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ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

قانون افسایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (بخش هشتم و پایانی)
هادُ31ـ اس تاریخ تصَیة ایي لاًَى ،دٍلت هَظف است حوایت ّای قاًًَی خَد اص تْشُ تشداساى ٍ تَلیذکٌٌذگاى تخؾ
کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی را تا اٍلَیت تَلیذ هحصَالت سیز تٌظین ٍ الذام ًوایذ:
الف ـ هحلَالت ساّثشدی :هحلَالتی کِ هؼتقیواً دس اهٌیت غزایی ًقؾ داسد ٍ تِ ایي ٍاسطِ ضزٍرتاً تایذ در داخل کطَر تَلیذ
ضَد.
ب ـ هحلَالت ٍیظُ :هحلَالتی کِ تیـتشیي اسصؽ تَلیذ سا تِ اصاء ًْادُ ّای هلشف ؿذُ ایداد هی ًوایذ ٍ یا حلمِ
ّای تشرگتزی در سًجیزُ ارسش ایجاد ٍ هی تَاًذ هحَر رضذ تخص کطاٍرسی تاضذ ٍ یا تا تَجِ تِ هشیت ّای صادراتی ،حذالل دُ درصذ ()%11
سْن تاسار دًیا را در اختیار خَد دارد.
ج ـ هحلَالت خاف هٌطقِ ای :هحلَالتی کِ تَلیذ آًْا دس کـَس هوکي اػت ّوشاُ تا هضیت ًثاؿذ ٍلی تِ ٍاػطِ

آموزههای منابع طبیعی پایذار

 9اػفٌذ 1399
27 February 2021
15رجة 1442

ؿشایط خاف هٌطقِ ای ،تَلیذ آًْا اختٌاب ًاپزیش اػت ٍ تایذ در جْت ایجاد هشیت تزای آى هحصَالت الذام ًوَد.تزکیة ًَع
هحصَالت در طثمِ تٌذی فَق الذکز طی تزًاهِ ّای پٌج سالِ تَسعِ کطَر تَسط ٍسارت جْاد کطاٍرسی تعییي ٍ اتالغ هی گزدد.
هادُ33ـ در اجزاء هادُ ( ) 31ایي لاًَىٍ ،سارت جْاد کطاٍرسی هکلف است در لالة تَدجِ ّای سٌَاتی ٍ یاراًِ ّای هصَب در اختیار ،تِ
گًَِ ای تزًاهِ ریشی کٌذ کِ:
الف ـ اس طزیك پشداخت هؼتقین تِ تَلیذکٌٌذگاى تا تْشُ ٍسی تاال ٍ داسای سًٍذ افضایـی دس تْثَد ؿاخق تْشُ ٍسی،

تیوِ تِ تیوِ گشاى غیشدٍلتی ،کِ در راستای اجزاء الگَّای تیوِ ای هَرد تأییذ ایي ٍسارتخاًِ عول هی کٌٌذ ،الذام ًوایذ.
ج ـ تِ هٌظَر کاّؾ آثاس صیاًثاس هخاطشات ٍ تیواسی ّای هـتشک اًؼاى ٍ دام ٍ تثثیت ًَػاًات دسآهذ تَلیذکٌٌذگاى
هحلَالت داهی ٍ ػایش هحلَالت ّذف گزاسی ؿذًُ ،سثت تِ تزلزاری تیوِ ّای توام خطز اجثاری الذام ًوایذ.هحصَالت ّذف
گذاری ضذُ ،تَسط ٍسارت جْاد کطاٍرسی اًتخاب ٍ اعالم هی گزدد.

شماره 29

سعایت هَاسد صیؼت هحیطی دس تَلیذ ٍ ّوچٌیي تَلیذ تا کیفیت هٌطثق تش تشًاهِ ّای الگَی کـت ،پاداش تْزُ ٍری
پزداخت ًوایذ.
ب ـ در جْت رًٍك تاسار تیوِ ٍ تَسعِ تیوِ اتکایی کطاٍرسی ٍ افشایص ًمص تخص غیزدٍلتی در صٌعت تیوًِ ،سثت تِ پشداخت یاساًِ حق

پ

د ـ تِ هٌظَر تَسعِ صادرات ٍ استفادُ اس هشیت ّای ًسثی تخص کطاٍرسیً ،سثت تِ پشداخت یاساًِ كادسات تشای هحلَالت
كادساتی هٌطثق تش اػتاًذاسدّای تاصاسّای ّذف تخؾ کـاٍسصی اعن اس کوک ّای تاساریاتی ،جایشُ صادراتی ،اعتثارات صادراتی،
تضویي هخاطزات ًاضی اس صادرات ،یاراًِ کوک ّای غذایی تِ کطَرّای ّذف ،الذام ًوایذ.
آییي ًاهِ اجزایی ایي هادُ حذاکثز ضص هاُ پس اس تصَیة ایي لاًَى ،تِ پیطٌْاد ٍسارت جْاد کطاٍرسی تِ تصَیة ّیأت ٍسیزاى هی رسذ.
هادُ33ـ اس تاریخ تصَیة ایي لاًَى ،عالٍُ تش اخشاء قاًَى خشیذ تضویٌی هحلَالت کـاٍسصی ،در لالة تَدجِ ّای سٌَاتی ٍ
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اعتثار هصَب ،ػیاػت قیوت تضویٌی ًیش تزلزار هی ضَد.تَلیذکٌٌذگاى هحلَالت کـاٍسصی هی تَاًٌذ هحلَالت خَد سا
دس تاصاس تَسع تخللی کاالی کـاٍسصی عشضِ ًوایٌذ .در صَرت کاّص لیوت تَرس ًسثت تِ لیوت تضویٌی اعالم ضذُ اس
سَی دٍلت ،هاتِ التفاٍت آى تَسط دٍلت تِ تَلیذکٌٌذگاى پزداخت هی گزددٍ.سارت جْاد کطاٍرسی هکلف است ّز سالِ هتٌاسة تا ضزایط
تَلیذ ٍ تاسار ،هحصَالت تحت سیاست خزیذ ٍ لیوت تضویٌی را اًتخاب ٍ اعالم ًوایذ.آییي ًاهِ اجزایی ایي هادُ حذاکثز ضص هاُ پس اس
تصَیة ایي لاًَى تِ پیطٌْاد ٍسارت جْاد کطاٍرسی تِ تصَیة ّیأت ٍسیزاى هی رسذ.
هادُ33ـ دٍلت هَظف است تِ هٌظَر تٌظین رٍاتط ،تعییي راّثزدّا ٍ ضیَُ ّای عولی ٍ راُ ّای کوّی ٍ کیفی تحمك سیاست ّای ػٌذ
چـن اًذاص تیؼت ػالِ کـَس دس تخؾ کـاٍسصی ،هٌاتع طثیعی ٍ هحیط صیؼت« ،ػٌذ هلی تَػعِ تخؾ کـاٍسصی»،

هیضاى تْثَد عولکشد کوّی ٍ کیفی تخؾ کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی فلل صساعی ػال قثل ،هیضاى تْثَد ؿاخق تْشُ
ٍسی (کل ـ اًشطی ـ هٌا تع اًؼاًی ـ هاؿیي آالت ـ ػشهایِ ٍ هٌاتع پایِ آب ٍ خاک) ،هیضاى ػشهایِ گزاسی دس ایي
تخؾ ٍ ضشایة خَدکفایی ٍ اهٌیت غزایی سا تْیِ ٍ تِ کویؼیَى کـاٍسصی ،آب ٍ هٌاتع طثیعی هدلغ ؿَسای اػالهی
گضاسؽ ًوایذ.

شماره 29

«ػٌذ هلی تَػعِ هٌاتع آب»« ،ػٌذ هلی حفاظت هحیط صیؼت ٍ تَػعِ پایذاس» دس افق چـن اًذاص ّ 1343جزی ضوسی
تا تزش ّای سِ تزًاهِ پٌج سالِ را حذاکثز ظزف ضص هاُ پس اس تصَیة ایي لاًَى تذٍیي ٍ تِ تأییذ هجلس ضَرای اسالهی تزساًذ.
هادُ 33ـ دٍلت هَظف اػت ّش ػال ٍ حذاکثش تا پایاى آرس هاُ ػال تعذً ،تایح حاكل اص اخشاء ایي قاًَى ٍ ّوچٌیي

