
  

  نباتات حفظ قانون اجرائي نامه آئين

  

  : كليات -اول فصل

  .بود خواهد نامه آئين اين مقررات تابع نباتي آفات دفع به مربوط عمليات نامه آئين اين تصويب تاريخ از  -1 ماده

 باغات مزارع،  جنگل،  صحرا در كه هستند اي زنده غير و زنده عوامل كليه 1 ماده در مندرج آفات از منظور -2 ماده
،  اماكن،  انبار در يا و زده صدمه اشجار يا و زراعي گياهان يا كشاورزي محصوالت به مستقيم غير يا مستقيم بطور

  .شوند مي كشاورزي هاي فرآورده كيفي و كمي تقليل موجب نقليه وسائل و كارگاهها

 و انتشار،  بروز،  ورود از روشها و وسائل و مواد انواع از استفاده با كه است عملياتي انجام آفات دفع از منظور -3 ماده
  .نمايد جلوگيري آفات زيان و توسعه

 مي يافته شكل تغيير يا اوليه صورت به حيواني و گياهي محصوالت شامل و بوده اعم كشاورزي هاي فرآورده -4 ماده
  .باشد

 مورد آفات دفع امر در انحاء از نحوي به كه است افزاري و لوازم عوامل كليه شامل آفات دفع وسائل و مواد -5 ماده
  .بگيرد قرار استفاده

  نباتي قرنطينه مقررات – دوم فصل

 داراي بايد ميشود وارد كشور به نباتات حفظ و قانون 11 ماده مفاد رعايت با كه نباتي قستمهاي و نبات هرگونه -6 ماده
  .باشد مبداء كشور عفوني ضد گواهي نباتات حفظ سازمان تشخيص به بنا عنداللزوم و،  نباتي بهداشت گواهي

 اجازه بدون مسافرين وسيله به يا پستي هاي بسته بصورت هديه عنوان به كه نباتي مختلف قسمتهاي و نباتات -7 ماده
 غير اقالم جزء كه صورتي در،  ميشود كشور وارد نباتي بهداشت گواهي و كشاورزي وزارت نباتات حفظ سازمان قبلي
 خواهد انجام قرنطينه مامور معاينه و اطالع با آن ترخيص باشد شخصي مصرف و تجارتي غير منظور به نبوده مجاز
 خواهد رفتار نامه آئين اين 12 ماده مفاد طبق باشند نباتي بيماريهاي و آفات به آلوده محصوالت اينگونه چنانچه. گرفت
  .شد

 تعيين مبادالت توسعه و امكانات به توجه با را قانون 11 ماده در مذكور اقالم ورود مناطق نباتات حفظ سازمان -8 ماده
  .ميرساند عموم اطالع به آگهي وسيله به و



 مواد پروانه صدور از نباتات حفظ سازمان نباتي خطرناك بيماريهاي و آفات سرايت و ورود از جلوگيري براي -9 ماده
  .نمود خواهد خودداري زير در مشروحه

  )نبات اين مختلف قسمتهاي كليه و محلوج پنبه،  وش،  تخم(  پنبه-1

  زميني سيب انواع-2

  بذرچغندر انواع-3

  شلتوك-4

  .مركبات پيوند و قلمه،  نهال-5

  ميوه اشجار انواع پيوندك و قلمه،  نهال-6

  زيتون ميوه و قلمه،  نهال-7

  مو قلمه و نهال-8

  نيشكر قلمه-9

  برگان سوزني انواع نهال-10

  آوكادو و انبه،  موز نهال -11

  فرنگي توت نشاء-12

  .يونجه سويا،  لوبيا،  اي خوشه ذرت،  ذرت،  كاهو،  كنف بذور -13

  تنباكو و توتون بدور -14

  مضر باكتريهاي و قارچها و زنده حشرات انواع-15

  مركبات و ميوه انواع-16

 موسسات يا و دارند اشتغال كشاورزي به كه دولتي موسسات يا كشاورزي وزارت به وابسته موسسات اگر -1 تبصره
 يا و بدر از بخصوصي نوع بخواهند،  باشد رسيده كشاورزي وزارت تصديق به آنها صالحيت كه خصوصي تحقيقاتي

 ها نهال يا بدور از هريك براي كه شرايطي رعايت و نباتات حفظ سازمان قبلي اجازه با بايد نمايند وارد كشور به را نهال
 در وارده بدور يا و نباتات صورتيكه در.  نمايند اقدام محدود مقدار به آن ورود به،  شود مي تعيين قرنطينه اداره طرف از

  .شد خواهند معدوم بالفاصله شوند داده تشخيص اي قرنطينه امراض و آفات به آلوده گياهي نمو و رشد مدت



 دولت نظر طبق صنعتي يا غذائي مصرف نظر از 9 ماده در مذكور اقالم از قلم چند يا يك ورود موارديكه در-2 تبصره
 صدور با آمد خواهد عمل به نباتات حفظ سازمان طريق از مورد حسب بر كه خاصي اقدامات با شود داده تشخيص الزم

  .شد خواهد ممنوعيت رفع تصويبنامه

 مي كشاورزي تحقيقاتي موسسات و كشاورزي هاي دانشكده و گياهي بيماريهاي و آفات بررسي موسسه -3 تبصره
 يا و مفيد انگلهاي و حشرات ورود به نباتات حفظ سازمان قبلي اطالع با و فني نكات رعايت يا احتياج صورت در توانند

  .نمايند اقدام مربوطه كلكسيون جهت مرده انگلهاي و حشرات

 غيره و باكتريها،  قارچها،  نماتدها،  حلزونها،  الروحشرات مانند خاك در موجود آفات ورود از جلوگيري براي -10 ماده
 خاك،  گلداني زراعتي خاك گونه هر ورود نباتات حفظ سازمان تشخيص به صنعتي و تحقيقات و علمي موارد در جز، 

  .است ممنوع نباتي قسمتهاي با همراه يا و تنهائي به شن و رس

، ميشوند داده تشخيص اي قرنطينه بيماريهاي و آفات به آلوده كه محصوالتي مورد در نباتات حفظ سازمان -11 ماده
 مدت حداقل در را محصول كه نمايد اخطار كتباً كننده وارد به است مكلف نباشد آنها عفوني ضد امكان كه صورتي در

  .نمود خواهند اقدام آن امحاء به نسبت قرنطينه مامورين واال نمايد خارج كشور از اخطار تاريخ از ممكنه

 باشد نداشته امكان قرنطينه مامور تشخيص به گمدكات در او نماينده يا و كاال صاحب به اخطار كه صورتي در – تبصره
 مذكور اخطاريه و الصاق كاال روي آن نسخه يك و ارسال دربارنامه مندرج گيرنده نشاني به وسيله سريعترين با اخطاريه

 را كاال قرنطينه ماموريت،  اخطاريه الصاق يا ارسال تاريخ از هفته يك انقضاي از پس و محسوب قانوني ابالغ منزله به
  .نمود خواهد معدوم

 داده تشخيص سالم كه صورتي در ميشوند كشور وارد قبلي اجازه بدون كه نباتي قسمتهاي و نباتات مورد در -12 ماده
 قرنطينه مامور طرف از مدتيكه ظرف باشند نباتي بيماريهاي و آفات به آلوده چنانچه و ماه يك حداكثر مدت در شوند
 خواهد اقدام آنها انهدام به نسبت نباتات حفظ قانون 12 ماده طبق واال گردند خارج كشور از بايد ميشود تعيين نباتي
  .شد

 يا كارشناسان بوسيله مرزي هاي خانه گمرك و بنادر در كشاورزي هاي فرآورده بازرسي به مربوط مقررات -13 ماده
 اجراء موقع به بود خواهند مخصوصي نشان يا و رسمي كارت داراي كه نباتات حفظ سازمان نباتي قرنطينه مامورين
  .شد خواهد گذارده

 شده گذارده آنها عهده به قانون موجب به كه وظايفي اجراي منظور به مجازند نباتي قرنطينه مامورين -14 ماده
  :دارند معمول را زير اقدامات

 را غذائي هاي دانه و نباتي محصوالت كه دولتي انبارهاي،  سيلو،  آهن راه ايستگاه،  فرودگاه،  بندر،  اسكله به -الف
 كشاورزي موسسات به كلي طور به و مسافري و باري واگنهاي و تجارتي كشتيهاي به همچنين و نمايند مي نگهداري



 دادستان اجازه كسب با غيراينصورت در و موسسات و انبار صاحبان اجازه با،  خصوصي انبارهاي و نهال و گل توليد و
 و آفات مشاهده صورت در و نمايند برداري نمونه و بازرسي نباتي قرنطينه بيماريهاي و آفات كشف نظر از شده داخل

 صادر ار آلوده محصول انهدام،  عفوني ضد امكان عدم صورت در و ضدعفوني براي الزم دستورات نباتي بيماريهاي
  .نمايند

 مشاهده نباتات و بدور  صورتيكه در و بازرسي گمرك مامورين وسيله به بايد مسافرين توشه و بسته عنداللزوم – ب
 رفتار مقررات طبق تا شود ارائه دارد قرنطينه كشاورزي وزارت كه نقاطي در مامورقرنطينه بازديد و معاينه براي شود

  .نمايند

 مجاز نباتي قرنطينه مامور اجازه با فقط گمرك حدود از نباتات حفظ قانون 11 ماده در مذكور مواد گونه هر خروج – ج
  .بود خواهد

 موسسات و كنند مي حمل كاال كه اي نقليه وسائل صاحبان،  آهن راه،  فرودگاهها،  بنادر،  گمرك ادارات -15 ماده
 در كشاورزي محصوالت مورد در را الزم اطالعات و مدارك نباتي قرنطينه ماموران مراجعه موقع در موظفند كشاورزي

  .سازند فراهم را آنها بازرسي تسهيل موجبات گذارده اختيار

 موافقت و اطالع با بايد ايران خاك طريق از نباتات حفظ قانون 11 ماده در مندرج نباتي محصوالت ترانزيت-16 ماده
  .گيرد صورت نباتات حفظ سازمان

 اعالم محل نباتي قرنطينه اداره به گمركات از هريك در را مزبور محصوالت ترانزيت است موظف گمرك كل اداره
  .كند

 پنبه تخم و پنبه ترانزيت مورد در و بوده مبداء كشور بهداشت گواهي داراي بايد ترانزيتي نباتي محصوالت -17 ماده
  .باشند شده بندي بسته سالم لفاف دو در بايد ها محموله،  ضدعفوني گواهي و نباتي بهداشت گواهي بر عالوه

 در و معاينه و قرنطينه كارشناسان وسيله به ميشوند صادر خارج كشورهاي به ايران از كه نباتي هاي فرآورده -18 ماده
  .ميشود صادر نباتي بهداشت گواهي كاال سالمت صورت

 و بذر كنندگان توليد و باغباني موسسات كليه نمايد مي اعالم و تعيين قبال نباتات حفظ سازمان كه مناطقي در-19 ماده
 اين.  نمايند دريافت نباتات حفظ سازمان از نباتي بهداشت كارت بايد دارند اشتغال نهال و بذر ازدياد و تكثير به كه نهال

 آفات مشاهده صورت در تا گرفت خواهند قرار موبوطه كارشناسان بازديد و بازرسي مورد دوبار حداقل ساليانه موسسات
  .نمايند اقدام آنها كردن معدوم به نسبت بالفاصله اي قرنطينه بيماريهاي و

 قرنطينه آفات كارشناسان نظر طبق كه كشور داخل از نقطه هر در تواند مي عنداالقتضا نباتات حفظ سازمان -20 ماده
 به كشاورزي هاي فرآورده ساير ميوه و نهال و بذر و قلمه خروج و ورود منع به مربوط مقررات شود مشاهده داخلي
  .بگذرد اجرا مورد به كشور داخله در را منطقه



  .باشند مي مزبور نكات رعايت به مكلف و ملزم قبيل هر از نقليه وسائل دارندگاه و مسافرين كليه

  آفات دفع سموم كنندگان مصرف و آفات دفع خصوصي شركتهاي به مربوط مقررات – سوم فصل

 همچنين و نباتي آفات گونه هر با مبارزه به كه هستند مؤسساتي آفات دفع خصوصي هاي شركت -21 ماده
 مي اقدام اصطبلها و اماكن،  ها كارگاه،  انبارها،  باغات،  مزارع،  صحرا در نباتي هاي فرآورده ضدعفوني و فوميگاسيون

  . نمايد

 پروانه تحصيل براي و داشته فني صالحيت بايد فوق عمليات به اقدام براي 21 ماده در مذكور مؤسسات:  1 تبصره
 هاي فرم در باشد كار وادوات وسايل و عمليات نوع به مربوط اطالعات حاوي كه خودرا كتبي تقاضاي قانون در منظور
  . دارند تسليم نباتات حفظ سازمان به نوشته چاپي

 درجه الاقل داراي كه فني مسئول نفر يك بايد باال مدارك بر عالوه آفات دفع مؤسسات و ها شركت:  2 تبصره
  . نمايند معرفي نباتات حفظ سازمان به باشد شيمي يا و كشاورزي در ليسانس

 و ضدعفوني و آفات دفع امور در كافي اطالعات داراي ولي بوده مذكور تحصيلي مدارك فاقد كسانيكه:  3 تبصره
 از گواهي دريافت و امتحان گذراندن طريق از آنان فني صالحيت درصورتيكه باشند رشته اين در سابقه سال 5 حداقل
  . گردند معرفي توانند مي شركت فني مسئول بهعنوان شود داده تشخيص كافي نباتات حفظ سازمان طرف

 سازمان،  بهداري وزارت نمايندگان از مركب كميسيوني وسيله به نباتي آفات دفع مؤسسات فني صالحيت:  22 ماده
 صورت در و شود مي داده تشخيص دامپزشكي كل ادراه و گياهي هاي بيماري و آفات بررسي سهمؤس،  نباتات حفظ
  . گردد مي صادر نباتات حفظ سازمان طرف از مؤسسه يا شركت نام به پروانه صالحيت احراز

 پروانه دريافت براي ورزند مي مبادرت 21 ماده در مندرج عمليات به ها استان در كه مؤسساتي و ها شركت:  تبصره
 نباتات حفظ اداره به و تهيه نامه آئين اين 21 ماده 3و2و1 تبصره مفاد رعايت با را خود تقاضاي بايد قانون در منظور
 رسيدگي براي مربوطه مدارك همراه را خود نظريه كرده رسيدگي متقاضي صالحيت به مذكور اداره،  دارند تسليم استان
  . دارد مي ارسال نباتات حفظ سازمان به پروانه صدور و نهائي

،  آفات دفع به مربوط فني هاي توصيه و دستورات كليه مكلفند آفات دفع خصوصي هاي شركت و مؤسسات – 23 ماده
 اجرا موقع به عيناً شود مي صادر نباتات حفظ سازمان وسيله به كه را آنها مسموميت و كارگران نحوه،  سموم از استفاده
 ممكن كه خطراتي و مسموميت از ناشيه عواقب گونه هر مسئول صورت هر در و شد خواهد لغو آنها پروانه واال بگذارند
  . بود خواهند گردد دام و انسان متوجه است

 ضروري موارد در نباتات حفظ سازمان دستورات طبق را خود كارگران مكلفند مزبور مؤسسات و ها شركت:  تبصره
  . نمايند غيره و دستكش،  عينك،  ماسك قبيل از استحفاظي وسائل كليه به مجهز



 ساير يا و دستي موتوري هاي سمپاشي تعداد تناسب به بايد 21 ماده در مذكور هاي شركت و مؤسسات:  24 ماده
 حفظ سازمان به باشند ابتدايي ساله 6 نامه گواهي داراي حداقل كه سواد با مربيان،  دارند اختيار در كه الزم وسايل
 رصورتيكه د الزم تعليمات اخذ از پس تا نمايند معرفي ها شهرستان و ها استان مراكز در آن تابعه ادارات به يا و نباتات

  . شود داده آنان به آفات دفع عمليات انجام در شركت حق،  گردد واقع گواهي مورد آنها فني صالحيت

 را محل بهداري گواهي بايد كارگران گماردن كار به و استخدام موقع در آفات دفع هاي شركت و مؤسسات:  1 تبصره
  . نمايند مطالبه باشد الزم جسماني صالحيت بودن دارا مؤيد كه

 الاقل كار فصل در دارند دخالت ضدعفوني يا و سمپاشي امر در كه را خود كارگران موظفند مذكور مؤسسات:  2 تبصره
 بهداشتي نظر از را جسماني صالحيت گواهي و نمايند معرفي محل بهداري به پزشكي معاينه جهت يكبار ماه سه هر

  . نمايند اخذ آنان براي

 نزديكترين به را مسموم فوراً مسموميت آثار و عالئم اولين بروز صورت در موظفند مذكور هاي شركت:  3 تبصره
 محل بهداري به مسموميت نحوه و علل و سموم تركيب و نوع تعيين ضمن را مراتب و رسانيده پزشك يا بهداري
،  است ننموده تجويز را شده معالجه كارگران كار به شروع معالج پزشك يا و بهداري اداره كه موقعي تا.  دهند اطالع
 پرداخت بايد كارفرما طرف از معالجه پايان تا مسموم كارگر حقوق ولي داشت نخواهد را او گماردن كار به حق كارفرما
  . گردد

  عمليات آمار از اي خالصه صورت سال هر پايان در موظفند آفات دفع مؤسسات و ها شركت:  25 ماده

 روي مبارزه كه اشجاري و زراعي گياهان،  شده مبارزه آنها با كه آفاتي ذكر با تفكيك به را شهرستان هر در شده انجام
 حفظ سازمان به و تهيه،  نمود خواهد تعيين نباتات حفظ سازمان كه مواردي ساير و عمليات نتيجه،  گرفته انجام آنها

  . نمايند تسليم نباتات

 مي مصرف به آفات دفع عمليات انجام در كه موادي و سموم بهاي مالحظه با تواند مي نباتات حفظ سازمان:  26 ماده
  . دارد اعالم و راتعيين كارها قبيل اين هزينه حدود وسايل استهالك گرفتن نظر در و رسد

 منع و محصول و ميوه خوردن از اجتناب مدت طول نظر از انبارها و اماكن،  باغات،  مزارع صاحبان به كتبي راهنمائي
  . باشد مي آفات دفع هاي شركت وظايف از اماكن و انبارها به ورود

 سموم فهرست سال هر اوايل در گياهي هاي بيماري و آفات بررسي مؤسسه همكاري با نباتات حفظ سازمان:  27 ماده
  . نمايد مي اعالم رسمي هاي اطالعيه انتشار طريق از را الزم هاي توصيه و مصرف قابل و مجاز

 توصيه اين.  باشند مي شده توصيه موارد اجراي به ملزم و موظف سموم كنندگان مصرف و دولتي و ملي مؤسسات كليه
  : است زير موارد شامل ها



 جهت گوناگون علل به سال مختلف هاي دوره در فسفره سموم منجمله سموم اي پاره از استفاده ممنوعيت:  الف
  . غيره و غذايي مواد هاي فرآورده و عسل زنبور حفاظت

  . آنها به مربوط ظروف و سموم از استفاده نحوه:  ب

 انسان سالمت حفظ منظور به مهم نكات رعايت و سموم مصرف بهداشتي و صحيح طرز مورد در الزم دستورالعمل:  ج
  . دام و

 سمپاشي خوراكي مصرفي مواد ساير و بار تره و جات صيفي و جات ميوه موظفند منطقه هر هاي بهداري:  28 ماده
 مقامات ساير يا و شهرداري به را موضوع سم بقاياي بودن موجود صورت در و معاينه بازار به عرضه از قبل را شده

  . نمايند جلوگيري آنها فروش از و اعالم مربوطه

 هاي بيماري و آفات بررسي مؤسسه عهده به مورد حسب بر سموم از يك هر مجاز باقيمانده مقدار تعيين:  تبصره
  . است گياهي

 به و تهيه سال هر در را مجاز و متعارف سموم پادزهر صورت،  بهداري وزارت كمك با نباتات حفظ سازمان:  29 ماده
 شود گذارده محل بهداري ادارات اختيار در لزوم مورد پادزهر تأمين جهت تا دارد مي ارسال ها استان نباتات حفظ ادارت

.  

 و تهيه آنها پادزهر باذكر خطرناك سموم براي صحيحي و كامل نشريه موظفند سموم فروشنده مؤسسات و ها شركت
 نباتات حفظ سازمان تأييد به بايد نشريه اين مفاد صحت،  دارند دريافت رسيد و تسليم خريداران به فروش موقع در

  : باشد زير مشروحه نكات داراي و رسيده

،  شوند مي مبارزه سم اين بوسيله كه هائي وبيماري آفات،  سم استعمال ممنوعه مواد،  سم استعمال طرز و موارد
  . سم پادزهر و مسمومين معالجه و الزم هاي احتياط

 را الزم پادزهر نمايند مي مصرف كه سمي نوع حسب بر خصوصي و دولتي آفات دفع مؤسسات و ها شركت:  تبصره
  . دهند قرار معالج پزشك اختيار در ضروري موارد در تا باشند داشته ذخيره هميشه بايد

  سموم مقررات – چهارم فصل

 دفع منظور به كه است غيره و معدني،  آلي تركيبات كليه شامل بوده اعم حيواني و نباتي آفات دفع سموم -30 ماده
  .ميشود كاربرده به گاز و مايع،  جامد صورت به خانگي و انباري،  حيواني،  نباتي آفات

  .سموم بندي بسته تغيير و كردن فرموله،  ساخت،  ورود به مربوط مقررات -الف



 پروانه اخذ مستلزم كشها علف و نباتي هورمونهاي،  سموم بندي بسته تغيير و كردن فرموله،  ساخت،  ورود -31 ماده
  .باشد مي نباتات حفظ سازمان از قبلي

 آفات با كي بيولوژي مبارزه در استفاده مورد ميكروارگانيسمهاي و شكاريها،  انگلها،  مفيد حشرات كردن وارد – تبصره
  .بود خواهد نباتاتمجاز حفظ سازمان قبلي اجازه با نباتي

 تصويب به كه را مجاز كشهاي علف و نباتي هورمونهاي،  سموم فهرست همهساله نباتات حفظ سازمان -32 ماده
 سفارشات براي تا نمايد مي منتشر واردكنندگان اطالع سال هر مهرماه پايام حداكثر باشد رسيده سموم بر نظارت هئيت
  .گيرد قرار استفاده مورد بعد سال

 گياهي بيماريهاي و آفات بررسي موسسه،  نباتات حفظ سازمان ذيصالح نمايندگان از سموم بر نظارت هئيت -33 ماده
 به وارد كارشناس نفر دو و قانوني پزشك اداره،  دامپزشكي كل اداره،  تغذيه انستيتوي،  بهداشتي تحقيقات موسسه، 

  .ميشود تشكيل كشاورزي وزير تصويب و نباتات حفظ سازمان پيشنهاد به بنا آفات دفع امور

 بررسي موسسه نماينده ايشان غياب در و بوده نباتات حفظ سازمان نماينده با نظارت هئيت جلسات اداره -1 تبصره
  .بود خواهد امر اين دار عهده گياهي بيماريهاي و آفات

 لزوم مواقع در همچنين و دوبار سالي حداقل نباتات حفظ سازمان دعوت طبق بر سموم بر نظارت هئيت -2 تبصره
  .داد خواهد جلسه تشكيل

 حاضرين اكثريت راي با متخذه تصميمات و يافته رسميت اعضاء سوم دو شركت با نظارت هئيت جلسات -34 ماده
  .بود خواهد معتبر

  :از عبارتند سموم بر نظارت هئيت وظايف -35 ماده

 ماده غلظت حداكثر،  فرموالسيون نوع،  شيميائي فرمول متضمن آن در تجديدنظر و مجاز سموم فهرست تصويب-الف
  .ضروري مشخصات ساير و ظروف نوع،  بندي بسته وزن و حجم حداكثر،  سم موثره

  .سموم برچسب براي الزم مشخصات تصويب – ب

  .سموم به مربوط فني مسائل درباره نباتات حفظ سازمان پيشنهادات به رسيدگي-ج

 يك موظفند،  ميدهند تغيير را سموم بندي بسنه كه اشخاصي و كنندگان فرموله، سازندگان،  واردكنندگان -36 ماده
،  داروسازي،  شيمي،  كشاورزي هاي رشته در ليسانس يا مهندسي تحصيلي درجه داراي حداقل كه را فني مسئول نفر

  .نمايند معرفي نباتات حفظ سازمان به باشد مشابه هاي رشته يا و پزشكي

  .برسد نظارت هئيت تصويب به بايد فني مسئولين صالحيت



 بيماريهاي و آفات بررسي موسسات به آزمايش انجام نباتات حفظ سازمان طريق از جديد سموم هاي نمونه -37 ماده
  .گردد تسليم نظارت هئيت به نظر اظهار ضمن مربوطه آزمايشهاي از پس تا گردد مي ارسال گياهي

 پس گياهي بيماريهاي و آفات بررسي موسسه مقررات اساس بر 37 ماده در مندرج آزمايشهاي انجام هزينه -1 تبصره
  .بود خواهد متقاضي عهده به  بهداشتي تحقيقات موسسه به تكميلي آزمايش انجام جهت الزم بررسي از

 بررسي از پس گياهي بيماريهاي و آفات بررسي موسسه وسيله به خانگي آفات دفع سموم جديد هاي نمونه -2 تبصره
  .شد خواهد ارسال بهداشتي تحقيقات موسسه به تكميلي آزمايش انجام جهت الزم

 و آفات بررسي موسسه يا نباتات حفظ سازمان تشخيص به ولي واردنشده كشور به كه سمومي درباره -3 تبصره
 به مزبور موسسه يا سازمان،  برسد نظر به الزم ايران هواي و آب شرايط در آن ي تطبيق بررسي،  گياهي بيماريهاي

  .نمايد مي اقدام آزمايش جهت آن نمونه ورود

  .بود خواهد مجاز كشور به آن ورود نظارت هئيت تصويب از پس و مثبت نتيجه اخذ صورت در

 حفظ سازمان به را نمونه و نموده برداري نمونه كشور به وارد مجاز سموم محموله هر از است مكلف گمرك -38 ماده
  .كرد خواهد تجزيه مشخصات با تطبيق براي را نمونه عنداللزوم مزبور سازمان. دارد ارسال نباتات

 را خود عمليات گزارش ساله همه موظفند كنندگان بندي بسته و كنندگان فرموله،  سازندگان،  واردكنندگان -39 ماده
 سال خردادماه پايان تا سموم بندي بسته تغيير همچنين و سموم كردن فرموله يا و ساخت يا و ورود ميزان و نوع نظر از

  .دارند ارسال نباتات حفظ سازمان به بعد

  :است زير شرايط رعايت به موكول كشور داخل در سموم بندي بسته و فرموالسيون يا ساخت پروانه صدور -40 ماده

  .باشد داشته آفات دفع در مصرف مورد -الف

  .داشت خواهد رجحان باشد ميسر كشور داخل در آن اوليه مواد از قسمتي يا تمام تهيه امكان كه سمومي ساخت -ب

  .باشد رسيده اقتصاد وزارت تصويب به كارگاه و كارخانه تاسيس -ج

 تعيين مشخصات كليه رعايت با را  سموم موظفند كنندگان بندي بسته و كنندگان فرموله،  سموم سازندگان -41 ماده
  .نمايند عرضه بازار به نباتات حفظ سازمان نظارت با فني مشخصات ساير به و مجاز سموم فهرست در شده

 رعايت بدون شوند نمي ساخته كشور داخل در كه را خود احتياج مورد سموم توانند مي كنندگان فرموله -1 تبصره
 ولي نمايند وارد كشور به نباتات حفظ سازمان قبلي اجازه با مجاز سموم فهرست در مندرج بندي بسته و غلظت حداكثر
  .باشند نمي كننده مصرف به آن عرضه و فروش به مجاز



 سازندگان كار حجم تناسب به و نباتات حفظ سازمان اجازه با مواديكه ساير و امولكاتورها،  حاللها كردن وارد -2 تبصره
  .باشد مي سموم ورود به مربوط مقررات مشمول كنندگان فرموله و

 به حيث هر از را عامل كارگران و كارگاه،  مكلفند سموم كنندگان بندي بسته و كنندگان فرموله، سازندگان -42 ماده
  .سازند مجهز بهداشتي و وسائل

 يا شده ساخته سم پارتي هر از اي نمونه بايد سموم كنندگان بندي بسته و كنندگان فرموله،  سازندگان  -43 ماده
  .دارند ارسال نباتات حفظ سازمان به مشخصات با تطبيق جهت را شده بندي بسته و فرموله

 گونه هر مسئوليت سموم كننده بندني بسته و كننده فرموله يا سازنده،  كننده وارد موسسات فني مسئولين -44 ماده
 خواهند ناشيه حوادث مسئول و داشته را مربوطه مقررات رعايت عدم باالخره و احتياطي بي يا غفلت از ناشيه عواقب

  .بود

 مسئول صالحيت لغو به نسبت مقررات اجراي فني مسئولين تخطي و تخلف صورت در نباتات حفظ سازمان -1 تبصره
  .نمايد مي اقدام مزبور موسسات پرونه لغو عنداللزوم و فني

  آفات دفع سموم فروشندگان به مربوط مققرات -ب

 كميسيوني توسط فروشندگان صالحيت.  نمايند اخذ پروانه نباتات حفظ سازمان از بايد سموم فروشندگان -45 ماده
 مي تعيين بخشداري نماينده شهرداري نبودن صورت در و محل شهرداري و نباتات حفظ سازمان نمايندگان از مركب
  .شود

 كه را شخصي اينكه يا و باشند آفات دفع سموم فروش براي فني صالحيت داراي بايد سموم فروشندگان -46 ماده
  .نمايند تعيين خود فروشگاه مسئول عنوان به باشد فني صالحيت داراي

 صورت در يا و نماينده آفات دفع سموم فروش به مبادرت توانند مي باشند  زير شرايط داراي كه اشخاصي -47 ماده
  .بگيرنر عهده به را فروشگاه فني مسئوليت يا و دهند ادامه خود كسب به اشتغال

 داروسازي و شيمي هاي ليسانسه و مهندسين و دكترها،  دامپزشكي ي دكترها،  كشاورزي مهندسين يا و دكترها -الف
 دانشسراهاي يا دبيرستان از اعم كشاورزي هاي ديپلمه همچنين و مشابه تحصيالت دارندگان و طبيعي علوم و

  .دامپزشكي هاي ديپلمه و كشاورزي

 اجرائي هاي رشته در خدمت سابقه سال پنج و بوده متوسطه اول سيكل تحصيالت داراي حداقل كه اشخاصي – ب
 از كه معيني مدت در بسپارند تعهد آنكه شرط به باشند داشته را سموم فروشندگي سابقه سال سه حداقل يا و آفات دفع

 شركت ميشود تشكيل نباتات حفظ سازمان طرف از كه فني كالسهاي در شد خواهد اعالم نباتات حفظ سازمان طرف
  .دارند دريافت گواهي و نموده



 بند در مندرج صالحيت واجد افراد يا كشاورزي  شركتهامروج آن در اينكه بر مشروط روستائي تعاوني شركتهاي -ج
  .باشد داشته وجود 47 ماده ب و الف

 به غذائي مواد خود كار و كسب محل و مغازه در حيواني و نباتي آفات دفع سموم بر عالوه كه فروشندگاني -48 ماده
  .شد خواهد داده اطالع انتظامي مامورين به مراتب و لغو آنها پروانه برسانند فروش

 از كه را مصرف آماده و كوچك هاي بسته توانند مي فقط فروشندگان خانگي كشهاي حشره و سموم مورد در – تبصره
  دور اي جداگانه محل در خوردگي دست و تغيير بدون است شده گواهي بهداري وزارت يا و نباتات حفظ سازمان طرف

  .برسانند فروش به را بسته عين و قرارداده فروش معرض در داروئي و خوراكي مواد از

 لحاظ از چنانچه تا شد خواهد بازديد نباتات حفظ سازمان مامورين طرف از آفات دفع سموم فروشگاههاي -49 ماده
 شود ابالغ فروشندگان به نقص رفع جهت مراتب نشوند داده تشخيص مناسب احتياطي و بهداشتي شرايط ساير و تهويه

  .ميگردد لغو آنها پروانه ننمايد نقص رفع ماه دو حداكثر مدت ظرف اگر و

 فروش معرض به تغيير بدون را وارده يا و شده ساخته هاي بسته موظفند آفات دفع سموم فروشندگان -50 ماده
  .بگذارند

 نظر طبق شده تصويب برچسب داراي كه مجاز بنديهاي بسته در فقط بايد خانگي و نباتي آفات دفع سموم -51 ماده
 بايد جسب بر كوچك بنديهاي بسته مورد در. شوند فروخته به كننده مصرف به بايستي باشد نباتات حفظ سازمان
  .شود ضميمه

 مدفون يا معدوم مصرف از پس را سم محتوي ظروف كه بگيرند تعهد سموم خريداران از موظفند فروشندگان -52 ماده
  .بود خواهند ناشيه عواقب مسئوليت دار عهده تعهد انجام عدم صورت در و سازند

 و الزم احتياطات،  مصرف طرز اطالعات شامل هاي ورقه،  سموم مصركننده هر به موظفند فروشندگان -53 ماده
 در سموم فروش براي رسيدي دفتر و تسليم باشد رسيده دار صالحيت مقامات تصويب به قبال كه پادزهر مشخصات

 كنند ثبت مزبور دفتر در را شده خريداري سم مصرف محل و مورد و خريدار آدرس و اسم كه باشند داشته فروش محل
  .دارند دريافت رسيد و امضاء خريدار از آن مقابل در و

 از پس كه موادي يا و مسافر حامل اتومبيلهاي و غذائي مواد حامل هاي واگن يا كاميون با سموم حمل -54 ماده
  .است ممنوع اكيداً ميرسد دام يا و انسان تغذيه مصرف به فيزيكي يا شيميائي،  مكانيكي تغييرات

 يك مسئوليت توانند مي فقط نامه آئين اين 48 و 47 مواد و 21 ماده 3 و 2 تبصره موضوع فني مسئولين -55 ماده
 بندي بسته تغيير و كننده فرموله يا سازمانده يا كننده وارد شركت يك،  خصوصي آفات دفع موسسه يك يا شركت
  .باشند نيز محل مقيم و داشته عهده به را فروشگاه يك يا و دهنده



 عهده به را سم فروشگاه يا و موسسه يا شركت فني مسئوليت توانند نمي كشاورزي وزارت شاغل كارمندان – تبصره
  .باشند خدمت مشغول مزبور دستگاههاي در انحاء از نحوي به و گرفته

 مفاد با را خود وضع  نامه آئين اين اجراي تاريخ از ماه 6 مدت ظرف حداكثر موظفند سموم فروشندگان -56 ماده
  .نمايند تطبيق باال مقررات

 قرار تعقيب مورد مربوطه قوانين ساير و نباتات حفظ قانون طبق،  نامه آئين اين در موضوعه مواد از متخلفين -57 ماده
  .گرفت خواهند

 موارد ساير و نباتي آفات سموم مورد در كنون تا كه هائي نامه آئين كليه نامه آئين اين اجراي تاريخ از -58 ماده
  .است ملغي گرديده تصويب موضوعه

 تصويب و كشاورزي وزارت پيشنهاد به بنا باشد الزم كه نامه آئين اين تكميل و تغيير و اصالح گونه هر -59 ماده
  .شد خواهد انجام وزيران هئيت


