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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 28 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به استناد تبصره (1) ماده (45) قانون آییننامه داخلی مجلس و گزارش ارائه شده در صحن مجلس شورای 
اسالمی و در راستای کاهش تهدیدات امنیت غذایی کشور و حمایت و پشتیبانی از تولیدات کشاورزی و دامی 
و مانعزدایی از تولید در سالی که به نام تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها توسط مقام معظم رهبری نامگذاری 
شد، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی با هدف تقویت مؤلفههای امنیت 
غذایی کشور و پشتیبانی از تولید بذر، کود و نهادههای دامی و واکسن دامی و حمایت از توسعه فناوری و 
دانش در حوزه کشاورزی و دامی و مانع زدایی از رشد تولید و حمایت از شهرکهای کشاورزی و دامپروری 

و حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی  و دامی ارائه میگردد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدجواد ساداتی نژاد - قاسم ساعدی - یوسف داودی - سیدمحسن دهنوی - مجتبی رضاخواه - 
محمدحسین فرهنگی - احمد امیرآبادی فراهانی - حسین جاللی - علی اکبر بسطامی - الهام آزاد - غالم 
رضا شریعتی اندراتی - احد آزادی خواه - سیدناصر موسوی الرگانی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - 
نصراله پژمان فر - پرویز اوسطی - امیرقلی جعفری بروجنی - سیدصادق طباطبائی نژاد - سیدکاظم 
موسوی - علیرضا نظری - جعفر راستی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - معین الدین سعیدی - سمیه 

رفیعی - محمدتقی نقدعلی - عبداله ایزدپناه - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - علیرضا عباسی 
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عنوان طرح:
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
فصل اول : فصل اول: کليات

ماده ۱ : ماده ۱– مقصود از مفاهيم به کار رفته در اين قانون به شرح زير است:
ردیف۱ : ۱- کارشناسان: اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي کشاورزي و منابع طبيعي يا مراکز و مؤسسات 
تحقيقاتي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فارغ التحصيالن آموزشگاه ها، هنرستان ها، آموزشکده 

ها و دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي، دامپزشکي و شيالت مي باشند.
ردیف۲ : ۲- کارآفرينان: کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و (دستاندرکاران و ذينفعان محلي) جوامع محلي ساکن در حوزه  که 
هدف موضوع فعاليت هاي آنها ايجاد شرايط مناسب بمنظور پايداري سرزمين و فراهم سازي فرصت هاي شغلي در بخش کشاورزي 

و منابع طبيعي مي باشد.
ردیف۳ : ۳- دستاندرکاران و ذينفعان محلي: مرتعداران، مجريان طرحها، بهرهبرداران مجاز، تشکلها، تعاونيها، اتحاديهها، 

صندوقها، انجمنهاي صنفي، خيرين، سازمانهاي مردم نهاد، شوراهاي اسالمي و جوامع محلي که در محل سکونت داشته باشند.
ردیف۴ : ۴- ساکن محل: کسي که محل سکونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي که عرفا ساکن محل شناخته شود 

و يا همه ساله در فصل زراعي در محل سکونت داشته باشد.
ردیف۵ : ۵- اراضي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي و دولتي که برابر دستورالعمل ضوابط و شرايط شناسايي ، استعداديابي، 

تعيين کاربري و تخصيص اراضي و سند ملي و استاني آمايش سرزمين مشخص شده و قابل تخصيص و واگذاري خواهد بود.
ردیف۶ : ۶- سطح اراضي قابل واگذاري: سطح اراضي قابل واگذاري بسته به نوع طرح، تعداد کارشناسان و مدرک تحصيلي آنها، 
ميزان اشتغالزايي، تعداد افراد جوامع محلي شاغل و ميزان سرمايه اوليه، بر اساس آييننامهاي خواهد بود که توسط وزارت جهاد 

کشاورزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ردیف۷ : ۷- تعارض منافع عبارت است از تعارض بين وظايف دولتي و منافع خصوصي يک کارمند دولتي که در آن، کارمند 
دولت، منافعي در بخش خصوصي دارد. اين منافع مي تواند تاثير منفي بر عملکرد کارمند در انجام وظايف و مسئوليتهاي دولتي 

داشته باشد.  
ماده ۲ : ماده ۲ – مرکز آمار ايران مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست، حداکثر يک 
سال پس از ابالغ اين قانون، کليه خدمات و کارکردهاي محيطزيستي اراضي کشاورزي، جنگلها، مراتع، بيابانها را محاسبه و  در 

حسابهاي ملي ملحوظ دارد.     
فصل دوم : فصل دوم: ساماندهي، ايجاد و توسعه شهرکهاي کشاورزي و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار 

ماده ۳ : ماده ۳- شرکت شهرکهاي کشاورزي که از اين پس در اين قانون به اختصار شرکت ناميده ميشود، بهعنوان يک 
شرکت توسعهاي با وظايف حاکميتي، مکلف است به منظور تحقق امنيت غذايي پايدار، افزايش ضريب نفوذ نوآوري و فناوري در 

بخش کشاورزي، رشد صادرات و بهبود معيشت کشاورزان، روستائيان و عشاير، اقدامات زير را به عمل آورد:
ردیف۱ : ۱.    هدايت، راهبري، احداث و توسعه شهرکهاي کشاورزي و ايجاد زيرساختهاي آن در زيربخشهاي کشاورزي 

شامل زراعت، باغ، دام و طيور و شيالت در چهارچوب ماده (۹) اين قانون
تبصره ۱ : تبصره ۱- مقصود از شهرک کشاورزي، محدوده جغرافيايي مشخص است که توسط شرکت، در عرصههاي ملي و 
دولتي، به منظور تسريع و تسهيل سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني در توليد دانشبنيان محصوالت و فرآوردههاي کشاورزي 
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طراحي ميشود. در اين شهرکها، سرمايهگذار نياز به هيچگونه اخذ استعالم و مجوز براي احداث واحدهاي توليدي نداشته و 
حداکثر ظرف يک هفته پس از ارائه درخواست به شرکت، ميتواند برابر کاربريهاي اعالمشده توسط شرکت، سرمايهگذاري را 

آغاز کند. 
تبصره ۲ : تبصره ۲- شرکت موظف است نقشه کاربري اراضي شهرکهاي کشاورزي و استانداردهاي ساخت واحدهاي توليدي 
را با رعايت قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، به صورت عمومي در پورتال خود منتشر کند. انتشار عمومي اطالعات شهرکهاي 
کشاورزي که پيش از اين طراحي شدهاند، حداکثر تا يک ماه از ابالغ اين قانون الزماالجراء ميباشد.۲.    شناسايي، انجام مطالعات 
و در اختيار گرفتن اراضي کشاورزي در عرصههاي ملي و دولتي براي توسعه و راهاندازي شهرکهاي کشاورزي ۳.    هدايت، 

راهبري و حمايت از توسعه خوشههاي کشاورزي و خوشههاي کسبوکار روستايي و عشايري در چهارچوب ماده (۷) اين قانون
تبصره : تبصره - مقصود از خوشه کشاورزي، تمرکز جغرافيايي توليدکنندگان و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در توليد يک 
يا چند محصول کشاورزي و فرآوردههاي آن است. بين اجزاء خوشه شامل کشاورزان، تأمينکنندگان نهاده، فرآوريکنندگان، 
صادرکنندگان و ارائهکنندگان خدمات توسعه کسبوکار، با اولويت توليد محصوالت رقابتپذير، روابط افقي، عمودي و حمايتي 
برقرار است.۴.    حمايت و پشتيباني از توسعه بازار و برقراري همکاريهاي فني، اقتصادي و فناوري بين شهرکها و خوشههاي 
کشاورزي و خوشههاي کسبوکار روستايي و عشايري، با يکديگر و با دستگاههاي اجرايي ذيربط۵.    استقرار مناطق ويژه امنيت 
غذايي پايدار موضوع ماده (۷) اين قانون، به منظور تسريع خودکفايي و خوداتکايي در محصوالت اساسي کشاورزي۶.    ايجاد و 
توسعه متمرکز صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي در مجاورت کانونهاي توليد محصوالت کشاورزي بر اساس رويکرد زنجيره 
ارزش پايدار و سهمبري مستقيم کشاورزان از ارزش افزوده فرآوري و قيمت مصرفکننده محصوالت ۷.    مديريت و تجهيز منابع 
داخل و خارج اعم از دولتي و غيردولتي براي سرمايهگذاري در طرحهاي موضوع اين قانون۸.    تربيت کادر مديريت و تأسيس 
شهرکها و خوشههاي کشاورزي و خوشههاي کسبوکار روستايي و عشايري و ارائه کمک و راهنماييهاي فني به آنها۹.    حمايت 
و کمک به سرمايهگذاران به منظور توسعه عالئم تجاري ملي و جهاني براي توليدات شهرکها و خوشههاي کشاورزي و خوشههاي 
کسبوکار روستايي و عشايري ۱۰.  برنامهريزي براي خريد، انتقال، جذب و توسعه فناوريهاي پيشرفته و متناسب با بخش 
کشاورزي ايران، با استفاده از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي مورد تأييد وزارت علوم و پارکهاي علم و 
فناوري۱۱.  شناسايي زمينههاي توسعه کشاورزي با فناوري نوين با همکاري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، وزارت 
عتف و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور و حمايت فني-اعتباري از استقرار بنگاههاي مربوطه در شهرکهاي کشاورزي 
۱۲.  سرمايهگذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي و تشکلهاي فراگير کشاورزي، روستايي و عشايري در چهارچوب سياستهاي 
کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در زمينه توسعه کشاورزي با فناوري نوين، کشاورزي عمودي و طرحهاي زيربنايي 

و نوپديد در بخشهاي کشاورزي و صنايع و خدمات وابسته
تبصره : تبصره- از تاريخ ابالغ اين قانون، عنوان شرکت شهرکهاي کشاورزي به شرکت شهرکهاي کشاورزي و روستايي تغيير 

مييابد.
ماده ۴ : ماده ۴- شرکت داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شرکت سهامي دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي اداره 
ميشود. اين شرکت و کليه واحدهاي تابعه و وابسته بهآن از هر لحاظ، استقالل کامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آييننامههاي 
عمومي مربوط به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و قانون محاسباتعمومي و خدمات کشوري نميباشد؛ مگر آنکه در قانون 
مربوط صراحتاً از شرکت شهرکهاي کشاورزي و روستايي اسم برده شود. اين شرکت و کليه واحدهاي وابسته، منحصراً تابع اين 
قانون و اساسنامه خود بوده و در مواردي که در اين قانون و اساسنامه پيشبيني نشده باشد، شرکت تابع مقررات قانون تجارت 

بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. 
تبصره ۱ : تبصره ۱- از تاريخ ابالغ اين قانون، کشت و صنعتهاي دولتي شامل کشت و صنعت دامپروري مغان، کشت و صنعت 
دامپروري پارس، شرکت سهامي کشاورزي و دامپروري سفيدرود و شرکت پرورش کرم ابريشم ايران، زيرمجموعه شرکت قرار 
گرفته و مديرعامل شرکت، به عنوان رئيس مجمع شرکتهاي فوقالذکر، تعيين و اساسنامههاي آنها بر اساس پيشنهاد مديرعامل 

و تصويب مجمع عمومي شرکت اصالح ميشود.
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تبصره ۲ : تبصره ۲- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود اداري، زيرساختي و نيروي انساني، 
شرکتهاي منطقهاي شرکت شهرکهاي کشاورزي و روستايي را حداکثر در ۱۰ منطقه که بر اساس ميزان توليدات کشاورزي و 

وسعت اراضي درجه (۱) کشاورزي، قطب توليد کشاورزي کشور محسوب ميشوند، راهاندازي کند.
تبصره ۳ : تبصره ۳- شرکت توسعه و عمران اراضي کشاورزي از تاريخ ابالغ اين قانون، با کليه امکانات، داراييها، منابع و 

کارکنان، در شرکت ادغام ميشود.
تبصره ۴– : تبصره ۴– اساسنامه، تشکيالت و آييننامه اداري و استخدامي و حقوق و دستمزد و وظايف و اختيارات مجمع 
عمومي، هيئت مديره، مديرعامل و بازرس شرکت، به موجب آييننامهاي است که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و تأييد 

سازمان امور اداري و استخدامي کشور، ظرف شش ماه از ابالغ اين قانون، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۵ : ماده ۵- مجمع عمومي شرکت، مرکب از وزير جهاد کشاورزي (رئيس مجمع عمومي)، رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
رئيس بانک کشاورزي، سه نفر متخصص در امر زنجيرههاي ارزش کشاورزي با حداقل مدرک کارشناسي ارشد و پنج سال سابقه 
اجرايي موفق در حوزه شرکتداري و رئيس نظام صنفي کشاورزان است. مجمع عمومي شرکت مکلف است دو نفر بازرس خبره 

در زمينه کشاورزي و حسابرسي را بر اساس ضوابط قانون تجارت، با رعايت اصل تفکيک امور اجرايي و نظارتي منصوب نمايد.  
ماده ۶ : ماده ۶- هيئت مديره شرکت، متشکل از هفت نفر ميباشد که به پيشنهاد مجمع عمومي، توسط وزير جهاد کشاورزي 
منصوب ميشوند. اعضاي هيئت مديره، بايد حداقل داراي مدرک کارشناسي ارشد در يکي از زمينههاي کشاورزي، مديريت ارشد 
کسب و کار (mba) و اقتصاد و توسعه کشاورزي و نيز حداقل ده سال سابقه اجرايي-مديريتي در سطح استان يا ملي باشند. 
رييس هيئت مديره و مدير عامل شرکت، با رأي اکثريت مطلق اعضاي هيئت مديره انتخاب و توسط وزير جهاد کشاورزي منصوب 

ميشوند. صالحيتهاي مندرج در اين ماده در خصوص مديرعامل نيز الزمالرعايه ميباشد. 
ماده ۷ : ماده ۷- شرکت موظف است به منظور حفاظت و بهبود بهرهوري اراضي کشاورزي حاصلخيز کشور، مناطق ويژه امنيت 
غذايي پايدار را ظرف يک سال از الزماالجرا شدن اين قانون، جانمايي و بر اساس الگوي کشاورزي قراردادي عدالتمحور، از طريق 
اشخاص حقيقي و حقوقي صاحبصالحيت به مرحله اجرا درآورد. استقرار مناطق فوقالذکر در اراضي مستثنيات، با جلب موافقت 
مالکان و رعايت اصل مالکيت فردي ايشان و از طريق ارائه مشوقهاي فني-اعتباري به افراد داوطلب، از جمله تسهيل ارائه يکپارچه 
خدمات توسعه کسبوکار از طريق بخشهاي غيردولتي، سهمبري مستقيم مالکان از سود ناشي از فرآوري محصوالت، تسهيل 

پوشش بيمه اجتماعي و صدور سند رسمي مالکيت براي مالکان اراضي مربوطه انجام ميشود.
تبصره ۱ : تبصره ۱- کاربري کشاورزي اراضي مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار، در مستثنيات، از طريق خريد يا انتقال حقوق 
توسعه، به طور دائمي تثبيت ميشود. وزارت جهاد کشاورزي موظف است در چارچوب بودجه ساالنه خود، اقدامات الزم را براي 

انتقال و خريد حقوق توسعهاي کشاورزان داوطلب به عمل آورد. 
تبصره ۲ : تبصره ۲- مديريت مناطق فوقالذکر، بر اساس طرحهاي جامع توسعه کشاورزي مصوب شرکت، به صورت يکپارچه 
و دانشبنيان اعمال ميشود. در صورت عدم رعايت ضوابط طرحهاي جامع توسط مالکان اراضي کشاورزي، کليه حمايتها و 

مشوقها بالفاصله متوقف ميشود.  
تبصره ۳ : تبصره ۳- دستورالعمل نحوه توسعه مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار و نظام بهرهبرداري آن و پرداخت مشوقها و 

اجراي الگوي کشاورزي قراردادي، حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه و ابالغ ميشود. 
ماده ۸ : ماده ۸- شرکت مکلف است در انجام مطالعات، طراحي و احداث شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار، 
اعم از دولتي و خصوصي، نسبت به پيشبيني زنجيره ارزش با هدف جلوگيري از ضايعات و ايجاد ارزش افزوده و تقويت صادرات 

اقدام نمايد. 
ماده ۹ : ماده ۹– به منظور جلوگيري از اتالف منابع عمومي و تحقق بازده سرمايهگذاري مناسب، دستورالعمل جانمايي احداث 
و توسعه شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي، در چهارچوب ضوابط اين قانون و بر اساس رعايت حرائم قانوني و 
معيارهاي قابليت اراضي، منابع آبي قابل استفاده، اقليم و بازار، توسط کميتهاي مرکب از مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت 
و نمايندگان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان امور اراضي کشور، سازمان امور عشاير، معاونت آب و خاک و 
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معاونت توسعه صنايع تبديلي و کسب و کارهاي کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي و رئيس سازمان نظام صنفي کشاورزان ظرف 
سه ماه از ابالغ اين قانون تدوين و توسط وزير جهاد کشاورزي ابالغ ميشود.

تبصره ۱ : تبصره ۱- شرکت موظف است فهرست مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار را حداکثر ظرف نه ماه پس از ابالغ دستورالعمل 
اين ماده اعالم نمايد. 

تبصره ۲ : تبصره ۲- هرگونه احداث و استقرار شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي برخالف اين دستورالعمل جرم 
بوده و متخلفان در وهله اول عالوه بر جبران خسارت، به جزاي نقدي درجه (۲) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسالمي و در 
صورت تکرار، عالوه بر جبران خسارت و جزاي نقدي درجه (۱) به ۵ الي ۱۵ سال انفصال موقت از خدمات عمومي و دولتي 

محکوم ميشوند. 
ماده ۱۰ : ماده ۱۰- شرکت، تنها مرجع صدور مجوز احداث شهرکها و خوشههاي کشاورزي، خوشههاي کسبوکار روستايي و 

عشايري و مناطق ويژه امنيت غذايي در کشور است. 
ماده ۱۱ : ماده ۱۱- سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور، سازمان امور اراضي کشور و سازمانهاي جهاد کشاورزي 
مکلفند در چهارچوب ماده (۷) اين قانون، حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ آن و بر اساس درخواست شرکت، نسبت به تخصيص، 
واگذاري و مستندسازي عرصههاي ملي و دولتي خارج از محدوده شهرها، بصورت رايگان به اين شرکت براي توسعه فعاليتهاي 
موضوع اين قانون اقدام نمايند. شرکت مکلف است در احداث و توسعه شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار، 
رضايت ساکنان محلي را از محل اعطاي بخشي از سهام شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار متناسب با حقوق 

عرفي ايشان تأمين نمايد. متخلفان به مجازات مقرر در ماده (۷) اين قانون محکوم ميشوند. 
تبصره : تبصره- جنگلهاي طبيعي و دستکاشت، بيشههاي طبيعي، نهالستانها، چمنزارها و سطوح علوفهچيني مراتع، پارکها 
و ذخيرهگاههاي جنگلي و مرتعي، عرصهها و ايستگاههاي ذخاير ژنتيکي، مراکز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي کشاورزي و منابع 
طبيعي، ايستگاههاي توليد بذر، حوضههاي آبخيز زوجي، محدوده ايستگاههاي پايش و اندازهگيري آبخيزداري، بستر و حريم 
رودخانهها و انهار، چراگاهها و راههاي مسير کوچ ايلنشينها و حريم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محيطزيستي از شمول 

اين ماده مستثني هستند. 
ماده ۱۲ : ماده ۱۲- شرکت مکلف است حداقل دو بار در سال، ظرفيتهاي سرمايهگذاري از جمله اراضي قابل واگذاري موضوع 
اين قانون را به صورت عمومي اعالن نمايد. اولويت واگذاري اراضي يا واحدهاي احداث شده، با طرحهاي نوين توسعه کشاورزي، 

تشکلهاي فراگير روستائيان، عشاير و کشاورزان، دانشآموختگان کشاورزي و منابع طبيعي و ساکنان بومي است.
ماده ۱۳ : ماده ۱۳- مالک ارزشگذاري و تعيين قيمت براي قراردادهاي اجارهاي و اجاره به شرط تمليک در شهرکها و خوشههاي 

موضوع اين قانون، قيمت تمامشده ميباشد. 
ماده ۱۴ : ماده ۱۴- از تاريخ تصويب اين قانون، شرکت مکلف است نسبت به سامانهسپاري شفاف کليه مراحل واگذاري اراضي 

ملي يا دولتي موضوع اين قانون از ارسال درخواست متقاضي تا اتخاذ تصميم نهايي اقدام نمايد.  
ماده ۱۵ : ماده ۱۵- شرکت مکلف است واحدهاي فرآوري نوآور و صادراتگرا را در نواحي روستايي و عشايري، در قالبهاي 
مختلف مشارکت عمومي-خصوصي، مانند «ساخت، بهرهبرداري و انتقال مالکيت»، «ساخت، انتقال و بهره برداري»، «ساخت، 
اجاره و انتقال» و «کليد در دست»، اجرا و به سرمايهگذاران با اولويت تشکلهاي فراگير کشاورزي، روستايي و عشايري واگذار 

کند.
ماده ۱۶ : ماده ۱۶- به منظور صيانت از سرمايهگذاريهاي به عمل آمده و تداوم توليد، آن دسته از شهرکها، خوشهها و مناطق 
ويژه امنيت غذايي پايدار موضوع اين قانون که در بازنگري طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها در محدوده و حريم شهرها قرار 
ميگيرند، از شمول مقررات واگذاري به دستگاههاي اجرايي و تغيير کاربري مستثني هستند. متخلفان به مجازات موضوع ماده 

(۹) اين قانون محکوم ميشوند. 
ماده ۱۷ : ماده ۱۷- هرگونه تغيير کاربري فعاليتهاي کشاورزي در اراضي موضوع اين قانون به غيرکشاورزي ممنوع بوده و 
وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در صورت تغيير نوع استفاده يا بدون استفاده نگهداشتن غيرمجاز اراضي ملي موضوع اين 
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قانون، نسبت بهخلع يد از متخلف اقدام نمايد و اين اراضي و مستحدثاتي را که باقي خواهد ماند، در اختيار اشخاص حقيقي و 
حقوقي مجاور و يا غير مجاور صاحب صالحيت که اجراي طرح جامع و تفصيلي را تعهد نمايند، قرار دهد. هر يک از مستخدمين 
و مامورين دولتي و يا مامورين به خدمات عمومي در صورت معاونت در جرم، به مجازات مقرر در ماده (۷) اين قانون محکوم 

ميشوند.
ماده ۱۸ : ماده ۱۸- شرکت مجاز است تا ۵۰ درصد هزينههاي انجام شده از محل اعتبارات دولتي ايجاد زيرساخت شهرکها، 
خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار يا درآمدهاي حاصل از منابع مختلف را در اين مناطق با تصويب هيات مديره شرکت، 

بهعنوان کمک دولت و بصورت بالعوض محاسبه نمايد. 
ماده ۱۹ : ماده ۱۹- وزارتخانههاي نيرو و نفت و ارتباطات و فناوريهاي اطالعات مکلفند پس از اعالم شرکت، نسبت به تأمين 
آب، برق، گاز و امکانات مخابراتي تا درب شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار موضوع اين قانون اقدام و 
هزينههاي مربوطه را به حساب بدهي دولت منظور نمايند. از تاريخ ابالغ اين قانون، شرکت مشمول ماده (۸۱) قانون الحاق برخي 

مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ميشود.
ماده ۲۰ : ماده ۲۰- وزارتخانههاي نيرو و نفت مکلفند براي کاهش هزينههاي توليد در شهرکهاي کشاورزي، هزينههاي خدمات 
عمومي اعم از آب بهاء، برق و گاز مصرفي واحدهاي توليدي شهرکها (در دشتهاي ممنوعه يا مجاز) را براساس تعرفه کشاورزي 

محاسبه و دريافت نمايند.
ماده ۲۱ : ماده ۲۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ايجاد رديف تسهيالتي مستقل و تأمين يارانه براي 
پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به سرمايه گذاران در شهرکها، خوشهها و مناطق ويژه امنيت غذايي پايدار از طريق منابع صندوق 

توسعه ملي و منابع داخلي بانک کشاورزي، به عامليت بانک کشاورزي اقدام نمايد. 
تبصره : تبصره- بانک عامل مکلف است بالفاصله پس از معرفي و ارسال پرونده متقاضيان توسط شرکت نسبت به بررسي 
پروندهها اقدام و در صورت کامل بودن پرونده و تامين الزامات مورد نياز توسط سرمايهگذار، حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به انعقاد 

قرارداد و پرداخت تسهيالت اقدام نمايد.
ماده ۲۲ : ماده ۲۲- به استناد بند (۲) ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، فروش و واگذاري 
قطعي اراضي ملي و دولتي به سرمايهگذاران در شهرکهاي کشاورزي پس از بهرهبرداري توسط سرمايهگذار، براساس تبصره (۲) 
ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومي و با تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد و اين شرکت از شمول تبصره ۲ ماده ۶۹ قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مستثني ميباشد. کاربري اين اراضي، کشاورزي ميباشد و متخلفان عالوه بر پرداخت جزاي 

نقدي درجه (۱) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسالمي، از طريق شرکت خلع يد ميشوند.
ماده ۲۳ : ماده ۲۳- به استناد تبصره ۳ بند الف ماده ۳ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، سازمان برنامه و 
بودجه کشور و وزارت اقتصاد و دارايي مکلفند ۷۰ درصد منابع حاصل از فروش بنگاههاي (مشمول اصل ۴۴) زيرمجموعه شرکت 
را بدون رعايت سقف رديف بودجه مصوب ساالنه و در قالب تنظيم موافقتنامه براي کمک به ايجاد زيرساخت شهرکها، خوشهها 

و مناطق ويژه امنيت غذايي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته اختصاص دهند.
ماده ۲۴ : ماده ۲۴- رسيدگي قضايي در خصوص دعاوي احتمالي مرتبط با شرکت، خارج از نوبت و معاف از پرداخت هزينههاي 

دادرسي ميباشد.
ماده ۲۵ : ماده ۲۵- دولت مکلف است عالوه بر بودجه ساالنه شرکت، در اليحه بودجه ۱۴۰۱، مبلغ ۲۰۰۰ ميليارد ريال از محل 
ارز تخصيصيافته به واردات محصوالت کشاورزي به شرکت اختصاص دهد تا صرف تقويت زيرساختهاي خودکفايي در محصوالت 
اساسي کشاورزي بهويژه دانههاي روغني، غالت و حبوبات شود. اين ميزان بر اساس عملکرد شرکت در افزايش توليد محصوالت 

اساسي، طي يک برنامه پنجساله ساالنه ۱۰ درصد افزايش مييابد.  
ماده ۲۶ : ماده ۲۶- پنجاه درصد منابع حاصل از تغيير کاربري اراضي کشاورزي موضوع تبصره ۱ ماده (۱) و ماده (۲) قانون 
حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب  ۳۱/  ۳/ ۱۳۷۴ و اصالحيه  ۱/  ۸/ ۱۳۸۵ به توسعه زيرساختهاي موضوع اين قانون 

از طريق شرکت اختصاص مييابد.
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ماده ۲۷ : ماده ۲۷- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به منظور بهرهبرداري و نگهداري از تاسيسات و محوطههاي عمومي و 
مشاعات شهرکهاي کشاورزي، دستورالعمل مورد نياز را ظرف سه تهيه و ابالغ نمايد.  

ماده ۲۸ : ماده ۲۸- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است براي افزايش ميزان توليد داخلي محصوالت اساسي کشاورزي، به ميزان 
ساالنه حداقل ده درصد (۱۰%) اقدامات زير را به عمل آورد: 

الف : الف- يکپارچهسازي اراضي و ارائه مشوقهاي الزم از جمله استقرار زنجيره ارزش پايدار با محوريت دانههاي روغني، برنج، 
گندم و حبوبات با رعايت مالحظات الگوي کشت. 

ب : ب- توسعه مشاغل غيرکشاورزي در نواحي روستايي با هدف خروج نيروي کار مازاد از بخش کشاورزي و فراهم شدن زمينه 
يکپارچهسازي اراضي کشاورزي. 

پ : پ- توانمندسازي تشکلهاي کشاورزان، روستائيان و عشاير در زمينه مديريت زنجيره ارزش و ورود به بازار سرمايه و بورس 
و بازارهاي صادراتي.

ت : ت- رفع خأل عملکرد محصوالت اساسي با بهکارگيري دانشآموختگان کشاورزي در مزارع کشاورزي و پرداخت حقالزحمه 
ايشان از محل درصدي از افزايش توليد حاصله. 

ث : ث- تشويق کشاورزان به کشت محصوالت علوفهاي کمآببر ازجمله کاکتوس، خارشتر، ساليکورنيا و تضمين خريد آنها 
براساس الگوي قراردادي و با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي.

ماده ۲۹ : ماده ۲۹– وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به منظور کاهش آسيبپذيري ناشي از وابستگي در خوراک دام و طيور 
و اصالح نظام توزيع اين نهادهها، اقدامات الزم را در زمينه حذف انحصار در واردات؛ ايجاد تنوع در مبادي واردات مورد نياز؛ 
تنوعبخشي به خوراک دام و طيور؛ ايجاد هماهنگي بيندستگاهي؛ برنامهريزي مناسب براي واردات متناسب با مقدار مصرف در 
داخل کشور؛ نظارت بر کيفيت خوراک؛ استفاده حداکثري از ظرفيتهاي تشکلهاي توزيعکننده نهادهها و کارخانجات خوراک 

دام در اصالح روند توزيع و اصالح زيرساختهاي حملونقل و انبارداري به عمل آورد. 
ماده ۳۰ : ماده ۳۰– بهمنظور مديريت نظام توليد محصوالت زراعي و باغي، دولت موظف است نسبت به تدوين و تصويب سند 
ملي الگوي کشت بهينه را با لحاظ الزامات خودکفايي پايدار، تناسب اراضي، ويژگيهاي اقليمي، اقتصادي و اجتماعي، زيرساخت
ها و صنايع پشتيبان جهت بازاررساني و کشش بازار اقدام نمايد. وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف يک سال از ابالغ اين 

قانون، مطالعات طبقهبندي تناسب اراضي کشاورزي کشور را در مقياس يکده هزارم به اجرا درآورد. 
ماده ۳۱ : ماده ۳۱- وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور حفاظت از اراضي کشاورزي اقدامات زير را به عمل آورد: 

الف : الف- نظارت بر شفافسازي فرآيند تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغات از طريق سامانهسپاري فرآيند مربوطه و 
فراهمسازي دسترسي دستگاههاي نظارتي و سازمانهاي مردمنهاد حامي منابع طبيعي و کشاورزي و محيطزيست به سامانه 

مذکور. 
ب : ب- توسعه سازوکار فناوريمحور پايش تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغات، 

پ : پ- ارزشگذاري ساالنه خسارتهاي ناشي از تغيير کاربري اراضي کشاورزي، 
پ : پ- توسعه و توانمندسازي سازمانهاي مردمي حفاظت از اراضي کشاورزي،

ت : ت- راهاندازي سامانه اجارهداري اراضي کشاورزي با تأکيد بر اجارهداري بلندمدت به منظور تسهيل سرمايهگذاري، حفظ 
کيفيت خاک و جلوگيري از راکد ماندن اراضي مربوطه. 

ماده ۳۲ : ماده ۳۲- وزارت جهاد کشاورزي موظف است گزارش نظارتي حفاظت از اراضي کشاورزي را شامل عملکرد برنامهها 
و طرحهاي حفاظتي، عوامل پيشبرنده و بازدارنده، آمار تغيير کاربريهاي اراضي کشاورزي به تفکيک شهرها و بخشها و عملکرد 

تخصيص منابع ناشي از عوارض تغيير کاربري را هر شش ماه يکبار تهيه و به صورت عمومي منتشر سازد. 
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ماده ۳۳ : ماده ۳۳- مرکز آمار ايران موظف است آمار اراضي کشاورزي شهري و روستايي به تفکيک کالس، آمار اجاره، اجاره 
به شرط تمليک و خريد و فروش اراضي کشاورزي و اثر آن بر بهبود بهرهوري توليد را به تفکيک خصوصي و دولتي و به صورت 

ساالنه اندازهگيري و منتشر نمايد.   
فصل سوم : فصل سوم: تقويت توليد پايدار در عرصههاي منابع طبيعي و توسعه طرحهاي آبخيزداري

ماده ۳۴ : ماده ۳۴– در راستاي اجراي بند «۱» از سياستهاي کلي منابع طبيعي، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است زمينههاي 
ارتقاي فرهنگ عمومي، جلب مشارکت مردمي جهت احياي منابع طبيعي تجديدشونده و تقويت توليد پايدار در عرصههاي منابع 

طبيعي را از طريق طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي موضوع اين قانون فراهم نمايد. 
تبصره : تبصره - طرح مديريت پايدار منابع طبيعي، طرحي است که توسط اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع جزءهاي «۱»، 
«۲» و «۳» ماده (۱) اين قانون، با استفاده از روشهاي ارزيابي مشارکتي روستايي و با هدف بهبود معيشت پايدار جامعه محلي، 
حفاظت از منابع طبيعي، بهرهبرداري پايدار از منابع آب و خاک، بهبود بهرهوري توليد و بهبود سرمايه اجتماعي و بر اساس رويکرد 
استقرار زنجيره ارزش صادراتگرا و در چارچوب کاربريهاي اعالمي از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تهيه و 

اجرا ميشود.
ماده ۳۵ : ماده ۳۵- وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، نيرو، علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطالعات و دستگاههاي 

تابعه مکلفند اقدامات ذيل را به منظور جهش توليد دانشبنيان و پايدار در عرصههاي منابع طبيعي کشور را انجام دهند.
الف : الف- سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد کشاورزي مکلف است:

ردیف۱ : ۱- حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون، کليه اطالعات اراضي ملي قابل واگذاري اعم از نقشهها و طرحهاي مطالعاتي 
مربوطه و کاربريهاي تعيينشده اراضي را در سامانهاي که به همين منظور راهاندازي ميشود، به صورت عمومي منتشر سازد.

ردیف۲ : ۲- اطالعات اشخاص حقيقي و حقوقي، محل طرح، نام طرح، زمان شروع و اتمام طرح، مساحت، ميزان اشتغال، محل 
تامين اعتبار و درصد پيشرفت واگذاريها را در سامانه موضوع جزء «۱» بند (الف) ماده (۲) اين قانون به صورت ماهانه بارگذاري 

و به روزرساني کند.
ردیف۳ : ۳- بمنظور جلوگيري از درخواست هاي تکراري براي يک محدوده مشخص، اطالعات مربوط به نوع درخواست و 

داليل  رد شدن آن را در سامانه موضوع ماده (۲) اين قانون بارگذاري کند.
ردیف۴ : ۴- گزارشات نظارتي ارزيابي و پيشرفت طرح مديريت پايدار منابع طبيعي را ماهانه تهيه و در سامانه موضوع ماده (۲) 

اين قانون بارگزاري کند.
ردیف۵ : ۵- امکانات الزم اسکان و ارتباط کارشناسان با جامعه محلي براي تدوين و اجراي طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي 

را فراهم آورد.
ردیف۶ : ۶- به منظور ارتقاء شفافيت، آگاهي و نظارتهاي مردمي، ظرف دو ماه پس از ابالغ اين قانون، با استفاده از ظرفيتهاي 

موجود و مبتني بر فناوري اطالعات، برنامک و سامانه اعتراضات و پيشنهادات مردمي با دسترسي آسان را طراحي نمايد.
ب : ب) وزارت نيرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، کليه اطالعات مربوط به ميزان آب قابل تخصيص 

و محدوديتها و ممنوعيتهاي منابع آبي را به تفکيک مکاني در سامانه موضوع ماده (۲) اين قانون بارگزاري کند.
پ : پ) کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوري، از جمله وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي و سازمان حفاظت محيط زيست، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، کليه اطالعات مربوط به مناطقي 
که محدوديتها و ممنوعيتهاي واگذاري دارد و حريم قانوني تأسيسات خود را در سامانه موضوع ماده (۲) اين قانون بارگزاري 

کنند.
ت : ت) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است:
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ردیف۱ : ۱- کارشناسان صالحيتدار را به تفکيک هر استان معرفي نمايد. احراز صالحيت کارشناسان براي تدوين و اجراي 
طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي، توسط کميتهاي مرکب از نمايندگان دانشگاه، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور 

و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي انجام ميشود.
ردیف۲ : ۲- حداکثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون، در ضوابط ارزيابي عملکرد کارشناسان به نحوي بازنگري کند که 
فعاليتهاي آنان در تدوين و اجراي طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي در ترفيع و ارتقاي علمي آنها و در برنامههاي درسي 

رشتههاي کشاورزي و منابع طبيعي لحاظ شود.
ماده ۳۶ : ماده ۳۶- عرصه مورد واگذاري، غيرقابل انتقال و واگذاري به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد. در صورت 

تخلف، مطابق موضوع جزء «۵» بند (الف) ماده (۳۴) برخورد خواهد شد.
تبصره : تبصره- محل رسيدگي موضوع جزء «۵» بند (الف) ماده (۲) اين قانون در شعب ويژهاي خواهد بود که به موجب تبصره 
(۱) ماده (۹) قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب  ۲۳/  ۰۴/ ۱۳۸۹ يا اصالحات و الحاقات بعدي در 

مرکز هر استان تشکيل شده است.
ماده ۳۷ : ماده ۳۷- در صورتي که اشخاص حقيقي و حقوقي در انجام تعهدات خود کوتاهي کرده باشند، وزارت جهاد کشاورزي 
مکلف است با فسخ يکطرفه قرارداد، نسبت به بازپسگيري زمين اقدام نمايد. همچنين متخلف يا متخلفان به مدت ۵ سال از 
دريافت هر گونه خدمات عمومي محروم و مطابق نظر کارشناس رسمي دادگستري به پرداخت خسارت وارده به زمين محکوم 
خواهند شد. مجري طرح موظف است حداکثر ظرف يک ماه پس از فسخ يکطرفه قرارداد، نسبت به عودت زمين و رفع يد آن 
اقدام نمايد و آن را به همان صورتي که قبل از انعقاد قرارداد تحويل گرفته، به مرجع واگذاري تحويل دهد. در صورت تأخير در 
تخليه و تحويل ظرف مدت مذکور، مرجع واگذاري مي تواند با صدور اجراييه، نسبت به خلع يد از مجري طرح اقدام و مطالبات 
خود و خسارات وارده از محل تأسيسات و ماشين آالت و ساير اموال منقول و غيرمنقول بالمعارض مجري طرح را استيفاء نمايد. 
مجري طرح به موجب همين قرارداد، تشخيص و تعيين کارشناس منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرار داده و ملزم به 

پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديده و حق هرگونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط نموده است. 
ماده ۳۸ : ماده ۳۸- کارشناسان صالحيتدار ميتوانند حداکثر ظرف سه ماه، طرح توجيهي مديريت پايدار منابع طبيعي را طبق 
موازين ارائهشده در تعريف اين طرح در جزء «۵» ماده (۱) اين قانون تهيه و به شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه 

سرمايهگذاري در بخش کشاورزي يا صندوق نوآوري و شکوفايي ارسال کنند.
ماده ۳۹ : ماده ۳۹- شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و صندوق نوآوري و 
شکوفايي موظفند طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي دريافتشده را حداکثر ظرف يک ماه، بررسي و در صورت تأييد، اعتبارات 

الزم براي اجراي طرح را بهصورت پلکاني تخصيص دهند.
تبصره : تبصره- شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و صندوق نوآوري و شکوفايي، 

به تناسب ميزان سرمايهگذاري ميتوانند از سود طرح، حداکثر به مدت ۵ سال به صورت توافقي بهرهمند شوند.
ماده ۴۰ : ماده ۴۰- در صورت تمايل مجري طرح جهت استفاده از تسهيالت اعتباري، کليه بانک هاي کشور مکلفند اراضي و 

اعيان طرح هاي موضوع واگذاري را به عنوان رهن و وثيقه پذيرفته و با اولويت، نسبت به اعطاي تسهيالت اعتباري اقدام نمايند.
تبصره : تبصره - مرجع واگذاري اراضي مکلف است اراضي را در رهن بانک عامل قرار داده و در صورت فسخ معامله، بانک مرتهن 

با پذيرش تعهدات مجري، قائم مقام مجري طرح خواهد بود.
ماده ۴۱ : ماده ۴۱- براي تأمين مالي طرح مديريت پايدار منابع طبيعي، عالوهبر نهادهاي موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) اين قانون، 

کارشناسان مجازند از همياري روستاييان و عشاير، کمکهاي خيّرين و سرمايهگذاران بخش خصوصي بهرهمند شوند.
ماده ۴۲ : ماده ۴۲- آييننامه اجرايي طرحهاي مديريت پايدار منابع طبيعي مشتمل بر ضوابط احراز صالحيت کارشناسان، 
مراحل تخصيص منابع مالي، زمانبندي، نحوه اجرا و شرح خدمات تفصيلي طرحهاي توجيهي، نحوه مجازات متخلفان و اعاده 
خسارات ناشي از مطالعات اشتباه طرح، حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابالغ اين قانون، توسط کميتهاي مرکب از سازمان جنگلها، 
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مراتع و آبخيزداري کشور، شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي و صندوق نوآوري و 
شکوفايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۴۳ : ماده ۴۳- در مواقعي که خروج دام از مرتع ضروري تشخيص داده ميشود، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است اقدامات 
مناسب براي اشتغال و معيشت جايگزين عشاير و دامداران را در بخشهاي غيرکشاورزي فراهم نمايد.

ماده ۴۴ : ماده ۴۴- وزارت نيرو مکلف است ظرف دو ماه از ابالغ اين قانون، دستورالعمل خريد تضميني آب سبز از مجريان 
غيردولتي طرحهاي آبخيزداري، آبخوان داري و پخش سيالب را با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تدوين و ابالغ نمايد.  

ماده ۴۵ : ماده ۴۵- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با حفظ حقوق جامعه محلي، اقدامات الزم براي مشارکت عمومي-
خصوصي در اجراي طرحهاي آبخيزداري را به عمل آورد.   

فصل چهارم : فصل چهارم: ارتقاء نظام حکمراني بخش کشاورزي با رويکرد مديريت جهادي 
الف : الف- مأموريتها و ساختار 

ماده ۴۶ : ماده ۴۶– وزارت جهاد کشاورزي مکلف است اقدامات مقتضي را در راستاي تحقق مقاصد زير به عمل آورد: 

رشد کمي و کيفي محصوالت کشاورزي و فرآوردههاي مربوطه و تحقق خودکفايي در محصوالت راهبردي در راستاي  .1
امنيت غذايي پايدار

ارتقاء ايمني غذايي و حمايت از حقوق مصرف کنندگان .2
هوشمندسازي کشاورزي، افزايش بکارگيري دانشآموختگان و ارتقاي ضريب نفوذ دانش و فناوري در بخش کشاورزي .3

بهبود بهداشت حرفهاي و ايمني کار و تأمين اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشاير .4
توسعه روستايي و عشايري .5

حفاظت از منابع پايه توليد و تقويت تنوع زيستي و ژنتيکي .6
هدفمندسازي سياستهاي حمايتي با رويکرد صيانت همزمان توليدکنندگان و مصرفکنندگان .7

سياستگذاري و برنامهريزي تجارت داخلي و خارجي محصوالت کشاورزي .8
برنامهريزي توليدات کشاورزي و فرآوردهها و نهادههاي مربوطه بر اساس نياز بازار .9

سياستگذاري و برنامهريزي صنايع خرد، کوچک و متوسط روستايي و عشايري .10

ماده ۴۷- به منظور تحقق مأموريتهاي فوق، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف مدت شش ماه از ابالغ اين قانون، بر 
اساس محورهاي زير و با رويکرد مديريت جهادي، ساختار تشکيالتي خود را بازنگري و آن را به تصويب کميسيون کشاورزي 

مجلس برساند:
ردیف۱ : ۱- برقراري نظام تصميمگيري و سياستگذاري مبتنيبر شواهد ميداني

ردیف۲ : ۲- ايجاد نهادهاي نظارتي مستقل مؤثر به منظور تضمين تحقق اهداف عملياتي مانند تضمين امنيت و ايمني غذايي، 
اهداف محيط زيستي، حفاظت از نيروي کار و تشويق مشارکت عمومي در نظارت

ردیف۳ : ۳- تدوين و ابالغ برنامه اقدام براي استفاده از ظرفيت سازمانهاي غيردولتي براي ارزشيابي مستقل بخش کشاورزي
ردیف۴ : ۴- تدوين و ابالغ دستورالعمل عضويت سازمانهاي کشاورزان و توليدکنندگان در شوراي پژوهشي سازمانهاي 

تحقيقاتي تابعه وزارت جهاد کشاورزي
ردیف۵ : ۵- تدوين و ابالغ ضوابط و صالحيتهاي احراز مناصب ردهباال در مجموعه وزارت جهاد کشاورزي

ردیف۶ : ۶- انتشار اطالعات مربوط به امتيازات، تسهيالت و مشوقهاي اعطايي به کارکنان در سامانه برخط و به صورت عمومي
ردیف۷ : ۷- تقويت حاکميت مديريت جهادي در ساختار وزارت جهاد کشاورزي از طريق تمرکززدايي، حذف موازيکاريها و 

کاهش سلسله مراتب عمودي 
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ردیف۸ : ۸- افزايش توان وزارت در مواجهه با تهديدات سازمانيافته و مخاطرات انسانساخت امنيت غذايي کشور
تبصره : تبصره- بدين منظور واحدي براي ارزيابي و پيشبيني مخاطرات مربوط و ارائه راهکارهاي الزماالجرا در نظر گرفته 
ميشود. اين واحد بر مبناي ارتباطات ميداني و بازرسيهاي مستمر و تصادفي از کليه اجزاي زنجيرههاي توليد و ارزش کشاورزي 
و با اخذ اطالعات از منابع مختلف و راستيآزمايي آنها، پيشآگاهي و هشدارهاي الزم را ارائه ميکند. رئيس اين واحد مستقيما 

توسط وزير منصوب ميشود.
ماده ۴۸ : ماده ۴۸– مرکز آمار ايران مکلف است با همکاري وزارتين علوم و جهاد کشاورزي، ظرف شش ماه پس از الزماالجرا 
شدن اين قانون، شاخصهاي پايش و ارزشيابي توسعه کشاورزي، روستايي و عشايري را تدوين و به صورت ساالنه ارزيابي و منتشر 

کند. 
تبصره : تبصره – وظيفه نظارت بر ارزيابي شاخصهاي پايش و ارزشيابي توسعه کشاورزي، روستايي و عشايري بر عهده شوراي 

راهبري کشاورزي ميباشد.
ماده ۴۹ : ماده ۴۹- به منظور تجميع و ارائه نظريات و افکار کشاورزان و حمايت از آنان، شوراي راهبري کشاورزي متشکل از 
نمايندگان نظام صنفي کشاورزي، تشکلها و اتحاديههاي کشاورزي و مجمع ملي نخبگان کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي 

تشکيل ميشود.
تبصره : تبصره - دوره انتخابيه شوراي راهبري کشاورزي از تاريخ تشکيل چهار سال و عضويت آن افتخاري است.

ماده ۵۰ : ماده ۵۰- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مکلف است با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، ظرف شش ماه پس از 
الزماالجرا شدن اين قانون، در ضوابط ارزيابي عملکرد دانشجويان و دانشآموختگان تحصيالت تکميلي و ترفيع و ارتقاء اعضاي 
هيئتعلمي به نحوي بازنگري کند که همکاري اثرگذار ايشان با وزارت جهاد کشاورزي و تدوين و اجراي طرحهاي مديريت پايدار 

منابع طبيعي موضوع ماده (۳۴) اين قانون، مد نظر قرار گيرد.
ب : ب- مديريت تعارض منافع

ماده ۵۱ : ماده ۵۱- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است فعاليتهاي زير را به منظور پيشگيري و رفع تعارض منافع به عمل آورد: 

تضمين آگاهي کارکنان از موقعيتهاي تضاد منافع  .1
تعيين مقررات شفاف در مورد نحوه اقدام کارکنان به هنگام مواجهه با موقعيتهاي تضاد منافع .2

انتشار سياست مربوط به تعارض منافع .3
اطالع رساني حوزه هاي احتمالي تعارض منافع مشتمل بر اشتغال در بخش خصوصي و غيرانتفاعي، سوء استفاده از  .4
اطالعات درونسازماني، قراردادها، هدايا و ساير اشکال مزايا، انتظارات خانواده و خويشاوندان و دوستان، پذيرش 

سمتهاي خارج از سازمان
ثبت منافع و داراييهاي اعضاي هيئت مديره شرکتها، مشاوران و مديران ارشد وزارت .5

انجام ارزيابيهاي دورهاي و بهروزرساني سازوکارهاي مربوط به تعارض منافع .6
تدوين و ابالغ نظامنامه رفتاري اجتناب از تعارض منافع احتمالي بين وظايف دولتي و فعاليتهاي کاري خارج از دولت  .7

مشتمل بر حوزه هاي زير: 

منع کارکنان از ترسيم فرصتهاي شغلي آتي در بخش خصوصي و غيرانتفاعي با اعطاي هرگونه امتياز به کارفرمايان  
آتي؛ 

الزام کارکنان نسبت به افشاء بهموقع فعاليتهاي خود در زمينه جستجوي مشاغل يا انجام مذاکرات شغلي و دريافت  
پيشنهادهاي شغلي که ميتواند منجر به تعارض منافع شود؛

الزام کارکنان نسبت به افشاء بهموقع قصد جستجو و مذاکره براي اشتغال و پذيرش پيشنهاد اشتغال در بخشهاي  
خصوصي و غيرانتفاعي که مي تواند منجر به تعارض منافع شود؛

www.dotic.ir

http://www.dotic.ir


13

انجام مصاحبههاي ارزيابانه با کارکناني که احتماال دچار تعارض منافع مي شوند، قبل از ترک وزارت جهاد کشاورزي،  
با هدف شناسايي موقعيتهاي تعارض منافع احتمالي و انجام اقدامات ضروري براي رفع مساله

منع استفاده از اطالعات محرمانه يا ساير اطالعات دروندستگاهي توسط کارکنان پس از خاتمه خدمت 
جلوگيري و مديريت تعارض منافع در زماني که کارکنان، مسئوليتهايي را در بخش خصوصي و غيرانتفاعي مي پذيرند  

که در زمينه آنها در دولت نقش داشتند؛ 

ماده ۵۲- کارکناني که تصميم به اشتغال در بخشهاي خصوصي و غيرانتفاعي گرفتهاند، حتياالمکان بايد از وظايف کنوني که 
ميتواند سبب تعارض منافع با مسئوليتهاي محوله توسط کارفرماي آتي شوند، معاف گردند. 

ماده ۵۳ : ماده ۵۳- هرگونه واگذاري امتياز و امکانات و داراييهاي دولتي در بخش کشاورزي، به اشخاص حقيقي داراي سابقه 
استخدام در وزارت جهاد کشاورزي ممنوع است.

ماده ۵۴ : ماده ۵۴- عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب   ۸/    ۷/  ۱۳۸۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدي و معاون آنان و مديران دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 
(۵) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب  ۱/    ۶/  ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدي و همچنين کارکنان شاغل درکليه 
پستهاي مديريتي در هيات مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هاي اجرائي شرکتهاي دولتي و شرکتهاي زيرمجموعه 

ممنوع است.
ماده ۵۵ : ماده ۵۵- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است کليه اطالعات مربوط به واگذاري هرگونه دارايي دولتي را از جمله در 
زمينه اراضي دولتي و ملي، خصوصيسازي، تخصيص ارز و تسهيالت ترجيحي براي تدارک نهادهها يا فروش محصوالت کشاورزي، 
با جزئيات در سامانه مربوط به صورت عمومي و در لحظه حداکثر ظرف يک هفته پس از اتخاذ تصميم منتشر سازد. اطالعات 
واگذاريهاي اراضي ملي و دولتي شامل جزئياتي از جمله وسعت، طرح مصوب، حقوق و تکاليف پيمانکار در برابر محيطزيست و 

جامعه محلي، مراحل پيشرفت طرح است. 
ماده ۵۶ : ماده ۵۶– کليه شرکتهاي دولتي بخش کشاورزي مکلفاند آمار نيروي انساني خود را حداکثر تا ۳۱ ارديبهشت ماه 
هر سال در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا) ثبت نمايند و اطالعات ثبت حقوق و مزايا را به صورت ماهانه تکميل کنند. 

مديرعامل شرکت، مسئوليت اجراي اين حکم را خواهد داشت.    
فصل پنجم : فصل پنجم: توسعه صادرات و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزي

ماده ۵۷ : ماده ۵۷- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به منظور توسعه صادرات و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي اقدامات 
زير را به عمل آورد: 

اعزام بازرگانان صاحب صالحيت و خبره به کشورهاي مقصد براي تدارک خريد سفارشي محصوالت 
ايجاد مراکز صادرات (لنگرگاههاي صادرات) محصوالت کشاورزي در کشورهاي مقصد به منظور فروش مسقيم محصوالت  
مذکور به مصرفکنندگان نهايي، از جمله صنايع غذايي-دارويي با رعايت مالحظات تجاري از قبيل پيشگيري از افت 

قيمت در کشور مقصد و استفاده از ظرفيت اتحاديهها و تشکلهاي فراگير کشاورزان، روستائيان و عشاير 
فروش اماني مدتدار محصوالت کشاورزي مشمول خريد تضميني مازاد بر نياز داخلي، به صادرکنندگان صاحب  

صالحيت بر اساس تعيين قيمت کف

تبصره ۱- به منظور جلوگيري از بازگشت محصول مشمول خريد تضميني، به بازار داخلي توسط بازرگانان، محصول بايد با 
نظارت وزارت به انبار گمرک تحويل داده شده و صادرکننده، از گمرک، محصول را تحويل گرفته و صادر کند. کارت بازرگاني 

متخلفان به مدت ۶-۳ سال ابطال ميشود. 
تبصره ۲ : تبصره ۲- صالحيتهاي بازرگانان بر اساس سابقه در صادرات محصوالت کشاورزي و فرآوردههاي مربوطه و ارائه 

مدرک دال بر خوشنامي در صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزي تعيين ميشود. 
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ماده ۵۸ : ماده ۵۸- وزارت جهاد کشاورزي، به منظور سازماندهي نظام بازاريابي محصوالت کشاورزي موظف است اقدامات زير 
را به عمل آورد: 

الف : الف- ايجاد ظرفيت الزم در تشکلهاي کشاورزي از طريق تقويت ارتباطات و شبکهسازي افقي و عمودي براي تنظيم بازار 
کاالهاي کشاورزي اساسي اعم از گندم، جو، چاي، خرما، برنج، پنبه وش، سيب، انار، پسته، فندق و روغن. 

تبصره ۱ : تبصره ۱- در راستاي حذف انحصار و ورود کشاورزان به بازارهاي جهاني، با ارائه کمکهاي فني-اعتباري، تشکلهاي 
کشاورزي را در صادرات و واردات کاالها و نهادههاي کشاورزي، بهگونهاي آموزش، سازماندهي و توانمند نمايد که سهم اين 
تشکلها از تجارت محصوالت کشاورزي، ساالنه حداقل ۱۰ درصد رشد کند. بانک کشاورزي موظف است پنجاه درصد نقدينگي 
مورد نياز واردات نهادهها و کاالهاي کشاورزي اساسي يا خريد تضميني را در اختيار تشکلهاي کشاورزي در مقابل ضمانتسپاري 
در قالب اعتبارات ارزانقيمت قرار دهد. تشکلهاي مورد نظر با سود عمده فروشي ۴ درصدي به سازمان امور مالياتي معرفي 

ميشود. 
تبصره ۲ : تبصره ۲- گمرک جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات ضروري در خصوص آمار واردات و صادرات کاالهاي 

کشاورزي بهويژه محصوالت باارزش باال را به تفکيک و به صورت عمومي و از طريق پورتال خود منتشر نمايد.
ب : ب- سامانه جامع اطالعات مديريتي برنامهريزي توليد و عرضه کشاورزي را به منظور ارائه اطالعات روزانه بازار داخلي 
محصوالت کشاورزي کشور در زمينه حجم، قيمت و ويژگيهاي محصوالت، مسيرهاي توزيع داخلي و خارجي، مقررات واردات و 
صادرات، ويژگيهاي رقبا، مشوقهاي صادراتي، الزامات بهداشتي و بهداشت گياهي، ظرفيتهاي فيزيکي ذخيرهسازي و انبار، 

سفارشهاي انبارداري، حملونقل و ميزان نهادههاي کشاورزي مورد نياز مستقر سازد. 
تبصره ۱ : تبصره ۱- اطالعات و تحليلهاي کارشناسي مربوط به تحوالت موجود و آتي بازارهاي جهاني محصوالت کشاورزي، 
از طريق اين سامانه به صورت رايگان و به زبان فارسي در اختيار همگان قرار ميگيرد. خريدار و فروشنده کاالها و نهادههاي 

کشاورزي از طريق اين سامانه ميتوانند مبادالت مستقيم با يکديگر انجام دهند.
تبصره ۲ : تبصره ۲- اطالعات الزم براي توليد و عرضه کاالهاي کشاورزي متناسب با تقاضاي داخلي و بينالمللي اعم از خام و 
فرآوري شده، پيش از شروع فصل کشت و نيز اطالعات حجم توليد داخلي کاالهاي کشاورزي، به منظور تنظيم حجم و زمان 

واردات متناسب با توليد از طريق سامانه مذکور، به نحو قابل دسترس و اثرگذار، براي کشاورزان فراهم ميشود. 
تبصره ۳ : تبصره ۳- به منظور پيشگيري از سودجويي، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صالحيت به تشخيص وزارت 
جهاد کشاورزي، موظف هستند کاالها و نهادههاي کشاورزي وارداتي را از طريق سامانه اطالعات مديريتي برنامهريزي توليد و 

عرضه کشاورزي ارائه کنند. 
تبصره ۴ : تبصره ۴- با تأمين کمکهاي فني-اعتباري در روستاها، دفاتر خدمات الکترونيکي بازاريابي و توليد کشاورزي را از 
طريق تشکلهاي کشاورزي با استفاده از امکانات موجود مستقر سازد. اين دفاتر به سامانه اطالعات مديريتي برنامهريزي توليد و 
عرضه کشاورزي متصل هستند و اطالعات اين سامانه را به صورت رايگان در اختيار روستائيان و عشاير قرار ميدهند. آييننامه 
اجرايي اين تبصره، مشتمل بر ضوابط مکانيابي، شرح تفصيلي خدمات دفاتر، صالحيتها و نحوه انتخاب اپراتور و پرداخت دستمزد 
وي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزي و با همکاري وزارت اطالعات و ارتباطات تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران ميرسد. 
ج : ج- شوراي نظارت بر تجارت کشاورزي را به منظور پايش موانع توسعه تجارت کشاورزي، بر اساس ارزيابي مشارکتي يکپارچه، 
با عضويت ۵ نفر از وزارت جهاد کشاورزي، ۲ نفر به انتخاب انجمنهاي علمي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، ۱ نفر نمايندگان 
انجمنهاي صنفي ملي کشاورزي، ۱ نفر نماينده سازمان نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي و ۲ نفر به انتخاب اتحاديههاي 

سراسري تعاوني توليد، عشايري، روستايي و دام و طيور تشکيل دهد. 
تبصره : تبصره - حجم، زمان و تعرفه واردات و صادرات کاالها و نهادههاي کشاورزي با محوريت حمايت از توليد داخل و با 
توجه به برآورد توليد داخل و نياز بازار داخلي توسط اين شورا تعيين ميشود. حضور ساير افراد صاحبنظر در صورت ضرورت به 

تشخيص وزير جهاد کشاورزي بدون حق رأي در جلسات بالمانع است.
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د : د- به منظور کاهش قيمت مصرفکننده کاالها و نهادههاي کشاورزي و نظارت بر قيمت و توزيع کاالها و نهادههاي کشاورزي 
در طول زنجيره تأمين و جلوگيري از تخلف و احتکار، زيرساخت شناسه گذاري، بارنامه الکترونيکي و رهگيري کاال و نهاده 

کشاورزي تا رسيدن به مصرفکننده نهايي را ظرف يک سال از تصويب اين قانون راهاندازي نمايد.
ه : ه- با هدف پوشش حداکثري مبادالت عمده کاالهاي کشاورزي، نظام سهاليهاي عرضه کاالهاي کشاورزي، شامل بورس ملي 
کاالهاي کشاورزي، تاالرهاي معامالت شفاف کاالهاي کشاورزي و بازارهاي محلي را به ترتيب در سه سطح کشور، مراکز 

شهرستانها و شهرهاي کوچک و مجموعهاي از روستاها مستقر و تقويت کند. 
تبصره : تبصره - شهرداريها موظفند فضاي فيزيکي الزم براي تاالرهاي معامالت شفاف و بازارهاي محلي را بدون اخذ اجاره 

در اختيار تشکلهاي کشاورزي صاحب صالحيت به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي قرار دهند. 
و : و- عرضه مستقيم محصوالت کشاورزي در واحدهاي کشاورزي حاشيه کالنشهرها را از طريق الگوي گردشگري کشاورزي 

گسترش دهد. 
ز : ز- به منظور کاهش قيمت نهايي کاالها و نهادههاي کشاورزي براي روستائيان و عشاير، فروشگاههاي زنجيرهاي روستائي را با 
تأکيد بر ادغام عمودي امکانات و ظرفيتهاي موجود، تحت سامانه جامع اطالعات مديريتي برنامهريزي توليد تقاضامحور، از طريق 
حمايت از تشکلهاي کشاورزي صاحب صالحيت و داراي طرح توجيهي مناسب، راهاندازي کند. حداکثر ۳ ماه پس از تصويب اين 
قانون، آييننامه اجرايي اين بند شامل معيارها و شرح خدمات مطالعات امکانسنجي، صالحيتهاي تشکلها، جانمايي و طرح 
تجاري و ضوابط راهاندازي و فعاليت فروشگاهها بر مبناي حفظ حقوق روستائيان و عشاير، توسط وزارت جهاد کشاورزي تهيه و 

به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ح : ح- سازمان مديريت و برنامهريزي موظف است ذيل اعتبارات فصل کشاورزي و منابع طبيعي، برنامه توسعه بازاريابي محصوالت 
کشاورزي را شامل بر طرحهاي تهيه اطلس بازار با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي، سهم دولت در شراکت براي ايجاد 
زيرساختهاي بازار، طرح توسعه و نوسازي زيرساختهاي بازار به منظور تأمين يارانه سود تسهيالت بانکي جهت نوسازي 

بازارچههاي محلي و بازارهاي محصوالت کشاورزي، توسعه هاب و خوشههاي کشاورزي تدوين نمايد.                
فصل ششم : فصل ششم: بهبود فضاي کسب و کار و سرمايهگذاري بخش کشاورزي و رفع موانع توليد

ماده ۵۹ : ماده ۵۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان مرجع واحد صدور مجوز و نظارت بر بهداشت مواد غذايي 
فرآوري تعيين ميشود.

ماده ۶۰ : ماده ۶۰- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري بانک مرکزي، اقدامات الزم را به منظور تسهيل تأمين 
نهادههاي کشاورزي و محصوالت مربوطه از طريق واردات ضروري به تشخيص وزارت جهاد کشاورزي، به عمل آورند بهنحوي که 
در صورت عدم نقص اسناد تجاري و مطابقت با ضوابط فني و بهداشتي، بارگيري و تخليه (دموراژ) کاالهاي فسادپذير از قبيل 
گوشت حداکثر ظرف يک ماه و ساير محصوالت کشاورزي حداکثر ظرف سه ماه از زمان ورود به بندر انجام شود. مصاديق 
محصوالت موضوع اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ اين قانون توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صمت تعيين 
و ابالغ ميشود. متخلفان از اين ماده مجرم و در وهله اول به جريمه نقدي درجه (۳)، در وهله دوم به يک سال انفصال از خدمات 

دولتي و در صورت تکرار به انفصال کامل از خدمات دولتي محکوم ميشوند. 
تبصره : تبصره- سازمان غذا و دارو مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز، نسبت به آزمون و اظهار نظر در خصوص انطباق محموله 

وارداتي با معيارها و ضوابط فني اقدام کند. 
ماده ۶۱ : ماده ۶۱- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف يک ماه از ابالغ اين قانون، نسبت به حذف موارد الزام بخش 
خصوصي توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي در اخذ استعالمهاي غيرضرور در ارزيابي خاک و تشخيص نوع خاک و زمين 

اقدام نمايد.
ماده ۶۲ : ماده ۶۲- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف يک ماه نسبت به حذف کليه استعالمات مجدد و موازي و رفع 

الزام به تأييد مجدد پيش فاکتور ماشينآالت در ادارات جهاد کشاورزي اقدام نمايد.
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ماده ۶۳ : ماده ۶۳- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف هستند نسبت به ثبت درخواست هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط 
توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني در سامانه g۴b.ir اقدام نمايند. سازمان حفاظت محيطزيست مکلف 
است ضمن بارگزاري حدود آاليندگي و ضوابط استقرار فعاليتها ظرف ۱۵ روز در اين سامانه، نظر خود را برابر حدود و ضوابط 

فوق، در خصوص موافقت يا رد تقاضا، ظرف ۱۵ روز از درج تقاضاي متقاضي در سامانه اعالم نمايد.
ماده ۶۴ : ماده ۶۴- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  ۰۸/ ۰۷/۱۳۸۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدي، مکلف به الکترونيکي کردن فرايند بررسي درخواستهاي متقاضيان سرمايهگذاري و استعالمات و 
صدور مجوزهاي مربوطه بر مبناي سامانه g۴b.ir و بارگزاري نتايج استعالمها در اين سامانه حداکثر ظرف ۱۵ روز از ثبت تقاضاي 

متقاضي هستند.
تبصره : تبصره - هرگونه تکرار استعالم و بازديد و درخواست مجدد مدارک از متقاضي توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع است.
ماده ۶۵ : ماده ۶۵- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  ۰۸/ ۰۷/۱۳۸۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدي و ساير نهادهاي صدور پروانه اعم از سازمانهاي نظام مهندسي کشاورزي و دامپزشکي موظف به ثبت 

اطالعات مکاني ناشي از بازديدهاي ميداني محل بنگاهها و نيز ثبت اطالعات در سامانه g۴b.ir ميباشند.
ماده ۶۶ : ماده ۶۶- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب  ۰۸/ ۰۷/۱۳۸۶ با 
اصالحات و الحاقات بعدي موظفاند ظرف شش ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون، حسب مورد، تمامي اطالعات مکاني اراضي 
کشاورزي درجه ۱ و ۲، مناطق چهارگانه محيطزيستي، حريم قانوني راهها و راه آهن، معادن، دريا، رودخانه، جنگلها، درياچه ها، 
تاالبها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، مسيلها، خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق، خطوط ارتباطي و فيبر نوري و پايه هاي 
تأسيسات مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها يا تأسيسات عمومي و عمراني، لوله هاي انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها 
و شبکه هاي آبياري، خطوط و لوله هاي آبرساني، تأسيـسات نظامي و انتظامي و امنيتي و مرزي، تصفيهخانههاي آب و فاضالب، 
سيل بندها، سيل گيرها، ابنيه و آثار تاريخي و طبيعي و تأسيسات هستهاي در سامانه پنجره واحد زمين، با رعايت مسائل 
طبقهبندي، به منظور ارائه خدمات تحت وب براي متقاضيان سرمايهگذاري، معرفي مناطق پاک سرمايهگذاري و رفع زمينههاي 

هرگونه اختالل در فضاي کسب وکار و ارتشاء در در سامانه g۴b.ir بارگزاري کنند.
ماده ۶۷ : ماده ۶۷– وزارت اقتصاد و امور دارايي موظف است با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط و اتاقهاي ايران ظرف سه 
ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون، دستورالعمل تمرکز بر نظارت بر کيفيت محصوالت و عملکرد بنگاهها و جرمانگاري بازدارنده 
براي متخلفان و کاهش تعداد و مدت زمان صدور پروانهها و مجوزهاي ناظر بر کسبوکارها و فعاليتهاي اقتصادي به استثناء 
مجوزهاي خاص مصوب هيئت مقرراتزدايي (از جمله در زمينههاي محيطزيست، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، بهداشت و 

رعايت ضوابط طرحهاي جامع و عمران ناحيهاي)، تدوين و ابالغ کند.
ماده ۶۸ : ماده ۶۸- وزارت راه و شهرسازي مکلف است  ظرف يک ماه، دستورالعمل منع الزام سرمايهگذاران و مالکان تأسيسات 
کشاورزي به تغيير کاربري واحدهاي کشاورزي خود در صورت تبديل روستا به شهر و حفظ کاربريهاي مربوطه در طرحهاي 

هادي شهري را تدوين و ابالغ نمايد.
ماده ۶۹ : ماده ۶۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارتخانههاي جهاد کشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و اتاق بازرگاني ايران موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از الزماالجرا شدن اين 
قانون، برنامه تسهيل فضاي کسبوکار و روانسازي رويهها براي شکلگيري واحدهاي خانگي و سنتي و نيمه سنتي فرآوري و 

بستهبندي محصوالت کشاورزي و روستايي و حذف مقررات غيرضرور را تدوين و ابالغ نمايد.
ماده ۷۰ : ماده ۷۰- دولت مکلف است به منظور تسهيل فضاي فعاليت شرکتهاي دانش بنيان، اقدامات زير را انجام دهد:

الف : الف- تسهيل و شفافسازي فرايند دريافت مجوز فعاليتها از سازمانها و نهادهاي ذيربط
ب : ب- الزام شرکت بيمه کشاورزي به تدوين پروتکلهاي الزم براي تعيين ريسک محصوالت دانشبنيان، حداکثر يک ماه پس 

از ارائه درخواست از طرف متقاضي.
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پ : پ- روانسازي فرايند ارائه مجوز براي صادرات محصوالت دانشبنيان
ت : ت- تسريع در فرايند ارائه تسهيالت به شرکتهاي دانشبنيان با تضمين وزارت جهاد کشاورزي.

ماده ۷۱ : ماده ۷۱– دولت مکلف است به منظور نوسازي نظام تأمين مالي کشاورزي اقدامات زير را به عمل آورد: 

تبديل صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي به صندوقهاي سرمايهگذاري خطرپذير  .1
اجتماعمحور. 

فراهمسازي زمينه عملياتيسازي کشاورزي اجتماعپشتيبان (توليد سفارشي محصوالت کشاورزي و تأمين مالي سلف  .2
عمليات کشاورزي). 

تدوين برنامه اقدام توسعه بازارهاي مالي کشاورزي، گسترش استفاده از ابزارهاي موجود در بازار بورس کاالي ايران،  .3
توسعه سرمايهگذاري خطرپذير، تأمين مالي خرد و جمعي، صکوک مزارعه و مساقات و نظام قبض انبار. 

 
فصل هفتم : فصل هفتم: توانمندسازي تشکلها و ارتقاء نظامهاي بهرهبرداري 

ماده ۷۲ : ماده ۷۲ - به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی منابع عمومی دولت، تسریع و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی 
اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی و واگذاری امور تصدیگرانه کشاورزی و منابع طبیعی به بخشهای غیردولتی در حوزههای 
مختلف از جمله تحقیقات، ترویج، حدنگاری و طرحهای آب و خاک، کمیتهای با عنوان «کمیته خصوصیسازی در بخش 
کشاورزی» تشکیل و بر میزان و چگونگی استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و غیردولتی در امور تصدیگرانه و واگذاری 
منابع بودجهای مربوطه نظارت میکنند. کمیته مذکور مکلف است عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واگذاریها را هر 
سال به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گزارش نماید. اعضای این کمیته متشکل 

از نمایندگان سازمانها و دستگاههای اجرایی به شرح ذیل میباشند: 

وزارت جهاد کشاورزی (رئیس کمیته)،  .1
وزارت امور اقتصاد و دارایی،  .2

سازمان امور استخدامی کشور،  .3
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  .4

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،  .5
سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور،  .6

سازمان بسیج مستضعفان،  .7
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی،  .8

دو نفر عضو هیأت علمی کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  .9

    
ماده۷۳ :  ماده ۷۳ - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از الزماالجرا شدن این قانون، در راستای 

توانمندسازی تشکلها و ارتقاء نظامهای بهرهبرداری، اقدامات زیر را به عمل آورد: 

تدوین و ابالغ برنامه و اقدامات عملی مناسب در راستای شبکهسازی بین تشکلها و اتحادیهها با هدف تکمیل زنجیره  .1
ارزش پایدار بر اساس الگوی کنسرسیوم و الگوهای مشابه بین اتحادیههای فعال کشاورزی
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تدوین و ابالغ برنامه و اقدامات عملی مناسب به منظور توانمندسازی تشکلهای کشاورزی، روستایی و عشایری در  .2
زمینه مدیریت زنجیره ارزش، بازاریابی محصوالت کشاورزی، ورود به بازار سرمایه و بورس و بازارهای صادراتی، 

حسابداری و مدیریت مالی
تدوین و ابالغ ضوابط و صالحیتهای انتخاب اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکتهای غیردولتی و برقراری شرط  .3

غیربومی بودن در انتخاب بازرسان
تدوین و ابالغ برنامه ساالنه آموزش بازار سرمایه برای 400 نفر از اعضای فعال اتحادیههای کشاورزان و عشایر و  .4

شرکتهای زیرمجموعه
تدوین و ابالغ برنامه و اقدامات عملی به منظور راهاندازی انبار و سردخانههای کوچک جهت درجهبندی، بستهبندی،  .5

حفظ کیفیت و بازاریابی محصوالت با قیمت مناسب

 
فصل هشتم : فصل هشتم: توسعه گردشگري کشاورزي و تقويت کارکردهاي بوم شناختي

ماده ۷۴ : ماده ۷۴ – وزارت جهاد کشاورزي موظف است با همکاري وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ضوابط 
توسعه گردشگري پايدار کشاورزي را بهگونهاي تدوين و ابالغ نمايد که ضمن تأمين نياز روزافزون شهروندان به تفريح در حومه 

شهر و روستاها، کارکرد توليد تجاري نظامهاي کشاورزي تداوم يابد.   
ماده ۷۵ : ماده ۷۵- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است اقدامات الزم را به منظور ايجاد بسترهاي الزم براي تشکيل خوشههاي 
گردشگري کشاورزي، روستايي و عشايري به صورت عمومي-خصوصي با مشارکت سازمانهاي غيرانتفاعي و صندوق مادرتخصصي 

حمايت از توسعه کشاورزي به عمل آورد.
ماده ۷۶ : ماده ۷۶ - وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، برنامه 
آموزش کاربردي ساالنه ۷۰۰ نفر از روستائيان و عشاير داوطلب و دهياران روستاهاي پربازديد در زمينه مديريت گردشگري 

کشاورزي و روستايي را تدوين و با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي اجرا کند.
ماده ۷۷ : ماده ۷۷- سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنايع دستي، 
ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از الزماالجرا شدن اين قانون، برنامه ساالنه آموزشي به منظور 

فرهنگسازي و تبليغ و فرهنگسازي گردشگري کشاورزي و روستايي را تدوين و ابالغ کند.
ماده ۷۸ : ماده ۷۸- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در راستاي تداوم خدمات محيطزيستي واحدهاي توليد کشاورزي، 
اقدامات الزم را براي توسعه طرحهاي پرداخت هزينه براي خدمات بومشناختي مزارع کشاورزي به عمل آورد. طرحهاي مذکور 

شامل سه نوع طرحهاي خصوصي، عمومي و تجاري پرداخت هزينه براي خدمات بومشناختي ميشود.
تبصره : تبصره- آييننامه اجرايي اين ماده شامل صالحيتهاي خريداران (متقاضيان) و فروشندگان (عرضهکنندگان)، بازاريابي 
(انتشار اطالعات)، ثبت قراردادها، ساختار حقوقي يکسان موافقتنامهها، مالکهاي تعريف، معيارها و مراجع ارزشگذاري، 
راهبردهاي تأمين منابع مالي و پايش و ارزشيابي، با در نظر گرفتن انعطافپذيري جهت انطباق با شرايط محلي، حداکثر ظرف 
شش ماه از الزماالجرا شدن قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري سازمان حفاظت از محيط زيست تهيه و به تصويب 

هيأت وزيران ميرسد.      
فصل نهم : فصل نهم: توسعه نهادههاي فناورانه و زنجيره ارزش پايدار بخش کشاورزي

ماده ۷۹ : ماده ۷۹ – به منظور توسعه زنجيره ارزش پايدار کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي مکلف است اقدامات زير را به عمل 
آورد:
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الف : الف - صنايع تبديلي و تکميلي داوطلب تکميل زنجيره ارزش پايدار را با استفاده از ظرفيت سازمان نظام صنفي کشاورزي 
و منابع طبيعي کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران، شناسايي و اقدامات الزم را براي توسعه 
خوشههاي صادراتي، از طريق انعقاد قرارداد بين واحدهاي فرآوري مذکور و تشکلهاي فراگير کشاورزي و روستايي به عمل آورد. 
ب : ب- ظرفيتهاي تعطيل و نيمهتعطيل واحدهاي فراوري کشاورزي را از طريق برونسپاري و شبکهسازي، با محوريت 

شتابدهندهها و نهادهاي غيردولتي تسهيلگر، فعالسازي نمايد.
پ : پ – اطالعات موجود براي ايجاد بانک اطالعاتي صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزي با هدف معرفي عمومي فرصتهاي بکر 
و نوين اشتغال و سرمايهگذاري در زنجيرههاي ارزش محصوالت کشاورزي با استفاده حداکثري از اطالعات موجود در واحدهاي 
شهرستاني و دهستاني، ظرفيت سازمان نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 

ايران، اتاق تعاون و دهياريها اخذ و تجميع نمايد.
ت : ت- صنايع تکميلي و تبديلي کشاورزي را با اولويت بهسازي و نوسازي واحدهاي فعلي، احداث واحدهاي جديد در نواحي 

روستايي و عشايري و در کنار قطبهاي توليد محصوالت کشاورزي و مناطقي که قابليت کشت پاييزه دارند توسعه دهد.
ماده ۸۰ : ماده ۸۰ - به منظور تقويت و حمايت نظاممند از توليد نهادههاي فناورانه بخش کشاورزي، از جمله بذور هيبريد، سم، 
کود، واکسن، دارو و مواد تقويتي، مواد ژني، مرغ الين و ماشينآالت، کميتهاي با عنوان «کميته راهبري توليد نهادههاي فناورانه» 
تشکيل ميگردد. دولت مکلف است حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات برنامه پژوهشهاي کاربردي فصل کشاورزي و منابع طبيعي در 
قوانين بودجه ساليانه را با تأييد کميته مذکور به طرحهاي تحقيق و توسعه در زمينه نهادههاي فناورانه کشاورزي اختصاص دهد. 

اعضاي کميته مذکور عبارتند از: 

رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي (رئيس کميته)،  .1
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي،  .2
معاون امور باغباني وزارت جهاد کشاورزي،  .3

معاون امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي،  .4
رئيس سازمان نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي کشور  .5

دو نفر عضو هيأت علمي کشاورزي و منابع طبيعي به معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري،  .6

گزارش عملکرد اين کميته به طور ساالنه به کميسيون کشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي ارائه 
ميگردد. 

تبصره ۱ : تبصره ۱- تحقيقات مرتبط با نهادههاي فناورانه در قالب يک جريان علمي مستمر و قطع نشدني، زماندار و هدفمند 
بوده و کميته راهبري توليد نهادههاي فناورانه مکلف به اخذ ضمانتهاي اجرايي الزم براي به نتيجه رسيدن تحقيقات بعد از مدت 

زماني مشخص است. 
تبصره ۲ : تبصره ۲- آييننامه اجرايي فرآيند تحقيق و توسعه در زمينه نهادههاي فناورانه، با تأکيد بر ويژگيهاي بازارمحوري 
و وجود تعامل دو طرفه بين توليد و تحقيقوتوسعه؛ هدفمندسازي حمايتها از تحقيقات و هدايت آنها در مسير صادراتگرايي؛ 
تعريف راهبردها بر اساس تفکيک نقش بخشهاي خصوصي، تعاوني و دولتي؛ تعريف ضوابط جهت احراز صالحيت کارکنان و 
محققان؛ سنجش اهليت بخش خصوصي از لحاظ سابقه کار، تشکيالت و تخصص و همچنين سازوکار نظارت بر طرحهاي تحقيق 
و توسعه در زمينه نهادههاي فناورانه، مشتمل بر بهرهگيري از کارشناسان خبره و مستقل جهت نظارت بر روند بررسي و تصويب 
طرحهاي تحقيقاتي؛ رصد مستمر فعاليتهاي مرتبط با تجاريسازي تحقيقات و انتقال خدمات فني و دستاوردهاي علمي به 
بهرهبرداران و نظارت بر اجراي وظايف مرتبط حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت جهاد کشاورزي تدوين و به 

تصويب هيأت وزيران ميرسد.   
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

1389/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 130 ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل 85 قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی 50 نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از 50 نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد █
█

اول- حداقل امضا الزم (15 نفر)

ندارد ☐ دارد █
█

دوم- موضوع و عنوان مشخص  

ندارد ☐ دارد █
█

سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

ندارد ☐ دارد █
█

چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد █
█

یک موضوع █
█

ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان

بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. █
█

مواجه با ایراد
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می باشد. ☐

۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. █
█

طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. █
█

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. █
█

   طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 

دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. █
█

الف- ماده 140- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود █
█

ب- ماده 181- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب

می شود ☐

ندارد. █
█

و نیاز به  2/3 رای نمایندگان

دارد. ☐
تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیر کل تدوین قوانین

5- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (5)اصل(156) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3)  ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):

وجود ندارد █
█

  الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐

وجود ندارد █
█

  ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐ با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 
الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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