فرآيند بررسي استقرار واحدهاي صنعتي و مراكز خدماتي در ادارات كل استانها
پس از اينكه متقاضي پرسشنامه زيست محيطي اداره كل استان را تكميل كرد (فرم شماره  .)1اگر نظر اداره كل
بر آن شد كه طرح يا پروژه نيازي به ارايه گزارش ارزيابي ندارد  ،پرونده در راستاي تعيين كد ضوابط و استقرار صنايع در
جريان كار اداره كل قرار مي گيرد.
 .1استعالم مكان طرح از اداره كل استان
درگام اول اداره كل استان محل قرارگيري پروژه يا طرح را با ضوابط استقرار صنايع مطابقت داده و
نظر خود را به متقاضي اعالم مي كند .چنانچه نظر اداره كل منفي بود متقاضي موظف به تغيير مكان مي باشد
تا اينكه با ضوابط مكاني تطابق داشته باشد ولي اگر نظر اداره كل مثبت باشد متقاضي جهت صدور جواز
تاسيس به سازمان صنايع و معادن استان و يا وزارت جهاد كشاورزي و نيز ساير دستگاههاي مربوطه مراجعه
كرده و آنها مطابق با ماده  111قانون برنامه پنجم توسعه جواز تاسيس متقاضي را صادر مي كنند.
 .2استعالم سازمان صنايع و معادن يا جهاد كشاوزي از اداره كل
پس از صدور مجوز سازمان صنايع و معادن استان و يا وزارت جهاد كشاورزي استان  ،پرونده با جواز
تاسيس به اداره كل جهت اعالم نظر ارجاع مي شود.
 .3تكميل پرونده در اداره كل و بررسي موضوع
در اين مرحله متقاضي موظف به ارايه طرح توجيهي (فرآيند توليد) مي باشد .پس از ارايه اين طرح
بررسي فرآيند توليد واحد متقاضي و تهيه و تنظيم پرسشنامه زيست محيطي جهت تعيين كد استقرار توسط
اداره كل محيط زيست استان شروع مي شود و اس تان پس از بررسي كد استقرار واحد را اعالم مي كند .در
صورت عدم تطابق فعاليت واحد با گروه ها و رده هاي موجود ضوابط استقرار ،موضوع جهت تعيين ضابطه به
معاونت محيط زيست انساني (دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي) منعكس و مراتب مورد استعالم قرار مي گيرد.
 .4بررسي در دفتر ارزيابي زيست محيطي
پس از ارجاع از سوي مدير كل دفتر ارزيابي زيست محيطي به كارگروه ضوابط استقرار صنايع بررسي
پرونده متقاضي ( فرآيند و نحوه توليد ،ظرفيت توليد،پرسشنامه زيست محيطي و تصوير جواز تاسيس واحد و
محل پيشنهادي استقرار واحد) در كارگروه ماده  7ضوابط استقرار صنايع و واحدهاي خدماتي شروع مي شود.
در صورتي كه استقرار واحد در مناطق حساس نظير مناطق حفاظت شده و يا مناطق ساحلي باشد .اخذ نظر
معاونت هاي محيط زيست طبيعي و دريايي سازمان نيز الزامي است .پس از بررسي و تشكيل كميته كد استقرار
واحد توسط كارگروه ماده  7ضوابط استقرار جهت ايجاد وحدت رويه براي اجرا توسط كليه ادارات كل محيط
زيست استان ها اعالم مي گردد.

 .5بررسي مجدد در اداره كل پس از تعيين كد جديد
بررسي محل پيشنهادي جهت استقرار واحد توسط اداره كل محيط زيست استان با رعايت ضوابط
اعالم شده انجام مي گيرد .اگر مكان طرح يا پروژه با ضوابط مطابقت داشته باشد در صورت رعايت كليه حرائم و
فواصل مربوطه  ،نظريه مساعد و موافق و انعكاس به سازمان صنايع و معادن استان صادر مي شود .ولي در
صورت عدم تطابق محل پيشنهادي با ضوابط استقرار صنايع  ،اداره كل محيط زيست با اعالم به دستگاههاي
صادر كننده مجوزهاي صنعتي با اجراي پروژه مخالفت مي گردد.

فرآيند كارگروه ماده  7ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي
مطابق با ماده  7مصوبه شماره /71947ت  39127ه مورخ  1391/4/15چنانچه واحدهاي توليدي و صنعتي در فهرست
يكي از كدهاي مندرج در ضوابط استقرار اشاره نشده باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود ،
موضوع در كارگروهي به مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت نماينده تام االختيار ارگان ذيربط
صادركننده جواز مطرح و تصميم گيري خواهد شد.
 در راستاي اجرايي شدن كارگروه مذكور كميته اي در دفتر ارزيابي زيست محيطي با حضور كارشناسان دفتر
ارزيابي زيست محيطي  ،نماينده تام االختيار مركز ملي هوا و تغيير اقليم و دفتر آب و خاك  ،معاون دفتر
ارزيابي و با رياست مديركل دفتر ارزيابي زيست محيطي از زمان تصويب مصوبه مذكور تشكيل گرديد.
 ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها پس از مراجعه متقاضي  ،استعالم نامه سازمان صنايع و معادن استان و
يا وزارت جهادكشاورزي ( ارگان صادر كننده جواز تاسيس) و تكميل پرسشنامه زيست محيطي توسط متقاضي
طرح و بررسي فرآيند توليد و يا مراحل اجراي طر ح در صورتي كه امكان مطابقت فعاليت واحد متقاضي با
كدهاي استقرار موجود در پيوست ضوابط استقرار وجود نداشته باشد پرونده متقاضي را جهت اعالم نظر (تعيين
كد جديد و يا تطبيق آن با كدهاي موجود) به دفتر ارزيابي زيست محيطي ارسال مي نمايد .
 در كارگروه ماده  7پس از بررسي پرونده متقاضي ( بررسي فرآيند توليد ،ميزان و ظرفيت توليد ،نوع و ميزان
توليدات) نسبت به تطبيق آن با كدهاي موجود و يا اعالم كد جديد ضوابط استقرار اقدام مي گردد
 در پايان هر سال ليست كدهاي جديد ضوابط استقرار بصورت صورتجلسه آماده و در جلسه اي متشكل از
نمايندگان تام االختيار ارگان ذيربط صادركننده جواز مطرح و پس از تصميم گيري امضا و به ادارات كل
حفاظت محيط زيست استانها ابالغ مي شود.

فرآيند كارگروه ماده  8ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي
مطابق با ماده  1ضوابط در مواردي كه امكان اجراي ضواب ط استقرار صنايع در استان وجود نداشته باشد مراتب در
كارگروهي به رياست معاون امور عمراني استانداري و نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن  ،حفاظت محيط زيست ،راه و

شهرسازي  ،نيرو ،نفت و جهاد كشاورزي مورد بررسي قرار مي گيرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبيل فرآيند توليد ،
توپوگرافي منطقه ،شرايط اقليمي  ،ظرفيت قابل تحمل محيط زيست  ،جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل
استقرار صنايع رده هاي  1تا  3موضوع ماده  3اين آيين نامه تصميم گيري نمايند .
دبيرخانه كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود

 چنانچه كارگ روه مذكور بر استقرار صنايع رده هاي  4تا  7موضوع ماده  3اين آيين نامه خارج از ضوابط فوق
اصرار داشته باشد موضوع به كميسيوني متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزرا به رياست معاون
محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست جهت تصميم گيري ارجاع مي گردد.
 جلسه كارگروه ماده  1ستادي ضوابط استقرار با رياست معاون محترم محيط زيست انساني و حضور نمايندگان
وزارت خانه هاي صنايع  ،جهاد كشاورزي ،نفت  ،نيرو  ،راه و شهرسازي  ،سازمان جنگلها و مراتع  ،حضور مدير
كل حفاظت محيط زيست استان متبوع  ،نماينده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات و نماينده
حراست تشكيل و به پرونده هاي واصله از ادارات كل محيط زيست استانها رسيدگي و تصميم گيري مي گردد.
( ضمنا در پرونده ها ي قابل طرح در كارگروه ماده  1ستادي  ،صورتجلسه كارگروه استاني ماده  1و فرم طرح
موضوع در كارگروه ماده  1ستادي ضروري مي باشد).

