزان دو و نيم درصد قيمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی
بـه ازاء زيربنـاي کاهـش یافتـه نسـبت بـه مجـوز احـداث بنا/حداقل زير بنا(بر اسـاس سـطح اشـغال تكليفي) بعلاوه پرداخـت هزینه
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الحاقیه ضوابط ساخت و ساز واحدها در شهرک ها /نواحی صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی

ارتقـا کیفـی بـه ميـزان يـك برابـر قیمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتـی و مناطق ویـژه اقتصادی بـه ازاء زیربنـای واقع در
حریـم جهـت قراردادهـای تـا پایان سـال  95و بـرای قراردادهای پس از آن چهـار برابر قیمت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی
و مناطـق ویـژه اقتصادی بـه ازاء زیربنای واقـع در حریم.
ب )4-طراحی و ایجاد سیستم اعالم و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصالح بر اساس نوع توليد و وضعيت موجود
ب )5-اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد
ب )6-ارائه رضایت نامه محضری از واحد همجوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.
ج -در صورت افزايش سطح اشغال/زير بنا
نحوه عمل:

ج )1-در خواست طرف قرارداد
ج )2-اصالح نقشه ها ،تایید مهندس ناظر  /استحکام بنا از مهندس ذيصالح
ج )3-پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی به میـزان دو و نیم درصد قيمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی
بـه ازاء زيربنـاي مـازاد بـر مجـوز احـداث بنا به اضافـه پرداخـت هزینه ارتقا کیفـی به ميـزان يك برابر قیمـت واگذاري روز شـهرکها
 /نواحـی صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی بـه ازاء هـر مترمربع زیربنـای واقع در حریم جهـت قراردادهـای تا پایان سـال  95و برای
قراردادهـای پـس از آن چهـار برابـر قیمـت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصـادی به ازاء زیربنـای واقع در
حریم.
ج )4-طراحی و ایجاد سیستم اعالم و اطفاء حریق مورد تایید کارشناس ذیصالح بر اساس نوع توليد و وضعيت موجود
ج )5-اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد
ج )6-ارائه رضایت نامه محضری از واحد همجوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است
 -3-3-2سایر موارد :

كليـه مـوارد تخلف/بخشـي از تخلـف واحـد كـه در بنـد هـاي  1-3-2و  2-3-2قابليـت پيگيـري ندارنـد (سـایر تخلفـات سـاخت و
سـازهاي صنعتـي و كليـه تخلفـات واحدهـاي صنفـي /كارگاهـي كـه فاقـد مجوز/خلاف مجـوز احـداث بنا /بـر خالف طـرح مصوب
اقـدام بـه سـاخت و سـاز نمـوده انـد) شـرکت اسـتانی می تواند نسـبت به صـدور گواهی پایـان کار بـا رعایت مـوارد ذیل اقـدام نماید.
نحوه عمل:

الف)طراحی و ایجاد سیستم اعالم و اطفاء حریق مورد تایید مراجع يا کارشناس ذیصالح بر اساس نوع توليد و وضعيت موجود.
ب) ارائه نقشه ها  ،تأييديه مهندس ناظر  /استحكام بنا از مهندس ذیصالح.
ج) پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفـی بـه میـزان دو برابر قیمت واگـذاري روز شـهرکها  /نواحی صنعتـی و مناطق ویژه اقتصـادی واحدهاي
صنعتـي بـه ازاء زیربنـای واقـع در حریـم كمتـر از  3متر جهـت قراردادهای تا پایان سـال  95و بـرای قراردادهای پـس از آن پنج برابر
قیمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطق ویـژه اقتصادی.
د) بـه ازاء کل زیربنـاء بـرای واحدهـای کارگاهـی /صنفـی فاقـد مجـوز احـداث بنـا بـه میـزان  %5قیمت واگـذاري روز واحـد و برای
واحدهـای کارگاهی/صنفـي خلاف مجـوز احـداث بنا به میـزان  %2/5قیمت واگـذاري روز واحد(.به اسـتثناء مباحث مربـوط به حرايم
كـه بـه ازاء هـر متـر مربـع تخلـف در حرايـم پرداخـت هزینه ارتقـا کیفی به ميـزان دو برابـر قيمت واگـذاري روز)
هـ) اخذ تعهد محضری مبنی بر قبول مسئولیت هرگونه حادثه از طرف قرارداد.
و) ارائه رضایت نامه محضری از واحد همجوار محدوده ای که در آن حریم رعایت نگردیده است.
(بـه اسـتثنای مراكـز صنعتـي كـه قبـل از تحت پوشـش قرار دادن سـاخت و سـاز در آن انجـام گرفته (نواحـی صنعتی انتقالـی از جهاد
کشاورزی و ))...
وزارت صنعت ،معـدن و
تجـارت 619
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

دستورالعملها و شیوهنامههای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ز) در خصـوص تغييـر كاربـري انجـام شـده در واحدهـاي كارگاهـي و صنفي(توليدي،توزيعي،خدماتـي) ،پرداخت هزینه ارتقـا کیفی به
ميـزان سـه برابـر قيمـت واگذاري روز شـهرکها  /نواحـی صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی بـه ازاء هـر مترمربع زیربنـای تغيير كاربري
يافتـه بـا رعايـت ضوابـط و مبانـي شهرسـازي و زيسـت محيطـي عمـال گردد(.بـه هیـچ عنوان امـکان تفکیک بـرای طرف قـرارداد
وجـود ندارد)
ح) بـرای دیـوار پیرامونـی واحـد  ،پرداخـت هزینـه ارتقـا کیفی برابر قیمـت واكذاري روز بـه ازاء هر مترمربع از سـطح دیوار اجرا شـده
بـر خالف ضوابـط مربوطه.
ط)در شـهرکها و نواحـی صنعتـی کـه قبـل از تحـت پوشـش قرار گرفتن توسـط شـرکت اسـتانی بـه تولی گـری سـایر ارگانها/نهادها
ایجـاد شـده و سـاخت و سـاز در آن صـورت پذیرفتـه اسـت (نواحـی صنعتـی انتقالـی از جهـاد کشـاورزی و  )...نحوه عمل و محاسـبه
هزینـه ارتقـا کیفـی بـه عهـده هیات مدیره شـرکت اسـتانی می باشـد.
تبصره -1هر گونه تغيير كاربري در واحدهاي صنعتي تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي باشد.
تبصـره -2صـدور پايـان كار در صورت وارد آمدن خسـارت از سـوي طرف قرارداد به مشـاعات شـهرك /ناحيه صنعتـي و منطقه ويژه
اقتصـادي  ،منـوط بـه اصلاح و جبـران كليه خسـارات وارده به مشـاعات شـهرکها  /نواحی صنعتـی و مناطق ویژه اقتصادی براسـاس
نظـر کمیته رسـیدگی به تخلفات میباشـد.
تبصره -3کلیه واحدها ملزم به اجرای ديوار ،پيرامون اراضي خود مي باشند.
تبصره -4ايجاد مخازن قیر ،مخازن دفنی و غیر دفنی انفجاری درحرایم ممنوع مي باشد.
تبصره -5ايجاد درب واحد در محل تقاطع معابر ممنوع ميباشد.
تبصـره -6بـراي قطعاتـي كـه ابعـاد و انـدازه قطعـه به گونه اي اسـت كه رعايـت كليه ضوابط سـاخت و سـاز امكان پذير نمي باشـد
حداكثر سـطح اشـغال پس از رعايت كليه مفاد ضوابط سـاخت و سـاز(به اسـتثنا سـطح اشـغال تكليفي) مبناي محاسـبه سـطح اشـغال
مي باشـد.
تبصـره  -7فصـل نهـم و دهـم ضوابط سـاخت و سـاز واحدهـاي صنعتـي در شـهركها/نواحي صنعتـي و مناطق ويژه اقتصـادي الزم
االجـرا مي باشـد.
تبصره  -8ساخت هرگونه مستحدثات با كاربري مسكوني ممنوع مي باشد.
)-3اولويت سوم:

بـه شـرکت اسـتانی اجـازه داده مـی شـود با توجـه به شـرایط متقاضیـان در قالب بنـد  1-2کلیه موارد تخلف سـاخت و سـاز واحدها را
مـورد رسـيدگي و تصمیم گیری قـرار دهد.

 -4الزامات:

 -1-3بـرای شـهرکها و نواحـی صنعتـی کـه اراضـی آنهـا به صـورت مزایده به فـروش می رسـند مالک محاسـبه هزینـه ارتقا کیفی
بـرای قیمت واگـذاري روز  ،قیمت کارشناسـی می باشـد .
 -2-3نقـل و انتقـال واحدهـای صنعتـی کـه در شـرایط اخـذ گواهـی یـا پایانـکار نمی باشـند و ضوابـط و مقـررات مربوطـه را رعایت
ننمـوده انـد از طریـق ایـن الحاقیه قابلیـت پیگیـری دارند .
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