عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها

نام اداره  :كليه اداره ها

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

1

ماده 7قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

همكاري با سازمان

2

ماده 9قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

عدم آلودگي محيط زيست به طور زيان آور

3

ماده 20قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

اجراي مواد 11،12و 13قانون برحسب مورد

4

ماده  2قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

عدم فراهم كردن موجبات آلودگي هوا

5

ماده  4قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

رعايت حد مجاز دود و آلوده كننده هاي ديگر

6

ماده  5قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

داشتن گواهي نامه مخصوص

7

ماده  6قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

8

ماده  7قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

9

ماده  22قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

10

ماده  23قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

11

ماده  24قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

 27F009قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
12شماره سند  :ماده

طراحي مناسب براي حمل ونقل جهت كاهش
آلودگي
همكاري با سازمان
رعايت حد مجاز براي پخش و انتشار هر نوع
مواد آلوده كننده هوا
برنامه جهت كاهش آلودگي هوا و استفاده از
گاز شهري
عدم سوزاندن و نگهداري زباله ها در معابر
شهري
عدم ايجاد آلودگي صوتي
بازنگري 1 :

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست
محيطي
رعايت قانون

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

فعاليت مغاير با

سازمان محيط

قانون

زيست

پخش مواد زيان

آلودگي محيط

آور در محيط

زيست
فعاليت مغاير با

سازمان محيط

قانون

زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

عدم همكاري
ايجاد عوامل
زيان آور در هوا
خروجي بيش از
حد دود
رعايت حد مجاز

عدم رعايت

خروجي
طراحي مناسب

قانون
افزايش آلودگي

نحوه تردد
اجراي محدوديت

و نارضايتي

تعيين شده
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
ايجاد عوامل
صوتي زيان آور

افزايش آلودگي

محيط زيست

محيط زيست
هواي شهر و
مردم
هواي شهر و
مردم

آلودگي هوا

هواي محيط

آلودگي هوا

هواي محيط

آلودگي هوا

هواي محيط

آلودگي صوتي

هواي محيط

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها

نام اداره  :كليه اداره ها

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

13

ماده  31قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

تبعيت از حكم قانون

رعايت قانون

14

ماده  1قانون مديريت پسماندها

رعايت مقررات

رعايت قانون

15

ماده  4قانون مديريت پسماندها

بازيافت موادو دفع پسماند

بازيافت مواد

16

ماده  5قانون مديريت پسماندها

رعايت معيارهاو ضوابط وزارت بهداشت

شيوع بيماري

17

ماده  6قانون مديريت پسماندها

فرهنگ سازي مديريت پسماند ها

فرهنگ سازي

18

ماده  7قانون مديريت پسماندها

اجراي مديريت پسماند ها

19

ماده  8قانون مديريت پسماندها

20

ماده  13قانون مديريت پسماندها

21

ماده  15قانون مديريت پسماندها

بهينه سازي فرآيندو بازيابي پسماندهاي ويژه

22

ماده  16قانون مديريت پسماندها

عدم نگهداري،حمل ونقل،دفع پسماند در محيط

23

ماده  18قانون مديريت پسماندها

متوقف كردن فعاليت طبق نظر وزارت بهداشت

شماره سند F009 :

شهرداري منطقه 2

دريافت هزينه و صرف آن براي مديريت
پسماند ها
عدم بازيافت و مخلوط كردن پسماندهاي
پزشكي

بازنگري 1 :

محيطي

جمع آوري
پسماندها
جمع آوري

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

فعاليت مغاير با

سازمان محيط

قانون
فعاليت مغاير با

زيست
سازمان محيط

قانون
آلودگي محيط

زيست

زيست
افزايش بيماري
عدم بازيافت
مناسب مواد
آلودگي محيط
زيست
عدم بازيافت

پسماندها
جمع آوري

مناسب مواد
آلودگي محيط

پسماندها
جمع آوري

زيست
آلودگي محيط

پسماندها
جمع آوري

زيست
آلودگي محيط

پسماندها
جمع آوري

زيست
آلودگي محيط

پسماندها

زيست

محيط زيست
كاركنان و
پيمانكاران
كاركنان و
شهروندان
محيط
پيمانكاران
محيط زيست
محيط زيست
محيط زيست
محيط زيست

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها

نام اداره  :كليه اداره ها

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

24

ماده  20قانون مديريت پسماندها

تبعيت قانون

25

بند ج ماده  61برنامه چهارم

همكاري با دولت براي مديريت پسماندها

26

ماده  66برنامه چهارم

27

بند د ماده  117برنامه چهارم

توزيع عادالنه فضاي هاي ورزشي

28

رديف  1بند ز ماده  104برنامه برنامه سوم

رفع عيوب آلودگي خودروهاي خود

29

ماده  105برنامه سوم

ارزيابي زيست محيطي پروژه هاي بزرگ

30

تبصره  82بند الف برنامه دوم

رعايت مالحظات زيست محيطي

تدوين سياستهايي براي كاهش مصرف منابع و
انرژي

جنبه زيست
محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

جمع آوري

آلودگي محيط

پسماندها
جمع آوري

زيست
آلودگي محيط

پسماندها

زيست

مصرف منابع

كاهش منابع

توسعه فضاي

عدم رعايت

ورزشي و فرهنگي

قانون

عيوب خودروها

آْلودگي محيط

محيط زيست

شناسايي خطرات عدم شناسايي

سازمان محيط

خطرات
زيست محيطي
كاهش آلودگي و افزايش آلودگي

زيست

محيط زيست
محيط زيست
منابع
مردم

محيط زيست

مصرف منابع

و منابع

تبعبت از مجازاتها و عدم اجراي موارد غير

آسيب رساني به

آلودگي محيط

قانوني

محيط زيست

زيست

32

ماده  8قانون حفظ نباتات

اجراي دستورات فني سازمان حفظ نباتات

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

محيط زيست

33

ماده  9قانون حفظ نباتات

تبعيت از اجراي قانون

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

محيط زيست

34

ماده  11قانون حفظ نباتات

دريافت مجوز واردات

مواد ،675،679،680

31

 696 ،688،686،689،690،691از قانون
مجازات اسالمي  -تعزيرات

شماره سند F009 :

بازنگري 1 :

ورود نباتات به
كشور

محيط زيست

افزايش آلودگي وزارت كشاورزي

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام اداره  :كليه اداره ها

نام معاونت :كليه معاونت ها

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

جنبه زيست
محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

35

ماده  14قانون حفظ نباتات

دريافت پروانه دفع آفات

مبازره با آفات

افزايش آلودگي وزارت كشاورزي

36

ماده  18قانون حفظ نباتات

دريافت پروانه فروش آفات

مبازره با آفات

افزايش آلودگي وزارت كشاورزي

تبعيت از قانون

اجراي قانون

تبعيت از قانون

اجراي قانون

37
38
39
40
41
42
43
44
45

ماده  10اليحه قانون خريد و تملك اراضي و
امالك
ماده  11اليحه قانون خريد و تملك اراضي و
امالك
ماده  1اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  2اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  3اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  4اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  6اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  7اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز
در شهرها
ماده  8اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز

شماره سند F009 :

در شهرها

حفظ محيط

اجراي قانون
اجراي قانون
اجراي قانون
اجراي قانون
تبعيت از قانون
استفاده از ماموران با صالحيت
رعايت قانون
بازنگري 1 :

عدم رعايت
قانون
عدم رعايت
قانون
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست
حفظ محيط

زيست
آلودگي محيط

زيست

زيست

دولت
دولت
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر
شهر

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها

نام اداره  :كليه اداره ها

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

46

ماده  7قانون اصالح قانون ايمني راهها و راه آهن

عدم ريزش زباله و نصب تابلو درراهها

ريختن زباله

47

تبصره  4ماده  55قانون شهرداري

تعيين محل هاي مخصوص دفع زباله

ريختن زباله

محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

آلودگي محيط

حومه شهر و راه

زيست
آلودگي محيط

آهن

زيست

شهر

48

تبصره  3ماده  2قانون توزيع عادالنه آب

دريافت مجوز از وزارت نيرو

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

49

تبصره  4ماده  2قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

50

ماده  3قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

51

ماده  4قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

52

ماده  5قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

53

ماده  6قانون توزيع عادالنه آب

جلوگيري از آلودگي آب چاه

54

ماده  9قانون توزيع عادالنه آب

مسدود كردن چاه آلوده

امكان انتشار
مواد آلودكننده در
امكان انتشار

آلودگي آب

وزارت بهداشت
و محيط زيست

آلودگي آب

وزارت نيرو

55

ماده  10قانون توزيع عادالنه آب

جلوگيري ازاتالف آب چاه

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

56

ماده  11قانون توزيع عادالنه آب

جلوگيري از نفوذ آب چاه

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

شماره سند F009 :

بازنگري 1 :

مواد آلودكننده در

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها

نام اداره  :كليه اداره ها

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

57

ماده  12قانون توزيع عادالنه آب

اندازه گيري آب مصرفي چاه

مصرف آب

58

ماده  13قانون توزيع عادالنه آب

داشتن پروانه حفر چاه

مصرف آب

مصرف منابع

59

ماده  14قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

60

ماده  17قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

61

ماده  25قانون توزيع عادالنه آب

جلوگيري ازاتالف آب

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

62

ماده  28قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

63

ماده  34قانون توزيع عادالنه آب

پرداخت آب بها

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

64

ماده  35قانون توزيع عادالنه آب

مسئوليت نگهداري چاه

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

65

ماده  36قانون توزيع عادالنه آب

دريافت مجوز از وزارت نيرو

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

66

ماده  37قانون توزيع عادالنه آب

عدم حفر چاه در صورت بروز خطر

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

67

ماده  40قانون توزيع عادالنه آب

هماهنگي با وزارت نيرو

مصرف آب

مصرف منابع

وزارت نيرو

شماره سند F009 :

بازنگري 1 :

محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

مصرف منابع

وزارت نيرو
وزارت نيرو

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام اداره  :كليه اداره ها

نام معاونت :كليه معاونت ها

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

68

ماده  41قانون توزيع عادالنه آب

تبعيت از قانون

مصرف آب

69

ماده  4قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب

تبعيت از قانون

رعايت قانون

70

ماده  85از قانون كار

صيانت از نيروي انساني

وجود خطر

حفاظت از آثار طبيعي ملي

وجود خطر

تبعيت از قانون

اجراي قانون

71
72
73
74
75
76
77
78

ماده  3آيين نامه اجرايي قانون حفاظت محيط
زيست
ماده  17آيين نامه اجرايي قانون حفاظت محيط
زيست
ماده  5آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از
آلودگي هوا
ماده  10آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از
آلودگي هوا
ماده  2آيين نامه اجرايي تبصره ماده  6قانون
جلوگيري از آلودگي هوا
ماده  3آيين نامه اجرايي تبصره ماده  6قانون
جلوگيري از آلودگي هوا
ماده  5آيين نامه اجرايي تبصره ماده  6قانون
جلوگيري از آلودگي هوا
ماده  7آيين نامه اجرايي تبصره ماده  6قانون

شماره سند F009 :

جلوگيري از آلودگي هوا

شهرداري منطقه 2

نصب مناسب گواهي نامه مخصوص
رفع آلودگي هوا
همكاري با سازمان محيط زيست
دريافت مجوز تردد از شهرداري
آگهي رساني به مردم
همكاري با شوراي عالي ترافيك
بازنگري 1 :

محيطي

انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

مصرف منابع

وزارت نيرو

عدم رعايت

شركت آب و

قانون
آسيب به

فاضالب
كاركنان و

كاركنان و
آسيب به آثار

پيمانكاران

ملي
آسيب به آثار

آلودكننده در هوا

سازمان محيط

ملي

زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

آلودگي هوا

محيط زيست

آلودكننده در هوا
بروز خطر براي
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد

آثار ملي

مردم
آلودگي هوا

مردم
محيط زيست

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها
رديف
79
80
81
82

نام اداره  :كليه اداره ها

الزامات قانوني
ماده  10آيين نامه اجرايي تبصره ماده  6قانون
جلوگيري از آلودگي هوا
ماده  2آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از
آلودگي صوتي

تاريخ 1388/1/17 :

معيار پذيرش
گاز سوز كردن خودرهاي تحت اختيار
عدم ايجاد موجبات آلودگي صوتي

ماده  7آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از

عدم استفاده وسيله نقليه كه آلودگي صوتي

آلودگي صوتي

دارد

ماده  12آيين نامه اجرايي قانون جلوگيري از
آلودگي صوتي

همكاري با سازمان محيط زيست

83

ماده  2آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي آب

عدم ايجاد موجبات آلودگي آب

84

ماده  13آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي آب

اطالع رساني در مورد ماده  5اين آيين نامه

85

ماده  14آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي آب

86

ماده  17آيين نامه اجرايي جلوگيري از آلودگي آب عدم رقيق كردن آب مگر با هماهنگي سازمان

87
88
89

عدم تخليه ماده آلوده كنندهبيش از حد
استاندارد به آبها

ماده  2آيين نامه اجرايي بندج ماده  104قانون

حفظ استانداردهاي زيست محيطي براي

برنامه سوم

خروجي فعاليت ها

ماده  3آيين نامه اجرايي بندج ماده  104قانون

اجراي اقدامات مناسب براي كاهش آلودگي

برنامه سوم

هاي خارج از استاندارد

ماده  2آيين نامه اجرايي ماده  134قانون برنامه

شماره سند F009 :

سوم

شهرداري منطقه 2

تبعيت از قانون
بازنگري 1 :

جنبه زيست

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

آلودگي هوا

محيط زيست

انتشار اصوات

آلودگي صوتي

هوا

انتشار اصوات

آلودگي صوتي

هوا

انتشار اصوات

آلودگي صوتي

هوا

آلودگي آب

آب

آلودگي آب

آب

آلودگي آب

آب

آلودگي آب

آب

آلودگي هوا

هوا

آلودگي هوا

هوا

محيطي
انتشار مواد
آلودكننده در هوا

انتشار مواد
آلودكننده در آب
انتشار مواد
آلودكننده در آب
انتشار مواد
آلودكننده در آب
انتشار مواد
آلودكننده در آب
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در هوا
انتشار مواد
آلودكننده در

آلودگي محيط
زيست

محيط زيست

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام اداره  :كليه اداره ها

نام معاونت :كليه معاونت ها
رديف

الزامات قانوني

90

ماده  23آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :

معيار پذيرش
رعايت كليه دستورات و توصيه هاي فني

جنبه زيست
محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع
محيط و وزارت

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

91

ماده  24آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

معرفي كاركنان جهت آموزش

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

92

ماده  25آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

ارائه گزارش عمليات ساليانه

مبازره با آفات

افزايش آلودگي وزارت كشاورزي

93

ماده  27آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

همكاري با سازمان حفظ نباتات

مبازره با آفات

افزايش آلودگي وزارت كشاورزي

در اختيار داشتن پادزهر

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

95

ماده  31آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

اخذ پروانه از سارمان حفظ نباتات

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

96

ماده  36آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

دراختيارداشتن يك نيروي فني با مدرك معتبر

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

رعايت كليه دستورالعملها و موازين بهداشتي

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

معرفي يك نفر براي دريافت صالحيت فني

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

محيط زيست

مبازره با آفات

افزايش آلودگي

محيط زيست

94

97
98
99
100

تبصره ماده  29آيين نامه اجرايي قانون حفظ
نباتات

ماده  5آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت
بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي
ماده  6آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت
بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي

سازمان حفظ نباتات

ماده  8آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت

تجهيز به سيستم هاي پيشگيري و مقابله با

بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي

حوادث

ماده  9آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت

رعايت ظوابط زيست محيطي براي دفع يا

بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي

منهدم كردن ظروف سموم و مواد شيميايي

شماره سند F009 :

بازنگري 1 :

كشاورزي
كاركنان

انسانها
محيط و وزارت
كشاورزي
محيط و وزارت
كشاورزي
محيط زيست
محيط و وزارت
كشاورزي

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام معاونت :كليه معاونت ها
رديف
101
102
103
104

نام اداره  :كليه اداره ها

تاريخ 1388/1/17 :

الزامات قانوني

معيار پذيرش

ماده  10آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت

تجهيز انبار و كارگران به وسايل ايمني و

بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي

بهداشتي

ماده  2آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و
صدور برگ معلينه فني خودرو
ماده  5آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و
صدور برگ معلينه فني خودرو
ماده  6آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و
صدور برگ معلينه فني خودرو

داشتن معاينه فني خودرو

جنبه زيست
محيطي
مبازره با آفات
انتشار مواد آلوده

در هوا
انجام معاينه فني خودروها در دوره هاي سه انتشار مواد آلوده
ماهه
انتقال وسيله نقليه جهت رفع عيب به تعميرگاه

در هوا
انتشار مواد آلوده

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

افزايش آلودگي

محيط زيست

افزايش آلودگي

محيط زيست

افزايش آلودگي

محيط زيست

افزايش آلودگي

محيط زيست

در هوا
عدم انجام اقدامي كه باعث آلودگي بهداشت انتشار مواد آلوده تهديد بهداشت

105

ماده  2آيين نامه بهداشت محيط

106

ماده  3آيين نامه بهداشت محيط

107

ماده  8آيين نامه بهداشت محيط

108

ماده  9آيين نامه بهداشت محيط

رعايت ضوابط دستورالعملهاي بهداشتي

109

ماده  10آيين نامه بهداشت محيط و تبصره آن

بهسازي كانونهاي حيوانات ناقل بيماري

110

ماده  11آيين نامه مربوط به بستر انهار  ،مسيلها

همكاري با شركتهاي آب منطقه اي

111

ماده  13آيين نامه مربوط به بستر انهار  ،مسيلها

استعالم صدور پروانه قبل از اجراي طرح

شماره سند F009 :

شهرداري منطقه 2

محيط شود
عدم آلودگي آب آشاميدني عمومي
رعايت ضوابط صدور پروانه كسب و توصيه
هاي وزارت بهداشت

بازنگري 1 :

عمومي
در محيط
انتشار مواد آلوده تهديد بهداشت
عمومي
در آب
انتشار مواد آلوده تهديد بهداشت
عمومي
در محيط
انتشار مواد آلوده تهديد بهداشت
عمومي
در محيط
انتشار مواد آلوده تهديد بهداشت
در محيط

عمومي

مسيلهاي متروكه آلودگي مسيلها
مصرف آب

مصرف منابع

بهداشت عمومي
بهداشت عمومي
بهداشت عمومي
بهداشت عمومي
بهداشت عمومي
آب
وزارت نيرو

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام اداره  :كليه اداره ها

نام معاونت :كليه معاونت ها

شهرداري منطقه 2

تاريخ 1388/1/17 :
جنبه زيست

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

112

ماده  14آيين نامه مربوط به بستر انهار  ،مسيلها

تبعيت از قانون

مصرف آب

113

ماده  15آيين نامه مربوط به بستر انهار  ،مسيلها

رعايت حريم قانوني

مصرف آب

مصرف منابع

نگهداري اموال

تخريب اموال

114
115
116
117
118
119
120
121
122

ماده  3آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و تاريخي
عومي و دولتي
ماده  6آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و تاريخي
عومي و دولتي
ماده  11آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و
تاريخي عومي و دولتي
ماده  12آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و
تاريخي عومي و دولتي
ماده  13آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و
تاريخي عومي و دولتي
ماده  19آيين نامه اموال فرهنگي  ،هنري و
تاريخي عومي و دولتي
استاندارد حد مجاز خروجي ماده  15قانون
جلوگيري از آلودگي هوا
استاندارد هيدروكربنهاي منتشره از منابع آلوده
كننده هوا
استاندارد گازهاي خروجي از اگزوز خودروهاي

شماره سند F009 :

سواري و وانت

تبعيت از قانون
حفاظت و حراست از اموال در اختيار

محيطي

خطرات مرتبط

طرفهاي ذينفع

مصرف منابع

طرفهاي ذينفع
طرفهاي ذينفع

فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
نگهداري اموال تخريب اموال

فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
انجام اقدام هاي الزم بر اساس دستورالعمل نگهداري اموال تخريب اموال
سازمان ميراث فرهنگي
تامين بودجه براي نگهداري اموال
انجام مرمت اموال در اختيار
رعايت شرايط حفاظتي و امنيتي طبق

فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
نگهداري اموال تخريب اموال
فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
نگهداري اموال تخريب اموال
فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
نگهداري اموال تخريب اموال

دستورالعمل جهت حمل و نقل اموال در اختيار فرهنگي و تاريخي فرهنگي و
افزايش آلودگي
انتشار مواد
طبق استاندارد
طبق استاندارد
طبق استاندارد
بازنگري 1 :

آالينده در هوا
انتشار مواد

هوا
افزايش آلودگي

آالينده در هوا
انتشار مواد

هوا
افزايش آلودگي

آالينده در هوا

هوا

ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي
هوا
هوا
هوا

توضيحات

عنوان سند :فرم ابالغ قوانين و الزامات
نام اداره  :كليه اداره ها

نام معاونت :كليه معاونت ها

تاريخ 1388/1/17 :

رديف

الزامات قانوني

معيار پذيرش

123

استاندارد حدود مجاز صدادر هواي آزد ايران

طبق استاندارد

مصوبه شورايعالي هماهنگي ترافيك درمورد

124

آلودگي هوا موضوع ماده  7قانون نحوه جلوگيري
از آلودگي هوا

125

مصوبه شورايعالي حفاظت فني راجع به آيين نامه
كارهاي سخت و زيان آور

جنبه زيست
محيطي

خطرات مرتبط

انتشار اصوات در افزايش آلودگي
هوا

صوتي

انجام اقدامات تعيين شده در وضعيت هاي

انتشار مواد

افزايش آلودگي

هشدار ،اضطرار و بحران

آالينده در هوا

هوا

ايجاد بيماري در

تهديد سالمتي

كاركنان
انتشار مواد

كاركنان
افزايش آلودگي

آالينده در آب

آب

اجرايي

*

ماده 3/5/7/9/14/16/

126

استاندارد خروجي فاضالب ها

طبق استاندارد

127

سيستم مديريت بحران

طبق استاندارد

شماره سند F009 :

شهرداري منطقه 2

بازنگري 1 :

طرفهاي ذينفع

توضيحات

هوا
هوا
كاركنان
آب
*

اين قانون در اختيار
ستاد بحران است.

