
 کنگره سراسری خانه کشاورز قطعنامه چهارمین

و تالش و همت شورای مرکزی خانه کشاورز و مشارکت منتخبان کشاورزان سراسر کشور،  استعانت از پروردگار سبحانبا 
 چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با حضور ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و وزرای محترم جهاد کشاورزی،کشور،

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب  معدن و تجارت، راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، صنعت،
ریاست صندوق توسعه ملی،مدیر عامل بانک کشاورزی و معاونان و  و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، قائم مقام وزیر نیرو،

در سالن مجتمع فرهنگی،  1392های دوشنبه و سه شنبه ششم و هفتم آبان ماه سال مسؤوالنی از وزارتخانه های مذکور در روز
واقع گرایانه و با عنایت به رویکرد  گردیداردویی شهید با هنر واقع در تهران بر اساس مفاد اساسنامه مصوب خانه کشاورز برگزار 

ذایی و استقالل ملی و مباحث مطروحه از ریاست جمهوری و اعضاء محترم هیات دولت نسبت به بخش کشاورزی وامنیت غ
شرکت  تائید و تاکیدبه شرح زیر مورد  بخش کشاورزی جانب منتخبان کشاورزان و مسؤوالن مزبور، اهم مطالبات و مسایل

  قرار گرفت :کنندگان در این کنگره 

اغازین ماههای  محترم در لتنسبت به بخش کشاورزی و امنیت غذایی و عملکرد دو رویکرد جدید دولت تدبیر و امید - 1
 ،و رفع برخی تنگناها بخش کشاورزیکشاورزی ، تامین نهاده های تولید  اعالم بموقع نرخ تضمینی محصوالت اساسی منجمله

 . و تشکر است موجب تقدیر
کشاورزان باشد  ومتضمن تولید پایدار در بخشکشور که در راستای  منافع ملی یاقداماتتصمیمات وخانه کشاورز از همه  - 2

 مینماید. جدی حمایت
 د شوراینعالی آب پیشنهاد می نمای کشاورزان در شورایخانه  برای عضویت نماینده کشاورزان ضمن درخواست از دولت  - 3

ر حال حاضرنمایندگان خانه احیا و د 16/1/58مورخ  1232کشاورزی موضوع الیحه قانونی تاسیس شورای کشاورزی بشماره 
شورای برنامه ریزی و کارگروه های توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی در استانها وحسب مورد در شهرستانها با  در کشاورز

 حق رای مشارکت نمایند.
 از منابع طبیعی پایهپایداربهره برداری  حفظ آب و خاک کشور وحفاظت از محیط زیست و ها موضوع  در کلیه برنامه ریزی -4

 .قرار گیرد تولید مدنظر
 جلب علمی و تدبیر و درایت در اجرا و مکانیزم عالوه بر سرمایه گذاری الزم ، برنامه ریزی برای مدیریت کارآمد آب کشور  -5

در اید در دشتهای  آب کشور تدوین و به اجرا حقوق حقابه داران و بهره برداران از منابع مشارکت تشکلهای کشاورزی و رعایت
نقطه تعادل در صورت ضرورت اقدام به خریداری حق ابه کشاورزان بطور موقت نموده و از بحرانی، دولت تا رسیدن به 

 تخصیص اب به دیگر بخشها بطور جدی ممانعت بعمل اید.
شدن خاکها و ایجاد پایداری  تشدید بیالن منفی آبهای زیر زمینی و شور جلوگیری از ، تمدن ایران زمین برای حفظ و ارتقاء -6

 ،اولویت مهم برنامه های دولت  بحرانی کشور به عنوان اولین ممنوعه و در دشت های و زیست محیطی ماعیاقتصادی و اجت
 . ، ضروری و اجتناب ناپذیر است مهم این امر بسیار تحقق داخلی وخارجی برای هر گونه منابع اعم از از با استفاده

در واحد  2آب حداقل  راندمانافزایش  جهتو خاک کشوراز آب  یو بهره وری حداکثر تدوین و آموزش روشهای مدیریت -7
 .و محدود کردن توسعه افقی کشاورزی صد در سال



دریاچه ها و تاالب ها و تامین حقابه های  تعادل بخشی این منابع و احیاء جهت تدوین نقشه راه برای منابع آب کشور -8
 . و زیست محیطی کشاورزی

قانون توزیع عادالنه آب از کاهش دبی  29اجرای وظایف مقرر وزارت نیرو در ماده  سازمانهای آب منطقه ای قبل از  -9
متناسب با شرایط  و کنتورهای هوشمند را پس از نصب نرم افزار برداری چاههای کشاورزی خودداری درپروانه بهره مندرج

برای  خسارتی به تولید وارد نگرددبنحوی که هیچگونه  و کیفیت اب های آبیاری هر محصول کشت و کار و نیاز آبی ودوره
 . برداشت آب چاههای کشاورزی به کار گیرد

تقویت گرایش  در بخش کشاورزی و مشوق های الزم بمنظور ایجاد انگیزه سرمایه گذاری برای تمهیدات الزم  -10
با بهره گیری  اری مثبتوایجاد تراز تج محصوالت کشاورزی یتولید رقابتی و واردات حداقل کشاورزان و تولیدکنندگان به

 . به کار گرفته شود کشاورزی تجارت خارجی تولیداتدر تدریجی ازمبانی تجارت اب مجازی
بخش توسعه  حمایت از صندوقهای ازطریقضروری  تسهیالت تامین منابع جهت پرداخت تدوین راهکارها و پیش بینی  -11

کشاورزی و رفع  و عرضه محصوالت کشاورزی به تشکلهای بخش احاله وظیفه تامین نهاده تولید و توزیع کشاورزی بمنظور
ظرفیت  توسعه ها در بازار محصوالت کشاورزی و نامطلوب نهاده های تولید و سود جویی واسطه دغدغه های مربوط به کیفیت

 . و بسته بندی این محصوالت انبارهای نگه داری
وزارتخانه های جهاد  با انه کشاورزو سایر نهادهای مدنی ذیربطنمایندگان خ مابین فی ایجاد اتاق گفتگو و مشاوره  -12

و حسب  کشاورزی ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، بانک نیرو ، صنعت، معدن و تجارت ، معاونت برنامه کشاورزی،
پیشنهادات این ملحوظ نمودن در سطح وزارتخانه ها ،ادارات کل استانی وواحدهای شهرستانی و مورد سایر دستگاهها دولتی

 . بودجه ساالنه کشور لوایح قانونی از جمله قوانین در مباحث رسیدگی به سازیها تصمیم سازمانها در
آزمایی نموده و آمار  یراست را بخش کشاورزی ممکن آمار و اطالعات مربوط به صور از دولت محترم تقاضا می شود به -13

  .ارایه نمایدبخش کشاورزی ریزیهای آتی  برنامهو دقیق به عنوان آمار پایه برای  مستند
با توجه به ورود پس اب فعالیتهای تولیدی در سطوح مختلف به منابع ابی کشور بطور اخص وزارت نفت با توجه به گستره  -14

تمرار این فعالیتهای نفتی و اثار سو این فعالیتها بر محیط زیست دریائی در خلیج فارس ضمن ایجاد محدویت شدید برای اس
 الودگیهاعوامل ذی مدخل موظف به تامین منابع مالی برای بازسازی ذخائر و منابع ابی کشورگردند.

مالی و و از تمام توان  مورد نیاز بخش کشاورزی عنایت ویژه مبذول در تامین اعتبارات ارزی و ریالی محترم دولت  -15
 . کند سالت ملی استفادهبه عنوان رپایدار  خود برای احیاء کشاورزیکارشناسی 

،شرکت مادر تخصصی،صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی جهت تاسیس افزایش سرمایه بانک کشاورزی -16
اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت به  پرداخت تسهیالت جهت صندوقهای شهرستانی و افزایش سرمایه صندوقهای موجود

 .تمهیدات الزم به عمل آید کشاورزان
دسترسی آسان  ر ساختار و جهت گیری برنامه های تحقیقاتی،اموزشی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی به منظورتغی -17

افزایش نقش بخش وبا تاکید بر نیازهای واقعی مولدین بخش کشاورزی  کنندگان به فناوریهای جدید  کشاورزان و تولید
 . قوانین بازدارنده موجود تحقیقاتی با کشورهای پیشرفته و اصالحعلمی و  مبادله اطالعات خصوصی در این زمینها همچنین

 . قانون اساسی 29اصل بعنوان ضرورتی محض برابر بیمه تامین اجتماعی کشاورزان برقراری  -18



با اصالح ساختار صندوق  دولت کشاورزان انتظار دارند  یکی از ارکان کشاورزی پایداربیمه محصوالت کشاورزی است فلذا-19
توسعه کمی و  موانع موجود درهای بیمه  و گسترش نمایندگی کارشناسی مالی و محصوالت کشاورزی وافزایش توان بیمه

 . را برطرف نماید خسارت های وارده به کشاورزان پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی و کیفی
غذایی و تقویت منزلت و جایگاه  نیتمی نماییم در توسعه فرهنگ کار و تولید وام از صدا و سیمای کشور در خواست -20

شبکه مسقل صدا و سیما برای بخش  میباشند حیات جامعه  و تولیدکنندگان بخش کشاورزی که تامین کننده کشاورزان
در برنامه ها و  فرصت مناسبی برای برنامه های بخش کشاورزی روزانه راه اندازی نموده و در حال حاضرتدارک و کشاورزی
 .منظور نمایند صدا و سیما شبکه ها

این  )اعم از خصوصی و عام و حریم و خطوط راه آهن و خطوط لوله های نفت و گاز حقوق کشاورزان دراحداث راهها -21
 .مراعات شود کشاورزان از اراضی مشمول حریم و عدم النفع پرداخت قیمت اراضی مورد تملک با (خطوط

و  شهرسازی وزارت راه و روستایی با عضویت نمایندگان و حمل و نقل و عمران هماهنگی مسکن نسبت به ایجاد شورای -22
 . شود اقدام محترم راه و شهرسازی پیشنهاد وزیر بنا به نمایندگان خانه کشاورز

از  مجلس شورای اسالمی آب ومنابع طبیعی شورای اسالمی بویژه کمیسیون کشاورزی ، برقراری ارتباط مستمر با مجلس -23
 . حقوق آنها با مجلس برای انتقال نظرات کشاورزان واحقاق معرفی رابط خانه کشاورزطریق 

ضروری و توانمندی  های گسترش فعالیت این خانه و امکان کشور برای تقویت بنیه مالی اعضای خانه کشاورز در سراسر -24
 .اقدام مؤثر بعمل آورند مادی و غیرمادیکمک های  و پرداخت حق عضویت با از حقوق حقه کشاورزان کشور الزم در دفاع

نماییم که بهبود و توسعه بخش کشاورزی را در اولویت سیاست  صندوق توسعه ملی کشور تشکر می محترم از ریاست -25
 . قرار داده است های خود

هران نسبت به در سطح شهر ت تقاضا می نمایند به منظور جلوگیری از سرگردانی کشاورزان از ریاست محترم جمهوری-26
 . اقدام الزم را مبذول دارند وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز بازگرداندن ساختمان

 

 


