گردش کار و فرآیند خوداظهاری در پایش آلودگی
طرح خوداظهاری در پایش با استفاده از توانایی آزمایشگاههای مطابق گردش کار ذیل به اجرا گذاشته میشود:
 ابالغ به واحد جهت انجام خوداظهاری از طرف سازمان درخواست پایش خروجی واحد اعالم برنامه  01روزه پایش به سازمان از طرف آزمایشگاه معتمد پایش واحد اعالم نتایج حداکثر  01روز کاری پس از اندازه گیری از طرف آزمایشگاه معتمد پردازش و ارسال داده ها به دفتر پایش بررسی و ارسال نتایج به معاونت محیط زیست انسانی اعالم نتایج سالیانه پایش اعالم نتایج به ادارات کالز طرف واحد -انجام اقدامات قانونی مورد نظر سازمان

چارچوب ضوابط خوداظهاری واحدها در پایش آلودگی
براساس ماده  090قانون پنجم توسعه بمنظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای
بزرگ تولیدی  ،صنعتی  ،عمرانی  ،خدماتی و زیربنایی موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و
تخریب زیست محیطی خود در چارچوب ضوابط خوداظهاری اقدام و نتایج را به سازمان ارائه نمایند.
نکته  :انتخاب واحدهای بالقوه آالینده مشمول طرح خوداظهاری در پایش آلودگی بنا به صالحدید ادارات کل
محیط زیست استان ها یا دفتر پایش فراگیر محیط زیست میباشد.
در این راستا واحدهایی که مشمول طرح خوداظهاری می باشند باید در اجرای این طرح همکاریهای الزم را
معمول داشته و موارد ذیل را رعایت نمایند :
 به منظور انجام خوداظهاری در پایش از یکی از آزمایشگاههای معتمد درخواست نمایند تا نسبت بهپایش خروجی های آنها اقدام نماید.
 در مواقع خاص تشخیص سایر مصادیق خوداظهاری با پیشنهاد اداره کل یا دفتر در صالحیت کمیتهتخلفات میباشد.
 واحدها موظف به انجام همکاری جهت نمونه برداری و پایش کلیه بخش ها و خروجی ها حسب تشخیصآزمایشگاههای معتمد و ادارات کل میباشند.

 در صورتیکه آزمایشگاه معتمد در حین انجام پایش  ،نمونه برداری های صورت گرفته را کافی ندانست ،می بایست با ارائه دالیل توجیهی و منطقی و با هماهنگی اداره کل استان  ،نسبت به افزایش تعداد نمونه
برداری صورت گرفته اقدام نماید و واحدهای مشمول موظف به انجام همکاری می باشند.
 تسهیالت الزم جهت نمونه برداری به ویژه از مکان هایی که نمونه برداری به سختی انجام میشود رافراهم نمایند از جمله نمون برداری از دودکش ها و ...
 با توجه به لزوم پایش به صورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی  ،واحدهای مشمول موظف به همکاریالزم میباشند.
 واحدهای مشمول طرح خوداظهاری موظف به انجام پایش خروجی های خود در فواصل زمانی سه ماههمی باشند  .این زمان حسب تشخیص اداره کل قابل کاهش یا افزایش میباشد.

واحدهای مشمول نصب و راه اندازی سیستم پایش لحظه ای و پیوسته
براساس ماده  090قانون برنامه پنجم توسعه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سامانه «سیستم»
پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم ب رنامه  ،نسبت به نصب و راه اندازی سامانه «سیستم» های
مذکور اقدام نمایند  .متخلفین مشمول ماده  01قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می شوند  .گزارش پیشرفت
کار واحدها باید هر سه ماه یکبار به ادارات کل استانها و دفتر پایش ارسال نمایند .
بندالف – واحدهای مشمول م طابق جدول مندرج در شیوه نامه نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای
منابع مشخص شده اند که برحسب مورد و بنابه پیشنهاد ادارات کل و دفتر پایش و با تصویب کمیته آزمایشگاه
معتمد قابل تعدیل میباشد.
بند ب – خوداظهاری پایش آلودگی توسط آزمایشگاههای معتمد برای واحدهایی که اقدام به نصب سامانه پایش
لحظه ای نموده اند  ،حسب تشخیص ادارات کل و دفتر پایش انجام خواهد شد.

خوداظهاری در پایش آلودگی در مورد طرح ها و واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی
کلیه واحدهای بزرگ تولیدی  ،صنعتی  ،عمرانی  ،خدماتی و زیربنایی مشمول ارزیابی زیست محیطی موظفند
در کلیه مراحل انجام طرح در چارچوب ضوابط خوداظهاری  ،از طریق آزمایشگاههای معتمد و یا سامانه پایش
لحظه ای نسبت به ارائه نتایج پایش آلودگی اقدام نمایند.

دستورالعمل خوداظهاری در تخریب محیط

میزان تخریب ناشی از فعالیتهای تولیدی  ،خدماتی و زیربنایی طبیعت شامل فعالیتهای معدنی  ،خاک برداری ،
خاک ریزی  ،دپوی نخاله  ،تغییر مسیر رودخانه  ،قطع درخت و مشابه آنها و بررسی های الزم باید براساس قوانین
و مقررات مربوط توسط مبادی ذیربط تعیین و ضوابط و دستورالعمل های الزم تدوین و تصویب گردد.

