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 اطالعات مجوزیا پروانه اقتصادی
 مجوز استقرار و بهره برداري واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و معدني صادرهعنوان کامل مجوز یا پروانه 

 

 

 اطالعات مرجع صادر کننده مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی

 اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان عنوان مرجع صادر کننده

 7497998918كد پستي  -ميدان الله نشانی و کد پستی

 9915454 - 8 تلفن

 9915454 نمابر

 info@isfahan-doe.ir پست الکترونیک

 www.Isfahan-doe.ir آدرس سایت

  نام وشماره تلفن واحد یا قسمت رسیدگی کننده به موضوع

  نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوی

 

 شرایط الزم برای مجوز صادره
 شرایط اختصاصی شرایط عمومی

ارائه استعالم از ارگان هاي  -4

درخواست  -2.صادركننده پروانه

 . كتبي متقاضي به اداره كل

در )رعايت ضوابط و معيارهاي زيست محيطي استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي  -4

 (در مرحله بهره برداري)رعايت قوانين و استانداردهاي زيست محيطي  -2(مرحله احداث

 . طقه وفق طرح هاي باال دستيرعايت كاربري مجاز من -8

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد ومستندات مدارک
 قانونی مستندات و مدارک عمومی ومستندات مدارک

گزارش بازديد كارشناسي با درج  -4

استعالم ارگان هاي دولتي و يا  -2.كروكي

 . درخواست متقاضي

تصوير اساسنامه شركت و يا تصوير شناسنامه يا  -2.ارائه تصوير سند مالكيت -4

پرسشنامه  -1.ارائه گواهي تغيير كاربري -8.كارت ملي براي اشخاص حقيقي

 . تصوير جواز تاسيس و يا موافقت اصولي -9.زيست محيطي تكميل شده

 

 صادره پروانه یا مجوز صدور برای نیاز مورد های هزینه
 شماره حساب کد بانک عامل مبلغ دریافتی ردیف

    4440444ريال تا  940444 هزينه كارشناسي 
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 مراحل اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره و زمان بندی هر مرحله

کد 

 مرحله
 عنوان مرحله

 خروجی مرحله ورودی مرحله زمان انجام

 ساعت روز
نوع 

 ورودی
 متقاضی/ سازمان ارائه کننده

 نوع

 خروجی

سازمان دریافت 

 متقاضی/کننده

4 
دريافت استعالم و يا 

 درخواست
 - ارگان هاي دولتي، متقاضي دريافت دقيقه 44

اداره كل محيط 

 زيست

2 
بررسي تقاضا و 

 تعيين نوبت بازديد
 - معاون محيط انساني - دقيقه 44

اداره كل محيط 

 زيست

 بازديد از محل 8
تا  4

9 
 - زيستكارشناس محيط  - روز

اداره كل محيط 

 زيست

1 
تهيه گزارش و 

 بررسي
 - دقيقه 84

كارشناس و معاون محيط 

 انساني
- 

اداره كل محيط 

 زيست

 - متقاضي دريافت - - ارائه مدارک 9
اداره كل محيط 

 زيست

 - دقيقه 24 بررسي مدارک 5
كارشناس مسئول و 

 كارشناس
- 

اداره كل محيط 

 زيست

 صدور دقيقه 44 اعالم نتيجه 8

كارشناس و كارشناس 

مسئول و معاون محيط 

 انساني

- - 

 

 سایر اطالعات تکمیلی

 : دوره اعتبار مجوز یا پروانه فعالیت
مجوز داراي اعتبار يكساله است و در صورت نياز 

 تمديد مي گردد 

 : حداکثر زمان تصمیم گیری و پاسخ گویی از تاریخ ثبت در خواست

يك هفته مي باشد و در صورتي كه متقاضي مدارک را 

ارائه نكند و يا پيگير موضوع نشود پس از يك ماه 

موضوع عدم مراجعه به ارگان استعالم كننده اعالم 

 . مي شود

  : تعداد مجوز ویا پروانه صادره در طول یک سال

  فایل پیوست 

 : سایرموارد

قانون نحوه  -4:استناد به قوانين زير: مستندات 

مجموعه ) 4881/42/48جلوگيري از آلودگي هوا 

قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست و تعالي همه 

دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان :: جانبه كشور

ضوابط  8دستورالعمل ماده  -2(حفاظت محيط زيست

تصويب نامه شماره )و معيارهاي استقرار صنايع

يات محترم ه 4894/41/49ه مورخ 89428ت /87915

 وزيران
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 اجرای صدورمجوز یا پروانه صادره نمودار

 نمودار عنوان مرحله کد مرحله

 دريافت استعالم و يا درخواست 4

 

 بررسي تقاضا و تعيين نوبت بازديد 2

 بازديد از محل 8

 تهيه گزارش و بررسي 1

 ارائه مدارک 9

 بررسي مدارک 5

 اعالم نتيجه 8
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