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 ( قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 18آیین نامه اجرایی ماده )

 در معاني مشروح مربوط به كار مي روند. در اين آيين نامه اصطالحات زير -1ماده 

 فعاالن بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري. مخاطب: -الف

حوزه هاي مختلف مرتبط با امور آب و خاك، جنگل، مرتع، بيابان، آبخيزداري، زراعت، باغباني، امور دام،  بخش كشاورزي و منابع طبيعي: -ب

ت، عشاير، تعاون ورستايي و صنايع بخش كشاورزي، ترويج، آموزش و تحقيقات بخش كشاورزي و منابع دامپزشكي،حفظ نباتات، گياه پزشكي، شيال
 طبيعي و ساير حوزه هاي مرتيط.

 برنامه هاي راديويي و تلوزيوني مرتبط با اين آيين نامه. برنامه: -ج

 وزارت جهاد كشاورزي. وزارت: -د

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران. سازمان: -ه

 گروه دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي. گروه: -و

كارگروه سياستگذاري و تعيين محتوا به رياست معاون برنامه ريزي و نظارت سازمان و عضويت معاونين سياسي و امور استانهاي  كارگروه: -ز

رت به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، معاون آب و آبفاي وزارت نيرو، معاون ذيربط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان و سه نفر از معاونين وزا
 رييس سازمان هواشناسي كشور به منظور سياستگذاري و تعيين اولويتها و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده و نظارت كالن بر حسن اجراي امور.

هاي راديو و تلوزيوني گروه جهاد با تشكيل گروه نسبت به طراحي، برنامه ريزي، توليد و پخش برنامه هاي متناسب سازمان عالوه بر برنامه  -2ماده 

دقيقه در ( 60( روز در هفته و حداقل)4حداقل) با ماموريت هاي هر شبكه اقدام نمايد به نحوي كه هر يك از شبكه هاي ملي و استاني راديو و تلوزيون،
 هاي زير توليد و پخش نمايند:ويژگيهر شبانه روز، با 

نابع هاي جاري بخش كشاورزي و مهاي هر شبكه راديويي و تلوزيوني، موضوعات و مخاطبين مورد نظر، تقويم زراعي و فعاليتمتناسب با ويژگي -الف

كه مناسب از نظر پر مخاطب بودن همان شب طبيعي در ساختارهاي مختلف از قبيل نمايشي، مستند، گزارش، مسابقه، تركيبي و خبر توليد و در زمان
 پخش گردد.

هاي علمي در راستاي افزايش بهره وري توليد، انتقال يافته هاي تحقيقاتي، ارايه روش يترويج -با نظر كارگروه در قالب اخبار، مباحث آموزشي -ب

عشايري، ارتقاي پنداره شغلي و اجتماعي كشاورزان، دامداران، هاي كشاورزي و منابع طبيعي و معرفي الگو هاي موفق، تبيين قوانين و مقررات بخش
هاي فعاالن يدمرتعداران، جنگل نشينان، عشاير و خانواده هاي روستايي، رفع موانع توليد و كسب و كار به منظور ارتقاي منزلت اجتماعي، دانش و توانمن

هاي توليد، توزيع و حذف واسطه ها و تحول در زير ساخت ها و بسترهاي ونيبخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و همچنين تقويت انگيزه تعا
 فعاليت درا ختيار مخاطبان قرار گيرد.

در مواقع اضطراري و وقوع بحران در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و نياز به اطالع رساني سريع بر اساس اعالم سازمان مديريت بحران  تبصره:

جم برنامه هاي مقرر در توافق نامه في مابين وزارت و سازمان، به برنامه هاي ويژه بحران اختصاص مي يابد تا متناسب كشور حداقل بيست درصد از ح
 با گستردگي بحران در سطوح ملي و استاني برنامه سازي و اطالع رساني شود.

( قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي 18( ماده)3در تبصره)اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين آيين نامه از محل منابع پيش بيني شده  -3ماده 

 و منابع طبيعي و برمبناي موافقتنامه متبادله بين سازمان و وزارت با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تامين مي شود.

 زارت و سازمان به هيئت وزيران ارايه مي شود.گزارش ارزيابي عملكرد اجراي اين آيين نامه هر سال به صورت مشترك توسط و -4ماده 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  


