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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (بخش هفتم)

ماده23ـ وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه آزاد اسالمی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته
های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند ،موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش
دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی ،درس عملی کارورزی متناسب با
واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی ،خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و
آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا
مؤسسات استانی ،جایگزی ن نمایند .صدور گواهی پایان تحصیالت مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره
عملی کارورزی توسط این مؤسسات می باشد.
ماده24ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب

به تعیین شاخصهای بهره وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال
گزارش اقدامات اجرایی درخصوص این شاخص ها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجراء این ماده ،دولت موظف است آن دسته از شاخص هایی را که برای اجرایی شدن مستلزم ارائه
پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می باشد ،این موارد را در بودجه های ساالنه درج و ارائه نماید.
ماده26ـ در راستای افزایش بهرهوری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت،
وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات الزم را برای تحویل حجمی آب به بهره
برداران با اولویت تشکل های قانونی بخش کشاورزی ،براساس سند ملی آب ،ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز
و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فنی با اولویت های تعریف شده برای تخصیص آب
کشاورزی به عمل آورد.
ماده27ـ دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال  1404هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع
مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی ،حداقل پانزده درصد ( )%15متوسط بلندمدت نزوالت آسمانی ساالنه کشور
(هفت و نیم درصد ( )%7/5از محل کنترل آب های سطحی و هفت و نیم درصد ( )%7/5از طریق آبخیزداری و آبخوانداری)
به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد ( )%100ترازنامه (بیالن) منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور
(با اولویت دشت های ممنوعه آبی) جبران گردد.
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کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می گردد ،واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی
اختصاص یابد و به مصرف برسد .وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی
شهرستان ها ،برق چاه ها را تأمین نمایند.
ماده25ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت
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ماده28ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی ،دولت موظف است براساس
وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید ،الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین
ترکیب مناسب ماشین های کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخش های غیردولتی اقدام نماید.
تبصره1ـ نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارائه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آالت خودکششی
کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می باشد.
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تبصره2ـ دولت موظف است تعرفه واردات ماشین آالت کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید که
ضمن حمایت از تولیدات داخلی ،امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصوالت داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده29ـ به منظور کنترل کیفی ،بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصوالت کشاورزی ،دولت مکلف است
ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرایند تولید ،فراوری ،نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات
محصوالت کشاورزی ،با استفاده از امکانات بخش های غیردولتی اقدامات الزم را به عمل آورد.آیین نامه اجرایی این
ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده30ـ به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «  »21قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت
استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن ،نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و
استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده می نماید ،با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوق های در اختیار ،حمایت
های الزم را به عمل آورد .همچنین محصوالت تولیدی کلیه کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می باشد.
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تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماری ها و کاهش ضایعات ،وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین

