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  مجوز استقرار واحدهاي صنعتی  مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی

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

  

ت محیط شورایعالی حفاظ 20/7/90مورخ  144479/45880اعالم شده در  مصوبه شماره اطالعات مرجع صادر کننده مجوز  استقرار صنایع  مشمول  ارزیابی اثرات  زیست محیطی - 1

  زیست

  11/06/91تاریخ 

   3از  1صفحه 

  سازمان حفاظت محیط زیست کشور  :عنوان مرجع صادر کننده)الف  – 1

  دفتر ارزیابی زیست محیطی  - سازمان حفاظت محیط زیست –پارك پردیسان  –تهران  نشانی و کدپستی) ب -1

  دفتر ارزیابی زیست محیطی: نام و شماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع) ج -1

  کارشناسان  آقایان محمد حسن امیر آبادي و هادي  خسروي و مرتضی  نخعی نژاد  و کارشناس مسئول بخش محیط انسانی  خانم  فاطمه دعاگویان :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) د-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی   مجوز استقرار واحدهاي صنعتی: عنوان کامل مجوز ) الف  - 2

  :: شرایط الزم مجوزیا پروانه صادره) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

یا سازمان میراث فرهنگی  استان یا سازمان جهاد کشاورزيت، معدن و تجارت جواز تاسیس از سازمان صنع

  دستی و گردشگري استان ،صنایع 

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوي مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از 

   خدمات مشاورین ذیصالح مورد تایید معاونت راهبردي ریاست جمهور  

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

  مدارك و مستندات قانونی  ت عمومیمدارك و مستندا

گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شده مطابق با الگوي مصوب سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از 

  خدمات مشاورین ذیصالح مورد تایید معاونت راهبردي ریاست جمهور   

 2زیابی  موضوع ماده کلیه مدارك و مستنداتی که حسب مورد و ضرورت توسط کارگروه بررسی گزارشات ار

 هیئت محترم وزیران  3/11/90ه مورخ  45880ت /214287آیین نامه ارزیابی زیست محیطی مصوب شماره 

  از مجري طرح درخواست گردد

  فیش حق الزحمه 

  تعهدنامه 

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

  سابشماره ح  کد بانک   مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  احداث
برابر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست پس 

  از بررسی گزارش ارزیابی زیست محیطی
  .توسط  دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان اعالم می شود  -

  
  



 ٢

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

  
شورایعالی  20/7/90مورخ  144479/45880رار صنایع مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی اعالم شده  مصوبه شمارهمجوز استق:  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي مجوز   -3

    حفاظت محیط زیست

  11/06/91تاریخ 

   3از  2صفحه 

کد 

  مرحله
  زمان انجام  عنوان مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  فت کنندهسازمان دریا  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

  یک ساعت   ارائه درخواست یا استعالم توسط ارباب رجوع   1

استعالم دستگاههاي 

ذیربط یا در خواست 

  متقاضی 

  متقاضی 

دریافت درخواست 

یا استعالم توسط  

  معاونت فنی 

  معاونت فنی اداره کل 

2  

اعالم شمول  یا و ارجاع نامه به کارشناس مسئول محیط انسانی 

عدم شمول ارزیابی زیست محیطی طرح و ضرورت تهیه گزارش 

  ارزیابی اثرات زیست محیطی به مجري  

  روز یک 

استعالم دستگاههاي 

ذیربط یا در خواست 

  متقاضی

   معاونت فنی 

  واحد محیط انسانی 

اعالم نظر شمول 

یا عدم شمول 

    ارزیابی 

متقاضی و دستگاه 

    استعالم کننده 

3  

اداره کل پس از ارائه  گزارش ارزیابی زیست محیطی  در دو  

نسخه توسط متقاضی ، ضمن بررسی  و اعالم نظرات کارشناسی 

خود ، موضوع را جهت طرح در کارگروه بررسی گزارشات 

ارزیابی زیست محیطی سازمان متبوع مستقر در دفتر ارزیابی 

  ارجاع می دهد

  

  یک هفته  تا ده روز  

  

زیابی زیست گزارش ار 

  محیطی 

  

  

  

  متقاضی 

اعالم نظرات  

کارشناسی و  

ارسال یک نسخه از 

گزارش به سازمان 

    متبوع 

سازمان حفاظت محیط 

دفتر ارزیابی  –زیست 

   زیست محیطی 

  ابی سازمان یبررسی گزارش توسط کارگروه بررسی گزارشات ارز  4

 6مطابق با زمان بندي اعالم شده ماده 

بی زیست محیطی مصوب آیین نامه ارزیا

ه مورخ  45880ت /214287شماره 

  هیئت محترم وزیران 3/11/90

  

  اداره کل 

  

  

  

سازمان حفاظت محیط 

دفتر ارزیابی  –زیست 

  زیست محیطی  

  
 

 

از  نهایی پس  مجوز  یل مدارك کامل توسط مجري طرح ،پس از اعالم نظر نهایی کارگروه بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی به اداره کل و تکمپاسخگویی  حداکثر زمان تصمیم گیري و -

 .صادر خواهدگردیداز اعالم نظریه سازمان حفاظت محیط زیست توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان  بیست روز  

 
 
 
 



 ٣

  :پروانه/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج

 

  

شورایعالی  20/7/90مورخ  144479/45880رار صنایع مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی اعالم شده  مصوبه شمارهمجوز استق :نمودار اجراي مراحل صدور مجوزیا پروانه صادره  - 4

    حفاظت محیط زیست

  11/06/91تاریخ 

   3از  2صفحه 

  )1(بررسی   مراحل/واحد 
ارائه  گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط 

  )2(متقاضی در دونسخه   
  )3(صدور مجوز

  

  

  

  عارباب رجو

  

  

      

اداره کل حفاظت محیط زیست 

  خراسان جنوبی

  معاون فنی 

  واحد محیط انسانی 

 ---  

  سازمان حفاظت محیط زیست 

  دفتر ارزیابی زیست محیطی 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

ارائه درخواست 

یا استعالم به 

 فنی  معاونت 

بررسی گزارش توسط کارگروه 

 بررسی گزارشات ارزیابی سازمان

 آغاز کار
انعکاس موضوع به مجري طرح و  در خواست 

مدارك مورد نیاز   در صورت موافقت  با 

 اجراي طرح

تکمیل مدارك توسط  

متقاضی و ارسال مدارك به 

 سازمان  توسط اداره کل 

بررسی نامه توسط کارشناس مسئول و ارجاع 

به کارشناس مربوطه  و اعالم شمول ارزیابی 

زیست محیطی طرح و ضرورت تهیه گزارش 

 ه متقاضیارزیابی اثرات زیست محیطی ب

بررسی گزارش، اعالم 

نظرات کارشناسی اداره 

کل  و ارسال گزارش به 

 سازمان

اعالم نظرات کارگروه بررسی 

 گزارشات ارزیابی  به اداره کل

 اعالم نظر نهایی سازمان

ارائه دو نسخه گزارش ارزیاي 

زیست محیطی توسط مجري 

 طرح به اداره کل

پس از ارائه مدارك کامل مورد 

درخواست  توسط متقاضی 

 .می گردد مجوز صادر


