
 ١

  ضوابط  و معیارهاي استقرار صنایع  7مجوز استقرار واحدهاي صنعتی  رده 

  :اطالعات، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز) الف

  

  هیئت محترم وزیران 15/4/90ضوابط استقرار صنایع مصوب    7استقرار صنایع  مشمول  رده :  اطالعات مرجع صادر کننده مجوزیا پروانه فعالیت اقتصادي  - 1
  11/06/91تاریخ 

   3از  1صفحه 

  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی :عنوان مرجع صادر کننده)الف  – 1

    9717733313کدپستی  -65پالك -خیابان محالتی -بیرجند: نشانی و کدپستی) ب -1

  4421563 نمابر -4421560- 62: شماره تلفن و نمابر) ج-1

  E-Mail:(www.birjandzist.ir - info@birjandzist.ir( الکترونیکی  آدرس سایت اینترنتی و پست) د-1

  4421560اداره کل   محیط انسانی نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع)هـ  -1

  سروي و مرتضی  نخعی نژاد  و کارشناس مسئول بخش محیط انسانی  خانم  فاطمه دعاگویانکارشناسان  آقایان محمد حسن امیر آبادي و هادي  خ :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  ضوابط  و معیارهاي استقرار صنایع  7رده   مجوز استقرار واحدهاي صنعتی :عنوان کامل مجوز ) الف  - 2

  :درهشرایط الزم مجوزیا پروانه صا) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

  دستگاههاي ذیربط استعالم 

یا سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان  یا سازمان جهاد کشاورزي ت، معدن و تجارت جواز تاسیس از سازمان صنع

  استان 

  بازدید

  مصوب هیات محترم وزیران   7رده  مشمول ضوابط استقرار صنایع بر اساس 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوزیا پروانه صادره ) ج  - 2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  کروکی دقیق محل اجراي طرح با مختصات جغرافیایی تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذیربط 

  گزارش کارشناسی

  پرسشنامه

  فیش بانکی

  تعهد محضري

  یطی فرم پرسشنامه زیست مح

  )پیوست(مان حفاظت محیط زیست زگزارش توجیهی زیست محیطی مطابق باالگوي سا

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوزیا پروانه صادره ) د - 2

  شماره حساب  کد بانک ملی  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  2170602194000  ملی  7برابر اعالم کارگروه کارشناسی رده   احداث

   

  

  



 ٢

  
  

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب 

                                                                                                                                                                                                   

   یک سال: وره اعتبار مجوزد -

 توسط متقاضی  3مندرج در ردیف ارائه مدارك کامل  ده روز از زمان :  پاسخگویی از تاریخ ثبت  کثر زمان تصمیم گیري وحدا -

 
 
 

  ضوابط  و معیارهاي استقرار صنایع  7مجوز استقرار واحدهاي صنعتی  رده  :  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / جراي مجوز مراحل ا  -3
  11/06/91تاریخ 

   3از 2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  کننده سازمان دریافت  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

1  
ارائه درخواست یا استعالم توسط ارباب 

  رجوع 
  یک ساعت 

استعالم دستگاههاي ذیربط یا در 

  خواست متقاضی 
  متقاضی 

دریافت درخواست یا استعالم توسط  

  معاون فنی 
  معاونت فنی اداره کل 

2  
ارجاع نامه به کارشناس مسئول محیط 

  انسانی 
  یک ساعت 

استعالم دستگاههاي ذیربط یا در 

  خواست متقاضی
  ارجاع نامه به کارشناس مربوطه    معاونت فنی 

کارشناس مسئول محیط 

  انسانی  

3  

تعیین وقت بازدید و بازدید از محل  

مورد نظر جهت  استقرار واحد  و 

  تکمیل مدارك 

  روز  5- 1 

تکمیل فرم هاي پرسشنامه 

  زیست محیطی 

  ارائه جواز تاسیس 

ارائه  گزارش  توجیهی  زیست 

  محیطی 

  متقاضی  

اعالم نظریه کارشناس مبنی بر 

استقرار یا عدم استقرار واحد مطابق با 

ضوابط و بر اساس بازدید و مدارك 

  تکمیل شده متقاضی 

کارشناس مسئول محیط 

  انسانی  

4  
طرح موضوع در کارگروه کارشناسی 

  اداره کل    7رده 
روز    4تا  1

  

م نظر  در خصوص استقرار اعال

  واحد  

  معاونت فنی 
ارسال به کارشناس جهت اقدام برابر 

    7نظریه کارگروه کارشناسی رده 

کارشناس مسئول محیط 

  انسانی 

  

  

  یک روز   صدور یا عدم صدور مجوز   5

در صورت مثبت بودن اخذ تعهد 

  محضري از متقاضی و 

  دریافت حق الزحمه کارشناسی 

 –محیط انسانی کارشناس مسئول 

  معاونت فنی

  صدور مجوز 

یا اعالم عدم امکان صدور مجوز بدلیل 

  مغایرت با ضوابط 

دستگاه استعالم کننده و 

  متقاضی 



 ٣

  :پروانه/ ار اجراي مراحل صدور مجوزنمود) ج

 

  

                                            

                                              

  ضوابط  و معیارهاي استقرار صنایع  7مجوز استقرار واحدهاي صنعتی  رده  :نمودار اجراي مراحل صدور مجوزیا پروانه صادره  - 4
  11/06/91تاریخ 

   3از 2صفحه 

  )3(صدور مجوز  )2( بازدید،بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده   )1(بررسی   سازمان          مرحله/ واحد 

  

  

  ارباب رجوع

  

  

      

اداره کل حفاظت محیط 

  زیست خراسان جنوبی

  معاونت فنی 

  واحد محیط انسانی 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بایگانی

ارائه درخواست یا 

استعالم به 

 معاونت فنی  

تهیه گزارش و 

 بازدید 

نظرکارشناسی و تایید توسط 

 کارشناس مسئول  

 مطابق با ضوابط عدم تطابق با ضوابط

 آغاز کار

تعهد محضري و پرداخت 

حق الزحمه کارشناسی  

 توسط متقاضی 

صدور مجوز 

 استقرار

بررسی نامه توسط 

کارشناس مسئول و 

ارجاع به کارشناس 

  مربوطه

تعیین وقت  بازدید و 

 ارائه فرم به متقاضی 

دریافت و تکمیل  

و ارائه سایر مدارك 

* 

اعالم به دستگاه 

استعالم کننده  

 و متقاضی 

 7طرح در کارگروه رده 

  جهت  تصمیم گیري 


