
 قانون حفظ نباتات

 31.241431مصوب قانونحفظنباتات

گردداینسازماندارایشخصیتتشکیلمی ازتاریختصویباینقانونسازمانحفظنباتاتوابستهبهوزارتکشاورزی-3ماده

 .وزیرکشاورزیادارهخواهدشد بهوسیلهیکرییسبهانتخابحقوقیاستو

 .سازمانبهعهدهوزیرداراییاستانتخابذیحساب-تبصره

 :شودسازمانحفظنباتاتدارایشوراییاستکهازاشخاصزیرتشکیلمی-1ماده

 وزیرکشاورزی3-

 معاونفنیوزارتکشاورزی1-

 معاونوزارتدارایی1-

 معاونوزارتکشور.-

 معاونوزارتبهدارییایککارشناسبهانتخابوزیربهداری5-

 هایگیاهیسهبررسیآفاتوبیماریرییسمؤس2-

 رییسسازمانحفظنباتات7-

بادفعآفاتارتباطداردبهانتخابوزیر مدیرعاملبنگاهشیمیاییوسهنفرکارشناسدفعآفاتباشخصیتهاییکهکارآنها8-

 .هدبوددارریاستشوراخوافنیوزارتکشاورزیعهده کشاورزیودرغیاباومعاونکشاورزی.وزیر

 مواقعلزومبرحسبدعوتوزیر-1ماده در جلساتماهیانهخواهدداشتو تقاضایرییسسازمانجلسه شورا کشاورزییا

 .خواهددادالعادهتشکیلفوق

 :وظایفسازمانحفظنباتاتبهشرحزیراست-.ماده

بیماری-الف آفاتو با مبارزه آفاتو داخلیبهتشخیصشورایحفظنباتاتو ایهایقرنطینهبیماریهایعمومینباتاتو

 .رایگان کشاورزیبههزینهدولتوبهطورتصویبوزارت

نشدهولیوزارتکشاورزیمبارزهباآنآفت مشارکتدرامرمبارزهباآفاتوبیماریهاییکهجزوآفاتعمومینباتاتمنظور-ب

 .اعالمکندراهمگانی



اینقانون13و38و.3و31و31و 33 ومواد31وبندجودرماده9و7ومواد2ظایفیکهطبقتبصرهمادهاجرایو-ج

 .است حفظنباتاتمحولگردیدهبهعهدهسازمان

 :وظایفشورا-5ماده

 .تصویببرنامهکارساالنهسازمانحفظنباتاتکشور3-

 .ایداخلیمینباتاتوقرنطینههایعموتصویبفهرستآفاتوبیماری 1-

 .تصویببودجهتفصیلیواصالحبودجهسازمانبهمیزاناعتبارمصوب 1-

 .آیدواظهارنظروصدوردستورهایالزممی هایسازمانحفظنباتاتیااطالعاتیکهازمنابعمختلفبهدستبررسیگزارش .-

 .گردیدهاست نقانونبهعهدهشورامحولای13و31و31و9انجاموظایفیکهطبقمواد5-

وانباریاجرایعملیاتمبارزهرابهطور هاینباتیهرگاهوزارتکشاورزیبهمنظورجلوگیریازاشاعهآفاتوبیماری-2ماده

برای ضروریهمگانی مناطق در معینی  مدت رسانید خواهد عموم اطالع به مقتضی وسایل به را مراتب کلیهتشخیصدهد

کشاورزیموظفبهمبارزه صاحبانیامستأجرینمزارعوباغاتودارندگانمحصوالتتعاونیروستاییوکشاورزانو شرکتهای

 .باشندمینباتات هایفنیسازمانحفظطبقدستورهاوراهنمایی

حفاظتازمسمومیتبرایانسانوطریقه سازمانحفظنباتاتموظفاستنوعوترکیبسمومونحوهمبارزهوموقعو-تبصره

 .وسائلمقتضیبهاطالععمومبرساند بهداشتیآنرادرهرمنطقهبهدامودستورات

باشندباپرداختهزینهمبارزهبهسازماناختیار اینقانونهرگاهکسانیوسایلوامکاناتمبارزهنداشته2دراجرایماده-7ماده

بهوسیلهشرکت تاقدامسازمانمکلفاسدهندومی یا اگرشخصیبهطریقفوقعملنکندسازمانراساً  هایبهمبارزهکند.

بهاضافهده بههرطریقدیگریکهصالحبدانداقدامبهمبارزهخصوصیدفعآفاتیااشخاصویا نمودهوهزینهتمامشدهرا

 .کند درصدآنبهوسیلهاجرایثبتاسنادوصول

پیشنهادشورایحفظنباتاتوتصویبوزیر مانحفظنباتاتمجازاستدرمواقعضروریدرموردمبارزههمگانیبهساز-تبصره

 .کشاورزانوباغدارانتشریکمساعیکند موادووسائلولوازمدولتیباکشاورزیبا

 سازمان-8ماده یا مستقیم طور دولتبه به مؤسساتوابسته دولتیو و غیرهایخصوصیو تهیه کشتو امر به مستقیم

هاینباتیدستوراتفنیسازمانحفظموردمبارزهباآفاتوبیماری کنندمکلفنددرکشاورزیمبادرتمینگاهداریمحصوالت

 .اجراگذارند نباتاترابهموقع

هاینباتیازاشاعهآفاتوبیماریجلوگیری وزارتکشاورزیبرحسبپیشنهادشورایحفظنباتاتمجازاستبهمنظور-9ماده

نباتات برایمدتیکهضروریبداندممنوعیامحدودسازد.دراینقبیلمواردسازمانحفظ درهرمنطقهازکشورکشتنباتاتیرا



هاجرابرساندوصاحباناشجاروزراعاتموظفب فصلکشتبهوسائلمقتضیبهاطالععموممکلفاستمراتبراسهماهقبلاز

 ورودوخروجمحصوالتکشاورزییامتفرعاتآنراازیکناحیهبهناحیهدیگرمجازاست هستندوهمچنینسازمانحفظنباتات

انبارهابکند.اشخاصیکهمقرراتاینمادهرااجرا کارخانجاتوممنوعیاموکولبهانجامعملیاتگندزداییونظایرآندرمزارعو

 زراعاتواشجارنکننددرمورد  محصوالتکشاورزیومتفرعاتآنعینعملخواهدشدونسبتبه31آنهاطبقبندجماده

 .شودجنسبهنفعدولتضبطمی

تواندمحصوالتدیگریراکهمی همزمانبااعالمممنوعیتکشتنوعیمحصولوزارتکشاورزیموظفاستمحصولیا-تبصره

 .بهزارعانمعرفیکندزراعتممنوعهشودجانشین

کردنمحصوالتکشاورزیویانباتاتو هاینباتیمعدومدرمواردیکهبهمنظورجلوگیریازاشاعهآفاتوبیماری-31ماده

شودبهترتیبزیرعملنباتاتوتصویبوزارتکشاورزیضروریتشخیصدادهمی آنهابهپیشنهادشورایحفظاشجارویابقایای

 :شدخواهد

ونباتموردکشتودورانرشدآنطبق برابرقیمتشخموبذروهزینهنگاهداریبرحسبنوعآفت.درموردزراعاتتا-الف

 .خواهدشد کشاورزیمحلخسارتتعیینوپرداختنظراداره

ارشناسکهبرطبقمقرراتنفرک درمورداشجاربانظریککمیسیونسهنفریمرکبازنمایندهوزارتکشاورزیویک-ب

مالکاشجارباشندیکنفربهنمایندگی شودوصاحباشجاریانمایندهاومیدادگستریانتخاب ودرصورتیکهچندنفرمشاعاً

 .بهمیزانتعیینشدهپرداختخواهدشدکندوخسارتتعیینمی آنانخسارترا

ازطرفکشاورزانوصاحبانمزارعو هاینباتیآلودهبهآفاتوبیماریمعدومکردنبقایایزراعاتواشجارومحصوالت-ج

 .االجرااستتعیینشدهالزم کتبیسازمانحفظنباتاتدرمدتباغاتبااخطار

نباتاتبدونپرداختخسارتبهعمل هرگاهنباتیدرمناطقممنوعهکشتشدهباشدمعدومکردنآنازطرفسازمانحفظ-د

 .آیدمی

 باغدارانوصاحبانمحصوالتکشاورزیازاجرای-تبصره مأمورینانتظامیمکلفند درصورتاستنکافکشاورزانو اینماده

ذینفعنسبتبهاجرایمقرراتاینمادهبامأمورینسازمانحفظنباتات چهلوهشتساعتازتاریخاخطاربهحداکثردرظرف

 .همکاریکنند

هاینباتاتوبهطورکلیهرگونهنباتوقسمت نهالوتخم-میوه-ریشه-پیوند-قلمه-پیاز-دنبذرواردکر-33ماده

اخطار قبلیازوزارتکشاورزیاستبهاشخاصیکهبدونپروانهاجناسمزبورراواردکنند مستلزمتحصیلپروانهنباتیبهکشور

نمایندهسازمانحفظنباتاتدرگمرکمعدوم رجازکشوربرگردانندواالباحضوریکماهبهخاشودکهحداکثردرظرفمدتمی

 .خواهدشد



مراکزگمرکواردودرنتیجهرسیدگیمعلومشود نباتاتومحصوالتکشاورزییامتفرعاتآنهاکهباپروانهبهیکیاز-31ماده

 ورتموجودقابلترخیصنیستدرصورتیکهبهتشخیصوزارتایبهصهایقرنطینهبیماری آلودگیبهآفاتوکهبهعلت

سپساجازهترخیصدادهخواهدشددرغیر بینبردبههزینهصاحبانآنگندزداییشدهوکشاورزیباگندزداییبتوانآفترااز

شودآنهاراازکشورتعیینمیآناخطارخواهدگردیدتادرمدتیکهصاحبان اینصورتمراتبازطرفسازمانحفظنباتاتبه

بدونپرداختخسارتمعدوم سازمانمزبورکننددرصورتیکهصاحبانکاالیمزبورپسازکشورخارجنکنندازطرف خارج

آناقدامنکندکاالازکاالتاتاریخاعالمشدهنسبتبهپرداخت هایگندزداییدرصورتیکهصاحبخواهدشد.درموردهزینه

مربوطباقیماندهبهاء هاینباتاتپسازگندزداییبهفروشرسیدهوبعدازاستیفاءحقوقدولتوهزینه ازمانحفظطرفس

 .صاحبآندادهخواهدشدبه

زنبورعسلدستوراتفنیالزموضعوبا سازمانحفظنباتاتمکلفاستبرایجلوگیریازمسمومیتانسانودامو-31ماده

 .هایجامعبهاطالععمومبرسانددستورالعمل حفظنباتاتآنراضمنتنظیمتصویبشورای

باشدوسازمانسازمانحفظنباتاتمی هایخصوصیدفعآفاتمنوطبهدریافتپروانهازتشکیلمؤسساتوشرکت-.3ماده

 .مؤسساتحقنظارتفنیخواهدداشتمزبوردراین

گردداجراکنندواالپروانهمیوتوصیه ندمقرراتیراکهازطرفسازمانحفظنباتاتتدوینصاحباناینمؤسساتوشرکتهاموظف

 .آنهالغوخواهدشد

 .تابعمقرراتاینقانونخواهندبود اندهایدفعآفاتکهقبلازتصویباینقانونتأسیسشدهمؤسساتوشرکت-3تبصره

هایدفعآفاتکهفاقدمؤسساتوشرکت اضایسازمانحفظنباتاتازادامهفعالیتمأمورینانتظامیمکلفندبهتق-1تبصره

 .باشندجلوگیریکنندمیالذکرپروانهفوق

شرکت و مؤسسات مورد در حکم این قانوناجرای این تصویب از قبل که آفات دفع پسازتأسیسشده های ششماه اند

 .تصویباینقانونخواهدبودتاریخ

 -35ماده تبصره مشمول آفات دفع خصوصی مؤسسات و 3شرکتها بانک7ماده می اساسنامه ایران  .باشندکشاورزی

اینقانونراپساز.موضوعبندالفماده ایهایعمومیوقرنطینهوزارتکشاورزیهرسالفهرستآفاتوبیماری-32ماده

 .خواهدرسانیداطالععموم وزیرانبهوسائلمقتضیبهتصویبهیأت

هاینباتیوهاینباتیوهورمونبیماری بندیوتوزیعوصدورکلیهسمومدفعآفاتوورودوساختوتبدیلوبسته-37ماده

 .کشاورزیاست محتاجاخذپروانهازطرفوزارتکشهاعلف

پروانهازسازمانحفظنباتاتاخذوبا مکلفندهاینباتیهاینباتیوهورمونفروشندگانسمومدفعآفاتوبیماری-38ماده

 .3ماده1کندبهفروشبرساننددرصورتعدمرعایتمقرراتاینمادهطبقتبصرهمی برایموادمزبورتعیینبهاییکهسازمان

 .نسبتبهآنانرفتارخواهدشد



مشخصاتپروانهتطبیقنکندوزارت شودبامیهاینباتیکهبهمعرضفروشگذاشتهدرصورتیکهسمومیاهورمون-تبصره

 .بود بهجلوگیریازفروشوضبطآنخواهدکشاورزیمکلف

بودجهکلکشوربهاقساطچهارگانهدر وزارتداراییمکلفاستاعتباراتسازمانحفظنباتاترابهمیزانمصوبدر-39ماده

 .دراختیارسازمانمزبوربگذاردابتدایهرفصل

منظورنگردیدهنیزوزارتکشاورزیمکلف بینینشدهکههزینهآندربودجههایپیشدرصورتحملهآفاتوبیماری-11ادهم

 .تأمینخواهدکرد استودولتاعتباراتالزمرابهمبارزهفوری

باشدرییسسازمانحفظنباتاتداشته هایمربوطبهدفعآفاتفوریتدرمواردیکهخریدسمومووسایلوهزینه-13ماده

استبه تصویبمجاز و نباتات مناقصه تشخیصشورایحفظ مقررات رعایت بدون ریال میلیون پنج مبلغ تا کشاورزی وزیر

 .کند خریداریومصرف

العادهیزانفوقهزینهصحراییکهمبلغآنازم شودبهمأمورینمبارزهباآفاتکمکبهوزیرکشاورزیاجازهدادهمی-11ماده

 .بپردازدآنانتجاوزنکند

مؤسساتدفعآفاتیافروشندگانسموموارد درصورتیکهخساراتیناشیازتعللیاعدمرعایتنکاتفنیشرکتهایا-11ماده

 .مراجعقضاییمکلفندبهاینقبیلشکایاتخارجازنوبترسیدگیکنند قضاییمراجعهکندآیدوشاکیبهمراجع

تصویبتهیهوپسازتصویبدولتبهموقعاجرا نامهاجراییاینقانونراوزارتکشاورزیظرفسهماهازتاریخآیین-.1ماده

 .گذاردمی

 .باشددولتمأموراجرایاینقانونمی-15ماده

بهتصویبمجلسسنارسیدهبوددرجلسه 31.5اسفندماه35تبصرهکهدرتاریخروزدوشنبه8مادهو15قانونباالمشتملبر

  .سیصدوچهلوشششمسیبهتصویبمجلسشورایملیرسید اردیبهشتماهیکهزاروشنبهدوازدهمروزسه


