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بسمهتعالی

مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی-وزارت راه و شهرسازی - وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی- سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 

هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ١٤٠٠/١١/١٢ به استناد قانون اصالح مواد ١ و ٧ قانون 
اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن مصوب ١٣٩٩/١١/١٥، در خصوص موارد زیر 

اتخاذ تصمیم نمود:
الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی و تیرپارکها

در اجرای تبصره (٦) ماده ٧ قانون اصالح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصالحات 
بعدی آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز مجتمعهای خدماتی 
رفاهی بینراهی و تیرپارکها تعیین میشود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را برعهده خواهد داشت 
و مکلف است ضمن استعالم از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت، بهگونهای 
اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیشبینی شده توسط هیأت مقرراتزدایی و تسهیل 

صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. 
ب) تسهیل دریافت مجوز کشت، خرید و فروش، حمل و فرآوری توتون و تنباکو

عبارت «و بالعکس» از انتهای بند (٣-٤) ماده ٣ دستورالعمل اجرایی بند (الف) ماده ٢ قانون جامع کنترل و مبارزه 
ملی با دخانیات (مصوب ستاد کشوری کنترل دخانیات) و همچنین عبارت «همچنین ثبت نام تجاری (برند) 
محصوالت دخانی جدید عالوه بر محصوالت موجود در بازار مصرف» در تبصره ذیل بند (١-٨) ماده ١ دستورالعمل 
اجرایی یاد شده، حذف شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد کشوری کنترل و مبارزه 
با دخانیات (موضوع ماده ١ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) مکلف است بند (٣-٤) ماده ٣ و تبصره ذیل 
بند (١-٨) ماده ١ دستورالعمل مذکور را به نحوی اصالح نماید که مشکل صدور مجوز تولید با برند جدید و لغو 

مجوزهای تولید و واردات تنباکوی معسل و جمعآوری کاالهای موجود در بازار حل شود.
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تبصره: در راستای نظارت بر این موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور نظارت، مکلف است 
با سایر دستگاههای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیتهای را به فوریت تشکیل دهد تا حدود 

مواد تشکیل دهنده تنباکوی معطر و معسل را تعیین نمایند.

ج) تسهیل دریافت مجوز پروانه فعالیت واردات آفتکشهای آماده مصرف شیمیایی دفع آفات گیاهی
سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف مدت ١٠ روز کاری، بخشنامه شماره ٨٥٣٢ را 

اصالح نموده و شرط ثبت حداقل یک سم آماده مصرف جدید برای صدور مجوز واردات سم را لغو نماید.

د) مجوزهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (خاصه مشاغل خانگی)
مجوزهای مشاغل خانگی شامل ٣٤٢ عنوان مجوز مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی 
و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگیهای الزم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهنمای 
دریافت مجوزهای مشاغل خانگی را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. همچنین وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای مشاغل خانگی را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای 

کشور متصل نماید و مجوزهای مشاغل خانگی را بهصورت برخط صادر کند. 

٥٧ عنوان مجوز مربوط به رشتههای صنایع دستی حوزه گردشگری 
ابریشم باف .١

ابریشمکش سنتی(به غیر از نخ فرش) .٢
باتیک کار .٣

سازنده پای پوشهای سنتی .٤
دوزنده لباسهای محلی اقوام .٥

بافنده الیاف چوبی .٦
بافنده سنتی  .٧

پاپیه ماشه ساز .٨
تذهیب کار .٩

تراشکار سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی  .١٠
تراشکار صدف  .١١

ترمه باف .١٢
تشعیرکار .١٣

تولید کننده محصوالت چرمی دست دوز    .١٤

جاجیم باف .١٥
چادر شب باف .١٦

چوقا باف بختیاری .١٧
حصیرباف .١٨

حکاک روی چرم .١٩
حکاک سنتی روی سنگ .٢٠

حکاک روی فلز .٢١
خاتم کار .٢٢

رنگرز سنتی .٢٣
رودوز سنتی .٢٤

ریسنده سنتی(به غیر از نخ فرش) .٢٥
زیلو باف .٢٦

سازنده زیورآالت سنتی .٢٧
سازنده ساز سنتی .٢٨
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سراج سنتی .٢٩
سفالگر سنتی (دستی) .٣٠
سوختگیر روی چرم     .٣١

شال باف .٣٢
صحاف سنتی     .٣٣
طراح سنتی       .٣٤

فیروزه کوب .٣٥
قلمزن .٣٦

قلمکار ساز  .٣٧
کارباف سنتی .٣٨

گرگورباف .٣٩
گلیم باف .٤٠

لعابکار سفال  .٤١
ماشته باف   .٤٢

مشبک کار چوب   .٤٣

معرق کار چرم         .٤٤
معرق کار چوب       .٤٥

ملیله ساز   .٤٦
منبت کار چاقویی .٤٧

موج باف .٤٨
نقاشی قهوه خانهای .٤٩

نقاش مینا        .٥٠
نقاش گل و مرغ   .٥١
نقاش پشت شیشه .٥٢

نقاش روی چرم       .٥٣
نقاش روی چوب .٥٤

نگارگر       .٥٥
نمد مال سنتی .٥٦

نوارباف .٥٧

 

١٢ عنوان مجوز مربوط به رشتههای فرش
٥٨. پرداخت فرش

بافنده خانگی(تابلو فرش باف)  .٥٩
چله دوانی وچله کشی فرش دستباف .٦٠

رفوگر فرش و گبه .٦١
رنگآمیزی نقشه فرش دستباف .٦٢

رنگرزی گیاهی (خامه)  .٦٣

صمغگیر ابریشم خام .٦٤
نگارگر (طراح) نقشه قالی با کامپیوتر .٦٥

طراحی سنتی فرش دستباف .٦٦
قالیباف .٦٧
گبه باف .٦٨

نخریس سنتی .٦٩

٥٢ عنوان مجوز مربوط به حوزه صنعت
بستهبند محصوالت و ملزومات مصرفی،  .٧٠

مسافرتی، اقامتی و رفاهی
بستهبند چسب برق .٧١

بستهبند دستمال تنظیف .٧٢

بستهبند عطریات .٧٣
پرده دوز .٧٤

پنجهگیر و گلدوز جوراب (با ماشین نیمه صنعتی) .٧٥
تایپیست .٧٦
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تراشکار سنگ نمک (نمک تراش و سازنده احجام  .٧٧
نمکی)

تعمیرکار تلفن همراه  .٧٨
تعمیرکار چرخ خیاطی  .٧٩
تعمیر کار انواع ساعت .٨٠

توپ دوز پارچهای .٨١
توپ دوز چرمی .٨٢

توردوز پنجرههای ساختمانی .٨٣
تولیده کننده پیکسل .٨٤

تولید کننده کبریتهای کلکسیونی .٨٥
تولید کننده پد ظرفشویی .٨٦

تولید کننده ربات خانگی و تجاری .٨٧
تولید کننده زنجیر فلزی .٨٨

تولید کننده زیرانداز ضدآب .٨٩
تولید کننده قفل کابینت .٩٠

تولیدکننده و بستهبند انواع تم تولد .٩١
تولید کننده واکس .٩٢

تولیدکننده مهر و تسبیح .٩٣
دوزنده چادر مسافرتی .٩٤

خیاط لباس .٩٥
دوزنده انواع پرچم .٩٦
دوزنده لباس مبل .٩٧

رویهساز و تزئین کننده کفش .٩٨
سازنده میوههای خمیر چینی .٩٩

سازنده انواع کیف و کمربند نیمه صنعتی  .١٠٠
سازنده جعبههای فانتزی .١٠١
سازنده دکوراسیون منزل .١٠٢

سازنده شارژهای الکترونیک برای لوازم  .١٠٣
دیجیتالی

سری دوز سرویس آشپزخانه .١٠٤
سری دوزی سرویس خواب .١٠٥

تولید کننده شمع از پارافین .١٠٦
طراح روی شمع  .١٠٧

طناب باف .١٠٨
عروسک ساز .١٠٩

قاب ساز .١١٠
کاموا باف با ماشین .١١١

کوبلن دوز .١١٢
گلساز  .١١٣

گونی دوز .١١٤
مکرومه باف .١١٥
ملحفه دوز .١١٦

مونتاژکار قطعات پالستیکی .١١٧
تولید کننده اتصاالت شیلنگی .١١٨

مونتاژکار قطعات سنگ صنعتی  .١١٩
مونتاژکار اسباب بازی و لوازم پرورش فکری  .١٢٠

کودکان
مونتاژکار لوستر .١٢١

١۶٢ عنوان مجوز مربوط به زیرمجموعه حوزه تعاون و فرهنگ و ارشاد (رسانه)
اپراتور تبلیغات و اطالعرسانی رسانهای از طریق  .١٢٢

بسترهای دیجیتال مجازی
ادیتور (ویرایشگر) صوت ـ ادیتور (ویرایشگر)  .١٢٣

فیلم و ویدئو
ادیتور محتواهای صوتی و تصویری(مولتی مدیا) .١٢٤
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آزمونگر بازی .١٢٥
استاد بازی .١٢٦

استریمر .١٢٧
اقتباس کننده .١٢٨

آهنگساز موسیقی، تئاتر، فیلم .١٢٩
بازنویس .١٣٠

بازینامه نویس .١٣١
برنامهنویس نرم افزار .١٣٢

بستهبند انواع حاملهای رایانهای .١٣٣
پژوهش در زمینه فیلم و سینما .١٣٤

پژوهشگر موسیقی .١٣٥
پژوهشگر حوزههای علمی .١٣٦

پشتیبان سامانههای رسانه برخط و پلتفرمهای  .١٣٧
دیجیتال

پشتیبان فنی رسانه برخط .١٣٨
پشتیبان کاربری نرم افزار تحریریه آنالین (پنل  .١٣٩

انتشار اخبار و مطالب)
پشتیبان نرم افزارهای رایانهای (خدمات پس از  .١٤٠

فروش)
پشتیبانی فنی رسانه برخط .١٤١

پویانما (ساخت انیمیشن سینمایی و تلویزیونی) .١٤٢
تالیفگر .١٤٣

تحلیلگر نرمافزار .١٤٤
تدوین فیلم .١٤٥

تدوینگر طرح نرمافزار  .١٤٦
تدوینگر محتوای شنیداری .١٤٧

تدوینگر و ویرایشگر تصویر نرمافزار و رسانه  .١٤٨
برخط

تدوینگر و ویرایشگر متن نرم افزار رایانهای .١٤٩
ترانه سرا و تصنیف سرا .١٥٠

تصحیحگر (تصحیح متون کهن) .١٥١
تصنیفگر (نویسنده) .١٥٢

تصویرساز .١٥٣
تصویرگر داستانها و موضوعات قرآنی .١٥٤

تصویرگر .١٥٥
تنظیم کننده آثار موسیقی .١٥٦

تنظیم کننده اخبار و مطالب .١٥٧
تهیه کننده و سازنده ملزومات گریم .١٥٨

توزیع کننده کتاب .١٥٩
گردآورنده و تولیدگر محتوای نرمافزار رایانهای .١٦٠

جستجوگر و گردآورنده محتوا نرم افزار رایانهای .١٦١
چاپ کننده دستی و هنری .١٦٢

چکیده نویس(کتاب و مقاله) .١٦٣
چهرهپرداز سینمایی و تلویزیونی .١٦٤

حروفچین .١٦٥
خبرنگار .١٦٦

خوشنویس .١٦٧
خیاط رودوزیهای مدرن .١٦٨

داستان نویس قرآنی .١٦٩
داور بازی .١٧٠

دبیر تحریریه .١٧١
دبیر گروه .١٧٢

سازنده آکسسوار، ابزار و وسایل صحنه .١٧٣
طراح، سازنده و بافنده ریش، سبیل و کاله و  .١٧٤

دیگر آرایههای گریم
ساز ساز مدرن .١٧٥
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سازنده قلم و قلم تراش .١٧٦
سازنده کاغذ ابر و باد .١٧٧
سازنده لیقه و دوات .١٧٨

سردبیر .١٧٩
سردبیر روزنامه و مجالت آنالین سینمایی .١٨٠

سفالگر و سرامیک ساز مدرن .١٨١
شرح و تفسیر نویس .١٨٢
صدا بردار استدیویی .١٨٣

صدا گذار .١٨٤
صفحهبند مطبوعاتی .١٨٥

طراح ارتباط تصویری .١٨٦
طراح اسباب بازی .١٨٧

طراح بازی .١٨٨
طراح پای پوش .١٨٩

طراح پایگاه .١٩٠
طراح جلد کتاب .١٩١

طراح جلوههای بصری رایانهای .١٩٢
طراح جلوههای بصری .١٩٣

طراح جلوههای صوتی رسانههای نوین .١٩٤
طراح دکوراسیون داخلی .١٩٥

طراح رابط کاربری .١٩٦
طراح سیاه قلم .١٩٧

طراح صحنه .١٩٨
طراح طال و جواهر .١٩٩

طراح پارچه و لباس .٢٠٠
طراح محصوالت چاپی غیرکتاب .٢٠١

طراح مدل کسب و کار و نگارنده طرحهای .٢٠٢
 توجیهی کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانهای

طراح و دیزاینر شوی لباس .٢٠٣
طراح و سازنده مانکن .٢٠٤

طراح و سازنده ماسک تزیینی و نمایشی  .٢٠٥
طراح و مدل ساز .٢٠٦

طراح معماری سیستم نرمافزار .٢٠٧
طراح چادر .٢٠٨

طراح ابزار و ادوات تعزیه .٢٠٩
طراح انواع لباس مورد استفاده در امور نمایشی .٢١٠

طراح بستهبندی .٢١١
طراح مدل کسب و کار رسانهای .٢١٢

طراح پوشش سر(مقنعه، شال و روسری) .٢١٣
طراح و سازنده تیتراژ فیلم .٢١٤

طراح و سازنده تیزرهای تبلیغاتی فیلم  .٢١٥
طراح و سازنده عروسک نمایشی .٢١٦

طراح و سازنده عروسکهای سینمایی .٢١٧
فیلمنامه نویس .٢١٨

قاری قرآن .٢١٩
کاتب قرآن .٢٢٠

کارشناس امنیت رسانه برخط .٢٢١
کارشناس شبکههای اجتماعی .٢٢٢

کارشناس و پشتیبان امنیت رسانه بر خط .٢٢٣
کارگردان هنری .٢٢٤

کاریکاتوریست خبری .٢٢٥
کتیبه نویس .٢٢٦

کوالژ و تابلوساز .٢٢٧
طراح کیف مدرن .٢٢٨

گرافیست امور پیش از چاپ .٢٢٩
گرافیست تولید کننده محتوای خبری .٢٣٠
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١۴۰۰/١٢/١١

دارد

۸۰ / ٢١١۶۹۶

گرافیست چند رسانهای (مولتی مدیاکار) .٢٣١
گرافیست خبری .٢٣٢

گرافیک کار .٢٣٣
گردآوری کننده .٢٣٤

گزارشگر .٢٣٥
گوینده کتاب صوتی .٢٣٦

ماکت ساز .٢٣٧
متخصص طراحی برخط .٢٣٨

متخصص طراحی فیزیک .٢٣٩
متخصص طراحی موتورِ بازی .٢٤٠

متخصص طراحی هنری .٢٤١
متخصص طراحی هنری شخصیت .٢٤٢

متخصص فنی بازی .٢٤٣
متخصص موتور بازی .٢٤٤

متخصص هوش مصنوعی .٢٤٥
مترجم متون مطبوعاتی .٢٤٦

مترجم فیلم .٢٤٧
مترجم قرآن کریم، نهجالبالغه، صحیفه سجادیه  .٢٤٨

مفاتیحالجنان
متصدی امور فنی صدا  .٢٤٩

متصدی سایت سینمایی .٢٥٠
محقق و پژوهشگر قرآنی .٢٥١

مدیر پروژه .٢٥٢
مدیر صفحه آرایی .٢٥٣

مربی قرآن .٢٥٤
مروج کتابخوانی .٢٥٥

مشاور دینی (تلفنی/مجازی) .٢٥٦

مصصح قرآن .٢٥٧
معاون دبیر گروه .٢٥٨

معاون سردبیر .٢٥٩
معلم و مدرس قرآن (از راه دور/ مجازی) .٢٦٠

منتشر کننده محتواهای بازنشری .٢٦١
مینیاتور کار .٢٦٢

ناظر امور پیش از چاپ .٢٦٣
نت نویسی .٢٦٤

نسخه شناس کتب دینی و قرآنی .٢٦٥
نـقاش .٢٦٦

نقد فیلم .٢٦٧
نقد و یادداشت نویس تئاتر .٢٦٨

نمایشنامه نویس .٢٦٩
نمایه ساز (کتاب و مقاله) .٢٧٠

نمونه خوان .٢٧١
نویسنده متون مطبوعاتی (خبری) .٢٧٢

هنرمند پویانمایی .٢٧٣
هنرمند تجربه کاربری .٢٧٤

هنرمند جلوههای صوتی .٢٧٥
هنرمند صداپیشه .٢٧٦

هنرمند طراحی مفهومی بازی .٢٧٧
هنرمند مفهومی موسیقی .٢٧٨

هنرمند موسیقی .٢٧٩
هویهکار روی پارچه .٢٨٠
ویراستار فنی برنامه .٢٨١

ویراستار کتاب .٢٨٢
ویراستار متون مطبوعاتی(خبری) .٢٨٣

� www.dotic.ir



 

8

١۴۰۰/١٢/١١

دارد

۸۰ / ٢١١۶۹۶

٢٢ عنوان مجوز مربوط به حوزه امور تولیدات دامی و شیالت
٢٨٤. پرورش دهنده اردک گوشتی بومی

پرورش دهنده بوقلمون بومی .٢٨٥
پرواربند شتر .٢٨٦
پرواربند بره .٢٨٧

پرواربنــد گوسـالــه .٢٨٨
پرورش دهنده االغ .٢٨٩

پرورش دهنده شتر مرغ (توأم) .٢٩٠
پرورش دهنده شتر مرغ گوشتی (پرواری) .٢٩١

پرورش دهنده گاومیش .٢٩٢
پرورش دهنده ماهی در استخرهای دو  .٢٩٣

منظوره
پرورش دهنده ماهیان گرم آبی (ماهی کپور،  .٢٩٤

ماهی کپور هندی، ماهی هامون، ماهی بیگ هد)

پرورش دهنده زنبورعسل .٢٩٥
پرورش دهنده غاز بومی .٢٩٦

پرورش دهنده گاو شیری .٢٩٧
پرورش دهنده گوسفنـد، بــز .٢٩٨

تولید کننده پیله تر (نوغانداری) .٢٩٩
تکثیر دهنده و پرورش دهنده ماهیان زینتی .٣٠٠

پرورش دهنده اسب .٣٠١
پرورش دهنده قاطر .٣٠٢

پرورش دهنده کرم ابریشم .٣٠٣
پرورش دهنده شتر شیری .٣٠٤

پرورش دهنده مرغ بوم .٣٠٥

٣٧ عنوان مجوز مربوط به حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و تولیدات گیاهی
آمادهساز و بسته بند شیرینی خشک  .٣٠٦

خانگی و نان سنتی
آمادهساز و بسته بند حلوای سنتی .٣٠٧

آمادهساز و بسته بند آرد برنج،آرد نخودچی  .٣٠٨
وآرد ذرت

آمادهساز و بسته بند انواع شور و ترشی  .٣٠٩
آمادهساز و بسته بند انواع گندم/برنج/سویا  .٣١٠

ودانههای برشته شده
آمادهساز و بسته بندی پرک و بلغور .٣١١

آمادهساز و بسته بند سبزیجات خشک و  .٣١٢
میوه خشک

آمادهساز و بسته بند ترخینه .٣١٣

آمادهساز و بسته بند جوانه دانهها (گندم،  .٣١٤
ماش و ...)

آمادهساز و بسته بند سمنو .٣١٥
آمادهساز و بسته بند پیاز سرخ شده .٣١٦

بسته بند خرما .٣١٧
بسته بند ادویه ساییده نشده .٣١٨

بسته بند انجیرخشک .٣١٩
بسته بند توت خشک .٣٢٠

بسته بند شکر سفید تصفیه شده .٣٢١
بسته بند و درجه بند محصوالت زراعی،  .٣٢٢

باغی و گلخانهای 
بسته بند نمک طعام تصفیه شده .٣٢٣

پاک کننده و بسته بند انواع حبوبات .٣٢٤
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١۴۰۰/١٢/١١

دارد

۸۰ / ٢١١۶۹۶

پاک کننده و بسته بند زرشک، عناب و  .٣٢٥
لیمو عمانی   

پاک کننده و بسته بند کشمش و نخودچی   .٣٢٦
پاک کننده و بسته بند مغزهای خشک  .٣٢٧

(تخمه آفتابگردان، تخمه کدو ...)
پرورش دهنده قارچ خوراکی .٣٢٨
پرورش دهنده گل محمدی .٣٢٩

تهیه کننده و بوجاری کننده و بسته بند  .٣٣٠
بذر پیاز و غده محصوالت زراعی و زینتی

تولید سیر در منزل .٣٣١
تولیدکننده ابریشم خام (بهصورت صنعتی- .٣٣٢

مکانیکی)
تولیدکننده بذر پیاز .٣٣٣

٣٣٤. تولید کننده محصوالت زراعی، گیاهان 
زینتی، قارچ، نهال و ... در  گلخانههای 
کوچک خانگی تولید کننده موم و کندوی 

زنبور عسل
تولیدکننده موم و کندوی زنبور عسل .٣٣٥

تولید و بستهبندی کودهای فسیلی .٣٣٦
تولیدکننده آلوئه ورا .٣٣٧

تولیدکننده گیاهان دارویی .٣٣٨
تولیدکننده و بستهبند کودهای ارگانیک .٣٣٩

جمعآوری کننده شیر .٣٤٠
قند شکن وبسته بند قند .٣٤١

گل پرکن (جدا کننده کالله از گل زعفران) .٣٤٢

رونوشت: 
 - دفتر رییس جمهور.

- دفتر رییس مجلس شورای اسالمی.
- دفتر رییس قوه قضاییه.

- دفتر معاون اول رییس جمهور.
- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و 

رییس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
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١۴۰۰/١٢/١١

دارد

۸۰ / ٢١١۶۹۶

- معاونت حقوقی رییس جمهور.
- معاونت امور مجلس رییس جمهور.

- دیوان عدالت اداری.
- معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی.

- امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.
- کلیه وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی.
- روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران.

- دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت.
- دفتر هیأت دولت.

- استانداریهای سراسر کشور.
- دیوان محاسبات کشور.

- معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی.
- خزانهداری کل کشور.

- معاونت امور حقوقی و مجلس.
- سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

- گمرک جمهوری اسالمی ایران.
- سازمان خصوصیسازی.

- سازمان امور مالیاتی کشور.
- سازمان بورس و اوراق بهادار.

- سازمان حسابرسی.
- بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

- شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران.
- شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران.

- ادارات کل  امور اقتصادی و دارایی استانها.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر عسگری نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای استحضار.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیزاده نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای استحضار.

- برادر ارجمند جناب آقای مهندس شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای صفائی نسب مشاور محترم رییس دیوان محاسبات کشور و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای عبدالهی رییس محترم اتاق تعاون ایران و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای ممبینی رییس محترم اتاق اصناف ایران و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای دکتر ترکی معاون محترم نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای محمدی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور و عضو هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم سیاست گذاری اقتصادی و دبیر هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار برای اطالع.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر قریشی مدیر کل محترم دفتر وزارتی به همراه تصویر سوابق برای اطالع.

- برادر ارجمند جناب آقای محمدی سرپرست محترم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی برای اطالع.
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 « 2358بخشنـــــــــامه » 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشآفت تصویبمتقاضی محترم 

 آقای / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 با سالم،

رسیده  تصویببه  هایکشآفتکه هیئت نظارت برسموم در صورتی 81/2/18طبق تصمیم مورخ 

جدیدی که دارای امتیاز معین نسبت به  هایکشآفتکفایت رسیده باشد فقط ازنظر تنوع به حد 

مشابه موجود بوده و وجود این امتیاز درنتیجه آزمایش و بررسیهای الزم به ثبوت رسیده  هایکشآفت

خواهند رسید و جزو لیست سموم مجازکشور قرار خواهند  تصویبباشد با تصویب هیئت مذکور به 

 که فاقد امتیاز نسبت به سموم مجاز کشور یجدید هایکشآفتو ورود  از تصویبگرفت. بنابراین، 

 باشند ممانعت می شود ) در موارد ضروری هیئت می تواند بنابرصالحدید اتخاذ تصمیم نماید.(

امتیازات مورد نظر شامل تأثیر بهتر در کنترل آفت، اثرات سوء کمتر روی گیاهان زراعی و درختان 

 کشآفتزیست، عدم تجمع  انسان، حیوان و محیط ر برای( کمتToxicityمثمر و غیر مثمر، سمیت )

دربدن، سهولت کاربرد، کمی دوام در محیط، کم خطربودن متابولیت ها پس از تجزیه، انتخابی بودن 

 باشد.دزمصرف و نظایرآن در مقایسه با سموم مجاز کشور می بودن پایین ، کشآفت

، کشآفتاه نمونه همره جدید ب هایکشآفت تصویبلذا با توجه به موارد مذکور، الزم است درخواست 

مدارک و اطالعات کافی و جامع شامل موارد ذکر شده درضمیمه این بخشنامه )پیوست( دریک نسخه 

 به دبیرخانه هیئت نظارت برسموم ارسال گردد. cdنوشتاری و درچهار 
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 2358ضمیمه بخشنامه شماره 

 « کشآفت تصویبمدارک مورد نیاز برای » 

نام عمومی، شرکت سازنده یا فرموله ، کشآفتدرخواست متقاضی که در آن نام تجاری  -8

 کننده، آدرس، محصول و آفت هدف مشخص شده باشد.

مورد درخواست در کشور سازنده و در صورتیکه  کشآفتگواهی رسمی ثبت و مصرف  -2

درکشور سازنده مورد مصرف نداشته باشد، مدارک ثبت و مصرف آن در سه کشور مصرف 

 ران رسیده باشد.کننده که به تأیید سفارت جمهوری اسالمی ای

و حداقل  gr/kgتکنیکال / فرموله شده بر حسب  کشآفتغلظت ماده / مواد فعال موجود در  -3

قابل قبول )در صورتیکه ماده فعال موجود در سم از ایزومرهای متفاوت تشکیل میزان مجاز 

 شده باشد نوع و مقدار هر کدام از ایزومرها به تفکیک مشخص گردد.(

 تکنیکال / فرموله شده کشآفتمیزان ماده فعال در روش شناسایی و تعیین  -4

 روش شناسایی و تعیین میزان ایزومرها )درصورت وجود( و حدود مجاز قابل قبول -8

کنیکال/ فرموله شده و سایر محصوالت جانی با ذکر ت کشآفتناخالص های موجود در  -6

 gr/kgحداکثر میزان مجاز قابل قبول برحسب 

 ی ها و آبروش شناسایی و تعیین میزان ناخالص -7

 تکنیکال / فرموله شده کشآفتویژگی های فنی و مشخصات کامل فیزیکی و شیمیایی  -1

تکنیکال / فرموله شده و حدود مجاز  کشآفتروش انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی  -9

 قابل قبول

 نوع فرموالسیون مورد تقاضا برای ثبت با ذکر غلظت مواد فعال ماده موثره در هر فرموالسیون -81
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ماده / مواد موجود درهر فرموالسیون با ذکر غلظت حجمی با وزنی شامل مشخصات  ترکیبات  -88

همراه تصویر برگه آنالیز ترکیبات موجود ه ( بinertفعال، افزودنیها و مواد بیاثر)

 درفرموالسیون

حشره کش، قارچ کش، کنه ) ( فرموالسیون مورد تقاضاUse categoryطبقه بندی مصرف ) -82

 (.ش و غیرهکش، نماتد کش، علف ک

 بسته بندی فرموالسیون ازنظر حجم / وزن خالص، با ذکر جنس و مشخصات ظرف -83

 بهترین شرایط نگهداری و مدت دوام و پایداری ترکیب  -84

مصارف مورد نظر هرفرموالسیون از نظر نحوه تأثیر، درجه اختصاصی بودن، آفت هدف، نوع  -88

وت اقلیمی و آب و هوایی و نوع محصول، زمان مبارزه، روش کاربرد بسته به شرایط متفا

 سمپاش

(، Efficacy Studiesدر کنترل آفات ) کشآفتمطالعات انجام شده در خصوص کارایی  -86

برای محصول و حشرات  کشآفتشامل مدت دوام ترکیب در کنترل آفت هدف، ایمن بودن 

 د و تأثیر درجه حرارت، رطوبت و نوع خاک در نحوه ی تاثیرمفی

 ومقابلیت اختالط با سایر سم -87

مطالعات انجام شده و مستندات درخصوص سمیت ترکیب برای ارزیابی خطرات انسانی  -81

(Mammalian Toxicologyوستی و  -( شامل: سمیت حاد پستانداران )سمیت خوراکی

تنفسی(، تحریکات چشمی و پوستی، مطالعات مربوط به در معرض قرارگیری کارگران، سمیت 

 Long- term toxicityحاد، سمیت طوالنی مدت 

 (،Reproduction Studiesتولید مثل )
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 (،Teratogenicityناقص الخلقه زائی )

 (،Mutagenicityجهش زائی )

 (،Carcinogenicityسرطان زائی )

 و سایرموارد. ADI ،NOELsطبقه بندی خطر، 

 ( و گیاهان غیرهدفPhytotoxicityروی گیاهان زراعی و اشجار ) کشآفتاثرات سوء  -89

شده و مستندات درخصوص اثرات سوء بر روی ارگانیسم های موجود در مطالعات انجام  -21

( شامل: حشرات مفید، پرندگان، ماهی ها، آبزیان، جلبک ها، Ecotoxicologyمحیط زیست )

 LD50  /LC50زنبورعسل، بند پایان و میکرو ارگانیسم های مفید برحسب 

 نفوذ پذیری و تجزیه در خاک -28

( و نحوه تشکیل متابولیت ها، در حیوانات، گیاه، Environmental Fateرفتار در محیط ) -22

 مراه روش شناسایی و سنجش این متابولیت ها.ه خاک، و آب به

 متابولیت ها در خاک و گیاه سمپاشی شده تحت شرایط مختلف کشآفتدوام  -23

در مجصول سمپاشی شده درفواصل زمانی مختلف و مقدار مجاز آن  کشآفتباقیمانده  -24

(MRLs) 

 (Preharvest Intervalزمان سمپاشی تا برداشت محصول )فاصله آخرین  -28

 روش شناسایی و تعیین مقدار باقیمانده در گیاه، مواد خوراکی، خاک و آب -26

 (Reentry Intervalفاصله زمانیبین سمپاشی و اجازه ورود به مزرعه یا باغ ) -27

تجمع  احتیاطات الزم در زمان مصرف، عالئم مسمومیت درانسان، عضو مورد حمله، محل -21

 در بدن، کمکهای اولیه، پادزهر و طرز معالجه )در صورت امکان( کشآفت
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 برچسب پیشنهادی -29

 روش خنثی سازی و رفع آلودگی -31

 کشآفتطریقه انهدام ظروف خالی و پسماند  -38

 cdترجمه شده به فارسی به صورت نوشتاری و نیز برروی  MSDsبرگه اطالعات ایمنی  -32

 بصورت جداگانه

بر سموم می تواند از متقاضی ثبت اطالعات دیگری را به تشخیص خود درصورت نیاز هیأت نظارت 

 درخواست نماید.

 ســازمــان حفـظ نبــاتـات
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 2358الحاقیه بخشنامه 

کشها و همچنین فراهم شدن کشهای کشور، ثبت ترکیبات جدید آفتبه سبد آفت در راستای تنوع بخشی

کشهای نسل جدید با کارایی و ایمنی بیشتر، کشهای نسل قدیم و جایگزینی آفتشرایط برای حذف آفت

مطرح و مورد تایید به منظور  8/4/59کشها انجام و پیشنهاد ذیل در جلسه مورخ بازنگری در شرایط ثبت آفت

 قرار گرفت. 8958الحاقیه بخشنامه 

کشهایی که قبال توسط شرکت تولید کننده اصلی در کشور ثبت ردیده اند و شرکت های برای آفت -1

دیگری از منابع غیر اصلی درخواست ثبت آنها را دارند اخذ گواهی ثبت در کشور سازنده کافی است 

بچ از تکنیکال در خصوص مقدار درصد ماده موثره و مقادیر  9عات آنالیز مشروط به ارائه اطال

و سایر موارد که در  GLPعتبردارای گواهی توسط آزمایشگاه م significant-relevantناخالصیهای 

 کشهایی که قبال ثبت شده موجود است.دستورالعمل آفت

د کننده اصلی در کشور ثبت نشده یکشهایی که تا بحال توسط شرکت تولدر خصوص آن دسته از آفت -8

اند و شرکتی غیر از تولید کننده اصلی درخواست ثبت آنها را در کشور دارد، ارائه مدرک ثبت و مصرف 

آن مولکول حداقل در سه کشور و ارائه مدرک ثبت ترکیب شرکت فوق در کشور سازنده مشروط به 

درصد ماده موثره و مقادیر ناخالصیهای بچ از تکنیکال در خصوص مقدار  9ارائه اطالعات آنالیز 

significant-relevant  توسط آزمایشگاه معتبر دارای گواهیGLP  8958و سایر موارد بخشنامه 

و اکوتوکسیکولوژی ضروری است. چنانچه این شرکتها قادر به انجام و ارائه مطالعات تو کسیکولوژی 

تولید کننده اصلی در اختیار هیأت نظارت قرار  شرکتهای مولکول نباشند میتوانند این مطالعات را از

 بدهند.

 

� www.dotic.ir



 2358الحاقیه بخشنامه 

کشها و همچنین فراهم شدن کشهای کشور، ثبت ترکیبات جدید آفتبه سبد آفت در راستای تنوع بخشی

کشهای نسل جدید با کارایی و ایمنی بیشتر، کشهای نسل قدیم و جایگزینی آفتشرایط برای حذف آفت

مطرح و مورد تایید به منظور  8/4/59کشها انجام و پیشنهاد ذیل در جلسه مورخ بازنگری در شرایط ثبت آفت

 قرار گرفت. 8958الحاقیه بخشنامه 

کشهایی که قبال توسط شرکت تولید کننده اصلی در کشور ثبت ردیده اند و شرکت های برای آفت -1

دیگری از منابع غیر اصلی درخواست ثبت آنها را دارند اخذ گواهی ثبت در کشور سازنده کافی است 

بچ از تکنیکال در خصوص مقدار درصد ماده موثره و مقادیر  9عات آنالیز مشروط به ارائه اطال

و سایر موارد که در  GLPعتبردارای گواهی توسط آزمایشگاه م significant-relevantناخالصیهای 

 کشهایی که قبال ثبت شده موجود است.دستورالعمل آفت

د کننده اصلی در کشور ثبت نشده یکشهایی که تا بحال توسط شرکت تولدر خصوص آن دسته از آفت -8

اند و شرکتی غیر از تولید کننده اصلی درخواست ثبت آنها را در کشور دارد، ارائه مدرک ثبت و مصرف 

آن مولکول حداقل در سه کشور و ارائه مدرک ثبت ترکیب شرکت فوق در کشور سازنده مشروط به 

درصد ماده موثره و مقادیر ناخالصیهای بچ از تکنیکال در خصوص مقدار  9ارائه اطالعات آنالیز 

significant-relevant  توسط آزمایشگاه معتبر دارای گواهیGLP  8958و سایر موارد بخشنامه 

و اکوتوکسیکولوژی ضروری است. چنانچه این شرکتها قادر به انجام و ارائه مطالعات تو کسیکولوژی 

تولید کننده اصلی در اختیار هیأت نظارت قرار  شرکتهای مولکول نباشند میتوانند این مطالعات را از

 بدهند.

 

� www.dotic.ir


	header.pdf (p.1)
	مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.pdf (p.2-18)

