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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

   کمیسویون طرح  و جمعبندی مسائل حوزه کشاورزی به منظور ارائه در پنجاه و نهمین جلسه شورای گفت و گوی استان که مقرر است با حضوور اضضوام مرتور

 .طبیعی مجلس شورای اسالمی برگزار گرددکشاورزی، آب و منابع 
 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 پیشنهادات زیر در جلسه مطرح شد:

باید ضمانت اجورا داشوته مالی   نظای تقاو ارقابت پذیر رنع تولید افع مون رقانو 60نیز ماده  و 24و  2،3مواد و به صورت ویژه قانون بهبود مستمر مریط کسب و کار   -

نت هوای نظر می رسد یکی از مسائلی که باضث شده تا این ظرفیت های قانونی، به رغم اثرات مثبتشان، به طور کامل اجرایی نشووند، هموین ضوعر در ضوماباشند. به 

کوه  قدنودتمعخصوصی در آن اضمال نشده، در ضرصه اجرا با مشکل مواجه می شوند، از این رو بخش دولتی و بخش  ذینفع اجرایی باشد. قوانینی که نظر بخش خصوصی

 ضمانت اجرایی نیز تعریر شود.بایدمواد قانونی،  این برای

ه و یوا مالیوات بور معافیت های مالیاتی در خصوص بخش کشاورزی، باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش تغییر جهت داده شود، چرا که در واقع مالیات بر ارزش افزود  -

 .بخشی از این زنجیره وجود دارد فقط درضملکرد 

ی، بخوش کشواورزی بخش کشاورزی جزو اولویت های کشور است، چرا که امنیت غذایی خواسته مهمی است که باید پیگیری شود. با توجه به تنگناهای مالی و اقتصواد -

همراه بوده اسوت،  کالتیمشآسیب پذیرتر شده است، هرچند که بخش صنعت و خدمات نیز دارای اهمیت خاص خود هستند اما بخش کشاورزی طی سال های اخیر با 

 پذیرد.لذا باید در بودجه سال آتی به بخش کشاورزی به دلیل آسیب پذیری، توجه بیشتری صورت 
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یون بهتر است که قانون گذاری صورت نگیرد، قوانین به اندازه کافی وجود دارد اما بعضا اجرایی نشده اند، ضالوه بور ا باید بر اجرای قانون نظارت شود در غیر اینصورت - 

 متاسفانه تاکنون پیشنهادات ارائه شده در مجلس مسکوت مانده است.

ملوی مسائل جهت رفع د، چرا که بسیاری از مسائل استانی، به سرضت حل و فصل می شوند در مقابل را به استان ها تفویض کنالز  اختیارات  می رود از مجلس انتظار  -

 زیادی نیاز است.زمان 

یکی از خریداران بین المللی زضفران دلیل استقبال که در این رابطه  یافته است افزایشدرصد صادرات زضفران  41ماه نخست سال جاری از نظر وزنی چیزی حدود  7در  -

یورو در بازار به فروش می  1300الی  1200 سال گذشته، ایران همیشه زضفران خود را 15ضنوان کرد؛در طول  این کاال کاهش قیمت یوروییگسترده از زضفران ایرانی را 

معناست که این به  مطلبیورو در بازارهای بین المللی ضرضه می شود. این  750الی  700زضفران نصر قیمت واقعی یعنی   رساند، این در حالی است که در حال حاضر

 هیچ انتفاضی نداشته است.اضطا شده و تولید کننده و صادر کننده داخلی ارزش افزوده به مشتریان خارجی 

کوه  پیشنهاد نموددستورالعملی مبنی بر تفویض اختیار به استان را خراسان رضوی  درصد تولید زضفران ایران در خراسان انجا  می گیرد، استانداری 95اینکه  توجه بهبا  -

در این رابطه پیش بینی شود و در اختیار استانداری قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از ، از این رو باید راهکارهای الز  موثری صورت نگرفته است تاکنون در این رابطه اقدا 

درصود بسوته بنودی هوا، تولیود و  90تصمیمات از جمله مباحث مربوط به پیمان سپاری ارزی و یا خرید توافقی زضفران در تهران اتخاذ می شود، این در حالی است که

 است، لذا باید تفویض اختیارات الز  در این بخش به استان نیز مدنظر قرار گیرد. صادرات زضفران مربوط به استان خراسان

، ضود  مسولولیت پوذیری متاسفانه قوانین موجود دارای ابها  هستند و یا در اجرای آن مقاومت صورت می گیرد، ضالوه بر این یکی از دالیل ضد  اجرایی شدن قووانین  -

موی  لذا پیشونهادی قوانین بسیاری وجود دارد که مصوب شده اما اجرایی نشده اند، نمونه بارز آن قانون هدفمندی یارانه هاست. دستگاه ها و مجموضه هاست. به طور کل

قرار نین مورد پیگیری شود که اتاق در مقا  پارلمان بخش خصوصی، کمیسیونی را به منظور پیگیری قوانین مرتبط با این بخش مشخص کند تا هر چند مدت یک بار ،قوا

شود که چرا در مدت زمانی مشخص، قانون مورد نظر به نتیجه نرسیده  خواستهگیرند. مثال اگر قانونی تکلیفی را بر جهاد کشاورزی واگذار کرده باشد، باید از این سازمان 
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 پیگیری شود.است. دبیرخانه شورای گفتگو نیز باید برای پیگیری این قوانین پیشقد  شود و در سطح ملی نیز  

اختیاری به این شورا تفویض شورای ملی زضفران ساز و کاری را برای ارتقای اهمیت و جایگاه صادرکنندگان پیش بینی کرده است، اما تاکنون هیچ گونه ساز و کار و هیچ   -

و متولیان توزیع وجود نداشته باشد، امیدی به  نشده است تا صادرکنندگان را مشخص و بخش تولید را هماهنگ کند. حال تا زمانی که هماهنگی میان تشکل های مربوطه

اند و کسوانی کوه ماه گذشته نشان می دهد که صادرکنندگان واقعی کنار گذاشته شده 6توسعه صادرات زضفران نخواهد بود. متاسفانه بررسی روند صادرات زضفران در 

 ..فاقد شرکت بوده اند، حاال زضفران را صادر می کنند 

اگر تعریر جامعی از کشاورزی از سوی   اختالفی که میان فعاالن بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، به تعریر موجود از بخش کشاورزی باز می گردد.  -

رتبط با بخش کشاورزی کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسالمی ارائه شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. به طور مثال در جوامع بین المللی تما  فعالیت های م

ی واسط و زنجیره های ارزش افزوده را نیز به ضنوان بخش کشاورزی در نظر می که منجر به تولید خوراک برای دا  شود، کشاورزی اطالق می گردد و در واقع حلقه ها

نیز ضنوان می کند که کود، بذر و  12ماده  3آمده است که فعالیت های مربوط به بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند، بند  81گیرند.: به صراحت در ماده 

که به فروش، مالیاتی تعلق نمی گیرد اما کارمزدی که به شرکت ها و ضوامل تولید داده  معتقد استال سازمان امور مالیاتی سم از پرداخت مالیات معاف هستند، با این ح

 به آن اشاره ای نشده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. 12می شود، به دلیل اینکه در ماده 

 اصالح نشود، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد.نظا  آموزشی در بخش کشاورزی  و بویژه  آموزشی اشتغال دغدغه تمامی ارگان هاست، حال تا زمانی که ساختار نظا -

هزینه انتقال این خط به استان خراسان  95. براساس فهرست بهای سال گردیده استماه گذشته خط انتقال آب دریای ضمان به خراسان تایید و قرارداد آن منعقد  3در  -

هوزار  45درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی کنیم، ایون 8براساس مراسبات انجا  شده در دشت مشهد، اگر  ر میلیارد تومان است.هزا 45و سه استان دیگر، 

 جدی شود.می شود.آب ماده اصلی مرصوالت کشاورزی بوده و ضمده منابع استان تجدیدناپذیر است، لذا باید به این مقوله توجه  تامینمیلیارد تومان 
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 مصوبات:بندی وجمع  

 مصوبات جلسه
مسئول 

 پیگیری

مهلت 

 پیگیری

دفتور کشواورزی اتاق،شوورای ملوی و  تشوکلها و فعواالن بخوش کشاورزی،کمیسویون کشواورزی مقرر گردید پیشونهادات زیور بوه ضنووان نظورات

 دسوتگاههای اجرایویو  بخش خصوصوی اسوتاندبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و ،قانون احکا  دائمی توسعه 12دبیرخانه بند )ب( ماده ،زضفران

از رفوع ابهوا  و  قانونگوذاری، کمک به فراهم نمودن زمینه اجرای مواد قوانونی،پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه های سنواتیحوزه  4استان در 

 طبیعی مجلس شورای اسالمی مطرح شود:قوانین موجود در پنجاه و نهمین جلسه شورا با حضور رئیس و اضضا کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

 پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه های سنواتی در خصوص موارد زیر:  -

دیده از حوواد  بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریوافتی کشواورزان خسوارتقانون برنامه ششم توسعه مبنی بر  33بند خ ماده   -1

مدت سه سال و تعیین میزان خسوارت توسوط کوارگروهی متشوکل از جهواد کشواورزی، بانوک مربوطوه و غیرمترقبه و امهال اصل وا  آنان به 

 فرمانداری شهرستان

  (90و اصالحات سال  61قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کلیه کارگاه های تولیدی، صنعتی و کشاورزی )مصوب سال  -2

و کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای  63مادهکه اضال  می دارد  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الراق برخی مواد به 63ماده  -3

دبیرخانه 

 شورا
 جلسه شورا
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 کشاورزی ترت شمول نظا  صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر 

%( ردیور درآمودی 20درصود )باشند. اضتبار الز  بابت اجرای این حکم از مرل بیستآن میبعدی اصالحات  و  16/12/1361دارند، مصوب 

توممین و بوه سوازمان توممین « درآمد حاصل از اخذ ضووار  از واردات میووه و سوبزیجات»مندرج در قوانین بودجه سنواتی با ضنوان  160132

  شود.اجتماضی پرداخت می

 31با هدف تدوین استانداردهای الز  و  هدفمندسازی تولید مرصوالت سالم و ارگانیک موضوع بنود ج مواده  اختصاص ردیر اضتباری الز  -4

قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه)توسعه کشت مرصوالت سالم و مرصوالت زیستی )ارگانیک((، به نروی که در سال سو  برنامه ششم توسعه 

  رقق شود.% مرصول سالم با گواهینامه معتبر م5حداقل

به تصویب رسیده و تا کنون به نتیجوه  1390با پیگیری طرح جامع زضفران که از سال  اختصاص ردیر بودجه جهت توسعه صادرات زضفران -5

 نرسیده است و همچنین استفاده از منابع توسعه روستایی از مرل صندوق توسعه ملی از سوی شورای ملی زضفران و نظا  صنفی کشاورزی و منابع

  درصد ارزش کل صادرات زضفران در جهت توسعه صادرات کمک کننده باشد. 2طبیعی می تواند در اختصاص 

توسوط دولوت  1390اختصاص ردیر بودجه جهت اجرایی نمودن طرح جامع زضفران با ضنایت به تصویب طرح جامع زضفران در اسفند سال  -6

سال از زمان تهیه آن، بودجه مورد نیاز به صورت اختصاصی و مستقل، به  6شت بیش از وقت، به منظور اجرای آن با اندک تغییرات به دلیل گذ

  صورت بودجه ویژه اجرایی گردد.

و نورخ ارز در  1398پیش بینی اضمال معافیت در رابطه با تعرفه حامل های انرژی در بخش کشاورزی با توجه به الیره تنظیمی بودجه سال  -7
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 نظر گرفته شده 

 راهم نمودن زمینه اجرای مواد قانونی به شرح زیر:کمک به ف - -

( و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضوی کشواورزی و ایجواد 1385)مصوب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی -1

  15/12/1395مورخ  ه52166ت/159294( تصویب نامه 1395قطعات کشاورزی مناسب، فنی و اقتصادی )مصوب هیات مرتر  وزیران 

( قانون تمرکز 1در اجورای بند )الر( مواده )که اضال  می دارد  قانون الراق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 36ماده  -2

ش کشواورزی و وری بخ( قانون افزایش بهره33و ماده ) 1391وظایور و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 

، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلر است در قالب ایجاد خط اضتباری مستقل از طریق بانک ضامل، تسهیالت 1389منابع طبیعی مصوب 

الز  را برای خرید گند  و مرصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اضتبواری کوه بوا پیشونهاد وزارت جهادکشواورزی و 

شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران )خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی( معرفویوزیران تعیین میصویب هیمتت

 شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیالت مذکور را در موضد مقرر بازپرداخت کنند.

و اصالح الگوی کشت با مروریت کمبود آب/ توسعه کشت فراسرزمینی/ آمایش سرزمین منطبق بر کشوت   فرا سرزمینیآیین نامه کشت   -3

  مرصوالت همراه با توجیه اقتصادی

 35لغایت  31و  23و  21بویژه مفاد  1389قانون بهره وری در بخش کشاورزی مصوب  -4
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 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           12/09/1397    تاریخ جلسه:                     37شماره جلسه:      

 نفر 34 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 محل تشکیل جلسه:

 

 1395/3/30توسعه زنجیره صنعت شیرکشور بر این اساس، هیات وزیران در جلسوه  مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل صندوق حمایت از -5 

ریزی کشور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه

یکپارچه زنجیره تولید شیر خا  تا ضرضه مرصووالت لبنوی بوا رویکورد اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی را مکلر کرد تا به منظور مدیریت 

بوا اولویوت  -1389مصووب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعوی ( قانون افزایش بهره17تقویت بخش غیردولتی و با استفاده از ظرفیت ماده )

نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صونعت ربط، های لبنی از طریق مرجع ذیاصالح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه فرآورده

 .نامه اقدا  نمایدشیرکشور با مشارکت تمامی فعاالن زنجیره مذکور ظرف شش ماه از تاریخ الز  االجرا شدن این تصویب

پروانة تمسویس و پروانوة  صدور هرگونه مجوز اضم از موافقت اصولی، که اضال  می دارد 1388مصوب  -قانون نظا  جامع دامپروری 16ماده  -6

بهره برداری آزمایشگاههای تجزیة خوراک دا ، آزمایشگاههای تجزیة شیرخا ، میادین دا ، مراکز جمع آوری شیر، مراکوز تولیود موواد ژنتیکوی 

نابع طبیعی کشور )اسپر ، جنین، تخمک( و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر ضهدة سازمان نظا  مهندسی کشاورزی و م

 و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر

 جهاد کشاورزی ابالغ می شود.

%( 10ی بر اختصاص معادل ریالی ده درصود)ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبن 5( قانون 32(بند )ب( ماده )4اجرای جزم ) -7

ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزدبانک ضامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیالت به سرمایه گوذاران بخوش کشواورزی، صونایع 

 تبدیلی و تکمیلی و اصالح نظا  پرداخت تسهیالت به تولید و صادرات مرصوالت صنایع غذایی 
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 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           12/09/1397    تاریخ جلسه:                     37شماره جلسه:      

 نفر 34 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 محل تشکیل جلسه:

 

قوانون توزیوع ضادالنوه ا ب  21مواده  1ادالنوه آب و اجورای وظیفوه قوانونی وزارت جهواد کشواورزی مطوابق تبصوره مفاد قوانون توزیوع ض -8 

 16/12/1361مصوب

منظور حمایت از تولید مرصوالت اساسی کشاورزی و  و تبصره های آن که مقرر می دارد به قانون تضمین خرید مرصوالت اساسی کشاورزی -9

ساله خریود مرصووالت است همه ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظرایجاد تعادل درنظا  تولید و جلوگیری از ضایعات مرصوالت کشاورزی و

 و حبوبات( را تضمین نمووده و حوداقل قیموتزمینی، پیاز چای، سیبهای روغنی،دانه گند ، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،کشاورزی ) اساسی

 د. تضمینی را اضال  و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدا  نمای خرید

 قانونگذاری در رابطه با موضوضات زیر: -

 مالی  نظای تقاو اریر قابت پذرنع تولید افع مون رقانو 60قانون بهبود مریط کسب و کار و نیز ماده  24و  3و  2ضمانت اجرا جهت مواد  -1

تخصیص یارانه هدفمند به بخش و هدفمندسازی یارانه ها در وزارت جهاد کشاورزی با ضضویت تشکل های بخش کشاورزی تشکیل کارگروه  -2

 کشاورزی

درصد تسهیالت  30الزا  سیستم بانکی کشور به رضایت توزیع تسهیالت بانکی به صورت ضادالنه در سه بخش اقتصادی به نروی که حداقل  -3

 اختصاص یابد. بانکی به بخش کشاورزی

  در خصوص ممنوضیت ضرضه مرصوالت لبنی بی نا  و نشان و فاقد استانداردهای اجباری داخلی و خارجی 2082اجباری شدن استاندارد ملی  -4
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 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           12/09/1397    تاریخ جلسه:                     37شماره جلسه:      

 نفر 34 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان                                 محل تشکیل جلسه:

 

به صنایع تیدیلی کشاورزی تسری یابد با توجه به معافیت ها و بخشودگی های رایج در بخش کشاورزی از جمله مالیات بر ارزش افزوده و ....  -5 

های اصلی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی قلمداد کرد و لوذا توان از نقشاینکه توسعه پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی را می

  ش کشاورزی نیز تسری یابد.پیشنهاد می گردد معافیت ها و بخشودگی های بخش کشاورزی به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخ

بند الر پیش نویس الیره دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت کلیه مرصووالت لبنوی و داموی و شویر  14اصالح ماده  -6

 از مالیات بر ارزش افزوده. خشک صنعتی، خوراک آماده دا  و طیور و ابزیان و زنبور ضسل

  خدمات حمل و نقل مرصوالت کشاورزیمالیاتی ره دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معافیت پیش نویس الی 14اصالح ماده  -7

خدمات مورد نیاز بخش معافیت مالیاتی پیش نویس الیره دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص  14اضافه شدن یک بند به ماده  -8

  کشاورزی و اترادیه های مرتبط در قانونکشاورزی و دامپروری توسط تعاونی های 

 رفع ابها  در خصوص موارد زیر: -

 بخش دا  و طیور و زنجیره تولید آنقانون برنامه ششم توسعه در خصوص  33اضمال معافیت مالیاتی موضوع بند ر ماده  -1

روستایی، ضشایری و کشاورزی و ... . اترادیه  قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمدهای شرکت های تعاونی 133اضمال معافیت ماده  -2

  ضضو هم باید به ضنوان معامله مستقیم با ضضو درنظرگرفته شود و مشمول معافیت مالیاتی گردد. -معامله با ضضو به نروی که آنها.
 
 


