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

  عدم آلودگی خودرو:  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: و کدپستینشانی ) ب -1

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

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

  4421560واحد آزمایشگاه اداره کل  : وضوعبه م کننده رسیدگییا قسمت نام و شماره تلفن واحد ) هـ -1

  هاشم آباديسید هادي  و آقاي عطائینازنین  کارشناسان آزمایشگاه خانم  :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوع) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  .و اندازه گیري مطابق با استانداردهاي زیست محیطی بوده است ددر زمان بازدی---با مالکیت آقاي  ---- و شماره شاسی ----به شماره موتور ---تورهاي آالینده در گازهاي خروجی از اگزوز خودرو فاک :عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره )الف - 2

  

  :صادره یا پروانهشرایط الزم مجوز) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

 -  
  

 -  

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  مجلس شوراي اسالمی 3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوبه  4ماده   کپی و اصل سند خودرو -فیش بانکی  - برگه استعالم راهنمایی و رانندگی

  :یا پروانه صادره ه مورد نیاز براي صدور مجوزهزین) د - 2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مرحله

  خودرو سبکتعیین میزان انواع گازهاي خروجی آالینده از اگزوز 

  خودرو سنگینتعیین میزان تیرگی اگزوز 

  ریال 199650

  ریال 29282

  بانک ملی

  بانک ملی

2170602194000  

2170602194000  

 

  

 
 
 
 
 
 



  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

 
    

 

  

  

  

  

    

  

  

 
 
 

  فرم صدور  مجوز عدم آلودگی زیست محیطی خودروهاي سبک و سنگین مزایده اي براي صدور پالك خودرو:  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي مجوز   -3

  

  11/06/91تاریخ 

   3از 2صفحه 

  زمان انجام  عنوان مرحله  کد مرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  واحد دریافت کننده  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

  اقدام و بررسی  1

  معاون فنی  دریافت استعالم   متقاضی  استعالم راهنمایی و رانندگی  یک ساعت

  آزمایشگاه   بررسی کارشناسی  معاون فنی  دریافت نامه  یک ساعت

  آزمایشگاه  دریافت مدارك و تکمیل پرونده  متقاضی  ارائه مدارك و تعیین زمان آنالیز  روز  3 تا 1   یل مدارك و تعیین زمان آنالیزتکم  2

  آزمایشگاه  آنالیز خودرو  متقاضی  مراجعه حضوري با خودرو  یک ساعت  سنجش و آنالیز گازهاي خروجی اگزوز  3

  متقاضی  خودرو اخذ سند  دو ساعت  صدور مجوز عدم آالیندگی  4
ممهور نمودن سند در صورت عدم آالیندگی 

  خودرو
  دستگاه استعالم کننده

  :سایر اطالعات

با توجه به راه اندازي مراکز معاینه فنی خودرو توسط بخش سه روز می باشد ضمن آن که در صورت فاقد عیب بودن موتور خودرو و  حداکثر زمان پاسخگویی  بستگی به زمان حضور ارباب رجوع و کارکرد خودروي فرد دارد و: حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی از تاریخ ثبت

  .نمی باشداستان بخش ، امکان انجام خدمت توسط بخش خصوصی مهیا و نیاز به مراجعه به حفاظت محیط زیست  آن خصوصی و واگذاري وظایف به



  :هپروان/ نمودار اجراي مراحل صدور مجوز) ج

 
 
 

  فرم صدور مجوز عدم آلودگی زیست محیطی خودروهاي سبک و سنگین مزایده اي براي صدور پالك خودرو: نمودار اجراي مراحل صدور مجوزیا پروانه صادره  - 4

  

  11/06/91تاریخ 

   3از 3صفحه 

  لهمرح                                        سازمان/واحد
  مجوزصدور   بررسی  تشکیل پرونده

  

  

  

  ارباب رجوع

  

  

   

  یست خراسان جنوبیط زیاداره کل حفاظت مح

  یمعاونت فن

  آزمایشگاه اداره کل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بانک

 
 
 
 

  

  

تهیه مدارك و ارائه 

توسط  مدارك

 متقاضی

 پرداخت فیش

 توسط متقاضی

 بررسی و آنالیز

 مطابق با استاندارد عدم تطابق با استاندارد

 پایان کار

 صدور مجوز

 بایگانی

اخذ دستور 

 مدیریت

  آزمایشگاه

 تعیین زمان بازدید

  ارائه نظریه کارشناسی

  نظر کارشناس مسئول ارائه

 اخذ نظر معاونت فنی

 عدم امکان صدور مجوز

 آغاز کار

 معاونت فنی


