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ماده قانونی

متن ماده

اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی
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تجػطُ هبزُ 6
لبًَى

ٍظاضتربًِ ّبی جْبز کطبٍضظی ،غٌبیغ ،کطَض ٍ ثْساضت ثِ
هٌظَض کبّص پسوبًسّبی کطبٍضظی هَظفٌس ًسجت ثِ
اعالعضسبًی ٍآهَظش ضٍستبییبى ٍ تَلیسکٌٌسگبى السام الظم ضا
ثؼول آٍضًس.

ثطگعاضی حسٍز  30زٍضُ آهَظضی اًفطازی ٍ گطٍّی زض استبًْبی کطَض زض سبل 98
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هبزُ  11لبًَى

ارزیابی عملکرد

توضیحات

هستٌسات ٍ ػولکطز هَضز تبییس است.

سبظهبى هَظف است ثب ّوکبضی ٍظاضتربًِ ّبی ثْساضت،
زضهبى ٍ آهَظش پعضکی (زض هَضز پسوبًسّبی پعضکی)،
غٌبیغ ٍ هؼبزىً ،یطٍ ٍ ًفت (زض هَضز پسوبًسّبی غٌؼتی ٍ
هؼسًی) ،جْبز کطبٍضظی (زض هَضز پسوبًسّبی کطبٍضظی)

ضَاثظ ٍ ضٍشّبی هسیطیت اجطایی پسوبًسّبی کطبٍضظی زض جلسِ هَضخ  89/1/29ضَضای

ضَاثظ ٍ ضٍش ّبی هطثَط ثِ هسیطیت اجطایی پسوبًسّب ضا

ػبلی حفبظت هحیظ ظیست تػَیت گطزیس.

تسٍیي ٍ زض ضَضای ػبلی حفبظت هحیظ ظیست ثِ تػَیت
ثطسبًس ٍظاضتربًِ ّبی هصکَض هسئَل ًظبضت ثط اجطای ضَاثظ
هػَة ّستٌس.
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4

پسوبًسّبی ػبزی زض چطذِ سبیط ثرص ّبی تَلیسی هَضز استفبزُ لطاض هی گیطًس ٍ جوغ
کلیِ تَلیسکٌٌسگبىٍ ،اضزکٌٌسگبى ٍ تَظیغ کٌٌسگبى کبال ٍ هَاز آٍضی اعالػبت پسوبًس کل ٍ هسیطیت ضسُ زض زست پیگیطی است .پسوبًسّبی ٍیژُ زض حَظُ
هبزُ  20آییي ًبهِ ثبیس هطرػبت ،همساض ٍ ًحَُ هسیطیت پسوبًس ٍیژُ ذَزضا ثِ آفت کص ّب ّستٌس کِ سبظهبى حفظ ًجبتبت ثطآٍضز زلیك اظ هیعاى سوَم سٌَاتی ثِ تفکیک
کل ٍ کلطُ ٍ پیص ثیٌی اػتجبض ٍ پیگیطی اظ سَی سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزجِ ٍ ػسم ًتیجِ ٍ
ضطح هٌسضج زض اظْبضًبهِ ،ثِ سبظهبى ٍ زستگبُ شیطثظ اضایِ
اجطایی
اًؼکبس آى اظ عطیك زفتط هحیظ ظیست ٍ سالهت غصا ثِ سبظهبى هحیظ ظیست گعاضش گطزیسُ
ًوبیٌس.
است.

هبزُ  36آئیي ًبهِ
اجطایی

 ....هبهَضیي ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکیٍ ،ظاضت
جْبزکطبٍضظیٍ ،ظاضت ًیطٍ ثبیس ًسجت ثِضٌبسبیی ،گعاضش ٍ
پیگیطی اظ ترلفْبی هطتجظ ثب ایي لبًَى السام ًوبیٌس.

گعاضش ترلف هطثَط ثِ لبچبق سوَم یب آفت کص ّب هی ثبضس کِ عی هکبتجِ ضییس
سبظهبى جْبز کطبٍضظی استبى گلستبى پیگیطی ضسُ است.

هکبتجِ هَضز ًظط اظ سبظهبى حفظ ًجبتبت ثِ زفتط هحیظ
ظیست ٍ سالهت غصا ٍظاضت جْبز کطبٍضظی اضسبل ضسُ
است .هستٌسات گعاضش ثِ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست
اضائِ ًگطزیسُ است.

هستٌسات غطفب هطثَط ثِ یک هَضز ثَزُ است.
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زستگبّْبی هصکَض زض تجػطُ هبزُ ( )6لبًَى ،ثبیس زض اجطای
هسئَل اجطایی پسوبًس ٍیژُ زض ثرص کطبٍضظی ضبهل آفت کص ّب سبظهبى حفظ ًجبتبت هی
هبزُ  37آئیي ًبهِ
تکبلیف ایي تجػطُ ،ثطًبهِسبالًِ ذَز ضا تٌظین ٍ اػتجبضات الظم
ثبضس کِ ثطای تبهیي اػتجبض پیگیطی ضسُ کِ زض غَضت تبهیي اػتجبض لبثل سبهبًسّی هی ثبضس.
اجطایی
ضا پیص ثیٌی تب زض لبًَى ثَزجِ گٌجبًسُ ضَز.

هستٌسات یک هَضز زضذَاست اػتجبض اضسبل ضسُ است.
اهب هی ثبیست ثػَضت سبالًِ ،هستوط ٍ ثِ اًساظُ ًیبظ
ٍالؼی پیص ثیٌی ٍ تبهیي اػتجبض ضَز.
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هبزُ  63ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی ثطلی
ٍ الکتطًٍیکی

هکبتجِ هصکَض زض تبضید  99/2/22اًجبم ضسُ ٍ لجل اظ
آى الساهی گعاضش ًطسُ است .لصا ضطٍضت زاضز
گعاضضبت ثػَضت سبالًِ ٍ هستوط ثِ سبظهبى حفبظت
هحیظ ظیست اضسبل ضَز.
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هبزُ  2ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

ٍظاضتربًِ ّبی هَضَع هبزُ  11لبًَى ،ضوي ًظبضت ثط حسي
اجطای ایي هػَثِ زض زستگبُ ّبی هتجَع گعاضش هطثَط ضا ثِ
عَض سبالًِ ثِ سبظهبى اضائِ زٌّس.

عی ًبهِ ثِ هؼبٍى تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌبثغ ٍظاضتربًِ ٍ هسئَل هسیطیت سجع زض ذػَظ
اٍلَیت لطاضزازى هَضَع ٍ اجطای آى ٍ اضائِ گعاضش ثِ زفتط هحیظ ظیست ٍ سالهت غصا اًجبم
ضسُ است.

ث-
ٍظاضت جْبز کطبٍضظی هَظف است ثب ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات
* ّوکبضی زض تسٍیي آییي ًبهِ اجطایی ثٌس (ة) هبزُ ( )7لبًَى احکبم زائوی ثطًبهِ تَسؼِ
هطثَط ًسجت ثِ اجطای هَاضز ظیط السام ًوبیس:
کطَض
الف -تطٍیج ٍ آهَظش تَلیس کٌٌسگبى ٍ ضٍستبئیبى زض ضاستبی
* ثطگعاضی جلسبت ثبظثیٌی" العاهبت تَلیس ،فطآٍضی ،ثبظضسی ٍ غسٍض گَاّی ،ثطچست گصاضی
کبّص پسوبًسّبی کطبٍضظی ثب ّوکبضی هسیطیت اجطایی
ٍ ثبظاض ضسبًی هَاز غصایی
پسوبًس هَضَع هبزُ ( )7لبًَى ٍ ثب استفبزُ اظ ذسهبت فٌی
* تسٍیي  16زستَضالؼول فٌی تَلیس هحػَل گَاّی ضسُ ثطای هحػَالت ظضاػی
ثرص ذػَغی ٍ تؼبًٍی
* تسٍیي زستَضالؼول "غسٍض ،تجسیس ،تؼلیك ،ضفغ تؼلیك ٍ اثغبل پطٍاًِ کبضثطز ًطبى اضگبًیک
ة -تسٍیي ٍ اثالؽ زستَضالؼول حول ٍ ًمل (ضطایظ ًگْساضی
(هحػَل ظیستی) /گَاّی زض حبل گصاض ثِ اضگبًیک"
ثْساضتی ٍ پیص سطهبزّی) اًَاع هحػَالت کطبٍضظی جْت
*ّوبٌّگی ثب ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی زض عطح اضتمب سالهت  8هحػَل
کبّص تَلیس پسوبًس هطثَط ثِ حول ٍ ًمل هحػَالت
کطبٍضظی
کطبٍضظی ثب ّوکبضی ٍظاضتربًِ ّبی ضاُ ٍ تطاثطی ٍ ثْساضت،
* تسٍیي ضیَُ ًبهِ اجطایی اذص پطٍاًِ کبضثطز ًطبى استبًساضز تطَیمی حس هجبظ آالیٌسُ ّب
زضهبى ٍ آهَظش پعضکی
زض هحػَالت کطبٍضظی ثِ هٌظَض تسْیل زض فطآیٌس اجطا
ح -تسٍیي استبًساضزّبی ثستِ ثٌسی هحػَالت کطبٍضظی ثب
*عطاحی سبهبًِ غسٍض ًطبى حس هجبظ آالیٌسُ ّب زض هحػَالت کطبٍضظی
ّوکبضی هؤسسِ استبًساضز ٍ تحمیمبت غٌؼتی ایطاى
* ثطگعاضی ً 2000فط سبػت زٍضُ آهَظضی " تَلیس هحػَالت گَاّی ضسُ ثب ضٍیکطز غسٍض
تجػطُ – ًحَُ ًگْساضی هحػَالت کطبٍضظی ثبیس زض ثطچست
پطٍاًِ ًطبى حس هجبظ آالیٌسُ ّب زض هحػَالت کطبٍضظی "
ّبی ثستِ ثٌسی ثِ غَضت ًَضتبضی ٍ تػَیطی زضج ضَز.
* آهَظش ٍهؼطفی ثیص اظ ً 1400فطفبضؽ التحػیالى ثرص کطبٍضظی ثؼٌَاى هتمبضیبى
ت -تسٍیي ،اجطا ٍ ًظبضت ثط ثطًبهِ جبهغ اغالح ضٍش ّب ٍ
هسیط کٌتطل کیفیت
ضطایظ ًگْساضی هحػَالت کطبٍضظی
* ثجت ً 558فط هسیط کٌتطل کیفیت زاضای پطٍاًِ زض سبهبًِ غسٍض ًطبى حسهجبظ آالیٌسُ ّب
ث-پیص ثیٌی ضاّکبض زض هطحلِ تَلیس هحػَالت کطبٍضظی زض
پٌجطُ ٍاحسذسهبت الکتطًٍیکی ٍظاضت جْبزکطبٍضظی
جْت تَلیس هحػَالت ثب لبثلیت ًگْساضی ٍ ػوط هفیس ثیطتط
* پبیص سبهبًِ غسٍض ًطبى حس هجبظ آالیٌسُ ّب زض هحػَالت کطبٍضظی
ٍ کبّص تَلیس پسوبًس.
ج-
ج -ضاُ اًساظی ًظبم تضویي کیفیت هحػَالت کطبٍضظی ثب
 زثیطذبًِ سالهت ٍظاضت جْبزکطبٍضظی زض تطکیل گطزیس.ّوکبضی ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی ٍ سبظهبى
زض حبل حبضط ایي زفتط ثِ ػٌَاى ًمغِ توبس ٍظاضت جْبزکطبٍضظی ثب سبظهبى هلیهلی استبًساضز ایطاى ثِ هٌظَض کبّص تَلیس پسوبًس
استبًساضزٍ ،ظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی ٍ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست فؼبلیت
چ -ثطًبهِ ضیعی الظم جْت ذطیس ٍ هػطف کَزّبی کوپَست
هیًوبیس
حبغلِ
ًحَُ ضٌبسبیی هحػَل گَاّی ضسُ زض ثبظاض اظ عطیك زضج کس زض لسوت پیگیطی کسحً -ظبضت ثط اجطای ضَاثظ ٍ ضٍضْبی هػَة.
هحػَل

ثطای ثٌسّبی الف ،ة ،ح،ت ،چ ٍ ح الساهبت اضسبل
ًطسُ است.

تجػطُ  2هبزُ 12
ضَاثظ ٍ ضٍش
ّبی هسیطیت
اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

ٍظاضت جْبز کطبٍضظی هَظف است زض پبیبى ّط سبل همبزیط
سوَم فبسس ٍ سٌَاتی کِ ثِ ػٌَاى پسوبًس ٍیژُ هحسَة هی
گطزًس ،ثِ سبظهبى اػالم ًوبیس.

هسئَل اجطایی پسوبًس ٍیژُ زض ثرص کطبٍضظی ضبهل آفت کص ّب سبظهبى حفظ ًجبتبت هی
ثبضس کِ ثطای تبهیي اػتجبض پیگیطی ضسُ کِ زض غَضت تبهیي اػتجبض لبثل سبهبًسّی هی ثبضس.
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هبزُ  18ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

زستگبُ ّبی اجطایی هَظفٌس ثِ هٌظَض تَسؼِ فؼبلیت ّب ٍ
تطَیك ثرص غیط زٍلتی زض اهط آهَظش ٍ تطٍیج ،ضٌبسبیی،
اغالح هسیطیت پسوبًس  ،ظهیٌِ ّبی الظم ثطای سطهبیِ گصاضی
ایي ثرص ضا زض ثطًبهِ ّبی تَسؼِ پٌجسبلِ پیص ثیٌی
ًوبیٌس.

ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت ّبی اػتجبضی ٍ ثَزجِ ای ایي هْن ٌَّظ هحمك ًگطزیسُ ٍلی جعٍ
اٍلَیت ّب ثَزُ ٍ زض زستَض کبض ٍ اٍلَیت ّب لطاض زاضز.
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تجػطُ هبزُ 19
ضَاثظ ٍ ضٍش
ّبی هسیطیت
اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

سبظهبى ٍ ٍظاضتربًِ ّبی غٌبیغ ٍ هؼبزى ،ػلَم ٍ تحمیمبت
فٌبٍضی ،جْبز کطبٍضظی ،کطَض ٍ آهَظش ٍ پطٍضش هَظفٌس
ًسجت ثِ اجطای آهَظضْبی هَضز ًیبظ ثِ هٌظَض هسیطیت
پسوبًس کطبٍضظی ،الساهبت الظم ضا ثِ ػول آٍضًس.
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12

8

زض زستَض کبض سبلیبًِ لطاض زاضتِ ٍزاضز کِ آذطیي آى هطثَط ثِ سبل  1398هی ثبضس.
(ثطگعاضی حسٍز  30زٍضُ آهَظضی اًفطازی ٍ گطٍّی زض استبًْبی کطَض)

گعاضش ثِ سبظهبى اضائِ ًطسُ است.

پیص ثیٌی ثَزجِ غَضت ًگطفتِ است.

هستٌسات سبل  1398اضائِ ضسُ است.

هبزُ  20ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

ٍظاضت جْبز کطبٍضظی هَظف است سبالًِ گعاضش الساهبت
اًجبم ضسُ زض اجطای ایي ضَاثظ ضا ثِ سبظهبى اضائِ زّس.

هکبتجبت ٍ گعاضضبت هسیطیت پسوبًس اضسبل ضسُ است.

زض گعاضضبت اضسبلی فمظ یک هکبتجِ اظ زفتط هحیظ
ظیست ٍ سالهت غصا ثِ زفتط ٍظاضتی ٍظاضت جْبز
کطبٍضظی اضائِ ضسُ است .گعاضضی ثِ سبظهبى حفبظت
هحیظ ظیست اضسبل ًطسُ است.

هبزُ  21ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

هسیطیت اجطایی پسوبًس ،سبظهبى ٍ ٍظاضت جْبز کطبٍضظی
هَظفٌس زستَضالؼول ّبی ًحَُ اجطای ٍ هطاحل ػولیبتی
پسوبًسّبی ثرص کطبٍضظی هطتجظ ثب ٍظبیف سبظهبًی ذَز ضا
ظطف ضص هبُ پس اظ اثالؽ ایي هػَثِ تْیِ ٍ اثالؽ ًوبیٌس.

ٍظاضت زض سبل  1384همسهبت تسٍیي ضَاثظ هَضَع هبزُ  11لبًَى ضا اًجبم ٍ زض سبل
 1391زض کبضگطٍُ هلی ثِ تػَیت ضسبًس ٍزضذَاست تػَیت زض ضَضایؼبلی هحیظ ظیست ضا
اضسبل ًوَز کِ هحمك ًطس .تػَیت ضَاثظ فؼلی ثب حضَض ًوبیٌسُ ایي ٍظاضتربًِ ًجَزُ ٍ هَضز
تبییس ًوی ثبضس.

ضَاثظ هَجَز ،زض کویسیَى اهَض ظیطثٌبیی هػَة ضسُ
کِ زض آى ٍظاضت جْبز کطبٍضظی ًیع ػضَیت زاضز .الظم
است ٍظاضت پیطٌْبزات اغالح ضَاثظ ضا ثِ غَضت
هکتَة ثطای سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست اضسبل تب زض
زستَض کبض لطاض گیطز.
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هبزُ  22ضَاثظ ٍ
ضٍش ّبی
هسیطیت اجطایی
پسوبًسّبی
کطبٍضظی

ٍظاضتربًِ ّبی کطَض ٍ جْبز کطبٍضظی ٍ سبظهبى ٍ سبیط
زستگبُ ّبی شیطثظ اػتجبضات هَضز ًیبظ اجطای ایي ضَاثظ ٍ
ضٍضْبی اجطایی ضا زض لَایح ثَزجِ سٌَاتی پیص ثیٌی ًوبیٌس.

زض حَظُ پسوبًس ٍیژُ تَسظ سبظهبى حفظ ًجبتبت سبلیبًِ اًجبم هی ضَز .زض ذػَظ پسوبًس
ػبزی زض لبلت تسٍیي ضبذع ّبی پسوبًس تَسظ زفتط هحیظ ظیست ٍ سالهت غصا زض حبل
تجییي هَضَع ثطای ثرص اجطایی ٍ پیگیطی هی ثبضس.

هستٌسات پیص ثیٌی اػتجبض زض ثَزجِ سٌَاتی اضائِ
ًطسُ است.

