آیین نامه اجرایی ماده  33قانون افسایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

َیئت يزیران در جلسٍ مًرخ  1331/78/70ثىب ثٍ پیشىُبد شمبرٌ  20083/727مًرخ  1337/0/24يزارت جُبد
کشبيرزی ي ثٍ استىبد مبدٌ ( )33قبوًن افسایش ثُرٌ يری ثخش کشبيرزی ي مىبثع طجیعی ـ مصًة 1383ـ  ،آییه
وبمٍ اجرایی مبدٌ یبدشذٌ را ثٍ شرح زیر تصًیت ومًد:
مبدٌ1ـ در ایي آییي ًبهِ اصطالحبت زیر در هؼبًی هشرٍح هربَط بِ کبر هی رًٍذ:
الف ـ قیمت تضمیىی:
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دریبفتی تَلیذکٌٌذُ حقیقی یب حقَقی بر اسبس ّسیٌِ تَلیذ هحصَالت کشبٍرزی.
ة ـ ثًرس کبال :ببزار بَرس تخصصی کبالی کشبٍرزی در شرکت بَرس کبالی ایراى.
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هتٌبسب بب شرایظ تَلیذًَ ،ع هحصَل ٍ ٍضؼیت ببزار ،قیوت تضویٌی سبل آیٌذُ هحصَالت کشبٍرزی ٍ داهی کِ
قببل هؼبهلِ در بَرس کبال هی ببشذ را برای تصَیب بِ ّیئت ٍزیراى پیشٌْبد ًوبیذ.
تجصرٌ1ـ ٍزارت جْبد کشبٍرزی هکلف است بب ّوکبری بَرس کبال تب پبیبى اردیبْشت هبُ ّر سبل ًسبت بِ تْیِ فْرست
هحصَالت کشبٍرزی قببل هؼبهلِ در بَرس کبال اقذام ًوبیذ.
تجصرٌ2ـ هرجغ تؼییي کیفیت ٍ درجِ بٌذی هحصَالت هَضَع ایي آییي ًبهِ ،بَرس کبال بب ّوکبری ٍزارت جْبد کشبٍرزی
هی ببشذ.
تجصرٌ3ـ اػوبل سیبست خریذ تضویٌی برای آى دستِ از کبالّبی کشبٍرزی کِ هشوَل فْرست کبالّبی قیوت تضویٌی هی
شًَذ ،هوٌَع است.
تجصرٌ4ـ آى دستِ از کبالّبی هشوَل خریذ قیوت تضویٌی کِ تَسظ ٍزارت صٌؼت ،هؼذى ٍ تجبرت هشوَل خریذ
تضویٌی هی شَد ،از شوَل ایي تصَیب ًبهِ خبرج است.
مبدٌ3ـ هؼبًٍت برًبهِ ریسی ٍ ًظبرت راّبردی رئیس جوَْر هکلف است بٌب بِ پیشٌْبد ٍزارت جْبد کشبٍرزی ،هیساى هببِ
التفبٍت قیوت تضویٌی بب قیوت تببلَی بَرس بِ تفکیک هحصَالت هٌتخب را در بَدجِ سٌَاتی پیش بیٌی ًوبیذ.
مبدٌ4ـ ػرضِ هحصَالت کشبٍرزی در بَرس کبال هٌَط بِ ارائِ تبییذیِ سبزهبى جْبد کشبٍرزی استبى برای تَلیذکٌٌذگبى
حقیقی کشبٍرزی ٍ هصَبِ هجوغ ػوَهی هربَط بِ تفکیک ًَع هحصَل ٍ ًیس هجَز ٍزارت جْبد کشبٍرزی (سبزهبى جْبد
کشبٍرزی استبى) برای تشکلْبی بخش کشبٍرزی است.
مبدٌ 5ـ ٍزارت جْبد کشبٍرزی هَظف است پس از دریبفت فْرست قطؼی هؼبهالت از بَرس کبال ظرف دٍ ّفتِ ًسبت بِ
پرداخت هببِ التفبٍت قیوت تببلَ بَرس ٍ قیوت تضویٌی اػالم شذُ از سَی ّیئت ٍزیراى اقذام ًوبیذ.

