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ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار تهیه شده است.
این سند در شرکت مدیریت
نشانی دفتر تهران :بزرگراه شهید همت ،خیابان سردار جنگل ،نبش کوچه
سعیدینیا ،پالک  ،2طبقه ۵
تلفن۰۲۱ - 41172 :
فکس۰۲۱ - ۴۶۰۴۵۳۳۴ :
کدپستی1476663376 :
نشانی منطقه :کیلومتر  90بزرگراه تهران  -گرمسار ،بعد از تقاطع آزادراه قم  -گرمسار
تلفن۰۲۳ - 3121 :
فکس۰۲۳ - ۳۴۲۸۰۰۳۸ ،۰۲۱ :
کدپستی388150801 :
وبگاهhttp://www.garmsar-sez.ir :
info@garmsar-sez.ir
زمستان ۱۳۹۸

معرفی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار بهمنظور جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و با هدف توسعه منطقهای و ملی
ایجاد
ـعه پایدار و اقتصاد مقاومتی ،توسط هیئت محترم وزیران در تاریخ  ۱۳۹۴/۷/۲۲با زمینهٔ
در راســتای سیاس ـتهای توسـ ٔ
فعالیــت صنعتــی -تجــاری تصویب و عملیات اجرایــی آن با حضور وزیر محترم صنعت ،معــدن و تجارت وقت در تاریخ
ً
 ۱۳۹۵/۰۶/۰۴رسما آغاز گردید.
سازمان مسئول منطقه بر اساس مصوبه هیات وزیران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که این سازمان
ٔ
ٔ
منطقه ٔ
ویژه
منطقه ویژه ،شــرکت مدیریت
نیز به منظور تمرکز فعالیتهای مربوط به طرح احداث و بهرهبرداری از این
اقتصادی گرمسار را در تاریخ  1395/07/11تاسیس و مسئولیت اجرای طرح را به آن شرکت واگذار نمود.
ٔ
ٔ
فاصله  90کیلومتری شــرق تهران 170 ،کیلومتری قم 5 ،کیلومتری غرب
منطقه ویژه با مســاحت  2،۰۰۰هکتار ،در
این
گرمســار و در مجاورت و محل تقاطع بزرگراه تهران-گرمســار و آزادراه قم-گرمســار قرار گرفته اســت .مســیر شــمال شــرق
نشــهرهای تهران و مشــهد را به هم متصل کرده و ایستگاه راهآهن گرمسار در
راهآهن کشــور با عبور از داخل منطقه ،کال 
ٔ
فاصله سه کیلومتری این منطقه قرار دارد.
طــرح جامــع منطقــه ،در  4ســایت طر حریــزی گردیــده که به منظــور امکان تمرکــز و سیاســت راهبرد توســعه مرحلهای،
عملیات اجرایی در محدوده  230هکتاری سایت  2منطقه ویژه در اولویت قرار گرفت و از سال  1395آغاز گردید.
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فرمهای مربوط به مراحل ساختمانی

۴۷

مقدمه
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمســار» متعلق به «ســازمان گســترش و نوســازی صنایع
«شــرکت مدیریت
ٔ
«منطقه ٔ
ویــژه اقتصادی گرمســار» ،عهدهدار
ایــران» بر اســاس قانــون ،به عنوان ســازمان مســئول

ٔ
پروانه ســاخت ،نظارت بر فعالیتهای اجرایی در زمان ســاخت و ســاز و مدیریت
مســئولیت صدور
ٔ
ٔ
تاسیسات و مستحدثات عمومی در زمان بهرهبرداری در این منطقه ویژه اقتصادی است .تحقق

ٔ
شایســته ایــن امر ،نیازمنــد رعایت قوانین و مقررات کشــور و همچنین ضوابط و دســتورالعملهای
ٔ
منطقه ویژه است.
مربوط توسط بنگاهها و فعاالن اقتصادی مستقر در این
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمســار» ،به منظور
این ســند با عنوان «ضوابط و مقررات ســاخت و ســاز در
آشــنایی متقاضیانــی کــه قصــد ایجــاد ابنیــه ،ســاختمان و فضاهای عمومــی یا اختصاصــی در این
ٔ
منطقــه ویــژه را دارنــد تهیــه شــده تا عــاوه بر ایجــاد وحدت رویــه در این حــوزه ،حــدود اختیارات،
وظایف و حقوق آنها را تبیین نماید.
کلیــه «اســتانداردها و آییننامههــای عمومی ســاخت و ســاز» که توســط مراجع ذیصالح در کشــور
باالدســتی ضوابط حاضــر تلقی گردیــده و در صــورت وجود
تدویــن و ابــاغ شــده ،بــه عنــوان اســناد
ِ
تعارضهای فنی پیشبینی نشده ،آن اسناد مالک عمل خواهد بود.

مقدمه
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یک تعاریف

 ۶-۱ضوابط ساخت و ساز

 ۱-۱مدیریت منطقه

 ۷-۱گواهی پایان کار

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
شرکت مدیریت

 ۲-۱منطقه

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار

 ۳-۱متقاضی

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمســار که برای
متقاضیان ســرمایهگذاری یا فعالیت اقتصادی در

ٔ
نحوه ساخت و ساز در قطعات را تبیین میکند.
مجموعه مقرراتی که چگونگی و

گواهی اســت که به درخواســت متقاضی پس از تکمیل عملیات ساخت و ساز و مطابقت با
نقشههای مصوب و مجوز احداث بنا توسط مدیریت منطقه صادر میگردد.
 ۸-۱سطح اشغال
نســبت به ســطوح احداث شده در همکف به مساحت کل زمین که به صورت درصد بیان
میشود.
 ۹-۱سطح احداث

انجــام هــر فعالیــت اقتصــادی مجــاز و ایجاد بنــا و تاسیســات و مبادرت و تصــدی به انواع
ٔ
پروانه تاســیس و بهر هبــرداری دریافت
مشــاغل و فعالیتهــا از مدیریــت منطقــه مجــوز یــا

مســاحتی از قطعــه زمیــن تخصیصــی کــه پــس از رعایت کلیــه الزامــات منــدرج در ضوابط

نموده و برای انجام فعالیت خود نیاز به زمین دارند.

ساخت و ساز قابلیت ساخت و ساز در آن وجود دارد.

 ۱-۴دفتر فنی

 ۱۰-۱ترا کم ساختمانی

ٔ
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار که مسئول هماهنگی
مجموعه مهندســی مســتقر در سایت

نســبت ســطح زیــر بنــای ســاختمان (ســطح ناخالــص طبقــات) هــر قطعــه تقســیم بر کل

و نظارت بر انجام روندهای ساخت و ساز در سایت منطقه هستند.

مساحت زمین همان قطعه که به صورت درصد بیان میشود.

 ۱-۵شورای فنی
شــورایی متشکل از بخشهای مهندسی ،حقوقی و سرمایهگذاری شرکت مدیریت منطقهٔ
ٔ
ویــژه اقتصــادی گرمســار کــه در خصوص مــوارد مربوط بــه روندهای جــاری تصمیمگیری
میکنند.

 ۱۱-۱زیربنا
مجموع مســاحت کفهای دارای سقف هر طبقه که شامل تمام ساختمانهای صنعتی،
اداری ،نگهبانی ،انبار و تاسیساتی خواهد بود و به متر مربع بیان میشود.
 ۱۲-۱بر جلو
ضلعی از قطعه زمین است که در جوار خیابان دسترسی قرار گرفته است.
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 ۱۳-۱بر جانبی
ضلعی از قطعه زمین است که در طرفین قطعه زمین واقع شده است.
 ۱۴-۱بر پشت
ضلعی از قطعه زمین است که در مقابل بر جلو قطعه زمین واقع شده است.
 ۱۵-۱حریم
حداقل فاصله فیمابین مستحدثات مصرح در این ضوابط را حریم مینامند.
 ۱۶-۱مجوز احداث بنا
مجوزی اســت که قبل از هرگونه عملیات ســاخت و ســاز بر اســاس نقشــههای تایید شــده
توسط مراجع ذیصالح ،متقاضی ملزم به اخذ آن از مدیریت منطقه است.
 ۱۷-۱آ کس معبر
خط وسط معبر و در معابر دارای جدول میانی (رفوژ) حد وسط رفوژ
 ۱۸-۱ارتینگ
به معنی وصل کردن هر گونه جریان الکتریکی به زمین است که برای جلوگیری از نشتی
جریــان الکتریکــی و برق گرفتگی و برای حفاظت افراد و دســتگاهها صــورت میگیرد .چاه
ارت دو نوع است :سطحی؛ تا عمق  80سانتیمتر و عمیق؛ بیشتر از  80سانتیمتر
 ۱۹-۱کرسی چینی
چیدن چند رج آجر روی پی را کرسی چینی میگویند.

14

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
ضوابط و مقررات ساختوساز در

HSEE ۲۰-۱

ٔ
سرواژه بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و انرژی

 ۲۱-۱مهندس ناظر
شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است که
در یکی از رشــتههای موضوع قانون نظام مهندســی و کنترل ســاختمان بر اجرای صحیح عملیات
جهــت رعایــت اصــول و مقررات ملی ســاخت و ســاز توســط مجری ســاختمان در حیطـ ٔـه صالحیت
مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مینماید.
 ۲۲-۱مهندس طرح
شــخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشــتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی است که
در یکی از رشــتههای موضوع قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان نسبت محاسبه و طراحی،
ٔ
حیطه صالحیت مندرج در پروانه اشــتغال خود،
با رعایت اصول و مقررات ملی ســاخت و ســاز ،در
محاسبه و طراحی مینماید.
 ۲۳-۱مهندس ناظر هماهنگکننده
ناظــر هماهنگکننــده براســاس بنــد  23-1مبحــث دوم مقــررات ملی ،شــخص حقیقی یــا حقوقی
دارای پروانــه اشــتغال و صالحیــت نظــارت در رشــته عمــران یــا معماری اســت که بر اســاس شــرح
خدمات مهندســان رشــتههای ســاختمان ،مســئول هماهنگی بین تمامی ناظران در هر ساختمان
و تســلیم گزارشهای مرحلهای کار به مراجع ذیربط اســت .مدیرعامل شــرکت ،مسئول هماهنگ
کننده در اشخاص حقوقی است.

دو مجوز احداث بنا ،ضوابط طراحی ،نظارت و اجرا
 ۱-۲انجــام هرگونــه عملیــات اجرایــی در واحدهــای صنعتــی مســتلزم دریافت مجوز احــداث بنا از

•در راســتای توزیــع عادالنـ ٔـه ســهمیههای ارجــاع کار ،تعــداد و ســهمیه هر یک از مهندســان

مدیریــت منطقــه بــوده و متقاضی ملــزم به رعایــت کلیه ضوابط مربوط به ســاخت و ســاز واحدها،

توسط شورای فنی تعیین میگردد.
•نقشـ ٔـه ســایتپالن (موضــوع مرحله ســوم از جدول  )7میبایســت پــس از مطالعه و رعایت

حســب نــوع تولید ،رعایت ســایر الزامــات دســتگاههای ذیربط در فرآیند طراحی و ســاخت
تبصــره:
ِ

ضوابط ساخت و ساز در منطقه و به مقیاس  1/200ویا  1/100تهیه شود و حاوی اطالعات

رعایت مقررات ملی ساختمان و قوانین کار است.

مورد نیاز جهت سنجش طرح و کارکرد فضاها باشد .جدول شماره  2نمونهای از اطالعات

واحدها الزامی بوده و مسئولیت عدم رعایت متوجه متقاضی است.

ٔ
تاییدیه
 2-2جهت انجام خدمات طراحی ،محاسبه و نظارت در خصوص عملیات اجرایی و اخذ
آنها ،متقاضی مکلف است مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از خدمات مهندسی اشخاص حقیقی
و حقوقی ذیصالح به تشخیص مدیریت منطقه استفاده نماید.
ٔ
پروانه اشــتغال از هر یک از سازمانهای نظام مهندسی کشور و
مهندســان طراح میبایســت دارای
یا جزو مهندسین مشاور ذیصالح به تشخیص مدیریت منطقه باشند.
مهندســان ناظر میبایســت دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان
گرمسار و یا جزو مهندسین مشاور ذیصالح باشند.

مورد نیاز در این نقشه است.
 ۴-2رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و آییننامههای قانونی و همچنین مالحظات مربوط به
تردد معلولین جسمی-حرکتی و پدافند غیرعامل در طراحی ٔ
کلیه کاربریها الزامی است.
 ۵-2در صــورت نیــاز بــه هرگونــه تغییــر در نقش ـههای اجرایــی تائیدشــده ،متقاضــی مکلــف اســت
نقش ـههای اصالحــی را همــراه با گزارش توجیهــی مهندس طراح جهت بررســی و تایید به مدیریت
منطقه ارائه نماید.
 ۶-۲متقاضی مکلف اســت برای شــروع اقدامات اجرائی هماهنگی الزم را با مهندس ناظر به عمل
آورد.

 3-2شرایط مهندسان طراح و ناظر مطابق جدول شماره  1تعیین میگردد.

جدول شماره  -1شرایط مهندسان طراح* و ناظر

زیربنا به متر مربع
شرایط در هر رشته

از  1000تا  5000از  5000تا 10000

تا 1500
حداقل پایه سه

**

حداقل پایه دو

پایه یک

از  10000تا 20000

از  20000تا 30000

بیش از 30000

حداقل پایه سه حقوقی حداقل پایه دو حقوقی پایه یک حقوقی

* در صورت بهرهگیری از طراح خارجی ،طرح ارائه شده باید به تایید شورای فنی منطقه برسد.
** در صورت تشخیص شورای فنی تعداد ناظرین میتواند به «تک ناظر» کاهش یابد.
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 ۷-۲مهنــدس ناظــر مکلــف اســت وفق مقــررات و ضوابــط از لحاظ انطباق ســاخت و ســاز با مجوز

ـتحدثات منطقه ،جبران خسارت
 ۱۳-۲در صورت وارد شــدن هرگونه خســارت به تاسیسات و مسـ
ِ

احــداث بنــا و نقشــههای مصــوب ،کنترلهای الزم را به عمــل آورده و گزارشهــای مرحلهای را در

به عهده متقاضی و تشخیص میزان خسارت با مدیریت منطقه است.

مهلت مقرر به مدیریت منطقه ارائه و در پایان کار مراتب را گواهی نماید.
مشاهده هرگونه تخلف ساخت و ساز ملزم به ٔ
ٔ
ارائه گزارش به مدیریت
 ۸-۲مهندس ناظر در صورت
منطقه بوده و در صورت عدم اعالم تخلف ،مدیریت منطقه ضمن جلوگیری از ادامه ساخت و ساز،
مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مراجع ذیصالح اعالم خواهد نمود.

 ۱۴-۲مدیریت منطقه مجاز اســت در هر مرحله از اجرای ســاخت و ســاز نســبت به نظارت و انجام
بازدیدهای فنی اقدام نماید.
 ۱۵-۲در صورت بروز هرگونه تخلف در مراحل ساخت و ساز نمایندگان مدیریت منطقه ،در راستای
نظارت بر ساخت و ساز واحدها میتوانند مانع ادامه عملیات اجرائی شوند.

نظارت ناظر ،نافی مسئولیت متقاضی نیست و در صورت تخلف ،تبعات و مسئولیت ناشی از
۹-۲
ِ
آن متوجه متقاضی هم میشود.
ٔ ۱۰-۲
یشــوند و
کلیــه ســاختمانهای بیشــتر از یــک طبقــه کــه با اســکلت فلــزی یا بتنی ســاخته م 

 ۱۶-۲مســئولیت کامل حســن اجرای عملیات ســاختمانی ،رعایت اصول فنی ،مقررات حفاظت و
ایمنی و همچنین مفاد ضوابط حاضر بر عهده متقاضی است.

همچنین سولهها باید دارای دفترچه محاسبات تائیدشده توسط مهندس محاسب باشند.
 ۱۱-۲نصب تابلوی مشــخصات ســاختمان با ابعاد نقشــه پیوســت  3به رنگ زرد در دوره ساخت و
ساز الزامی است.
 ۱۲-۲هرگونــه دخــل و تصــرف یــا عملیــات اجرایــی در
ً
ٔ
قطعه وا گذار شده کامال ممنوع است .به منظور
خارج از

جدول شماره  -2اطالعات مورد نیاز جهت سنجش طرح و کارکرد فضاها

مشخصات نقشه و مالک

عنوان فضا

عنوان نقشه

سالن تولید

انجــام مــواردی ماننــد گودبــرداری ،کنــدن پیــادهرو یــا

مقیاس نقشه

ساختمان اداری

روســازی خیابان برای کابلکشــی یا لولهگذاری و نظایر
ٔ
ٔ
منطقــه ویژه را
اجــازه کتبی مدیریت
آن ،متقاضــی بایــد

مالک قطعه

ساختمان نگهبانی

مساحت قطعه

ساختمان سرایداری

کاربری قطعه

فضای پارکینگ

بگیــرد و در صورت برخورد با کابل برق ،مخابرات ،لوله
ً
آب و فاضالب و یا گاز ،فورا مراتب را گزارش نماید.

شماره قرارداد

مساحت (متر مربع ) سطح اشغال (درصد)

فضای سبز
سایر (انبار مسقف ،تصفیه خانه و)...
جمع

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
 16ضوابط و مقررات ساختوساز در

سه ضوابط ساخت و ساز
 ۱-۳سطح اشغال ،ترا کم و تعداد طبقات مجاز

ـطح اشــغال شــامل مجمــوع ســطوح فضاهــا با هــر نوع کارکــرد اعــم از تولیــدی ،اداری،
 ۲-۱-۳سـ ِ

 ۱-۱-۳حداکثــر ســطح مجــاز اشــغال ،تراکــم و تعداد طبقــات مجاز احــداث بنا و حداقل مســاحت
ٔ
شماره3
فضای ســبز معادل درصدی از ســطح کل زمین برای کاربریهای مختلف به شرح جدول

زمینی ،تصفیهخانه و پیش تصفیه است.

است.

نگهبانی ،انبار مســقف ،پارکینگ مســقف و روباز و همچنین پس ـتهای برق ،گاز ،مخازن هوایی،
 ۳-۱-۳در ٔ
کلیه طراحیها باید اصول پدافند غیرعامل مطابق با مقررات ملی ساختمان رعایت شود.

جدول شماره  :3حدود مجاز سطوح کاربریها

حداکثر
سطح اشغال

حداکثر
تراکم

صنعتی

%60

%100

تجاری

%60

%180

دفاتر اداری

%50

%150

فرهنگی

%40

%120

جهانگردی-پذیرایی

%50

%120

درمانی-بهداشتی

%45

%120

انبار با زیربنای کمتر از  5000متر مربع

%50

%100

انبار با زیربنای  5000متر مربع و بیشتر

%60

%120

انبار سردخانهای غیر همدما

%60

%120

کاربری

سایر کاربریهای خدماتی

حداکثر طبقات مجاز
یک طبقه به اضافه نیمطبقه داخل سوله

تا سه طبقه (طبقه سوم مشروط به پرداخت حق ترا کم و
اخذ مجوز از مدیریت منطقه)

حداکثر ارتفاع
سالن تولید و انبار  18متر/
ساختمانهای جنبی  10متر

 12متر

 15متر

حداقل فضای سبز
%15

%20

%15

با هماهنگی شورای فنی

ﺗﺒﺼﺮه  :ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎى اﺷﻐﺎل  40درﺻﺪ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ0 .
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ً
 4-1-3هرگونه تغییر کاربری صرفا با مجوز مدیریت منطقه امکانپذیر است.
 5-1-3تراس ،حیاط خلوت و نورگیر غیر مسقف ،جزء ترا کم مجاز محسوب نمیشوند.
 6-1-3در صورت ایجاد نیمطبقه ،رعایت مسائل فنی و ایستایی ساختمان الزامی است.
 7-1-3فضاهــای بــاز شــامل توقفگاه وســایل ســنگین ،محوطهســازی ،راههای داخلــی و فضای
جنبی است.
 8-1-3قطعــات صنعتــی و انبــار بایــد بــه گونهای طراحی شــوند کــه ورود و خروج خــودروی آتش
نشانی به آنها امکانپذیر باشد.
 9-1-3احداث هرگونه ساختمان غیر از آنچه در پروانه ساختمان ذکر شده ،ممنوع است.

 2-3حریمها
 1-2-3کلیــه مســتحدثات در داخــل قطعــه ،باید به گونــه ای احداث گردند کــه حریمی به عرض
حداقــل  6متــر از دیوارهــای مــرزی قطعه زمین ،جهــت ایجاد معبر تــردد خودروهای امــدادی (به
عرض  5متر) پیرامون ساختمان یا سالن اصلی تولید ،تامین گردد.
 ۲-2-3ایجــاد فضای ســبز در این حریم به شــرط رعایت عرض مفید تــردد خودرو به عرض  5متر
بالمانع است.
 ۳-2-3بــرای تــردد و گــردش خودرو در حریم پیرامونی مذکــور ،در زمینهایی با عرض  50متر و یا
کمتر ،در محل گردش ،تامین معبر قوسی به شعاع حداقل  6متر (از آ کس معبر ،با حداقل  3.5متر
پهنا) و در زمینهایی با عرض بیشــتر از  50متر ،در محل گردش تامین معبر قوســی به شــعاع 11متر
(از آ کــس معبــر ،بــا حداقــل  5متــر پهنا) الزامی اســت .برای اطالعات بیشــتر به پیوســت  6مراجعه
شود.
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
 18ضوابط و مقررات ساختوساز در

 ۴-2-3تنهــا اتــاق نگهبانی و ســرایداری در یــک طبقه (همکف) میتواند در کنــار دیوار مجاور به
خیابان احداث گردد.
 ۵-2-3درصورت احداث ســاختمان اداری خارج از ســالن تولید ،این ســاختمان باید حداقل 2متر
از برها (دیوارهای قطعه) فاصله داشته باشد.
 ۶-2-3پســت گاز و بــرق بــا رعایت ضوابط ارگانهای مربوطه میتواننــد بدون رعایت حریم بر جلو
احداث شوند.
 ۷-2-3حداکثر زیربنای ســاختمان نگهبانی و ســرایداری  80متر مربع و فقط در یک طبقه اســت
کــه در قطعــات بــاالی 20هزارمترمربــع ،زیربنای آن مطابق طــرح مصوب تــا 120مترمربع ،میتواند
افزایش یابد.
 ۸-2-3بامهای ساختمان حتیاالمکان غیر مستوی طراحی شوند.
 ۹-2-3رعایت مالحظات ایمنی ســاختمان در برابر زلزله مطابق آخرین آئیننامه وزارت مســکن و
شهرسازی الزامی است.
 ۱۰-2-3اســتفاده از مصالح ســبک (مانند بلوکهای ســبک ســفالی یا ســیمانی) به منظور کاهش
انتقال دما و افزایش مقاومت ساختمان در برابر زلزله توصیه میشود.
ٔ ۱۱-2-3
کلیه فضاهای اصلی هر بنا باید دارای تهویه و نورگیری مناسب باشد.
 ۱۲-2-3بــا طراحــی پنجرههــا در مقابــل هم و در مســیر جریان بــاد غالب ،امکان ایجــاد کوران در
ساختمان ایجاد شود.

 14-2-3هــر واحــد صنعتــی موظف اســت محل انبــارش ،بارگیــری و بارانــدازی مــواد ،ضایعات و
محصــوالت خــود را بنــا بــه احتیاج در محوطــه داخلــی پیشبینی نمــوده و اســتفاده از خیابانها و
سطح پیادهروها بدین منظور ممنوع است.

 3-3جنس مصالح و نمای ساختمان
 1-3-3از مصالح آتشزا در نمای ساختمان استفاده نشود.
 2-3-3بام ســاختمانها با پوشــش غیر تیره و غیر براق محافظت شــوند و از به کار بردن مستقیم
ایزوگام یا الیههای براق پرهیز شود.
 3-3-3اســتفاده از مصالح کامپوزیتی به دلیل کاهش ضریب انتقال حرارت بر روی پش ـتبامها،
دیوارها ،مخازن و لولهها توصیه میشود.

جدول شماره  : 4رنگ تعیین شده برای صنایع

دسته صنعت

رنگ

صنایع غذایی

سفید

صنایع برق و الکترونیک

کرم

صنایع سلولزی

نارنجی

صنایع فلزی

آبی

صنایع نساجی

سبز

صنایع شیمیایی

قرمز

صنایع کانی غیر فلزی

طوسی

نمونه

 4-3دیوارکشی ،حصار و محوطهسازی

 4-3-3اجرای ناودانها به صورت روکار در ساختمانهای غیرصنعتی ممنوع است.

 1-4-3دیوارهای بین قطعات متقاضیان در صورت توافق کتبی بین طرفین ،میتواند به صورت

 5-3-3در ســاختمانهای صنعتــی حداکثــر میــزان مجــاز پیشآمدگی آبچکان ســاختمانها به

مشــترک بــا مصالــح بنایــی و به ارتفــاع حداکثــر  2.50متر به صــورت تمــام دیوار یا مشــبک مطابق

داخل حریم  80ســانتیمتر اســت ،مشــروط به رعایت حداقل ارتفاع  5/5متر از انتهای پیشآمدگی

نقشههای پیوست  1یا  2اجرا شود.

بــر جانبــی تا کف تمام شــده .در صورت عدم رعایت حداقل ارتفاع  5/5متــر ،میزان حریم جانبی از
ِ

 2-4-3دیوار اضالع مجاور معابر به ارتفاع  2.5متر که با احداث سکو با مصالح بنایی (آجر یا دیوار
ً
پیشساخته) به ارتفاع 1.25متر و مابقی به صورت مشبک مطابق نقشه پیوست  1و الزاما به رنگ

 6-3-3بــه منظــور هماهنگــی در بافت کالبدی منطقه ،رعایت رنگ بام صنایع مختلف به شــرح

صنعت مربوطه (مطابق با جدول  )4اجرا شود.

جدول شماره  4الزامی است؛

 3-4-3چنانچــه قطعــه زمیــن در نبــش قــرار گرفته باشــد گوش ـههایی از زمیــن کــه در تقاطع قرار
میگیرد باید مطابق ٔ
نقشه تفکیکی یا ضوابط مربوطه به صورت پخ یا منحنی ساخته شود.

ابتدای پیشآمدگی تا بر داخلی دیوار مجاور محاسبه میشود( .مطابق تصویر شماره 1پیوست )4

ٔ
قابل
 7-3-3جهت رعایت همگونی فضای بصری ،جنس مصالح و طرح نمای کلیه جدارههای ِ
رویت از معابر عمومی ،باید به تائید مدیریت منطقه برسد.
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در ورودی واحــد صنعتی در پخی مجاز نیســت .رنگ درهــا نیز مطابق با جدول 4
4-4-3
ِ
نصــب ِ
است.

(ســازمانی و پرسنل) ،پارکینگ پیشبینی نماید .فضای پارکینگ مورد نیاز به یکی از صورتهای
زیر باید تأمین شود؛

یگــردد
 5-4-3واحدهــای صنعتــی کــه دسترســی آنهــا از معابــر بــا عــرض 20متــر و کمتــر تامیــن م 

•استفاده از حیاط (فضای باز) در قطعات واگذار شده به صورت پارکینگ روباز

میتوانند جهت تسهیل در عبور و مرور ،درصورت درخواست نسبت به عقب نشینی بر جلو حداکثر

•استفاده از مابهالتفاوت سطح احداث تا حد مجاز به صورت پارکینگ سرپوشیده

تا  3متر با زاویه 45درجه (مطابق تصویر شماره  2پیوست  )4اقدام نمایند.

 ۲-۶-۳در صــورت طراحــی پارکینــگ دو اتومبیــل در جــوار یکدیگــر ،ابعــاد الزم بــرای پارکینگ هر

 5-3پنجره و حیاط خلوت و خرپشته در بناهای غیرسولهای

اتومبیــل  5×5متــر در نظــر گرفتــه شــود (آ کس ســتونها بــه فاصله  5متر باشــد) .در ایــن حالت به
هنــگام دریافــت پروانهٔ ،
ارائه پالن جانمایی اتومبیلها و نحوه دسترســی (محلهای ورود ،خروج

 1-5-3اســتفاده از حیــاط خلــوت و پاســیو به منظــور نورگیری در ٔ
کلیــه بناهای غیرســولهای مجاز

و توقف) الزامی است.

است.

ً
 ۳-۶-۳هر قطعه صنعتی ،صرفا مجاز به احداث و استفاده از یک در تردد خودرو با عرض حداقل

 2-5-3اســتفاده از خرپشــته به طول و عرض محل پاگردها با ارتفاع  2.5متر باالتر از ســقف مجاز

 3/5و حداکثــر  10متــر مجــاز اســت .ایجاد و اســتفاده از درهــای دیگر پس از درخواســت متقاضی و

است.

تایید مدیریت منطقه امکانپذیر است.

ٔ
شــبکه جمــعآوری آبهای ســطحی معابر
 3-5-3شــیب عمومــی محوطــه قطعــات باید به طرف

 ۴-۶-۳حداکثر شیب رمپ ورودی پارکینگ  15درصد و حداقل ارتفاع ورودی آن  2.1متر است.

باشد.

 ۵-۶-۳مساحت رمپ ورودی پارکینگ در فضای باز ساختمان ،جزء زیربنا محسوب نمیشود.

 4-5-3کفســازی محوطــه بایــد با مصالح مناســب مانند بتن ،قطعات پیشســاخته یا آســفالت

 ۶-۶-۳تعــداد پارکینگهــای مــورد نیــاز مجتمعهایی با چند نــوع کاربری ،برابــر مجموع حداقل

اجرا شود.

تعداد پارکینگهای الزم برای هر یک از کاربریهاست.

 6-3ضوابط و مقررات پارکینگهای اختصاصی

 ۷-۶-۳در کاربریهــای مختلــف ،تعــداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز مطابق با جدول شــماره 5

 ۱-۶-۳ابعــاد و مالحظــات طراحــی توقفــگاه (پارکینــگ) بایــد مطابــق بــا مبحــث  4مقــررات ملی
ســاختمان بــوده و هــر واحــد موظــف اســت در داخــل محوطــه اختصاصی خود بــه تعداد مــورد نیاز

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
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است؛

جدول شماره  : 6حداکثر ارتفاع پارکینگ

جدول شماره  :5حداقل تعداد پارکینگ کاربریها

معیار

نوع کاربری

حداقل پارکینگ

حداکثر ارتفاع

مساحت هر یک از طبقات پارکینگ

تا  50مترمربع

یک عدد

کمتر از  500مترمربع

 2.4متر

 50مترمربع تا  100مترمربع

دو عدد

بین  500تا  1000مترمربع

 2.6متر

بیشتر از  100مترمربع به ازاء هر  100مترمربع

یک عدد

بیش از  1000مترمربع

 3متر

انباری تجاری

هر  100مترمربع

یک عدد

در هر صورت ارتفاع ورودی پارکینگ نمیتواند کمتر از 2/1متر باشد.

اداری

به ازاء هر  100مترمربع سطح ساختمانی

یک عدد

تا  1000مترمربع

دو عدد

تجاری

صنعتی

در قطعات بزرگتر از 1000متر مربع ،به ازای هر 1000مترمربع مازاد بر آن یک
واحد پارکینگ اضافه میشود.

 ۷-۳ضوابط و مقررت پارکینگ های عمومی

 ۸-۳مراحل صدور پروانه ساختمان تا پایان کار
بــه منظــور اجــرای هرگونــه فعالیــت عمرانــی ،رعایت گامهــای جدول شــماره  7توســط متقاضیان
الزامی است.

 ۱-۷-۳در قطعاتــی کــه بــر ضلع مجاور آنها به خیابان بیــش از  20متر بوده و بیش از  1000مترمربع
مســاحت داشــته باشــد ،تأمیــن دو راه ورودی و خروجــی به عــرض مفید  3.5متر و یــا یک رمپ به
عرض مفید  6متر الزامی است.
 ۲-۷-۳در مواقعی که پارکینگ دارای ورودی و خروجی مجاور یکدیگر است ،دربهای ورودی و
خروجی با حداقل عرض  3متر باید به وسیله یک جدول از یکدیگر جدا شوند.
 ۳-۷-۳فاصلــه محلهــای ورودی و خروجی از تقاطعهای ســواره رو با عملکرد غیر محلی حداقل
 50متر خواهد بود.
 ۴-۷-۳حدا کثر ارتفاع پارکینگهای در فضای سرپوشیده به شرح جدول شماره  6است؛
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جدول شماره  : 7اقدامات مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی و پایان کار

مرحله

مسئول

عنوان اقدام

توضیحات

فرم مربوطه*

1

درخواست زمین و تاسیسات

متقاضی

فرم شماره GE-001

2
3

تحویل زمین به سرمایهگذار
تهیه و ٔ
ارائه سایت پالن مورد نیاز

مدیریت منطقه

فرم شماره GE-002

ظرف حداکثر  7روز کاری بعد از ابالغ قرارداد

متقاضی

-

مطابق با ضوابط ساخت و ساز جاری

4

تقاضای صدور پروانه ساختمان

متقاضی

فرم شماره GE-003

ظرف حداکثر سه ماه بعد از تحویل زمین

5

بازدید از ملک و صدور دستور تهیه نقشه

مدیریت منطقه

فرم شماره GE-004

6

مهندسان طراح
تهیه نقشههای فاز  1و  2و ارائه به مدیریت منطقه
متقاضی با متقاضی

-

ظرف حداکثر  3روز کاری بعد از درخواست
طراحی نقشههای اجراییٔ ،
ارائه نقشه ،دفترچه محاسبات

سازه و فایلهای محاسباتی و نرمافزاری به مدیریت منطقه
توسط اشخاص حقیقی و یا مهندسین مشاور ذیصالح

7

بررسی نقشهها

مدیریت منطقه

فرم شماره GE-005

ظرف حداکثر  7روز کاری

8

صدور پروانه ساختمانی

مدیریت منطقه

فرم شماره GE-006

ظرف حداکثر  15روز کاری

9

معرفی مهندسان ناظر /مجری طرح

متقاضی

فرم شماره GE-007

ارائه تعهدنامه محضری مالک و مهندسان ناظر و مجری
ارائه برنامه زمانبندی عملیات ساخت و ساز توسط اشخاص
حقیقی و یا مهندسین مشاور ذیصالح

10

اعالم شروع عملیات ساختمانی

متقاضی -مهندس ناظر فرم شماره GE-009

11

ارائه گزارشهای بازدید به مدیریت منطقه

مهندسان ناظر

فرمهای شماره  GE-010تا  GE-022مطابق با پیشرفت مراحل

12

اعالم اتمام عملیات ساختمانی

مهندسان ناظر

فرم شماره GE-023

13

کنترلهای الزم و صدور پایان کار ساختمانی

مدیریت منطقه

فرمهای شماره  GE-024تا GE-026

14

ارائه فرمهای درخواست انشعابات

متقاضی

فرم درخواست انشعاب برق موقت قبل از شروع ساخت و ساز
فرمهای شماره  GE-027تا  GE-031فرم درخواست انشعاب برق دائمی ،آب ،گاز و مخابرات قبل از
شروع بهرهبرداری

* فرمهای مربوط در پیوست شماره  7آورده شده است.

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
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چهار دستورالعملها و ضوابط عمومی
 ۱-۴مهلتهای زمانی ذکر شده مشروط به تکمیل بودن مدارک در هر مرحله است.
 ۲-۴در صورت تغییر نقشــههای اجرایی در هر مرحله ،نقشــههای جدید باید مورد تأیید مدیریت
منطقه قرار گیرد.
 ۳-۴متقاضی متعهد است ظرف مدتی که در پروانه ساختمانی تعیین شده ،عملیات اجرایی را به
پایان برســاند .درصورت تاخیر یا لزوم تجدید نظر در عملیات اجرایی ســاختمان ،الزم اســت مراتب

 ۹-۴مرجــع رســیدگی به مــوارد خاص خارج از چارچــوب ضوابط حاضر و تخلفــات اجرایی ،کمیته
فنی منطقه است.
ٔ
نقشــه
 ۱۰-۴اجرای پل و رمپ دسترســی به واحد صنعتی با هماهنگی مدیریت منطقه و مطابق با
پیوست  5بر عهده متقاضی است.
 ۱۱-۴جهــت تغییــرات غیراساســی از قبیــل تعویــض لولهکشــی ،کچکشــی ،کفپوشــی و … قبــل از
شــروع عملیــات اجرایی مراتب باید به اطالع مدیریت منطقه برســد و پــس از اخذ تاییدیه تعمیرات
غیراساســی شــروع بــه کار بالمانــع اســت .بــرای تعمیــرات اساســی از قبیــل پوشــش بــام ،تخریب و
ٔ
ٔ
پروانه ساخت اخذ گردد.
توسعه بنا باید
نوسازی و یا

همــراه بــا ذکر دالیل و گزارش توجیهی مهندس ناظر ،به صورت کتبی توســط متقاضی به مدیریت
منطقه اعالم شود.
 ۴-۴تمدید زمان احداث بنای مندرج در پروانه ساختمانی ،منوط به پرداخت حق تمدید مطابق
ضوابط مدیریت منطقه خواهد بود.
 ۵-۴در صورت وجود هرگونه مغایرت ،به ترتیب ،مندرجات پروانه ،نقشــههای مصوب و ضوابط
حاضر مالک عمل خواهد بود.
 ۶-۴صــدور پروانه ســاختمان یا هرگونه درخواســت تغییرات خارج از حدود مجــاز در این ضوابط،
ٔ
منوط به ٔ
منطقه ویژه و اخذ مجوز است.
ارائه گزارش توجیهی به شرکت مدیریت
 ۷-۴مســئولیت کامــل حســن اجرای عملیات اجرایی و ســاختمانی و رعایت اصــول فنی و مقررات
حفاظــت و ایمنــی و بهداشــت محیــط در هنگام احداث ســاختمان و دیوارهای قطعه واگذار شــده
برعهده متقاضی است.
 ۸-۴هرگونه تفکیک یا تقسیم قطعات وا گذار شده توسط مالکین و متقاضیان ممنوع است.

 ۱۲-۴مقررات بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی ()HSEE
 ۱-۱۲-۴ضوابط عمومی
 ۱-۱-۱۲-۴تعهد به رعایت کلیه خطمش ـیها ،قوانین ،دســتورالعملها ،اســتانداردها و روشهای
اجرایی  HSEEمتناسب با فعالیتهای خود شامل:
•قانون هوای پاک مصوب ( 1396/04/25مجلس شورای اسالمی)
ّ
(مصوب  1361/12/16و آئیننامه جلوگیری از آلودگی آب منضم
•قانون توزیع عادالنه آب
به ماده  46قانون مذکور)
•قانون مدیریت پسماندها (مصوب  1383/2/20مجلس شورای اسالمی)
•معرفی یک نفر بهعنوان مســئول  HSEEبه مدیریت منطقه براســاس صالحیت مورد نیاز
ذکر شده در جدول شماره ( 8مطابق فرم  GE-014مندرج در پیوست )7
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جدول شماره  : 8صالحیت مورد نیاز مسئول HSEE

کاری مرتبط
تجربه ِ
بر اساس لیست بیمه

آموزش های الزم
مقطع تحصیلی

دوره عمومی

تخصصی

(اولیه)

(بازآموزی)

نحوه حضور بر حسب تعداد کارگران کارگاه (نفر)
25-49

50-99

100-249

250-500

بیش از 500

کمتر از 25

ً
دیپلم ترجیحا فنی

×

×

 2سال

تمام وقت

-

-

-

-

-

کاردان فنی

×

×

 1سال

تمام وقت

-

-

-

-

-

کاردان ایمنی و رشته های
زیرمجموعه

-

×

-

-

-

کارشناس فنی-مهندسی و علوم
پایه (فیزیک ،شیمی)

×

×

-

-

کارشناس ایمنی و باالتر رشته
زیرمجموعه

-

×

 1سال
-

•تعهد به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ایمنی ،بهداشــتی و زیســتمحیطی به نمایندگان
 HSEEشرکت
•تالش بر احیاء گونههای بومی از طریق ایجاد فضای ســبز و پیشــگیری از تخریب پوشش
گیاهی در نواحی غیرضروری
 ۲-۱۲-۴کیفیت هوا
 ۱-۲-۱۲-۴آبپاشــی مــداوم زمیــن قبــل از انجــام عملیاتــی نظیــر خا کبــرداری ،خا کریــزی،

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت

تمام وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت/
پاره وقت

تمام وقت

 ۳-۲-۱۲-۴نصب فیلتر ذرات در هواکشهای کلیه صنایع دارای پتانسیل انتشار ذرات در محیط
(بهخصوص صنایع فراوری کانی)
 ۴-۲-۱۲-۴نصــب تجهیــزات سیســتم پایــش آنالیــن و تعبیــه محــل نمونهبــرداری بــر روی
دودکشهای دارای پتانسیل انتشار آالیندههای هوا با هماهنگی مدیریت  HSEEمنطقه
 ۵-۲-۱۲-۴بهکارگیری تهویه مناســب و سیســتمهای هشدار نشت و انتشار مواد آلی در فضاهای
بسته و بهخصوص در مکانهایی که ذرات و غبار ،حاللها و مواد ّفرار وجود دارند.

خالیکردن بار مصالح و عملیاتی که منجر به برخاستن گردوغبار میشوند.

 ۳-۱۲-۴کیفیت صدا

 ۲-۲-۱۲-۴استفاده از گاز طبیعی بهعنوان سوخت اصلی و استفاده از سوختهای جایگزین تنها

 ۱-۳-۱۲-۴بهرهگیری از خطوط تولید دارای صدا و ارتعاش کم

در زمانهای اضطراری
ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
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تمام وقت

تمام وقت

 ۲-۳-۱۲-۴ایزوله کردن منابع تولید اصوات و ارتعاشات مزاحم با استفاده از اتاقکهای عایق
 ۳-۳-۱۲-۴ایجاد موانع صوتی پیرامون محدوده طرح از طریق کاشــت درختان ســازگار با شرایط
طبیعی در صورت وجود آالیندگی صوتی
 ۴-۱۲-۴آب و پساب
 ۱-۴-۱۲-۴کلیه واحدها ملزم به طراحی و احداث سیســتم جمعآوری پســاب داخل واحد صنعتی
ٔ
شبکه جمعآوری پساب منطقه هستند.
با قابلیت اتصال به
 ۲-۴-۱۲-۴در صــورت بهرهبــرداری از تصفیه ٔ
خانــه فاضــاب مرکــزی منطقــه ،صــدور مجــوز
ساختوساز ،توسـعه و پایان کار منوط به اتصال واحد صنعتی به تصفیهخانه فاضالب است.
 ۳-۴-۱۲-۴تمامـــی واحدهـــای دارای فاضالب خروجی بـــا مقادیر باالتـــر از محدوده تعیینشــده
(جــدول شــماره  )9ملــزم به طراحی و احداث سیســتم پیشتصفیه پســاب در داخــل واحد صنعتی
هستند.
 ۴-۴-۱۲-۴تـــا زمـــان احـــداث و بهرهبــرداری از تصفیهخانــه فاضــاب منطقــه و در موارد خـــاص
احــداث مدولهــای توســـعه ایــن تصفیهخانــه ،از ســپتیک تانــک جهــت جم ـعآوری و نگهــداری

جدول شماره  : 9مقادیر مجاز آالیندهها در فاضالب واحد صنعتی هنگام تخلیه به شبکه جمعآوری فاضالب

پارامتر

فاضالب آن به تایید سازمان حفاظت محیطزیست و مدیریت  HSEEمنطقه رسیده باشد.

مقدار

COD

2000

میلیگرم در لیتر

BOD5

1000

میلیگرم در لیتر

pH

6/5-8/5

چربی و روغن

50

میلیگرم در لیتر

سولفاتها

400

میلیگرم در لیتر

مواد معلق ()TSS

300

میلیگرم در لیتر

-

کلیه موادی که باعث رسوب فاضالب
در شبکه میشوند و سایر پارامترهایی در حد استاندارد سازمان
محیطزیست برای
که در این جدول نیامده و در
استانداردهای سازمان محیطزیست آبیاری و کشاورزی
موجود میباشد.

-

TDS

3000

مواد سمی با منشأ آلی و غیر آلی

Null

-

فلزات سنگین

مطابق استاندارد خروجی
فاضالب برای مصارف
آبیاری و کشاورزی

-

پسابهای بهداشتی استفاده شود.
 ۵-۴-۱۲-۴تخلیه فاضالب واحدها به شــبکه در صورتی مجاز اســت که نتایج آزمایش شــیمیایی

واحد

میلیگرم در لیتر

 ۸-۴-۱۲-۴حفر هرگونه چاه آب در قطعات واگذارشده ممنوع است.
 ۵-۱۲-۴پسماند

 ۶-۴-۱۲-۴روان آب ســـطحی حاصـــل از بارندگـــی و شستشـــوی محوط ــه خارج ــی قطعــه زمیــن

ً
 ۱-۵-۱۲-۴اصول ایمنی در جمعآوری ،ذخیره و نگهداری پسماندها باید کامال رعایت شوند.

ٔ
شـــبکه هدایت آبهای س ــطحی
 ۷-۴-۱۲-۴تخلیــه فاضــاب (پســـاب) بهداشـــتی و صنعتی به

 ۲-۵-۱۲-۴زبالهها و نخالههای ساختمانی باید به محلهای مورد تائید مدیریت  HSEEمنطقه

(درصورتیکه آالینده نباشد) باید به شـبکه جمعآوری و تخلیه آبهای سـطحی منتقل گـردد.

ممنوع است.

منتقل شوند.
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ٔ
ذخیره ایمن مواد زائد خطرناک در محل واحد صنعتی و دفع
 ۳-۵-۱۲-۴الزم اســت جمعآوری و
و امحاء آنها با هماهنگی مدیریت  HSEEمنطقه صورت گیرد.

 ۵-۷-۱۲-۴رعایت آخرین ویرایش استاندارد  BS 5266در روشنایی اضطراری
 ۶-۷-۱۲-۴چنانچــه کارگاههــای صنعتــی نیاز بــه مصرف گازهایی مانند اکســیژن و اتیلن و غیره

 ۴-۵-۱۲-۴نگهـــداری ،ســـوزاندن و تخلیه هرگونـــه پســـماند ویژه ،صنعتـــی ،عـــادی ،خانگ ــی،

داشــته باشــند این کپســولها و مخازن باید در خارج از کارگاهها و انبارها در زیر ســایهبان (از مواد

نخالـه و غیره در داخـل قطعات وا گذارشده ممنـوع است.

نسوز) قرار گیرد.

 ۶-۱۲-۴خا ک

 ۷-۷-۱۲-۴حصارکشی اطراف گودالها یا پوشاندن آنها با استفاده از چوب و غیره تا حد امکان.

ٔ
تخلیــه روغنهــا و ســوختهای نشــتیافته بــه درون خــاک از طریــق کار
 ۱-۶-۱۲-۴اجتنــاب از

 ۸-۷-۱۲-۴مشخص کردن مسیر لولههای گاز ،کابل برق و غیره بهوسیله نقشه محلی و مارکر.

گذاشتن الیههای نفوذناپذیر یا تشتکهای جمعآوری در زیر مخازن و تانکرهای سوخت.

 ۹-۷-۱۲-۴مجهز بودن کلیه دستگاهها و تجهیزات به سیم اتصال به زمین (ارتینگ).

 ۲-۶-۱۲-۴تعییــن محلهــای خاص برای شستشــوی وســایل نقلیه و تانکرهای ســوخت و مواد
ٔ
شبکه فاضالب (عدم تخیله به شبکه هدایت آبهای سطحی)
شیمیایی و هدایت آنها به

 ۱۰-۷-۱۲-۴اجتنــاب از جوشــکاری در مجــاورت مخــازن و محلهایــی کــه حــاوی گاز یــا مایــع
قابلاحتراق و یا مواد منفجره هستند.

 ۷-۱۲-۴ایمنی و بهداشت

ٔ ۱۱-۷-۱۲-۴
همه کارکنان ملزم به استفاده از وسایل ایمنی و حافظت فردی هستند.

ٔ ۱-۷-۱۲-۴
کلیــه فضاهــای سرپوشــیده بــا کاربــری صنعتی و انبار باید به سیســتم اعــان و اطفاء

 ۱۲-۷-۱۲-۴از کمربندهــای ایمنــی بــرای کار در ارتفــاع کار و تــور کشــی مناســب زیــر داربس ـتها

حریق مجهز شوند.

استفاده شود.

 ۲-۷-۱۲-۴هــر واحــد بایــد در نقــاط مناســب و مطابــق بــا اســتاندارد بــه شــیر آتشنشــانی و دیگر

 ۱۳-۷-۱۲-۴بایــد عوامــل زیــانآور محیــط کار (فیزیکــی ،شــیمیایی ،بیولوژیکی) مؤثر بر ســامت

تجهیزات اطفاء حریق مجهز شوند.

کارکنــان شناســایی ،ارزیابــی و اندازهگیــری شــود و دادههــای مربــوط بــه مدیریــت  HSEEمنطقــه

 ۳-۷-۱۲-۴استفاده از دستگاههای اعالن خطر آتشسوزی و عالئم نشانگر و راهنمای مسیرهای
فرار از آتشسوزی یا حوادث غیرمترقبه ،در کلیه کاربریها الزامی است.
 ۴-۷-۱۲-۴طراحی مسیرهای امن و مشخص کردن محل تجمیع ایمن برای کارگاههای صنعتی
ٔ
محوطه آنها الزامی است.
و
ٔ
منطقه ٔ
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گزارش شود.
 ۱۴-۷-۱۲-۴بایــد دســتورالعمل معاینات شــغلی در واحدهای صنعتی اجــرا و دادههای مربوط به
مدیریت  HSEEمنطقه گزارش شود.

پیوستها

تیپ  :1دیوار با ستون آجری برای نگهداری صفحات مشبک

�و�����
��� د���ش  �� ����� ۴آ����ن

���ن آ��ی ۴۵×۴۵ �� ۴۰×۴۰
��� د���ش ����� ۴
�� آ����ن

4 cm

Ø8@25

6Ø12

Detail 1

2 1 cm

��� د���ش

��� ازاره ���� ���ه
2cm
0.00

0.60

0.40

د��ار���� �� آ�� �رد �� ������ ����
20cm or 35cm

0.40

0.70

0.10

۰.۰٤

3-4m

3.45

3.05

��ده ���ی �� ر�� ���ل ۴

0.40
0.02

0.04

0.45

0.35

0.45

0.10

0.40

1.25

2.50

1.25

1.10

��� ���

���� ����� ��ه

���� ر�����

��� ازاره ���� 2cm

Ø8@25

6Ø12

د��ار آ��ی �رد
�� ������ ����

��� د���ش

Detail 1

د��ار �������� ۲۰ی ��ای �� ��ف ��� و د��ار �������� ۳۵ی دو ��ف ��� ������
در ��ر�� �� از د���ر �������� ۲۰ی ا����ده ��د ���ن  ۴۰×۴۰و در ��ر�� �� از
د��ار �������� ۳۵ی ا����ده ��د ���ن �� ۴۵×۴۵ا�� ��د.
�� ���� ����� از دا�� ���� ��ای ������� �و����� ���ر داده ��د.

2.5

Var.

0.40

0.60
0.70

 Iنقشه اجرایی دیوارهای پیرامونی در اضالع مجاور معابر

پیوستها 29

ٔ
منطقه ٔ
ویژه اقتصادی گرمسار
 30ضوابط و مقررات ساختوساز در

تیپ  :2دیوار با پایه فلزی برای نگهداری صفحات مشبک

د���ش ���ی �� �������
���� ���ی ۱۰×۱۰
��� د���ش ����� ۴
�� آ����ن
��� ���� ���� ��� ۲۰×۲۰

0.40

د��ار���� �� آ�� �رد �� ������ ����
20cm or 35cm
��� ازاره ���� ���ه
2cm

Ø
Ø

3-4m

��ده ���ی �� ر�� ���ل ۴

0.35

1.251.10

2.50

1.25

���� ����� ��ه

���� ر�����

��� ازاره ���� 2cm

��ده و ���� ���ی

د���ش ���ی �� �������

د��ار �������� ۲۰ی ��ای �� ��ف ��� و د��ار �������� ۳۵ی دو ��ف ��� ������
�� ���� ����� از دا�� ���� ��ای ������� �و����� ���ر داده ��د.

Var.

0.45
Ø
Ø

��� ���

���ک �����

���ک �����

���ژ ����

����ا���ن

���ژ ��ی د��ار

���ی د��ار ����� �� ���ک �����
400

���ک �����

�����ت آر����ر��ا�ی د��ار �����

���ژ ����

b

10
hw
hs
hf
10
hw
hs

)���ک �����(

 IIنقشه اجرایی دیوارهای بین قطعات
hf

تیپ  :1دیوار با بلوک سفالی
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تیپ  :2دیوار با بلوک سفالی
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���ژ ��ی د��ار
���ک �����
�� ����� 15cm

�� ز���

آ�� �� ���
�� ����� 3cm

��ت ���� ����ن دو����
�� ����� 3cm

���� ر�����
���� ����� ��ه

����ا���ن

��� ���

��� ��� �� ��� ���ه �� ���

33

15

bf

33

7

max.30cm

)��ش د��ار ����� �� ���ی آ��ی �� ����(

25

15

10
hw
hs
hf

20

20

���� ر�����

���ژ ��ی د��ار

2

���ک �����
�� ����� 15cm
����� ���� ����ن
�� ����� 2cm

�� ز���

���� ����� ��ه

����ا���ن

��� ���

��� ��� �� ��� ���ه �� ���

15

bf

2

max.30cm

7

ار���ع د��ار از ��ی ز���

��� د������

ار���ع ����ا���ن

)��ش د��ار ����� �� ���ی ����� ���� ����ن(

25

�����ت ���ک �����

10

hw
hs
hf
10

10

آ�� ��راخدار

���ژ ����

����ا���ن

���ژ ��ی د��ار

آ�� ��راخدار

���ی د��ار ����� �� آ�� ��راخدار

آ�� ��راخدار

400

�����ت آر����ر��ا�ی د��ار �����
)آ�� ��راخدار(

���ژ ����

b

10
hw
hs
hf

10
hw
hs
hf

a
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22

�����ت آ�� ��راخدار

.5

10

���� ر�����

���ژ ��ی د��ار
آ�� ��راخدار
�� ����� 22cm

�� ز���

���� ����� ��ه

����ا���ن

��� ���

��� ��� �� ��� ���ه �� ���

ار���ع د��ار از ��ی ز���

��� د������

ار���ع ����ا���ن

max.30cm

۷

)��ش د��ار ����� �� ���ی آ�� ��راخدار(

bf

10
hw
hs
hf

10

آ�� ��راخدار

���ژ ����

����ا���ن

���ژ ��ی د��ار

آ�� ��راخدار

���ی د��ار ����� �� آ�� ��راخدار

آ�� ��راخدار

�����ت آر����ر��ا�ی د��ار �����
)آ�� ��راخدار(

���ژ ����

b

10
hw
hs
hf

10
hw
hs
hf

a

تیپ  :3دیوار با آجر فشاری همراه پالستر سیمانی
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آ�� ����ی

���ژ ����

����ا���ن

���ژ ��ی د��ار

���ی د��ار ����� �� ���ک �����

آ�� ����ی

400

آ�� ����ی

�����ت آر����ر��ا�ی د��ار �����
)آ�� ����ی(

���ژ ����

b

10

hw
hs
hf
10

hw
hs
hf

a

���ژ ��ی د��ار
آ�� ����ی
�� ����� 22cm
��ت ���� ����ن دو����
�� ����� 3cm

آ�� �� ���
�� ����� 3cm

�� ز���
���� ر�����
���� ����� ��ه

����ا���ن

��� ���

33

22

bf

max.30cm

33

۷

)��ش د��ار ����� �� ���ی آ�� ����ی(

��� ��� �� ��� ���ه �� ���

22
.5

10

10
hw
hs
hf

�����ت آ�� ����ی

���� ر�����

���ژ ��ی د��ار
آ�� ����ی
�� ����� 22cm
����� ���� ����ن
�� ����� 2cm

�� ز���

����ا���ن

��� ���

��� ��� �� ��� ���ه �� ���

2

22

2

max.30cm

۷

ار���ع د��ار از ��ی ز���

��� د������

ار���ع ����ا���ن

)��ش د��ار ����� �� ���ی آ�� ����ی(

bf

10
hw
hs
hf

10

10

5.5

پیوستها 37

 IIIنقشه اجرایی تابلوی مشخصات ساختمان
100cm

100cm

��ک ����:

���ره ��و��ه:

��ر����:

��ر��ی:

����س ����:

��ز��ه:

���اد ����ت ��� ز���:

���اد ����ت ��ی ز���:

���اد �� ����ت:
����� ��وع:

150cm
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����� ا���م:

15cm

 IVنقشههای پیشآمدگی آبچکان سالن تولید و درب ورودی به واحد صنعتی
0.80

0.80

5.50

5.0
5.0

5.0

تصویر شماره  :1حداکثر میزان مجاز پیش آمدگی آبچکان سالن تولید و انبار به داخل حریم

��ا��� ���ان ���ز ���آ���� آ����ن ���� ����� و ا���ر �� دا�� ����

4.0

�����ی �����ت وا�� �����
45°

3.0

دا�� ����
تصویر شماره :2دیتیل درب ورودی
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 Vنقشههای اجرای پل و رمپ دسترسی به واحد صنعتی
B
1.80
1.40
A

۰.۰٤۰۰

0.40

��� ��� �����ی ��������ار
��� ��اغ ��ق

B

��ن �����ن ��� ۲۴ی

ٔ
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24.00

���� ا��ا�� ��� ��� ۲۴ی
��� ��ق

��� ا����� �� ���ر ������ ۳۵۰م �� ��� ����
�� �و�� در ��ا�� ��� ۱/۵ی
�� ���  �������� ۲و ��ض �������� ۰/۵
��� ۱/۵ ٪

��ک �����ه

��� ��ق

د��ار ��������ار

���ل �� ����� ��������۱۰
ا��اف �����

د��ار ��������ار
4.00

�� آ���
slope 1/5%

slope 10%

��� �����

3.05

2%

2%

0.75

�� ��� �����ن
��� ا����� �� ���ر ۳۵۰
�� ����� �������� ۲۰
�� �� �����ت
�����د ���ه �������� ۲۰ ���� �� ۸

B

SECTION B

���ل �� ����� �������� ۱۵
�� ��� ��� ��
����� �� آ����� ��ش ��رده ا��

پیوستها 41

��ودا�� ���ه ۱۲
���� ���ه ۸
0.0800

0.0600

0.1200

0.0400

2.50

A

���� ���ه ۸
��ودا�� ���ه ۱۲

��� ا����� �� ���ر ������ ۳۵۰م �� ��� ����
�� �و�� در ��ا�� ��� ۱/۵ی
�� ���  �������� ۲و ��ض ��������۰/۵
��� ۱/۵ ٪

SECTION A

��ودا�� ���ه ۱۲
���� ���ه ۸

0.0400
0.0400

ٔ
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�� �� �����ت
�����د ���ه �������� ۲۰ ���� �� ۸

�� ��� �����ن

 VIالگوی حریم ها و معابر پیرامونی
6.0

5.0

6.0

5.0

6.0

5.0

۲.۰۰۰۰

ادا�ی

5.0

5.0
11.0
13.5
6.0

�������

11.0
11.0
13.5
6.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ادا�ی
11.0

�������

11.0
13.5

2.5

6.0

5.0

5.0

5.0

�������
2.5

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

�� ��ض ����� از ��� ۵۰

�� ��ض ����� از ��� ۵۰

�� ��ض ����� از ��� ۵۰

�� ا��اث ������ن ادا�ی در دا�� ���� �����

�� ا��اث ������ن ادا�ی در ��رج از ���� �����

�� ا��اث ������ن ادا�ی در ��رج از ���� �����

و ����� از ���� �����

و ���� �� ���� �����

الف :الگوی حریم ها و معابر پیرامونی در قطعات صنعتی به عرض بیشتر از  50متر
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6.0

6.0

5.0

2.0

5.0

6.0

5.0

2.0

ادا�ی
ادا�ی
5.0

5.0

5.0

5.0

�������

�������

�������

5.5
8.0
2.5

5.0

5.5
6.0

5.0

5.0

2.5

5.0

5.5
8.0

2.5

6.0

5.0

5.0

2.5

8.0
2.5

6.0

5.0

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

ا���ی ��ا�� و ����� ���ا���� ����ت �����

�� ��ض  ��� ۵۰و ����

�� ��ض  ��� ۵۰و ����

�� ��ض  ��� ۵۰و ����

�� ا��اث ������ن ادا�ی در دا�� ���� �����

�� ا��اث ������ن ادا�ی در ��رج از ���� �����

�� ا��اث ������ن ادا�ی در ��رج از ���� �����

و ����� از ���� �����

و ���� �� ���� �����

ب :الگوی حریم ها و معابر پیرامونی در قطعات صنعتی به عرض  50متر و کمتر
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2.5

فرم های مربوط به مراحل ساختمانی

درخواست اولیه زمین و تاسیسات

میزان فضای
مقدار کل ()m2
سرپوشیده ()m2

*

میزان
مصرف
ساالنه

تاریخ نیاز

دوره

تاریخ نیاز

میزان درخواستی(دیماند)
دوره
ساخت و
ساز

بهرهبرداری

**

جدول شماره  :2برآورد انرژی مورد نیاز برای تولید

ابعاد
()X×Y

جدول شماره  :1مشخصات زمین و ساختمان

شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

1
2
3
4
5
6
7
8

شرح
ساختمان تولید
ساختمان اداری
فضای سبز
کارگاه ماشین آالت
پارکینگ سواری
پارکینگ سنگین
انبار
محوطه تخلیه و بارگیری

جمع کل

شرح

 1برق
 2آب
 3مخابرات
 4اینترنت
 5گاز
 6نفت گاز
 7بنزین

واحد

کیلووات
ساعت
مترمکعب
خط تلفن
گیگا بایت
مترمکعب
لیتر
لیتر

* میزان مورد نیاز مصرف در کل سال
** توان ،دبی یا پهنای باند مورد نیاز

کد فرمGE-001 :

ویرایش۰۱ :

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

میزان فضای
سرباز ()m2

ابعاد
()X×Y

فصل
پاییز

فصل
تابستان

فصل
بهار

توزیع فصلی مصرف
فصل
زمستان

امضاء متقاضی
نام و نام خانوادگی

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



خریدار:

صورتجلسه وا گذاری زمین

وا گذارنده :شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
امضاکنندگان زیر گواهی مینمایند که:

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

پیرو قرارداد شماره ………………………… ،مورخه ………………………… ،بدین وسیله محدوده زمین به کد قطعه …………………………،
ً
بــا کاربــری ……………………………… ،واقــع در ……………………………… ،بــه مســاحت ………………………… ،مترمربــع بــه ابعــاد شــماال
ً
ً
ً
……………… شــرقا ……………… جنوبــا ……………… و غربــا ……………… مطابــق مختصــات ذیــل بــا حضــور نماینــدگان شــرکت مدیریت
منطقه ویژه اقتصادی گرمســار ،دســتگاه نظارت مهندســین مشــاور ………………………………………………………… به صورت بالمعارض

مسئول دفتر فنی
نام و نام خانوادگی و امضاء

به ……………………………………………………………………………… با کد ملی ………………………… ………………………… به نمایندگی از

نماینده مهندسین مشاور
نام و نام خانوادگی و امضاء

……………………………………………… تحویل گردید.

توضیحات:

نماینده خریدار
نام و نام خانوادگی و امضاء

کد فرمGE-002 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

تقاضای صدور پروانه ساختمانی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

احترامــا اینجانب/شــرکت …………………………………………………………… بــه کــد ملی/شناســه ملــی ……………………………………………
دارای قرارداد واگذاری زمین  /سند مالکیت به شماره……………………………………… تاریخ واگذاری ………………………………………
کــد قطعــه …………………………………… بــه مســاحت…………………………………… مترمربــع در منطقــه ویــژه اقتصادی گرمســار ،تقاضای
صدور پروانه ساختمان جهت احداث بنا  / تعمیر و مرمت  / تخریب و نوسازی  را دارم.

نام و نام خانوادگی

امضاء متقاضی

ً
ضمنــا آقای/خانــم………………………………………………………… بــه شــماره ملــی……………………………………………………… بــه عنوان
وکیل اینجانب  /نماینده قانونی  جهت پیگیری فرایند صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد.

مدارک ذیل پیوست این فرم است:
  1.برنامه زمان بندی اجرای پروژه
  2.وکالتنامه محضری وکیل مالک (در صورت معرفی وکیل از سوی مالک)

کد فرمGE-003 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



بازدید از محل ملک و دستور تهیه نقشه

مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

ً
احتراما کروکی زمین آقای/خانم/شرکت ………………………………………………… به کد ملی/شناسه ملی ……………………………………………
به شماره تقاضای ………………………………… و شماره قرارداد ………………………………… مورخ ………………………………… جهت دستور
تهیه نقشه به شرح ذیل اعالم میگردد.
الف -زمین در سایت …………………………… در زون کاربری …………………………… با کد قطعه …………………………… قرار دارد.
ب -تعداد درختچههای تاغهای موجود در زمین ……………………… برآورد وضعیت پوشش گیاهی زمین کم تراکم  پرتراکم
ج -کروکی موقعیت ملک و محل دریافت انشعاب:

امضاء متقاضی
نام و نام خانوادگی

جنــاب آقای/سرکارخانم/شــرکت ……………………………………………………… در پاســخ به درخواســت شــماره …………………………………

مسئول دفتر فنی

امضاء

مورخ ………………………………… جهت احداث بنا به اطالع می رســاند براســاس ضوابط و مقررات ســاخت و ساز در منطقه میتوانید نسبت
به طراحی اقدام نمایید.

کد فرمGE-004 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



چک لیست بررسی نقشههای فاز یک

سری اول

سری دوم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

سری سوم

توضیحات و اصالحات بر اساس نظر کارشناس دفتر فنی جهت اعمال در نقشهها

متقاضی محترم …………………………………………………………
با سالم
موارد کنترلی

توده گذاری بنا در ملک
موقعیت و ابعاد درب قطعه و ساختمانها
و پالک و پارکینگ ها
محل ورودی و خروجی آب
محل ورودی و خروجی برق
محل ورودی و خروجی گاز
محل ورودی و خروجی فاضالب
کنترل ضوابط نما و دیوار محوطه
کنترل نقشه محوطه سازی
تامین حداقل  15درصد سطح سبز
پالن جمع آوری آب های سطحی
کنترل الزامات پدافند غیر عامل
کنترل الزامات زیست محیطی
نحوه دفع فاضالب
سایر موارد بسته به نوع پروژه
توضیحات و اصالحات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
با عنایت به کنترل کارشناس دفتر فنی ،نقشههای اجرایی تایید شده توسط مهندس ذیصالح نظام مهندسی توسط سرمایهگذار/نماینده

مسئول دفتر فنی

امضاء

قانونــی ســرمایهگذار ……………………………………………………………………………… ارائه گردید و ســرمایهگذار میبایســت مهندس ناظر یا
دستگاه نظارت خود را معرفی نماید.

کد فرمGE-005 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



 -1مشخصات پروانه
نوع پروانه
جدید 
توسعهای 

شماره ثبت……………………… :

صنعتی 
پذیرایی 

پروانه ساختمان

تجاری 
خدماتی 

تاریخ…………………………… :

اداری 
سایر ……………………………
توضیحات (نوع فعالیت)……………………………………… :
 -2مشخصات سرمایه گذار (مالک)
الف ) نام واحد سرمایهگذاری:
 -3مشخصات مجوز
الف ) پرونده:

ب ) شناسه ملی:

شماره:

ج ) ش / .ثبت:

تاریخ:
ب ) قرارداد:
ج ) جواز تاسیس /مجوز فعالیت:
د ) صورت جلسه تحویل زمین:

شماره:
شماره:
شماره:

تاریخ:
تاریخ:
تاریخ:

 - 4مشخصات ملک

X

آدرس/شماره قطعه:

همجواری

مساحت:
Y

متراژ

همجواری

توضیحات  :پایان کار منوط به تائیدیه آتشنشانی و خدمات ایمنی
گرمسار است.

فعالساختمان نیمه تمام در مرحله …………… 

وضعیت موجود ملک :تعداد اصله تاغ  دارای ساختمان

کروکی زمین و موقعیت استقرار بنا در پالک

الف :مختصات
نقطه
A
B
C
D
E
F
ضلع

ب  :حدود اربعه
حدود
ً
غربا
ً
جنوبا
ً
شرقا
ً
شماال

کد فرمGE-006 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



موجود احداثی

م

ا

ه) مصالح نما :

ب) مساحت کل :

مالحظات :

ا

م

ا

م

ا

م

ا

م

ا

م

ا

ج) مساحت فضای سبز :
(درصد احداث فضای سبز حداقل ) %15

م

اداری

انبارمسقف

پارکینگ

پذیرایی

خدماتی

سایر

مور خ

به مدت

تا تاریخ

شماره ثبت/پروانه نظام مهندسی:

شماره ثبت:

توضیحات ( مهر و امضاء)

شناسه ملی شرکت /کد ملی:

شناسه ملی شرکت:

کد فرمGE-006 :

امضاء
مسئول دفتر فنی

ویرایش۰۱ :

امضاء
مدیر واحد مهندسی

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :

 -1صدور مجدد پروانه (المثنی) منوط به پرداخت هزینه های مربوطه است.
 -2این پروانه ساختمانی برای مدت  18ماه از زمان صدور اعتبار داشته و تمدید آن محدودیت دارد.
 -4رعایت کلیه ضوابط اختصاصی (آییننامههای نظام مهندسی ساختمان و سایر ضوابط شمول واحد) الزامی است.
 -5مالک ملزم به احداث و نگهداری فضای سبز محدوده واگذار شده می باشد.
ً
 -6مالک مکلف است شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطالع دفترفنی برساند.

 -8توضیحات :

توضیحات :

نوبت دوم

نوبت اول

مراحل

شماره تقاضا

 -7تمدید پروانه

توضیحات :

 -2نام (دستگاه نظارت/ناظر):

 -6مشخصات مهندسین مشاور  /دفاتر فنی
 -1نام (مشاور  /دفتر فنی):

مالحظات :

تعداد …………… اصله درخت می تواند با توجه به وضعیت استقرار ابنیه قطع گردد که سه برابر آن می بایست عالوه بر مساحت فضای
سبز در پالک کاشته شود.

د) مشخصات سقف :

الف) مشخصات اسکلت :

توضیحات  /مشخصات:

جمع :

طبقه دوم

طبقه اول

طبقه همکف

زیرزمین

طبقه

نوع استفاده/

صنعتی

تجاری

 -5مشخصات سطوح (طبق نقشه)

تعهد نظارت
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

اینجانبان بدینوسیله نظارت بر ساخت و ساز پروانه ساختمانی شماره …………………………………… مورخ …………………………………… به
نام…………………………………………………………… صادره از شرکت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را با رعایت موارد ذیل اعالم مینمایم.
1.ارائه راهنمایی های الزم در زمینه شیوه ساخت مطابق با مقررات ملی ساختمان و استفاده از مصالح مناسب و موقعیت ساخت بنا
به مالک و مجری
2.نظارت کامل بر اجرای عملیات ساختمانی بر اساس نقشه های تأیید شده و پروانه ساختمانی و برنامه زمان بندی و گزارش موارد
مغایر با مندرجات پروانه و نقشه ها به دفتر فنی
3.گزارش مراحل مختلف عملیات ساختمانی مطابق با فرمهای ارائه شده در ضوابط ساخت و ساز منطقه ویژه
ً
4.در صورت انصراف از ادامه نظارت ،مراتب را با ذکر دالیل ضمن ارائه گزارش کامل عملیات ســاختمانی انجام شــده تا آن تاریخ کتبا

مهر و امضاء
مهندس ناظر 2

مهر و امضاء
مهندس ناظر 4

مهر و امضاء
مهندس مجری

مهر و امضاء
مهندس ناظر 1

مهر و امضاء
مهندس ناظر 3

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

به شرکت مدیریت منطقه اعالم نمایم.

پیوستها:
  تصویر پروانه اشتغال مهندسان ناظر و مجری  -برنامه زمانبندی عملیات ساخت

کد فرمGE-007 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



معرفی نماینده HSEE

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :
مسئول محترم واحد ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و انرژی ( )HSEEشرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم
ً
احترامــا ،در اجــرای آییــن نامــه بکارگیری مســئول ایمنــی در کارگاه ها مصوب 94/1/31شــورای عالــی حفاظت فنی ،این واحــد ضمن ارائه
اطالعــات ذیــل ،در نظــر دارد بــا آقــای /خانــم ……………………………………………………………………………… بــه عنــوان مســئول ایمنــی،

نام و نام خانوادگی

امضاء متقاضی

بهداشت ،محیط زیست و انرژی همکاری نماید .خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی صالحیت و صدور تاییدیه برای نامبرده
اقدام و از نتیجه این واحد را مطلع نمایند.

مدارک مورد نیاز نماینده (:)HSEE
•تکمیل فرم های شماره  1و ( 2فرم های پیوست)
•قرارداد معتبر کار
•دو قطعه عکس 3*4
•تصویر کارت ملی و شناسنامه
•گواهی قبولی در دوره های آموزشی عمومی ایمنی و ارزیابی ریسک
•گواهی سوابق کاری متقاضی در زمینه ایمنی و دوره های تخصصی ایمنی
•تصویر برابر با اصل گواهی پایین تحصیالت مطابق با رشته های جدول 6

کد فرمGE-008 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



اعالم شروع به کار عملیات ساختمانی

مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

اینجانب………………………………………………………………………………دارایپروانهاشتغالشماره………………………………………………
مورخ ………………………………………… بدینوسیله اعالم می دارم که عملیات اجرائی پروانه ساختمانی شماره ……………………………………
مــورخ…………………………………… دارای برگــه تعهــد نظــارت بــه شــماره …………………………………… متعلــق بــه آقای/خانــم/
شــرکت………………………………………………………… از تاریــخ ……………………………… مطابــق مندرجــات پروانــه ســاختمانی شــروع
ً
میگردد .ضمنا جهت رعایت اصول فنی موارد ذیل انجام گرفته است:
1.ارائه اطالعات الزم به مالک و مجری در مورد شیوه ساخت مطابق مجموعه قوانین و ضوابط مصوب و مقررات ملی ساختمان
2.ارائه اطالعات الزم به مالک جهت تهیه مصالح مناسب و مرغوب

مهر و امضاء
مهندس ناظر هماهنگ کننده

امضاء متقاضی
نام و نام خانوادگی

3.ارائه راهنمائی های الزم به مالک و گروه مجری در زمینه موقعیت ساخت بنا

کد فرمGE-009 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله اول نظارت سازه
(بعد از بتن ریزی پی)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید :
ٔ
صورتجلسه تحویل زمین میباشد  نمیباشد 
•کنترل بر و کف و  utmپی :مطابق قرارداد و
•کنترل ابعاد پیها و کالف  :مطابق نقشه مصوب میباشد  نمیباشد 
•پی کنی تا عمق خاک مناسب و و عمق یخبندان  :انجام شده است انجام نشده است 
•کنترل پوشش میلگردهای داخل پی  :مطابق نقشه مصوب می باشد نمی باشد
• کنترل پوشش میلگردهای داخل پی  :چهل برابر قطر میلگرد رعایت شده است رعایت نشده است 
•کنترل میلگردهای انتظار کالف  :در حد الزم رعایت شده است رعایت نشده است 
•کنترل اجرای صفحه زیر ستون  :مناسب است  مناسب نیست
•قالب پی به طوری که آب بتن از بین نرود پوشش شده است پوشش نشده است
•بتن ریزی پی از مصالح مناسب و اختالط مناسب  :انجام گرفته است انجام نگرفته است
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-010 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله دوم نظارت سازه
(اجرای اسکلت و عملیات سازهها)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•اجرای ستون ها در محورها طبق نقشه مصوب  :می باشد  نمی باشد 
•اجرای تیرهای اصلی مطابق نقشه مصوب  :می باشد  نمی باشد 
•در صورت وجود بادبند مطابق نقشه مصوب  :اجرا شده است  اجرا نشده است 
•در صورت وجود دیوار باربر در سازه  :ضخامت و طول دیوارهای باربر مطابق نقشه مصوب میباشد  نمیباشد
•دیوار باربر طبق استانداردهای اجرائی مناسب  :اجرا شده است  نشده است 
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-011 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله سوم نظارت سازه
(اجرای عملیات سفت کاری و نازک کاری)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•اجرای عملیات سقف با استفاده از مصالح مرغوب و رعایت استانداردهای الزم :صورت گرفته  صورت نگرفته
•اتصاالت سقف به سازه مناسب و با پوشش الزم اجرا گردیده است  نگردیده است 
•دیوار چینی مطابق نقشه های مصوب و رعایت مقررات اجرا شده است  اجرا نشده است 
•مصالح بکار رفته در این مرحله از کیفیت الزم برخوردار بوده است  نبوده است 
•مراحل عایق کاری بنا به طور مناسب اجرا شده است  نشده است 
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-012 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله چهارم نظارت سازه
(گزارش نهائی کار)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………

•کنترل اجرای شیب بندی و پوشش بام :
		
•کنترل عایق بندی بام و سرویسها
			
•کنترل اجرای پوشش کف
		
•کنترل اجرای پوشش داخلی دیوارها
			
•کنترل نصب بازشوها
			
•کنترل اجرای نماسازی

گزارش بازدید:
بدون ایراد است  ایراد دارد 
بدون ایراد است  ایراد دارد 
بدون ایراد است  ایراد دارد 
بدون ایراد است  ایراد دارد 
بدون ایراد است  ایراد دارد 
بدون ایراد است  ایراد دارد 

توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-013 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله اول نظارت معماری
(بعد از کرسی چینی)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شماره پروانه ساختمانی …………………… تاریخ صدور پروانه ………………………… نام متقاضی (مالک) …………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نام و نام خانوادگی ………………………………………… شماره پروانه اشتغال ………………………… شماره برگه تعهد نظارت ………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
ٔ
صورتجلسه تحویل زمین میباشد  نمیباشد 
•کنترل بر و کف و  utmپی :مطابق قرارداد و
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای صحیح هندسه طرح در محدوده ملک بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•کد ارتفاعی همکف بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•پیش آمدگی بنا بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•شیب رمپ بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•ابعاد چاهک آسانسور بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•درز انقطاع در حریم مجاورین بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای کرسی چینی و عایق کاری روی آن بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-014 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله دوم نظارت معماری
(انتهای سفت کاری)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•دیوارچینی و تیغه بندی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•دیوارهای پشت بند ببدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•سطح دیوار نسبی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تعداد طبقات بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•محل دودکش ها و داکت های تاسیساتی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•شیب راه پله بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•ابعاد نورگیر بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-015 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله سوم نظارت معماری
(انتهای نازک کاری)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ……………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه… ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•اتصال و مهار درب و پنجره بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای نعل درگاهی و پرکردن پشت چهارچوب ها بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•عایق کاری فضاهای مرطوب بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•شیب بندی کف فضاهای مرطوب بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•عایق حرارتی کف و سقف (مبحث  )19بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•عایق حرارتی دیوارها (مبحث  )19بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• عایق حرارتی درب و پنجره (مبحث  )19بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-016 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله چهارم نظارت معماری
(اتمام ساختمان)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•نازک کاری دیوارها و کف و سقف بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای جان پناه بالکن و دور بام بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای شیب بندی و عایق بام بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای اصولی نماسازی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•پوشش دیوارهای مشرف به امالک مجاور بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•ظرفیت کابین آسانسور بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• ارتفاع پله ها بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-017 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله اول نظارت تاسیسات برقی
(قبل از نازک کاری)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•محل نصب قوطی کلید و پریز(موقعیت و ارتفاع) بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•لوله گذاری جهت عبور سیم و کابل بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تفکیک مدار برق و روشنایی با سیستم آنتن و تلفن بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•محل نصب تابلوهای اصلی برق بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•محل نصب تابلوهای فرعی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اصول ایمنی و استاندارد تابلو بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• سیستم اتصال زمین (چاه ارت) بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-018 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله دوم نظارت تاسیسات برقی
(اتمام ساختمان)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•سطح مقطع سیم ها و کابل ها بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای سیستم روشنایی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•اجرای سیستم آنتن و تلفن بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•کلیدهای مینیاتوری بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•درجه حفاظتی تجهیزات محل های مرطوب و محوطه باز بدون ایراد است ایراد دارد
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•سیستم برق آسانسور (تغذیه برق) بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• سیستم برق اضطراری و اعالم حریق بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-019 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله اول نظارت تاسیسات مکانیکی
(قبل از نازک کاری)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•لوله کشی فاضالب ،آب باران و تهویه بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•لوله کشی آب بهداشتی سرد و گرم و برگشت آب گرم بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•لوله کشی سیستم گرمایش و سرمایش بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•کانال کشی (تخلیه و تهویه) بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•محل تخلیه فاضالب ،آب باران و پیش بینی اتصال به شبکه منطقه بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•عایق کاری حرارتی لوله ها ،کانالها و تجهیزات بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• لوله کشی سیستم آتش نشانی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-020 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش مرحله دوم نظارت تاسیسات مکانیکی
(اتمام ساختمان)
مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

شــماره پروانــه ســاختمانی ………………………………………… تاریــخ صــدور پروانــه ………………………………………………… نــام متقاضــی
(مالک) ……………………………………………………
مشخصات مهندس ناظر :
نــام و نام خانوادگی ……………………………………………………… شــماره پروانه اشــتغال ……………………………………… شــماره برگه تعهد
نظارت …………………………………
مشخصات پروانه ساختمانی :
نوع کاربری ………………………………… تعداد طبقات ………………… نوع سازه ………………………………… زیربنا مفید ………………………
گزارش بازدید:
•تجهیزات بهداشتی و شیرآالت بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تجهیزات گرمایشی موتورخانه بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•دودکش سیستم گرمایشی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تجهیزات گرمایشی داخل ساختمان بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تجهیزات سرمایشی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
•تجهیزات تعویض هوا بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
• تجهیزات آتش نشانی بدون ایراد است  ایراد دارد 
▪توضیح مغایرت …………………………………………………………………………………………………
توضیحــات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

وقوع تخلف  عدم وقوع تخلف 

کد فرمGE-021 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گزارش تخلف ساختمانی توسط مهندسین ناظر

مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

ً
احتراما اینجانب ……………………………………………………………………… به شماره پروانه نظام مهندسی …………………………………………
ناظر سازه  معماری  تاسیسات  برق  تاسیسات  مکانیک ساختمان آقای/خانم/شرکت …………………………………………
به شماره پروانه ساختمانی …………………………………… مورخ…………………………………………… اعالم می دارم که ساختمان در مرحله
………………………………… بوده و دارای تخلفات به شرح زیر است:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاء
مهندس هماهنگ کننده

مهر و امضاء
مهندس ناظر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کد فرمGE-022 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



شماره ثبت……………………… :
گواهی اتمام عملیات ساختمانی و درخواست صدور گواهی پایان کار تاریخ…………………………… :

مسئول محترم دفتر فنی شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم
اینجانب……………………………………………………………………………… دارای شماره ملی …………………………………………………………
دارای پروانــه اشــتغال بــه شــماره……………………………………………… مــورخ ……………………………………………… کــه بــر اســاس
بــرگ تعهــد نظــارت بــه شــماره ……………………………………………… نظــارت را تعهــد نمــودهام بدینوســیله اعــام مــی دارد کــه عملیــات
اجرائــی ســاختمان مذکــور مطابــق مشــخصات منــدرج در پروانــه صــادره و بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات و کلیــه اصــول فنــی در مــورخ
……………………………………………… تحت نظارت اینجانب به اتمام رسیده و مسئولیت هرگونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و
مقررات و اصول فنی را عهده دار می باشم و با توجه به این که ملک فوق هیچگونه تخلفی ندارد و به استناد گزارشهای :مرحله اول به شماره
………………………………………………مورخ……………………………………………مرحلهدومبهشماره………………………………………………
مورخ……………………………………………مرحلهسومبهشماره……………………………………………مورخ…………………………………………

مهر و امضاء
مهندس ناظر2

مهر و امضاء

مهر و امضاء
مهندس ناظر1

مهر و امضاء
مهندس ناظر3

مهندس ناظر هماهنگ کننده

مهندس ناظر4

مهر و امضاء

و مرحلــه چهــارم بــه شــماره …………………………………………… مــورخ ……………………………………………… صدور پایــان کار برای پروانه
فوق بالمانع میباشد.

کد فرمGE-023 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



مهندس محترم ناظر هماهنگ کننده
با سالم

گزارش بازدید دفتر فنی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

احتراما ،عطف به درخواست صدور گواهی پایان کار به شماره ………………………………………… مورخ ……………………………………………
و بازدید مورخ …………………………………………… و کنترل موارد مندرج در پروانه
مراتب مورد تائید است
موارد زیر جهت رفع ایراد اعالم میگردد 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مسئول دفتر فنی

امضاء

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

کد فرمGE-024 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



درخواست صدور گواهی پایان کار ساختمانی

مدیر محترم واحد مهندسی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
با سالم

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

ً
احتراما ،ضمن ارســال گواهی اتمام عملیات ســاختمانی با توجه به تائید مهندســان ناظر مربوطه و با توجه به طی مراحل قانونی الزم صدور
پایــان کار برای پروانــه شــماره…………………………………………………… مــورخ………………………………………………………… به مالکیت
آقای  /خانم/شرکت…………………………………………………………………………………………… بالمانع میباشد.

پیوستها:
•  گزارش بازدید دفتر فنی
•  گزارش بازدید و تائیدیه آتش نشانی
•  گزارش بازدید و تائیدیه استاندارد آسانسور

امضاء
مسئول دفتر فنی

•  گزارش بازدید و تائیدیه تجهیزات خاص هر یک از واحدهای تولیدی و اخذ تائیدیه آن توسط مراجع ذیصالح مربوطه

کد فرمGE-025 :
ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



نام متقاضی:
شماره قرارداد:
میزان درخواست …………… :متر مکعب در ماه()M3/Month

فرم درخواست انشعاب آب موقت (دوران ساخت)
نام نماینده درخواستکننده:
تاریخ درخواست:
میزان مندرج در جواز تاسیس:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم امور مهندسی لطفا از محل بازدید و برابر مقررات بررسی و اعالم نظر گردد.
 مدیر محترم مالی لطفا میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست اعالم گردد.
رئیس امور مهندسی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

تامین آب درخواستی دوران ساخت به میزان …………………… مترمکعب در ماه امکانپذیر میباشد نمیباشد
توضیحات:

مدیر مالی
میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست مبلغ ……………………… ریال میباشد.
توضیحات:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم بهره برداری،صدور معرفی نامه جهت انشعاب آب موقت (دوران ساخت) بالمانع می باشد.
 ارائه انشعاب آب موقت (دوران ساخت) امکانپذیر نمیباشد.
توضیحات:

کد فرمGE-026 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



نام متقاضی:
شماره قرارداد:
میزان درخواست …………… :متر مکعب در ماه()M3/Month

فرم درخواست انشعاب آب (دوران بهره برداری)
نام نماینده درخواستکننده:
تاریخ درخواست:
میزان مندرج در جواز تاسیس:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم امور مهندسی لطفا از محل بازدید و برابر مقررات بررسی و اعالم نظر گردد.
 مدیر محترم مالی لطفا میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست اعالم گردد.
رئیس امور مهندسی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

تامین آب درخواستی دوران بهرهبرداری ساخت به میزان ……………… مترمکعب در ماه امکانپذیر میباشد نمیباشد
توضیحات:

مدیر مالی
میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست مبلغ ……………………… ریال میباشد.
توضیحات:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم بهره برداری ،صدور معرفی نامه جهت انشعاب آب دوران بهره برداری بالمانع میباشد.
 ارائه انشعاب آب دوره بهره برداری امکانپذیر نمیباشد.
توضیحات:

کد فرمGE-027 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



نام متقاضی:
شماره قرارداد:
میزان درخواست KW………… :سه فاز تکفاز

فرم درخواست انشعاب برق موقت (دوران ساخت)
نام نماینده درخواستکننده:
تاریخ درخواست:
میزان مندرج در جواز تاسیس:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم امور مهندسی لطفا از محل بازدید و برابر مقررات بررسی و اعالم نظر گردد.
 مدیر محترم مالی لطفا میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست اعالم گردد.
رئیس امور مهندسی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

میزان برق درخواستی دوران ساخت به میزان …………… کیلووات  سه فاز  تکفاز امکانپذیر میباشد نمیباشد
توضیحات:

مدیر مالی
میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست مبلغ ……………………… ریال میباشد.
توضیحات:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم بهره برداری ،صدور معرفی نامه جهت انشعاب برق موقت (دوران ساخت) بالمانع می باشد.
 ارائه انشعاب برق موقت (دوران ساخت) امکان پذیر نمی باشد.
توضیحات:

کد فرمGE-028 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



نام متقاضی:
شماره قرارداد:
میزان درخواست KW………… :سه فاز تکفاز

فرم درخواست انشعاب برق دائم (دوران بهره برداری)
نام نماینده درخواستکننده:
تاریخ درخواست:
میزان مندرج در جواز تاسیس:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم امور مهندسی لطفا از محل بازدید و برابر مقررات بررسی و اعالم نظر گردد.
 مدیر محترم مالی لطفا میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست اعالم گردد.
رئیس امور مهندسی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

تامیــن بــرق دائــم درخواســتی دوران بهرهبــرداری بــه میــزان ……………………… کیلــووات (بــا کنتــور ســه فــاز ) امکانپذیــر
میباشد نمیباشد
توضیحات:

مدیر مالی
میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست مبلغ ……………………… ریال میباشد.
توضیحات:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت

امضاء/تاریخ

 مدیر محترم بهره برداری ،صدور معرفی نامه جهت انشعاب برق دائم (دوران بهره برداری) بالمانع می باشد.
 ارائه انشعاب برق دائم (دوران بهره برداری) امکان پذیر نمی باشد.
توضیحات:

کد فرمGE-029 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



نام متقاضی:

فرم درخواست انشعاب گاز
نام نماینده درخواستکننده:
شماره قرارداد:

میزان مندرج در جواز تاسیس:

تاریخ درخواست:
میزان درخواستM3………… :

…………… Lb

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم امور مهندسی لطفا از محل بازدید و برابر مقررات بررسی و اعالم نظر گردد.
 مدیر محترم مالی لطفا میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست اعالم گردد.
رئیس امور مهندسی

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

امضاء/تاریخ

تامیــن گاز درخواســتی بــه میــزان …………………………… متــر مکعــب و فشــار ………………………………… پاوند امــکان پذیر
میباشد نمیباشد
توضیحات:

مدیر مالی
میزان بدهی متقاضی تا تاریخ درخواست مبلغ ……………………… ریال میباشد.
توضیحات:

مدیر مهندسی و توسعه زیرساخت
 مدیر محترم بهره برداری ،صدور معرفی نامه جهت انشعاب گاز بالمانع میباشد.
 ارائه انشعاب گاز امکانپذیر نمیباشد.
توضیحات:

کد فرمGE-030 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



گواهی پایان کار ساختمانی

متقاضی/مالک محترم ……………………………………………………………………………………………

شماره ثبت……………………… :
تاریخ…………………………… :

در پاســخ به درخواست شــماره ……………………………………………………… مورخ ……………………………………………………… و با عنایت
به گواهی مهندس ناظر به شماره ……………………………………………………… مورخ ……………………………………………………… و گزارش
بازدیــد بــه شــماره ……………………………………………………… مــورخ ……………………………………………………… عملیــات ســاختمانی
جنابعالی به شــماره ……………………………………………………… مــورخ ……………………………………………………… پایان یافته اعالم می

صنعتی

تجاری

انبار
مسقف

پارکینگ

پذیرایی

خدماتی

سایر

الف) مشخصات اسکلت :

د) مشخصات سقف :

اداری

گردد و بهره برداری از آن بر اساس مفاد این گواهی بالمانع است.
نوع استفاده /طبقه
زیرزمین
طبقه همکف
طبقه اول
طبقه دوم
جمع :
ب) مساحت کل :

ه) مصالح نما :

توضیحات  /مشخصات:
ج) مساحت فضای سبز:
(درصد احداث فضای سبز حداقل
 %15است)
مالحظات :

تعداد …………………… اصله درخت موجود است.

امضاء
ٔ
توسعه زیرساخت
مدیر واحد مهندسی و

امضاء
مسئول دفتر فنی

تعداد …………………… پارکینگ تامین شده است.
مالحظات :

کد فرمGE-031 :

ویرایش۰۱ :

تاریخ ویرایش۱۳۹۸/۱۲/۱ :



Introducing Garmsar Special Economic Zone
The establishment of Garmsar Special Economic Zone was legislated by the Board of Ministers on
October 14th of 2015 and Industrial Development & Renovation Organization of Iran (IDRO) was selected
as the upper hand execution and administration organization. On August 2nd 2016, IDRO established
Garmsar Special Economic Zone Administration Company and delegated all responsibilities of the Zone
to it. Construction operation of the Zone was inaugurated by the Minister of Industry, mine and trade on
September 26th of 2016.
Establishing the Garmsar Special Economic Zone is in accordance with sustainable and resilient economy
and with the purpose of regional and national development by the means of attracting domestic and foreign
investments in industrial-commercial activity fields.
The Zone is located in the central district of Garmsar city, at the intersection of Tehran-Garmsar highway
and Qom-Garmsar Freeway; 90 km from east of Tehran, 170 km from Qom, and 5 km from Garmsar.
Tehran-Mashhad railway passes through the Zone and Garmsar railway station is just 3 km away.
The Zone has been designed in 4 sites in the comprehensive plan and implementation of operations was
set in the priority and began since 2016 in site 2 with hectares area in order to focusing and progressive
development strategy.

Garmsar Special Econimic Zone Administration Co.
Tehran Office: 5th fl., No. 2, Saeidnia ALY, Sardar Jangal st.,
Hemmat HWY, Tehran, Iran
Phone: +98 21 41172
Fax: +98 21 22037480
P. Code: 1476663376
Zone Address: 90th KM of Tehran-Garmsar Highway, after
Qom-Garmsar Freeway, before Garmsar City.
Phone: +98 23 3121
Fax: +98 23 34280038
P.Code: 388150801
Website: http://www.garmsar-sez.ir
info@garmsar-sez.ir
1398 Winter

Islamic Republic of Iran

Construction Terms and Conditions in

Garmsar Special Economic Zone
GARMSAR SPECIAL
ECONOMIC ZONE
ADMINISTRATING CO.

Tehran Office Tell: +98 21 41172
Site Office Tell: +98 23 3121
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