
 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( ۳۳آیین نامه اجرایی ماده )

 ۴۴/۶/۹۳۱۹           هـ۴۳۴۳۶ت/۹۵۵۶۶۱شماره

 وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 ۴۴/۳/۹۳۱۰مورخ  ۴۳۳۶۳/۰۴۰بنا به پیشنهاد شماره  ۳/۶/۹۳۱۹هیئت وزیران در جلسه مورخ 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع ( ۳۳وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده )

 ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:۹۳۶۱طبیعی ـ مصوب 

 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( ۳۳آیین نامه اجرایی ماده )

 یین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:ـ در این آ۹ماده

الف ـ قیمت تضمینی: قیمت تعیین شده از سوی هیئت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی 

 تولیدکننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصوالت کشاورزی.

 س کاالی ایران.ب ـ بورس کاال: بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی در شرکت بور

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با ۴ماده

شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصوالت کشاورزی و 

 د.دامی که قابل معامله در بورس کاال می باشد را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد نمای

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کاال تا پایان اردیبهشت ماه هر ۹تبصره

 سال نسبت به تهیه فهرست محصوالت کشاورزی قابل معامله در بورس کاال اقدام نماید.

جع تعیین کیفیت و درجه بندی محصوالت موضوع این آیین نامه، بورس کاال با ـ مر۴تبصره

 همکاری وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

ـ اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کاالهای کشاورزی که مشمول فهرست ۳تبصره

 کاالهای قیمت تضمینی می شوند، ممنوع است.

خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و ـ آن دسته از کاالهای مشمول ۴تبصره

 تجارت مشمول خرید تضمینی می شود، از شمول این تصویب نامه خارج است.



ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت ۳ماده

به تفکیک محصوالت  جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس

 منتخب را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ـ عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال منوط به ارائه تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی ۴ماده

استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع 

ازمان جهاد کشاورزی استان( برای تشکلهای محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی )س

 بخش کشاورزی است.

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معامالت از بورس  ۶ماده

 شده  کاال ظرف دو هفته نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعالم

 .نماید اقدام وزیران هیئت سوی از

  

 جمهور ـ محمدرضا رحیمی ن اول رئیسمعاو

 


