
                 تشق ويشيي تًصيع ششکت مشتشکيه تشاي خًسشيذي ويشيگاٌ احذاث جُت الصم اقذامات ي الضامات

 

 تشق ويشيي تًصيع ششکت مشتشکيه تشاي خًسشيذي ويشيگاٌ احذاث جُت الصم اقذامات ي الضامات

 ي تشق تًصيع ششکتُاي فيماتيه قشاسداد ي ويشي محتشم يصيش 98 / 7 / 20 مًسخ 98 / 33560 / 20 / 100 مصًتٍ شماسٌ اجشاي ساستاي دس استان َمذان

 سقف تا اوشعاب ظشفيت تٍ محذيد خًسشيذي تشق ساماوٍ احذاث تٍ وسثت ميتًاوذ ميثاشذ، سشمايٍ گزاسي خًاَان کٍ تًصيع ششکت مشتشک َش ساتثا،

 مشاحل ي الضامات خالصٍ .ميکىذ خشيذاسي تضميىی صًست تٍ سال 20 ذتم تٍ سا ساماوٍ ايه تًليذي اوشطي ويشي يصاست .ومايذ اقذام کيلًيات 100

 تش طشح ايه اجشاي

 :می تاشذ ريل ششح تٍ )ساتثا( تشق اوشطي تُشٌ يسي ي تجذيذپزيش اوشطيُاي ساصمان طشف اص صادسٌ دستًسالعمل اساس

 - طزح الشامات -الف

 تجاضي، ذاوگي، ميتًاوس اوطؼاب ايه .تاضس زاضتٍ يجًز تطق اوطؼاب حتماً وٍ گطزز وصة محلي زض تايس ساماوٍ :  تزق اوشعاب داشته -

 .تاضس صىؼتي يا وطايضظي ،)زيلتي غيط( ػمًمي

 

 مخالً .است ويلًيات 100 آن سمف ي اوطؼاب ظطفيت تطاتط زي تٍ محسيز ساماوٍ ظطفيت :  خًرشيدي ويزيگاٌ وصة ظزفيت محاسثٍ -

 .است ويلًيات 30 مؼازل ويلًاتي 30 اوطؼاب يه مؼازل ظطفيت ي ويلًيات 5 اظتىف آمپط 25 وىتًض يه مؼازل ظطفيت

 

 الي 10 تمطيثاً ذًضضيسي تطق ساماوٍ ويلًيات َط تطاي : خًرشيدي ويزيگاٌ کيلًيات َز تزاي مزتع متز 15 الی 10 فضاي داشته -

 پاضويىگ، سمف تام، پطت اظ ترطي ميتًاوس وٍ زاضز الظم فضا متطمطتغ 75 تمطيثاً ويلًياتي 5 ساماوٍ يه .است الظم فضا مطتغ متط 15

 .تاضس ساذتمان وماي اظ ترطي حتي ي پىجطٌ سايُثان

 

 اظ .است متطمطتغ تط ويلًگطم 50 مؼازل تمطيثاً ذًضضيسي تجُيعات تاضگصاضي  : پىلُا وصة محل کافی استحکام اس تزخًرداري -

 .تاضس زاضتطذًض وافي استحىام اظ تايستي وصة محل ايىطي

 

 .تاضىس ومي لثًل مًضز )آظاز ( مًلت اوطؼاب ي حالج ضرص اوطؼاب .تاضس اوطؼاتات/اوطؼاب ي مله ماله تايس گصاض سطمايٍ :تًدن مالک -

 ي اذص اػضا تمامي ضضايت است الظم تاضس مجتمغ آن اػضاي تيه مطتطن تصًضت احساث محل اگط مسىًوي َاي مجتمغ تطاي :تثصزٌ

 .گطزز اضائٍ آن لاوًوي ي ضسمي اسىاز

 

 

 



 - طزح مفاد - ب

 ايه .است اوطغي ساػت ويلًيات َط اظاي تٍ ضيال 10400 مؼازل ومتط ي ويلًيات 20 ظطفيت تا ساماوُُايي تطق تضميىي ذطيس لطاضزاز پايٍ وطخ -

 .است تًليسي اوطغي ساػت ياتويلً َط اظاي تٍ ضيال 9100 مؼازل ويلًيات 100 تا 20 اظ تيطتط ظطفيت تا َايي ساماوٍ تطاي وطخ

 

 لطاضزاز زض مىسضد ظطفيت تا تطزاضي تُطٌ مطحلٍ تا لطاضزاز اتالؽ ظمان اظ ماٌ 15 تطاي حساوخط ذًضضيسي ويطيگاٌ تضميىي ذطيس لطاضزاز وطخ -

 وٍ وسام َط( زضلطاضزاز مىسضد طخو يا ي تجاضي تطزاضي تُطٌ ضطيع تاضيد زض ويطي يظاضت مصًب پايٍ وطخ آذطيه تأذيط صًضت زض .تاضس مي مؼتثط

 .تًز ذًاَس ػمل مالن ) تاضس ومتط

 ( 30 %( زضصس سي تطق ذطيس وطخ زيم سال 10 زض ي حاتت لطاضزاز ايل سال 10 زض پايٍ وطخ .است سالٍ 20 تطق تضميىي ذطيس لطاضزاز

 .ميطًز زازٌ واَص

 .گطزز مي اػمال پايٍ وطخ تٍ )تًضم ي اضظ وطخ تغييطات اظ متأحط(  تًزجٍ ي تطوامٍ ساظمان وطخ تؼسيل ضطية پطزاذت، زيضٌ َط زض -

 ميطًز، وصة ويطيگاٌ وٍ مىطمُاي آلًزگي ي محيط زماي ذًضضيس، تاتص ميعان تطاساس ذًضضيسي تطق ساماوٍ تًليسي تًان ممساض -

  .ميگطزز تؼييه

 .ميطًز ياضيع ماله حساب تٍ يىثاض ماٌ 2 - َط اوطغي فطيش اظ حاصل زضآمس -

  
 - الزم اقدامات و مراحل  -ج

 :درخواست مرحله 1 --ج

 ويلًيات حسة تط مسوظط ظطفيت شوط( زضذًاست وامٍ َمطاٌ تٍ َمسان تًظيغ ضطوت پطتال زض مًجًز وام حثت فطم ططيك اظ زضذًاست اضائٍ -

 .پصيطز مي صًضتَمسان  ي تطق ويطيي تًظيغ ضطوت زفتط تاظاض تطق تٍ تضميىي ذطيس لطاضزاز ػمس جُت ظيط مساضن َمطاٌ تٍ )ساماوٍ وصة جُت

 ملک َمان تٍ متعلك اوشعاب تزق لثض ، مالکيت سىد ملی، کارت شىاسىامٍ، کپی ي اصل املض متماضي فطز ضىاسايي مساضن اضائٍ -

 .تاضس متماضي ضرص تٍ متؼلك تايستي فًق مساضن تمام  :تذکز

 .ًوبيٌذ اسائَ سا سسوي سّصًبهَ ّ اسبسٌبهَ شبهل ششکت اسٌبد کپي ّ اصل است الصم حمْلي افشاد :تبصره

 

  :نامه فقتموا صدور و بررسی مرحله 2-ج

 ثبصديذ احذاث هحل اص تْصيغ ششکت کبسشٌبسبى خْسشيذي، سبهبًَ ًصت هحل ًوْدى هشخص ّ هتمبضي تْسط دسخْاست اسائَ اص پس -

 هتمبضي ّ ثشق تْصيغ ششکت هبثيي ثشق تضويٌي خشيذ لشاسداد شجکَ، ثَ اتصبل اهکبى ّ سبختگبٍ تبئيذ صْست دس ّ ًوْدٍ

 .هيشْد هٌؼمذ

 

 خْد هستٌذات ّ هذاسک ّ الذام "هتمبضيبى الکتشًّيکي ًبم ثجت" لسوت دس سبهبًَ هِشسبى ثَ هشاجؼَ ثب هتمبضي شاسداد،ل ػمذ اص پس - 

 .ًوبيذ ثبسگزاسي هزکْس سبيت دس کبهل ّ دليك ثصْست سا

 

  .گشدد اجشا ريل ششح ثَ طشح هشاحل ثبيستي هْافمتٌبهَ، صذّس اص پس  :طرح اجراي مرحله 3-ج

 



 ثب لشاسداد ًوًَْ ضوي، دس .ًوبيذ هي اًتخبة ششکت تأييذ هْسد پيوبًکبساى ليست اص طشح اجشاي جِت سا پيوبًکبسي گزاس، سشهبيَ -

 ػمذ دس حمْلي ًکبت گشفتي ًظش دس ثشاي گزاساى سشهبيَ ثَ کوک هٌظْس ثَُوذاى  ًيشّي تْصيغ ششکت سبيت دس اجشائي پيوبًکبساى

 دّسٍ دس هؼتجش، ثيوَ ُبي ششکت ثب حْادث ّ هسئْليت ثيوَ لشاسداد اًؼمبد ثَ ًسجت ثبيستي گزاس سشهبيَ ُوچٌيي .است شذٍ دادٍ لشاس

 .ًوبيذ الذام ًيشّگبٍ احذاث

 ًظش دس پيوبًکبس تْسط ثبيستي ثبشذ، هي هْجْد سبتجب سبيت دس کَ خْسشيذي سبهبًَ استبًذاسدُبي ّ فٌي دستْسالؼول ّ اجشا ششايط -

 :هيجبشذ ريل ششح ثَ استبًذاسدُب اُن .شْد گشفتَ

 

 خْسشيذي سبهبًَ ثشاي (  اُن 2 اص کوتش(  هٌبست است سيستن اجشاي ✓

 .ثبشٌذ داشتَ سا ثيشًّي هحيطي استبًذاسد ّ شذٍ اًتخبة هٌبست سبيض ّ ًْع اص ثبيذ آًِب اتصبالت ّ کبثلِب ✓

 ثِشٍ سبل 20 طْل دس دسست ػولکشد داساي ّ شًْذ تخبةاً هؼتجش سبصًذگبى اص ّ ثْدٍ استبًذاسد ايٌْستش ّ خْسشيذي صفحبت ✓

 .ثبشٌذ ثشداسي

 .است الضاهي خْسشيذي ثشق ُبي سبهبًَ ثشاي ثشلگيش ًصت ✓

 .ًوبيذ هي ثبصديذ خْسشيذي سبهبًَ اص ثشق ًيشّي تْصيغ ششکت  )طشح اجشاي هشحلَ( هشحلَ ايي دس -

 - :احداث از پس مرحله 4 -ج

 گزاس سشهبيَ ثٌبثشايي هيشْد، ّصل شجکَ ثَ هصشفي ثشق اًشؼبة اص هستمل ّ جذاگبًَ کٌتْس يک ثب يذيخْسش سبهبًَ کَ آًجبيي اص -

 .ثبشذ هي سشهبيِگزاس ػِذٍ ثش کٌتْس ُضيٌَ .ًوبيذ الذام ثبيستي کٌتْس تِيَ ثَ ًسجت

 استفبدٍ هْسد تجِيضات کليَ سشيبل شوبسٍ اسائَ -

 هجبدي اص تجِيضات ّسّد ثش دال هذاسک اسائَ ّ تجِيضات خشيذ فبکتْس اسائَ -

 تجِيضات گبساًتي هذاسک اسائَ -

 .است کشدٍ اسائَ ًيشّگبٍ هبلک ثَ کَ پيوبًکبس سْي اص ًيشّگبٍ ثشاي ضوبًتٌبهَ اص سًّْشت اسائَ -

 هشاجغ سْي اص است چبٍ تبئيذ -

 ريصالح هشاجغ سْي اص سبصٍ استحکبم تبئيذيَ اسائَ -

 ثَ ًسجت هبَُ 2 - دّسٍ دس ،)ثشق ًيشّي تْصيغ ششکت ًظبست ثب( شجکَ ثَ خْسشيذي سبهبًَ اتصبل اص پس  :صورتحساب صدور -5-ج

 سشهبيَحسبة  ثَ هشثْطَ ّجَ ، تْصيغ ششکت حسبة ثَ آى هجلغ ّاسيض ّ سبتجب تبييذ اص ثؼذ ّ الذام صْستحسبة صذّس ّ کٌتْس لشائت

 .گشدد هي ّاسيض گزاس

 

 آدسس تٍ ششکت سايت تٍ تًاويذ میَمذان  استان تشق ويشيي تًصيع تششک حًصٌ دس تيشتش اطالعات کسة جُت

.iredchwww.   )تشق استان   تًصيع  تشق تاصاس دفتش ات يا ي وماييذ مشاجعٍ  )تشق تضميىی خشيذ مشاجعيه ساَىماي تخش 

 .يذفشمائ حاصل تماسَمذان 

http://www.edch/

