قطعنامه
با استعانت از پروردگار سبحان سومين كنگره سراسري خانه كشاورز در روزهاي دوشنبه و سه شنبه پنجم و
ششم بهمن ماه سال  1388با حضور منتخبين كشاورزان سراسر كشور در اردوگاه شهيد باهنر تهران وفق
اساسنامه خانه كشاورز تشكيل گرديد .در طول جلسات متعدد و پس از بحث و بررسي و استماع نظر نمايندگان
استانها و كشاورزان مهمترين و اساسي ترين مطالبات و درخواست هاي منطقي و معقول و كارشناسانه آنان
كه خواهان پيگيري خواسته هاي خويش تا حصول نتيجه نهايي از سوي شوراي مركزي خانه كشاورز بودند به
شرح ذيل مي باشد .
 )1خانه كشاورز با اتكاء به تمامي آرمانها و باورهاي حاكميت اسالمي  ،جهت حفظ و ارتقاء كيان و مجد
ملي اعالم مي دارد كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان ميثاق ملي و ثمره مجاهدات
رهبر كبير انقالب و خون شهدا در راستاي حفظ كرامت انساني و تامين منافع ملي بوده و با كساني كه
اصول ارزشي آن را گزينشي و سليقه اي مورد اعتنا قرار مي دهند هيچ گونه رابطه و وفاقي ندارد .
 )2كشاورزان كشور ضمن ارج نهادن به حضور بيش از  %80از مردم شريف ايران در انتخابات دهمين
دوره رياست جمهوري  ،اعالم مي دارد كه نمود بارز بلوغ سياسي و عرق ملي ميهني خود را با حضوري
نهادينه و گسترده و با تمكين از رهنمودهاي رهبر معظم انقالب در اين انتخابات به منصه ظهور
رساندند.
 )3خانه كشاورز امنيت و وحدت را محور استقالل و تماميت ارضي كشور دانسته و هر جرياني كه اين
ارزشها را هدف نيات سوء قرار دهد از نظر ما مردود است .
 )4كنگره خانه كشاورز بر اساس مرامنامه اين تشكل اعالم مي نمايد خانه كشاورز هيچ گونه وابستگي
سياسي به جناح و گروه خاصي نداشته و همواره تاكيد بر منافع ملي و ترجيح آن بر منافع و مصالح
بخشي و صنفي دارد و به عنوان ديده بان حقوق كشاورزان و با پرهيز از هر نوع سياسي كاري در
چارچوب قانون اساسي و منافع ملي كشور به كارگيري سياست هاي الزم در تامين حقوق حقه بخش
كشاورزي و كشاورزان را براي خود محفوظ مي دارد .
 )5كشاورزان از مجلس محترم مي خواهند ضمن تطبيق سياست هاي اقتصادي كشور در ارتباط با بخش
كشاورزي با معيارهاي منطقي و متاثر از توليد در برنامه پنجم توسعه نسبت به حذف عبارت لغو خريد
تضمين محصوالت كشاورزي متناسب با تورم ساالنه واكنش نشان دهند و كماكان خريد تضميني
محصوالت كشاورزي برابر تكليف برنامه چهارم در تعهدات دولت قرار گيرد .
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 )6دولت محترم نسبت به تخصيص منابع مالي كارشناسي شده بدون كارمزد جهت توسعه زيربنايي بخش
در برنامه پنج ساله پنجم و بودجه هاي سنواتي اعتنا و اهتمام الزم را مبذول نمايد و براي برون رفت
كشاورزان خسارت ديده از حوادث غير مترقبه به ويژه خشكسالي نسبت به تامين سرمايه در گردش
مناسب و تمديد تسهيالت معوقه التفات الزم مبذول فرمايد .
 )7بر اساس تكليف قانون اساسي نظام بيمه تامين اجتماعي با حمايت مالي دولت در پرداخت حق بيمه
سهم كارفرما نسبت به كارهاي كشاورزي مجري گردد و صندوق بيمه روستاييان با حذف شرط سني و
تامين مقرري بازنشستگي بر امر قوانين اجتماعي و ارايه خدمات درماني بدون رعايت قاعده ارجاع
كارآمدتر گردد .
 )8از دولت محترم درخواست مي شود نسبت به ديپلماسي اقتصادي در بازاريابي محصوالت كشاورزي در
خارج از مرزهاي كشور اقدام موثر و جدي به عمل آورد .
 )9تعرفه هاي بيمه محصوالت كشاورزي متناسب با شرايط اقتصادي مولدين تنظيم و از ارتقاء ساالنه
اجتناب گردد  .تمهيدات الزم از طرف صندوق بيمه محصوالت كشاورزي در ايفاء تعهدات به موقع
نسبت به بيمه شدگان معمول داشته و در جهت توسعه فرهنگ بيمه اي جديت الزم به خرج دهد .
 )10سامانه مديريتي آب كشور برابر تكليف قانوني با اقدامات گسترده سازه اي نسبت به حفظ تعادل كيفي
و كمي آب كشور اقدامات كارشناسي و فني را به عمل آورده و از تقليل آب كشاورزان قبل از ايجاد زير
ساخت هاي استفاده بهينه و لحاظ قرار دادن محدوديت هاي كيفي آب در استفاده از روش هاي نوين
آبياري  ،خودداري نمايد .
 )11از وزارت جهاد كشاورزي  ،ضمن اجراي قوانين مرتبط با تعيين تكليف اراضي واگذاري كشاورزي اعم از
مواد  31و  32و لوايح قانوني واگذاري اراضي مصوب شوراي محترم انقالب  ،اجراي دقيق و بدون قيد
و شرط ماده  110قانون برنامه چهارم را خواستاريم .
 )12تاكيد و اصرار به آزاد سازي و خصوصي سازي واقعي خدمات و تامين نهاده هاي كشاورزي و تجديد
نظر و اصالح قوانين و مصوبات مانع و بازدارنده ورود فن آوري هاي جديد و مناسب و پيشرفته  ،نظير
قوانين قرنطينه اي (دامي  -گياهي) قانون ثبت و گواهي بذر و نهال و سموم و نظير آنها از خواسته
هاي جدي كشاورزان است .
 )13به منظور ايجاد بستر مناسب جهت رقابت پذيري محصوالت كشاورزي نسبت به تامين ماشين آالت
مدرن و متناسب از داخل و خارج از كشور سياست گذاري مناسب انجام گيرد .
 )14خانه كشاورز خواستار تامين امنيت شغلي براي مولدين بخش شيالت با اعمال سياست هاي مناسب
در حفظ منابع و مديريت بازرگاني توليدات صيادان است .
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 )15از دولت محترم درخواست مي شود نسبت به سياست هاي دام و طيور به گونه اي عمل نمايد كه
منابع توليد در بخش دام سبك و سنگين و طيور با حمايت هاي موثر و هدفمند به شكلي حفظ گردد
كه ضمن استمرار توليد اقتصادي براي مولدين حقوق مصرف كنندگان تامين گردد .
مفاد اين قطعنامه بعد از قرائت توسط حاضرين در كنگره سوم مورد تاييد و تصويب قرار گرفت  .مقرر گرديد
شوراي مركزي نسبت به پيگيري بندهاي اين قطعنامه تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش نتيجه عملكرد
مرتبط را به طور ساالنه به استانها اعالم و گزارش نهايي و تكميلي را در كنگره چهارم اعالم نمايد .
سومين كنگره سراسري خانه كشاورز
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