
 ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در سطح شهركها /نواحي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي

 :مقدمه

مناطق ویژه اقتصادی به منظور دستيابي به  ضوابط و مقررات ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در سطح شهركها /نواحي صنعتي و

و ساز  مي باشد. قدمت ضوابط ساخت    و بكارگيري استاندارهاي مورد نياز حائز اهميت توسعه متوازن كالبدي و همچنين احصا

كند . از آنجایي كه پویایي از اصول غير قابل انكار هر  واحدهاي صنعتي با ایجاد اولين شهرك هاي صنعتي در سطح كشور برابري مي

مستقر در فضاي ملي از این  گردد لذا شهرك / ناحيه صنعتي و منطقه ویژه اقتصادي به عنوان یك پدیده زنده پدیده زنده محسوب مي

بر نحوه ساخت و ساز واحدهاي صنعتي امري بدیهي تلقي مي گردد. بدین  ه و ضرورت بازنگري بر ضوابط حاكمامر مستثني نبود

از طرح در هيات مدیره سازمان به  ونهایتا پس  بازنگري ضوابط مذكور در دستور كار معاونت فنی سازمان قرار گرفت منظور

 .تصویب رسيد

آئين نامه اجرایي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ایران تهيه  13در ماده  ضوابط موصوف در راستاي تحقق منویات مندرج

 .گردیده است

 

 :هدف

ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای طرح های  هدف اصلی از تهيه ضوابط و مقررات ساخت و ساز ، تدوین ضوابطی در راستای 

سليقه ای و  صاحبان صنعت و پرهيز از به کارگيری طرح های در نظر گرفتن نيازهای واقعی مربوط به داخل قطعات تفکيکی با

یک مبنای مشترک و ملی برای احداث بنا )متناسب و مرتبط با  همسان سازی طرح ها می باشد، بطوریکه این ضوابط بتواند، بعنوان

كليه موارد فني جهت بهره  نصنعتی( در شهرك ها / نواحي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادی و با در نظر گرفت مصارف و کاربریهای

 .مناطق ویژه اقتصادی مد نظر قرار گيرد برداري صاحبان صنایع در شهركها/ نواحي صنعتي و

 

 :دامنه شمول

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

 :شرح وظایف

با ضوابط ساخت وساز براي صدور مجوز احداث  قدام به بررسي نقشه ها به لحاظ تطبيقشركت استاني بر اساس درخواست متقاضی ا

 .و در صورت رعایت آن اقدام به صدور گواهي پایان كار مي نمایند بنا ، نظارت بر ضوابط ساخت و ساز

 :ساز و كار اجرایي و فرآیند انجام كار

 فصل اول: تعاریف

در قطعات را تبيين مي كند . مقررات وضع  مقرراتي كه چگونگي و نحوه ساخت و سازضوابط ساخت و ساز در قطعات : مجموعه 

سيماي بصري  متخذه در جهت احداث قطعات مي باشد.اجراي این سياستها منجر به یكسان سازي شده در راستاي سياستها و تصميمات

 .در شهرك/ناحيه صنعتي در گستره فضاي ملي مي گردد

طعه زمين تخصيصي که پس از رعایت كليه الزامات مندرج در ضوابط ساخت و ساز قابليت ساخت و ساز سطح احداث: مساحتی از ق

 .در آن وجود دارد

صنعتي، اداري، نگهباني، انبار و تأسيساتي خواهد  زیربنا: مجموع مساحت كف هاي داراي سقف هر طبقه كه شامل تمام ساختمانهاي

 .شود بود و به مترمربع بيان مي

 .غال: نسبت سطوح احداث شده در همكف به مساحت کل زمين که به صورت درصد بيان می گرددسطح اش

 .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

 . ابل بر جلو قطعه زمين واقع شده استبر پشت: ضلعي از قطعه زمين است كه در مق

 .حریم: حداقل فاصله فيمابين مستحدثات مصرح در این ضوابط را حریم می نامند

نقشه های تایيد شده توسط مراجع ذیصالح، متقاضی  مجوز احداث بنا: مجوزی است که قبل از هرگونه عمليات ساخت و ساز براساس

اجرایی قانون تاسيس شرکت  آئين نامه 13د. )برابر با مجوز احداث ساختمان وفق ماده استانی می باش ملزم به اخذ آن از شرکت

 (شهرکهای صنعتی ایران

مجوز احداث بنای واحد صنعتی توسط شرکت  گواهی ساخت و ساز: گواهی است که براساس تطبيق پيشرفت فيزیکی وضع موجود با

 .استانی صادر می گردد

و ساز و مطابقت با نقشه های مصوب و مجوز  ه به درخواست متقاضی پس از تکميل عمليات ساختگواهی پایان کار: گواهی است ک

تاسيس شرکت  آئين نامه اجرایی قانون 13می گردد.)برابر با گواهی پایان ساختمان وفق ماده  احداث بنا توسط شرکت استانی صادر

 (شهرکهای صنعتی ایران

 

 ي، اجرا و نظارتفصل دوم: مجوز احداث بنا، ضوابط طراح

احداث بنا )بر اساس مفاد دفترچه قرارداد( از شرکت  انجام هرگونه عمليات اجرایي در واحدهاي صنعتي مستلزم دریافت مجوز -2-1   

مقررات ملی ساختمان، قوانين كار  قرارداد ملزم به رعایت کليه ضوابط مربوط به ساخت و ساز واحدها و رعایت استانی بوده و طرف

 .اشدمی ب

طراحی و ساخت واحد ها الزامی بوده و مسئوليت عدم  تبصره : حسب نوع توليد رعایت سایر الزامات دستگاههای ذیربط در فرآیند

 .می باشد رعایت متوجه طرف قرارداد



 

ف است اخذ تائيدیه آنها ، طرف قرارداد مكل جهت انجام خدمات طراحي،محاسبه و نظارت در خصوص عمليات اجرایي و -2-2   

 .خدمات مهندسی اشخاص حقيقی و حقوقی ذیصالح استفاده نماید مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از

مكلف است نقشه هاي اصالحي را با رعایت مفاد بند  در صورت نياز به هرگونه تغيير در نقشه هاي تائيد شده طرف قرارداد -2-3   

 .نماید به شركت استاني ارائه 2-2

اظر نافی مسئوليت طرف قرارداد نمی باشد و در صورت تخلف، تبعات و مسئوليت ناشی از آن متوجه طرف قراداد نظارت ن -2-4   

 .نيز مي باشد

 .طرف قرارداد مکلف است برای شروع اقدامات اجرائی با مهندس ناظر هماهنگی الزم را بعمل آورد -2-5   

ساز با مجوز احداث بنا و نقشه هاي مصوب ،  لحاظ انطباق ساخت ومهندس ناظر مکلف است وفق مقررات و ضوابط از  -2-6   

پایان کار مراتب را  گزارش های مرحله ای را به شرکت استانی در مهلت مقرر ارایه نمایند و در کنترل های الزم را بعمل آورده و

 .گواهی نماید

گزارش به شرکت استانی بوده و در صورت عدم  رائهمهندس ناظر در صورت مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز ملزم به ا -2-7   

 .مراتب را جهت اتخاذ تصميم به مراجع ذیصالح اعالم نماید اعالم تخلف، شرکت استانی می تواند

در راستاي نظارت بر ساخت و ساز واحدها  درصورت بروز هرگونه تخلف در مراحل ساخت و ساز نمایندگان شركت استاني -2-8

   .شوند مي تواند مانع ادامه عمليات اجرائي

 

 فصل سوم: زیر بنا

مترمربع، زیربنای  20000باشد که در قطعات باالی  مترمربع و فقط در یک طبقه می 80حداکثر زیربنای ساختمان نگهبانی  -3-1   

 .افزایش یابد مترمربع ، مي تواند 120آن مطابق طرح مصوب تا 

تبصره: در صورت صدور مجوز ورودی دیگر برای واحد صنعتی توسط معاونت فني شرکت استانی احداث ساختمان نگهبانی دیگر  

 .بالمانع می باشد

 

نوع توليد، سطوح تجهيزات و تاسيسات خطوط توليد  در صورت پيشنهاد معاون فنی و تایيد مدیرعامل شرکت استانی متناسب با -3-2

عنوان بخشی از زیربناي همكف  پایپينگها(، انبار روباز و سایت روباز و تصفيه خانه های فاضالب می تواند به وباز )به استثنایر

 .)جهت محاسبه سطح اشغال( لحاظ گردد

 

 فصل چهارم: سطح اشغال

درصد و در سایر شهركها / 40ور اقتصادي تقاضا مح سطح اشغال قطعات صنعتي در شهركها / نواحي صنعتي و مناطق ویژه -4-1   

 .درصد منظور مي گردد 35اقتصادي  نواحي صنعتي و مناطق ویژه

 سطح اشغال شامل مجموع سطوح ساختمان هاي توليدي، اداري، نگهباني، پست برق، پست گاز، انبار -4-2   

 .می باشد 2-3مسقف، مخازن هوایی یا زمينی ، پيش تصفيه ها و مفاد بند 

آب، فضای سبز با گونه ها و پوشش  درصد می باشد. جهت صرفه جویی در مصرف 15ان سطح اشغال فضای سبز ميز -4-3   

 .گياهي مناسب با اقليم منطقه ایجاد گردد

درصد از  5درصد، حداكثر  15سبز به ميزان  تبصره: واحدهاي صنعتي مي توانند در صورت عدم امكان رعایت سطح اشغال فضاي

ویژه  زمين تخصيصي با هماهنگي شركت استاني در مشاعات شهرك/ناحيه صنعتي و منطقه را خارج از قطعهفضاي سبز احداثي 

 .به حساب بدهی متقاضی لحاظ گردد اقتصادي مربوطه احداث نماید و یا توسط شرکت استانی احداث و هزینه آن

و  6اشغال با رعایت حرایم مندرج در فصل  طحدر قطعاتی که امکان رعایت حداقل سطح اشغال وجود ندارد. حداقل س -4-4   

 .مي گردد تصویب هيات مدیره شرکت استانی مشخص

متر مربع می باشد  15پارکينگ مسقف برای هر سواری  در صورت درخواست ایجاد پارکينگ توسط طرف قرارداد استاندارد -4-5   

 1000به ازای هر  متر مربع 1000نگ و برای قطعات بيش از واحد پارکي 2می تواند نسبت به تامين  متر مربع 1000. قطعات تا 

 . متر مربع مازاد برآن یک واحد پارکينگ اضافه گردد

 فصل پنجم: ارتفاع و طبقات

 .متر بدون احتساب خرپشته( می باشد 12طبقه ) 3حداکثر تعداد طبقات ساختمان اداری  -5-1   

معاونت فني و تائيد هيات مدیره شركت استاني  در صورت درخواست متقاضي مازاد بر احداث سه طبقه با ارائه طرح و بررسي توسط

 .امكان پذیر مي باشد



 

 طبقات و ارتفاع در ساختمان اداري -1تصویر شماره 

 .احتساب جان پناه( می باشد + متر )بدون 3.5ختمان نگهبانی فقط در یک طبقه با حداکثر ارتفاع سا -5-2

 .ساخت هرگونه پيش آمدگی)طره( از سمت معابر ممنوع می باشد

 

 طبقات و ارتفاع در ساختمان نگهباني -2تصویر شماره 

متر می باشد و در نزدیکی و 20ارتفاع آنها باالتر از  ارتفاع و طبقات ساختمانها، تاسيسات، دود كش و كليه مستحدثاتي كه -5-3

عالوه بر رعایت كليه ضوابط و  مراکز نظامی، انتظامي، امنيتی، تاسيسات داراي حریم و غيره واقع گردیده است مجاورت با فرودگاه،

 مقررات ارگانهاي ذیربط مي گردد و طرف قرارداد ملزم به اخذ مجوز از ارگانهای استانداردهاي صنعتي، مشمول رعایت ضوابط و

 .می باشد مربوطه و رعایت كليه ضوابط و مقررات ابالغي در طراحي، اجرا و بهره برداري

 

 فصل ششم: حرایم

متر از ساختمان هاي توليدي ، انبار  3.5پشت  مترمربع حداقل حریم برهاي جانبي و 1000های صنعتی تا در مورد زمين  -6-1

 .متر می باشد 5/3تصفيه ها و حداقل حریم بَرجلو با مستحدثات   زمينی، پيش مسقف و روباز، مخازن هوایی یا

 

 مترمربع با احداث ساختمان اداري در خارج از ساختمان توليد 1000وضعيت حرایم در اراضي تا  -3تصویر شماره 



 

 ساختمان توليد مترمربع با احداث ساختمان اداري در داخل 1000وضعيت حرایم در اراضي تا  -4تصویر شماره 

متر از ساختمان هاي توليدي، انبار مسقف و  5مترمربع حداقل حریم برهاي جانبي و پشت 1000در مورد زمينهای صنعتی باالی -6-2

 متر می باشد .  5روباز، مخازن هوایی یا زمينی، پيش تصفيه ها و حداقل حریم بر جلو با مستحدثات 

 

 مترمربع با احداث ساختمان اداري در خارج از ساختمان توليد 1000وضعيت حرایم در اراضي بيش از  -5تصویر شماره 

 

 مترمربع با احداث ساختمان اداري در داخل ساختمان توليد 1000وضعيت حرایم در اراضي بيش از  -6تصویر شماره 

يدي، انبار مسقف و روباز، حرایم از ساختمان هاي تول ساختمان اداري با فاصله حداقل دو متر از بَرها احداث مي شود و رعایت -6-3

 .متر الزامي مي باشد 5مربع  متر 1000متر و باالي  3.5متر مربع  1000تصفيه خانه ها براي زمينهاي تا  مخازن هوایی یا زمينی و

ا توليد ، انبار مسقف و روباز ، مخازن هوائی ی تبصره: در صورت وجود پيش آمدگی در ساختمان اداري فاصله في ما بين سالن  

پيش آمدگی تا کف تمام  آمدگي ساختمان اداري مبناي محاسبه حریم مي باشد .)مشروط به اینکه ارتفاع زمينی و تصفيه خانه ها تا پيش

 (متر باشد 30/5شده کمتر از 

زمين و مشابه مي توانند فقط در قسمت جلوي قطعه  ساختمان نگهباني، پاركينگ و نيز فضاهایي از قبيل برق اضطراري و یا -6-4

امکان پذیر می باشد( فاصله  گردد.)موارد استثنا به پيشنهاد معاونت فنی و تصویب هيات مدیره شرکت استانی بدون رعایت حرایم واقع

 1000مسقف و روباز، مخازن هوایی یا زمينی و پيش تصفيه ها براي زمينهاي تا  مستحدثات مذكور از ساختمان هاي توليدي، انبار

 . متر الزامي مي باشد 5متر مربع  1000تر و باالي م 3.5متر مربع 

 .متر مي باشد 2حریم ساختمان نگهباني از برهاي جانبي 

 .: در صورت وجود پيش آمدگی در مستحدثات فوق الذكر فاصله في ما بين از پيش آمدگي مبناي محاسبه حریم مي باشد 1تبصره

 .مربوطه، مي توانند بدون رعایت حریم بَرجلو احداث شوند : پست گاز و برق با رعایت ضوابط ارگان های 2تبصره

متر ( از پالک همجوار برای  5متربع  1000 متر و باالي 3.5مترمربع 1000: رعایت حداقل حریم )براي زمينهاي زیر  3تبصره

 .آب الزامی است احداث پيش تصفيه، سپتيک و مخازن

 



نامناسب از نظر شکل هندسی ؛ فاصله منتهی اليه  جانبی غير متعارف( ، قطعات : در قطعات بزرگ )قطعات با بر جلو و بر 4تبصره

متر  1000برای اراضی تا  سالن توليد ، انبار مسقف و روباز ، مخازن هوائی یا زمينی و تصفيه خانه ها ساختمان نگهبانی و اداری از

یر قسمتها ) به شرط عدم وجود مستحدثات( تنها رعایت می باشد و در سا متر 5متر مربع به باال  1000متر و اراضی  5/3مربع 

 .دیوار بر جلو الزامی است حریم تا

 

می گردد می تواند جهت تسهيل در عبور و مرور  متر و کمتر تامين 20واحدهای صنعتی که دسترسی آنها از معابر با عرض  -6-5

تایيد معاونت  ه )مطابق شکل زیر( در صورتدرج 45متر با زاویه  3نشينی بَرجلو حداکثر تا  در صورت درخواست نسبت به عقب

 .فنی شرکت استانی اقدام نماید

 

 50/5سانتی متر مشروط به رعایت حداقل ارتفاع  80 حداكثر ميزان مجازپيش آمدگي آبچکان سالن توليد و انبار به داخل حریم -6-6

متر رعایت حریم  50/5جانب تا كف تمام شده بالمانع می باشد.در صورت عدم رعایت حداقل ارتفاع  تر از انتهاي پيش آمدگي برم

 .الزامي است جانبي با محاسبه ابتداي )سر( پيش آمدگي تا داخل بر جانبي



 

 حداكثر ميزان مجاز پيش آمدگي آبچکان سالن توليد و انبار به داخل حریم -8اره تصویر شم

  

 .اجرای سکو با رعایت حرایم بالمانع می باشد.محاسبه حریم از لبه سكو تا برداخلي صورت مي پذیرد -6-7

طرف گردد  2جاز به تردد از هر استانی واحد صنعتی م بَر باشد در صورتی که با تایيد شرکت 2در موارد خاص که زمين  -6-8   

 .به تشخيص شرکت استانی الزامی می باشد رعایت بَرجلو برای یک سمت

 1000زمين های زیر      فضای سبز تا سالنها برای ایجاد هرگونه فضای سبز در حرایم ممنوع می باشد. )فاصله فی ما بين -6-9   

 (می باشد متر 5متر ؛  1000باالی  های  متر و زمين 5/3متر ؛ 

 

 فصل هفتم: الگوی دیوار، ورودي و نما

مختصات تحویلی از مصالح بنایي به صورت توپُر به  دیوارهای برهاي پشت و جانبي بين قطعات می بایست مطابق با حدود و -7-1

 120مصالح بنایی و  رسانتی مت 80متر شامل 2دیوارهاي مجاور معابر باید به صورت مشبک به ارتفاع  . متر اجرا مي شود 2ارتفاع 

گذر براساس طرح مصوب شرکت استانی به ترتيبی که داخل واحد  سانتی متر مابقی به صورت مشبک و نمای دیوارهای مشرف به

 .اجرا شود قابل رویت باشد

تبصره: در صورت اختالف سطح زمين واحد صنعتی با گذر همجوار به تشخيص شرکت استانی ارتفاع دیوار متناسب با شيب گذر 

 اجرا گردد

می گيرد می بایستی    برهایی از زمين که در تقاطع قرار در مواردی که قطعه زمين در محل تقاطع قرار گرفته باشد، گوشه -7-2   

پخ یا قوس مجاز  ضوابط مربوطه به صورت پخ یا قوس ساخته شود و نصب درب ورودی واحد صنعتی در مطابق نقشه تفکيکی و

 .نمی باشد

 .جهت رعایت فضای بصری همگون ، نمای واحدهای صنعتی می بایست به تایيد شرکت استانی برسد -7-3   

 

 فصل هشتم: معابر و بخشهای عمومی

ممنوع می   خارج از محدوده واگذاری و تعرض به مشاعات عمومي و زمينهاي مجاور هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز -8-1  

 ..باشد

کشی، لوله گذاری و یا نظایر آن طرف قرارداد ملزم به  : برای حفاری پياده رو یا خيابان به منظور نصب كليه انشعابات، کابل1تبصره 

مخابرات، آب، توزیع برق و  ی با ارگانهای ذیربط )شرکتهای گاز،شركت استانی / شرکت خدماتی و هماهنگ دریافت مجوز کتبی از

 مقررات توسط افراد یا شركتهاي ذیصالح و با نظارت ارگان مربوطه بایستی انجام غيره( می باشد و انجام عمليات مطابق ضوابط و

 .به عهده طرف قرارداد می باشدهای شهرک  گردد. بدیهی است جبران كليه هزینه های ترميم و بازسازی مستحدثات و زیرساخت

پاركينگ ، انبار، باسکول و احداث رمپ ممنوع مي باشد و  : استفاده از معابر عمومي اعم از خيابانها و پياده رو به منظور 2تبصره 

و توقف  ورود، خروج، پارك متناسب با ميزان تردد وسایط نقليه سبك و سنگين، در داخل واحد خود شرایط طرف قرارداد موظف است

 .نماید آنها را ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فراهم

 

 . اجرای پل ورودی مقابل درب واحد صنعتی با هماهنگی شرکت استانی بعهده واحد صنعتی می باشد -8-2  

  

 فصل نهم : ایمن سازی

ين مربوطه توسط طرف قرارداد الزامی بوده سایر قوان رعایت كليه مباحث مقررات ملی ساختمان در ارتباط با موضوع ایمني و-9-1   

اخذ نماید. ضمنا رعایت  در این خصوص قبل از صدور پایان کار؛ تایيدیه های الزم را از مراجع ذیصالح و الزم است طرف قرارداد

تایيدیه های  موضوع رعایت مالحظات امور حفاظت فنی و بهداشت کار و اخذ قانون کار جمهوری اسالمی ایران 87کليه مفاد ماده 

 .طرف قرارداد می باشد  بر عهده مربوطه

 



مربوطه، ملزم به معرفي ناظر ایمنی بر عمليات  در زمان ساخت و ساز، واحد صنعتي ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات -9-2

 .مالحظات ایمنی ساخت و ساز به شركت شهركهاي صنعتي می باشد ساخت و ساز جهت نظارت بر

ایمنی و حفاظت کار در فعاليتهای ساخت و ساز  موظف است تمامی موارد مندرج در پيوست شماره یك )مالحظات واحد صنعتی -9-3

 .نماید پيوست( را در هنگام ساخت و ساز رعایت -نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی واحدهای مستقر در شهرکها و

 

 فصل دهم: ضوابط و مقررات محيط زیستي

آخرین ميزان حدود مجاز صادره از سازمان حفاظت  آلودگي بو، گرد و غبار، گاز و بخارات سمي بيش از واحدهاي داراي -10-1 

هنگام اخذ مجوز ساخت  بيني هاي الزم را براي فيلتراسيون و كنترل وتصفيه آلودگي هواي ایجاد شده محيط زیست ملزم هستند پيش

 .ندارائه نمای  بعمل آورده و طرح آن را به شرکت استانی

سيستم پيش تصفيه و پسماند صنعتي و ویژه ناشي از  پسماند و نخاله هاي حاصل از كارهاي ساختماني، لجن مازاد ناشي از-10-2 

نامه اجرایي آن( ميبایستي  اساس ضوابط سازمان حفاظت محيط زیست )طبق مفاد قانون مدیریت پسماند و آئين فرآیند تبدیل و توليد بر

رعایت  منتقل و مفاد قانون مدیریت پسماند در مورد آن  سازمان حفاظت محيط زیست محل هاي مجاز مورد تایيد توسط طرف قراداد به

 .صنعتی قبل از صدور پایانکار الزامی می باشد شود. لذا ارائه برنامه عملياتی مربوط به طرح خوداظهاری توسط واحد

نخاله و غيره در داخل قطعات واگذار شده، تفكيكي و  نعتی، عادي، خانگی،نگهداري، سوزاندن و تخليه هرگونه پسماند ویژه، ص-10-3

کليه ضوابط، استانداردها  قرارداد ملزم است نسبت به حمل و تخليه در محلهای مجاز و مشخص شده با رعایت مشاعات ممنوع و طرف

 .يره( اقدام نمایدآئين نامه هاي اجرایي آن و غ           و اصول مربوطه )قانون مدیریت پسماند و

بایست توسط لوله و یا احداث كانيو به كانال  روان آب سطحي حاصل از بارندگي و شستشوي محوطه خارجی قطعه زمين مي-10-4 

مجاز نبوده و  تخليه آبهاي سطحي شهرك منتقل گردد. هدایت آبهاي سطحي به شبكه فاضالب شهرك ها و كانيو هاي شبكه جمع آوري و

 .سطحي شهرك ممنوع مي باشد )پساب( بهداشتي و صنعتي به شبكه هدایت آبهاي تخليه فاضالب

صورت ثقلي و با شيب استاندارد به شبكه تخليه  رقوم خروجي فاضالب و آبهاي سطحي باید به گونه اي طراحي گردد كه به-10-5  

قطعه باشد طرف  ه زمين معكوس و به طرف پشتزمين باالتر از معابر واقع گردد. اگر شيب قطع شود لذا الزم است رقوم كف قطعه

 چيني و باال آوردن كف قطعه زمين و یا ملزم به پيش بيني پمپاژ و غيره با قرارداد ملزم به پيش بينی و اجرای تمهيداتی از قبيل كرسي

 .رعایت ضوابط مربوطه مي باشد

واحدهای دارای فاضالب خروجی با کيفيت خارج از  يدر كليه در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، تمام -10-6

الزم را براي احداث پيش  ( ملزم هستند پيش بيني هاي1در ضمائم دفترچه قرارداد )مطابق جدول شماره )باالتر از( محدوده تعيين شده

به شرکت استانی ارائه نمایند. بدیهی است مسئوليت جوابگو نبودن سيستم  تصفيه هنگام اخذ مجوز ساخت بعمل آورده و طرح آن را

نکرده و شرکت استانی از پذیرش پساب تا  آلودگی، با طرف قرارداد بوده و بررسی شرکت استانی حقی را برای ایشان ایجاد کنترل

 .خواهد نمود حصول عملکرد مناسب سيستم امتناع

حال بهره برداری، واحدهاي داراي فاضالب  و مناطق ویژه اقتصادی داری تصفيه خانه در: در شهرکها و نواحی صنعتی 1تبصره

ميبایستي سيستم كنترل  (1از( محدوده تعيين شده در ضمائم دفترچه قرارداد )مطابق جدول شماره خروجی با کيفيت خارج از )باالتر

كر شده در جدول مذكور آن را به شبكه جمع آوري فاضالب حدود مجاز ذ آلودگي )پيش تصفيه( احداث نموده و بعد از رساندن به

 .نمایند شهرك تخليه

: طرح كنترل آلودگي موضوع تبصره یك شامل خالصه گزارش یا طرحي است كه بطور اجمال نكات مهم ذیل باید در آن 2تبصره 

 :ارائه شود

 كميت و كيفيت فاضالب توليدی    -

 گي هافرآیند مورد نظر جهت كنترل آلود    -

 موقعيت و متراژ زمين محل احداث طرح كنترل آلودگي    -

 و سایت پالن طرح PFD و P & ID نقشه هاي    -

 دستورالعمل بهره برداري بهينه از سيستم    -

 خود، با هماهنگي اداره كل حفاظت محيط زیست : طرف قرارداد براي جابجایي و خشك نمودن لجن مازاد سيستم پيش تصفيه3تبصره 

 .مي بایستي اقدام نماید

 .براي این دسته از واحدها ممنوع است By Pass نصب لوله كنار گذر یا  : 4تبصره 

 : تا زمان احداث و بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي و در موارد خاص 5تبصره 

 ط سازماناحداث مدول هاي توسعه تصفيه خانه شهرك، فاضالب توليدي مي بایستي مطابق ضواب

 .حفاظت محيط زیست راساً توسط واحد صنعتي دفع شود

برداري ، صدور مجوز ساخت و ساز توسعه و پایان  در شهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفيه خانه فاضالب در حال بهره -10-7

 .به تصفيه خانه فاضالب باشد کار منوط به اتصال واحد صنعتی

شده خود به آبهای سطحی می نمایند ملزم به رعایت  قل که راسا اقدام به تخليه پساب تصفيهواحدهای دارای تصفيه خانه مست -10-8

 .محيط زیست برای تخليه پساب به آبهای سطحی می باشند کليه ضوابط و استانداردهای

 كمقادیر مجاز آالینده ها در فاضالب واحد صنعتي هنگام تخليه به شبكه جمع آوري فاضالب شهر – 1جدول شماره



 

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

خصوص وضعيت ساخت و ساز واحد صنعتی، شرکت  قبل از اخذ گواهی پایان کار در صورت استعالم از شرکت استانی در -11-1   

انطباق یا  مجوز احداث بنا در هر مرحله از ساخت واحد صنعتی گواهی ساخت و ساز )گزارش استانی پس از تطبيق وضع موجود با

 .عدم انطباق با مجوز احداث( صادر می نماید

 

 ، در این ضوابط و مقررات مي باشدمجوز احداث بنا/گواهي پایانكار مشروط به تحقق مفاد مرتبط -11-2   

 .ساخت هرگونه مستحدثات با كاربري مسکونی در داخل قطعه زمين صنعتی ممنوع ميباشد -11-3   

 


