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شناسه 

 دستور
 ( 1شرح دستور ) -مقررات و رویه اجراییقانون، 

عنوان 

 دستور

و  1382بررسی مراتب اعتررا  بره قرانون  ارق ارقرام گیراهی و کنترره و گرواهی بر ر  ون راه م رو             

 برخی م ادیق اجرایی این قانون

 دستور شرح

 نهذذا  و بذذ ر از اسذذتفاده. اسذذ  کشذذاورزی محصذذو  هذذر کیفیذذ  و کمیذذ  تعیذذی  عامذذ  تذذری  مهذذ  نهذذا  و بذذ ر

 و آ  زمذذی   ماننذذد مصذذرفی ای نهذذاده دیگذذر وری بهذذره کذذاه  یذذا و رفذذت  هذذدر باعذذ  کشذذاورزان توسذذ  نذذامربو 

 بذا  نهذا   و بذ ر  از اسذتفاده  و نمایذد  مذی  کذ   تولیدکننذداان  درآمذد  از و شذود  مذی  انسذانی  نیذروی  و سرمایه  س   کود 

 اجذرای  عذدم  لذیک   اذردد   مذی  تولیدکننذداان  درآمذد  و وری بهذره  افذاای   باعذ   اعذی بهرز عملیذا   بذا  همذراه  کیفی 

و نارسذذایی هذذای موجذذود سذذب  شذذده  82مصذذو   نهذذا  و بذذ ر اذذواهی و کنتذذر  و ایذذاهی ارقذذام ثبذذ قذذانون  مناسذذ 

. سذه  شذوند  منصذر    مذوثر  خذدم   ایذ   بذه  پذرداخت   از هسذتند  بذ ر  تولیذد  دنبذا   بذه  کذه  اذ اران  سذرمایه اس  کذه  

 مشک  پی  آمده در ای  زمینه به شرح ذی  اس :  

  :82م و   ن اه و ب ر گواهی و کنتره و گیاهی ارقام قانون  اق 7ماده  1عدم اجرای صحیح تا ره  -

اسذتردای علذوم و پیشذذرف  بیرقابذ  تصذذور شذاخه هذذای مگتلذش علذ  واذذرای  هذر صذذه بیشذتر بذذه تگصصذی شذذدن          

رشته های علمی  بهره ایذری از نرذرا  کارشناسذان متگصذس توسذ  مضذام قاذایی را اجتنذا  ناپذ یر مذی کنذد  لذ ا             

باشذذد  بذذا ارجذذاع  در بسذذیاری از دعذذاوی هراذذاه داداذذاه تشذذگیس دهذذد کذذه دعذذوا دارای جنبذذه فنذذی و تگصصذذی مذذی  

 موضوع به کارشناس رسمی داداستری  نرر تگصصی وی را کس  می نماید تا بهتر بتواند حک  صادر نماید.  

بذه عنذوان    1382 مصذو   نهذا   و بذ ر  اذواهی  و کنتذر   و ایذاهی  ارقذام  ثبذ   قذانون  7مذاده   1با وجذود آنکذه تبصذره    

 و ذینفذذع اشذذگار سذذایر و موسسذذه شذذکای  براسذذاس مکلفنذذد کشذذور قاذذایی مراجذذع"یذذق قذذانون خذذار اشذذعار دارد 

 رسذذیدای موضذذوع بذذه همتذذراز موسسذذا  سذذایر و تحضیضذذا  ثبذذ  و اذذواهی بذذ ر و نهذذا  موسسذذه کارشناسذذی اذذاار 

 و وارده زیذان  و ضذرر  برابذر  سذه  تذا  یذق  معذاد   نضذدی  جذاای  پرداخذ   بذه  را مذرتکبی   تگلش  احراز صور  در و نموده

 در  لذذیک  داداذذاه هذذا  "نماینذذد محکذذوم حکذذ  صذذدور زمذذان نذذر  بذذه شذذاکی زیذذان و ضذذرر پرداخذذ  بذذه  همچنذذی 

 بررسذذی و ننمذذوده اسذذتفاده نهذذا  و بذذ ر اذذواهی و ثبذذ   تحضیضذذا موسسذذه کارشناسذذان از  امذذر ایذذ  بذذه رسذذیدای

 کذذه نماینذذد مذذی ارجذذاع ندارنذذد  تگصصذذی حذذوزه  ایذذ  در بعاذذاً کذذه داداسذذتری رسذذمی کارشناسذذان بذذه را کارشناسذذی

 .شوند منصر  زمینه ای  در فعالی  از ب ر ا اران سرمایه تا شود می سب  امر ای 

 : مجوز بدون ب ر کنندگان توزیع فعالیق از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص زیان و ضرر -

 نهذا   و بذ ر  کننذداان  توزیذع  زیذرا  هسذتند   نهذا   و بذ ر  کننذداان  توزیذع  بذ ر   تولیدکننذداان  مشذکت   از دیگر یکی

 بذذه کذذه شذذوند مذذی باعذذ  صذذور  ایذذ  بیذذر در و باشذذند برخذذوردار تگصصذذی و فنذذی صذذتحی  از بایذذد شذذده اذذواهی

 کذذارایی عذذدم عوامذذ  از یکذذی لذذ ا شذذود  وارد ناپذذ یری جبذذران مذذادی خسذذارا  نهذذا  و بذذ ر کننذذده مصذذر  کشذذاورزان

 اسذ   نمذوده  پیشذنهاد ( زمینذی  سذی   ملذی  انجمذ  ) امسذا   خصذور  ایذ   در باشذد   مذی  توزیع مرحله به مربوط قانون 

 نماینذد  دریافذ   نهذا   و بذ ر  اذواهی  و ثبذ   تحضیضذا   موسسذه  از فعالیذ   مجذوز  دریافذ   بذه  ملذام  کننذداان  توزیع تا

 .نماید نرار  ها آن فعالی  بر نها  و ب ر ثب  تحضیضا  موسسه و

  :ن اه عدم حضور بخش خ وصی در فرآیندهای ت میم سازی وت میم گیری ب ر و -

 سذذی  تولیدکننذذداان اکثذذر  1382 مصذذو  نهذذا  و بذذ ر اذذواهی و کنتذذر  و ایذذاهی ارقذذام ثبذذ  قذذانون وجذذود علیذذرب 

 مذذی قذذانون مجذذری کذذه) نهذذا  و بذذ ر اذذواهی و ثبذذ  تحضیضذذا  موسسذذه بذذا قذذرارداد انعضذذاد بذذه تمذذایلی بذذ ری زمینذذی

ترتیبذی   بذه  کشذاورزی  آمذوز   و تحضیضذا   سذازمان ایذ  قذانون ترکیذ  هیذم  امنا      2زیذرا  ببذم مذاده     نذدارد  ( باشد
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بذه شذرح    امنا سذازمان  هیذم   ترکیذ  .  باشذد  نمذی  برخذوردار  نضشذی  هذی   از فعلذی  قذانون  در خصوصی بگ اس  که 

 ذی  اس : 

 کشاورزی جهاد وزیر -"

 فناوری و تحضیضا  علوم  وزیر -

 کشور ریایبرنامه و مدیری  سازمان رئیس -

 زیس  محی  حفاظ  سازمان رئیس -

 اجرائیمعاونی  از نفر یق و کشاورزی آموز  و تحضیضا  سازمان رئیس و وزیر معاون -

 کشاورزی جهاد وزیر انتگا  به کشاورزی جهاد وزار 

 فناوری وتحضیضا  علوم  وزیر معرفی به ها دانشگاه علمی هیم  برجسته اعاا  از نفر دو -

 ".کشاورزی جهاد وزیر انتگا  به کشاورزی جهاد وزار  برجسته محضم نفر سه -

 و بذذ ر اذذواهی و کنتذذر  و ایذذاهی ارقذذام ثبذذ  قذذانون اصذذتح خواسذذتار( ایذذران زمینذذی سذذی  ملذذی انجمذذ ) امسذذا لذذ ا 

 خصوصذذی بگذ   عنذوان  بذه  نهذا   و بذ ر  تکثیرکننذداان  و تولیذد  مذوثر  نضذ   داشذت   ملحذو   بذا  1382 مصذو   نهذا  

 .باشد می ها  ایری تصمی  و ها سازی تصمی  در

  :سطح استانداردهای بین المللی در ب ر و ن اهعدم وجود  -

 شذذده تولیذذد نهذذا  و بذذ ر کذذه ایذذ  از ابمینذذان حصذذو  منرذذور بذذه"قذذانون صنذذی  آمذذده اسذذ  کذذه 4مذذاده  (ج)در بنذذد

 زمذذاندر نرذذر مذذورد خصوصذذیا  و باشذذدمذذی آن ثبذذ  زمذذان در رقذذ  خصوصذذیا  همذذان دارای جدیذذدارقذذام از حاصذذ 

 موظذذش مؤسسذذه اسذذ   برخذذوردارشذذده تعیذذی  اسذذتانداردهای و سذذتم  از و نیافتذذه تغییذذر توزیذذع و بوجذذاری تکثیذذر 

 :نماید اواهی و کنتر  را تولیدی نها و ب ر نموده  نرار  اعما  زیر امور انجام به نسب  اس 

 .شده تکثیر نهالهای و ب ر ژنتیکی اصال  تعیی  - الش

 .تولیدی نها  و ب ر ستم  -  

 مذورد  قذانونی  یذا  رسذمی  بریذم بذه نهذا   و بذ ر  تولیذد  بذرای  آنهذا  اجذرای  که المللیبی  یا ملی استانداردهای رعای  - ج

 .اس  ارفته قرار ایران استمی جمهوری پ یر 

 ".شد خواهد تعیی  المللیبی  استانداردهای از باالتر ملی استانداردسطح

اسذتاندارد بذی  المللذی بذرای بذ ر وجذود نذدارد و هذر کشذوری اسذتاندارد خذود            صیذای بذه نذام     ای  در صورتی اس  که

بذذرای بذذ ر متعذذار  قابذذ  قبذذو   اسذذتاندارد حذذداق  کیفیذذ  را معذذی  مذذی کنذذد کذذه کمتذذر از آن  همچنذذی   را دارد و 

 هر صذه اسذتاندارد بذ ر در سذطح بذاالتری تعیذی  شذود  مضذدار بیشذتری بذ ر قابذ  مصذر  از صرخذه توزیذع و              نیس  و 

 .  مصر  خارج خواهد شد

  :تولید مجوز  اعتاار مدت کردن محدود -

تولیذذد بذذرای واحذذدها و دور مجذذوز بذذه موسسذذه اجذذازه داده شذذده اسذذ  تذذا نسذذب  بذذه صذذ    قذذانون 6در بنذذد   مذذاده 

 اقذدام  نماینذد  مذی  مبذادر   نهذا   و بذ ر  تولیذد  بذه  ربذ  ذی مراجذع  نرذار   بذا  کذه  صتحذی اشگار حضیضی و حضوقی

ایذ  در صذورتی اسذ  کذه آیذی       . لذیک  در ایذ  مذاده ضذابطه ای بذرای صذدور مجذوز پذی  بینذی نشذده اسذ              نماید

سذ  حذا  آنکذه    ارا بذرای اکثریذ  قذابع بذ رها یذق سذا  زراعذی تعیذی  کذرده          نامه اجرایی  مد  اعتبار مجوز تولیذد  

 ن منطضی و معضو  نمی باشد.  تولید ب ر به بور معمو  به سرمایه ا اری دراز مد  نیاز دارد و محدود کردن آ

 : ن اه و ب ر گواهی و کنتره و گیاهی ارقام  اق قانون 7 ماده (هر) بندمشکالت ناشی از  -

 در لذذیک  نمایذذد  اذذواهی و کنتذذر  را جدیذذد ارقذذام از حاصذذ  نهذذا  و بذذ ر تذذا اسذذ  موظذذش موسسذذهقذذانون   4مذذاده در

 مذی  محسذو   تگلذش   اذواهی  کسذ   بذدون  بذازار  بذه  عرضذه  بذرای  نهذا   و بذ ر  تکثیر و تولید  قانون ای  7 ماده هذ بند
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 بذ رهای  کلیذه  اذواهی  دیگذر   جذایی  در و جدیذد  ارقذام  بذ ر  اذواهی  و کنتذر   صذرفاً   قذانون  از بگشذی  در یعنذی  اذردد  

 باشد.   می الاامی اع  بور به تولیدی

  موسسذه  اذواهی  کسذ   بذدون  بذازار  بذه  عرضذه  بذرای  نهذا   و بذ ر  تکثیذر  و تولیذد   7 مذاده  هذذ  بنذد  براسذاس  همچنی 

 شذود  اذواهی  موسسذه  توسذ   بایذد  ایذران  در شذده  تولیذد  بذ رهای  کلیذه  بنذد   ایذ   برببم ل ا شود  می محسو  تگلش

 .باشد می انگاری ساده آن اجرایو  اس  عریمی پروژه کشور  یق تولیدی ب رهای کلیه کردن اواهی که

 بلکذه  نیسذ    اجبذاری  بذ ر  اذواهی  باشذند   مذی  بذ ر  اذواهی مبتکر خذود  کذه  پیشذرفته  کشذورهای  درالزم به ذکر اس  

ایذرد.   مذی  انجذام  کذارماد  مضابذ   در و متضاضذی  درخواسذ   بذه  کذه  بذ ر  مسذوو   هذای  سذازمان  سذوی  از اس  خدمتی

 عرضذه  نشذده  اذواهی  صذور   بذه  را آن یذا  کننذد  اذواهی  را خذود  بذ ر  نذد نتوا مذی  کشذورها  ایذ   در بذ ر  تولیدکننداان

 قذانونی  کذامتً  کذه  دارد وجذود  بذازار  در نیذا  تجذارتی  بذ ر  و اسذتاندارد  بذ ر  ماننذد  دیگذری  عنذاوی    ایذ   بر عتوه نمایند.

 ای بابچذذه بذذ رهای انذذواع و صذذیفی و سذذبای بذذ رهای زینتذذی  ایاهذذان بذذ ر تجذذارتی  بذذ ر شذذده شذذناخته نمونذذه .اسذذ 

 کیفیذ   مسذوولی   و رسذند  مذی  فذرو   بذه  آن روی مذارک  اعتبذار  بذه  هذا  آن و نیسذ   شذده  اواهی هیچکدام که اس 

 .اس  تولیدکننده شرک  با آن

 و بر ر  گرواهی  و کنترره  و گیراهی  ارقرام   ارق  قرانون  7مراده   (د )بنرد   و 5تناقض برین مراده    مشکالت ناشی از -

 : ن اه

 مذی  کننذده  اصذتح  از کتبذی  مجذوز  کسذ   بذه  منذوط  شذده  ثبذ   ارقذام  از تجذاری  اسذتفاده  هراونه  قانون 5ببم ماده 

  بیرتجذاری  و شگصذی  هذای  اسذتفاده  بذرای  دیگذران  شذده  ثبذ   بذ ر  تکثیذر  و تولیذد  اسذ   آن جملذه  ایذ   معنی باشد 

بهذذره بذذرداری از ارقذذام ثبذذ  شذذده بذذدون کسذذ     7مذذاده  (د)و ایذذ  در صذذورتی اسذذ  کذذه براسذذاس بنذذد   اسذذ  آزاد

مجوزهای قانونی از اشگار حضیضذی و حضذوقی کذه رقذ  یادشذده بذه نذام آن هذا ثبذ  اردیذده اسذ   تگلذش محسذو               

 می باشد.  می شود  به عبار  دیگر  بهره برداری بیر  مستثنی نشده و تگلش 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

   ناشی از رویه های اجرایی:الت معترضین رئوس ایرادات و مشکالف( 
 :82 م و  ن اه و ب ر گواهی و کنتره و گیاهی ارقام  اق قانون 7 ماده 1 تا ره صحیح اجرای عدم( 1

 بذذه رجذذوع کذذه مذذواردی تمذذامی در  کذذه آن تبصذذره و 1381 مصذذو  رسذذمی کارشناسذذان قذذانون 18 مذذاده براسذذاس 1.1

 دیگذذذری اونذذذه بذذذه کشذذذور جذذذاری مضذذذررا  و قذذذوانی  در کذذذه مذذذواردی اسذذذتثنای بذذذه - باشذذذد الزم کارشناسذذذی

 دولتذی  هذای  دسذتگاه  سذایر  و دولتذی  بیذر  عمذومی  نهادهذای  دولتذی   هذای  شذرک   دولتذی   مؤسسذا   ها وزارتگانهبرای

 کذه  مذواردی  یذا  و اسذ   شذده  تکلیذش  تعیذی   باشذد  مذی  نذام  صذریح ذکذر  یذا  نذام  ذکذر  مسذتلام  آنها بر قانون شمو  که

 رسذذمی کارشناسذذانوجذذود از بایذذد مذذاده ایذذ  در شذذده یذذاد هذذای دسذذتگاه – باشذذدمذذی خذذار مضذذررا  و قذذوانی  تذذابع

 .باشذد مذی  دادرسذی  آیذی   قذانون  تذابع  کارشذناس   بذه  قاذائی  مراجذع  ناحیذه  از کارشناسذی  امذر  ارجذاع  .نمایند استفاده

کذذه قذذانون خاصذذی اسذذ   در   نهذذا  و بذذ ر اذذواهی و کنتذذر  و ایذذاهی ارقذذام ثبذذ لذذ ا مراجذذع قاذذایی ببذذم قذذانون  

مواردی که موسسه تحضیضذا  و ثبذ  بذ ر و نهذا  شذاکی نمذی باشذد از ااارشذا  کارشناسذی موسسذه اسذتفاده نمایذد             

 که خبره در ای  زمینه هستند.  

 معلذوم  و محضذم  احذوا   و اوضذاع  بذا  کارشناسذان  نرذر  صنانچذه » داردمذی  اشذعار  کذه  م..د.آ.ق 265 مذاده  به توجه با 1.2

 داداذاه  کذه  آیذد مذی  بذر  صنذی   ایذ  « .داد نگواهذد  اثذر  ترتیذ   آن بذه  داداذاه  باشذد   نداشذته  مطابضذ   کارشناسی مورد

 مجمذذوع و مذذدارک و دالیذذ  اسذذاس بذذر مذذوارد برخذذی در اسذذ  قذذادر و نذذدارد الاامذذی کارشناسذذان بذذه رجذذوع بذذرای

 نرذذر اظهذذار صذذح  تشذذگیس اصذذوالً .کنذذد معذذی  را قاذذیه حکذذ  بذذرفی   مکتوبذذا  و شذذدهارایذذه اسذذناد محتویذذا 

 قذرائ   ضذواب    بذا  مغذایر  کارشذناس  نرریذه  صنانچذه  بنذابرای   اسذ    کننذده رسذیدای  قاذایی  مضذام  عهده بر کارشناسان

 نرذذر بذذی  تفذذاوتی جهذذ  ایذذ  از و نذذدارد وجذذود آن از تبعیذذ  بذذه الاامذذی باشذذد  پرونذذده در مگذذتس امذذارا  و
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 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 مادهدبیرخانه کمیته موضوع توزیع نسخ: 

  لذذ ا داداذذاه هذذا مذذی تواننذذد امذذر را بذذه کارشناسذذی موسسذذه ارجذذاع   نذذدارد وجذذود رسذذمی بیذذر و رسذذمی کارشناسذذان

 نمایند.  

قذذانون بذذ ر و نهذذا  از سذذوی مراجذذع قاذذایی سذذب  شذذده اسذذ  تذذا ایذذ     7مذذاده  1 تبصذذرهعذذدم اجذذرای صذذحیح  1.3

 بذذ ر اذذرم 200 مثذذا  عنذذوان بذذه  شذذود محسذذو   بذذ ر کننذذداان عرضذذه و تولیدکننذذداان تهدیذذد باراتذذری  تبصذذره

 بذذا فرتگذذی اوجذذه تذذ  60 متوسذذ  تذوان  مذذی آن بذذا کذذه دارد قیمذذ  تومذان  هذذاار 40 حذذدود اسذذتاندارد فرنگذذی اوجذه 

 بذذ ر فروشذذنده باشذذد  داشذذته مشذذک  فرنگذذی اوجذذه بذذ ر کیفیذذ  ااذذر و نمذذود تولیذذد تومذذان میلیذذون 60 تذذا 30 ارز 

 مذی  عادالنذه  بیذر  امذر  ایذ   لذ ا   بدهذد  کشذاورز  بذه  هکتذار  هذر  بذرای  تومذان  میلیذون  60 تا 30 تبصره  ای  براساس باید

و شکایا  بی پایذه برخذی از فرصذ  بلبذان افذاای  یافتذه و بعاذی از کشذاورزان نیذا هراونذه خسذار  ناشذی از              باشد

شناسذان تعیذی  خسذار     رخاک  آ  و سرما و... را  به بذ ر نسذب  مذی دهنذد و بذا ارجذاع امذر کارشناسذی ابلذ  بذه کا          

 سب  ورود ضرر به تولیدکننداان ب ر می شوند. 

 مذذواردی یذذا و اسذذ  نشذذده تعیذذی  داداسذذتری رسذذمی کارشناسذذی هذذا رشذذته از برخذذی در آیذذد مذذی پذذی  بسذذیار 1.4

 کذه  ندارنذد  رشذته  آن رسذمی  کارشذناس  بذه  دسترسذی  جغرافیذایی  منطضذه  دورافتذادن  جهذ   هذا  داداذاه  که دارد وجود

کذه دعذاوی مربذوط بذه بذ ر نیذا در شذهرها و         باشذد  مذی  متگصذس  بیذر  کارشذناس  از اسذتفاده  بذه  مجبذور  قاایی مضام

روستاهای دور افتاده به ای  شک  مذی باشذد  لذ ا بهتذر اسذ  امذر کارشناسذی در دعذاوی بذ ر بذه کارشناسذان موسسذه             

 تحضیضا  ارجاع اردد.   

ی شذذوند کذذه افذذاودن رشذذته ای جدیذذد ماننذذد بذذ ر را بذذا پیشذذرف  علذذوم و تکنولذذوژی قاذذایای نوظهذذوری ایجذذاد مذذ 1.5

 ایجا  می نماید تا پاسگگوی نیاز جامعه باشد.  

 :مجوز بدون ب ر کنندگان توزیع فعالیق از ناشی حقوقی و حقیقی اشخاص زیان و ضرر( 2

 ایاهی ارقام ثب  قانون رسیدن نتیجه به برای عام  تری  مه  تایید مورد ای حرفه فروشنداان ب ر  توزیع مرحله در 2.1

 . باشد می نها  و ب ر اواهی و کنتر  و

 پروانذذه اخذذ  مسذذتلام فنذذی و تگصصذذی مشذذاب  بذذرای کسذذ  پروانذذه صذذدور صذذنفی  نرذذام قذذانون 13 مذذاده ببذذم 2.2

 اخذ   صذنفی   نرذام  قذانون  91 مذاده  براسذاس  همچنذی   و اسذ   متضاضذی  وسذیله  بذه  ربذ  ذی مراجع از فنی و تگصصی

 یذذا دولتذذی هذذای دسذذتگاه از یذذق هذذر سذذویاز جذذاری قذذوانی  در مضذذرر نرذذار  اعمذذا  مذذانع اتحادیذذه  از کسذذ  پروانذذه

 نرذار   اعمذا   خصذور  در مذانعی  مذاده 2 ایذ   ببذم  لذ ا  بذود  نگواهذد  هذا آن بذر  شذده  یذاد  بیردولتی عمومی نهادهای

 .ندارد وجود تحضیضا  موسسه سوی از ب ر کننداان توزیع بر

 و بر ر  گرواهی  و کنترره  و گیراهی  ارقرام   ارق  از قرانون  ناشری  معترضرین  مشرکالت  و ایرادات  ( رئوس

 :82 م و  ن اه
 :ن اه و ب ر گیری وت میم سازی ت میم فرآیندهای در خ وصی بخش حضور عدم( 1

 بگذ   ایذ   و شذود  مذی  انجذام  خصوصذی  بگذ   توسذ   نهذا   و بذ ر  مصذر   و توزیذع  تکثیذر   تولید  درصد 99 از بی 

 تصذذمی  هذذای فرآینذذد در خصوصذذی بگذذ  قذذانونی حاذذور لذذ ا باشذذد  نمذذی برخذذوردار نضشذذی هذذی  از فعلذذی قذذانون در

 .بود خواهد موثر نها  و ب ر صنع  توسعه و رشد در قطعا ایری تصمی  و سازی

 :ن اه و ب ر در المللی بین استانداردهای سطح وجود عدم( 2

 متعذار   بذ ر  عنذوان  بذه  دارد  زنذی  جوانذه  درصذد  88 کذه  بذ ری  شذود   تعیذی   درصذد  90 ب ر  زنی جوانه استاندارد اار

 اسذذ   قبذذولی قابذذ  کذذامتً کیفیذذ   بذذ رها ابلذذ  بذذرای درصذذد 88 نامیذذه قذذوه آنکذذه حذذا  بذذود  نگواهذذد توزیذذع قابذذ 

 .اردد ح   ب ر قانون از باید فوق جمله بنابرای 
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 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 مادهدبیرخانه کمیته موضوع توزیع نسخ: 

 : تولید مجوز  اعتاار مدت کردن محدود( 3

فعالیذذ  بذذه برنامذذه ریذذای  تهیذذه زمذذی   فذذراه  آوردن ابذذاار و ماشذذی  آال  و در     واحذذدهای تولیذذدی بذذ ر از ابتذذدای 

بسذذیاری از مذذوارد  سذذرمایه اذذ اری بذذرای ایجذذاد سذذال  هذذای فذذراوری و بسذذته بنذذدی بذذ ر نیذذاز دارنذذد  بذذرای صنذذی     

بذدون داشذت  مجذوز معتبذر  آسذان نمذی باشذد  زیذرا در پایذان هذر            واحدهایی تصمی  به صذر  سذرمایه هذای سذنگی     

تکذرار مذی اذردد      هذر سذا   کذه ایذ  رونذد    سا  زراعی باید به انترذار لطذش کارشذناس مسذوو  تمدیذد مجذوز بماننذد        

بذرای تولیذد بذ ر نیذا مجوزهذای دائمذی صذادر شذود و تعلیذم          پیشذنهاد نمذوده انذد تذا      فعالی  بگ  خصوصذی  بنابرای 

 انی موکو  اردد که دارنده مجوز  صتحی  تولید ب ر را از دس  داده باشد.آن به زم

  :ن اه و ب ر گواهی و کنتره و گیاهی ارقام قانون  اق 7ماده  (هر)بند مشکالت ناشی از ( 4

 فذرو   و تکثیذر   تولیذد  تذا  شذود  اصذتح  ای اونذه  بذه قذانون   بایذد وجذود دارد کذه   تناقض  7ماده  (هذ)و بند  4بی  مواد 

 نشده  تگلش محسو  نگردد.  اواهی ب ر

 و بر ر  گرواهی  و کنترره  و گیراهی  ارقرام   ارق  قرانون  7 مراده  (د) بنرد  و 5 مراده  برین  تناقض از ناشی مشکالت( 5

 :ن اه

 نتاقض وجود دارد.  7ماده  (د)و بند  5بی  ماده 

بندی جمع

کارگروه 

 مورخ 

23/04/95 

9/02/96 

2/03/96 

وبذذا  12در دبیرخانذذه کمیتذذه مذذاده   2/03/96  9/02/96  23/04/95موضذذوع در جلسذذا  کذذاراروه کارشناسذذی مذذور    

 سذذی  ملذذی انجمذذ  نهذذا   و بذذ ر اذذواهی و ثبذذ  تحضیضذذا  موسسذذه اصذذنا   اتذذاق ایذذران  اتذذاق نماینذذداانحاذذور 

 مباحذذ  بذذه توجذذه بذذا و جلسذذه پایذذان دربررسذذی اردیذذد و  ایذذران شذذده اصذذتح بذذ ر واردکننذذداان انجمذذ  و زمینذذی

 مطرح اردد.   12مشکت  و پیشنهادا  معترضی  در صح  کمیته ماده   کهشد  مضرر مطروحه

پیشن اد 

 دبیرخانه

را براسذاس   نهذا   و بذ ر  اذواهی  و کنتذر   و ایذاهی  ارقذام  ثبذ   قذانون  7. مراجع قاایی پرونده های مربذوط بذه مذاده   1

 ااارشا  کارشناسی موسسه تحضیضا  ثب  و اواهی ب ر و نها  رسیدای نمایند.  

 دادهرسذذمی در ایذذ  حذذوزه   کارشناسذذان ایذذ   بذذه الزم آمذذوز  رسذذمی  کارشناسذذان کذذانون ظرفیذذ  بذذردن بذذاال بذذا. 2

 .  اردد اضافه رسمی کارشناسان حوزه به ب ر صتحی  همچنی  و شود

 کننذداان  توزیذع  شذبکه  تذر  سذریع  صذه  هذر  تذا  نمایذد  اتگذاذ  ترتیبذاتی  نهذا   و بذ ر  اذواهی  و ثب  تحضیضا  موسسه. 3

 .اردد ساماندهی ب ر

نهذا  بذه نحذوی اصذتح اذردد کذه اشذگار حضیضذی و          قذانون ثبذ  ارقذام ایذاهی و کنتذر  و اذواهی بذ ر و        2. ماده 4

حضذذوقی بذذا انتگذذا  اتذذاق بازراذذانی  صذذنایع  معذذادن و کشذذاورزی ایذذران در ترکیذذ  هیذذم  امنذذا سذذازمان تحضیضذذا  و    

 آموز  کشاورزی قرار ایرند. 

حذذ    قذذانون 4از مذذاده  "شذذد خواهذذد تعیذذی  المللذذیبذذی  اسذذتانداردهای از بذذاالتر ملذذی اسذذتانداردسذذطح"جملذذه . 5

 اردد.

 در مت  قانون تصریح شود و به زمانی بی  از یکسا  افاای  یابد.  مد  اعتبار مجوز تولید . 6

 نشذده   اذواهی  بذ ر  فذرو   و تکثیذر  و تولیذد  کذه  ای اونذه  بذه از موارد تگلفذا  حذ   اذردد     قانون 7 ماده (هذ) بند. 7

 .  نگردد محسو  تگلش

قذانون در خصذور اسذتفاده تجذاری یذا بیذر تجذاری از ارقذام ثبذ  شذده  رفذع             7و بنذد د مذاده    5تناقض بی  مذاده  . 8

 شود. 
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 کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون 12 مادهدبیرخانه کمیته موضوع توزیع نسخ: 

ف رسق 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

قذانون  18   مذاده  82 مصذو   نهذا   و بذ ر  اذواهی  و کنتذر   و ایذاهی  ارقذام  ثبذ   قذانون  "مستندا  قانونی به ویذهه  . 1

    "انون آیی  دادرسی مدنیق 265کارشناسان رسمی داداستری  ماده 

انجمذذ  ملذذی سذذی  زمینذذی ایذذران خطذذا  بذذه دبیرخانذذه کمیتذذه مذذاده  25/08/94پ.م. مذذور  /1288/6شذذماره  . نامذذه2

76  

      76انجم  ملی سی  زمینی خطا  به دبیرخانه کمیته ماده  23/12/95پ.م. مور  /1335/7. نامه شماره 3

موسسذذه تحضیضذذا  و اذذواهی بذذ ر و نهذذا   خطذذا  بذذه دبیرخانذذه      14/06/95مذذور   253/5/1134. نامذذه شذذماره  4

   و76کمیته ماده 

 کمیتذذه دبیرخانذذه بذذه خطذذا اصذذتح شذذده ایذذران انجمذذ  واردکننذذداان بذذ ر  25/12/95مذذور   1217. نامذذه شذذماره 5

 .76 ماده

 

 


