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 «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»

سیاست های کلی نظام و قانون سیاست  کشور، سالهبیست اندازچشم سند تحقق راستای در است مکلف دولت  :۱ماده 

وری و ها، تسهیالت و امکانات ارتقاء بهرهها، برنامه( قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه۴۴های اجرائی اصل )

  .اصالح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد

  :به منظور :۲ماده 

الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصوالت، اصالح و بهبود 

 ها در محصوالت و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ های مصرف عوامل تولید و نهادهشیوه

وری بخش کشاورزی و منابع و ارتقاء بهره های افزایش ارزش افزودهب ـ انجام فعالیت های مهندسی و تأمین زمینه

 طبیعی؛ 

 های گیاهی و دامیج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری

های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران موظفند حسب مورد و سازمان

ه و در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطق

کلینیک ها(، )اعالمی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاه ها 

کوبی ها، بیمارستان های دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایههای درمانی )پلی کلینیک ها(، آزمایشگاه ها، داروخانهمجتمع

های مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را و شرکت 

 .صادر و نظارت نمایند

الذکر بر سیاست های حاکمیتی اعالمی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ها نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق

  .باشدزارتخانه )حسب مورد( میو مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این و

صالح قانونی مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و براساس قوانین مربوطه در مراجع ذی :۱تبصره 

ثبت و تحت نظارت سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران ارائه 

ای و یا کشوری، قابل تأسیس و های مرتبط با این مراکز به صورت منطقهتشکّل های صنفی و اتحادیه .نمایندخدمت می

  .صالح خواهد بودثبت در مراجع ذی

تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و  :۲تبصره 

واهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک بندی خدمات، براساس دستورالعملی خسطح
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وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران 

رزی تأیید و ابالغ و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاو

آوری باال باشد، به کارگیری حداقل یک در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن .شودمی

  .ربط الزامی استنفر دکترای متخصص در رشته ذی

های برداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفهمراکز موضوع این ماده، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و بهره :۳تبصره 

های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با تعرفه .رسانداعالمـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی به انجام می

و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران نماینده  پیشنهاد مشترک سازمان های نظام مهندسی کشاورزی

اتحادیه کـشوری مراکز موضوع این مـاده )حسـب مورد( و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع 

  .گرددطبیعی )حسب مورد( به تأیید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابالغ می

های ابالغی از سوی وزارت جهاد ده موظف به رعایت سیاست های حاکمیّتی و برنامهمراکز موضوع این ما :۴تبصره 

کشاورزی و دستورالعمل های ابالغی از سوی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی 

ه با ادامه فعالیت آنان باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطجمهوری اسالمی ایران می

  .اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد

با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با اجراء این قانون  : ۵تبصره 

  .( قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد۲۱شود، مطابق با ماده )وظایف آنان واگذار می

بندی سازمان های نظام مهندسی و در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه : ۶تبصره 

بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون نامه اجرایی نحوه رتبهآیین .باشددامپزشکی مالک عمل می

ای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمان ه

جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران 

  .رسدمی

هزار نفر جمعیت،  ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست۷تبصره 

  .باشندمشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می

های تخصصی کشاورزی و آموختگان رشتهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانشبهره :۳ماده 

( این قانون به ۲وع ماده )منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیت های خود را تحت نظارت مراکز موض

اعم از کمک های فنی و اعتباری و مشوق )گیری از حمایت های قانونی و تسهیالت اعطائی مرحله اجراء درآورند، در بهره

 .باشندها( از سوی دولت در اولویت می

شاورزی و منابع نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های نظام مهندسی کآیین
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طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی و تعاون به تصویب 

  .رسدهیأت وزیران می

صالح واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی :۴ماده 

  .ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شدصادرکننده مجوز، 

برداران بخش کشاورزی و منابع در قالب سیاست های حاکمیتی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره : ۵ماده 

ف ای و یا کشوری در زیر بخش های مختلهای مرتبط منطقهطبیعی مجاز به تأسیس تشکل های صنفی و اتحادیه

  .صالح خواهند بودکشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی

گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه دولت مکلف است وظایف تصدی : ۶ماده 

های های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقالم موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه ها، آزمایشگاهنهاده

وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران(، انبارها، سیلوها، گیاهی و دامی )به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص 

گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمهسردخانه

  .( این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید۵( و )۲تشکل، به تشکلهای موضوع مواد )

های به منظور حفظ سالمت محصوالت کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه :۱تبصره 

جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش 

قانون اصالح قوانین و مقررات  (۶را تدوین و با رعایت ماده )ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط 

، به تشکل های موضوع این ماده ابالغ و اجراء آن را ۲۵/۱۱/۱۳۷۱مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 

ات ها و محصوالت نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدحمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده

  .کشاورزی و غذایی و تشکل های موضوع این ماده موظفند ضوابط ابالغی را مراعات نمایند

دولت موظف است حمایت ها و تأمین تسهیالت الزم برای تشکل های موضوع این ماده را جهت ایجاد  :۲تبصره 

ه مواد شیمیایی، پرتوزایی آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سالمت محصوالت از جمله عدم آلودگی آنها ب

  .رادیواکتیویته(، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید)

دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل ها و توانمندسازی آنها، حمایت ها و پشتیبانی های الزم از آنها را  :۳تبصره 

  .به عمل آورد

کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصوالت و رفبرداران و مصبه منظور حمایت از بهره :۴تبصره 

ها و محصوالت تولیدی، در صورتی که از اقالم قابل معامله در بورس کاال باشد، تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده

  .باید از طریق شرکت در بورس کاال انجام شود



 
  

 

www.dad-man.ir 

های اع کود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخههای کشاورزی از قبیل انوفروش نهاده : ۵تبصره 

باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام شود قابل انجام میاین قانون صادر می (۲) مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده

  .شودصالح صادرکننده پروانه، لغو میاین ماده، توسط مراجع ذی

ر محصوالت غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و خریدهای تضمینی د :۶تبصره 

الگوی کشت هر منطقه براساس مزیت های نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و .باشدتولیدکنندگان می

ورزی برای هر هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشا

  .شودمنطقه تعیین و جهت اجراء ابالغ می

گیری و یا ( این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم۵( و )۲نماینده تشکل های موضوع مواد ) :۷ماده 

ه شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگابررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می

  .ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بودهای اجرائی ذی

به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید )از مبدأ  : ۸ماده 

کاری آبخیزداری، پارک اعت چوب، جنگلها و توسعه فضای سبز اعم از زرشروع حریم( و جلوگیری از تجاوز به این عرصه

گردی، برداری های همگن دیگر نظیر فعالیت های طبیعتهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره

برداری و های شیالتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهرهتوسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه

  .های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهدیا حق انتفاع از عرصه

برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین وجه قابل پرداخت بابت حق بهره :۱تبصره 

ی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و تعیین و برای سال های بعد براساس نرخ تورم ساالنه اعالمی از سوی بانک مرکز

برداری و یا حق انتفاع ساالنه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به گردد. وجه حق بهرهمی

  .حساب مربوط در خزانه واریز گردد

هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب )کلی و یا جزئی( و یا عدم  :۲تبصره 

برداری و یا حق انتفاع ساالنه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد پرداخت به موقع وجه حق بهره

  .شودبرداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی میبهره

گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل مدت زمان اجرای این گونه طرح ها پانزده سال تعیین می :۳تبصره 

باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تجدیدنظر می

ه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است عرص

  .همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد
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حجم فعالیت و میزان کل )مساحت( اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیت های موضوع این ماده در سطح  :۴تبصره 

  .گرددهای سنواتی تعیین میکشور برای هر سال در بودجه

الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب الیحه قانونی اصالح  : ۵تبصره 

برداری از جنگل ها و ( قانون حفاظت و بهره۳۱( و )۳و مواد ) ۳۱/۲/۱۳۵۹نامه اجرائی آن مصوب و آیین ۲۶/۱/۱۳۵۹

دولت و مصرف آن در ( قانون وصول برخی از درآمدهای ۷۵و اصالحات بعدی آن و ماده ) ۱۳۴۶مراتع کشور مصوب سال 

از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین )در صورت ضرورت(، طرح های موضوع ماده  ۲۸/۲/۱۳۸۳موارد معین مصوب 

و اصالحات بـعدی آن که تا قبل از  ۱۳۴۶برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سـال ( قانون حفاظت و بهره۳)

باشد، قابل انطباق برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده میرهتصویب این قانون واگذار شده و به مرحله به

  .با مفاد این ماده خواهد بود

  .رسدنامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میآیین : ۶تبصره 

رت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در اجراء قوانین و مقررات وزا :۹ماده 

های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و مربوط، با تهیه حدنگاری )کاداستر( و نقشه

از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه  دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشی

ها را به نمایندگی از پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، سند مالکیت عرصه

اضی یاد برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و ارسوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره

  .های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نمایدشده بدون پرداخت هزینه

توانند صالح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد مینفع که قبالً به اعتراض آنان در مراجع ذیاشخاص ذی :۱تبصره 

را در دبیرخانه هیأت االجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن ظرف مدت یک سال پس از الزم

برداری از جنگلها و ( قانون حفاظت و بهره۵۶موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای ماده )

نفع، حکم شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی ۲۹/۶/۱۳۶۷مراتع مصوب 

ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه الکیت قطعی و نهایی خود )در شعب رسیدگی ویژهقانونی مبنی بر احراز م

شود( دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده قضائیه تعیین و ایجاد می

  .کارشناسی آن را پرداخت نمایدپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت و یا اگر امکان

با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از  :۲تبصره 

گردد نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو میتاریخ ابالغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می

بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت ر سند مالکیت اعیانی احداثی پیشلکن صدو

 ۹/۴/۱۳۸۶برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب اصالحی قانون حفاظت و بهره (۳۳مندرج در قانون اصالح ماده )

https://www.ekhtebar.com/?p=13898
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برداری و یا حق ذکور به صورت اجاره، حق بهرهبرداری از اراضی ممجمع تشخیص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره

  .باشدانتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیالت بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی  :۱۰ماده 

اسناد مشاعی مالکین و نسق های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و 

ی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملقراردادهای اجاره و یا بهره

تضمین برای اعطاء تسهیالت بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور نسبت به 

زارهای گذاری و سایر ابتنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه

  .ای، تحقق این امر را تضمین نمایدبیمه

دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات الزم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و  :۱۱ماده 

ای عمل نماید مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه

تماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، میزان متوسط کاهش که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اج

  .ساالنه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد

  :های طبیعی و مراتع کشوروری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل ها، بیشهبه منظور ارتقاء بهره :۱۲ماده 

ریزی و اقدامات الزم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق ستگذاری، برنامهالف ـ دولت مکلف است سیا

ای ساماندهی نماید که تا کارگیری بخش های غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهبه

ران، پوشش حفاظتی و حمایتی پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ای

  .جنگل ها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد

برداری از معادن، ای خود و نیز اکتشاف و بهرهب ـ دولت مکلف است در اجراء طرح های عمومی، عمرانی و توسعه

سنجی های امکانقتصادی و برآورد هزینهخسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات ا

های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی های سنواتی، در قالب موافقتنامهاجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه

های احیاء و بازسازی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه. ها اختصاص دهدبرای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه

نحوه محاسبه . ات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعالم دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعالم نمایدجبران خسار

ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت نامهخسارات وارده بر مبناء آیین

ر و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب جمـهوجهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس

  .رسدهیـأت وزیران می

( این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق ۱۲درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده ) :۱۳ماده 

ن قانون، بهره مالکانه طرح های ( ای۸برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده )بهره

برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد ( حقوق دولتی ناشی از بهره%۳جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد )
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داری کل واریز و معادل حاصل از فروش محصوالت جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه

جوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و ( و%۱۰۰صددرصد )

  .یابدتوسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می

های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی )اکولوژیکی( عرصه :۱۴ماده 

ای اقدام نماید که با در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیالت، به گونهموجود 

  :های بخش های غیردولتی، ظرف ده سالاستفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه

تثبیت خاک و ترسیب کربن و  الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی،

  .( افزایش یابد%۲سرزمین، به طور متوسط ساالنه تا دو درصد ) (سایر معیارهای زیست محیطی )اکولوژیکی

ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصالح نژاد، بهبود مدیریت و اصالح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته 

ی( به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین )گاو به مرتع )بز، گوسفند و گاو بوم

( میلیون واحد دامی در ۱/۳آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی( تا سه و یک دهم )

  .سال افزایش یابد

های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و ، علوفه(ها ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقوالت )لگوم

( میلیون تن در سال افزایش ۵/۰( میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم )۱/۳یک دهم )

  .یابد

محیطی  برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیستدولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره :۱۵ماده 

)اکولوژیک( جنگل های کشور، ترتیبات و تمهیدات الزم را جهت اصالح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و 

غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های هیزمی، خروج دام از جنگل و 

های بخش های غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه ن و سرمایهنشینان به عمل آورده و با استفاده از تواساماندهی جنگل

ای که ظرف ده سال، ضریب درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستان های جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه

( هکتار به ۱۷/۰و سرانه جنگل از هفده صدم ) (%۹۰)( به نود درصد %۴۰حفاظتی جنگل ها و مراتع، از چهل درصد )

  .هکتار برسد( ۲۵/۰ت و پنج صدم )بیس

از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از  :۱۶ماده 

واردات کاالها و یا محصوالت بخش کشاورزی )اعم از خام و یا فرآوری شده( و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی 

منظور حمایت از زم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهو تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز ال

ای که نرخ مبادله تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کاالها و محصوالت بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونه

  .همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد
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بذر، نهال، کود و سم( باهماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد های تولید بخش کشاورزی )از قبیل واردات نهاده :۱تبصره 

  .باشدکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می

ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کاالهای کشاورزی و مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه :۲تبصره 

  .های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبودفرآورده

( قانون تشکیل وزارت جهاد ۱۲بینی شده در ماده )وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالوه بر منابع پیش :۱۷ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  (۱۸ماده )« د»کشاورزی و در اجرا بند 

فزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش ( آورده سهم دولت در تشکیل و ا%۴۹چهل و نه درصد )

کشاورزی، )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد 

کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادر تخصصی 

  .گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نمایدق حمایت از توسعه سرمایهصندو

صندوق های موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و  :۱تبصره 

  .ندباش( این قانون می۶توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیت های موضوع ماده )

( از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی )سهم بخش %۲۵دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد ) :۲تبصره 

گذاری غیردولتی( را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکل های غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه

و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار  در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی

برداران در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکل ها و تولیدکنندگان و بهره

 .گذاری این بخش اقدام نمایندامر سرمایه

( سود %۵۰گردد. پنجاه درصد )رزی واریز میبازپرداخت اصل و سود این تسهیالت به صورت ارزی به حساب ذخیره ا

حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت 

)موضوع این ماده( در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوق های مذکور، از طریق شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت 

  .گرددکشاورزی به حساب این صندوقها واریز میاز توسعه بخش 

توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق صندوق های موضوع این ماده می :۳تبصره 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ۱۰ماده )« ح»مشارکت )با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( منابع الزم برای اعطاء تسهیالت مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و  اجتماعی

  .توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند

وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرائی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه  :۴تبصره 

تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمک های بالعوض، کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با صنایع 

  .برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورندعاملیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره
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( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ۱۸ماده )« ج»در اجراء بند  : ۵تبصره 

و  ۱/۳/۱۳۶۲صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب 

این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوق ها  گر عمل نمایند. درهای بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمهاصالحیه

نماید. نظارت بر التفاوت خسارت به حساب صندوق های مذکور واریز میسهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه

  .باشدای این صندوق ها با وزارت جهاد کشاورزی میعمـلکرد بیمه

( ۱۳ن و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسالمی و ماده )صندوق های موضوع این ماده برای تأمی :۶تبصره 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مجاز به دریافت تسهیالت و یا مشارکت 

  .باشندبا بانک های خارجی، ازجمله بانک توسعه اسالمی می

اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و  به منظور ارتقاء منزلت :۱۸ماده 

های تحقیقاتی در این بخش، های توسعه انتقال تجارب و یافتههای ترویجی و گسترش برنامهپوشش مناسب برنامه

ونی گروه جهاد در کلیه های رادیو و تلویزیسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است عالوه بر برنامه

های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکهشبکه

های ویژه بخش نسبت به تهیه و پخش برنامه« دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی»ایجاد گروه 

  .کشاورزی اقدام نماید

ها و تحلیل های بینیها و پیشیافته  مان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطالعات پردازش شده وساز :۱تبصره 

های رادیو و ای در اختیار شبکههواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره

  .تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرار دهد

دا و سیما جمهوری اسالمی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و سازمان ص :۲تبصره 

روز و حداقل در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه

  .چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید

مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و  منابع مالی :۳تبصره 

ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه

 :گرددکشاورزی تأمین و منظور می

 .حاصل از افزایش تعرفه کلیه کاالهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور( از محل درآمدهای %۵الف ـ پنج درصد )

 .سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون (%۴( از چهار درصد )%۱ب ـ یک در صد )

  .هاج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در حین اجراء این برنامه

مه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ناآیین :۴تبصره 

  .رسدوزیران می ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت
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به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین  :۱۹ماده 

صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی( 

ای، دامپروری، شیالتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، های گلخانهها، مجتمعها از قبیل احداث گلخانهمجازند برخی از پروژه

ی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقات

یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی )برای مصارف ارزی 

 » و یا« شده فروش به قیمت تمام» های سنواتی( اجراء نموده و به یکی از روش های بر اساس ارقام مندرج در بودجه

  .التحصیالن بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایندبه متقاضیان با اولویت فارغ« اجاره به شرط تملیک اعیانی

شود در جهت تأمین مالی طرح های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی به دولت اجازه داده می :۲۰ماده 

شاورزی از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصوالت بخش ک

  :ریال افزایش دهد(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)( ریال به سی هـزار میلیـارد ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هشت هزار میلیارد )

الف ـ کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت اعطائی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع 

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ۱ماده ) «ـه» ( قانون برنامه سوم و بند ۶۰ماده )

داری کل واریز و تا سقف اسالمی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه

ن محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی ( ریال از همی۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یک هزار میلیارد )

  .گرددمنظور می

ها و کمک های فنی و اعتباری اعتبارات های تسهیالت پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصرهب ـ کلیه وصولی

نک کشاورزی بوده فصول کشاورزی و منابع طبیعی( که عاملیت آن بر عهده با)عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته 

( ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰است، تا سقف یازده هزار میلیارد )

  .گرددمی

( ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد )

  .بانک کشاورزی منظور گردد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و  :۲۱ماده 

های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته

منابع انسانی که توسط وزارت جهاد  مدیریت و نیازسنجی اساسبر پذیرش، و اعالم از قبل را خود دامپزشکی  طبیعی و

  .شود، ساماندهی نمایندکشاورزی انجام می

  :وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به :۲۲ماده 
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طالعات فعالیت های تولیدی خویش الف ـ ایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت ا

  .در آن

  .(IT) ب ـ ایجاد پایگاه اطالعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطالعات

ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطالعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر 

 اطالعات مورد نیاز؛

  .دهد اقدام نموده و در دسترس عموم قرار

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته :۲۳ماده 

 ربط قانونی و با کاهش دروس غیرنمایند، موظفند از طریق مراجع ذیمرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می

ه میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای تخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ب

های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه

ت استانی، نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسا

جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیالت مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی کارورزی 

  .باشدتوسط این مؤسسات می

جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه :۲۴ماده 

گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص یابد و داری کل افتتاح میدر خزانهرا به حسابی که 

به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاه 

  .ها را تأمین نمایند

اکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت وزارت جهاد کشاورزی موظف است حد :۲۵ماده 

وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش به تعیین شاخص های بهره

لس شورای اقدامات اجرائی درخصوص این شاخص ها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مج

  .اسالمی گزارش نماید

در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخص هایی را که برای اجرائی شدن مستلزم ارائه  :تبصره 

  .های ساالنه درج و ارائه نمایدباشد، این موارد را در بودجهپیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می

وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف در راستای افزایش بهره :۲۶ماده 

برداران با اولویت تشکل است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات الزم را برای تحویل حجمی آب به بهره

های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط حمل مجاز حوضههای قانونی بخش کشاورزی، براساس سند ملی آب، ظرفیت ت

  .اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویت های تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد
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هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع  ۱۴۰۴ریزی نماید که تا سال ای برنامهدولت مکلف است به گونه :۲۷ماده 

( متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه %۱۵های سنواتی، حداقل پانزده درصد )فصل تأمین آب بودجه مندرج در

از طریق آبخیزداری و  (%۵/۷( از محل کنترل آب های سطحی و هفت و نیم درصد )%۵/۷هفت و نیم درصد ))کشور 

امه )بیالن( منفی آبهای زیرزمینی دشت ( ترازن%۱۰۰آبخوانداری( به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد )

  .های کشور )با اولویت دشت های ممنوعه آبی( جبران گردد

وری ماشین های کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره :۲۸ماده 

حی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشین های برداری از ماشین را طرابرداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهرهبهره

  .کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخش های غیردولتی اقدام نماید

آالت خودکششی کشاورزی موجود گذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشیننیروی انتظامی مکلف به شماره :۱تبصره 

  .باشدو جدیدالورود به بخش کشاورزی می

ای تعیین نماید که آالت کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونهلت موظف است تعرفه واردات ماشیندو :۲تبصره 

  .های مشابه خارجی فراهم شودضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصوالت داخلی با نمونه

محصوالت کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت  :۲۹ماده 

استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، با استفاده از 

 .امکانات بخش های غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورد

ب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویآیین

  .رسدوزیران می

قانون نظام جامع دامپروری( و کنترل بهداشت « ۲۱» به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام )موضوع ماده  :۳۰ماده 

ضمن تدوین تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری ها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است 

استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و 

ها و یا سایر مشوق های در اختیار، نماید، با استفاده از یارانههای تولید خوراک دام استفاده میاستاندارد کارخانه

های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری نین محصوالت تولیدی کلیه کارخانهحمایتهای الزم را به عمل آورد. همچ

  .باشدمی

برداران و تولیدکنندگان بخش از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایت های قانونی خود از بهره :۳۱ماده 

  :کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصوالت زیر تنظیم و اقدام نماید

الف ـ محصوالت راهبردی: محصوالتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل 

  .کشور تولید شود
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های نماید و یا حلقههای مصرف شده ایجاد میب ـ محصوالت ویژه: محصوالتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده

تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیت های صادراتی، حداقل یجاد و میبزرگتری در زنجیره ارزش ا

  .( سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد%۱۰ده درصد )

ای: محصوالتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه پ ـ محصوالت خاص منطقه

 .لید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصوالت اقدام نمودای، توشرایط خاص منطقه

ساله توسعه کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین های پنجالذکر طی برنامهبندی فوقترکیب نوع محصوالت در طبقه

  .گرددو ابالغ می

های های سنواتی و یارانهرزی مکلف است در قالب بودجه( این قانون، وزارت جهاد کشاو۳۱در اجراء ماده ) :۳۲ماده 

  :ریزی کند کهای برنامهمصوب در اختیار، به گونه

وری، وری باال و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهرهالف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره

وری های الگوی کشت، پاداش بهرهیفیت منطبق بر برنامهرعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با ک

  .پرداخت نماید

ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکائی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به 

یید این وزارتخانه عمل ای مورد تأگران غیردولتی، که در راستای اجراء الگوهای بیمهبیمه به بیمهپرداخت یارانه حق

  .کنند، اقدام نمایدمی

ج ـ به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماری های مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان 

 .های تمام خطر اجباری اقدام نمایدگذاری شده، نسبت به برقراری بیمهمحصوالت دامی و سایر محصوالت هدف

  .گرددگذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعالم میدفمحصوالت ه

های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت

صادراتی،  محصوالت صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمک های بازاریابی، جایزه

 .اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمک های غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید

نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت آیین

  .رسدوزیران می

 هایاز تاریخ تصویب این قانون، عالوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در قالب بودجه :۳۳ماده 

 .شودتضمینی نیز برقرار میسنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت

در توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی عرضه نمایند. کشاورزی میتولیدکنندگان محصوالت

التفاوت آن توسط دولت به شده از سوی دولت، مابهصورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم
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 .گرددتولیدکنندگان پرداخت می

وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قیمت 

 .تضمینی را انتخاب و اعالم نماید

نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت آیین

  .رسدوزیران می

های عملی و راه های کمّی و کیفی تحقق دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه :۳۴ماده 

سند ملی توسعه » شور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، انداز بیست ساله کسیاست های سند چشم

انداز در افق چشم« زیست و توسعه پایدار سند ملی حفاظت محیط»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «بخش کشاورزی

ه تأیید ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و بهجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ۱۴۰۴

  .مجلس شورای اسالمی برساند

دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان  :۳۵ماده 

وری )کل ـ بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره

گذاری در این بخش و ضرایب ، میزان سرمایه(آالت ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاکابع انسانی ـ ماشینانرژی ـ من

  .خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گزارش نماید

 

 


