شنبسه سند:

روش اجزایی تمذیذ پزوانه احذاث نیزوگاه تجذیذپذیز و پاک
تبریخ سند:

سبظهبى اًطغیّبی تجسیسپصیط ٍ ثْطٍُضی اًطغی ثطق (سبتجب)
"روش اجزایی تمذیذ پزوانه احذاث نیزوگاه تجذیذپذیز و پاک"

ضٌبسِ سٌس:
تبضید تػَیت سٌس:
تْیِ ٍ تسٍیي

تأییس وٌٌسُ

تػَیت وٌٌسُ

زفتط ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ٍ

هؼبًٍت سطهبیِگصاضی ٍ

هؼبٍى ٍظیط ٍ ضئیس

تٌظین همطضات

تٌظین همطضات

سبظهبى

سبالض آتص پط گطگطی

آضش اهیسی

هحوس سبتىیي

مشخصات
ًبم ٍاحس
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی
اهضبء

هحل زضج هْط

هحطهبًِ□

عجمِ ثٌسی

زستطسی ػبزی■

حسبس□

زستطسی هجبظ

ولیِ ٍاحسّبی سبظهبى■

ثطٍى سبظهبًی■
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ٍاحسّبی ذبظ ضبهل:

شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

زست اًسضوبضاضى (ثِ تطتیت حطٍف الفجب):

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

ًبم ٍاحس سبظهبًی

سوت

سبالض آتصپط گطگطی

زفتط ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی ٍ تٌظین همطضات

هسیطول زفتط ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی ٍ تٌظین همطضات

ًبغط اغغطی

زفتط لطاضزازّب ٍ اهَض حمَلی

ضئیس گطٍُ حمَلی

ظّطُ اٍلیبء

زفتط ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی ٍ تٌظین همطضات

ضئیس گطٍُ تٌظین همطضات ٍ تؼطفِّب

احوس ثبثبیی

سبتجب

هطبٍض حمَلی

ضْطیبض جالیی

زفتط ضیبست سبظهبى

هطبٍض سبظهبى

زفتط ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی ٍ تٌظین همطضات

وبضضٌبس گطٍُ تٌظین همطضات ٍ تؼطفِّب

آضش للوی

زفتط هسیطیت عطحّبی هطبضوت ثرص غیطزٍلتی

ضئیس گطٍُ اهَض هجَظّب ٍ پطٍاًِّب

هجتجی لًَی

زفتط لطاضزازّب ٍ اهَض حمَلی

هسیطول زفتط لطاضزازّب ٍ اهَض حمَلی

هحوسحسیي
جوطیسی

تبضیرچِ سٌس پیص اظ تػَیت:
ضزیف

تبضید ثطضسی

ضطح تغییطات

وبضضٌبس هسئَل

1

فطٍضزیي هبُ 1400

جلسِ ثطضسی اٍلیِ

هحوسحسیي جوطیسی

2

اضزیجْطت هبُ 1400

تٌظین پیص ًَیس ضٍش اجطایی

هحوسحسیي جوطیسی

3

ذطزاز هبُ 1400

جلسِ ثطضسی ظهبى ثٌسی ّب

هحوسحسیي جوطیسی

4

هطزاز هبُ 1400

جلسِ ثطضسی ًْبیی

هحوسحسیي جوطیسی

تبضیرچِ سٌس پس اظ تػَیت:
ضوبضُ ٍیطایص

تبضید ثبظًگطی /ثبظثیٌی

ثرص/ضوبضُ غفحِ
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ػلت تغییط

ضطح تغییطات وبضضٌبس هسئَل

شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

 -1هدف:
ّسف اظ تسٍیي ایي ضٍش اجطایی تجییي ضطایظ ٍ فطآیٌس توسیس “پزوانه احذاث” “نیزوگاه” هیثبضس.
 -2دامنه کبربرد:
زاهٌِ وبضثطز ایي ضٍش اجطایی ،ولیِ “پزوانه احذاث”ّبی هطثَط ثِ ًیطٍگبُّب هیثبضس.
 -3اختیبر تغییر روش اجرایی:
تغییط ایي ضٍش اجطایی ثب پیطٌْبز زفتط ثطًبهِضیعی ضاّجطزی ٍ تٌظین همطضات ٍ ثب تػَیت ثبالتطیي همبم
اجطایی "ساتبا" اهىبى پصیط است.

 -4مسئولیت اجرا :
هسئَلیت اجطای ایي ضٍش اجطایی ثب “دفتز” هیثبضس.
 -5مسئولیت نظبرت:
هسئَلیت ًظبضت ایي ضٍش اجطایی ثب ضیبست سبظهبى هیثبضس.
تعبریف:
 ”ساتبا” :سبظهبى اًطغیّبی تجسیسپصیط ٍ ثْطٍُضی اًطغی ثطق.-

“پزوانه احذاث”  :اجبظُ ًبهِای است وِ تَسظ ”ساتبا” ثِ هٌظَض احساث (یب احساث ٍ غبزضات
ثطق) “نیزوگاه” ثِ ًبم “متقاضی” غبزض هیضَز.

-

“قزارداد” :لطاضزاز ذطیس تضویٌی ثطق تَلیسی “نیزوگاه” تَسظ ”ساتبا” ٍ یب لطاضزاز تطاًعیت ثطق
ثطای غبزضات ثطق تجسیسپصیط.

 “متقاضی” :ضرع (حمیمی یب حمَلی) وِ ثطاسبس سبظ ٍ وبضّبی تؼطیف ضسُ ،زضذَاست غسٍضیب توسیس “پزوانه احذاث” ضا اظ ”ساتبا”
-

هیًوبیس.

”تعزفه” :وبضهعز جبضی غسٍض یب توسیس “پزوانه احذاث” ثطاسبس آذطیي هػَثِ شیطثظ وِ
"متقاضی" هَظف ثِ پطزاذت آى ثِ "ساتبا" هیثبضس.

“ -دفتز” :زفتط هسیطیت عطحّبی هطبضوت ثرص غیطزٍلتی”ساتبا” .
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

 ”نیزوگاه”ً :یطٍگبُ تَلیس ثطق اظ هٌبثغ اًطغی تجسیسپصیط ٍ پبن هغبثك لَاًیي ٍ همطضات جبضیاثالغی ٍظاضت ًیطٍ هیثبضس.
 -6مستندات :
هػَثِ  61/21211/20/100هَضخ ٍ 61/3/31ظیط هحتطم ًیطٍ ثب هَضَع الحبلیِ زستَضالؼول تؼییي وبضهعز ٍ
حك االهتیبظ پطٍاًِّبی فؼبلیت زض ثرص ثطق هیثبضس.
 -7درخواست تمدید “پروانه احداث” قبل از انعقبد "قرارداد"
پس اظ زض ذَاست “متقاضی” ثطای احساث “نیزوگاه” ٍ اضائِ اسٌبز ٍ هساضن هَضز ًیبظ“ ،پزوانه احذاث”
ثطای “نیزوگاه” ثبزی ثب زٍضُ اػتجبض یه سبلِ ٍ ثطای سبیط اًَاع هرتلف “نیزوگاه”ها ثب زٍضُ اػتجبض ضص
هبِّ غبزض هیضَز.
 -1-7زض غَضتی وِ هتمبضی ثطای اٍلیي ثبض تمبضبی توسیس هجَظ ضا ثٌوبیس ٍ هساضن ٍ گعاضضبت اضائِ
ضسُ حىبیت اظ اًجبم الساهبت اٍلیِ زاضتِ ثبضس ،یه زٍضُ هجَظ احساث توسیس ذَاّس ضس.
 -2-7ثطای “نیزوگاه” ّبی ثبزی توسیس ثبض زٍم (ثب احتسبة زٍضُ ّبی یىسبلِ اػتجبض "پزوانه احذاث")
هٌَط اذص سِ هجَظ ٍ ًػت زول ثبزسٌجی ٍ اضائِ هستٌسات هطثَعِ ثِ "دفتز" هیثبضس.
تبصزه :1زض غَضتیىِ هتمبضی یب لبئن همبم لبًًَی آى هساضن هثجتِای هجٌی ثط ػسم لػَض ذَز زض اًجبم
ًسازى تؼْساتی وِ ثطاسبس هجَظ احساث ٍ تؼْسًبهِ ضویوِ آى ثِ ػْسُ گطفتِ است ،اضائِ ًوبیس ٍ سبتجب
ػسم لػَض ضا احطاظ وٌس ،توسیس هجَظ احساث ثطای یه زٍضُ ضص هبِّ هیسط ذَاّس ثَز.
تبصزه :2زضذػَظ "نیزوگاه"ّبی ثبزی وِ زٍضُ اػتجبض "پزوانه احذاث" آًْب  6هبُ ثَزُ است ،پس اظ
اتوبم اػتجبض " پزوانه احذاث" ثالفبغلِ ثطای یه زٍضُ  6هبِّ توسیس هیضَز ٍ پس اظ آى زض غَضت ًیبظ
ثِ توسیس هغبثك ضطایظ اػالهی زض ثٌسّبی ثبال حساوثط زٍ زٍضُ توسیس "پزوانه احذاث " ثب اػتجبض یىسبلِ
هجبظ ذَاّس ثَز.
تبصزه :3چٌبًچِ زاضًسُ هجَظ احساث ًیطٍگبُ ثبزی زض زٍضُّبی توسیس ضسُ لجلی ًسجت ثِ ًػت زول
ثبزسٌجی السام ٍ ثطای اضظیبثی زازُّبی ثبزسٌجی ًیبظ ثِ ظهبى ثیطتطی ثبضس ،هجَظ احساث حساوثط ثطای
یه زٍضُ یه سبلِ زیگط لبثل توسیس ذَاّس ثَز.
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

 -3-7ثطای سبیط اًَاع “نیزوگاه”ّب زض غَضتی وِ لجال “پزوانه احذاث” یه ثبض توسیس ضسُ ثبضس ٍ
توسیس هجسز “پزوانه احذاث” (توسیس زٍم) زضذَاست ضَز ،زض غَضت اذص ٍ اضائِ هجَظ ظهیي یب
زٍ هجَظزیگط(هحیظ ظیست ٍ اتػبل ثِ ضجىِ /غبزضات) ،تَسظ “متقاضی” ” ،دفتز” ًسجت ثِ
ثطضسی ٍ توسیس “پزوانه احذاث” السام هیًوبیس .توسیس سَم ثطای ایي ًیطٍگبُّب هٌَط ثِ اضائِ
هجَظ ظهیي ٍ یه هجَظ زیگط هیثبضس.
تبصزه :ػالٍُ ثط هَاضز توسیسّبی فَق زضغَضتیىِ سبتجب احطاظ ًوبیس وِ هتمبضی حساوثط تالش ذَز ضا
ثطای اذص هجَظّبی هَضز ًیبظ اظ هطاجغ شیػالح هػطٍف ًوَزُ ٍ ثِ زالئلی ثِ تطریع سبتجب هَاًؼی
ثطای ضسیسى ثِ ًتیجِ هغلَة ٍجَز زاضتِ وِ ضفغ آًْب اظ تَاى هتمبضی ذبضج ثَزُ است یه هْلت ضص
هبِّ ثِ هتمبضی زازُ ذَاّس ضس.
 -4-7زض ذػَظ“پزوانه احذاث” تَسؼِ زٌّسگی "نیزوگاه" ثِ هٌظَض اهىبى ػولیبت ٍاگصاضی ،توسیس
“پزوانه احذاث” ثِ هست یه سبل ػالٍُ ثط ظهبىّبی تؼییي ضسُ زض ثٌسّبی ثبال ثالهبًغ است.
 -8درخواست تمدید “پروانه احداث” بعد از عقد "قرارداد "
پس اظ ػمس "لطاضزاز" ،توسیس “پزوانه احذاث” هغبثك هفبز "لطاضزاز" ،زضزٍضُ هجبظ احساث غَضت
هیپصیطز.
 -9کبرمسد تمدید “پروانه احداث”:
 “متقاضی” هَظف است زض ّط ثبض توسیسً ،سجت ثِ پطزاذت وبضهعز ثط اسبس آذطیي هػَثِ ٍظیطًیطٍ السام ًوبیس.
 زض غَضت اتوبم اػتجبض “پزوانه احذاث” ٍ السام زیط ٌّگبم “متقاضی” ًسجت ثِ زضذَاست توسیس“پزوانه احذاث” ،ثِ ضطط احطاظ ضطایظ شوط ضسُ زض ایي ضٍش اجطایی“ ،متقاضی” هَظف است
وبضهعز زٍضُّبیی وِ اظ اًمضبی اػتجبض “پزوانه احذاث” گصضتِ است ضا ثطاسبس تؼطفِ جبضی
پطزاذت ًوَزُ ٍ “پزوانه احذاث” ثطای هست ثبلی هبًسُ اظ آذطیي زٍضُ ،توسیس هیگطزز .ثطای
هثبل زض غَضتی وِ  8هبُ اظ اًمضبی اػتجبض  6هبِّ “پزوانه احذاث” گصضتِ ثبضس ،زض ایي غَضت
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

“پزوانه احذاث” ثطای  2زٍضُ ٍ ثِ هست  4هبُ اظ تبضید غسٍض توسیس ضسُ ٍ وبضهعز  2زٍضُ
ثطاسبس تؼطفِ جبضی زضیبفت هیگطزز.
-11

پیوستهب

یَستً – 1وَزاض فطآیٌسی توسیس "پطٍاًِ احساث"
پیَست -2جسٍل تططیح فطایٌس توسیس "پطٍاًِ احساث"
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

پیَستً – 1وَزاض فطآیٌسی توسیس پطٍاًِ احساث
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:
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شناسه سند:
ضٍش اجطایی توسیس پطٍاًِ احساث ًیطٍگبُ تجسیسپصیط ٍ پبن

تاریخ سند:

پیَست -2جسٍل تططیح فطایٌس توسیس "پطٍاًِ احساث"

ضطایظ توسیس پطٍاًِ ًیطٍگبُ ثبزی
توسیس اٍل ثالفبغلِ پس اظ زضذَاست
توسیس زٍم زضذَاست هتمبضی +اذص سِ هجَظ ،آغبظ فطایٌس ثبزسٌجی ( هستٌسات ًػت زول ثبزسٌجی)
 هست اػتجبض"پطٍاًِ احساث" اظ ظهبى غسٍض یىسبل هیثبضس.
 زض غَضتیىِ هتمبضی یب لبئن همبم لبًًَی آى هساضن هثجتِای هجٌی ثرط ػرسم لػرَض ذرَز زض اًجربم
ًسازى تؼْساتی وِ ثطاسبس هحَظ احساث ٍ تؼْسًبهِ ضویوِ آى ثِ ػْسُ گطفتِ است ،اضائِ ًوبیس ٍ
سبتجب ػسم لػَض ضا احطاظ ًوبیس ،توسیس هجَظ احساث ثطای یه زٍضُ ضص هبِّ هیسط ذَاّس ثَز.
 زضذػَظ "ًیطٍگبُ"ّبی ثبزی وِ زٍضُ اػتجبض "پطٍاًِ احساث" آًْب  6هبُ ثَزُ است ،پس اظ اتوبم
اػتجبض " پطٍاًِ احساث" ثالفبغلِ ثطای یه زٍضُ  6هبِّ توسیس هیضرَز ٍ پرس اظ آى زض غرَضت
ًیبظ ثِ توسیس هغبثك ضطایظ اػالهی زض ثٌسّبی ثبال حساوثط زٍ زٍضُ توسیرس "پطٍاًرِ احرساث " ثرب
اػتجبض یىسبلِ هجبظ ذَاّس ثَز.
 چٌبًچِ زاضًسُ هجَظ احساث ًیطٍگبُ ثبزی زض زٍضُّبی توسیس ضسُ لجلری ًسرجت ثرِ ًػرت زورل
ثبزسٌجی السام ٍ ثطای اضظیبثی زازُّبی ثبزسٌجی ًیبظ ثِ ظهبى ثیطتطی ثبضس ،هجَظ احساث حساوثط
ثطای یه زٍضُ یه سبلِ زیگط لبثل توسیس ذَاّس ثَز.

ضطایظ توسیس پطٍاًِ سبیط ًیطٍگبُّبی تجسیسپصیط (ثجع ثبزی)
توسیس اٍل

ثالفبغلِ پس اظ زضذَاست

توسیس زٍم

زضذَاست هتمبضی +اذص ٍ اضائِ هجَظ ظهیي یب اذص زٍ هجَظ زیگط (هحیظ ظیست ٍ اتػبل
ثِ ضجىِ /غبزضات)

توسیس سَم

زضذَاست هتمبضی +اذص ٍ اضائِ هجَظ ظهیي ٍ یه هجَظ زیگط



هست اػتجبض"پطٍاًِ احساث" اظ ظهبى غسٍض ٍ یب ّط زٍضُ توسیس  6هبُ هیثبضس.



ػالٍُ ثط هَاضز توسیسّبی فَق زضغَضتیىِ سبتجب احطاظ ًوبیس وِ هتمبضی حساوثط تالش ذَز ضا
ثطای اذص هجَظّبی هَضز ًیبظ اظ هطاجغ شیػالح هػطٍف ًوَزُ ٍ ثِ زالئلی ثِ تطریع سبتجب
هَاًؼی ثطای ضسیسى ثِ ًتیجِ هغلَة ٍجَز زاضتِ وِ ضفغ آًْب اظ تَاى هتمبضی ذبضج ثَزُ است
یه هْلت ضص هبِّ ثِ هتمبضی زازُ ذَاّس ضس.
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