
 قطعنامه پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز

ل وآبان و چهارشنبه ا 30با استعانت از پروردگار سبحان پنجمین کنگره سراسری خانه کشاورز در روز سه شنبه 

در مجتمع فرهنگی و اردویی شهید باهنر تهران با قرائت آیاتی از کالم اله مجید و ایراد سخنرانی  1396آذر ماه 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و  جمهوری، با حضور تعدادی از وزرا، مدیران ارشد کشوری،ریاست محترم 

 کشور آغاز گردید.  سراسرنمایندگان کشاورزان 

گره چند تن از وزرا، مدیران و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان نی کگزاردر دو روز متوالی بر

نظرات خود را ابراز و بر اساس بیانات ریاست  ،رزی کشوربه بخش کشاو مبتالکشاورزان در مورد مسایل 

قع و مصوب گردید تا از طریق خانه اجمهوری و نظرات مطروحه در کنگره موارد زیر مورد تایید حاضران و

 کشاورز مورد پیگیری قرار گیرد. 

  .ی برنامه توسعه پایدار بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش سرزمیناتهیه و اجر -1

ی برنامه مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در راستای تعادل بخشی سفره های آب تهیه و اجرا -2

زیر زمینی با اعمال روش های آبیاری مناسب با شرایط هر منطقه و ضریب حداکثری بهره وری با رعایت 

  .الگوی کشت مناسب و اجرای برنامه های آموزشی ضروری مربوط

از طریق  برای اجرای طرح های تعادل بخشی آب در بخش کشاورزی اعضای خانه کشاورز آمادگی خود را -3

 در کلیه استان های کشور اعالم می نمایند.  اجرای طرح های مدیریت مصرف آب

حمایت هدفمند از کشاورزان، واگذاری امور تولیدی از تامین نهاده ها و ماشین آالت کشاورزی تا خدمات  -4

  .کشاورزی مهندسی و فنی به کشاورزان و تشکل های

در  تولیدات برقراری یارانه محصوالت کشاورزی با هدف صادرات و رقابت پذیری و افزایش کیفی و کمی -5

 کشور.ساالنه برنامه های بودجه 

  . تعاونی های بازارایجاد تهیه و اجرای برنامه کاهش داللی و واسطه گری با استفاده از شبکه های مجازی و  -6



 .توسعه پایدار  به عنوان محور اساسیذاری و مالکیت در بخش کشاورزی تامین امنیت کامل سرمایه گ -7

ایجاد و توسعه تعاونی های بازار و عرضه محصوالت کشاورزی با مشارکت کشاورزان و تشکل های  -8

  . کشاورزی

برگزاری دوره های آموزشی کارگاهی، ترویجی و تلویزیونی در استان ها برای آشنایی کشاورزان با دانش و  -9

  .متناسب با شرایط هر استان مورد نیاز نولوژی روزتک

جلب مشارکت تشکل های مردم نهاد با محوریت تشکل های زیست محیطی و حمایت از آن ها به  -10

   شرایط بیولوژیک و بستر توسعه پوشش گیاهی. و منظور بهبود و گسترش فعالیت های زیست محیطی

اص منطقه ای اورزی و منظور نمودن شرایط و اقلیم خبازنگری در ضوابط و قوانین بیمه محصوالت کش -11

 کشاورزان. به خسارت  در حدوث

ین ضوابط مربوط به شاغلین تسهیل امور اجرایی بیمه تامین اجتماعی شاغلین بخش کشاورزی و تدو -12

 و دایم در این واحد ها.  موقت، فصلی

  .استان ها حضور نماینده خانه کشاورز به عنوان عضو رسمی شورای برنامه ریزی -13

برای اطالع رسانی به کشاورزان و تبادل  ایجاد یک شبکه رادیو تلویزیونی سراسری ویژه بخش کشاورزی -14

  اطالعات فنی و پژوهشی. 


