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 مرامنامه خانه کشاورز

به منظور  با اعتقاد به توانمندی عظیم بخش کشاورزی در توسعه، استقالل و سربلندی جمهوری اسالمی ایران وخانه کشاورز 

مندان و فعاالن بخش کشاورزی در جهت ه فراهم نمودن زمینه و شرایط الزم برای ساماندهی فعالیت های مشترک عالق

با اعالم التزام از اسالم ناب محمدی احقاق حقوق حقه خویش در چارچوب اصول و ارزش های قانونی اساسی و یاری جستن 

نحوه فعالیت قانون با در انطباق  خود رامرامنامه خود به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه 

  اعالم می دارد : س شورای اسالمی به شرح زیر مجل 4/11/1394احزاب و گروه های سیاسی مصوب 

 : خانه کشاورز عنوان حزب -1

های در جهت پرورش انسان با ارزشاسالمی : جهان بینی خانه کشاورز منبعث از جهان بینی اصیل جهان بینی -2

دوستی  و استثمار و گسترش عدالت و همبستگی ملی و صلح جهان شمول اسالمی و نفی استکبار، استعمار وواال و 

 در راستای تشکیل امت واحد جهانی است. 

: تقویت استقالل و همبستگی ملی و آزادی های فردی و اجتماعی توام با مسوولیت و مبانی فکری و عقیدتی -3

ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق جلب مشارکت افراد و انجام فعالیت های جمعی و اعتقاد به اصول دین و مذهب 

ی و اخالق حسنه و داشتن جامعه ای خالق و پویا با سرمایه اجتماعی در حال رشد در مسیر اسالم و کرامت انسان

 تکاملی انسان به سوی خدای منان

: ساماندهی و هماهنگ نمودن کشاورزان سراسر کشور به منظور جلب مشارکت و همفکری و استفاده از اهداف -4

در جهت حصول به خودکفایی در تولید  و هم افزاییساندن صدای کشاورزان به گوش مسؤوالن و ر تجارب یکدیگر

محصوالت کشاورزی در راستای ت اساسی و قطع وابستگی به کشورهای بیگانه و مثبت کردن تراز تجاری محصوال

 امنیت غذایی و احقاق حقوق حقه انسانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشاورزان ایران 

 : راهبردهای کالن -5

 جاری کشور دفاع از حقوق جامعه کشاورزان ایران در چارچوب قوانین و مقررات -1-5

 اقدام در چارچوب اساسنامه و مالحظات مرامنامه  -2-5

 توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کشاورزان ایران  -3-5

 ایراندفاع از ارزش های نظام جمهوری اسالمی در کشاورزان در مواقع ضروری جلب مشارکت  -4-5

 نقد سازنده و منصفانه از سیاست ها و عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی ذیربط  -5-5

 

 : سیاست ها-6
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هم اندیشی بادستگاه های اجرایی و قانونگذاری برای بهبود امور اجرایی بخش کشاورزی و تامین منافع  -1-6

 کشاورزان 

 اورزی و توسعه پایدار بخش کشاورزیحمایت و پشتیبانی از برنامه های افزایش بهره وری بخش کش -2-6

 همکاری در اجرای برنامه های دولت در حذف واسطه ها و عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی -3-6

 وهشی مربوط به کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژ ارتباط با -4-6

ارتباط با سمن های بخش کشاورزی در داخل و خارج کشور برای بهره مندی از تجارب و موفقیت های آنها  -5-6

 در رفع موانع تولید و کسب ارزش افزوده تولیدات کشاورزی 

همکاری و مشاوره با کمیسیون های مجلس شورای اسالمی در تدوین و تصویب قوانین مترقی به نفع  -6-6

 ید کنندگان تول و کشاورزان

های مورد نظر در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای ااعالن حمایت و همکاری با ستادهای کاندید -7-6

 اسالمی و خبرگان رهبری 

 : برنامه ها-7

 ارائه پیشنهادات علمی و فنی در زمینه های توسعه بخش کشاورزی از نظر کمی و کیفی  -1-7

دستگاه دعوت ح آنها حسب به کشاورزان در تامین منافع و مصال مربوط شرکت در جلسات تصمیم گیری های -2-7

 های ذی ربط 

 نظر نسبت به بودجه پیشنهادی دولت در ارتباط با بخش کشاورزیاعالم  -3-7

 ارائه گزارشات الزم به رؤسای قوای سه گانه در موارد ضروری  -4-7

 برگزاری سمینارها و گردهمایی ها با اعضای خانه  -5-7

 صدور بیانیه در مناسبت های مختلف بر حسب ضرورت  -6-7

اطالع رسانی و انتشار موضوعات ضروری از طریق جراید کشور، ماهنامه صدای کشاورز و سایت ها و شبکه  -7-7

 های مجازی 

های کشاورزی و افزایش بهره وری و بکارگیری  هشاورزان در جهت کاربرد صحیح نهادارایه مشورت به ک -8-7

 اوری های نوین فن

 کمک به پیاده سازی الگوی کشت مناسب منطقه از طریق همکاری اعضای عادی و موثر خانه  -9-7

 جلب مشارکت کشاورزان در پیشگیری از تبدیل اراضی کشاورزی و استفاده های نادرست از منابع طبیعی  -10-7

 

 رویکردهای کلی در مسایل ذیل:-8
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 رویکرد فرهنگی:  -8-1

 یت روابط برادرانه در بین کشاورزان و گسترش اعتماد فیمابین تقو -1-1-8

 الق اسالمی با رفتار و گفتار دوستانه و گذشت و پرهیز از گفتارهای پرخاشگرانه خترویج ا -2-1-8

 ترام متقابل و دلسوزی نسبت به یکدیگر حارعایت نظم و انضباط در کلیه امور جمعی و رعایت -3-1-8

 احترام به حقوق فردی و اجتماعی و مالحظات اخالقی در انجام امور -4-1-8

 همت و تالش برای توانمندسازی یکدیگر در ابعاد جسمی و روحی و کمک و مساعدت با یکدیگر  -5-1-8

 پاسداشت کرامت انسانی، مبانی دینی و فرهنگی و سالمت اجتماعی -6-1-8

 ظور مساعدت به آسیب دیدگان در حوادث غیر مترقبه به من ءتشویق و ترغیب اعضا -7-1-8

 رویکرد اقتصادی:  -8-2

و کاهش قیمت های تمام شده در  منفعت در فعالیت های مورد عملبه هزینه  جلب توجه کشاورزان -1-2-8

 اقتصادیراستای رقابت آزاد 

 تولید تا مصرف  گسترش فرهنگ و سازوکار کاهش ضایعات محصوالت تولیدی در تمام فرآیند -2-2-8

 و تولید محصوالت کشاورزی با توجه به مزیت نسبی اقتصادیتالش برای فرهنگ سازی  -3-2-8

و منطقی نهاده صحیح کارآیی، مهارت ، بهره وری، برند سازی، مصرف  یانتقال تجارب موفق در زمینه ها -4-2-8

 های کشاورزی 

 اظهار نظر در ارتباط با ساختارهای اقتصادی و تالش در زمینه رونق اقتصاد کشاورزی  -5-2-8

زان از جمله خرید تضمینی محصوالت، قیمت گذاری، مقررات کشاور اقتصادی قانونی مطالباتپیگیری  -6-2-8

 …و  ارداتصادرات و و

 رویکرد اجتماعی: -8-3

 هم افزایی جامعه کشاورزی کشور  تاکید بر هم اندیشی، همگرایی و -1-3-8

 تقویت سرمایه اجتماعی جامعه کشاورزان از طریق فعالیت های جمعی با تاکید بر آداب و سنن محلی  -2-3-8

 همکاری و ارتباط با بخش های مرتبط با بخش کشاورزی برای گره گشایی در کارها و هم افزایی در امور  -3-3-8

 جهت تحقق سالمت اجتماعی تالش و همکاری اعضا در  -4-3-8

 : سیاسی رویکرد -8-4

 …مشارکت در مسایل مهم کشور از جمله مناسبت ها، انتخابات ها و -1-4-8

 جاری کشور  بین المللی و اعالم موضع نسبت به مسایل -2-4-8

در چارچوب قوانین در راستای منافع ملی و منافع کشاورزان برگزاری راهپیمایی و تجمع در مواقع ضروری -3-4-8

 و مقررات جاری کشور 
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 ی و اجتماعی کشاورزاندفاع از آزادی های مشروع و قانونی فرد -4-4-8

 صدور بیانیه در مناسبت های مختلف بر حسب ضرورت -5-4-8

 رویکرد اجرایی: -8-5

 د قانونی رقانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در موا 10هماهنگی با کمیسیون ماده  -1-5-8

 رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اجرای اقدامات خانه -2-5-8

انجام فعالیت های الزم در احقاق حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشاورزان در قالب  -3-5-8

 اساسنامه 

 ن مجازی به کشاورزا یاطالع رسانی از طریق جراید کشور، ماهنامه صدای کشاورز و شبکه ها-4-5-8

راهنمایی فنی و تخصصی کشاورزان از طریق طرح موضوعات و مسایل در شورای مرکزی و انتقال به  -5-5-8

 دبیران هیات های اجرایی در استان ها و شهرستان ها 

 ، سمینارها، گردهمایی ها و تجمعات موردیایجاد نظم و انضباط جمعی در جلسات -6-5-8

 ارد ضروری در راستای تقویت اتحاد ملی همکاری با سایر سمن ها در مو -7-5-8

 سه گانه در جلوگیری از تضییع حقوق جامعه کشاورز ایران  یاطالبه گری از قوم -8-5-8

 پیگیری مسایل و مشکالت کشاورزان از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط -9-5-8

 :یرویکرد حقوق -8-6

 م به قوانین و مقررات جاری کشور احترام و التزا  -1-6-8

 تشویق و ترغیب اعضا به قانونمداری و پاسداشت قوانین و مقررات  -2-6-8

 د ضروریردر موابه کشاورزان  یارائه مشاوره حقوق -3-6-8

 کشاورزان از مراجع ذیربط  و شهروندی مطالبه حقوق قانونی  -4-6-8

 به مرجع قانونگذاری موارد ضروری نمودن حقوق کشاورزان در  ئه نظرات و پیشنهادات برای ملحوظاارا -5-6-8

 ارتباط با کانون وکال و جلب مساعدت آنها در احقاق حقوق کشاورزان حسب مورد -6-6-8

 

صفحه تنظیم  مذکور در چهار عناوینبه عناوین و زیر جزء مربوط  59مرامنامه در هشت عنوان و شش زیر عنوان با این 

 سیده است . رخانه کشاورز به تصویب  1/4/1398 مورخعمومی فوق العاده و در مجمع 

 


