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  مجوز بهره برداري واحدهاي صنعتی :  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  –١

    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( آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

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

   دعاگویان فاطمه  خانمکارشناس مسئول محیط انسانی   - نخعی نژاد مرتضی و  خسروي هادي  امیر آبادي و محمد حسن  انآقای کارشناسان : :ه تلفن فرد یا افراد پاسخگو در زمینه موضوعنام و شمار) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي - 2

  واحدهاي صنعتی ريبهره بردامجوز :  عنوان کامل مجوز) الف  - 2

  :شرایط الزم مجوزیا پروانه صادره) ب - 2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

   از دستگاههاي ذیربطاستعالم 

  بازدید

   استقرار صنایع مصوب هیات محترم وزیران و معیارهاي  ضوابط  رعایت

فاضالب ،هوا (د استانداردهاي  مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص خروجی هاي واح رعایت 

  )،پسماند

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

  در صورت نیاز برابر  اعالم اداره کل  نصب امکانات نمونه برداري و سنجش آالینده ها توسط متقاضی قبل از بازدید کارشناسی 

  ش کارشناسیگزار

  انجام شده توسط یکی از آزمایشگاههاي معتمد سازمان حفاظت محیط زیست توسط متقاضی   نتایج سنجش آالینده هاي خروجی ارائه 

 45افتتاح شماره حساب خاص هزینه کرد یک در هزار فروش تولیدات سالیانه مطابق بند ماده  – فیش بانکی

  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت 

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

  شماره حساب  کد بانک ملی  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  بهره برداري

  ریال200000: 1رده 

  ریال 400000:  3و 2رده 

  ریال 1000000:   5و4رده 

  دو برابر حق الزحمه مرحله استقرار حسب ساعات کار کارشناسی:  7و  6رده 

  2170602194000  بیرجند مرکزي ملی



 ٢

  
  

  :پروانه صادره و زمانبندي / مراحل اجراي مجوز ) ب

  

 مجوز بهره برداري واحدهاي صنعتی:  پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي مجوز   -3
  11/06/91تاریخ 

   3از 2صفحه 

  زمان انجام  مرحله عنوان  کد مرحله
  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  سازمان دریافت کننده  نوع خروجی  واحد ارائه کننده  نوع ورودي

  ارائه استعالم دستگاه ذیربط توسط ارباب رجوع   1

استعالم دستگاههاي 

ذیربط یا در خواست 

  متقاضی

  متقاضی 

دریافت درخواست یا 

استعالم توسط  معاونت 

  فنی

  داره کل معاونت فنی ا

استعالم دستگاههاي 

ذیربط یا در خواست 

  متقاضی 

  یک ساعت  )محیط زیست انسانی ( ارجاع نامه به واحد ذیربط   2
استعالم دستگاههاي ذیربط یا در 

  خواست متقاضی
  معاونت فنی

بررسی نامه توسط 

  کارشناس 

واحد محیط زیست 

  انسانی 

3  

تعیین وقت و بازدید از محل مورد نظر جهت  کنترل شرایط  

زمان مورد نیاز جهت پیگیري الزم جهت بهره برداري واحد و 

به منظور انتخاب و اخذ موافقت آزمایشگاههاي متقاضی 

سنجش آالینده معتمد سازمان حفاظت محیط زیست جهت 

سایر تکمیل و ارائه نتایج به این اداره کل و هاي خروجی 

  دارك م

  روز 25حداقل 

فراهم نمودن شرایط و  تجهیزات 

مورد نیاز جهت بازدید و سنجش 

آالینده ها در زمان فعالیت خط 

  توسط متقاضی  تولید

  متقاضی

اعالم نظریه کارشناس 

مبنی بر امکان صدور 

مجوز بهره برداري واحد 

  یا عدم امکان آن 

  معاون فنی 

4  

ه نتایج آزمایشگاه معتمد ارائ صدور مجوزبهره برداري  پس از 

توسط مقام تایید گزارش کارشناسی  توسط متقاضی و 

  مافوق 

  زیک رو

  دریافت حق الزحمه کارشناسی

و افتتاح  شماره حساب یک در  

  هزار فروش تولیدات سالیانه

  دستگاه استعالم کننده   صدور مجوز بهره برداري   متقاضی

5  
 جوز بهره برداريعدم صدور مدرصورت  آالیندگی منجر به   

  می گردد
  یک روز

اعالم رفع آالیندگی و  فراهم 

نمودن سایر موارد مورد نظر 

کارشناس  جهت بهره برداري  از 

  واحد 

کارشناس واحد محیط 

  انسانی

اعالم عدم امکان صدور 

مجوز بهره برداري تا زمان 

رفع مشکالت زیست 

  محیطی واحد  

دستگاه استعالم کننده 

  و متقاضی 

                                                                                                                                                                                                            
 . دي از استانداردهاي مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست، اعالم نظریه بهره برداري صادره از این اداره کل داراي اعتبار خواهد بوددر صورت عدم تخطی بهره بردار واحد تولی : دوره اعتبار مجوز - 

، مدت زمان مورد زمان ارائه مدارك کاملتقاضی، از از سوي م 3ارائه مدارك و مستندات و گزارش توجیهی مندرج در کد مرحله  در صورت : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی از تاریخ ثبت  -

  .ده روز خواهد بوددر این اداره کل  نیاز جهت بررسی و پاسخگویی 
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  11/06/91تاریخ 

   3از  3صفحه 

  )4و  3(صدور مجوز   )2(،بررسی کارشناسی و تکمیل پرونده  بازدید  )1(بررسی   مراحل/واحد 

  

  

  

  ارباب رجوع

  

  

      

  اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

  معاونت فنی

  واحد محیط انسانی

  واحد آزمایشگاه

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

ارائه درخواست 

ستعالم به یا ا

 معاونت فنی

بازدید، بررسی کارشناس و سنجش آالینده ها   

یا آزمایشگاه معتمد  توسط آزمایشگاه اداره کل

 وتهیه گزارش  سازمان با پیگیري متقاضی

تایید توسط کارشناس مسئول محیط 

 انسانی و ازمایشگاه

 مطابق با ضوابط عدم تطابق با ضوابط

پرداخت فیش حق الزحمه کارشناسی   افتتاح  آغاز کار

 شماره حساب یک در هزار

 صدور مجوز بهره برداري 

 بایگانی  

بررسی نامه 

توسط کارشناس 

 مربوطه

تعیین وقت  بازدید و  

اعالم شرایط مورد 

نیاز جهت سنجش 

  االینده هاي واحد

فراهم نمودن شرایط و   

تجهیزات مورد نیاز جهت 

بازدید و سنجش آالینده ها   

   توسط متقاضی

اعالم به دستگاه 

و  استعالم کننده

 متقاضی

 تایید معاون فنی


