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 ……… درواقـع ، ……… شـماره ملـی   بـه ، …… فرزنـد 

، بـا  دارداجـازه   .……… شـرکت  به موجب این پروانـه 

ها و به ویژه شرایط مقررات، دستورالعملبا رعایت کامل ، 

مـی  انجـام وظـایف مربوطـه    رعایت تعهدات و ملزم به  

  رضا درگاهیمحمد                                   

  نباتاتحفظرئیس سازمان

                                                                                          ? ? ?سالمي ?ير?   جمهو?

                                                                                         ?? ?جها????  ?شا???

                                                 نباتاتحفظسازمان                                                         

  

یشیمیایهايکشفتآوالسیونفرمپروانه 

  : 1346مصوب سال ي اجرائی آن آئین نامه 36 و 31قانون حفظ نباتات و مواد 

فرزنـد  )فوقصاحب عکس ( ……… آقايمدیرعاملی به .……… ملیشناسه

به موجب این پروانـه  بنابراین. استشیمیاییهايکشآفت فرموالسیوني حوزهدر فعالیتبراي واجد شرایط الزم 

، .………… ملیکد داراي، ..…… از صادره …… به شماره شناسنامه ،

 مسئول فنی استبدیهی  .نمایدفعالیت  شیمیایی هايکشآفتفرموالسیون

 .استباتات فاقد اعتبارنحفظي سازماناین پروانه بدون هولوگرام و مهر برجسته

 ....آفات نباتی مجازدفعکشقارچ و کش، کنه

 ... آفات نباتی مجازدفع

 EC%90و مایونز% 80گیاهی

                B%6فرموالسیون حلزون کش متالدهاید 

                                                                                                                                                                

رئیس سازمان

                                                                                           : شما??

                                                                                         : تا?يخ  

? ?عتبا? ?سهمد                                                      صد??        ??تا?يخسا

  

  

قانون حفظ نباتات و مواد  17ي دهبه استناد ما

شناسهبا  ………… شرکت?ين?ه  بهنظر

واجد شرایط الزم  ،..……… کدپستی

،.… ، فرزند..…… آقايمسئولیت فنی

فرموالسیون يدرزمینهپشت این پروانه مندرج در

این پروانه بدون هولوگرام و مهر برجسته .باشد

 کنهکشفرموالسیون سموم حشره ،

 دفعکشفرموالسیون سموم علف

 گیاهیهاي فرموالسیون روغن

  فرموالسیون حلزون کش متالدهاید

                                                                                                                                    

  
  
  



  
  
  
  

است، و در صورت تخلف نسبت به لغو صالحیت مسئول فنـی و عنـداللزوم لغـو     1346اجرائی حفظ نباتات مصوب سال  دارنده پروانه موظف به رعایت کامل قانون وآئین نامه ي .1

 ).آئین نامه ي اجرائی قانون حفظ نباتات 44تبصره ماده (  .خواهد شد پروانه اقدام

و همچنـین موضـوع فعالیـت     )صاحبان امضـاء /صاحب( ي موظفو اعضاء هیأت مدیره انبارهاي مربوطه، مدیرعامل/درمحل قانونی استقرار شرکت، انبارو جابجائی هرگونه تغییر .2

 . به سازمان حفظ نباتات اعالم شود )آگهی تغییرات و روزنامه رسمی(ي مستندات الزم ي مربوطه، به طور کتبی و با ارائهشرکت، بایستی به منظور اعمال درسوابق و پروانه

بنابراین شرکت دارنده پروانه می بایست مراتب را به طور کتبی، با ذکر دالیل امر به سازمان . اجازه قبلی از سازمان حفظ نباتات انجام شود تغییرمسئول فنی می بایست با کسب .3

 .منظورجایگزینی اقدام کند ي موضوعات مندرج درپروانه، نسبت به معرفی فرد واجد صالحیت بهحفظ نباتات اعالم نموده، همچنین در صورت تمایل به ادامه فعالیت درحوزه

از جهـت انطبـاق   (ي پروانه درحوزه هاي مرتبط با موضوع فعالیت، اعم از سفارشات خرید و اخذ پیش فاکتور هاي شرکت دارندهي فعالیتمسئول فنی موظف است بر انجام کلیه .4

هاي فیزیکی و شیمیائی اقالم بازرسی شده بـا اسـتاندارد حـاکم و    به لحاظ تطبیق ویژگی( ، بازرسی بین المللی کاال)ویژگی هاي فیزیکی و شیمیائی اقالم با استانداردهاي حاکم

، نظارت داشته و پاسخگوي سواالت و مسائل مرتبط و )توسط عوامل مجاز توزیع(توزیع در مناطق و تجویز آنها  حمل و نقل خارجی و داخلی، ،)اظهار شده در پیش فاکتور مربوطه

 .سازمان حفظ نباتات کشور باشد يمطرح شده از ناحیه

 در شرکت، این پروانه براي بار اول به مـدت  )صاحبان امضاء/صاحب( ي موظفمدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره درصورت عدم رعایت تعهدات و مسائل فنی توسط مسئول فنی و .5

?ر??  ))یک سال(( ، براي بار دوم  به مدت))شش ماه(( ? ت  .?هد شد خو)) لغو دائم ((? ?? صو?

همچنین پادزهرهاي الزم را منطبق و متناسب با نوع . ي کارکنان شرکت اعمال کنندایمنی الزم را در مورد کلیه ي اقدامات بهداشتی وو مسئول فنی موظفند کلیه مدیران ذیربط .6

 .باشد، قرار دهند) افراد واجد شرایط و آموزش دیده به منظور بهره برداري(کش تدارك شده، فراهم نموده و درمحل هاي مناسب، به نحوي که به سهولت در دسترس اقالم آفت

 .پروانه باید درمحل مناسب و در معرض دید نصب شود  .7

 .یا انتقال به دیگران نمی باشد  این پروانه قابل واگذاري و .8

 .سموم مورد تقاضا براي ورود، به همراه سایر مدارك الزم می باشد/فروشنده سمقبل از هرگونه اقدام براي واردات سموم، آن شرکت موظف به ارائه نمایندگی رسمی از  .9
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