
 

 

 کشاورزی -7بخش 

های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به  دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست -13ماده 
%( درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات 59درصد) خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج

های تولید و توسعه صادرات و ارتقای  رای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیلل زنجیرهویژه محصوالت دا کشاورزی به
 :های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص بهره

کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و  زراعی، تولید و تأمین و به و بهنژادی  توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به -الف
 ( اسب بخار در هکتار21/0صدم ) نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

( 20بند )الف( ماده ) انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره -ب
(، قانون تضمین خرید 12عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند )ب( ماده ) این قانون به

 .نماید االجراء می با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف 21:1/:/12محصوالت اساسی کشاورزی مصوب 

 ش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغاتافزای -پ

ن فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی)کمپوست( و مبارزه زیستی و تدوی -ت
 ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم

بنیان، استقرار مدیریت دانش و  گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش  سرمایه -ث
 تجهیز مراکز جهادکشاورزی

های کشاورزی  رآوردهتوسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی )ارگانیک(، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و ف -ج
پزشکی در  ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه های گیاهی، مصرف بهینه نهاده گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری

 راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه

ب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، در چهارچو -چ
 .المللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است با رعایت مقررات و موازین ملی و بین 7/9/2111مصوب 

عمل  ههای غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته ب دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده -تبصره
شود  رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می آورد و با اطالع

 .به مردم اعالم نماید

های گازدار مصرفی  ز و نوشابههای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی)ترانس( بیش از حد مجا أخذ عوارض از انواع چربی -ح
( قانون تنظیم بخشی 81و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه ساالنه با رعایت ماده )

 .مشخص خواهد شد8/21/2151( مصوب 1از مقررات مالی دولت)

 ن و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنهسازی )واکسیناسیون( دامهای سبک و سنگی انجام ایمن -خ

صنعتی تا رسیدن به  گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه اندازی زیرساخت شناسه راه -د
 کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کاالها مصرف

 .نماید فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم میوزارت جهاد کشاورزی،  -تبصره

بندی  حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته -ذ
 محصوالت کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع

 اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی -لید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنیتکمیل زنجیره تو -ر

سازی محصوالت کشاورزی و  شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سالمت و غنی های معین دولت مکلف است برای حصول شاخص -ز
 .های عرضه، اقدام کند توسعه صنایع کشاورزی در زنجیره


