فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه

عنوان خدمت:ارزيابي،تشخيص و اعالم نظر در مورد

شناسه خدمت 10121166111:

اثرات زيستمحيطي استقرار و بهره برداري طرح ها و پروزه
هاي عمراني و توليدي و خدماتي
نوع خدمت :خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي()G2G

شرح خدمت:

 هدف اين سيستم مکانيزه کردن روند ارزيابي محيط زيست سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد و از
لحظه استعالم از سازمان ،تا تصميم گيري سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر صدور يا عدم صدور
مجوز را در بر مي گيرد.
 تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي که متولي احداث و بهره برداري از پروژه هاي مشمول
ارزيابي زيست محيطي کشور مي باشند  51پروژه جهت اخذ مجوز مطابق چارت فرايند هايي را طي
ميکنند.
 در مواردي که امکان تعيين کد ضابطه استقرار براي واحد درخواستي متقاضي در ادارات کل حفاظت
محيط زيست استانهاي مربوطه وجود نداشته باشد مراتب پس از اخذ شرح دقيق فرآيند توليد(شامل نوع
و ميزان مواد اوليه ،نوع و ميزان مواد توليدي ،محل تامين مواد اوليه و آاليندهاي توليد شده) در فرآيند و
جواز تاسيس صادره از سازمان صنايع و معادن استان  ،پرسشنامه زيست محيطي تکميل شده مورد تاييد
ادارات کل به انضمام گزارش کارشناسي استان جهت تعيين ضوابط استقراربه دفتر ارزيابي زيست
محيطي ارسال مي گردد که مراتب در کارگروه ماده  7ضوابط استقرار صنايع موضوع مصوبه
شماره/74902ت  79167ه مورخ  91/0/11مطرح و کد جديد و يا تطبيق با کدهاي موجود در کميته
مذکور انجام مي پذيرد و مراتب به ادارات کل ارسال مي شود.

 در مواردي که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان مربوطه وجود نداشته باشد مراتب جهت طرح
موضوع در کارگروه ماده  4ضوابط استقرار به دفتر ارزيابي زيست محيطي ارسال ميگردد تا در کميته به
رياست معاون محيط زيست انساني و شرکت معاون وزارت صنايع و معادن  ،راه و شهرسازي  ،نيرو ،
نفت و جهادکشاورزي مطرح و مورد تصميم گيري قرار مي گيرد.

 پاسخگويي به شکايات:اين پاسخگويي شامل شکايات مستقيم از ارباب رجوع و يا نامه هاي واصله از
دفتر ارزيابي عملکرد مي باشد .ضمنا موضوع پاسخگويي به نامه هاي واصله از طريق نماينگان مجلس از
دفتر ارزياب يصورت مي گيرد.

مدارک مورد نیاز:
پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی  15عنوان
مشخصات کلي طرح/پروژه
اهداف  ،نيازها و ضرورت هاي طرح يا پروژه
قوانين ،مقررات و استانداردهاي محيط زيستي مرتبط با طرح
گزينه هاي مکاني و فني طرح
موقعيت مکان پيشنهادي طرح (روي نقشه با ذکر فواصل از کليه کاربري هاي موجود در منطقه)
فازبندي کلي طرح و تشريح ريز فعاليت هاي طرح
نمودار خط توليد و تشريح فرآيندها براي واحدهاي صنعتي و معدني (توليدي)
تاسيسات جانبي و پروژه هاي پي آيند
ويژگي هاي طرح
تشريح مرحله آماده سازي و اقدامات زير بنايي که منجر به تغيير و تخريب محيط زيست مي شود
آالينده ها و پسماندهاي مهم توليد شده
خطرات و سوانح
تشريح وضعيت موجود محيط زيست منطقه
پيش بيني آثار و پيامدهاي طرح
نتيجه گيري از ارزيابي
مقايسه بين گزينه هاي فني مکاني
اثرات منفي شناسايي شده (براي گزينه انتخاب شده)
مشخصات مسئولين و تجربيات ارزيابي
استقرار صنايع
.1

جواز تاسيس

.6

مجوز تغيير کاربري

.7

مجوز تامين آب  ،برق و گاز

.0

فرآيند توليد

جزییات خدمت

تکميل پرسشنامه زيست محيطي و ارائه گزارش کارشناسي و گزارش بازديد استان مربوطه
متوسط مدت زمان ارایه
خدمت:
ساعات ارائه خدمت:

در ساعات كاري ادارات دولتي

تعداد بار مراجعه حضوري

حسب مورد متفاوت میباشد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

طبق قانون  51روز کاری جهت ارزيابي به طور متوسط ده روز کاری جهت استقرار

مبلغ(مبالغ)
براساس تعرفه مصوب دولت نفر ساعتي كارشناسي

شماره حساب (هاي) بانکي

...

نحوه دسترسي به خدمت

اینترنتي (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکي با كلیک روي نماد
پست الکترونیک( :آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویي یا

كاربر را هدایت كند)
ارتباط با متقاضي)

تلفن گویا یا مركز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس یا تلفن گویا با كلیک روي نماد نمایش داده شود)
تلفن همراه)
تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي
پیام كوتاه (شماره سامانه پیامکي ارائه خدمت در صورت وجود با كلیک روي نماد نمایش داده شود)
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات (لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان

ارائه خدمت)

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت :مکانيزاسيون نظام ارزيابي محيط زيست

مراجعه متقاضی به اداره کل حفاظت linkمحیط زیست
محل اجرای طرح  /پروژه و اخذ نظر در خصوص نیاز
یا عدم نیاز به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی
بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست

عدم نیاز

نیاز به تهیه گزارش
ارزیابی اثرات
زیست محیطی

مطابقت با ضوابط استقرار صنایع مطابق با نظر اداره
کل حفاظت محیط زیست استان متبوع و سازمان صنایع
و معادن استان

نمودار ارتباطي فرایند پروژه های مشمول ارزيابي زيست محيطي
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تشکيل کميته فني بررسي گزارش ارزيابي با مشارکت
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اصالحيه

فرایند استقرار صنايع

مراجعه متقاضی به اداره کل حفاظت linkمحیط زیست
محل اجرای طرح  /پروژه و اخذ نظر در خصوص نیاز
یا عدم نیاز به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی
بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست

عدم نیاز

نیاز به تهیه گزارش
ارزیابی اثرات
زیست محیطی

مطابقت با ضوابط استقرار صنایع مطابق با نظر اداره
کل حفاظت محیط زیست استان متبوع و سازمان صنایع
و معادن استان

مراجعه متقاضی به سازمان صنایع و معادن استان ویا
وزارت جهاد کشاورزی و نیز سایر دستگاههای
مربوطه (مطابق با ماده  811قانون برنامه پنجم
توسعه)

سازمان صنایع و معادن بر اساس ضوابط استقرار صنایع
اقدام به صدور جواز تاسیس می نماید

مراجعه متقاضی و یا ارجاع پرونده از سوی سازمان صنایع و
معادن استان به اداره کل محیط زیست استان جهت استعالم نظرات
مربوطه

بررسی فرآیند تولید واحد متقاضی و تهیه و تنظیم
پرسشنامه زیست محیطی جهت تعیین کد استقرار توسط
اداره کل محیط زیست استان

در صورت عدم تطابق فعالیت واحد با گروه ها و رده های
موجود ضوابط استقرار ،موضوع جهت تعیین ضابطه به معاونت
محیط زیست انسانی (دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی)
منعکس و مراتب مورد استعالم قرار می گیرد

بررسی پرونده متقاضی (فرآیند و نحوه تولید ،ظرفیت
تولید،پرسشنامه زیست محیطی و تصویر جواز تاسیس
واحد و محل پیشنهادی استقرار واحد در کارگروه ماده 7
ضوابط استقرار صنایع و واحدهای خدماتی

در صورت استقرار واحد در مناطق حساس نظیر مناطق
حفاظت شده و یا مناطق ساحلی اخذ نظر معاونت های
محیط زیست طبیعی و دریایی سازمان الزامی است

اعالم کد استقرار واحد توسط کارگروه ماده  7ضوابط استقرار
(مستقر در دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی) جهت ایجاد وحدت
رویه برای اجرا توسط کلیه ادارات کل محیط زیست استان ها

بررسی محل پیشنهادی جهت استقرار واحد توسط
اداره کل محیط زیست استان با رعایت ضوابط
اعالم شده

در صورت رعایت کلیه حرائم و فواصل مربوطه ،
صدور نظریه مساعد و موافق و انعکاس به سازمان
صنایع و معادن استان

ارجاع پرونده از سوی سازمان صنایع و معادن
استان و یا وزارت جهاد کشاورزی به کارگروه
مسکن و شهرسازی برای تعیین و تغییر کاربری
زمین

اخذ مجوز تغییر
کاربری

واردات دستگاهها و ماشین
آالت توسط متقاضی

بهره برداری آزمایشی

بازدید توسط اداره کل حفاظت محیط
زیست استان جهت صدور پروانه بهره
برداری

پایش زیست محیطی توسط اداره کل
محیط زیست استان

در صورت عدم تطابق محل پیشنهادی
با ضوابط استقرار صنایع در صورت
رعایت مقررات ،اداره کل محیط
زیست استان می تواند موضوع را
جهت بررسی در کارگروه ستادی ماده
 1ضوابط به دفتر ارزیابی زیست
محیطی ارجاع دهد

بررسی پرونده متقاضی در کارگروه ماده
 7و در صورت موافقت ارجاع به
کارگروه ماده  1ستادی ضوابط استقرار
صنایع

طرح موضوع در کارگروه ماده 1
ستادی مرکب از نمایندگان دستگاههای
ذیربط و مدیران کل محیط زیست
استان ها و عندالزوم با حضور نماینده
دفتر زیستگاهها و امور مناطق
سازمان

ذر صورت موافقت با اجرای طرح در
کارگروه ماده  1ستادی موضوع به
اداره کل محیط زیست استان جهت
صدور نظر موافق با شروطی که
تعیین گردیده ،منعکس خواهد شد.

