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 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشستیکمین  موارد طرح شده و مصوبات
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 شناسه 

صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاهپزشکی از جمله کلینیک ها ، آزمایشگاه ها و فروشگاه های سموم کشاورزی و اختالف بین سازمان نظام  : حوزه موضوعه

 کشاورزی و اتاق اصناف مشهد 

           رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  22/12/1397مورخ  6-22058/97/4: مندرجات نامه شماره  دستورکار

 ) تصویرپیوست ( 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3 از     1           تعداد صفحه : 24/01/1398   : تاریخ جلسه 

 2در ساختمان شماره  24/1/1398صبح روز شنبه مورخ  30/7قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده یکمین 

 برگزار گردید  252اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی واقع در بلوار وکیل آباد بین سامانیه و هنرستان پالک 

 دستورکار:

 رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ) تصویرپیوست (  22/12/1397مورخ  6-22058/97/4شماره مندرجات نامه 

 

 موارد طرح شده

تبصره رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی با موضوع اجرای  22/12/1397مورخ  6-22058/97/4درخواست شماره 

 مجلس شورای اسالمی در جلسه مطرح گردید. 12/6/1392اصالحات مصوب  نقانون نظام صنفی کشور با آخری 2ماده 

مورخ  020/3756اساس ابالغیه شماره  قانون افزایش بهره وری کشاورزی و بر 2سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به استناد ماده 

قانون حفظ نباتات و با هماهنگی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به صدور مجوز تاسیس واحدهای  18کشاورزی و ماده  وزارت جهاد 15/2/1394

 یشگاه ها و فروشگاه ها سموم کشاورزی اقدام می نماید.اگیاهپزشکی از جمله کلینیک ، آزم

ی مبادرت به صدور پروانه کسب از طریق اتحادیه های غیر مرتبط به دلیل عدم رسیدن به نصاب قانون نظام صنف 11و  2از طرفی اتاق اصناف با استناد به موارد 

 . های تشکیل اتحادیه مستقل می نماید

مورد نظر لیت متقاضیان پیرامون نوع و حرفه ه و پس از احراز اهدبا سابقه در همان تخصص تشکیل گردی  نظر از اینکه اصوال اتحادیه ها از افراد خوش نام و صرف

از طریق و صالحیت های فنی و اجرایی می بایست اقدام به صدور مجوز فعالیت می نمایند ولی مجوز فعالیت مربوط به تاسیس واحدهای گیاهپزشکی بعضا 

که با  بط صادر می گردداخذ نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دستگاه اجرایی ذیر طال فروشان و ... آنهم بدوناتحادیه های غیر تخصصی و حتی صنفی 

 توجه به تخصصی بودن موضوع بحث تهدیدات و مخاطرات سالمت جامعه در فروش تجویز و مصرف سموم کشاورزی این موضوع جدی است .

ز مشمول این ارند ، صنوفی که قانون خاص دا 2این موضع تاکید گردیده است که ) تبصره ماده  قانون نظام صنفی به صراحت بر 2ضمن اینکه در تبصره ماده 

زرسی و رسیدگی قانون مستثنی می باشند و قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت ، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط ، نظارت با

 به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

بادل نظر و بیان نظرات اعضا بویژه رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف مشهد و استانداری و دستگاه قضایی و علیهذا پس از بحث و ت

دامات مقرر شد اق  قانون نظام صنفی کشور به اتفاق آرا به شرح زیر توافق گردید و 2ی تبصره ماده رااج یدستگاه های اجرایی ذیربط و تاکید سازمان نظام برا

 بعدی صورت پذیرد.
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 شناسه 

صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاهپزشکی از جمله کلینیک ها ، آزمایشگاه ها و فروشگاه های سموم کشاورزی و اختالف بین  : حوزه موضوعه

 سازمان نظام کشاورزی و اتاق اصناف مشهد 

           خراسان رضوی  رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 22/12/1397مورخ  6-22058/97/4: مندرجات نامه شماره  دستورکار

 ) تصویرپیوست ( 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3از   2        تعداد صفحه : 24/01/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی بخشنامه،دستورالعملمتن قانون ، 

قانون نظام صنفی و  2تبصره ماده  1

قانون افزایش بهره وری  2مواد 

 قانون حفظ نبات  18کشاورزی و 

قانون نظام صنفی و  2تبصره ماده 

قانون افزایش بهره وری  2مواد 

 قانون حفظ نبات 18کشاورزی و 

برای شفاف سازی موضوع تبصره 

  2قانون نظام صنفی و مواد  2ماده 

قانون افزایش بهره وری کشاورزی 

قانون حفظ نبات و تعیین و  18و 

تکلیف واحد دارای صالحیت صادر 

کننده مجوز فعالیت در خصوص 

واحدهای گیاهپزشکی مقرر گردید 

روز با دعوت  10ظرف مدت 

سازمان جهاد کشاورزی استان از 

مسئوالن حقوقی  سازمان صنعت و 

معدن و تجارت ، اتاق اصناف ، 

سازمان نظام  مهندسی کشاورزی ، 

سازمان نظام صنفی کشاورزی ، 

دفتر جذب و سرمایه گذاری 

استانداری ، دامپزشکی در این 

 یخصوص بررسی و نظریه حقوق

ارائه نموده و نظریه اخذ شده قابل 

ف و اتاق اصنا نهاداجرا برای هر دو 

و سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 مالک عمل خواهد بود 

  

باتوجه به اینکه اتاق اصناف مشهد    1-1

ر ساختار تشکیالتی پوشش د

 رر گردید :قلذا م  ندارد استانی

سازمان صمت ، اتاق اصناف مشهد 

، سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 روز  10 مدت حداکثر ظرف

پاسخ  موراد زیر بررسی وپیرامون 

به دبیرخانه بند  هریک از بند ها

 اعالم نمایند. 12)ب ( ماده 
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 شناسه 

صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاهپزشکی از جمله کلینیک ها ، آزمایشگاه ها و فروشگاه های سموم کشاورزی و  : حوزه موضوعه : حوزه موضوعه

 اختالف بین سازمان نظام کشاورزی و اتاق اصناف مشهد 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ) رئیس محترم سازمان نظام  22/12/1397مورخ  6-22058/97/4مندرجات نامه شماره دستورکار : 

 تصویرپیوست (

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

 3از    3        تعداد صفحه : 24/01/1398     : تاریخ جلسه 

شماره و تاریخ  ردیف

 ()موردنظرقانون،بخشنامه،دستورالعمل

 مالحظات دالیل اصالح پیشنهاد اصالحی متن قانون ، بخشنامه،دستورالعمل

روش های صدور مجوز در  لف (ا   1-1

شهرستانها برای تاسیس و فعالیت 

واحدهای گیاهپزشکی چگونه بوده 

احراز صالحیت فنی و حرفه ای ،  و

ت های الزم لیت متقاضی ، نظاراه

 چگونه صورت می پذیرد ؟

مورد نیاز ، زمان  استعالم هایب( 

 آور پاسخگویی ، هزینه های الزم

 . برای صدور مجوز

قوانین باال دستی برای پیرامون  ت(

 از موارد فوق پشتیبانی

 اعالم نظر نمایند . 

  

با توجه به اینکه یکپارچه سازی    2-1

وزارتخانه صمت  فکیکو ت نقوانی

به دو وزاتخانه در دست اقدام است 

پیرامون چگونگی بررسی و 

صالحیت های حرفه ای  توسط 

ظام و صدور مجوز فعالیت نسازمان 

 توسط اتاق اصناف در قالب تفاهم

نامه ای که می تواند بین اتاق های 

اصناف و سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی تنظیم گردد اعالم نظر 

 نمایند.

  

 

 


