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نحسی مدون نماید كه تخاالك يقسق و مزتیای بين مقاممات، راعما، ممدیرتن و    

شاغل مشابه و شرتیط مشمابه  ر همر صمسرت تز    كاركنان مسمس  تین ما    ر م

 گيری صانسنی صرتر  هد.( وجاوز نکند و  ر مسير ودميم%20 رصد)بيست

  

های الزم جهت برصمرتری  مدتلت  ر    ولت مکل  تعت بررعی -30ماده 

ها و برخسر تری تز تمکانات عازی  ریافتماناع نظام پر تخت، رفع وب ي، و 

رت  بگيرتن كشسری و لشکری عمنستت مخالم   سامریشاغلين، بازنشساگان و م

 تنجام  هد.

 

 كشاورزي -7بخش 

تهدتك بندهای ششمم و هفمام    برتی يدسل ولت مس   تعت  -31ماده 

تصادا  مقماومای  ر جهمت ومأمين تمنيمت غمذتیی و نيمل بمه        كلی های عياعت

و  خس كفممایی  ر محدممسالت تعاعممی زرت ممی،  تمممی و نبممزی بممه ميممزتن نممس  

برناممه و تفمزتیش وسليمدتت كشماورزی     تجمرتی صمانسن   (  رپایان %95د) رصپنج

ویغ  محدسالت  ترتی مزیت صا رتوی، رعيدن به ورتز وجاری مثبت، وقسیمت  به

وری ن  و خماك  های وسليد و وسع ه صا رتت و تروقای بهمر  و وکميل زنجير 

های كمی به شمرح منمدرج   كشاورزی تصدتمات زیر رت جهت يدسل به شاخص

 ر جدتول ذیل تنجام  هد: 

زرت می،  نغت ی و بهوسع ه كشاورزی يفا ای، وسع ه كشت نشایی، به -تل 

كارگيری ترصام مقاوم، خس توکایی  ر وسليد بذر و نهال، تفمزتیش  وسليد و وأمين و به

 تع  بخار  ر هکاار( 12/0)صدم مری  ماشينی كر ن عاالنه يدتصل  وتز  

مينی محدسالت كشاورزی و  رصسرت وصفه تنجام به مسصع خرید وض - 

( تیمن  10( مما   )  تلم  ر پر تخت خرید وضمينی، پر تخت مطابق وبدر  بنمد ) 

 ر طمسل تجمرتی   .  نستن جبرتن خسارت ناشی تز وأخير  ر نظام بمانکی صانسن به

(، صمانسن وضممين خریمد محدمسالت تعاعمی      31صانسن برنامه، بند ) ( مما   ) 
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بما تصماليات و تلحاصمات ب مدی رت  ر بخمش       21/6/1368كشاورزی مدمس   

 نماید.تالجرتء میمغایرت مسصسك

تز همزتر هکامار   تفزتیش وسليد محدسالت رتهبمر ی و وبمدیل پاندمد     -پ

 ترتمی شيبدتر به باغات 

نفات نباوی و كس های   فع ،عمسمبهينه فرتهم نمس ن تمکانات مدرك  -ت

 زیسمای و ومدوین  و مبمارز    (كمپسعمت لی)ن كمس  تعافا   بيشمار تز   و شيميایی

 كس  و عم (فرمسالعيسنو وركي  عاخت ) عاخت ،مستبط ورو 

 نمسین و نظمام   يقماوی جهت تنجمام تممسر وحق   يازمسر  ن یگذتریهعرما -ث

بنيان، تعاقرتر مدیریت  تنمش و  یج و تناقال فناوری، وقسیت شركاهای  تنشورو

 وجهيز مرتكز جها كشاورزی

ت مال ، (ترگانيك)محدسالت زیسای عالم و محدسالت وسع ه كشت  -ج

گسمارو   همای كشماورزی  تعااندتر های ملی كنارل كيفی وسليمدتت و فمرنور    

ها تز جمله تنست  مدرك بهينه نها   های گياهی،مبارز  ولفيقی با نفات و بيماری

پزشکی  ر رتعماای تروقمای عمالمت    گيا  عم و كس  و يمایت تز  رمانگاههای

 هتنسان و جام 

ممنس يت هرگسنه رهاعمازی، وسليمد، وتر تت و مدمرك محدمسالت      -چ

مدمس   جمهسری تعمالمی تیمرتن   ورتریخاه،  ر اهاراس  صانسن تیمنی زیسای 

كه به ودسی  مجلمس   تلمللیبا ر ایت مقررتت و مستزین ملی و بين 7/5/1388

 شسرتی تعالمی رعيد  تعت.

ش مست  غذتیی وتر توی و  ولت مس   تعت تصدتم الزم برتی نزمای -وبدر 

 مل نور  و بما  های غذتیی وتر توی رت جهت وشخيص مست  ورتریخاه بهفرنور  

رعانی مر م رت تز مست  غذتیی ورتریخاه با خبر عاخاه و خطرتت تياممالی  تطال 

 شس  به مر م ت الم نماید.تین مست  رت كه بر تعاس نزمایشات م ابر م لسم می

های وتر توی  ترتی تعيدهای ار  تشمبا   ت  اربی خذ  سترض تز تنس -ح

های گاز تر مدرفی و صمرك  بيش تز يد مجاز و نسشابه (ورتنسغير تشبا ی)و 


