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وضعیت حضور و غیاب جلسه

دولت-الف

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

خانوادگی نمایندهنام و نام 

حاضر)رئیس شوراي استانی(ياستاندارسرپرست قربان میرزایی1
حاضراستانمدیریت و برنامه ریزيسازمانرئیسرضا جمشیدي2
حاضرامور اقتصادي و دارایی استانمدیر کلسید مهدي رمضانی3
آزاده آژیرنمایندهرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانراضیه علیرضایی4
حاضرمدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانمحمد سنجري5
حاضررئیس سازمان جهاد کشاورزي استانمجتبی مزروعی6
حاضراستانيهابانکهماهنگیشورايدبیرمونسانحسن 7

مجلس شوراي اسالمی-ب

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)رئیس مجمع نمایندگان استان( نماینده مجلسحمید بنائی1

حاضرنماینده مجلسعبداهللا حاتمیان2

غایبنماینده مجلسمحمود نگهبان سالمی3

غایبنماینده مجلسحمید گرمابی4

قوه قضائیه-ج

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

غایب)یا معاون(استاندادگستريکلرئیس)امیر مرتضوي(علی مظفري1

غایباستانمرکزدادستانغالمعلی صادقی2
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)رؤساي اتاق ها(تعاونی و خصوصی-د

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزکشاورزيومعادنصنایع،بازرگانی،اتاقرئیسغالمحسین شافعی1

حاضراستانتعاوناتاقرئیسمجتبويسید حسین 2

حاضراستانمرکزاصنافاتاقرئیسمحمود بنانژاد3

)خصوصیوتعاونیهايتشکلرؤسايیاتعاونیوخصوصیبرترهايشرکتعاملمدیران(

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی 
نماینده

حاضررئیس خانه صنعت،معدن و تجارت استان حسینیحسن1

حاضرعضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضويیزدانبخش...عبدا2

حاضرعضو هیات مدیره کانون انجمنهاي کارفرمایی صنایع واهريجمحمدرضا3

حاضرمدیرعامل شرکت الکترواستیلمجید محمدزاده4

حاضرعضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي توکلی زادهمحمدرضا 5

غایبعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزياحمد زمانیان6

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون هادي ابوي طرقبه7

حاضرعضو هیئت مدیره اتاق تعاون مرتضی خوشخو8
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شهرداري و شوراها-هـ

وضعیت حضورسمتنام و نام خانوادگیردیف
)نماینده/ غایب/ حاضر(

نام و نام خانوادگی نماینده

حاضراستانمرکزشهر شهردارمحمدرضا کالیی1

احمد نوروزينمایندهاستاناسالمیشورايرئیسمحمد رضا حیدري2

هامراجع و دستگاهمدعوین و سایراسامی -و

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی.رئیس کمیسیون کشااحمدعلی کیخا1
وزارت جھاد کشاورزیکشاورزيصنایعوبازرگانیتوسعهمعاونمهرفرداکبرعلی2

رزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیوعضو کمیسیون کشاجالل محمودزاده3
مجلس شوراي اسالمیعضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی رضا کریمی4

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمینورمحمد تربتی نژاد5

کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیعضو کمیسیون علی اکبري6

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیمحمد صادق حسنی جوریابی7

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیسید عالءالدین خادم8

آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیعضو کمیسیون کشاورزي، حبیب اهللا نیکزادي پناه 9

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمینظر افضلی10

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیان نژادعبدالغفور ایر11

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیعلی بختیاري12

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمییوسف داودي13

مجلس شوراي اسالمیعضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی سیدراضی نوري14

عضو کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیعلی وقف چی15

کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمیعضو جواد کاظم نسب الباجی16
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دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاري استانداري خراسان رضويمدیر کلمیرشاهیشکوه17
جانشین معاون اقتصادي اداره کل اطالعات استان خراسان رضوي رضا رضایی18
، صنایع، معادن و کشاورزيبازرگانیرئیس کمیسیون کشاورزي و آب اتاق علی شریعتی مقدم19
معاون امور مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزيمحمدرضا رمضانی20
مشهدکشاورزانکشاورزي،تعاونیشرکتمدیرعاملحمیدرضا رضوي خبیر21
رئیس شوراي ملی زعفرانمحسن احتشام22
مشهدمدیر عامل شرکت آب منطقه اي محمد عالیی23

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي استانمحمد علی قنادزاده24

اتـاق  ، اعضـاي محتـرم کمیسـیون کشـاورزي     اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزي هیات محترم نمایندگان ضمناً در این جلسه عالوه بر افراد فوق،
.ضور داشتندتشکلهاي بخش کشاورزي مرتبط نیز حاعضاء و تنی چند از و شوراي ملی رعفران ایرانبازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي 
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مشروح  مذاکرات

طرح اخبار و اطالعات اقتصادي) الف

سیاستهاي اقتصادي در راستاي رشد منطقی و مورد و کشاورزي در سیاستهاي اقتصادي کشور همواره مظلوم واقع شده است -
سهم شاغالن این بخش هم وطی سالهاي گذشته روند تخصیص منابع به این حوزه کاهشی بوده .نبوده استقبول این حوزه 

در تدوین اقتصاد کالن نیز سهم شاغالن ده ساله و بیشتر از ده سال بخش کشاورزي در سال چنانکه استکاهش داشته
توان مساله درصد رسیده و بدین ترتیب می18به 1395درصد از اشتغال کشور بود حال آنکه این رقم در سال 56,3، 1335

عدم میزان مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش مشکالت حاشیه نشینی شهرها را ناشی از سیاستهاي کالن کشاورزي و 
سال در بخش تسهیالت بانکی، سهم مانده تسهیالت بانکها و موسسات اعتباري در بخش کشاورزي در .رونق اقتصاد روستا دید

که اگر سیاستها درصد رسیده است درحالی8,8به 94و در سال 10,4به 92درصد بوده و این رقم در سال 14,8، 85
.خود را نشان دهد، این آمار نباید اینگونه نزولی باشدحمایت از بخش کشاورزي 

سایر کشورها موقعیت مناسبی نداریم لذا اما در مقایسه با تالشهاي انجام شده در توسعه روشهاي نوین آبیاري ارزشمند است -
.اي اهمیت ویژه داردتجهیز بخش کشاورزي به منابع بودجه

و کاري که در این ارتباط انجام شد، بسیار اثرگذار هقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حاصل تالش مجدانه مجلس بود-
اي جدید پیدا کرد تا کشاورزي، آب، منابع طبیعی و صنایع ظیفهدر اجراي بند الف تبصره ماده یک این قانون، اتاق و. ه استبود

بر این اساس، اتاق بازرگانی باید در یک برنامه سه ساله، مرکز مطالعات راهبردي . هاي خود قرار دهدغذایی را در اولویت برنامه
را ایجاد کرد و موضوع به مجلس هم کشاورزي و آب را ایجاد می کرد و اتاق بازرگانی قبل از موعد مقرر سه ساله این مرکز 

هاي کشاورزي اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور مرکز مطالعات کشاورزي و آب اتاق و دفاتر کشاورزي و کمیسیون-.منعکس شد
این مساله با نگاه کهشدو هم به مجلس و هم دولت تقدیم نمودندابتدا روي موضوع آب متمرکز و گزارشات مفصلی آماده 

شد، احساس میکه مشکالتی ودرباره طرح فدك . اي در مساله آب جلوگیري کردمایندگان مجلس از فاجعهدرست ن
که این اقدام نیز اثرگذار یدردگهبري و رئیس جمهور و مجلس تقدیم گزارشهایی از سوي اتاق تهیه شد و به دفتر مقام معظم ر

.بود
خراسان رضوي فعالیتهاي خوبی انجام شده اما رتبه استان و کشور هنوز رتبه در موضوع استفاده بهینه از منابع محدود آب در -

هزار هکتار است و میزان صادرات محصوالت 600میلیون و 9زمینهاي تجهیز شده براي زراعت آبی در ایران . خوبی نیست
هزار هکتار زمین تجهیز 215ون و میلی5ست که کشور ترکیه با ااین درحالی. میلیون دالر400میلیارد و 6کشاورزي ایران 

میلیارد دالر صادرات و مالزي با 11,2هزار هکتار زمین، 753میلیارد دالر صادرات کشاورزي دارد، کره جنوبی با 16,6شده 
ایر بنابراین علیرغم تالشهاي انجام شده، در مقایسه با س. میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزي دارد25,5هزار هکتار، 380

تجهیز بخشهاي کشاورزي به منابع به خصوص در بودجه کشور اهمیت بیشتري لذامناطق هنوز عقب ماندگی زیادي داریم و
.می یابد

ز تولیدات به اهمیت ارزش افزوده ناشی اوجهتبا ، توجه به کسب و کارهاي کشاورزي در اولویت وزارت جهاد کشاورزي است-
لید و کسب و کار کشاورزي در تمام دنیا مطرح است؛ در کشور امریکا نقش تولیدات بحث تور،کشاورزي در اقتصاد کشو

درصد؛ در 13کشاورزي در ارزش ناخالص داخلی یک درصد است اما نقش کسب و کار کشاورزي در ارزش افزوده این کشور 
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.فزوده را شامل می شوددرصد از ارزش ا32,5درصد است اما کسب و کار کشاورزي 12تا 10ایران تولید کشاورزي 
هکتار گلخانه باید در 2500ها است؛ بر این اساس، ساالنهاشتغال در ده بسته تعریف و پیش بینی شده که یکی از آنها گلخانه-

15اي در کشور وجود دارد که این رقم تا پایان امسال به هکتار سطح کشت گلخانه500هزار و13کشور ایجاد شود؛ هم اکنون 
هزار شغل ایجاد 25هکتار گلخانه 2500نفر را به دنبال دارد و 10هر گلخانه، اشتغالزایی براي . ار خواهد رسیدهزار هکت

.شودکند، ضمن اینکه با توسعه گلخانه از آب بري محصوالت هم کاسته میمی
امروز در بحث مکانیزاسیون . در کسب و کارهاي نوین کشاورزي اشتغال افزایش می یابد و در بخش سنتی اشتغال کم میشود-

اما در برخی زمینه هاي کسب و کار . شودها با ماشین برداشت میدرصد شالی75و بوجود آمده استکشاورزي پیشرفتهایی 
.کندو کار را دچار نقصان میکشاورزي، حلقه هاي واسطی وجود دارد که کسب 

.درصد رسیده است44درصد به 36با سرمایه گذاري در بخش آب و خاك در سال هاي اخیر ، بهره وري آب از -
بخش کشاورزي مظلوم واقع شده و از است؛مساله آب چالش اصلی استان خراسان رضوي و زعفران مزیت نسبی این استان -

ردار نبوده است؛ استانهاي شمالی کشور از منظر وسعت، منابع و کیفیت، نه تنها کمتر از رشد الزم در سالهاي گذشته برخو
میلیارد دالر صادرات محصوالت 80کشوري مثل هلند نیست بلکه کمی جلوتر از آن هستند اما هلند به تنهایی حدود 

.کشاورزي دارد
براي سایر صنایع هم ارزآوري داشته باشد اما سهم کشوري کشاورزي در الگوها و مدلهاي توسعه می تواند موتور حرکت باشد و-

آید و به جاي اینکه نیروي کار در مزرعه مشغول به کار باشد، به کند، در تولید و اشتغال پایین میکه از مرحله گذار عبور می
فعالیت هاي بیرون از مزرعه به چه میزانکه کهمسئله اینستاما . رودسوي صنایع بسته بندي و فراوري آن محصول می

.می شودگذاري و براي حمایت از آن سیاستتوجه 
به خاطر حمایت از چند واحد صنعتی مثل خودرو، حق استفاده از تکنولوژي و اعتباربخشی به این موضوع براي صنایع ایراندر -

.ه نبوده استدر حوزه هاي مختلف مناسب توسعي گرفته شده و این یعنی سیاست هاتبدیلی کشاورز
سال پیش این نکته مطرح بود که پایین نگه داشتن نرخ ارز براي بخش 30ازاست،اعمال تحریمها به نفع بخش کشاورزي -

.استکشاورزي سم است و حال به برکت تحریمها نرخ مبادله به نفع بخش کشاورزي تغییر کرده 
نمود باید نوع فکر کردن را عوض . تصمیمات مبناي علمی نداردبرخی یکی از اشکاالت در توسعه کشاورزي کشور این است که -

در حوزه زعفران و آب در در جلسه ، براي همکاري با اتاق بازرگانی کمیسیون کشاورزي مجلسرئیس محترم در این رابطه
.نمودآمادگی اعالم قالب یک مگاپروژه به صورت ویژه 

ند اما با این وجود، مشکالت هستموانع موجود در بخش کشاورزي آگاهبخش دولتی و نمایندگان مجلس از همه مشکالت و -
درصد از برنامه پنجم توسعه را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث 25دولت تنها . همچنان پابرجاست

برخی از بانکها این ،درصد تسهیالت سایر بانکها باید به بخش کشاورزي اختصاص یابد15تسهیالت، غیر از بانک کشاورزي، 
.کننددهند و به قانون عمل نمیبه بخشهاي دیگر میروشهاییتسهیالت را با 

مجلس قانون گذاري در این بخش را به حداقل برساند و نظارت را که راهکاري که می توان در حال حاضر اجرا نمود اینست-
براساس نیزتولیدات کشاورزي؛ اجتناب نمایدکند آیین نامه هایی که عمال قانون را خنثی میدولت نیز از صدورافزایش دهد، 

.ظرفیت آبی باشد
تاکنون اقدامی در خراسان رضوي روند خالی شدن شهرستانهاي کوچک و اضافه شدن به حاشیه مشهد رو به افزایش است و -

شود همانطور که ن موضوع باعث فراموشی شهرستانهاي کوچک میای. شودمهاجرت در استان معکوس مناسبی انجام نشده تا
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باید با سیاستهاي انگیزشی و . در کمتر از یک دهه بخش قابل توجهی از جمعیت مولد درگز به حاشیه شهر مشهد آمده اند
.ایجاد نمودتشویقی برنامه اي براي مهاجرت معکوس 

توان گفت مخاطب آنها، این دوره از مجلس و دولت است خی است و نمیتاریوجود داردبخشی از مشکالتی که امروز در کشور -
74که جزو مناطق خشک و نیمه خشک کشور است و بیش از در خراسان رضوي . اما اینکه چه باید کرد بسیار مهم است

وم را پشت سر سال خشکسالی مدا16درصد دیگر آن نیمه خشک قرار دارد و باالتر از 24درصد وسعت آن در شرایط خشک و 
طی .صورت گرفته استايگذاشته و بحران مخازن آب زیرزمینی دارد، براي مدیریت این شرایط ؛خدمات و اقدامات گسترده 

هکتار آبیاري تحت فشار در استان انجام شده ، افزایش ضریب مکانیزاسیون و توسعه کشت هاي هزار59چند سال اخیر 
گلخانه اي و کاهش کشت محصوالت آب بر و ارتقا راندمان آبیاري از جمله این اقدامات براي مدیریت این شرایط بوده است

است ، اما با همین مقدورات و نیز تنگناهاي مالی مل و متوازن در استان اجرا نشده برنامه توسعه اي به صورت کااگرچه 
نداشتن نقشه راه بلندمدت و حرکت بر مبناي آن یکی از نقاط ضعف .اقدامات زیرساختی در حوزه کشاورزي صورت گرفته است 

ش هاي میلیارد متر مکعب حجم اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی استان است که با تال1,1به طور متوسط ساالنه ،است
.میلیون متر مکعب کمتر از مخازن آبی استان برداشت شد350صورت گرفته در سال گذشته 

امروز براي دستیابی به توسعه همه باید در کنار هم کار کنند؛ نه فقط دولت، بلکه مجلس و بخش خصوصی و مردم همه در -
.نسخه پیشرفت این کشور در کنار هم ایستادن است. کنار هم باشند

کشاورزيتخصصی حوزهموضوعاتدرخصوصاقتصاديفعاالنطرح نظرات) ب

اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان براي برنامه ریزي در جهت کاهش مصرف آب، مطالعات خود را در دشتهاي -
با اعمال روشهاي مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشاورزي، می توان مصرف آب را در کهنمودهمنتخب خراسان آغاز 

.درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی مجلس است50ساله تا 4دوره اي 
؛ شهرك به سایر بخش هاي زنجیره باید انجام شودبا توجه به اهمیت زنجیره هاي ارزش تسري مزیتهاي بخش کشاورزي -

شاهد بازگشت منافع آن به می توان گیاهان دارویی و شهرك سوغات در این زمینه بسیار مهم است و با توسعه این بخش 
افزون بر این، اختصاص سهم بودجه زعفران و تحقق این موضوع هم میتواند در ارزش آفرینی براي بخش کشاورزي . وداستان ب

.استان بسیار اثرگذار باشد
در حدودسازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزي در خصوص تخصیص منابعمحترمنامه بین رئیسبه تفاهمتوجهبا -

ایجاد عموم کشورهاي دنیا از ، بخش خصوصی معتقد است هزار شغل در بخش کشاورزي89یجاد براي اتومان هزار میلیارد18
شود؛ قدر مطلق اشتغال از ر بر منابع زیرزمینی کشور میباعث فشاموضوع این زیرا عبور کرده اندشغل در بخش کشاورزي

میزان صادرات کشاورزي کشور .استمیلیون نفر رسیده 4میلیون نفر در بخش کشاورزي بوده به 3در کشور که 1335سال 
ی کره کمتر هزار هکتار اراضی تجهیز شده براي کشت آبی، به نحو بسیار تاسف آوري از مالزي و حت500میلیون و 8ما با 

.است در حالیکه اراضی آبی آنها با ایران قابل مقایسه نیست
عالوه بر مشکالت آبی، خاك هم در کشور در حال فرسایش است و این موضوع ایجاب میکند که با توجه به اقلیم کشور، در نوع -

در کشت . سالها در این باره صحبت میشود اما متاسفانه برنامه اجرایی در این زمینه وجود ندارد. نمودکشت تغییراتی ایجاد 
تومانی، باز هم قیمت جهانی گندم ارزانتر از 8200گندم اگر قیمت گندم را در کشور با جهان مقایسه کنید با ارز نیما و دالر 

..می شودی براي آن فرسوده و منابع آبی و خاکدر ایران کشت می شودگندمی است که 
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سال 60در حال حاضر بعد از ، روند شدید کاهش بارش گویاي این است که باید در مدیریت منابع آب تجدیدنظر اساسی کرد-
گیرد که به هیچ عنوان با ظرفیت درصد جمعیت استان را دربرمی53هزار نفر رسیده و 300میلیون و 3جمعیت مشهد به 
.همخوانی نداردمنابع آبریز استان 

بحران آب در کریدور شرق کشور دو تهدید جدي به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزي و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ -
.همانطور که االن جمعیت حاشیه این شهر از سه استان کشور بیشتر است

، در اینکه مجلس در این مقطع رویکردي مثبت به وجود داردماندگی تاریخی در کشاورزي ایران بنا به مسائل سیاسی عقب-
نیست بلکه در تکنولوژي و صنعت و علم روز مشکل نوع کشتایراد در باید دانست کهبخش کشاورزي دارد شکی نیست اما 

تن محصول میدهد در 12هزار متر مکعب مصرف آب، 10؛ به طور مثال کشت خربزه در یک هکتار فضاي باز و وجود دارد
.تن محصول به بار می آورد100هزار متر مکعبی، 4که همین مقدار زمین در گلخانه با مصرف آبی حالی

اضافه یزانهکتار به این م100هکتار بود و در حال حاضر ساالنه بیش از 92،114سطح زیر کشت گلخانه اي استان در سال -
و با اقدامات انجام یافتهدرصد کاهش 80وشهاي بیولوژیک تا در سه سال اخیر با استفاده از رنیز میزان مصرف سموم . شودمی

.بوجود آمده استرشد تدریجی در تولیدات شیر، گوشت قرمز و مرغ در استان 97تا 92شده از سال 
هزار هکتار سطح 37را به خود اختصاص میدهد؛ هم اکنون یک میلیون و کشورکشاورزي درصد از 8کشاورزي استان حدود -

میلیون 6,2هزار هکتار آبی و مابقی کشت دیم است و میزان تولیدات کشاورزي استان 850که وجود داردت در استان زیر کش
.میلیون تن محصوالت دامی است1,2تن محصوالت زراعی و باغی و 

میلیارد تومان تسهیالت در 5، 92تا88به طوریکه از سال نیز اقداماتی صورت گرفتهث مکانیزاسیون کشاورزي در استان در بح-
هزار دستگاه 12و بیش از ایجاد شدهبرابر افزایش سرمایه در این حوزه 38تاکنون 92این زمینه پرداخت شده و از سال 

.ادوات تهیه شده است

ورزي ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون موضوعات کارشناسی شده در حوزه کشا) ج

پیش بینی تامین منابع که در قالبپیشنهادات دبیرخانه برگرفته از نظرات تشکلهاي بخش کشاورزي و فعاالن این حوزه است -
مالی در بودجه هاي سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجراي مواد قانونی محقق نشده، قانون گذاري و اصالح قوانین و رفع 

.ارائه شده استپیشنهادات دبیرخانه ابهام از قوانین به لحاظ اجرا و برداشتهاي متفاوت محورهاي اصلی 
قانون برنامه ششم، قانون معافیت از 31قانون برنامه ششم، بند ج ماده 33رنامه ششم، بند ر ماده قانون ب33اجراي بند خ ماده -

قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از 63و اصالحات بعدي آن و ماده 1361پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مصوب سال 
.در جلسه مطرح گردیدبراي حل مشکالت کشاورزي استان به عنوان اهم پیشنهادات دبیرخانه) 93سال (مقررات مالی دولت 

قانون برنامه ششم در خصوص بخشودگی 33اجرا، اصالح و کمک به اجراي قانون است، بند خ ماده دبیرخانه شورادرخواست -
که در حل سود و کارمزد جریمه وامهاي دریافتی کشاورزان خسارت دیده است، این قانون اجرایی نشده و با توجه به اثري 

.اجرایی شدن آن استدبیرخانهمشکالت بخش خصوصی دارد، درخواست 
متوقف اجرایی شد و پس از آن دیگر مدت دو سالقانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز63ماده -

.تاکید مجلس بر اجراي این قانون استدبیرخانهو درخواست گردید
ابهامی بین متولیان و اداره کل مالیاتی وجود دارد؛ براساس این بند قانونی، بخش نیزقانون برنامه ششم33بند ر ماده در -

در این درخواست می شودخدمات کشاورزي از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و با توجه به این موضوع از مجلس 



معادن و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ

در کشتارگاه ها به عنوان خدمات محسوب شده و مشمول این ... جماد وکه آیا مراحل بسته بندي، انشفاف سازي کنند ارتباط
.شوند یا خیرقانون می

به صورت کتابچه در اختیار رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزي، آب و منابع ضمن تصویب نیزسایر پیشنهادات دبیرخانه -
.گیري براي اجرا قرار گیردیعی مجلس شوراي اسالمی قرار گرفت تا در دستور کار کمیسیون و پیطب
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مصوبات
---------------------استانی

ملی و 
فراگیر

مجلس شوراي اسالمی و و بخش خصوصی، دولتی محترمتبادل نظر و بیان نظرات نمایندگانپس از بحث و -
رئیس محترم کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس رئیس و دبیر محترم شورا وحسب تاکید

پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه به لحاظاین موضوعاتمقرر شدموارد زیر تصویب وشوراي اسالمی
هاي سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجراي مواد قانونی محقق نشده، قانون گذاري و اصالح قوانین و رفع 

در دستور کار کمیسیون محترم کشاورزي، آب و اینکه ضمن ،اجرا و برداشتهاي متفاوتدرین ابهام از قوان
تا پایان سال آن و نتایجپیگیري این کمیسیون طریقازمی گیرد؛منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی قرار 

:لت و بخش خصوصی استان منعکس گرددبه شوراي گفت و گوي دوجاري 
با هدف تعیین و تکلیف وضعیت قانون برنامه ششم توسعه 33نظر به اینکه در اجراي بند خ ماده -1

مقرر کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و کمک به حفظ و پایداري و توسعه بخش کشاورزي
وادث ح(دیده از کشاورزان خسارت) جریمه وامهاي دریافتی(و ) کارمزد(و ) سود(بخشودگی گردیده

و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از ) امهال اصل وام آنان به مدت سه سال(و )غیرمترقبه 
صورت پذیرد و با توجه به عدم تامین منابع مورد ،جهاد کشاورزي، بانک مربوطه و فرمانداري شهرستان 

د نیاپیگیري نماسالمی مجلس شورايو منابع طبیعی آب ، کمیسیون محترم کشاورزينیاز مقرر گردید 
پیش بینی و درخواست سال جاري و سالهاي آینده بودجهدرتا  منابع الزم براي اجراي این بند 

.کشاورزان محقق و اجرایی شود
قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کلیه با عنایت به اینکه حسب ضوابط و مقررات -2

الحاق برخی قانون 63و ماده )بعدي و اصالحات 61مصوب سال (کارگاه هاي تولیدي، صنعتی و فنی
کارفرمایان و کشاورزان کارگاههاي کشاورزي تحت ،مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی 
باشند و می توانند از آن میاصالحات بعدي و 16/12/1361کارگر دارند، مصوب که حداکثر پنج نفر 

معافیت بیمه اي استفاده نمایند ولی با توجه به عدم تامین اعتبار الزم، این قانون بمدت حدود دو سال 
ن کمیسیولذا مقرر شد علی رغم پیگیریهاي کشاورزان اجرا نشده استسالها استلیکناجرایی گردید و 
موضوع تامین اعتبار و اجرایی شدن این مجلس شوراي اسالمیو منابع طبیعی آب ، محترم کشاورزي

را پیگیري نمایند تا در کوتاهترین زمان ممکن امکان بهره مندي ذینفعان بخش کشاورزي از ماده قانونی 
.آن فراهم گردد

قانون برنامه ششم توسعه ، مراحل بسته بندي ، انجماد ، پاك 33ماده ) ر ( بند با توجه به اینکه براساس-3
کردن ، درجه بندي ، پوست گیري و خشک کردن ، فرآوري محصوالت کشاورزي محسوب نمی شود و 
خدمات مزبور ، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند ، لذا انجمن صنفی کشتارگاههاي 

قانون برنامه ششم توسعه قرار 33ماده ) ر ( اعالم می دارند که فعالیت آنها در زمره بند طیور استان 
این در حالی است که کارشناسان محترم اداره . گرفته و از پرداخت مالیلت ارزش بر افزوده معاف هستند

لیات بر ارزش کل امور مالیاتی معتقدند این بند صرفا شامل محصوالت کشاورزي است و موارد معافیت ما
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مصوبات
---------------------استانی

ملی و 
فراگیر

مجلس شوراي اسالمی و و بخش خصوصی، دولتی محترمتبادل نظر و بیان نظرات نمایندگانپس از بحث و -
رئیس محترم کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس رئیس و دبیر محترم شورا وحسب تاکید

پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه به لحاظاین موضوعاتمقرر شدموارد زیر تصویب وشوراي اسالمی
هاي سنواتی، کمک به فراهم کردن زمینه اجراي مواد قانونی محقق نشده، قانون گذاري و اصالح قوانین و رفع 

در دستور کار کمیسیون محترم کشاورزي، آب و اینکه ضمن ،اجرا و برداشتهاي متفاوتدرین ابهام از قوان
تا پایان سال آن و نتایجپیگیري این کمیسیون طریقازمی گیرد؛منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی قرار 

:لت و بخش خصوصی استان منعکس گرددبه شوراي گفت و گوي دوجاري 
با هدف تعیین و تکلیف وضعیت قانون برنامه ششم توسعه 33نظر به اینکه در اجراي بند خ ماده -1

مقرر کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و کمک به حفظ و پایداري و توسعه بخش کشاورزي
وادث ح(دیده از کشاورزان خسارت) جریمه وامهاي دریافتی(و ) کارمزد(و ) سود(بخشودگی گردیده

و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از ) امهال اصل وام آنان به مدت سه سال(و )غیرمترقبه 
صورت پذیرد و با توجه به عدم تامین منابع مورد ،جهاد کشاورزي، بانک مربوطه و فرمانداري شهرستان 

د نیاپیگیري نماسالمی مجلس شورايو منابع طبیعی آب ، کمیسیون محترم کشاورزينیاز مقرر گردید 
پیش بینی و درخواست سال جاري و سالهاي آینده بودجهدرتا  منابع الزم براي اجراي این بند 

.کشاورزان محقق و اجرایی شود
قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کلیه با عنایت به اینکه حسب ضوابط و مقررات -2

الحاق برخی قانون 63و ماده )بعدي و اصالحات 61مصوب سال (کارگاه هاي تولیدي، صنعتی و فنی
کارفرمایان و کشاورزان کارگاههاي کشاورزي تحت ،مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی 
باشند و می توانند از آن میاصالحات بعدي و 16/12/1361کارگر دارند، مصوب که حداکثر پنج نفر 

معافیت بیمه اي استفاده نمایند ولی با توجه به عدم تامین اعتبار الزم، این قانون بمدت حدود دو سال 
ن کمیسیولذا مقرر شد علی رغم پیگیریهاي کشاورزان اجرا نشده استسالها استلیکناجرایی گردید و 
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را پیگیري نمایند تا در کوتاهترین زمان ممکن امکان بهره مندي ذینفعان بخش کشاورزي از ماده قانونی 
.آن فراهم گردد

قانون برنامه ششم توسعه ، مراحل بسته بندي ، انجماد ، پاك 33ماده ) ر ( بند با توجه به اینکه براساس-3
کردن ، درجه بندي ، پوست گیري و خشک کردن ، فرآوري محصوالت کشاورزي محسوب نمی شود و 
خدمات مزبور ، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند ، لذا انجمن صنفی کشتارگاههاي 

قانون برنامه ششم توسعه قرار 33ماده ) ر ( اعالم می دارند که فعالیت آنها در زمره بند طیور استان 
این در حالی است که کارشناسان محترم اداره . گرفته و از پرداخت مالیلت ارزش بر افزوده معاف هستند

لیات بر ارزش کل امور مالیاتی معتقدند این بند صرفا شامل محصوالت کشاورزي است و موارد معافیت ما
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قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است و فعالیت کشتارگاههاي طیور در زمره معافیت 12افزوده در ماده 
مقرر شدمالیات بر ارزش افزوده موجود پیرامون ابهامات لذا با عنایت به .  مالیاتی قرار نمی گیرند

ی پیگیري نمایند تا  ابهام مربوطه در کمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالم
با گشتارگاههاي طیور بر طرف و در این خصوص شفاف سازي شمول و عدم شمول مالیات در ارتباط 

.شود
هاي اصلی توان از نقشبا توجه به اینکه توسعه پایدار بخش کشاورزي و دستیابی به امنیت غذایی را می-4

کمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع مقرر شدد کرد و لذاصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي قلمدا
طبیع مجلس شوراي اسالمی پیگیري نماید تا معافیت ها و بخشودگی ها بخش کشاورزي به صنایع 

.تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي نیز تسري یابد
اید تا باکمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالمی پیگیري نممقرر گردید -5

اختصاص ردیف اعتباري الزم با هدف تدوین استانداردهاي الزم و هدفمند سازي تولید محصوالت سالم و 
توسعه کشت محصوالت سالم و ( قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 31اورگانیک موضوع بند ج ماده 

درصد محصول 5قل به نحوي که در سال سوم برنامه ششم توسعه حدا) ارگانیک (محصوالت زیستی 
.سالم با گواهینامه معتبر محقق شود

د تا اعمال معافیت نکمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالمی پیگیري نمای-6
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص درآمدهاي شرکت هاي تعاونی روستایی، عشایري و 133ماده 

عضو هم به عنوان معامله مستقیم با عضو با عضوبه نحوي که معامله اتحادیه آنها... . کشاورزي و 
.و مشمول معافیت مالیاتی گردددهدرنظرگرفته ش

اعمال در مجلس شوراي اسالمی مطرح می باشد لذا مقرر گردید 98با توجه به اینکه الیحه بودجه -7
ه به الیحه تنظیمی بودجه سال معافیت در رابطه با تعرفه حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي با توج

توسط کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعی پیش بینی و نرخ ارز در نظر گرفته شده1398
.شود

مجلس شوراي کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعیبا هدف انجام نظارت هاي الزم مقرر شد -8
هدفمندسازي یارانه ها در وزارت جهاد کشاورزي با عضویت تشکل هاي تشکیل کارگروه اسالمی زمینه 

.دنرا فراهم نمایتخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزيو بخش کشاورزي 
کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعیبا توجه به نقش نظارتی مجلس شوراي اسالمی مقرر شد -9

توزیع تسهیالت بانکی به صورت عادالنه ، بانکی کشور سیستم تا د نپیگیري نمایمجلس شوراي اسالمی 
اختصاص یابد درصد تسهیالت بانکی به بخش کشاورزي30در سه بخش اقتصادي به نحوي که حداقل 

.شودرا رعایت 
در خصوص ممنوعیت عرضه محصوالت لبنی بی نام 2082اجباري شدن استاندارد ملی مقرر شد موضوع -10

کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع توسطو نشان و فاقد استانداردهاي اجباري داخلی و خارجی
.مجلس شوراي اسالمی پیگیري شودطبیعی

بند الف پیش نویس الیحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده 14اصالح ماده در خصوص مقرر شد-11
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توسعه کشت محصوالت سالم و ( قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 31اورگانیک موضوع بند ج ماده 

درصد محصول 5قل به نحوي که در سال سوم برنامه ششم توسعه حدا) ارگانیک (محصوالت زیستی 
.سالم با گواهینامه معتبر محقق شود

د تا اعمال معافیت نکمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالمی پیگیري نمای-6
قانون مالیات هاي مستقیم در خصوص درآمدهاي شرکت هاي تعاونی روستایی، عشایري و 133ماده 

عضو هم به عنوان معامله مستقیم با عضو با عضوبه نحوي که معامله اتحادیه آنها... . کشاورزي و 
.و مشمول معافیت مالیاتی گردددهدرنظرگرفته ش

اعمال در مجلس شوراي اسالمی مطرح می باشد لذا مقرر گردید 98با توجه به اینکه الیحه بودجه -7
ه به الیحه تنظیمی بودجه سال معافیت در رابطه با تعرفه حامل هاي انرژي در بخش کشاورزي با توج

توسط کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعی پیش بینی و نرخ ارز در نظر گرفته شده1398
.شود

مجلس شوراي کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعیبا هدف انجام نظارت هاي الزم مقرر شد -8
هدفمندسازي یارانه ها در وزارت جهاد کشاورزي با عضویت تشکل هاي تشکیل کارگروه اسالمی زمینه 

.دنرا فراهم نمایتخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزيو بخش کشاورزي 
کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعیبا توجه به نقش نظارتی مجلس شوراي اسالمی مقرر شد -9

توزیع تسهیالت بانکی به صورت عادالنه ، بانکی کشور سیستم تا د نپیگیري نمایمجلس شوراي اسالمی 
اختصاص یابد درصد تسهیالت بانکی به بخش کشاورزي30در سه بخش اقتصادي به نحوي که حداقل 

.شودرا رعایت 
در خصوص ممنوعیت عرضه محصوالت لبنی بی نام 2082اجباري شدن استاندارد ملی مقرر شد موضوع -10

کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع توسطو نشان و فاقد استانداردهاي اجباري داخلی و خارجی
.مجلس شوراي اسالمی پیگیري شودطبیعی

بند الف پیش نویس الیحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده 14اصالح ماده در خصوص مقرر شد-11

معادن و کشاورزي ایراناتاق بازرگانی، صنایع، 

خراسان رضويگزارش جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

1396-03-10: تاریخ بازنگري02:شماره بازنگري٠٣-٧٥-QMS-RE:کد مدرك
دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی : توزیع نسخ
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توسعه کشت محصوالت سالم و ( قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه 31اورگانیک موضوع بند ج ماده 
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معافیت کلیه محصوالت لبنی و دامی و شیر خشک صنعتی، خوراك آماده دام و طیور و ابزیان و زنبور و
پیش نویس الیحه دائمی قانون 14اضافه شدن یک بند به ماده از مالیات بر ارزش افزوده  و نیز عسل

امپروري توسط خدمات مورد نیاز بخش کشاورزي و دمعافیت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در خصوص 
خدمات حمل و نقل همچنین معافیت مالیاتیتعاونی هاي کشاورزي و اتحادیه هاي مرتبط در قانون

توسط کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی،محصوالت کشاورزي
.پیگیري و اجرایی شود

یگیري نماید تا زمینه اجراي کمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالمی پ-12
:قوانین زیر فراهم شود

و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیري از ) 1385مصوب (قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي) الف
مصـوب هیـات محتـرم    (خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات کشاورزي مناسـب، فنـی و اقتصـادي    

15/12/1395ه مورخ 52166ت/159294تصویب نامه ) 1395وزیران 
در کـه اعـالم مـی دارد    ولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د36ماده ) ب

قـانون تمرکـز وظایــف و اختیـارات مربـوط بـه بخـش کشـاورزي در وزارت         ) 1(مــاده  ) الف(اجـراي بند 
وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصـوب  قانون افزایش بهره) 33(و ماده 1391جهادکشاورزي مصوب 

د خـط اعتبـاري مسـتقل از طریـق     ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجـا 1389
بانک عامل، تسهیالت الزم را براي خرید گندم و محصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزي تولید داخلی به 

شـود، قبـل از شـروع    وزیران تعیین میمیزان اعتباري که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزي و تصویب هیأت
شـده توسـط   معرفی) خریداران بخشهاي خصوصی و تعاونی(فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران 

مباشران و کارگزاران موظفند تسهیالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت . وزارت جهادکشاورزي قرار دهد
.کنند

توسـعه کشـت   / و اصـالح الگـوي کشـت بـا محوریـت کمبـود آب      آیین نامـه کشـت فـرا سـرزمینی    ) ج
طبق بر کشت محصوالت همراه با توجیه اقتصاديآمایش سرزمین من/ فراسرزمینی

35لغایت 31و 23و 21بویژه مفاد 1389قانون بهره وري در بخش کشاورزي مصوب ) د
مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیرکشور بر این اسـاس،  ) ه

ریـزي کشـور و وزارت   سازمان مـدیریت و برنامـه  به پیشنهاد مشترك1395/3/30هیات وزیران در جلسه 
جهادکشاورزي و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، وزارت جهـاد   
کشاورزي را مکلف کرد تا به منظور مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصـوالت لبنـی بـا    

وري بخش کشاورزي و قانون افزایش بهره) 17(تفاده از ظرفیت ماده رویکرد تقویت بخش غیردولتی و با اس
هـاي لبنـی از   با اولویت اصالح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه فـرآورده -1389مصوب -منابع طبیعی 

ربط، نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صـنعت شیرکشـور بـا مشـارکت     طریق مرجع ذي
.نامه اقدام نمایدذکور ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویبتمامی فعاالن زنجیره م

صـدور هرگونـه مجـوز اعـم از     که اعـالم مـی دارد  1388مصوب -قانون نظام جامع دامپروري16ماده ) و
موافقت اصولی، پروانۀ تأسیس و پروانۀ بهـره بـرداري آزمایشـگاههاي تجزیـۀ خـوراك دام، آزمایشـگاههاي       

و ) اسـپرم، جنـین، تخمـک   (شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوري شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی تجزیۀ 
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معافیت کلیه محصوالت لبنی و دامی و شیر خشک صنعتی، خوراك آماده دام و طیور و ابزیان و زنبور و
پیش نویس الیحه دائمی قانون 14اضافه شدن یک بند به ماده از مالیات بر ارزش افزوده  و نیز عسل

امپروري توسط خدمات مورد نیاز بخش کشاورزي و دمعافیت مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در خصوص 
خدمات حمل و نقل همچنین معافیت مالیاتیتعاونی هاي کشاورزي و اتحادیه هاي مرتبط در قانون

توسط کمیسیون محترم کشاوري، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی،محصوالت کشاورزي
.پیگیري و اجرایی شود

یگیري نماید تا زمینه اجراي کمیسیون محترم کشاورزي،آب و منابع طبیع مجلس شوراي اسالمی پ-12
:قوانین زیر فراهم شود

و آیین نامه اجرایی قانون جلوگیري از ) 1385مصوب (قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي) الف
مصـوب هیـات محتـرم    (خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات کشاورزي مناسـب، فنـی و اقتصـادي    

15/12/1395ه مورخ 52166ت/159294تصویب نامه ) 1395وزیران 
در کـه اعـالم مـی دارد    ولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د36ماده ) ب

قـانون تمرکـز وظایــف و اختیـارات مربـوط بـه بخـش کشـاورزي در وزارت         ) 1(مــاده  ) الف(اجـراي بند 
وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصـوب  قانون افزایش بهره) 33(و ماده 1391جهادکشاورزي مصوب 

د خـط اعتبـاري مسـتقل از طریـق     ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است در قالب ایجـا 1389
بانک عامل، تسهیالت الزم را براي خرید گندم و محصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزي تولید داخلی به 

شـود، قبـل از شـروع    وزیران تعیین میمیزان اعتباري که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزي و تصویب هیأت
شـده توسـط   معرفی) خریداران بخشهاي خصوصی و تعاونی(فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران 

مباشران و کارگزاران موظفند تسهیالت مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت . وزارت جهادکشاورزي قرار دهد
.کنند

توسـعه کشـت   / و اصـالح الگـوي کشـت بـا محوریـت کمبـود آب      آیین نامـه کشـت فـرا سـرزمینی    ) ج
طبق بر کشت محصوالت همراه با توجیه اقتصاديآمایش سرزمین من/ فراسرزمینی

35لغایت 31و 23و 21بویژه مفاد 1389قانون بهره وري در بخش کشاورزي مصوب ) د
مصوبه هیات وزیران مبنی بر تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیرکشور بر این اسـاس،  ) ه

ریـزي کشـور و وزارت   سازمان مـدیریت و برنامـه  به پیشنهاد مشترك1395/3/30هیات وزیران در جلسه 
جهادکشاورزي و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، وزارت جهـاد   
کشاورزي را مکلف کرد تا به منظور مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصـوالت لبنـی بـا    

وري بخش کشاورزي و قانون افزایش بهره) 17(تفاده از ظرفیت ماده رویکرد تقویت بخش غیردولتی و با اس
هـاي لبنـی از   با اولویت اصالح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه فـرآورده -1389مصوب -منابع طبیعی 

ربط، نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره صـنعت شیرکشـور بـا مشـارکت     طریق مرجع ذي
.نامه اقدام نمایدذکور ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویبتمامی فعاالن زنجیره م

صـدور هرگونـه مجـوز اعـم از     که اعـالم مـی دارد  1388مصوب -قانون نظام جامع دامپروري16ماده ) و
موافقت اصولی، پروانۀ تأسیس و پروانۀ بهـره بـرداري آزمایشـگاههاي تجزیـۀ خـوراك دام، آزمایشـگاههاي       
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آزمایشگاههاي مرتبط با تخصص هاي موضوع این قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منـابع  
جرائـی ایـن   دسـتورالعمل ا . طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزي خواهد بـود 

.ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزي ابالغ می شود
ساله برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمی ایـران مبنـی بـر    5قانون ) 32(ماده ) ب(بند )4(اجراي جزء )ز

ضـوابط  ورودي ساالنه صندوق توسعه ملی نزدبانـک عامـل مطـابق   %) 10(اختصاص معادل ریالی ده درصد
صندوق جهت پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران بخش کشاورزي، صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی و اصـالح     

نظام پرداخت تسهیالت به تولید و صادرات محصوالت صنایع غذایی 
21مـاده  1مفاد قانون توزیع عادالنه آب و اجراي وظیفه قانونی وزارت جهاد کشاورزي مطـابق تبصـره   )ح

16/12/1361عادالنه اّب مصوبقانون توزیع 
منظور حمایـت  و تبصره هاي آن که مقرر می دارد بهقانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزي)ط

از تولید محصوالت اساسی کشـاورزي و ایجـاد تعـادل درنظـام تولیـد و جلـوگیري از ضـایعات محصـوالت         
گنـدم،  (کشاورزي خرید محصوالت اساسیساله است همهضرر و زیان کشاورزان، دولت موظفکشاورزي و

را تضـمین نمـوده و   ) زمینی، پیاز و حبوباتچاي، سیبهاي روغنی،دانهبرنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،
. دتضمینی را اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهاي ذیربط اقدام نمایخریدحداقل قیمت
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