اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز
نمايندگي دفتر اليه ازن

وارد كننده محترم كاال
با سالم و آرزوي رونق روز افزون در كسب و كار

به منظور تحقق دولت الكترونيك و تسريع در پاسخگويي به شما متقاضي محترم كه قصد واردات كاال( تجهيزات
برودتي و سيستم هاي مبرد) از طريق منطقه ويژه اقتصادي فرودگاه پيام ( به نشاني  :كرج-بعد از مهرشهر -كيلومتر

 4جاده ماهدشت ) را داريد به اطالع مي رساند مراحل صدور مجوز سازمان حفاظت محيط زيست  ،از طريق
نمايندگي دفتر اليه اوزن در اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز به شرح ذيل مي باشد :
 -1ارسال نامه درخواست واردكننده به همراه كپي اظهار نامه با عنوان مدير كل حفاظت محيط زيست استان و
با موضوع درخواست واردات كاال ،....به شماره نمابر  026 - 32550739و دريافت تاييديه با شماره تلفن
 32522921-026و 026-32523160
ذكر شماره كوتاژ و نوع يا انواع گازهاي مصرفي الزامي است
 -2بارگذاري اسناد پيشنهادي ذيل در سيستم  EPLبه نشاني ( epl.irica.irپنجره واحد تجارت فرامرزي)
كاتالوگ با بروشور كاال ( تجهيزات ) كه نوع گاز مصرفي در آن درج شده است
عكس از ليبل نصب شده بر روي كاال با درج تجهيزات و نوع گاز مصرفي
ساير موارد در صورت اعالم كارشناس مسئول مربوطه در استان خواهد بود مانند  :گزارش آخرين
سفارش ثبت شده ،تاريخ و مقدار واردات ،نحوه توزيع آخرين واردات ،بازديد احتمالي).....
 -3به منظور تسريع در انجام كار همزمان با اقدامات موصوف  ،كليه مدارك و مستندات به ايميل
 ozoneprotectionalborz@gmail.comارسال گردد.

 -4جهت اطمينان از دريافت ايميل و هماهنگي الزم با شماره  026-32506946داخلي  -1اداره نظارت و
پايش  ،سركار خانم پوستين دوز تماس حاصل فرماييد.
 -5چناچه مدارك كامل و تقاضا منطبق بر ضوابط مالك عمل سازمان حفاظت محيط زيست باشد  ،مجوز
مريوطه در سيستم  EPLثبت مي گردد و پيگيري متقاضي صرفا از طريق همين سامانه خواهد بود.
 -6از مراجعه حضوري خودداري فرماييد.
 -7نقص پرونده يا عدم موافقت با اعالم داليل مربوطه در سامانه اطالع رساني مي گردد.
نكات قابل توجه:

-1صدور مجوز واردات مواد شيميايي تنها از طريق دفتر مركزي اليه اوزن در سازمان حفاظت محيط زيست كشور
انجام مي گردد و جزء وظايف تفويض اختيار شده هيچ يك از دفاتر مستقر در استانها نمي باشد  .لذا در صورت نياز
با شماره  021-88233084و نمابر  021- 88233083امور مربوطه را پيگيري فرماييد.
-2نمايندگي دفتر اليه اوزن در استانها پاسخگويي استعالمات واصله صرفا در موارد ذيل مي باشند:
تجهيزات سرما ساز  ،يخچالها  ،فريزرها  ،سيستم هاي مبرد بر روي تجهيزات متحرك ،سيستم هاي تهويه مطبوع،
چيلرها  ،كمپرسورها و...

