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

وشش و پ فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایریبه منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های  ـ18ماده

های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری های توسعه انتقال تجارب و یافتههای ترویجی و گسترش برنامهمناسب برنامه
های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکهامهاسالمی ایران موظف است عالوه بر برن

دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع »های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه شبکه

 .اقدام نمایدهای ویژه بخش کشاورزی نسبت به تهیه و پخش برنامه «طبیعی

ها و تحلیل های هواشناسی مورد نیاز بینیها و پیشسازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطالعات پردازش شده و  یافته ـ1تبصره

 های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرارای در اختیار شبکهرا به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره بخش کشاورزی

 .دهد

سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه  ـ2تبصره

روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه
 .نماید

منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور  ـ3تبصره

 :گرددای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور میدر اعتبار و ردیف بودجه

 .( از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کاالهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور%5پنج درصد ) الف ـ

 .( سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون%4( از چهار درصد )%1یک در صد ) ب ـ

 .هاین برنامهمبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در حین اجراء ا ج ـ

نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت جهاد آیین ـ4تبصره

 .رسدوزیران میکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت

های  صندوقبه منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین  ـ19ماده

ها )بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی( مجازند برخی از پروژه غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی

ای، دامپروری، شیالتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و ههای گلخانها، مجتمعاحداث گلخانهاز قبیل 

و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده  تکمیلی کشاورزی

های سنواتی( اجراء رزی بر اساس ارقام مندرج در بودجهاز منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی )برای مصارف ا

التحصیالن با اولویت فارغبه متقاضیان « اجاره به شرط تملیک اعیانی»و یا « فروش به قیمت تمام شده»نموده و به یکی از روش های 

 .واگذار نمایند بیکار بخش کشاورزی

طرح های بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، در جهت تأمین مالی شود به دولت اجازه داده می ـ20ماده

از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد  صنایع غذایی و توسعه صادرات محصوالت بخش کشاورزی

 :( ریال افزایش دهد30.000.000.000.000( ریال به سی هـزار میلیـارد )8.000.000.000.000)
 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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( قانون 60وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده )کلیه  الف ـ

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، پس از وصول توسط 1ماده )« ـه» برنامه سوم و بند 
( ریال از همین 1.000.000.000.000داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد )مومی کشور نزد خزانهبانک کشاورزی، به حساب درآمد ع

 .گرددمحل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می

ین بارات عمومی قوانکلیه وصولی های تسهیالت پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری اعت ب ـ

بودجه سنوات گذشته )فصول کشاورزی و منابع طبیعی( که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد 
 .( ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می گردد11.000.000.000.000)

( ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی 10.000.000.000.000معادل ارزی ده هزار میلیارد ) ج ـ

 .منظور گردد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی  ـ21ماده

آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات 
 .اعالم و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند

 :بت بهوزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نس ـ22ماده

و تشویق آنان به ثبت اطالعات فعالیت های تولیدی خویش در  ایجاد پایگاه اطالعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی الف ـ

 .آن

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

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

 .اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد اطالعات مورد نیاز؛

 

     


