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َ -1دف :
اضظیبثی اثطات ظیست هحیغی احساث ٍ یب تَسعِ عطح ّبی سطهبیِ گصاضی ،عوطاًی ٍ غٌعتی ثط سبوٌبى ٍ هحیظ
ظیست هٌغمِ
 -2محديدٌ کبربزد :
ول هحسٍزُ هٌغمِ آظاز اضًٍس
 -3مزاجع :
 -1-3استبًساضز ایعٍ ISO9001:2008
 -2-3ضَاثظ ٍ هعیبضّبی استمطاض ٍاحسّبی غٌعتی ٍ تَلیسی
 -3-3ضَاثظ ذَزاظْبضی زض پبیص آلَزگی ّبی هحیظ ظیست ٍ ضیَُ ًبهِ ّبی آظهبیطگبُ ّبی هعتوس
 -4-3لَاًیي ،همطضات ،ضَاثظ ٍ استبًساضزّبی هحیظ ظیست اًسبًی
 -4ياصگبن ي تعبريف:
 : QMS - -1 4هرفف  ٍ Quality Management Systemثِ هعٌبی سیستن هسیطیت ویفیت هجتٌی ثط استبًساضزّبی
 ISO 9001:2008هی ثبضس.
 - -2 4سبسمبن  :سبظهبى هٌغمِ آظاز اضًٍس
 - -3 4محیط سيست  :ثِ ّوِ هحیظّبیی وِ زض آىّب ظًسگی جطیبى زاضز گفتِ هیضَز  .هجوَعِای اظ عَاهل فیعیىی
ذبضجی ٍ هَجَزات ظًسُ وِ ثب ّن زض وٌص ّستٌس  ،هحیظ ظیست ضا تطىیل هیزٌّس ٍ ثط ضضس ً ،وَ ٍ ضفتبض هَجَزات
تأثیط هیگصاضًس.
 - -4 4ارسيببی سيست محیطی  :فطایٌس ضسوی است وِ ثطای پیص ثیٌی پیبهسّبی ظیست هحیغی (هثجت یب هٌفی) یه
عطح ،سیبست ،ثطًبهِ ٍ یب پطٍغُ ،لجل اظ عولیبتی ًوَزى آى است .
 - -5 4ارسيببی ديرٌ ای ً :ظبضت زٍضُ ای ظیست هحیغی ثط ٍاحسّبی غٌعتی ٍالع زض هحسٍزُ ضبهل پبیص زض ثرص
ّبی پسوبًس ،پسبةَّ ،ا ٍ ذبن.
 -5مسئًلیت ي اختیبرات:
 -1-5هسئَلیت ًظبضت ایي ضٍش اجطایی ثط عْسُ هعبًٍت فطٌّگی ،اجتوبعی ٍگطزضگطی است.
 -2-5اجطای ایي ضٍش ثط عْسُ هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت سبظهبى است.
 -6ضزح ريش/دستًرالعمل وظبرت ي ارسيببی سيست محیطی :
 -1-6ارسيببی سيست محیطی طزح َبی سزمبيٍ گذاری جُت صدير جًاس تبسیس

 -1-1- 6سطهبیِ گصاض هی ثبیست زض عطح تَجیْی ذَز اعالعبت هَضز ًیبظ سبظهبى زضذػَظ هَاضز ظیست هحیغی ضا ( هغبثك
سَاالت هطثَط ثِ پطسطٌبهِ ظیست هحیغی ) تىویل ٍ ثِ سبظهبى اضائِ ًوبیس.
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 -2-1-6وبضضٌبس ظیست هحیغی ثطاسبس اعالعبت اضائِ ضسُ تطریع هی زّسوِ عطح ًیبظ ثِ اضائِ گعاضش  EIAزاضزیب ذیط؟
زضغَضتی وِ ًیبظ ثِ اضائِ عطح فَق الصوطتَسظ غبحت عطح ثبضس ،سطهبیِ گصاض هی ثبیست ًسجت ثِ اضائِ گعاضش فَق السام
ًوبیس .اضائِ گعاضش هی ثبیست اظ عطیك هطبٍض ظیست هحیغی هعتوس سبظهبى هحیظ ظیست غَضت پصیطز.
 -3-1-6گعاضش اضائِ ضسُ تَسظ سطهبیِ گصاض ثط اسبس ( اثالغیِ زثیطذبًِ هٌبعك آظاز ثِ ضوبضُ ًبهِ  2337/51/96ثِ تبضید
 ) 96/06/07ثِ وویتِ هبزُ  2سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست اضسبل هی گطزز.
 -4-1-6زثیطذبًِ ضَضای عبلی ٍظیفِ پیگیطی ًتیجِ ثطضسی گعاضش  EIAضا اظ سبظهبى هحیظ ظیست زاضزپس اظ حػَل ًتیجِ زض
غَضت تبییس ،غبحت عطح هَظف هی گطزز توبهی ضَاثغی ضا وِ زض گعاضش  EIAثِ آى هتعْس گطزیسُ ،اجطا ًوبیس ٍ ٍاحس
هحیظ ظیست سبظهبى زض توبهی هطاحل احساث ٍ ثْطُ ثطزاضیً ،بظط ثط پطٍغُ هی ثبضس.
 -5-1-6زض غَضتیىِ ًیبظ ثِ اضائِ ً EIAساضتِ ثبضس ضَاثظ ظیست هحیغی استمطاض هطحلِ احساث ثِ آًْب اثالغ هی گطزز ٍ زض
غَضت تبییس هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی غبزض هی گطزز .
تًجٍ :1توبهی ضَاثظ ٍ العاهبت ظیست هحیغی ثبیس تَسظ هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت ثِ غبحجبى عطح ّبی
سطهبیِ گصاضی ،عوطاًی ٍ غٌعتی سبظهبى اثالغ گطزز ٍ یه وبضضٌبس هحیظ ظیست زض پٌجطُ ٍاحس سطهبیِ گصاضی ثب تبییس
هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت هستمط هی گطزز.
تًجٍ  : 2ولیِ عطح ّبی تَجیْی اعن اظ عطح ّبی سطهبیِ گصاضی ،غٌعتی ٍعوطاًی هی ثبیست ثِ تأییس ٍاحس هحیظ ظیست
سبظهبى ثطسس.
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فلًچبرت اخذ مجًس سيست محیطی طزح َبی صىعتی،عمزاوی ،سزمبيٍ گذاری ي : ...
فلًچبرت اخذ مجًس سيست محیطی طزح َبی صىعتی،عمزاوی،سزمبيٍ گذاری ي...
کمیتٍ مبدٌ سبسمبن
ب ت محیط سيست

دبیزخبوٍ ضًرايعبلی

مديزيت محیط سيست،بُداضت
ي س مت

مت ب ی

ضطٍ

ثطضسی عطح

اضائِ عطح تَجیْی
زض غَضت ًیبظ ثِ گعاضش EIA

ثطضسی گعاضش
EIA

EIAل گعاضش ثِ وویتِ
عسم ًیبظثِ گعاضش اضسب
پیگیطی ًتیجِ
هبزُ ٍ 2اعال ثِ زثیطذبًِ
گعاضش
ضَضایعبلی

تْیِ گعاضش EIA

اعالم ضَاثظ
ا ست م ط ا ض

اعغبی هجَظ ظیست
هحیغی

ازاهِ فطآیٌس هغبثك ثب ضٍش
اجطایی پٌجطُ ٍاحس سطهبیِ
گصاضی

پبیبى

 -2-6پبيص سيست محیطی يا د َبی صىعتی فعبل جُت صدير يب تمديد پزياوٍ بُزٌ بزداری :
ً -1-2-6ظبضت زٍضُ ای ثط اسبس ذَز اظْبضی ٍاحس غٌعتی ٍ ثبظزیس ّبی زٍضُ ای هغبثك ثب لَاًیي زض زٍضُ ّبی هطرع ضسُ،
ٍاحسّبی غٌعتی عجك لبًَى ثطًبهِ چْبضم ثٌس الف هبزُ  61هی ثبیست ّط  6هبُ یىجبض ًسجت ثِ ذَزاظْبضی السام ًوبیٌس ثِ ایي
غَضت وِ ًتیجِ ٍ آظهبیطبت اًجبم ضسُ تَسظ آظهبیطگبُ هعتوس سبظهبى هحیظ ظیست ثِ ازاضُ هحیظ ظیست هٌغمِ اضائِ
گطزز ٍ وبضضٌبسبى ظیست هحیغی ثطاسبس ًتبیج گعاضضبت السام ذَاٌّس ًوَز.
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 -2-2-6زضغَضتیىِ ًتبیج لبثل لجَل ثبضس ًسجت ثِ توسیس /غسٍض پطٍاًِ السام هی ًوبیٌس ٍ زضغَضت غیط لبثل لجَل ثَزى ًتبیج
ٍ ثط اسبس هیعاى اًحطاف اظ استبًساضزّبی ظیست هحیغی ،زض غَضتیىِ اًحطافبت اًسن ثبضس ًسجت ثِ اذص تعْس ًبهِ هحضطی
هغبثك ثب فطم تعْس ًبهِ هحضطی اظ ٍاحس غٌعتی السام هی ًوبیٌس
تًجٍ :1حساوثط هیعاى ظهبى زض تعْس ًبهِ هحضطی جْت اغالح ٍ تجْیع ٍاحس غٌعتی  6هبُ هی ثبضس.
تًجٍ  :2ضبیبى شوطاست زض غَضتی وِ تعْس ًبهِ ضا ٍاحس غٌعتی اضائِ ًىٌس ٍ یب ثِ تعْسات ذَز عول ًٌوبیس پطٍاًِ ثْطُ
ثطزاضی ثبعل هیگطزز ٍ هتعبلت آى ٍاحس هحیظ ظیست هیتَاًس ًسجت ثِ تَلف فعبلیت ٍاحس غٌعتی السام وٌس.
تًجٍ :3پبیص ّبی زٍضُ ای زض ذػَظ هَاضزی وِ ًیبظ ثِ اًجبم آظهبیطبت ذبغی ًساضز تَسظ وبضضٌبس هحیظ ظیست
غَضت هی پصیطز.
تًجٍ :4هسیطیت هحیظ ظیست سبظهبى ،هغبثك ثب فطم ظهبًجٌسی ثبظزیس اظ ٍاحس غٌعتی ًسجت ثِ اًجبم ثطًبهِ ضیعی زضذػَظ
وٌتطل ٍ ثبظضسی ّبی زٍضُ ای السام هی ًوبیس.
تًجٍ  :5توبهی هطاحل پبیص ظیست هحیغی ٍاحس ّبی غٌعتی تَسظ هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت سبظهبى
غَضت هی گیطز.
تًجٍ :6الظم ثِ شوط است ولیِ هجَظّبی هحیظ ظیست سبظهبى هی ثبیس ثب اهضب ٍ تبییس هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ
سالهت سبظهبى ثبضس ٍ ّیچ هجَظ ظیست هحیغی ثب اهضب زیگط سٌسیت ًساضز.
تًجٍ ً :7ظبضت ثط ضعبیت ضَاثظ ظیست هحیغی زض عَل ضًٍس سطهبیِ گصاضی (غٌعتی ،ذسهبتی ،ثبظضگبًی ،عوطاًی ٍ )...
ثطعْسُ وبضضٌبس ٍ HSEاحس هطثَعِ هی ثبضس ٍ ولیِ گعاضضبت هطثَط ثِ ثبظزیسّبی غَضت گطفتِ هی ثبیست ثِ غَضت
هبّیبًِ ثِ ٍاحس هحیظ ظیست سبظهبى جْت اًجبم الساهبت الظم اضسبل گطزز.
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فلًچبرت خًدا ُبری :
خًد ا ُبری
کبرضىب

سيست محیطی

ي ا د ص ىع ت ی

ضطٍ

اضائِ ذَزاظْبضی زض
ذػَظ ضفع هعبیت
ظیست هحیغی

ثطضسی

عسم هطىل

توسیس غسٍض پطٍاًِ
ثْطُ ثطزاضی

ٍجَز هطىل
اذص تعْس ًبهِ
هحضطی

اجطای تعْس ًبهِ

توسیس پطٍاًِ ثْطُ
ثطزاضی

اًجبم فعبلیت

عسم اجطای تعْس ًبهِ

اثغبل پطٍاًِ ،تَلف
فعبلیت
C

پبیبى

غفحِ
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 -3-6بزگشاری جلسبت ضًرای عبلی ارسيببی محیط سيست
 -1-3-6ضَضای عبلی حفبظت هحیظ ظیست زض جلسِ هَضخ

 1390/3/29وویسیَى اهَض ظیطثٌبیی ،غٌعت ٍ

هحیظظیست ،ثٌب ثِ پیطٌْبز ضوبضُ  5023ـ  1هَضخ  1390/2/12سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست ٍ ثِ استٌبز ثٌس «الف»
هبزُ (  )192لبًَى ثطًبهِ پٌجن تَسعِ

جوَْضی اسالهی ایطاى ـ هػَة

1389ـ تػَیت ًوَز

:

1ـ عطح ّب ٍ پطٍغُّبی هطوَل اًجبم هغبلعبت اضظیبثی ظیست هحیغی ثِ ضطح پیَست ضوبضُ (  )1وِ ثب هْط «زفتط
ّیئت زٍلت» تأییس ضسُ است ،تعییي هیضَز.
 -2-3-6ضئَس ٍ سطفػل گعاضضبت اضظیبثی اجوبلی عطحْب ٍ پطٍغُّبی هطوَل اضظیبثی ظیست هحیغی ثِ ضطح
پیَست ضوبضُ ( )2وِ ثب هْط «زفتط ّیئت زٍلت» تأییس ضسُ است ،تعییي هیضَز.
تبصزٌ : 1سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست هىلف است زستَضالعولّبی ترػػی ًحَُ اًجبم هغبلعبت اضظیبثی اثطات
ظیست هحیغی عطحّب ٍ پطٍغُّبی هَضَ ثٌس (

 )1ضا ثب ّوىبضی زستگبُّبی اجطایی زض چبضچَة ضئَس ٍ

سطفػلّبی هَضَ ایي ثٌس تْیِ ٍ هٌتطط ًوبیس .ضعبیت هفبز زستَضالعولّبی یبز ضسُ تَسظ ولیِ زستگبُّبی اجطایی
ٍ هجطیبى عطحّب ٍ پطٍغُّب العاهی هیثبضس.
ثب استٌبز ثِ هبزُ  112لبًَى ثطًبهِ پٌجن تَسعِ وِ ثط اسبس آى اذتیبضات ولیِ زستگبُ ّبی اجطایی ثِ استثٌبی ًْبزّبی
ًظبهی ٍ اهٌیتی ثِ سبظهبى هٌغمِ آظاز تفَیض هیگطزز لصا تطىیل وویتِ فَق الصوط زض هٌغمِ آظاز ضطٍضی هیثبضس.
 -3-3-6اعضبء کمیتٍ ارسيببی محیط سيست :

 -1رئيس جلسٍ :معاين فرَىگی،اجتماعی ي گردشگری (كٍ تًسط مذيرعامل محترم سازمان مىصًب می گردد).
 -2مذير محيط زيست ،بُذاشت ي سالمت سازمان (بٍ عىًان جاوشيه رئيس جلسٍ)
 -3رئيس ادارٌ محيط زيست (بٍ عىًان دبير جلسٍ)
 -4مذيريت صىايع (در طرح َای صىعتی مربًط بٍ سايت صىعتی سازمان)
 -5اساتيذ متخصص داوشگاَی خارج از سازمان
 -6كارشىاسان متخصص محيطزيست در حًزٌَای اوساوی ،طبيعی ي دريايی

تبصزٌ : 1زض غَضت ًیبظ ثِ ًظطات وبضضٌبسی ،حضَض وبضضٌبسبى( ثِ زعَت ضئیس جلسِ) زض جلسِ ثال هبًع است.
 -4-3-6بزگشاری جلسبت:

فبغلِ ظهبًی ثطگعاضی جلسبت ثطای ثطضسی عطحّبی اجوبلی ) (Environment Impact Assessmentیب تفػیلی
) (Environment Impact Statementیه هبُ یب ثط اسبس تعساز عطحّب (حسالل زٍ عطح) تعییي هیگطزز.
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 -5-3-6پیگیزی اقدامبت :

 -1زثیط جلسِ هَظف است حسالل یه ّفتِ لجل عی هىبتجبت ضسوی اظ اعضبءوویتِ ،هطبٍضیي ٍ هجطیبى عطح ّب ثطای
حضَض زض جلسِ زعَت ٍ زستَض جلسِ ،هىبى ٍ ظهبى زلیك ضا اضسبل ًوبیس.
 -2زثیط جلسِ هَظف است لجل اظ ّط جلسِ ،اعالعبت هَضز ًیبظ جلسِ ضا عجك زستَض جلسِ تْیِ ًوَزُ ٍ زض جلسِ اضائِ
ًوبیس .
 -3زثیط جلسِ ثبیس غَضتجلسِ ضا تْیِ ٍ تٌظین ًوبیس ٍ پس اظ اهضبء ذَز ،زض اذتیبض سبیط حبضطاى زض جلسِ ٍ هسیط
عبهل هحتطم سبظهبى لطاض زّس.
 -4پیگیطی اجطای تػویوبت ٍ اضائِ ًتبیج ٍ الساهبت اًجبم ضسُ زض جلسِ ثبظًگطی ثعسی ثط عْسُ زثیطجلسبت هیثبضس .
تًجٍ :1فطم ّبی زعَت ثِ جلسِ ٍ غَضتجلسِ زض فطایٌس ثبظًگطی هسیطیت ) (P-560-05آٍضزُ ضسُ است.
 -6-3-6تعییه قالجلسٍ :

هیعاى حك العحوِ اعضبء ثطای حضَض زض جلسبت ،سبلیبًِ ثط اسبس زستَض ٍ هجَظ هسیط عبهل هحتطم سبظهبى تعییي ٍ ثط
اسبس ثطضسی گعاضشّبی اضسبلی ٍ حضَض زض جلسبت پطزاذت ذَاّس ضس.
 -7پبيص ي اوداسٌ گیزی فزآيىد:

هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت هی ثبیس ضوي تعطیف ضبذع ٍ هعیبضّبی الظم ًسجت ثِ پبیص ٍ اًساظُ
گیطی اهَض ظیست هحیغی زض سغح هٌغمِ ثِ غَضت فػلی السام ٍ ًتیجِ ضا ثِ هسیطیت عطح ٍ ثطًبهِ اضائِ ًوبیس .زض
ایي ذػَظ هغبثك ضٍش اجطایی پبیص ٍ اًساظُ گیطی فطآیٌسّب عول هی گطزز.
تًجٍ :چٌبًچِ ًتبیج ثسست آهسُ اظ پبیص ٍ اًساظُ گیطی فطآیٌس ظیست هحیغی ضضبیت ثرص ًجبضس ،هسیطیت هحیظ
ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت هی ثبیس ًسجت ثِ تعطیف ٍ اجطای الساهبت اغالحی تب تبهیي ضضبیت هٌسی الظم السام وٌس.
 -8جمع آيری يتحلیل دادٌ َب:

هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت هی ثبیس ًسجت ثِ جوع آٍضی زازُ ّب ٍ اضائِ آًْب ثِ هسیطیت عطح ٍ ثطًبهِ
السام ٍ پس اظ اضائِ گعاضش ًسجت ثِ تحلیل گعاضش ٍ هَاضز هطثَعِ السام وٌس ٍ ثب ًتبیج هَظف هی ثبضس زض ایي
ذػَظ هغبثك ضٍش اجطایی جوع آٍضی ٍ تحلیل زازُ ّب عول هی گطزز.
 -9تعزيف اَداف ي پزيصٌ َب:

هسیطیت هحیظ ظیست ،ثْساضت ٍ سالهت هی ثبیس زض ظهستبى ّط سبل ثطای سبل ثعس ثط اسبس ذظ هطی ٍ اّساف
سبظهبى ٍ ًتبیج حبغل اظ تحلیل زازُ ّبً ،سجت ثِ تعطیف اّساف ٍ پطٍغُ ّبی تحمك اّساف زض ثرص ظیست هحیغی
السام وٌس .زض ایي ذػَظ هغبثك ضٍش اجطایی عطح ضیعی ٍ تحمك اّساف عول هی گطزز.
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 -11مدارک مزتبط:
 -1-11ضٍش اجطایی وٌتطل سَاثك
 -2-11ضٍش اجطایی السام اغالحی پیطگیطاًِ
 -3-11ضٍش اجطایی پبیص ٍ اًساظُ گیطی فطایٌسّب
 -4-11ضٍش اجطایی جوع آٍضی ٍ تحلیل زازُ ّب

