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  )دستور كار(  
 :دستور جلسه       

  دبير اجرائي محترم نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان در حوزه مسائل كشاورزي  2/10/97مورخ  27 -789طرح و بررسي موضوعات نامه شماره 
 

 .مورد بررسي قرار گرفتاستان مطرح و  يدولت و بخش خصوص يگفتگو يشورا رخانهيدر نشست دب ،يخراسان رضو يكشاورز ينظام صنف مشكالت -
مباحث  كه درباره يموارد م،يگفتگو داشت يكه با شورا يدر مكاتبات مختلف: گفتيكي از دستوركارهاي آن  حيدر تشر ي در ابتداي اين نشست وكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب ،يمهدو ديمج -

 يبرا كه ميرا ارسال كرده بود يموارد زين گرديدمجلس برگزار  يكشاورز ونيسيكم يگفتگو كه با حضور اعضا يجلسه شورا يبرا ومطرح شد  وجود داشت، يو بخش كشاورز ينظام صنف يعموم
 .طرح در آن نشست در دستور كار قرار گرفته بود

اقدام بوده  مسيربخش در  نيا يقانون جامع نظام صنف بيتصو يگفتگو برا يشورا قياز طر يخراسان رضو: از آن اظهار كرد يدر كشور و مشكالت ناش يكشاورز يقانون جامع نظام صنف ءبا اشاره به خال يو
  .است نيدر حال تدونيز قانون  نيا سينو شيپ و
همه مسائل مربوط به  رندهيكه دربرگ ياز كشاورز يكامل فيتعر يما در جامعه ادار: بخش خواند و افزود نيا يقانون جامع نظام صنف نيتدو يبرا ازهاين شياز پ يكيرا  يجامع و شفاف از كشاورز فيتعر  -
 ياتيكرده اما عملكرد دستگاه مال فيرا تعر يش كشاورزاز بخ اتيمال افتيقانون در. به وجود آمده است يقانون جامع كشاورز بودبخش در ن نيا ياتيو مال يا مهياز مشكالت ب ياريو بس ميحوزه باشد، ندار نيا

 .، متفاوت استدر استان ما با آنچه در قانون آمده
اگر در سطح كالن  ميما معتقد. شودي دام م ايانسان و  يغذا برا ديمنجر به تول ميرمستقيغ اي مياست كه مستق ييها تيفعال ،يجامع كشاورز فيتعر ؛مدنظر ماست يبخش كشاورز يكه برا يدر قانون  -

 .حل خواهد شد انونق نيا تعريف و تفسيردر  ياريموارد و مشكالت بس ميارائه كن ياز كشاورز يجامع فيتعر
تك تك كلمات مشخص باشد تا  يمعنا ديعام است و با يفيكه مطرح شده تعر يفيتعر. غذا ربط ندارد ديكه به موضوع تول شودي م يشامل بخش كشاورز ياريچون موارد بس ستين حيصح فيتعر نيا   -

 .نكند ريآن را تفس يا قهيبه طور سل يكس
 .ها شفاف باشد آن يموضوع برا يياجرا نديها در فرا شود كه در زمان عملكرد دستگاه فيتعر يطور ديبخش با نيو وابسته است و دامنه ا يكشاورز عياستان، صنا عيدرصد صنا 30    -
چقدر  يبخش در خراسان رضو نيصورت گرفته، ا يكه از بخش كشاورز ييها تيبا همه حما مينيبب ديبا: اشاره كرد و گفت گريد يبه نكته ا زين ياستاندار يگذار هيوطن پرست، كارشناس سرما يمهد  -
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به اهداف  وهيش نيصورت، با ا نيا ريدر غ ر؟يخ ايالزم را خواهد داشت  يبخش بهره ور نيدر مقابل،ا مينيبب ديبخش اعمال شود، با نيا ياتيمال تيوضع شود تا معاف يقانون نكهيا يبرا ؟داشته است يبازده 
 .ستيموضوع چندان حافظ منافع كل كشور ن نيو ا ميرسي است، نم يكننده منافع عموم نيكشور كه تضم يعموم

 را به دنبال دارد بعضي دستگاه ها يا قهيبرداشت سل ،يجامع كشاورز فيتعر ءخال*
است و  فيتعار نيدر هم يبخش كشاورز ياتيو مال يا مهياز مسائل و مشكالت موجود در حوزه ب يكي: اظهار كرد زين يخراسان رضو يدولت و بخش خصوص يگفتگو يشورا رخانهيدب سيرئ ،ياكبر لباف يعل

هر دستگاه  ،ياتيو مال يا مهيب معا فيت هاياست اما در هنگام استفاده از  يمحصوالت شامل بخش كشاورز... و يتشكلها مراحل بسته بند دگاهياز د. مهم است اريبس يموضوع كشاورز فياساس، تعر نيبرهم
  .توجه كرد كند،يم نييكه قانونگذار تع ييتهايبخش و ظرف نيبه ا ديبا ن،يبنابرا. است ريدرگ ييهمواره با دستگاه هاي اجرا يبخش كشاورز ليدل نيدارد و به هم يفيتعار

است؛ تشكل  فياختالف در تعار نيا: آنها گفت ياتيمال تيو معاف يدر خصوص قرار گرفتن كشتارگاهها در حوزه بخش كشاورز ياتيو اداره كل مال يصنعت يها انجمن كشتارگاه نيبا اشاره به اختالف ب يو
بخش است كه  نيا قيدق فيلذا اصل موضوع، تعر داند؛ي م يكشاورز نديآنها را خارج از فرا ياتيهستند و اداره كل مال يبخش كشاورز رمجموعهيها ز معتقدند كه كشتارگاه مربوطه و وزارتخانه يبخش خصوص

كه هم دستگاه  ميبرو شيپ يشفاف و كامل، به گونه ا يفيئه تعاربا ارا ديو متفاوت از قانون شده و ما با يا قهيسل يها باعث برداشت فيابهام در تعار نيامروز وجود ا. از مشكالت باشد ياريحالل بس توانديم
 .استفاده كنند فيو بتوانند از آن تعر ستيچ يبدانند بخش كشاورز ييو هم تشكل و دستگاه هاي اجرا يا مهيو ب ياتيهاي مال

 انيبهتر است از كمك دانشگاه: كرد حيو تصر دياستان تاك يكشاورز يبه انجمن نظام صنف گريد يبار يبرا يكشاورز فياستان بر لزوم بازگشت تعر يدولت و بخش خصوص يگفتگو يشورا رخانهيدب سيرئ
  .شود فيتعر ديبا زيبوده ن يزانيبخش تاكنون چگونه و به چه م نيا ينكته كه بهره ور نيو البته ا ديدر جهت رفع ابهام استفاده كن يتر معقول فيارائه تعر يبرا

 يها تياز فعال يجامع و شفاف فيجمع شوند تا تعر گريكديگرد  يسازمان جهاد كشاورز تيبا مسئول يكشاورز يها تشكل: اعالم شد نيچن نيجلسه، ا نيمصوبه دستوركار نخست ا ،به همين استناد
 .ارائه شود يكشاورز

 نيقوان جهت تحقق ييضمانت اجرا تالش براي دستيابي به*
موجود است كه در جلسه با  نيقوانتحقق  يبرا ييضمانت اجرا جاديا ايچند قانون  يبر اجرا ديبحث ما بر سر تاك: نشست گفت نيدستور كار ا نيدوم نيياستان در تب يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب  -

 ميريكه االن درگ ياز مشكالت ياريصورت بس نيدر ا. عادالنه آب، بحث ما بر سر ضمانت اجراست عيقانون توز 44و  18، 16مواد  يبه طور مثال در اجرا م؛يآن را مطرح كرد زيمجلس ن يكشاورز ونيسيكم
  .حل خواهد شد

  .ميدار يياما باز هم مشكل ضمانت اجرا شودياز مشكالت حل م ياريبس ن،يقوان يهم با اجرا يمحصوالت اساس ديخر نيدر ارتباط با تضم: خاطرنشان كرد يو
مجوز و پروانه در  يهزار چاه دارا6هم اكنون : در استان دانست و گفت يبروز بحران آب لياز دال يكينشدن كامل قانون را  يياجرا يخراسان رضو يجهاد كشاورز يگذار هيرماس ريمد گانه،ي يعل  -
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  .بود نيبهتر از ا اريما بس يآب تيوضع شد،ي اگر قانون اجرا م اماآب است  تيريبه دنبال مد زين ياستان فعال است و جهاد كشاورز 
در حق  نكهيا. ميگرد هم جمع شو يبا تعصب كارشناس ديموضوع، با نيبا ا ريو درگ يهمه دستگاه هاي متول م؛يداشته باش يگاهيو تعصب جا ميفكر كن يبخش يكشاورز نيقوان يدر اجرا دينبا: افزود يو

  .بخش همواره مظلوم بوده و هست نياست؛ ا تياجحاف شده، واقع يبخش كشاورز
 يبر سر دشت مشهد م ييامروز معلوم نبود چه بال شد،ي م ييها اجرا است، مثل حفر چاه يكه به نفع بخش كشاورز ينياز قوان يمنابع آب استان اگر برخ يحفاظت و بهره بردار ريمد ،يممدوح غالمرضا= 

 نيمشكالت را با خود ا ميكرد يتفاهم را با كشاورزان دارد و سع نياست كه ا يتنها استان يخوشبختانه خراسان رضو. اند خواندهعادالنه آب را ن عيتوز هم قانون بار كيدرصد كشاورزان ما  95از  شيب. آمد
  .دهست در استان به طور رودر رو حل شو يله ائتا هر مس ميبخش مطرح كن

به طور شفاف ارائه  يشنهاديالزم است پ نهيزم نيدر ا. شدن آن شود ييوجود داشته باشد كه موجب اجرا تواندي م ييها اجرا نشد، چه ضمانت ياگر قانون مينيبب ديبا: خصوص گفت نيدر ا يلباف -
 .شود

 يها و كشاورزان كارگاه انيكارفرما 2قانون الحاق  63براساس ماده : جلسه اظهار كرد نيدستور كار ا نيبه عنوان سوم يا مهيب يها تيبا اشاره به معاف يمهدو. يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب  -
 .مهم است تيمعاف نيا ياعتبار برا نيمعافند؛ اما محل تام مهيكارگر هستند، از پرداخت حق ب 5حداكثر  يكه دارا يكشاورز يتحت شمول نظام صنف يكشاورز

پرداخت شود كه  ياجتماع نيو به سازمان تام نيتام جاتيو سبز وهياز درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات م يدرآمد فيدرصد رد 20از محل  ديكم باح نيا يطبق قانون اعتبار الزم بابت اجرا  -
باشد و در وهله دوم از  يدرصد عوارض واردات نهاده و محصصوالت كشاورز 5 ازيمنابع مورد ن نيمحل تام نكهينخست ا م؛يدار شنهاديمشكل دو پ نيرفع ا يما برا. شودينم نياعتبار تام نيمتاسفانه ا

 .كرد نيآن را تام يمحصوالت اساس ينيتضم ديخر متيدرصد ق كيمحل 
 ياجتماع نيمعاف شوند اما تام مهياز پرداخت حق ب ديكار كرده و چند كشاورز داشته، خود و كارگرانش با ينيكه در زم ياست كه فرد نيماده ا نيعام ا يمعن: خصوص اظهار كرد نيدر ا زين يلباف -

  .رديگي منابع صورت نم نيقانون، تام نيا ياجرا يبرا ديگويم
 ياعتبار از محل نيارائه كرده تا ا يشنهاديپ يكشاورز ينظام صنف ليدل نيو به هم كنديرا نم تيمعاف نيا تياعتبار، كفا نياست كه محل تام نيندارد و تنها نكته اش ا يابهام يماده قانون نيا: كرد حيتصر يو
 .شود نيتام گريد

 نيا ياجرا يبرا ازيهم عدد ساالنه مورد ن ياجتماع نيشود و اداره كل تام يبررس يتخصص يموضوع در كارگروه نيالزم است ا: باره گفت نياستان در ا يجهاد كشاورز يگذار هيسرما ريمد گانه،ي -
 .رديمنابع را درنظر بگ نيارگروه بر آن اساس محل تامرا مشخص كند تا ك يماده قانون

ها حسب مورد از پرداخت آن واردات  نيو همچن ريبراساس قانون، عرضه كاالها و ارائه خدمات ز: گفت يبخش كشاورز ياتيمال تيدرباره معاف نيهمچن يكشاورز ينظام صنف يياجرا ريدب ،يمهدو -
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 .انواع كود و سم و بذر و نهال وزنبور عسل و نوغان  ان،يزنده، آبز ورينشده، دام و ط يفراور يمحصوالت كشاورز: معاف است اتيمال 
  .شودي م ريمختلف تفس ريها به تعاب دستگاه ينشده از سو »يورآفر«ماده مشخص است؛ به طور مثال كلمه  نيدر هم تينبود شفاف -
ماده، نقل و انتقال سوابق  نيبراساس ا: كرد حيتصر ياز مشكالت بخش كشاورز گريد يكيبه عنوان  ريو عشا انييكشاورزان روستا ياجتماع مهينامه صندوق ب نييآ 5نشدن ماده  ييبا اشاره به اجرا يمهدو

 ياجرا ياجتماع نياما متاسفانه سازمان تام. صندوقها خواهد بود نيرات مربوط به نقل و انتقال بقرو م نيقوان ابعو بالعكس ت گريد يا مهيب يها نامه به صندوق نييآ نيشدگان مشمول ا مهيپرداخت حق ب
 .از طرف آن سازمان است دنظريتجد ازمنديدرآورده كه ن قيماده را به حالت تعل نيا

كنند و دولت به  يكه به مرور زمان نتوانسته اند تعهدشان را عمل ميارد يصندوق بازنشستگ 135از  شيب رانيما در ا: باره گفت نيدر ا زيشدگان اداره كل استان ن مهيب ياداره امور فن سيرئ ،يرضوان ديحم
 .است ياجتماع نيتام ستد،يخودش با يپا يته جوابگو باشد و رونسكه تا االن توا يتنها صندوق تانهشود و خوشبخ نيشان تام يها را ادغام كند تا منابع مال كه آن ديرس جهينت نيا
 يريو عشا يياز نكات انعقادش ساكن بودن در نقاط روستا يكياست و  يارياخت مهينوع ب كي يرياشاره شده، صندوق عشا مهيبه قانون نقل و انتقال حق ب يرينامه صندوق عشا نييآ 5در ماده : ادامه داد يو

  .است
 يهم اكنون هم صندوق بازنشستگ يارياخت مهيب نهيدر زم. ورود به صندوق بودند يمتقاض يدرخواست نكردند و حت ييخروج از صندوق روستا يبرا يتعداد خاص مهيدر بحث انتقال حق ب: شد ادآوري يرضوان
به  ينيها كه بار سنگ سال و پس از رفتهيافراد را پذ نيا يسازمان ما خالف قانون بازنشستگ ها نياما با همه ا. رديپذي را نم كننديها و كارخانه ها كار م كه در شركت يمجموعه ما و كسان ريسوابق ز يكشور

 .شدي امسال اجرا م يموضوع تا ابتدا نيسازمان وارد كرده ا
 تيو در نها دهيها را شن آن ليدال ياجتماع نيبا كارشناسان ارشد تام داريدر د ريرفاه ارسال شده و وز ريبه وز ريصندوق عشا رعامليمشكل، موضوع توسط مد نيرفع ا يما برا يهاي ريگيبا پ: افزود يو

 .ارسال شده است يجمهور استيموضوع به دفتر ر
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 الف

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات ارائه شده توسط دبير محترم نظام صنفي كشاورزي و بيان نظرات دسـتگاههاي  
بررسي جميع جهات تصميمات زير اتخـاذ گرديـد و مقـرر شـد توسـط هريـك از       اجرايي و تشكلهاي بخش خصوصي با 

روز از تاريخ وصول مصـوبات نتيجـه بـه دبيرخانـه شـورا جهـت اقـدامات بعـدي          15متوليان تعيين شده پيگيري و ظرف 
 :منعكس گردد

خصوصـي و تعـاوني و   استان مركب از تشكلهاي مـرتبط بخـش   كارگروهي به مسئوليت سازمان محترم جهاد كشاورزي -1
 :دستگاههاي اجرايي و دانشگاهيان تشكيل و پيرامون

شفاف سازي و ارائه تعاريف جامعي از فعاليت هاي بخش كشاورزي به نحوي كـه هـر گونـه ابهـام و رفتارهـا و       -
 .برداشت هاي سليقه اي منتفي گردد

ورزي تحـت شـمول نظـام صـنفي     موضوع پيشنهاد تامين منابع الزم براي اجـراي قـانون معافيـت كارههـاي كشـا      -
 كشاورزي و منابع مورد نياز و چگونگي تامين آن و تاثير پيشنهادات بر قيمت تمام شده و ضمانت هاي اجرايي 

قانون توزيع عادالنه آب و قوانين و مقررات خريـدها ي   44و  14و  16پيش بيني ضمانت هاي اجرايي براي مواد  -
 تضميني

 

 

 

 سازمان جهاد 

 كشاورزي استان 

 

 

 

 

 

 روز 15



 ا�تان ��اسان ر�وی

 

 

 

 �وی دو�ت و ��ش ��و�یو  �ورای ��تد��رخا� 

 
  

۶ 
 

 صبح       7,30 :ساعت شروع                                           15/11/1397    :تاريخ جلسه                     45   :    شماره جلسه

 نفر 28 :اعضا حاضر در جلسهتعداد                 اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي خراسان رضوي   :محل تشكيل جلسه

 

بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير بـا موضـوع انتقـال سـوابق بيمـه اي افـراد        يين نامه صندوقتباط با عدم اجراي آردر ا -  
متوقف گرديده است توافق گرديد درخواست هـاي واصـله بـه     1397متقاضي به صندوق تامين اجتماعي كه از ابتداي سال 

يا تامين منابع وجود دارد بـا توجـه بـه     تامين اجتماعي تا كنون اجرايي گردد و چنانچه اختالف نظري به لحاظ ساختاري و
اينكه هردو صندوق زير نظر يك وزارتخانه هستند از طريق وزارتخانه مربوطه مشكل برطرف گرديـده و درخواسـت هـاي    

 .موجود در استان متوقف نگردد
 

 

اداره كل تامين 

اجتماعي استان و 

صندوق بيمه اي 

 روستائيان و عشاير

 

 


