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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 سال پيامبر اعظم ، طليعه بهروزي است

 قطعنامه دومين كنگره سراسري خانه كشاورز
 

سنا   دومين كنگره سراسري خانه كشاورز روزهاي دوشنبه و سه شننبه   هانارو و جننار اردشباشنه مناه   

اه و شور  وزشر محترو رفنبا حضور رشاسه محترو مامع تشخيص مصلحه نظاو   دادستان محترو كل ك 1385

 هاي كشاورزي   آب و منابع طبيعي ن برنامه  بودجه و محاسنبا  وتأمين اجتماعي   رؤساي محترو كميسيون

هاي مورد نظر مالس شوراي اسالمي   معاونه محترو آب وزشر نينرو و هينأ  منهشره اعضاء محترو كميسيون

شناورز كر از نماشننهاان منتخنك كشناورزان عضنو خاننه محترو بانك كشاورزي و با شركه بيش از دو هزار نف

 كشور در تاالر بزرگ وزار  كشور تشكيل شه .

متنرشن و در طو  جلسا  متعهد و جس از بحث و بررسي و اخذ نظر نماشنهاان استاناا   كشناورزان كشنور ما

در مينان انذارده و از ود را با مقاما  مسئوو  كشور خهاي منطقي و معقو  ترشن مطالبا  و درخواسهاساسي

 كننه .شوراي مركزي خانه كشاورز جيگيري آناا را تا حصو  نتياه ناائي طلك مي

نماشنه  خاننه كشناورز هينگوننه ن كنگره خانه كشاورز بر اساس مرامنامه و اساسنامه اشنن تشنكل اعنالو مي1

لح نافع و مصاو ترجيح آن بر موابستگي سياسي به جناح و اروه خاصي نهاشته و همواره تأكيه بر منافع ملي 

ر هنارهوب و به عنوان دشهه بان حقوق كشاورزان و با جرهيز از هر نوع سياسي كناري دبخشي و صنفي دارد 

هاي الزو در تنامين حقنوق حقنه بخنش كشناورزي و قانون اساسي و منافع ملي كشور   بكارايري سياسنه

 كشاورزان را براي خود محفوظ ميهارد .

سنلر ضمن تبرشك به دانشمنهان كشور در دستيابي به دانش انرژي هسته اي كشنور كنه حن  من كشاورزان 2

 اشرانيان اسه  خواهان توسعه كاربرد اشن فناوري نوشن براي اههاف كشاورزي كشور هستنه .

اشنران  ن كشاورزان با توجه به متن شرعي   متعالي و حقوقي كه در اصو  قنانون اساسني جمانوري اسنالمي3

همنين  هسنتنه . در 47و  29   27   19   9   3خواهان اجراي كامل قنانون اساسني بنه وشنصه اصنو  آمهه 

هاي روستاشي و خطرا  طبيعني كنه جنان كشناورزان و ارتباط با توجه به ضعف شهشه و عهو استحكاو خانه

ها و مسنكن قانون اساسي خواهان مقاوو سنازي و سناخه خاننه 31كنه با توجه به اصل عشاشر را تاهشه مي

 روستاشيان ميباشنه . 

ن كشاورزان از مالس محترو شوراي اسالمي درخواسه دارننه كنه در زميننه احنراز مالكينه زمنين و آب و 4

مصونيه سرماشه از تعرض و تااوز با نظار  دقي  و مستمر نسبه به اجراي قوانين موجود   به وضع قنوانين 

اهميه آب در كشاورزي و هالشااي حا  و آشنهه كشنور در امنر  صرشح و روشن بپردازنه . با توجه به نقش و

آب و كاهش سار بخش كشاورزي   خانه كشاورز توجه اساسي به امر آب در كشور را شكني از اهنر اقنهاما  

دانسته و انتظار دارد نماشنهاان محترو مالس شوراي اسالمي و اعضاي دوله محترو نسبه به وضع قنوانين 
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هاي ورالعمل هاي مناسك به نحوي كه امر آبخينزداري و حفاتنه خناو تنواو بنا برنامنهو مقررا  و  و دست

هاي اجراشني در امنر تكميلي باشه اقهاو كننه و بنه وضنع قنوانين و مقنررا  و دسنتور العمنل هنا و برنامنه

 دهي آب توجه وشصه مبذو  نموده  تا شاهه تكميل شبكه هاي آبياري و زهكشني   تااينز و نوسنازيسامان

مزارع   باغا    توسعه روشااي جيشرفته آبياري   انااو عمليا  آبخيزداري و جلوايري از فرسناشش خناو   

هناي زشرزمينني بنا اولوشنه هاي مرزي   كنتر  و مهشرشه سفره هناي آبهاي سطحي با اولوشه آبماار آب

هناي كنارآتر بي كشور بنا مكانيزومناط  بحراني و ساشر اقهاما  مورد نياز در عرصه كليه اراضي آبي و نيمه آ

 مشاركه بخش خصوصي و باره برداران باشير . 

ننوشس يشخانه كشاورز و اعضاي آن در سراسر كشور انتظار دارنه دوله و مالس محترو در جرشان بررسي ج

تا خاننه جهشه قانون جامع آب كشور به نظرا  كارشناسي كه رسما اعالو شنهه توجنه نماشننه . در اشنن راسن

ننه كباشه . از طرف دشگر خانه كشاورز   كشاورزان را ملزو و موتف مي شاورز نيز آماده همكاري بيشتر ميك

   سيسنا  آبنيتا در تحق  و تقوشه و تكميل اشن برنامه ها توجه خاص به امر بازسازي و نوسازي اراضي و تا

ع كشنه هناي آبني ازراعنه و ر اننوادبايننه كنردن مصنرف آب  توسعه روشااي آبياري مهرن و جيشرفته  

هاي زشرزميني نمنوده و بنا  اشحناد هاي آبباغباني( مشاركه و همكاري در باينه كردن برداشه آب از سفره

هاي آب بنران   افنزاشش كناراشي مصنرف   بنا كناهش مصنرف آب و تشكلاا و مهشرشه هاي آب نظير تشكل

مكناري ا مبنذو  داشنته و آمناده همنه اوننه هافزاشش توليه محصوال  زراعي و باغي   نااشه تالش خنود ر

 باشنه .مي

انه جن با توجه به آنكه الشحه حرشر خصوصي در مالس محترو شوراي اسالمي در دسه بررسي اسه لنذا  5

( …ها   الخاننه هنا و ها   مرغنهاريدامهاري هاي كشاورزي امزارع   باغا    حفظ و صيانه از مالكيه عرصه

ه عننوان نهاان محترو مالس شوراي اسالمي تقاضا دارد تا همه واحنههاي كشناورزي بنخانه كشاورز از نماش

 حرشر خصوصي كشاورزان منظور اردد .

 سازي واقعي خهما  و تامين نااده هاي كشاورزي و تاهشنه نظنر ون تاكيه و اصرار به آزاد سازي و خصوصي6

ينر قننوانين جهشنه و مناسنك و جيشنرفته نظهنناي اصنالح قنوانين و مصنوبا  منانع و بازدارننهه ورود فناوري

هاي اي ادامي و اياهي( قانون ثبه و كنتر  و اواهي بذر و ناا  و سنموو و نظناشر آنانا از خواسنتهقرنطينه

 جهي كشاورزان اسه .

غربني  ن با توجه به آلوده بودن بخش وسيعي ار عرصه هاي كشاورزي و منابع طبيعي مناط  غنرب و جننوب7

روسنتاشيان و  ي كار اذاشته در جرشان جنگ تحميلني و تاهشنه جناني و منالي كشناورزان  هاكشور به مين

روبي اشن مناط  جانه حماشنه از جنان روسنتاشيان سناكن اشنن عشاشر اشن مناط   خواهان تسرشع در مين

 مناط  مي باشنه . 

هاي تهرشاي و شك جانبنه ررسيها و مراتع و انااو بن با توجه به اختالفا  عهشهه كشاورزان با سازمان جنگل8

كه اشن امر شكي از مساشل اصلي كشاورزان را به خود اختصاص داده اسه   با توجه به اراضني واانذاري وفن  

كنه كه بررسي قانون منابع طبيعي و بالتكليفي آن   خانه كشاورز براي حل اشن معضل جيشنااد مي 31ماده 
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دار در كشور انااو و امنر بررسني ناناشي نينز بنا جامع و زمان اشن موضوع بر اساس شك دستورالعمل دقي  و

 تشكيل ستاد وشصه در مركز هر استان براي هميشه تكليف اسناد اشن قبيل اراضي روشن و نااشي شود .

 موتف شود ن به منظور جلوايري از تغيير كاربري اراضي در مناط  خاص از جمله شما  كشور   دوله باشه 9

ننافع هاي الزو جرداخه كنه . به عبار  دشگر دوله باشه بااي ماز اشن تبهشل را با حماشه كه بااي جلوايري

ااشنه از نها به تولينها  منورد نظنر ادامنه داده تنا در ملي را بپردازد   تا كشاورزان با استفاده از اشن حماشه

 تبهشل اراضي جلوايري شود .

هناي ورزي اسنه . در اشنن راسنتا اصنالح تركينك نيرون مكانيزه كردن كشاورزي از نيازهناي اساسني كشنا10

حقن  مكانيزاسيون كشاورزي و به خصوص تامين تراكتورهاي سنگين و كمباشن و افزاشش نيروي كشنش و ت

ه اذاري و توسنعه مكانيزاسنيون بنقوه اسك بخار در هكتار مورد نياز مي باشه . در همين راستا سنرماشه 5/1

هاي مناسك و جيشرفته نيز مورد درخواسنه كشناورزان كشنور اسنه . از يمنظور دسترسي زارعين به فناور

رد قبنو  طرفي مشكل اصلي متقاضيان خرشه انواع كمباشن و تراكتورهاي سنگين   اراشه تضمين كنافي و منو

اردد براي حل اشن مشكل بزرگ صهور اسناد معتبر اشناسننامه دار نمنودن( باشه لذا درخواسه ميبانك مي

ي اد و همكناركشاورزي توسط توليه كننهاان داخلي شا وارد كننهاان الزامي شود تا با اراشنه اسننماشينااي 

ها با وثيقه انرفتن ماشنين نسنبه بنه نيروهاي انتظامي ماشين هاي كشاورزي جالو دار اردد و سپس بانك

 جرداخه تسايال  اقهاو نماشنه .

 ضنل در توسنعه كشناورزي و رقابنه جنذشر كنردنن كمبود شهشه سرماشه در بخش كشاوزي اصلي ترشن مع11

هناي وريتوليها  اسه  كه از جاه قيمه تماو شهه در كيفيه محصوال  اثر منفي داشته و منانع ورود فنا

 شود  باشه لذا جيشنااد مينوشن درتوليها  مي

   نحنوه هزشننهاذاري در بخنش الف ن براي جذب حهاقل جانصه هزار ميليارد رشا  كسري انباشته شهه سرماشه

  هاي تخصيصي دوله به بخش كشاورزي تغيير شافته و به جاي ساالنه حهود ده هزار ميليارد رشاكردن بودجه

هارد   زشنه ها نهشارانه و شش هزار ميليارد رشا  بودجه عمراني كه تاثير معني داري در افزاشش توليه و كاهش 

الحسننه بنراي ار ميليارد رشنا  واو قرضهز 70اقل ساالنه هاي بانكي ههاشه شود و حهبه سوي جرداخه شارانه

 توسعه و نوسازي فني و علمي بخش تخصيص شابه .

 د . اشااد شو ب ن براي انااو امر فوق تشكيال  نوشن بانكي  با ضوابط سال و بسيار آسان   بهون بوروكراسي

ها   يمنزارع   باغنا    مرغنهار پ ن با سرماشه اذاري فوق همه زشر بخنش هناي فرسنوده كشناورزي از قبينل

تاسيسنا  صننعتي كشناورزي و سيسنتر بازراناني تولينها  كشناورزي بنا  ها  هاي صيادي   دامنهاريناواان

 هاي اضافي قطع خواهه شه .هاي نوشن نوسازي و بازسازي شهه و دسه واسطهمنهي از فناوريباره

 تحقن  جينها و بازرااني كشاورزي الزامي بوده و باشه  ن در اشن راستا خصوصي سازي كليه خهما  جشتيباني 

 كنه .

 ها و متخصصين كشاورزي در بخش شاغل خواهنه شه .ث ن با تامين سرماشه فوق كليه تحصيل كرده
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 هاي تماو شنهه كناهش و رقابنه جنذشري درج ن در نتياه با سرماشه اذاري   باره وري افزاشش شافته و قيمه

 ان جذشر خواهه بود .هارهوب تاار  جااني امك

ه ه غنذاشي بنن در راستاي اعتالي عهاله و تعهشل حقوق اجتماعي   كشاورزان كماكان تقاضا دارنه تنا امنين12

در  دستان از فقر غذاشيلحاظ كمي و كيفي براي آحاد مله اشران فراهر شود تا كودكان   سالخورداان و تاي

 رنج نباشنه .

هاي الزو را به ها و ناادهاي مردمي حماشهرنه تا در جا ارفتن و تقوشه تشكلن كشاورزان از دوله انتظار دا13

اري بنا عمل آورد. خانه كشاورز در جاه همگامي با تشكل هاي همسو با اههاف خود آماده همه اوننه همكن

 باشه. مسؤولين مي

قطعنا  اشي دارننه  ن جوانان و زنان روستاشي كه به طور مسلر در توليها  كشناورزي نقنش و سنار بنه سنز14

هاي اجتمناعي و شاشسته توجه بيشتري هستنه . خانه كشاورز از مسؤولين محترو درخواسنه دارد در برنامنه

 اقتصادي به اشن نكته توجه بيشتري مبذو  دارنه .

رار قنن هر اكنون كه عضوشه جماوري اسالمي اشران در سازمان تاار  جااني مورد قبنو  دولنه محتنرو 15

بنوده تنا    خانه كشاورز خواهان فراهر كردن زمينه و تسرشع در جيوستن كشور بنه اشنن سنازمان ارفته اسه

 ي تامين اردد . هاي  اقتصادي بخش كشاورزموجبا  حضور فعا  بنگاه

بنه  ن خانه كشاورز ضمن تشكر و قهرداني از دوله قبلي براي تسري جوشنش بيمنه هناي تنامين اجتمناعي16

شناورزان خواهان تسرشع در اجراي قانون و فرااير شهن آن از جملنه جوشنش دادن ككشاورزان و روستاشيان 

 باشه .ساكن شارها مي

سنالمي ن كشاورزان از وزشر محترو امور اقتصادي و داراشي و رشاسه كل محتنرو باننك مركنزي جمانوري ا17

اورزي نظناو بنانكي هاي سرماشه اذاري در بخنش كشناشران موكها درخواسه مي كننه كه با كاهش سود واو

ر توسعه مننابع از منابع مالي خود را طب  قانون با شراشط سال و آسان در اختيا %25كشور را مكلف كننه تا 

 ملي بخش كشاورزي قرار دهنه .

  راي مصنوبان كشاورزان كماكان از نماشنهاان محترو مالس شوراي اسالمي قاطعانه تقاضا دارنه كه در اج18

 ربط جيگيري و نظار  دائر داشته باشنه .رتخانه ها و سازمانااي ذيقانوني از سوي وزا

هاي شنهشه ن خانه كشاورز تقاضا دارد با توجه به استمرار خشكسالي در منناط  مختلنف كشنور و خسنار 19

 قوشنه تنوانناشي از آن به منابع طبيعي و توليها  كشاورزي و عهو امكان باز جرداخه بههي كشناورزان و ت

ن ل و فنرع آمك در جا ارفتن ماهد فعاليه كشاورزان اشن مناط    كليه بههي كشاورزان اعر از اصمالي و ك

 باشه كال بخشوده شود .كه ناشي از خشكسالي در سنوا  اذشته مي

تنا  ظنار دارننهن با توجه به نقش اوشه مرغ و تخر مرغ در سبه خانوار   كليه مرغهاران از دوله محترو انت20

بنه لحناظ  هشهه هاي عمومي مثل آنفلوآنزاي فوق حاد ضمن اشااد تمايها  فني براي جيشگيريمواقع بروز ج

ه غهاران همنممانعه از خسار  و توسعه و انتشار بيماري از جيش   با  برنامه هاي خاص به كمك و شاري مر

 امارد .
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به مساشل مرتبط بنا بخنش واسه مي نماشنه در صهور احكاو مربوط هاي محترو درخن كشاورزان از دادااه 21

 كشاورزي و منابع طبيعي به نظرا  نماشنهاان واقعي كشاورزان توجه نماشنه .

اي بخنش صنيه و صنيادي بنه نماشه سياستگذاري و تهوشن راهبردهاي توسعهن خانه كشاورز درخواسه مي22

 انان صنيادي  توسنعه ناونحوي باشه تا جميع حقوق قانوني صيادان حفظ و ارتقاء شابه   كه تامين نقهشنگي 

 هاي مردمي براي اشااد تنوان رقابنه بنا ناواناندر مناط  دور و وااذاري بخش هاي قابل وااذاري به تشكل

 باشه .صيادي بنادر و كشتيراني از اهر آن مي

 


