فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :نظارت و صدور مجوز واردات مواد شيميايي خطرناك(بر اساس كنوانسيون روتردام)
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به کسب و کار ()G2B

شناسه خدمت00180013011:

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

شرح خدمت:
صدور مجوز ،کنترل و نظارت بر واردات مواد شیمیایی خطرناک بر اساس کنوانسیون روتردام

جزییات خدمت

مدارک مورد نیاز:
الف ) واردات مواد شيميايي صنعتي خطرناك :
 -1ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطالعات مربوط به واردات
 -2ارائه تصوير پروانه بهره برداري واحد مصرف كننده
 -3تكميل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شيميايي
 -4تأييد كتبي زيست محيطي اداره كل
 -5تأييد كتبي وزارت بهداشت
 -6تأييد ساير وزارتخانه ذيربط حسب مورد
دريافت مجوز واردات مرجع ذيصالح كنوانسيون روتردام از كشور وارد كننده به دفتر
متوسط مدت زمان ارایه خدمت :پس از دريافت كليه مدارك و پاسخ استعالمات مربوطه 11روز
در ساعات اداری در ستاد و ادارات کل استانها
ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری
نيازي به مراجعه حضوري متقاضي نمي باشد.
شماره حساب (های) بانکی
مبلغ(مبالغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
در دست تدوین است
خدمت گیرندگان
...
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)

نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت :چارت مراحل مکاتبات مورد نیاز جهت صدور مجوز واردات
تسلیم در خواست وارد كننده به دفتر و یا ارسال اطالعیه صادرات از مرجع ذیصالح کنوانسیون روتردام در
کشور مبداء به مرجع ذیصالح کنواسیون فوق در کشور مبداء (دفتر آب و خاک)

اعالم وصول به مرجع
ذیصالح کنوانسیون در
کشور مبداء
ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه
شماره  ، 3مشمول کنوانسیون
روتردام نمی شود

-1
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ماده شیمیایی بر اساس ضمیمه
شماره  ، 3مشمول کنوانسیون
روتردام می شود

مكاتبه دفتر با اداره كل درخصوص وضعیت مدیریت زیست محیطي ماده
شیمیایي
مکاتبه دفتر با واحد صنعتی مصرف کننده جهت تكمیل پرسشنامه دفتر
مکاتبه دفتر با وزارت بهداشت و كسب نظر

پاسخ
مثبت

پاسخ
منفی

بررسی های نهایی توسط
مرجع ذیصالح کنوانسیون در
کشور

با واردات
موافقت می گردد

با واردات
مخالفت می گردد
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اعععععالم جععععواب مثبععععت بععععه مرجععععع
ذیصالح کشور مبداء

 -1اعالم جواب منفی به مرجعع ذیصعالح
کشور مبداء

-2

صدور مجعوز (اععالم کتبعی از دفتعر
بععه اداره واردات گم عرک ایععران) و
رونوشععععععععت آن بععععععععه اداره كععععععععل و

 -2اعالم مخالفت کتبی از طعرف دفتعر بعه
اداره واردات گمعععرک ایعععران و رونوشعععت
آن به اداره كل و متقاضی

