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 عنوان طرح/ پروژه  ردیف 
 ، خدماتی، تجاري و مسکونی هاي فاضالب صنعتیخانهسازي تصفیهاحداث، تکمیل، بازسازي و بهینه 1
 ، حمل و نقل و ... هاي کنترل آلودگی هواي صنعتیسازي سیستماحداث، تکمیل، بازسازي و بهینه 2
 و ...  شهري ،صنعتی هايپسماندو مدیریت  کمپوست تولید  احداث و تکمیل واحدهاي بازیافت و  3
 هاي آلودهاحداث واحدهاي تصفیه و پاکسازي خاك 4
 پذیرهاي تجدید هاي انرژياحداث و تکمیل پروژه 5
 کنترل و کاهش آلودگی(نرم افزاري و سخت افزاري) تجهیزات تولید انبوه یا کاهش آلودگی تحقیق و اختراع در زمینه تجهیزات  6
 هاي طبیعیزیستگاهیا احیا و بازسازي هاي حیات وحش حفظ و احیاء گونه 7
 هاي گردشگريها و پروژهطرح 8
 زیست و جلوگیري از تخریب سازي جوامع محلی براي حفظ محیطتوانمندسازي و فرهنگ 9
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 بررسی درخواست تسهیلات صندوق ملی محیط زیست در سامانه جامع محیط زیست فرآیند

 

در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست به  ثبت ناماعتبارسنجی متقاضیان توسط بانک عامل و  -1

وسط ت یهتکمیل پروفایل متقاضیان پس از دریافت نام کاربری و رمز و تایید و www.iranemp.irنشانی: 

 )راهنمای ثبت نام در صفحه اول سامانه در دسترس است(سامانه 

توسط و سپس اعلام تکمیل درخواست اطلاعات ورود به صفحه درخواست تسهیلات مراکز و تکمیل  -2

مرحله و زدن دکمه اعلام تکمیل درخواست در پایان ورود اطلاعات در )ثبت اطلاعات در هر متقاضیان 

 صورت اطمینان از صحت آنها در این مرحله ضرورت دارد(

)کمیته فنی بر اساس اختیارات مدیر  کمیته فنی ادارات کل استانهابررسی درخواست تسهیلات توسط   -3

 گردد(کل محترم استانها تعیین و مشخص می

 ارجاع به مدیر کل استان-موافقت -الف

 پایان فرآیند -مخالفت -ب

 برگشت به متقاضی جهت تکمیل وتصحیح اطلاعات و مستندات -ج

 تایید توسط مدیر کل استان  -4

های سازمان حفاظت محیط زیست )بر حسب موضوع توسط بررسی درخواست تسهیلات توسط معاونت -5

 شود(معاونت مربوطه بررسی می

 صندوقارجاع به -موافقت -الف

 پایان فرآیند -مخالفت -ب

 تصحیح اطلاعات و مستندات برگشت به متقاضی جهت تکمیل و -ج

چک ا ب بررسی مطابقاعتباری صندوق ملی محیط زیست )-بررسی درخواست تسهیلات توسط کمیته فنی -6

و بر اساس نتایج صورتجلسات کمیته فنی استان و بررسی مدارک متقاضیان دریافت تسهیلات لیست 

http://www.iranemp.ir/


  صندوق ملی محیط زیست                                                                                         

                     
 

اعتباری با حضور اعضاء هیئت -و جلسه کمیته فنیشود انجام میمعاونت سازمان حفاظت محیط زیست 

 گردد(مدیره، دبیر کمیته و متقاضیان برگزار می

 بانک عاملارجاع به -موافقت -الف

 پایان فرآیند -مخالفت -ب

 تصحیح اطلاعات و مستندات تکمیل وبرگشت به متقاضی جهت  -ج

 عامل معرفی به بانک -7

 



 فرآینذ اعطای تسهیالت به پروژه های کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست

 

 

تخصصی سازمانمعايوت   
«پريشٌعملکرد  ي تاییذ بررسی»  

 

 صىذيق ملی محیط زیست
«َاگسارش مالی پرداخت»  

 

تخصصی سازمانمعايوت   
«ي اعالم ايلًیت بررسی فىی پريشٌ»  

 

محیط زیستصىذيق ملی   
«اعتباری پريشٌ -فىی بررسی»  

 

شعبٍ -سرپرستی استان  
«تسُیالت پرداختعقذ قرارداد ي »  

 

 باوک عامل
«اقتصادی ، مالی يبررسی طرح تًجیُی فىیاعتبارسىجی ي »  

 

ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان 
«پريشٌعملکرد  ي وظارت بر اجرا»  

 
 

 ياحذ متقاضی
«پريشٌاجرای »   

 
 

 باوک عامل
«شرفت پريشٌکرد ي پیَسیىٍوظارت بر »  

 
 

 ساماوٍ درخًاست تسُیالت
«تکمیل فرم َاثبت درخًاست ي »  

ادارٌ کل حفاظت محیط زیست استان 
«ي تعییه ايلًیت بررسی ايلیٍ درخًاست»  

 باوک عامل
«سىجی متقاضیاعتبار»  

 


