
 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ا.اقانون احکام دائمی توسعه ج 12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست یازدهمین  موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

 ت بخش خصوصی در حوزه کشاورزیبررسی پیشنهادات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تحت عنوان مشکال :حوزه موضوعه 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده تهیه کننده :    

 3از     1تعداد صفحه :            3/6/1397    تاریخ جلسه  :

 

 سابق ( 76کمیته ماده )   قانون احکام دائمی توسعه 12جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب( ماده  یازدهمین

بررسی پیشنهادات سازمان جهادکشاورزی با هدف  27/5/1397ص مورخ /1654/97دراجرای دعوتنامه شماره 

  معاون 5/4/1397 مورخ  11ص//39428خراسان رضوی و تشکلهای بخش کشاورزی موضوع نامه شماره 

 با حضور اعضا       بند)ب(در دبیرخانه  ضویاقتصادی سازمان  جهادکشاورزی خراسان ر محترم برنامه ریزی و امور

با دستورکار زیر درمحل ساختمان آموزش و  3/6/1397صبح روز شنبه مورخ   30/7راس ساعت 

برگزار  252پژوهش اتاق واقع در بلواروکیل آباد حدفاصل هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان پالک 

  گردید .

 دستورکار :

جهادکشاورزی خراسان رضوی تحت عنوان مشکالت بخش  بررسی پیشنهادات سازمان

معاون محترم  5/4/1397مورخ  11ص//39428خصوصی در حوزه کشاورزی )نامه شماره 

 (اورزی خراسان رضویبرنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان  جهادکش

 

 اهم موارد مطرح شده

ی توسعه بهبود محیط کسب و کار دربخش کشاورزی تعیین حدنصاب حفظ کاربری اراضی به صورت ملی و کشور مانعی برا ـ

 است .

 استانی تعیین حدنصاب ففظ کاربری اراضی درضوابط فنی و اجرایی با توجه به شرایط متنوع اقلیمی در کشور تفویضضرورت  ـ

 د.تفویض اختیارمزایای متعددی دارد ولی ممکن است تصمیمات استانی نگرانی هایی نیز در برداشته باشهرچند  ـ

بخشودگی و معافیت های مالیاتی محصوالت بخش کشاورزی از جمله دام ، طیور زنده فرایند تولید گوشت و زنجیره های تولید  ـ

 گوشت در کشتارگاهها . 

 ب تعاونیهای کشاورزی و دامپروری در مناطق روستایی و شهری و کنتورگذاری چاه های آب ضرورت تامین آ ـ

ها و بهره برداری توسط دستگاههای ذیربط و تشکلهای رصدور پروانه تاسیس ساختمان دامداریحذف فعالیت های موازی د ـ

 بخش خصوصی .

 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست یازدهمین بات مصو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 بررسی پیشنهادات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تحت عنوان مشکالت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی  حوزه موضوعه

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

 3 از   2            تعداد صفحه : 3/6/1397  تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

حفظ کاربری اراضی با توجه به تعیین حدنصاب  1

آئین نامه اجرایی قانون  10دستورالعمل ماده 

باغی اصالح ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 

موضوع تصویب نامه هیات وزیران مورخ 

بصورت ملی و کشوری تعیین شده  19/4/1386

 است 

باتوجه به وضعیت استانها و تنوع و ویژگیهای هر استان تهیه 

یک بسته و ضوابط برای تعیین حد نصاب حفظ کاربری اراضی 

می باشد مطرح بعنوان یکی از موانع توسعه در بخش کشاورزی 

تا اختیارات تعیین حد نصاب فقط کاربری می گردد ، پیشنهاد 

 2بند  در ضوابط فنی و اجرایی مربوط به تبصره یک

آئین نامه اجرایی قانون اصالح ، قانون  10دستورالعمل ماده 

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره 

ویض هیات وزیران تف 19/4/1386مورخ  37110ت//59879

 استانی شود.

 حصوالت کشاورزی از جمله دام ، طیورماز برخی  2

ر کشتارگاه زنده و گوشت و زنجیره تولید گوشت د

 مالیات مطالبه و اخذ می گردد.
 

 1قانون مالیاتهای مستقیم بندهای  12باتوجه به اینکه در ماده 

فعالیت های بخش کشاورزی مشخص گردیده  81ماده  4و 

قانون برنامه ششم توسعه به  33( ماده راست واز طرفی در بند)

 به آن پرداخته شده است و ازطرفی دراین ارتباططور مفصل 

 شد موضوع در لذا مقرر بررسی و مکاتبات الزم صورت گرفته .

 .  گوی استان مطرح گردد شورای گفت و

قطع آب  واحدها توسط شرکت آب و فاضالب   3

 روستایی
مقررگردید با هدف ساماندهی وضعیت تامین آب روستائیان 

نمایندگان محترم سازمان  دامدار کارگروهی  مرکب از

منطقه ای ، شرکت آب و فاضالب شهری ، جهادکشاورزی ، آب 

و راهکارهای الزم برای آب و فاضالب روستایی موضوع را بررسی 

 رفع مشکالت فعلی ارائه نمایند. 
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 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست یازدهمین  مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 شناسه 

 بررسی پیشنهادات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تحت عنوان مشکالت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی حوزه موضوعه :

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده تهیه کننده :    

 3از   3  تعداد صفحه :              3/6/1397          تاریخ تهیه :
 

 تصمیمات موضوع ردیف

صدور پروانه تاسیس ساختمان دامداری و بهره برداری  4

توسط دفتر فنی  استانداری ها با همکاری سازمان نظام 

مهندسی ساختمان برای دامداری های خارج از 

 محدوده شهری اجباری است 

باتوجه به اینکه دراجرای صدر پروانه تاسیس ساختمان دامداری 

هره برداری فعالیت های موازی وجود دارد که برای دولت و و ب

بخش خصوصی هزینه ساز است لذا توافق و مقررشد کارگروهی 

با محوریت معاونت محترم برنامه ریزی جهادکشاورزی خراسان 

صنفی و رضوی و عضویت دفتر فنی استانداری ، سازمان نظام 

داری سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، محیط زیست ، شهر

موضوع چگونگی حذف فعالیت های موازی کاهش هزینه ها 

مورد بررسی قرارداده و پیشنهادات اصالحی خود حداکثر ظرف 

 ارائه نمایند.  12روز به دبیرخانه بند )ب( ماده  15

 موضوعات مربوط به  5

خالهای قانون و موانع اجرایی قانون افزایش  -1

 بهره وری بخش کشاورزی

 ط زیست آلودگی محی -2

 رتبه بندی -3

 فهرست بهای خدمت در سال  -4

فروش مجاز نهادی های ،  فروشگاههای -5

 کشاورزی و ضمانت اجرایی آن 

 رعایت الگوی کشت بصورت منطقه ای -6

 قیمت تمام شده و هزینه های دام  -7

چنانچه مقررشد در جلسه بعدی دبیرخانه مطرح شود و 

ظام مهندسی کشاورزی و تشکلهای ذیربط از جمله سازمان ن

سازمان نظام صنفی کشاورزی پیرامون موارد فوق نظریه و یا 

قبل از تاریخ جلسه  ضرورت داردپیشنهاد کارشناسی دارند 

پیشنهادات مربوطه را به دبیرخانه  15/6/1397حداکثر بعدی 

 ارائه نمایند 

 


