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 19/07/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 عنوان موضوع
 دهفروشن هر برای منبع ثبت و مواد شیمیایی بهداشت مجوزهای اخذ روند ارائه راهکار به منظور رفع مشکالت موجود در

 دارو و غذا سازمان در

 انجمن مدیران – اتاق اصناف طرح موضوع مرجع

 موضوعشرح 

خراسان   حمایت از کسب و کار دبیرخانه استانی کمیتهجلسه   چهارمیننهمین جلسه دبیرخانه شورا و موضوع در 

  در سال جاری مطرح گردید. رضوی

خصوصی همچون خانه صنعت مواردی از سوی تشکلهای بخش در ارتباط با موانع کسب و کار در حوزه غذا و دارو، 

. در جلسه خردادماه دبیرخانه درباره معدن، انجمن مدیران صنایع و اتاق اصناف به دبیرخانه شورا منعکس شد و

و در همان نشست مطرح شد که دریافت این مجوزها برای   شدصدور مجوزهای مربوط به واردات مواد شیمیایی بحث 

بر است؛ البته در همان نشست از حوزه  معاونت محترم  غذا و داروی استان توضیح بخش خصوصی، طوالنی و هزینه

و ارقام مشخصی است که وزارتخانه ذیربط  که هزینه های مربوط به اخذ مجوز در اختیار استان نیستدادند 

. لذا عمال تصمیمات در این زمینه در استان اخذ مصوبه هیات وزیران تعیین و به استانها ابالغ میکند برگرفته از

لذا موضوعات جهت ارائه پیشنهادات ملی و استانی  شود و استانها مداخله ای در خصوص هزینه اخذ مجوزها ندارند نمی

 در جلسات مورد کارشناسی قرار گرفت.

 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

هزینه باال و روند بسیار کند و زمانبر در صدور مجوزهای مربوط به واردات مواد شیمیایی، از مشکالت 

ی که باید در این خصوص طی شود زمانبر است و هزینه زیادی به بخش فرآیندمربوط به این حوزه است. 

 خصوصی تحمیل می کند. 

 نظرات اعضا حاضر در جلسه:  

 شورا:جلسه دبیرخانه 

هزینه باال و روند بسیار کند و زمانبر در صدور مجوزهای مربوط به واردات  :مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان 

ی که باید در این خصوص طی شود زمانبر است و هزینه فرآیندمواد شیمیایی، از مشکالت مربوط به این حوزه است. 

 زیادی به بخش خصوصی تحمیل می کند. 

هزینه های مربوط  ،1399طبق مصوبه هیات وزیران در شهریور  :دادی، رئیس اداره غذا و داروی استان حسین مق

به اخذ مجوز در این زمینه مشخص شده و این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست و الزم است برای 

هیل بهداشتی نیز، برای تسدر خصوص مواد اولیه واحدهای تولیدی لوازم آرایشی و  موضوع پیگیر باشید. اصالح این

و افزایش سرعت، به مسئوالن فنی واحدهای تولیدی تفویض اختیار گردیده است. سه سال است که از سوی مسئول 

واحد فنی پیگیری و خریداری ها صورت میگیرد و آنالیز و تایید فنی در سامانه گمرکی توسط مسئول فنی انجام 

. مثل چای، اسانسها، رنگها و... . برای ورود این مشمول ثبت منبع هستندقلم کاال  23دیگر اینکه، میشود. نکته 

د. طبق میگرد فرآیندکاالها به کشور، ابتدا باید وضعیت شرکت واردکننده بررسی شود و همین باعث طوالنی شدن 
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ری ؛ اما برای دفعات بعد، کار وارد سیکل پیگیروز ثبت منبع صورت میگیرد 30دستورالعمل حداکثر ظرف 

 در خصوص کاهش زمان صدور مجوزها نیز، مکاتبات را با مرکز انجام دادیم.مسئول فنی میشود. 

در خصوص این موضوع، الزم است که  : رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 دستورالعمل مربوط به ثبت منبع را بررسی کنیم تا اصالحات الزم پیشنهاد شود.

 :  حمایت از کسب و کار دبیرخانه استانی کمیتهجلسه 

مجوزهای مربوط به واردات دریافت  : رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

؛ معاونت محترم  غذا و داروی استان توضیح دادند بر استبرای  بخش خصوصی، طوالنی و هزینهشیمیایی  مواد

اخذ مجوز در اختیار استان نیست و ارقام مشخصی است که وزارتخانه ذیربط برگرفته از که هزینه های مربوط به 

د و شو مصوبه هیات وزیران تعیین و به استانها ابالغ میکند. لذا عمال تصمیمات در این زمینه در استان اخذ نمی

و تایید فنی مواد  برای افزایش سرعت در خریداستانها مداخله ای در خصوص هزینه اخذ مجوزها ندارند. 

به مسئوالن فنی واحدها تفویض اختیار شده و سه سال است که این موضوع  مورد نیاز واحدهای تولیدی، شیمیایی

این امر باید اینکه  وقلم کاال  23به طوالنی بودن روند اخذ مجوزها برای  توجهدر سامانه مربوطه در حال ثبت است. با 

. اتحادیه صنف تولیدکنندگان گیرد مسیری سی روزه را دربرمیا طی شود، در آنج در مرکز بررسی و فرآیند

و میگویند سازمان غذا و دارو هنوز به دستورالعمل پالستیک مشهد به دنبال اخذ مجوز برای واردات هستند 

 مشخص و کاملی برای صدور مجوز نرسیده است.

ساعت  24برای صادرات از طریق سامانه، ظرف  :پزشکی مشهددکتر مقدادی، نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

موضوع باید از طریق مرکز تایید شود و ترخیص و بارگزاری مجوز را صادر میکنیم اما برای انجام واردات، 

  روزه است. 30طریق مسئول فنی صورت میگیرد و روند ثبت حدودا از مجوزها 

فعال اقتصادی برای انجام ثبت :خارجی سازمان صمت خراسان رضوی محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی 

کاری برای واردات کاال را انجام دهد؛ اما  فرآیندسفارش ابتدا به سامانه مراجعه میکند و پس از این کار، میتواند ادامه 

ش در تهران فرآیندکه الزامی است و اخذ این کد به دلیل این IRCدر ثبت سفارش اقالم غذایی و بهداشتی، دریافت کد 

 گردد. برای دریافت این کد درانجام میگیرد، زمانبر است. این موضوع باعث نارضایتی و تحمیل هزینه های اضافی می

. ضمن اینکه، فعال میلیون تومان رسیده است 12اما اکنون این رقم به میلیون تومان اخذ میشد؛  8گذشته 

ت نیاز به ویرایش اطالعاتش در سامانه، باید مجددا هزینه ای در صوراقتصادی که کد را دریافت کرده، 

... معموال اجتناب ناپذیر است و به نظر میرسد اخذ این . این ویرایش به خاطر تغییر در نوع کاال وبپردازید

برای اشخاص و شرکتهای حقوقی )و نه  IRCمساله دوم این است که کد  جایگاهی نداشته باشد. هزینه

میشود. این موضوع برای وارداکننده ها و تولیدکننده های شخصی مشکل زاست و باید ترتیبی اتخاذ  صادر حقیقی(

شود تا اشخاص حقیقی هم بتوانند این کد را دریافت کنند. ما در گذشته این مساله را منعکس نمودیم اما تاکنون 
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دستگاهها به آن متصلند و به  سامانه یکپارچه تجارت خارجی سامانه ای است که تمامنتیجه ای ندیدیم. 

ها در این سامانه راحتتر و با سرعت بیشتری امکان پذیر باشد. لذا اگر مکاتبه اداری الزم فرآیندانجام این  نظر میرسد

تسهیل میشود؛ بازرگان با ورود به این سامانه میتواند درخواستش را ثبت کند و  فرآینددر این زمینه صورت گیرد، 

از سوی بهداشت و درمان بررسی و در نهایت تایید یا رد گردد. قاعدتا رد درخواست حقی را برای همزمان، موضوع 

نیز مساله  IRCصدور کد  فرآینددر خصوص زمانبر بودن خاتمه می یابد.  فرآیندمتقاضی ایجاد نخواهد کرد و 

ثبت سفارش به خاطر اینکه به  فرآیند. زمان طوالنی صدور مجوز مشکالتی به دنبال دارد. در گذشته ستا درست

صورت متمرکز در تهران اتفاق می افتاد، روندی طوالنی داشت و بعد از تفویض اختیار از سوی وزیر به استانها در این 

را به استانها به ویژه خراسان  IRCبه نظر میرسد میتوان موضوع صدور کد زمینه، رضایت بیشتری حاصل شد. 

، تفویض اختیار کرد تا رضایت مندی بیشتری را شاهد بود. ه از آسیای میانه داردبا توجه به وارداتی ک رضوی

را در دستور کار قرار داد. اگر تعرفه مصوبه هیات وزیران را داشته  IRCهمچنین، میتوان اصالح تعرفه های صدور کد 

 قابلیت اصالح دارد تا دیگر در هنگام انجام ویرایش، هزینه ای محاسبه نگردد.باشد 

خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: آنچه اعضای خانه صنعت درباره مشکالت این  نمایندهامیر روح پرور،  

 IRCحوزه مطرح کردند، در وهله نخست، مربوط به عدم تفویض اختیار به استان و طی کردن مراحل اداری دریافت 

مدت در پاسخگویی تیکتهای ارسالی در کارتابل، تغییر  از سازمان غذا و دارو در تهران است. همچنین، انتظار طوالنی

هزار تومان که فاقد مصوبه و قانون مشخصی است و نیز، تغییر 100میلیون و 2میلیون به  1.5نرخ ثابت ماده اولیه از 

یش هزار تومان که آن هم فاقد مصوبه مشخصی برای افزا750میلیون و 9میلیون به  6.5نرخ ثبت منبع ماده اولیه از 

 قیمت است.

بت صدور ث فرآیندطبق شیوه نامه مربوط به  :نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدادی دکتر 

، در صورتی که نقصی وجود نداشته باشد، حداکثر منبع که صفر تا صد آن در سازمان غذا و دارو صورت میگیرد

در این خصوص میتوان پیگیری کرد که کار از طریق سامانه سریعتر انجام  روزه است. 30زمان صدور مجوز، 

قانون  7براساس بند پ ماده  نکته دیگر درباره پیشنهاد انجام اینکار در سامانه جامع تجارت است. شود.

ی که وزارت احکام دائمی، هر گونه واردات مواد اولیه و فروش محصوالت آرایشی و بهداشتی و غذایی باید در سامانه ا

به  پاسخ فرآیندبهداشت اعالم میکند ثبت شود وگرنه به عنوان جرم و قاچاق تلقی میگردد. دلیل طوالنی بودن 

 بررسی شود، درخواستها بسیار زیاد است و چون از همه استانها ارسال میاین است که، استعالمات در سامانه ا

، برای 1399شهریور  19ها نیز، طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ گردد. درباره تعرفه  و بارگزاری پاسخها زمانبر می

هزار تومان هزینه 600میلیون و 4هزار تومان مصوب شده و اصالح و تمدید آن، 750میلیون و 9ثبت منبع ماده اولیه 

زینه اصالح هزار تومان ه 100میلیون و 1هزار تومان هزینه صدور و 100میلیون و 2دارد. در خصوص خود فرآورده نیز 

 اخذ میشود.

: ثبت درخواست مواد اولیه تولیدات آرایشی و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضویامیرفخریان 

قانون احکام دائمی نخواهد بود؛ زیرا هم اکنون دیگر  7بهداشتی و غذایی در سامانه جامع تجارت، نافی و ناقض ماده 
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متصل است. با این کار بحث قاچاق هم منتفی میشود و اگر دو وزارتخانه با یکدیگر وارد  سامانه ها نیز به این سامانه

مذاکره شوند، مشکل حل خواهد شد. درباره رقم تعرفه ها نیز واردکننده ها گله مندند و به نظر میرسد این تعرفه ها 

ر زیاد است؛ درحالیکه چنین کاری توسط میلیون تومانی برای کار کارشناسی بسیا9قابلیت اصالح را دارد. اخذ هزینه 

سازمان صمت بدون هزینه انجام میشود و پس از ثبت سفارش هزینه ها به صورت آنالین پرداخت میگردد؛ اما وزارت 

و  بسیار طوالنی است IRCزمان سی روزه برای صدور کد بهداشت قبل از ثبت سفارش هزینه را دریافت میکند. 

استانی به عنوان پیشنهاد خوبی میتواند در این خصوص مطرح گردد. این موضوع قابلیت باید کوتاه شود و تفویض 

 اجرا دارد و اگر شورای گفتگو پیشنهاد دهد احتماال حل گردد. 

قلم کاالیی که مشمول  23: صدور مجوز برای مقدادی نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتر 

ه است؛ اما برای سایر اقالم یکی  دو روزه انجام میشود. درباره اشخاص حقیقی و صدور مجوز روز 30ثبت منبع است، 

برای آنها نیز چون پاسخگو بودن اشخاص حقوقی از نظر بار حقوقی مشکلی به دنبال نخواهد داشت، واگذاری به سمت 

 TTAC نه نیز باید بگویم که سامانهشرکتها و اشخاص حقوقی است. درباره سامانه جامع تجارت و اتصال به این ساما

وزارت بهداشت به سامانه جامع تجارت متصل است اما ثبت اولیه و ثبت منبع ماده اولیه باید در سامانه خود این 

 وزارتخانه ثبت شود. از نظر لینک سامانه ها و سایر مراحل از طریق سامانه جامع تجارت مشکلی وجود ندارد.

اصناف: تولیدکنندگان مواد شوینده و بهداشتی و مواد پاک کننده درخواست اضافه شدن به رسته برزشی، نماینده اتاق 

های تولیدکننده های پالستیک را داشتند که این اتفاق افتاد؛ اما برای مجوزهای این دو رسته باید استعالمهای غذا و 

استعالمها نداده و هنوز این مشکل حل نشده دارو نیز اخذ شود که معاونت غذا و دارو هنوز پاسخ مثبتی برای این 

 است و تبصره ای که در کمیسیون نظارت برای استعالم از غذا و دارو آمده، دو رسته را دچار مشکل کرده است.

در بحث بازرسی از واحدهای تولیدی برای صدور مجوز واردات مواد اولیه نیز اعتراضها مربوط به پروسه طوالنی این  

 دو ماه اخیر مجوزی برای واردات مواد اولیه صادر نشده است. کار است؛ در 

در پاسخ به مساله استعالمها که از سوی اتاق  :مقدادی نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتر 

یه از اصناف مطرح شد، گفت: در بحث صدور مجوز کارگاهی برای واحدهای آرایشی و بهداشتی، صرفا باید مجوز اول

 وزارت صمت دریافت شود.

: با مراجعه به واحدهای کارگاهی مواد شوینده و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهددانایی، کارشناس 

بهداشتی میبینیم که نکات بهداشتی الزم در آنها اجرا نمیشود و مطمئنیم که پاسخ غذا و دارو به استعالمات ما در 

از طرفی، نمیتوانیم برای تولید تمامی مواد بهداشتی مجوز کارگاهی بدهیم. در زمینه تولید این زمینه منفی است و 

الکل هم نمیتوانیم نظارت فروش را انجام دهیم و تایید آنها باید از سوی سازمان صمت صورت گیرد. بازرسی های 

لعمل را ابالغ کند، ما نظارتها را بر شش اتحادیه از سوی اتاق اصناف صورت میگیرد و اگر معاونت غذا و دارو دستورا

 واحدهای زیرمجموعه خود چندبرابر میکنیم.



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
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قلم کاال،  23: درباره زمان ثبت منبع :رضوی خراسان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس لبافی

برای افراد حقیقی و حقوقی  IRCروز کاهش یابد. درباره صدور کد  7مقرر شد پیشنهاد دهیم مدت زمان این کار به 

کنند، میتوانیم درباره تسری صدور این کد از حقوقی به حقیقی را نیز، چون افراد حقیقی کارت بازرگانی دریافت می

پیشنهاد دهیم؛ چرا که هم اکنون اشخاص حقیقی معتبری وجود دارند که از بسیاری از شرکتهای ثبت شده معتبرترند 

و ارتباط آن با سامانه جامع TTAC گانی بحث حقیقی و حقوقی نداریم. در زمینه سامانه و از طرفی، در حوزه بازر

تجارت، معاونت غذا و دارو اعالم کرد که این ارتباط وجود دارد و الزم است ارتباط به طور کامل صورت گیرد و میتوان 

و نرخ ویرایش نیز، با توجه به اینکه رقم  پیشنهاد الزم در این خصوص را مطرح نمود. در زمینه تعرفه ها در نرخ اولیه

تعرفه باالست، میتوان پیشنهاد کاهش این تعرفه ها را مطرح کرد. این اتفاق میتواند به تجارت خارجی و فعاالن این 

 را درخواست نماییم.  IRCحوزه کمک کند. همچنین، مقرر شد موضوع تفویض اختیار استانی برای صدور کد 

: ارتباط سامانه ها وجود دارد ولی اینکه داره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضویامیرفخریان رئیس ا

استعالمات از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود و پاسخ دریافت گردد، مهم است و وقتی این بستر در سامانه جامع 

 تجارت وجود دارد، میتوان از آن استفاده کرد.

 

 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

9/6/1400 

 زیاد های هزینه بررسی کار،  دستور با رضوی خراسان کار و کسب از حمایت کمیته  استانی دبیرخانه جلسه چهارمین 

 و دارو و غذا سازمان در فروشنده و هر  ثبت هر برای منبع ثبت و شیمیایی مواد بهداشتی های مجوز اخذ زمانبر پروسه

 موجب به منبع ثبت مشمول کاالی قلم 23 جزء به واحد هر فنی مسئوالن به شده انجام اختیار تفویض به توجه با

 مورخ 307/1400 ص411 ، استان تجارت و معدن ، صنعت خانه 19/04/1400 مورخ 888/1400 شماره درخواست

 .گردید مطرح و تصمیمات زیراتخاذ ، صنایع مدیران انجمن  ونظرات ، مشهد اصناف اتاق 29/04/1400

 فرایند محصوالت و بندی بسته ماقال اولیه مواد واردات اجرایی دستورالعمل 2-5 بند موجب به اینکه به نظر -1

-f-w: مدرک کد) قلم افزایش/ اصالح/ تمدید/ صدور محصول و منبع ثبت مشمول آشامیدنی و غذایی شده

 زمان حداکثر صدور فرایند اجرای روند( 01/07/1398 بازنگری تاریخ و 30/06/88 صدور مورخ   025-3

 تعیین کاری روز 30...    و ارزیابی نواقص، وجود عدم درصورت  آنهم ورود بهداشتی پروانه صدور جهت

 برای مانز مدت این و میشود انجام الکترونیکی صورت به اقدامات کلیه اینکه به عنایت با لذا است، گردیده

 الیم بازارهای  وضعیت و مستمر های دستورالعمل و مقررات و قوانین تغییرات و است زیاد بسیار ذینفعان

 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت گردید پیشنهاد لذا میگردد آنان زیان و ضرر موجب اقتصادی و

 :دستورالعمل  در شده درج مدت اصالح ضمن

 . دهند کاهش هفته یک به حداکثر را زمان مدت: الف 
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 گاهدانش قوی کارشناسی بدنه به توجه با خصوص این در  شده تعیین ملی های فرایند کلیه: ب 

  ویرض خراسان استان جمله از استانها به  استانی خصوصی بخش و دستگاهها سایر و پزشکی علوم

 .شود تفویض

ـ مورخ  57495/ت 68349موضوع تصویب نامه شماره  -2  خصوص در وزیران محترم هیات   19/06/1399   ه

 ماده منبع ثبت نرخ تغییر به توجه با  دولت، مالی مقررات  از بخشی قانون 24 ماده های تعرفه بروزرسانی

 پیشنهاد مربوطه امور سایر و کارشناسی های هزینه برای ریال 97.500.000 به ریال 65.000.000 از اولیه

 محترم معاونت طریق از گو و گفت شورای در طرح ضمن مراتب و گردد نظر تجدید نرخ افزایش در تا گردد

 .شود پیگیری شورا دبیرخانه و دارو و غذا

 به مربوط خارجی تجارت  سامانه دو  در اطالعات ثبت پروسه افزایش و کاری موازی از جلوگیری برای -3

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 7 ماده "پ" بند موضوع دارو و غذا سازمان و صمت وزارت سازمان

 اهشک اجرا، در تسریع به منجر که نحوی به اصالحی دقیق پیشنهادات ذیربط اجرایی دستگاه دو  شد، مقرر

 از پس تا  اعالم  شورا دبیرخانه به هفته یک ظرف  حداکثر گردد، اقدامات انجام فرایند شدن کوتاه هزینه،

 .گردد پیشنهاد مرکز به گو و گفت شورای  جلسه در طرح

 یمیاییش مواد  واردات و بهداشتی مجوز حوزه به مربوط اقتصادی فعاالن پذیرش فرایند در اینکه به عنایت با -4

 یقیحق شخصیت و بازرگانی کارت دارای افراد از بسیاری طرفی از و میشوند پذیرش حقوقی اشخاص صرفا

 .یابد تسری  نیز حقیقی افراد  برای   حقوقی  اشخاص  مجوز که گردد پیشنهاد شد مقرر هستند،

 پیشنهادات

 رد فروشنده هر برای منبع ثبت و مواد شیمیایی بهداشت مجوزهای اخذ روند موضوع مشکالت موجود در در ارتباط با

پیشنهاد ات به شرح  زیر مورد تایید و تصویب  دبیرخانه قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورا  ،دارو  و غذا سازمان

 ارائه گردد:

 فرایند محصوالت و بندی بسته اولیه اقالم مواد واردات اجرایی دستورالعمل 2-5 بند موجب به اینکه به نظر -1

-f-w: مدرک کد) قلم افزایش/ اصالح/ تمدید/ صدور محصول و منبع ثبت مشمول آشامیدنی و غذایی شده

 زمان حداکثر صدور فرایند اجرای روند( 01/07/1398 بازنگری تاریخ و 30/06/88 صدور مورخ   025-3

 تعیین کاری روز 30...    و ارزیابی نواقص، وجود عدم درصورت  آنهم ورود بهداشتی پروانه صدور جهت

 برای مانز مدت این و میشود انجام الکترونیکی صورت به اقدامات کلیه اینکه به عنایت با لذا است، گردیده

 الیم بازارهای  وضعیت و مستمر های دستورالعمل و مقررات و قوانین تغییرات و است زیاد بسیار ذینفعان

 آموزش و درمان و بهداشت وزارت گردید پیشنهاد لذا میگردد آنان زیان و ضرر موجب اقتصادی و

 :دستورالعمل  در شده درج مدت اصالح ضمن پزشکی

 . دهند کاهش هفته یک به حداکثر را زمان مدت: الف 
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 یقو کارشناسی بدنه به توجه با خصوص این در  شده تعیین ملی های فرایند کلیه: ب 

 جمله از استانها به  استانی خصوصی بخش و دستگاهها سایر و پزشکی علوم دانشگاه

 .شود تفویض  رضوی خراسان استان

 وزیران محترم هیات   19/06/1399   هـ مورخ  57495/ت 68349موضوع تصویب نامه شماره  -2

 تغییر به توجه با  دولت، مالی مقررات  از بخشی قانون 24 ماده های تعرفه بروزرسانی خصوص در

 و کارشناسی های هزینه برای ریال 97.500.000 به ریال 65.000.000 از اولیه ماده منبع ثبت نرخ

 در طرح ضمن مراتب و گردد نظر تجدید نرخ افزایش در تا گردد پیشنهاد مربوطه امور سایر

 شود. پیگیری شورا دبیرخانه و دارو و غذا محترم معاونت طریق از گو و گفت شورای

  تواردا و بهداشتی مجوز حوزه به مربوط اقتصادی فعاالن پذیرش فرایند در اینکه به عنایت با -3

 کارت دارای افراد از بسیاری طرفی از و میشوند پذیرش حقوقی اشخاص صرفا شیمیایی مواد

  یبرا   حقوقی  اشخاص  مجوز که گردد پیشنهاد شد مقرر هستند، حقیقی شخصیت و بازرگانی

  .یابد تسری  نیز حقیقی افراد

 به مربوط خارجی تجارت  سامانه دو  در اطالعات ثبت پروسه افزایش و کاری موازی از جلوگیری برای -4

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 7 ماده "پ" بند موضوع دارو و غذا سازمان و صمت وزارت سازمان

 اهشک اجرا، در تسریع به منجر که نحوی به اصالحی دقیق پیشنهادات ذیربط اجرایی دستگاه دو  شد، مقرر

 نمایند  اعالم  شورا دبیرخانه به هفته یک ظرف  حداکثر گردد، اقدامات انجام فرایند شدن کوتاه هزینه،

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 10/03/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  9صورتجلسه  -1

 17/6/1400مورخ  خراسان رضوی   حمایت از کسب و کار دبیرخانه استانی کمیته 5صورتجلسه  -2

 استان تجارت و معدن ، صنعت خانه 19/04/1400 مورخ 888/1400 شمارهنامه  -3

ستورالعمل  -4 سته  ماقال اولیه مواد واردات اجرایی د صوالت  و بندی ب شامیدنی  و غذایی شده  فرایند مح شمول  آ  م

صول  و منبع ثبت صالح / تمدید/ صدور  مح  و 30/06/88 صدور  مورخ   f-w-025-3: مدرک کد) قلم افزایش/ ا

 (01/07/1398 بازنگری تاریخ

 وزیران محترم هیات   19/06/1399   هـ مورخ  57495/ت 68349تصویب نامه شماره  -5

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 7ماده  -6

 


