فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :نظارت و صدور مجوز صادرات پسماندها(براساس كنوانسيون بازل)
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

شناسه خدمت10411111141:
خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت:

-2صدور مجوز،کنترل و نظارت بر صادرات پسماندها براساس کنوانسیون بازل
مدارک مورد نیاز:

جزییات خدمت

صادرات :رویه  -1تسلیم درخواست شرکت از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان ،تکمیل فرمهای کنوانسیون بازل و تهیه نامه
کسب مجوز صادرات برای کشور مقصد ،ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان
زیست محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور
رویه  -2موافقت مرجع ذیصالح کنوانسیون بازل در کشور مقصد با انجام صادرات به مهر و امضای سفارت جمهوری اسالمی ایران در
آن کشور جهت تأیید صحت سند  ،ارائه مستندات از دستگاههای مربوط به بازیافت و مصرف پسماند مبنی بر عدم وجود توان زییست
محیطی جهت بازیافت و یا امحای نهایی پسماند در کشور
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

پس از دریافت کلیه مدارک و پاسخ استعالمات مربوطه 01روز کاری

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری

در ساعات کاری در ستاد و ادارات کل استانها

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

نیازی به مراجعه حضوری متقاضی نمی باشد
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)

...
نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس( :در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

تلفن همراه

(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

پیام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

(لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت)

چارت صادرات پسماند

