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 مقدمه 

 29/02/1400که کلیات آن در جلسه مورخ « کشاورزی تولیدات موانع رفع و کشور غذایی امنیت تقویت» طرح

ت رئیسه مجلس ئدلیل حساسیت و نیاز به بررسی کارشناسی با تصمیم هیمجلس شورای اسالمی به تصویب رسید، به

عنوان کمیسیون بهزیست کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطجهت بررسی شور دوم به کمیسیون شورای اسالمی، 

طرح »ماده با عنوان  13اتی در محتوا، طرح مذکور را در کمیسیون مذکور نیز پس از انجام اصالح .اصلی ارجاع شد

. هرچند یدانبه تصویب رس 02/03/1400در جلسه روز یکشنبه مورخ  «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

های پیشنهادی بودند، ولی با وجود ینداها و فرهای موجود در زمینه ساختاراصالحات انجام شده رافع برخی از دغدغه

( ناظر بر تشدید تغییر کاربری اراضی حاصلخیز 13( و )12ویژه در مواد )ترین اشکاالت طرح بهبرخی از مهماین 

وکار، کماکان رفع نشده است. در این گزارش به ( و همچنین بهبود اساسی در فضای کسب3( و )2(، )1درجه )

ور دوم برای طرح مذکور و ارائه پیشنهادات ترین نکات ناظر بر اصالحات اعمال شده در شبررسی برخی از مهم

 اصالحی در این زمینه پرداخته خواهد شد. 

 

 نظر کارشناسی اظهار

 بهبود ساختارها براي پشتيبانی و رفع موانع توليد کشاورزي ـ فصل اول

کشاورزی گرفته، جایگزینی یکی از کشاورزان خبره با یک متخصص اقتصاد تنها تغییر عمده صورت( 1ماده )در  -

چند این اصالح باعث دخیل کردن نظرات تخصصی اقتصادی . هراست «یبازار کشاورز میستاد تنظ» در ترکیب اعضای

در تصمیمات ستاد مذکور خواهد شد، ولی کماکان اصالح مشخصی در جهت کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری و 

ها، های تشکلازسوی دیگر، برای انعکاس مستقیم دیدگاه .محدود کردن آن به موارد استثنایی صورت نگرفته است

های کشاورزی هرکدام یک نفر نماینده به های فراگیر کشاورزی و صنایع تبدیلی و نهادهشایسته آن است که تشکل

( 6ماده )بر این، در راستای عمل به تکلیف انتخاب خود و با حکم وزیر جهاد کشاورزی در ستاد داشته باشند. عالوه

 واگذاری امور تصدیگری تنظیم  برنامه اقدامالزم است تدوین  1،یعیو منابع طب یبخش کشاورز یوربهره شیقانون افزا

 

                                                                                       

 هايدیخر ییتصديگري خود درخصوص اقدامات اجرا فیدولت مکلف است وظا -( 6)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ ماده قانون افزایش بهره. 1
هاي شگاهیها، آزمابازار، اداره کشتارگاه میتنظ ازین اقالم مورد عیو توز انبارداري ،دیخر ییاقدامات اجرا د،یهاي تولنهاده هیکل عیو توز هیته ،ینیتضم

 یلیتبد عیها، صناسردخانه ها،لویها، س(، انباررانیوز تئیه بیتصو وزارت جهاد کشاورزي و صیهاي مرجع به تشخشگاهی)بجز آزما یو دام یاهیگ
قانون،  نی( ا5( و )2هاي موضوع مواد )به تشکل تشکل، هر اراتیو اخت فیگري را متناسب با وظامهیو ب یجیترو ،یآموزش ییامور اجرا ،یلیو تکم
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و « نظارتی مطلوب مدیریت»های قرار گیرد. ضمن اینکه عبارتنظر های این بخش، در این طرح مد های کشاورزی به تشکلبازار کاال

 در این ماده از لحاظ حقوقی مبهم است. « ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی»

 نمودن مشخص در تجارت و معدن صنعت، و کشاورزی جهاد وزرای اختیار ،(3) و( 2) مواد در شده انجام اصالحات براساس -

 از باید «ایران کشاورزی گذاریسرمایه توسعه» و «ایران کشاورزی تجارت توسعه» هایسازمان تشکیل منظوربه که هاییمجموعه

کننده تعیین مقام اوالً است ضروری که درحالی. است شده حذف شوند، ادغام یکدیگر در و منتزع هاوزارتخانه این در مرتبط هایواحد

واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و »طور ویژه و بههای ذیل این دو وزارتخانه مجموعهانتزاع و انتقال  وکارسازو 

ها مورد تصریح قرار گرفته عنوان مجموعهشود . لذا پیشنهاد میطور مشخص قید گرددها بهنام این مجموعه ده و ثانیاً شمشخص  ، دقیقاً «تجارت

 وها به شرکت دولتی تغییر ماهیت این سازمانضمن اینکه کماکان ت وزیران برسد. ئنامه به تصویب هیقالب آیینهای مذکور در کاروسازو 

کار بردن به همچنینبیان نشده است.  حیتصر بهدر این طرح ، مذکور یهاموضوع توجه به صالحیت تخصصی و تجربی مرتبط مدیران سازمان

 یکصدودهماز اصل « 1»ای تعریف شود که با وظایف مقام رهبری در بند گونه( واجد ابهام است و باید به3( و )2در مواد )« سیاستگذاری»عبارت 

گذاری مالی در تشکیل سازمان توسعه سرمایه بار و اداری ساختار توسعه عدم بر تأکید است از طرفی الزم قانون اساسی در تعارض نباشد.

  قرار گیرد.( مورد تأکید 3کشاورزی ایران در ماده )

تسهیل فضای ، در راستای «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»( اقدام مثبتی در اصالح وظایف و ساختار 4در ماده ) -

مدیریت و نظارت بر اجرای »با مضمون « الف»به وظایف مندرج در بند « 6»صورت گرفته و آن الحاق جزء وکار روستایی کسب

( رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان)« 13»و همچنین الحاق جزء « توسعه و تولید روستایی در شهرستان های کالن در حوزهسیاست

 در «کالن هایستسیا اجرای بر نظارت» عبارت است الزماین با وجود این ماده است. « ب»به ترکیب اعضای شورای مذکور در بند 

 از «1» بند در رهبری مقام وظایف با که شود تعریف ایگونه به «کشاورزی تولید موانع رفع و پشتیبانی شورای» وظایف از« 6» بند

این « 3»ناظر توسط مجمع استانی نمایندگان در تبصره  نماینده تعیینهمچنین  .نباشد تعارض در اساسی قانون یکصدودهم اصل

  قانون اساسی است. هشتادوپنجمماده، مغایر اصل 

 بهبود فرایندها براي پشتيبانی و رفع موانع توليد کشاورزي ـفصل دوم 

صورت گرفته است، افزودن  افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در حوزه کشاورزی( در راستای 5اقدام مثبتی که در اصالح ماده ) -

برنامه اقدام ملی »تدوین شاورزی به و الزام وزارت جهاد ک های فناورانه کشاورزینهادهیک بند به این ماده با مضمون توسعه تولید 

کار اجرایی والزم است سازاین است. با وجود  «های فناورانه کشاورزیکمیته ملی نهاده»و تشکیل  «های فناورانهخودکفایی در نهاده

 کارضمن اینکه به. گیرد قرار اشاره مورد نیاز طور ویژه تأمین منابع مالی آن در صورتو بهشدن مصوبات کمیته مذکور در این ماده 

 بند در رهبری مقام وظایف با که شود تعریف ایگونهبه باید و است ابهام واجد ماده این از« ب»بند  در «سیاستگذاری» عبارت بردن

« های فناورانه کشاورزیکمیته ملی نهاده»وظایف همچنین از آنجایی که  .نباشد تعارض در اساسی قانون یکصدودهم اصل از« 1»

قانون اساسی هشتم ویکصدوسی و شصتمتواند مغایر اصول اجرایی در ترکیب این کمیته میاستفاده از افراد غیرماهیت اجرایی دارند، 

برنامه حمایت از توسعه علوم و »درصد از اعتبارات تخصیص یافته  20انه حداقل یسالز طرفی اختصاص ا بوده و نیاز به رفع ابهام دارد.

های ذیل برنامه مذکور، اجرای برخی از فعالیت زیراممکن است خالف اصل تناسب باشد؛ ( 5از ماده )« الف»در بند « فناوری های نو

 شود؛ یا کند ترتیب متوقف ممکن است با این که درحال حاضر هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، 
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 کیفیت افزایش و خودکفایی ارتقای با مرتبط منابع تخصیص لیتئومس تغییر اوالً ،(6) ماده در شده اعمال اصالحات اساسرب -

 مثبت نکات از یکی «کشاورزی جهاد وزارت» به «کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان» از کشاورزی، بخش اساسی محصوالت

 خودکفایی، هایزیرساخت توسعه با کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان هایمأموریت و وظایف تناسب عدم به توجه با که است

 صنایع در گذاریهسرمای از حمایت هایصندوق اندازیراه به کشاورزی جهاد وزارت تکلیف ثانیاً است؛ تأیید و تأکید مورد آن ضرورت

 هایفعالیت مالی تأمین راستای در ،(6) ماده تبصره در دارویی گیاهان ارزش زنجیره و فناورانه هایهنهاد آبزیان، و طیور دام، خوراک

 تأمین هرچند. است اهمیت حائز طبیعی، منابع و کشاورزی بخش در وریبهره افزایش قانون( 30) ماده تکلیف به عمل و شده ذکر

. شود اصالح طرح مواد سایر در گذاریجای با مورد این است الزم و ندارد شده ذکر ماده با ارتباطی دارویی گیاهان ارزش زنجیره مالی

 دلیلبه نیمایی، و اییارانه ارز نرخ التفاوتمابه محل از نیاز مورد مالی منابع تأمین یعنی ماده، این هایایراد ترینمهم از یکی ثالثاً 

 نظرتجدید مورد است الزم است، برقرار دونرخی ارز سیاست که هاییسال به آن بودن منوط عبارتیبه و شده ذکر منبع بودن غیردائمی

 اصل خالف بر لحاظ این از و دارد مالی منابع به این ماده نیاز تبصره در شده ذکر هایصندوق همچنین ایجاد. گیرد قرار اصالح و

 شود؛  ذکر آن منابع است الزم لذا است؛ اساسی قانون هفتادوپنجم

ای قابل به خدمات بیمه طبیعینظام دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع های سازمانای اعضای بیمه مسئولیت حرفهافزودن  -

با  ای به بخش کشاورزیبه ارائه سایر انواع بیمه یا خدمات بیمهو همچنین مجاز کردن این صندوق  صندوق بیمه کشاورزیارائه توسط 

خش کشاورزی های حمایتی از بسازی سیاست( از اصالحات صورت گرفته در راستای هدفمند7در ماده ) های تجاریاستفاده از ظرفیت بیمه

ت وزیران یا وزیر است و تفویض تصویب آن به مجمع ئدر صالحیت هی( 7ماده )« 2»موضوع تبصره نامه اجرایی وضع آییناست. البته 

نظر  که الزم است این موضوع در اصالح تبصره مذکور مد استقانون اساسی  هشتمویکصدوسی عمومی صندوق بیمه کشاورزی مغایر اصل

های کشاورزی طرفی با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، کارفرمایان بخش کشاورزی خود نیز همراه با کارگران به انجام فعالیت قرار گیرد. از

های کشاورزی تحت شمول نظام کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاهطرح حاضر،  (7از ماده )« 4»تبصره مشغول هستند، در 

اند که تصویب این حکم نیز در راستای شده نفر کارگر معاف 5پرداخت بیمه سهم کارفرما تا میزان از  ،تراژ زمینصنفی کشاورزی با هر م

 خالف دیگر قانون یک ذیل قوانین تغییرذکر است که شایان هرچند . است تصمیم مناسبیکنندگان بخش کشاورزی، پشتیبانی از تولید

 خالف بر لحاظ این از و دارد مالی بار تبصره این اجرای و همچنین است قانونگذاری نظام کلی هایسیاست «9»بندانسجام قوانین، مذکور در 

های مندرج در همچنین افزودن صندوق بیمه کشاورزی به شرکت. شود ذکر آن منابع است الزم لذا است؛ اساسی قانون هفتادوپنجم اصل

( طرح حاضر، قابل 7از ماده )« 5»، در تبصره قانون اساسی وچهارمهای کلی اصل چهلسیاستقانون اجرای  (2ه )گروه سه ماداز  «7»بند 

منحصراً در اختیار دولت مذکور های مشمول گروه ها و بنگاهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتسرمایهبه موجب این قانون زیرا دفاع است؛ 

های های بخشخرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه وغیردولتی  های خصوصی و تعاونی و عمومیفعالیت بخشو  است

 مجاز است.  ولتد (%100)حفظ مالکیت صددرصد  به شرطاین گروه های دولتی درفعالیتغیر

االن بخش ( طرح حاضر بدون اصالحات در شور دوم به تصویب رسیده است. در این ماده، در راستای رفع مشکالت فراوان فع8ماده ) -

مرجع تعیین کشاورزی در تأمین سوخت مورد نیاز و سردرگمی ایشان بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، مقرر شده است که 

وزارت جهاد کشاورزی باشد؛ ولی های کشاورزی و واحدهای تولیدی وصنایع تبدیلی بخش کشاورزی میزان سوخت مورد نیاز ماشین

و منابع  یمشاغل بخش کشاورز»عبارت شود گیرند، پیشنهاد مینمیبرهای کشاورزی را درده، کلیه فعالیتشاز آنجایی که مصارف یاد
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. شود« های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزیماشین»عبارت  نیگزیجا «ی و صنایع تبدیلی مربوطهعیطب

 یو نظارت بر نحوه مصرف سوخت مشاغل بخش کشاورز عیتوز ،یبندهیهمسهمچنین الزم است تصدیگری و امور اجرایی مرتبط با 

ها استفاده ها واگذار شود. حتی در تعیین و تخصیص سهمیه)های( مرتبط و صاحب صالحیت در این حوزهه تشکلب یعیو منابع طب

از اطالعات اتاق اصناف کشاورزی ایران، در راستای تخصیص هدفمند سوخت به فعاالن واقعی، باید مورد تأکید قرار گیرد. از طرفی از 

عبارت شود، الزم است های تولیدی بخش کشاورزی بر مبنای تقویم سال زراعی انجام میلیتآنجایی که زمانبندی انجام بسیاری از فعا

اضافه « های سوخت تعیین شدهسهمیه»به بعد از عبارت « یا هر سال تقویمی، براساس نوع فعالیت کشاورزی برای هر سال زراعی»

لی دولت، نیازمند تعبیه منابع مالی است و نیز استثنا کردن شرط دلیل افزایش بار مابه( 8از ماده )« 1»حکم تبصره گفتنی است  شود.

 نیتبعات مالی و جانی برای مردم و همچن جادی( به جهت ا8ماده )« 2»سال در تبصره  40تا  آالتنیو توجه به عمر ماش نامهمهیب

  .ستمغایر نظام اداری صحیح ا ستی،یزتبعات محیط

سازمان مرکزی تعاون تعیین  باهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی تشکلهای موجود کارییو موازنابسامانی (، رفع 9)ماده  در -

گرفته در شور دوم، نظر قرار گرفته است. در اصالحات صورت ها مدحوزهاین  یهاتنها مرجع صدور مجوز تشکل عنوانبهروستایی 

یک از هر»با « هر موضوع»عبارت منظور رفع ابهام، ین بهاند. همچنهای صنفی محدود شدههای موضوع این ماده به تشکلتشکل

و همچنین انحصار ضوابط و مقررات ضدوضع این جایگزین شده است. با وجود  «های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعیفعالیت

تحقق اصول حاکمیت شرکتی )ازجمله ها، اداره این شرکتدر  و دانش تخصصها با تأکید بر تقویت این تشکلافزایی توانهای کاروساز

محول نمودن  طرفی ازکماکان در طرح حاضر مغفول مانده است.  مدیراندخالت دولت در انتخاب حذف و  ها(اثربخش کردن بازرسی

 و دارد اجرایی ماهیت ،(9)در صدر ماده  «روستایی تعاون سازمان» به های صنفی حوزه کشاورزی و منابع طبیعیتشکلصدور مجوز 

 .دارد اصالح به نیازلذا  واشد ب اساسی قانون شصتم اصل مغایر تواندمی

ماده فاقد تعریف این در صدر « مالکخُرده»عبارت ( طرح نیز در شور دوم بدون اعمال اصالحات به تصویب رسیده است. درحالی که 10ماده ) -

منزله الزام دولت به درج در الیحه است که به «یاعتبارات الزم در بودجه سنواتدولت مکلف است با لحاظ »حقوقی است و ابهام دارد. همچنین تعبیر 

و کشاورزان را منوط به  بانیپشت یها(، تلویحاً اجرای قرارداد بین شرکت10تبصره ماده ). ازسوی دیگر، ودوم قانون اساسی مغایرت داردبا اصل پنجاه

وکار و اعمال سلیقه و دخالت دولت تواند منجربه اختالل در فضای کسبه این امر به نوبه خود میها کرده است کاستان یتأیید سازمان جهاد کشاورز

عنوان یکی از الزامات کشاورزی قراردادی در یی بهافزوده محصوالت نهابری مستقیم مالکان از سود ناشی از ارزشسهمجای این باید . بهدر اقتصاد شود

 نظر قرار گیرد.  طرح حاضر مد

مالکی به یک تبدیل هر مزرعه خرده»با « های کشاورزیکوچک در عرصه یزراع یسهام یهاتشکیل شرکت»( عبارت 11در ماده ) -

 ، ایجادفاقد تعریف حقوقی است« مالکخُرده»عبارت دلیل اینکه جایگزین شده است که در اینجا هم به« شرکت سهامی زراعی کوچک

ی مصوب زراع یسهام یهاشرکت لیقانون تشکهای سهامی زراعی، براساس د. ازسوی دیگر، شرکتکند و نیاز به اصالح دارمیابهام 

تعریف نشده و این طرح نیز « شرکت سهامی زراعی کوچک»شوند. در قانون مذکور، قالب حقوقی تحت عنوان تشکیل می 1346

مالکی شامل واحدهای زیر نی و تخصصی، مزارع خردهدر برخی از ادبیات ف ضوابط کلی را مشخص نکرده است. ازسوی دیگر، معموالً

 امکانپذیر نیست.  ،عرضه در بورسهکتاری به شرکت سهامی زراعی، آن هم با قابلیت  2هکتار هستند و اصواًل تبدیل یک مزرعه  2

( کشاورزی 3( و )2) (،1ممنوعیت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و درجه )بر ( طرح نیز کماکان اصالحاتی مبنی12در متن ماده ) -
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های فراوری خواهد سبب تغییر کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم احداث گلخانه و کارگاه صورت نگرفته است که این موضوع

و امثال آن  های صنایع تبدیلی و تکمیلیواحد( از اختصاص به 3( و )2(، )1های حاصلخیز درجه )شد. همچنین استثنا ننمودن زمین

( 12تبصره ماده ). ضمن اینکه شودبر افزایش تولیدات کشاورزی نیز تلقی میوسوم قانون اساسی مبنیاصل چهل« 9»بند  مغایر

مورد اشاره  31/3/1374ها مصوب و باغ یزراع ی(، در قانون اراض1ماده )« 1»است: اوالً کمیسیون تبصره  رادیا چهار یحاو کماکان

از اصطالحات حقوق جزا و فاقد تعریف قانونی « جرم مستمر»اصطالح  اًیشود؛ ثان حیتبصره تصر نیقرار گرفته است که الزم است در ا

لفظ سایر در این اً د و رابعنیز باید مشخص شون« های مقررمجازات»نظر تحت عنوان  ثالثًا موارد مد ؛حیث ابهام دارد ناست و از ای

  تواند منشأ تفسیر رأی قرار گیرد.تبصره حشو است و می

 همچنین و صنعتی نیمه و صنعتی دامپروری هایفعالیت مجوز اخذ کاروساز زمینه در طرح( 13) ماده در اصالحاتی دوم، شور در -

 و وظایف تمرکز قانون»( 1) ماده «ب» بند ذیل بالفصل تبدیلی صنایع و قارچ و ایگلخانه شده کنترل هایطمحی در کشت واحدهای

 اخذ به کشاورزی بخش فعاالن الزام این وجود با. است شده اعمال «کشاورزی جهاد وزارت در کشاورزی بخش به مربوط اختیارات

 هایکاروکسب توسعه برای مانعی به ماده نیا «پ» تا «الف» یهابند در کشور یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمان از مجوز

 و کشاورزی مهندسی نظام سازمان تأسیس قانون براساس اوالً: است ضروری نکته دو ذکر زمینه این در. شد خواهد تبدیل کشاورزی

 تعریف وکارکسب يهامجوز صدور بریمبن سازمان این براي یتيصالح و رسالت هيچ ایران، اسالمی جمهوری طبیعی منابع

 ساماندهی و صالحیت احراز کردن، متشکل برای پزشکی، و مهندسی از اعم نظام هایسازمان معموالً نیز دنیا در و است نشده

 در وکاربکس یک آغاز شدن طوالنی اصلی دالیل از یکی حاضر، درحال ثانیاً . گیردمی شکل ایشان حقوق از دفاع و مربوطه متخصصان

 مذکور طرح. است اجرایی دستگاه 17 از استعالم انجام تبدیلی، صنایع نیز و طیور و صنعتیهنیم و صنعتی دامداری گلخانه، زمینه

 در تواندنمي کشور یعيطب منابع و کشاورزي مهندسی نظام سازمان عمالً لذا و است نیندیشیده تدبیری مشکل، این حل برای

 رفع و منفی پاسخ به اقدام شکلی، لحاظبه روز 5 شرط رعایت برای توانندمی هاهدستگا. کند صادر را تأسيس پروانه روز 5 عرض

 نواحی در( گذاریهسرمای محدودیت فاقد) گذارییهسرما پاک مناطق اراضی، کیفیت براساس باید راستا این در. ندکن خود از تکلیف

. نباشد سیسأت پروانه صدور به نیازی و شود حل ایهریش صورتهب همیشه برای مشکل اصوالً و شود مشخص عشایری و روستایی

 پروانه نیا. کندینم تضمین عمل، در را ساخت ضوابط رعایت و شودمی صادر واحد ساخت از قبل تاسیس، پروانه که است ذکر شایان

 از راحتیبه امر این که شودمی ارائه گذارهسرمای به احداث از قبل ساخت، کلی اطالعات آن، در صرفاً و نداشته خاصی افزودهارزش

 تولیدی واحد ساخت یندافر بر باید وکار،کسب شروع در دشواری ایجاد و گیریسخت جایبه بنابراین. است ارائه قابل سامانه طریق

 آن تهیه تفویض و است وزیر یا وزیران تئهی صالحیت در اجرایی نامهآیین وضع حقوقی، لحاظ از همچنین. داد انجام مستمر نظارت

 . است اساسی قانون هشتمویکصدوسی اصل مغایر ،(13) ماده از «ب» بند در کشور دامپزشکی سازمان به

های سیاست» یهاعبارتاند؛ ازجمله اینکه ( طرح هنوز رفع نشده13جدی در ماده ) هایبر موارد ذکر شده، برخی از ایرادعالوه -

( دارای ابهام بوده و الزم است تعریف دقیق آن ارائه شود. 13ماده )« ت»از بند « 1»جزء در  «ریوز یابالغ یهااستیس»و « حاکمیتی

 مقامها از اختیارات و شئون گونه سیاستهای کلی نظام باشد، با توجه به اینکه تعیین ایندر صورتی که ماهیت آن مشابه سیاست

رغم ممانعت از (، علی13ماده )« ج»ر بند دهمچنین اصل یکصدودهم قانون اساسی است. « 2»و « 1»های رهبری است، مغایر با بند

پذیری ای برای مسئولیتوکار که امری نادرست است، هیچ ضابطهها( برای ارزیابی طرح توجیهی کسباعمال نظر نهاد تأمین مالی )بانک
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شکست  ای تیهای کشاورزی درخصوص عدم موفقشرکت شهرک وو پاسخگو کردن سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

بر ایجاد اصل سوم قانون اساسی مبنی« 12»و « 10»های است. ضمن اینکه تصویب چنین ممنوعیتی، مغایر بند دهطرح تعیین نش

 . ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه استنظام اداری صحیح و پی

 

  يبندجمع

در شور دوم توسط کمیسیون محترم کشاورزی، آب، پس از انجام اصالحاتی و رفع موانع تولید کشاورزی تقویت امنیت غذایی  طرح

های و چالش هاابهامترین برخی از مهماین با وجود  زیست مجلس شورای اسالمی مورد تصویب قرار گرفت.منابع طبیعی و محیط

قد رویکرد اساسی شده و فااراضی حاصلخیز کشور ساز تغییر کاربری ترتیب زمینه( که به13و )( 12اد )وازجمله مموجود در طرح، 

وکار در بخش کشاورزی است، اصالح نشده است. همچنین طرح حاضر کماکان نسبت به نسبت به اصالح فضای پرچالش کسب

تعارض منافع در رفع  ی،و توانمندساز یتیهدا ،ینظارت فیتمرکز آن بر وظاو دولت  یسازچابکموضوعات بسیار مهمی همچون 

های . حذف واسطهندارد یروشن کردیبرداری، روهای بهرهنظامساماندهی های مردمی و تشکل یزساختار بخش کشاورزی، توانمندسا

صورت کلی مد نظر قرار گرفته است ولی شایسته آن بود که تکلیف روشن و غیرضرور از بازار محصوالت کشاورزی نیز هرچند به

با توجه به ورود طرح  شد. همچنینبینی میرضه مستقیم پیشآوری برای استفاده از فضاهای خالی موجود در شهرها برای عالزام

 شیتوسعه ب نهیمشخص شود تا زم یروشنآنها به تیستاد، قلمرو فعال کیدو سازمان و  جادیا ینیبشیمذکور به بحث ساختارها و پ

 فراهم نشود.  یبا بخش خصوص یدولت یهاو رقابت شرکت یگریدخالت دولت در امر تصد شیاز پ

 وبا رویکرد تحقق امنیت غذایی  یفعل یهاروند یناظر بر سامانده اتیاز جزئ یطرح برخ نیاست که در ا یضرور ن،یا برعالوه

. استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی با ردیقرار گ یشتریب دیها مورد تأککشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم یآورتاب شیافزا

ظور تمرکز اقدامات حمایتی از خودکفایی در محصوالت اساسی در اراضی کشاورزی حاصلخیز و آبی در منمشارکت و رضایت مالکان، به

 یدسترس ییها، تواناافراد، در همه زمان یبه مفهوم آن است که تمام« امنیت غذایی»خصوص بسیار حائز اهمیت است. عبارت این

 نیمأسالم و فعال آنها را ت یزندگ یبرا ییغذا حاتیو ترج ازهایکه ن یسالم و مغذ ییاز مواد غذا یبه مقدار کاف یو اقتصاد یکیزیف

د. طرح حاضر به شکل جامعی این ابعاد را مد نظر قرار نداده است و بهتر است عبارت مذکور از عنوان طرح حذف نداشته باش د،ینما

از  هااستیجهت س رییهمچون تغ یبه موضوعات یورود جد مستلزم یکشاورز دیموانع تول یو رفع عمل یبانید. نهایت اینکه پشتشو

 یسازمحدود ؛«کنندهمصرف و ییروستا دکنندهیهمزمان از تول تیحما»به سمت  «یکننده شهرمصرف یارزان برا یغذا نیتأم»

 یسازفراهم قیهای غیرضرور از طرحذف واسطه ؛یها و محصوالت کشاورزنهاده یبرا یدستور یهامتیق نییدر تع ولتد یهادخالت

آنها؛ تدوین ضوابط  رانیمد یستگیو شا تیصالح یارتقا قیها از طرتشکل یسازتوانمند ،امکانات عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی

بری مستقیم و سهم یقرارداد یها در توسعه کشاورزتشکل ینیآفرنقش شیاها و افزهای تشکلانحصار در زمینه فعالیتو مقررات ضد

(، 13) و( 12(، )3(، )2طور ویژه مواد )شده، به ذکراعمال اصالحات  جهت. لذا استزنجیره ارزش  ییافزوده نهااز ارزش کشاورزان

 منابع آب، ،یکشاورز نامه داخلی مجلس برای اعمال اصالحات فوق به کمیسیون محترمد مصوبه مذکور با رعایت آیینشوپیشنهاد می

   .ارجاع گردد یاسالم یشورا مجلس ستیزطیمح و یعیطب



 

 
7 

  «يکشاورز داتيکشور و رفع موانع تول ییغذا تيامن تیطرح تقو» :اظهارنظر کارشناسی درباره جدول
 

 کميسيون به ارجاع اصالح شرط به موافق مخالف موافق تبصره ماده

     ( 1) ماده
     «الف» بند( 1) ماده

     «ب» بند( 1ماده )
     ( 1( تبصره )1) ماده
     ( 2( تبصره )1) ماده
     ( 3( تبصره )1) ماده
     ( 4( تبصره )1) ماده
     ( 5( تبصره )1) ماده
     ( 6( تبصره )1) ماده
     ( 7( تبصره )1) ماده

     (2) ماده
     (1) تبصره( 2) ماده
     ( 2( تبصره )2) ماده
     (3) تبصره( 2) ماده
     (4) تبصره( 2) ماده

     (3) ماده
     (1) تبصره( 3) ماده
     (2) تبصره( 3) ماده
     (3) تبصره( 3) ماده

     (4) ماده
     (5) ماده
     (6) ماده

     تبصره( 6) ماده
     (7) ماده

     (1) تبصره( 7) ماده
     (2) تبصره( 7) ماده
     (3) تبصره( 7) ماده
     (4) تبصره( 7) ماده
     (5) تبصره( 7) ماده

     (8) ماده
     (1) تبصره( 8) ماده
     (2) تبصره( 8) ماده

     (9) ماده
     (10) ماده

     ( تبصره 10) ماده
     (11) ماده
     (12) ماده

     تبصره( 12) ماده
     «الف» بند( 13) ماده
     «ب» بند( 13) ماده
     «پ» بند( 13) ماده
     «ت» بند( 13) ماده
     «ث» بند( 13) ماده
     «ج» بند( 13) ماده
     «چ» بند( 13) ماده
     «ح» بند( 13) ماده

  



 

 
8 

 

ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

     ( 1ماده )

در این ماده تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار 

منظور تنظیم بازار داخلی کاالهای کشاورزی کشاورزی به

بینی شده است. آنچه در عرف سیاستگذاری ایران مرسوم پیش

ر است که عمدتاً است، تنظیم بازار به مفهوم دخالت دولت در بازا

شود. درحالی که مشکل اصلی بازار سبب اختالل در آن می

محصوالت کشاورزی که نقش اساسی در مختل شدن فضای 

های بخش کشاورزی را دارد، حضور پررنگ واسطه وکارکسب

خران است که به نوبه خود، سبب افزایش غیرضرور و سلف

تولیدات خود  حاشیه بازار و عدم انتفاع مناسب کشاورزان از

های ناگهانی دولت شود. البته به این موضوع باید دخالتمی

کننده و با توسط ستاد تنظیم بازار، به اسم حمایت از مصرف

سرکوب قیمت محصوالت کشاورزان را افزود. هرچند در این ماده 

رفع مشکل ناشی از تصمیمات اشتباه ستاد تنظیم بازار  منظوربه

بینی شده نظیم بازار کشاورزی پیشموجود، تشکیل ستاد ت

 است، ولی در این زمینه نکات زیر حائز اهمیت است:

اگر قرار است موانع تولید بخش کشاورزی رفع شوند،  -1

گری موجود که به ضرر کشاورزان و باید نظام واسطه

کند، اصالح شود؛ نه اینکه دخالت کنندگان فعالیت میمصرف

توسط آن کماکان رویکرد دولت و تنظیم )کنترل( قیمت 

اصلی در مدیریت بازار باشد. استقرار نظام عرضه مستقیم، 

ها و مقررات موجود در ها، اصالح رویهتوانمندسازی تشکل

شفافیت و توسعه بورس  یفروشی در جهت ارتقامراکز عمده

کاالی کشاورزی باید در اصالح نظام بازار محصوالت 

قی شوند. هرچند برخی از عنوان محور اصلی تلکشاورزی، به

( طرح در زمره وظایف سازمان توسعه 2این موارد در ماده )

تجارت دیده شده است، ولی باید قلمرو ورود ستاد تنظیم به 

های کشاورزی تعیین دستوری قیمت محصوالت و نهاده

 محدود به موارد خاص و اضطراری شود.

زار ستاد تنظیم با»در متن این ماده مقرر شده است که  -2

در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات « کشاورزی

بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 

شود. اصوالً وضع قانون برای اجرای تشکیل می 24/11/1391

رسد. درحال نظر نمیلحاظ حقوقی صحیحی بهقانون دیگر به

حاضر نیز قانون تمرکز، کلیه اختیارات تجارت محصوالت 

سی کشاورزی اعم از تنظیم بازار این کاالها را به وزارت اسا

جهاد کشاورزی واگذار کرده است. حال اگر دولت با وضع 

ای، برخالف قانون دائمی تمرکز وظایف، اقدام به مقرره

قیمتگذاری کرده است، این موضوع باید از طریق ابزارهای 

نظارتی ازجمله هیئت تطبیق مقررات مجلس محترم پیگیری 

 و رفع شود.

 اعمال قانون  یدر راستا»رفع ابهام، عبارت  منظوربه

در وزارت جهاد  یبخش کشاورز اراتیو اخت فیتمرکز وظا

 یوربهره شیو قانون افزا 24/11/1391مصوب  یکشاورز

از « 23/4/1389مصوب  یعیو منابع طب یبخش کشاورز

  ( حذف شود.1صدر ماده )

 ( طرح الحاق می1تبصره زیر به ماده ) :شود 

و حذف  کشاورزیعرضه مستقیم محصوالت  منظوربه –تبصره 

الزم  یکیزیف یفضا موظفند هایشهردار های غیرضرور،واسطه

با معرفی  ی،کشاورز یهاتشکل اریدر اخت ،بدون اخذ اجاره را

 یبرا ازیقرار دهند. منابع مورد ناتاق اصناف کشاورزی ایران 

از عوارض  هایشهردار یتبصره از محل درآمدها نیا یاجرا

 نیادیاماکن و م لیقب نیاشود. یم نیمأافزوده تارزش رب اتیمال

و مستأجر نبوده و  ها مشمول مقررات قانون روابط موجرو غرفه

آنها  انیمتصد ای نیمتصرف یبرا شهیوپو کسب یجاریحقوق است

  نخواهد کرد. جادیا
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

( 1ماده )

 «الف»بند 
    

 میتنظ»(، از دو عبارت 1ماده )« الف»بند  «2»و  «1»جزء  در

نظارتی مطلوب  تیریمد»و  «یکشاورز یکاالها یبازار داخل

استفاده شده است؛ ولی تفاوت آن دو با یکدیگر « بازار

نظارتی  تیریمد»ضمن اینکه اصطالح مشخص نیست. 

 از لحاظ حقوقی ابهام دارد. « مطلوب بازار

 الف» بنداز  «نظارتی مطلوب بازار تیریمد. 2» عبارت» 

 اساس همین بر هابند سایر شماره و شود حذف( 1) ماده

 . شود اصالح

( 1ماده )

 «ب»  بند
    

( که به معرفی اعضای ستاد پرداخته 1از ماده )« ب»بند  در

های ای از صنایع تولیدکننده نهادهاست، هیچ نماینده

 عنوانبهکود و سموم و نیز صنایع غذایی  ازجملهکشاورزی 

همین « 1»بینی نشده است. درحالی که در تبصره عضو پیش

ت ها و محصوالنهاده هیشامل کل ،یکشاورز یماده، کاالها

موضوع بند  یهاوردهاو همچنین فر یعیو منابع طب یکشاورز

مربوط به  اراتیو اخت فیقانون تمرکز وظا« ب»و« الف»

مصوب  یدر وزارت جهاد کشاورز یبخش کشاورز

 دانسته شده است.  24/11/1391

گرفته، عمده صورت ریی( تنها تغ1ماده ) از« ب»در بند 

متخصص اقتصاد  کیاز کشاورزان خبره با  یکی ینیگزیجا

است.  «یبازار کشاورز میستاد تنظ» یاعضا بیدر ترک یکشاورز

 یاقتصاد یکردن نظرات تخصص لیاصالح باعث دخ نیچند اهر

کماکان اصالح  یستاد مذکور خواهد شد، ول ماتیدر تصم

کاهش دخالت دولت در قیمتگذاری و محدود  جهتدر  یمشخص

کردن آن به موارد استثنایی صورت نگرفته است. ازسوی دیگر، 

ها، شایسته آن است که های تشکلبرای انعکاس مستقیم دیدگاه

های های فراگیر کشاورزی و صنایع تبدیلی و نهادهتشکل

ر وزی کمکشاورزی هرکدام یک نفر نماینده به انتخاب خود و با ح

 جهاد کشاورزی در ستاد داشته باشند.

 و ریزیبرنامه امور در کشاورزی جهاد وزیر معاونت 

 عنوانبه و اضافه بازار میتنظ ستاد یاعضا بیترک به اقتصادی

 .شود تعیین ستاد دبیر

 یکشاورز ریفراگ یهااز تشکل یندگیدو نفر به نما افزودن 

 عیصنا یهااز تشکل یندگینفر به نما کی ،یعیو منابع طب

 یهااز تشکل یندگینفر به نما کیو  یلیو تکم یلیتبد

خود  یبه معرف یکشاورز دیها و عوامل تولنهاده کنندهنیتأم

به فراخور موضوعات قابل  یکشاورز دجها ریو با حکم وز

 بازار  میاعضای ستاد تنظ بهطرح 

( 1) ماده

     «1»تبصره 
--- --- 

( 1) ماده

     «2»تبصره 
--- --- 

( 1) ماده

     «3»تبصره 
--- --- 

( 1) ماده

     «4»تبصره
--- --- 

( 1) ماده

 «5»تبصره 
    

و  ینیتضم ازجمله یمتگذاریق»(، 1ماده ) «5» در تبصره

 یکاالها هیکل یتیحما یهااستیس نییو تع یتوافق

 یهااستیو اتخاذ س یمتگذاریق یبرعهده شورا «یکشاورز

موضوع قانون اصالح  یکشاورز یمحصوالت اساس یتیحما

مصوب  یکشاورز یمحصوالت اساس دیخر نیقانون تضم

طور که گفته شد، در گذاشته شده است. همان 5/8/1399

ها نهاده هیشامل کل ،یکشاورز یاین ماده، کاالها «1»تبصره 

 نفر یک و سم و کود تولید صنایع از نمایندگی به نفر دو 

 یشورا یاعضا بیترک به غذایی، صنایع از نمایندگی به

 یاساس محصوالت یتیحما یهااستیس اتخاذ و قیمتگذاری

 .شود اضافه یکشاورز
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

 یهاوردهافرو همچنین  یعیو منابع طب یو محصوالت کشاورز

مربوط  اراتیو اخت فیقانون تمرکز وظا «ب»و  «الف»موضوع بند 

مصوب  یدر وزارت جهاد کشاورز یبه بخش کشاورز

 یشده است. حال اگر قرار است شورا تهدانس 24/11/1391

مانند کود و سم  کشاورزی هاینهاده گذاریقیمتبه  یذارگمتیق

نیز ورود کند، بهتر است از تولیدکنندگان مربوطه نیز در شورای 

 مذکور عضویت داشته باشند.

( 1) ماده

 «6»تبصره 
    

دهی به مداخالت دولت در وضع تبصره از طریق نظم این

های بازار، گام مثبتی را در ایجاد ها و ممنوعیتمحدودیت

گذاران بخش کشاورزی برداشته فضای اطمینان برای سرمایه

شامل  ،یکشاورز یاین ماده، کاالها «1» است. ولی در تبصره

و  یعیو منابع طب یها و محصوالت کشاورزنهاده هیکل

قانون تمرکز « ب»و « الف»موضوع بند  یهاوردهاهمچنین فر

در وزارت جهاد  یمربوط به بخش کشاورز اراتیو اخت فیوظا

 اگر حال. است شده دانسته 24/11/1391 مصوب یکشاورز

 و صادرات مقررات تعیینبه  ،یمتگذاریق یشورا است قرار

 کند، ورود نیزمحصوالت غذایی  وهای کشاورزی نهاده واردات

 مذکور شورای در نیز مربوطه تولیدکنندگان از است بهتر

 .باشند داشته عضویت

( 1) ماده

 «7»تبصره 
    

 امور یمتول عنوانبه «رانیا یکشاورز تجارت توسعه سازمان»

 است شده تعیین طرح( 2) ماده در یکشاورز بخش یتجار

 بتواند تا شود تعیین ایتوسعه سازمان عنوانبه دارد ضرورت و

. نماید محصوالت تجارت در مستقیم آفرینینقش به اقدام

 نقش که دبیرخانه وظیفه سپردن رویکردی چنین در حال

 باعث مذکور سازمان به دارد، برعهده را ستاد سازیتصمیم

 معاونت شودمی پیشنهاد لذا و شد خواهد منافع تعارض جادیا

 عنوانبه اقتصادی و ریزیبرنامه امور در کشاورزی جهاد وزیر

ساختارهای »ضمن اینکه عبارت  .شود تعیین دبیرخانه

از لحاظ حقوقی مبهم است  «مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی

 مشخص گردد.  و الزم است مصادیق آن دقیقاً

 و ریزیبرنامه امور در کشاورزی جهاد وزیر معاونت 

 یجابه و اضافه بازار میتنظ ستاد یاعضا بیترک به اقتصادی

 ستاد دبیر عنوانبه ران،یا یکشاورز تجارت توسعه سازمان

 .شود تعیین

     (2) ماده

ایفای  منظوربهادغام واحدهای موازی در حوزه تجارت  نفس

 یتوسعه بازارها ازجملههای مورد غفلت در این حوزه نقش

 یامنطقه یهایتوسعه همکار ،یکاالهای کشاورز یصادرات

 یدر تجارت کاالها گانیهمسا ژهیوبه کشورها ریبا سا

ها و و اختصاص مشوق یتجار یهاتوسعه نشان ،یکشاورز

 رساختیز یاندازو راه یکشاورز یالزم به کاال ها التیتسه

 یکاالها یریو رهگ یکیبارنامه الکترون ،یگذارشناسه

بسیار مطلوب  ییکننده نهابه مصرف دنیتا رس یکشاورز

 خصوص مطرح است:شود. ولی نکات زیر در اینارزیابی می

 یکشاورز جهاد هایوزارتخانه از که هاییمجموعه عنوان 

 و شوندمی ادغام گریکدی در و منتزع تجارت و معدن صنعت، و

 وزارت در کشاورزی بخش با مرتبط واحدهای» ویژه طوربه

 این دهندهتشخیص مقام همچنین و «تجارت و معدن صنعت،

 انتقال این هایکاروساز و گردد دیق مشخص طوربه هامجموعه

 .برسد وزیران تئهی تصویب به نامهآیین قالب در انتزاع و

 و صادراتی هایپایانه» عبارت ماده، نیا« 9» بند در 

 یتجار ژهیو مناطق» عبارت نیگزیجا «کشاورزی هایخوشه

 گردد.  «یکشاورز
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

 را شوند ادغام باید که واحدهایی محترم، قانونگذار اصوالً  -1

 برخوردهای موضوع این به توجه عدم زیرا کند، مشخص

 مرکزی سازمان ازجمله. شد خواهد سبب را ایسلیقه

 تفسیر مشمول تواندمی نیز ایران روستایی تعاون

 که آنجایی از دیگر سویا .گیرد قرار ربطیذ واحدهای

 جهاد وزارت به است قرار صمت وزارت واحدهای از بخشی

 تشخیص کردن محول قاعدتاً لذا گردد، منتقل کشاورزی

 را مناسبی نتیجه عمالً  صمت، وزیر به مرتبط واحدهای

 .کرد نخواهد حاصل

 یهاها و واحداز مجموعه یبرخ فیکه وظا ییآنجا از -2

ندارند،  یارتباط یمعاونت توسعه بازرگانی، به امور بازرگان

 «رانیا یسازمان توسعه تجارت کشاورز»آنها در  عیتجم

 ایجاد برمبنی اساسی قانون سوم اصل از« 10» بند مغایر

 . است صحیح اداری نظام

 مناطق» عنوان تحت عبارتی از( 2) ماده« 9» بند در -3

 تعریف دارای که است شده استفاده «یکشاورز یتجار ژهیو

 صادراتی هایپایانه از توانمی راستا این در. ستین مشخصی

 .کرد استفاده کشاورزی هایخوشه و

 شی( قانون افزا6ماده ) فیعمل به تکل یدر راستا -4

 نی، الزم است تدویعیو منابع طب یبخش کشاورز یوربهره

به  یکشاورز بخش یگریامور تصد یبرنامه اقدام واگذار

  .ردینظر قرار گ طرح مد نیبخش، در ا نیا یهاتشکل

صدر این ماده و  در« سیاستگذاری»بردن عبارت  کاربه -5

 تعریف ایگونهبه باید و است ابهام واجد «7»و  «6»های بند

 اصل از «1» بند در رهبری مقام وظایف با که شود

  .نباشد تعارض در اساسی قانون یکصدودهم

از « 6»در جزء « های اینترنتیبازار»کار بردن عبارت به -6

بر در مخالفت با اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی( 2ماده )

زبان رسمی کشور بوده و الزم  عنوانبهاستفاده از زبان فارسی 

 . است با معادل فارسی آن جایگزین شود

 تیامن تیتقو طرح( 2) ماده به تبصره عنوانبه ریز متن 

 شود: الحاق می یکشاورز دیو رفع موانع تول ییغذا

 یهاتیقابل از یحداکثر استفاده منظوربه - تبصره

 و یکشاورز بخش رانهگیتصد امور در ریفراگ یهاتشکل

 شیافزا قانون( 6) ماده به ریز یهاتبصره ،یعیطب منابع

 . شودیم الحاق ،یعیطب منابع و یکشاورز بخش یوربهره

 تنها کشاورزی، بخش دولتی هایشرکت - 1 یالحاق تبصره

 توانمندی عدم احراز صورت در و ییاستثنا موارد در

 فعالیت به مجاز مرتبط، تعاونی و خصوصی بخش یهاتشکل

 و هانهاده نیتأم و ضروری واردات نهیزم در مستقیم

 این تشخیص. هستند راهبردی ذخایر و کشاورزی محصوالت

 توسعه سازمان سیرئ از متشکل ییشورا برعهده موارد

 ،یسازیخصوص سازمان سیرئ ران،یا یکشاورز تجارت

 ،یبازرگان اتاق رئیس ران،یا یکشاورز اصناف اتاق سیرئ

 دو ران،یا تعاون اتاق رئیس ران،یا یکشاورز و معادن ع،یصنا

 عوامل و هانهاده کنندهنیتأم یهاتشکل از یندگینما به نفر

 جهاد ریوز حکم با و خود یمعرف به یکشاورز دیتول

 منابع آب، ،یکشاورز ونیسیکم یاعضا از نفر دو و یکشاورز

 انتخاب به یاسالم یشورا مجلس ستیزطیمح و یعیطب

 . باشدیم یاسالم یشورا مجلس

 مرتبط ییاجرا یهادستگاه مقام نیباالتر - 2 یالحاق تبصره

 یدولت یهاشرکت نیهمچن و گرانهیتصد فیوظا یواگذار با

 نیا مفاد یاجرا از تخلف صورت در ماده، نیا در شده ذکر

 درجه ینقد مهیجر به اول وهله در آن، یهاتبصره و ماده

 در و 01/02/1392 مصوب یاسالم مجازات قانون( 4) چهار

 یدولت و یعموم خدمات از دائم انفصال به تکرار صورت

 . گردندیم محکوم

( 2) ماده

     «1» تبصره
--- --- 

( 2) ماده

 «2»تبصره 
    

امور مربوط به تجارت و  یسازکپارچهیبا توجه به لزوم 

 یدارا یهاادغام مجموعه ،یمحصوالت کشاورز یبازرگان

 یدولت یبازرگان یمرتبط مانند شرکت مادرتخصص فیوظا

 یهابا شرکت یخدمات کشاورز یو مادرتخصص رانیا

امور دام و شرکت  یبانیآنها شامل شرکت پشت رمجموعهیز

سازمان توسعه تجارت »در  ،یشاورزک یتیخدمات حما

امور مرتبط با  یسازمنظور هماهنگبه «رانیا یکشاورز

--- 



 

 
12 

ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

 یکاریاز مواز یریشگیو پ یتجارت محصوالت کشاورز

 . باشدیم یضرور

قابل اهمیت در این زمینه وجود ابهام در نگارش صدر  نکته

این ماده است؛ از این حیث که آیا منجر به ادغام  «2»تبصره 

های مذکور شده یا خیر و همچنین مقصود از عبارت شرکت

مشخص نیست. شایان ذکر است که مفهومی تحت « وابسته»

های وابسته تعریف مشخص قانونی نداشته و عنوان شرکت

الزم است بیان شود که میزان استقالل و نیز ارتباط این  لذا

ها ا با سازمان مذکور و نیز وضعیت سهام این شرکتهشرکت

به چه صورت خواهد بود؟ آیا در اختیار دولت باقی خواهد 

 ماند یا واگذاری آن منعی ندارد؟

( 2) ماده

 «3» تبصره
    

مستقل  یحقوق تیشخص ی، سازمان دارا«3»در تبصره 

 استقالل دارای اساساً  دولتی مؤسسه اوالًدانسته شده است. 

دارای شخصیت حقوقی » عبارت تکرار و است حقوقی

 توسعهاز آنجایی که سازمان  ضرورتی ندارد. ثانیاً  «مستقل

ای باشد، دار وظایف توسعهباید عهدهتجارت کشاورزی ایران 

 نیاتغییر ماهیت آن به شرکت دولتی باید در  ولذا این امر 

 تبصره تصریح شود. 

عدم توفیق  دالیلدهد یکی از میازسوی دیگر، تجربه نشان 

های های دولتی بخش کشاورزی، غفلت از صالحیتشرکت

که  استمدیران و اعضای هیئت مدیره آنهاست. لذا شایسته 

در این تبصره به موضوع توجه به صالحیت تخصصی و تجربی 

 مرتبط مدیران اشاره کلی شود.

 

( 2) ماده

 «4» تبصره
    

تبصره ابهام دارد و باید موارد منتزع حکم ذکر شده در این 

نحو روشنی تعیین شود. ضمن اینکه مشخص جهت انتقال به

 نیست سازوکار آن به تشخیص چه مقامی است. 

 در قالب  انتقال و انتزاعهای کاروشود سازپیشنهاد می

 ت وزیران برسد.ئنامه به تصویب هیآیین

     (3) ماده

 نهادهای کاریموازی کاهش امر نفس( 3) ماده براساس

 جهاد وزارت در گذاریسرمایه و زیرساخت توسعه با مرتبط

 برخی این وجود با. است مهم و ضروری بسیار کشاورزی

 :دارد وجود زیر شرحبه هاایراد

 یلیو تکم یلیتبد عیمعاونت توسعه صنا»حال حاضر در -1

 «یمعاونت توسعه بازرگان»به  «یکشاورز یکارهاوو کسب

( طرح حاضر، 2نام داده است. جالب اینکه در ماده ) رییتغ

 ربطیذ یهاواحد ریمعاونت با سا نیشده است ا مقرر

و صنعت، معدن و تجارت  یجهاد کشاورز یهاوزارتخانه

 لیرا تشک «یسازمان توسعه تجارت کشاورز»شده و  عیتجم

دهند. یعنی درواقع یک معاونت قرار است همزمان در دو نوع 

 ادغام شود! سازمان 

 عبارت ،«ادغام» واژه از بعد( 3) ماده متن در 

 رفع و وکارکسب یفضا بهبود با مرتبط یهارمجموعهیز»

 افزوده «در یکشاورز یکاالها دیتول در یگذارهیسرما موانع

 و یلیتکم و یلیتبد عیصنا توسعه معاونت» عبارت و شود

 و یبازرگان توسعه یهامعاونت» با «یکشاورز یوکارهاکسب

 .شود نیگزیجا «یاقتصاد و یزیربرنامه

 تیامن تی( طرح تقو3عنوان تبصره به ماده ) ریمتن ز 

 شود: الحاق می یکشاورز دیو رفع موانع تول ییغذا

مکلف  رانیگذاری کشاورزی اسازمان توسعه سرمایه -تبصره 

وری تولید سازی و بهبود بهرهیکپارچه منظوربهاست 

کشاورزی و تحقق خودکفایی پایدار در محصوالت اساسی، 

بنیان اراضی اقدامات الزم را برای مدیریت جامع و دانش

 دیکشاورزی حاصلخیز کشور، در قالب مناطق ویژه تول

االجرا شدن ظرف سه سال پس از الزم ،یاساس تمحصوال
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

 واحدهای» و «ربطیذ واحدهای سایر» هایعبارت -2

 است مبهم ماده این صدر در «سازمان این وظایف با مرتبط

  .شود بیان آن مصادیق مشخص طوربه باید و

در صدر این ماده « سیاستگذاری»کار بردن عبارت به -3

ای تعریف شود که با وظایف گونهواجد ابهام است و باید به

قانون اساسی در  یکصدودهماز اصل «1»مقام رهبری در بند 

 تعارض نباشد. 

 یفضا بهبود با مرتبط فیوظا از یبرخ حاضر درحال -4

 یکاالها دیتول در یگذارهیسرما موانع رفع و وکارکسب

 سازمان» یبرا شده مقرر فیوظا از 5 فیرد موضوع ،یکشاورز

 یزیربرنامه معاونت» در ،«رانیا یکشاورز یگذارهیسرما توسعه

 . هستند مستقر یکشاورز جهاد وزارت «یاقتصاد و

ناظر بر  اتیاز جزئ یطرح برخ نیاست که در ا یضرور،  -5

با رویکرد تحقق امنیت غذایی و  یفعل یهاروند یسامانده

ها کشور در شرایط و با فرض ماندگاری تحریم یآورتاب شیافزا

. استقرار مناطق ویژه امنیت غذایی ردیقرار گ یشتریب دیمورد تأک

اقدامات حمایتی از  رکزتم منظوربهبا مشارکت و رضایت مالکان، 

خودکفایی در محصوالت اساسی در اراضی کشاورزی حاصلخیز 

 خصوص بسیار حائز اهمیت است. و آبی در این

 مالی بار و اداری ساختار توسعه عدم بر تأکید است مالز -6

گذاری کشاورزی ایران در در تشکیل سازمان توسعه سرمایه

 این ماده مورد تأکید قرار گیرد. 

درآورد. طی این سه سال، اقدامات  این قانون به مرحله اجرا

های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، در مناطق و طرح

یابد. استقرار مناطق مذکور در موضوع این تبصره تمرکز می

مالکان از  تیپس از جلب رضا ،یخصوص تیاراضی با مالک

اعتباری به افراد داوطلب،  -های فنیمشوق ائهار قیطر

وکار از خدمات توسعه کسب ارچهکپیارائه  لیتسه ازجمله

بری مستقیم مالکان از سهم ،یردولتیغ یهابخش قیطر

وری محصوالت، تسهیل پوشش بیمه اسود ناشی از فر

آالت و ادوات کشاورزی و صدور اجتماعی، اعطای ماشین

سند رسمی مالکیت برای مالکان اراضی مربوطه انجام 

ماده، براساس  نیشود. مدیریت مناطق ویژه موضوع امی

مصوب سازمان توسعه  یجامع توسعه کشاورز یهاطرح

صورت یکپارچه و به ران،یگذاری کشاورزی اسرمایه

های بنیان اعمال و در صورت عدم رعایت ضوابط طرحدانش

و  هاحمایتجامع توسط مالکان اراضی کشاورزی، کلیه 

شود. وزارت جهاد کشاورزی ها بالفاصله متوقف میمشوق

لف است دستورالعمل نحوه استقرار و توسعه مناطق ویژه مک

آن و پرداخت  یبردارو نظام بهره یمحصوالت اساس دیتول

ها و اجرای الگوی کشاورزی قراردادی را حداکثر ظرف مشوق

درآمد  لیسه ماه از ابالغ این قانون، تهیه و ابالغ نماید. تقل

در امر  دولت یهانهیتبصره، با کاهش هز نیمتصوره در ا

 یهاو نهاده یکاهش مصرف آب، انرژ لیاز قب دیتول

و کاهش  دیتول شیاز آنها و افزا نهیاستفاده به زیو ن یکشاورز

 گردد.یجبران م یاراض یسازکپارچهیاز  ینیاز به واردات ناش

( 3) ماده

 «1» تبصره
    

از  تیصندوق حما یشرکت مادرتخصص»الزم است عنوان 

تبصره  نیدر متن ا« یدر بخش کشاورز یگذارهیتوسعه سرما

، «توسعه»بعد از کلمه « در یگذارهیسرما»با افزودن عبارت 

  طور کامل ذکر شود.به

وابستگی در این تبصره دارای ابهام است که  معنایهمچنین 

های ذکر شده الزم است روشن شود میزان استقالل شرکت

 رانیا یکشاورز یگذارهیو ارتباط آنها با سازمان توسعه سرما

 چگونه خواهد بود؟ 

  از توسعه  تیصندوق حما یشرکت مادرتخصص»عنوان

تبصره با  نیدر متن ا «یدر بخش کشاورز یگذارهیسرما

، «توسعه»بعد از کلمه « در یگذارهیسرما»افزودن عبارت 

 طور کامل ذکر شود.به

( 3) ماده

 «2» تبصره
    

مستقل  یحقوق تیشخص ی، سازمان دارا«2»در تبصره 

دارای استقالل  مؤسسه دولتی اساساً  اوالًدانسته شده است. 

دارای شخصیت حقوقی »حقوقی است و تکرار عبارت 

از آنجایی که این سازمان باید  ثانیاًضرورتی ندارد. « مستقل

تغییر ماهیت  وای باشد، لذا این امر دار وظایف توسعهعهده

 تبصره تصریح شود.  یناآن به شرکت دولتی باید در 

توفیق  عدمدهد یکی از دالیل ازسوی دیگر، تجربه نشان می

های های دولتی بخش کشاورزی، غفلت از صالحیتشرکت

--- 
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

که  استمدیران و اعضای هیئت مدیره آنهاست. لذا شایسته 

در این تبصره به موضوع توجه به صالحیت تخصصی و تجربی 

 مرتبط مدیران اشاره کلی شود.

( 3) ماده

 تبصره

(3«3» 

    

حکم ذکر شده در این تبصره ابهام دارد و باید موارد منتزع 

نحو روشنی تعیین شود. ضمن اینکه مشخص جهت انتقال به

 نیست سازوکار آن به تشخیص چه مقامی است. 

 در قالب  انتقال و انتزاعهای کاروشود سازپیشنهاد می

 برسد.ت وزیران ئنامه به تصویب هیآیین

     (4) ماده

 و یبانیپشت یشورا»عنوان تحت شورایی تشکیل به( 4) ماده

 خصوصاین در. است پرداخته «یکشاورز دیتول موانع رفع

 :است مطرح زیر نکات

 هایتیظرف ییشناسا ماده، این «الف» بند «1» جزء در -1

 شده گذاشته شورا این برعهده یکشاورز بخش یگذارهیسرما

 سازمان برعهده باید اصوالً  وظیفه این که درحالی. است

 که شورایی. باشد رانیا یکشاورز یگذارهیسرما توسعه

 اصوالً و ندارند کشاورزی بخش با ارتباطی آن اعضای عمده

 وکارکسب نوین هایایده با که هستند اداری افراد نیز

 هاظرفیت شناسایی در تواندنمی ندارند، را کافی آشنایی

 .باشد داشته را الزم ییاکار

تعیین نماینده ناظر توسط مجمع استانی نمایندگان در  -2

قانون اساسی  وهشتمپنجاهاین ماده، مغایر اصل  «3»تبصره 

تواند ناظر نمی عنوانبهباشد. انتخاب نمایندگان مجلس می

نظر تعدادی از نمایندگان باشد و از آنجا که نقش موکول به

نماینده مجلس است نه نماینده مجمع  عنوانبهنظارت ایشان 

در صالحیت مجلس شورای اسالمی  استانی، این امر صرفاً 

نامه داخلی مجلس شورای است که سازوکار آن در آیین

 بینی شده است. اسالمی پیش

 بند در «های کالنتنظارت بر اجرای سیاست» عبارت -3

 تولید موانع رفع و پشتیبانی شورای» وظایف از« 6»

 مقام وظایف با که شود تعریف ایگونهبه باید «کشاورزی

 در اساسی قانون یکصدودهم اصل از«1» بند در رهبری

 .نباشد تعارض

 شود حذف( 4) ماده از «الف» بند« 1» جزء. 

 یکشاورز دیتول موانع رفع و یبانیپشت یشورا» عنوان» 

 و ییروستا دیتول موانع رفع و یبانیپشت یشورا»به 

 .ابدی رییتغ «یریعشا

     (5) ماده

های فناورانه بنیان نهادهخوبی بر تولید دانش( به5) ماده

ماده در  اینتأکید کرده است و اقدام مثبتی که در اصالح 

راستای افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در حوزه 

کشاورزی صورت گرفته است، افزودن یک بند به این ماده با 

های فناورانه کشاورزی و الزام مضمون توسعه تولید نهاده

برنامه اقدام ملی »وزارت جهاد کشاورزی به تدوین 

ی کمیته مل»و تشکیل « های فناورانهخودکفایی در نهاده

 است الزم این وجود بااست. « های فناورانه کشاورزینهاده

 ماده این در مذکور کمیته مصوبات شدن اجرایی کاروساز

کار بردن عبارت اینکه به ضمن. گیرد قرار اشاره مورد

 ( الحاق شود:5از ماده )« ب»زیر به بند  تبصره 

 با دعوت رئیس سازمان الذکرفوق تهیکم جلسات - تبصره

 جهاد وزارت در ایرانگذاری کشاورزی توسعه سرمایه

نفر از اعضا رسمیت  9و با حضور  شودمی تشکیل کشاورزی

 سوم اعضای حاضر معتبریابد و مصوبات آن با رأی دومی

کشاورزی  ریوز. مصوبات کمیته پس از ابالغ است

 را مربوطه نظارتی گزارش است مکلف تهیکماالجراست. الزم

 کمیسیون و یمل تیامن یعالیشورا به فصلی صورتبه

 شورای مجلس زیستمحیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی،

 . کند ارائه اسالمی
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

این ماده واجد ابهام است و  از «ب» بنددر « سیاستگذاری»

ای تعریف شود که با وظایف مقام رهبری در بند گونهباید به

قانون اساسی در تعارض نباشد.  یکصدودهماز اصل «1»

 فناورانه هاینهاده ملی کمیته»همچنین از آنجایی که وظایف 

اجرایی در اجرایی دارند، استفاده از افراد غیر ماهیت «کشاورزی

و  شصتمتواند مغایر اصول ترکیب این کمیته می

 نیاز به رفع ابهام دارد.  که اشدقانون اساسی ب هشتمویکصدوسی

درصد از اعتبارات  20انه حداقل یسال اختصاصطرفی  از

های برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری»تخصیص یافته 

 تناسب اصل خالف است ممکن( 5) ماده از «الف» بند در «نو

 که مذکور، برنامه ذیل هایفعالیت از برخی اجرایزیرا  باشد؛

 است ممکن هستند، مواجه اعتبار کمبود با هم حاضر درحال

کار بردن عبارت به همچنین. شود کند یا متوقف ترتیب این با

( در مخالفت با اصل 5از ماده )« الف» بنددر « الین مرغ»

 عنوانبهبر استفاده از زبان فارسی پانزدهم قانون اساسی مبنی

زبان رسمی کشور بوده و الزم است با معادل فارسی آن 

 .جایگزین شود

 مرغ »به « مرغ الین»(، عبارت 5از ماده )« الف»بند  در

 تغییر یابد. « نژاد خالص )الین(

     (6) ماده

محصوالت اساسی کشاورزی  دیتول شیخوبی افزاماده به این

به واردات  ازین یدرصد 50و کاهش  وریدام و ط یهاو نهاده

افزایش  نیدوره چهارساله و همچن کی یمحصوالت را ط نیا

کیفیت آنها به سطح استاندارد را مد نظر قرار داده است. ماده 

مذکور از معدود مواد طرح است که هدفگذاری کمی و قابل 

عبارت  هرچندنظارت را مد نظر قرار داده است. 

 در صدر این ماده ابهام دارد. « سازی کشاورزانتوانمند»

تغییر  (، اوال6ًمال شده در ماده )راساس اصالحات اعب

لیت تخصیص منابع مرتبط با ارتقای خودکفایی و ئومس

افزایش کیفیت محصوالت اساسی بخش کشاورزی، از 

وزارت »به « سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی»

یکی از نکات مثبت است که با توجه به عدم « جهاد کشاورزی

ان تحقیقات، آموزش و های سازمتناسب وظایف و مأموریت

های خودکفایی، ضرورت ترویج کشاورزی با توسعه زیرساخت

 آن مورد تأکید و تأیید است؛ 

های اندازی صندوقتکلیف وزارت جهاد کشاورزی به راه ثانیاً 

گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، حمایت از سرمایه

های فناورانه و زنجیره ارزش گیاهان دارویی در تبصره ماده نهاده

های ذکر شده و عمل به تکلیف (، در راستای تأمین مالی فعالیت6)

وری در بخش کشاورزی و منابع ( قانون افزایش بهره30ماده )

طبیعی، حائز اهمیت است. هرچند تأمین مالی زنجیره ارزش 

گیاهان دارویی ارتباطی با ماده ذکر شده ندارد و الزم است این 

 گذاری در سایر مواد طرح اصالح شود. مورد با جای

 منابع مورد نیاز برای اجرای » عبارت نیگزیجا ریز متن

دهم درصد از ارز اختصاص یافته  2انه یماده از کسر سالاین 

ها و محصوالت اساسی هبرای واردات هرکدام از نهاد

های دامی و اختصاص کشاورزی و همچنین نهاده

جویی با ارز نیمایی از سال التفاوت حاصل از این صرفهمابه

( 6در ماده ) «گردد.مین میأهای سنواتی تدر بودجه 1401

 شود: می

ماده از افزایش نیم درصد  نیا یاجرا یبرا ازیمنابع مورد ن

 ،های قندی و سیگاربه عوارض سالمت مربوط به نوشیدنی

مواد به قانون  ی( قانون الحاق برخ69( و )48موضوع ماده )

 . دگردمی نیتأم (2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میتنظ
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 مخالف موافق
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به 
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 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

این ماده، یعنی تأمین منابع  هایترین ایرادیکی از مهم ثالثاً

ای و نیمایی، التفاوت نرخ ارز یارانهاز از محل مابهمالی مورد نی

عبارتی منوط دلیل غیردائمی بودن منبع ذکر شده و بهبه

هایی که سیاست ارز دونرخی برقرار است، بودن آن به سال

 نظر و اصالح قرار گیرد.  الزم است مورد تجدید

( 6) ماده

 تبصره
    

به منابع مالی  نیازهای ذکر شده در این تبصره صندوق ایجاد

 اساسی قانون هفتادوپنجم اصل برخالف لحاظ این ازدارد و 

 لذا الزم است منابع آن ذکر شود.  ؛است

 

     (7) ماده

نظام  هایسازمانای اعضای هبیمه مسئولیت حرف افزودن

دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به 

ای قابل ارائه توسط صندوق بیمه کشاورزی و خدمات بیمه

همچنین مجاز کردن این صندوق به ارائه سایر انواع بیمه یا 

ای به بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت هخدمات بیم

ه در ( از اصالحات صورت گرفت7های تجاری در ماده )بیمه

های حمایتی از بخش سازی سیاستراستای هدفمند

ای نیاز هرچند افزودن بیمه مسئولیت حرفه کشاورزی است.

 هفتادوپنجمبه منابع مالی دارد و از این لحاظ برخالف اصل 

 قانون اساسی است؛ لذا الزم است منابع آن ذکر شود.

کنندگان بخش طرفی در راستای پشتیبانی از تولید از

زی و خدمات فنی مرتبط، الزم است معافیت مالیاتی کشاور

 ها مورد تصریح قرار گیرد. این حوزه

 شود: ( طرح الحاق می7) مادهزیر به  تبصره 

 ریشرح زهب میمستق یهااتیقانون مال (81)ماده  -تبصره 

 : گرددیاصالح م

 از یکشاورز یهاتیفعال هیحاصل از کل درآمد -(81) ماده

 ان،یپرورش آبز ،یدامدار ،یدامپرور ،یزراعت، باغبان لیقب

 یایاح ،ی، نوغانداریریگیو زنبور عسل، ماه وریپرورش ط

 ورمی تولید ،ها، پرورش قارچهها، گلخانلو جنگ مراتع

توسط اشخاص  یبالفصل کشاورز یو خدمات فن کمپوست

 . باشدیم فمعا اتیاز پرداخت مال یو حقوق یقیحق

( 7) ماده

     «1» تبصره
--- --- 

( 7) ماده

 «2» تبصره
    

ابهام بوده و نیازمند ویراستاری است. از لحاظ حقوقی  دارای

ت وزیران یا وزیر ئنامه اجرایی در صالحیت هینیز وضع آیین

است و تفویض تصویب آن به مجمع عمومی صندوق بیمه 

 است.اساسی  قانون وهشتمیکصدوسیکشاورزی مغایر اصل 

--- 

( 7) ماده

 «3» تبصره
    

( در 7از ماده )« 3» تبصرهدر « ریسک» واژهکار بردن به

بر استفاده از زبان مخالفت با اصل پانزدهم قانون اساسی مبنی

زبان رسمی کشور بوده و الزم است با معادل  عنوانبهفارسی 

 عبارت اساساً ضمن اینکه  فارسی آن جایگزین شود.

و  ندارد مفهوم «بخش کشاورزی مخاطرات ریسک منظوربه»

 کاهش منظوربه»از عبارت  ،جایگزین عنوانبهتوان می

 استفاده کرد. « مخاطرات بخش کشاورزی

« کاهش»با واژه « ریسک» واژه( 7از ماده ) «3»تبصره  در

 جایگزین شود. 

( 7) ماده

 «4» تبصره
    

تغییر قوانین ذیل یک قانون دیگر خالف انسجام قوانین،   اوالً

. های کلی نظام قانونگذاری استسیاست «9»مذکور در بند 

 قانون» تبصره این در شده ذکر قانون دقیق عنوان ثانیاً

 پنج حداکثر که کارفرمایانی بیمه سهم پرداخت از معافیت

 اجرای ثالثاً . شود اصالح است الزم که باشدمی «دارند کارگر نفر

--- 
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 هفتادوپنجممالی دارد و از این لحاظ برخالف اصل  بار تبصره این

  قانون اساسی است؛ لذا الزم است منابع آن ذکر شود.

( 7) ماده

 «5» تبصره
    

رعایت شیوه نگارش قوانین، الزم است عبارت  منظوربه

 داخل گیومه درج شود. « صندوق بیمه کشاورزی»
 صندوق بیمه » عبارت ،(7) مادهاز  «5» تبصرهمتن  در

 داخل گیومه درج شود« کشاورزی

     (8) ماده

( در راستای رفع مشکالت فراوان فعاالن بخش 8ماده ) در

کشاورزی در تأمین سوخت مورد نیاز و سردرگمی ایشان بین 

دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، مقرر شده است که 

های کشاورزی نمرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشی

 وزارتو واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی 

شده،  شاورزی باشد؛ ولی از آنجایی که مصارف یادجهاد ک

گیرند، پیشنهاد نمیبرهای کشاورزی را درکلیه فعالیت

 و یعیو منابع طب یمشاغل بخش کشاورز»شود عبارت می

های نماشی»عبارت  نیگزیجا «مربوطه تبدیلی صنایع

کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش 

الزم است تصدیگری و امور  شود. همچنین« کشاورزی

و نظارت بر نحوه مصرف  عیتوز ،یبندهیاجرایی مرتبط با سهم

 هب یعیو منابع طب یسوخت مشاغل بخش کشاورز

ها واگذار )های( مرتبط و صاحب صالحیت در این حوزهتشکل

ها استفاده از شود. حتی در تعیین و تخصیص سهمیه

در راستای تخصیص  ران،یاطالعات اتاق اصناف کشاورزی ا

 هدفمند سوخت به فعاالن واقعی، باید مورد تأکید قرار گیرد. 

های طرفی از آنجایی که زمانبندی انجام بسیاری از فعالیت از

تولیدی بخش کشاورزی برمبنای تقویم سال زراعی انجام 

برای هر سال زراعی یا هر سال »شود، الزم است عبارت می

به بعد از عبارت « ت کشاورزیتقویمی، براساس نوع فعالی

 اضافه شود. « های سوخت تعیین شدهسهمیه»

 نیگزیجا «یعیو منابع طب یمشاغل بخش کشاورز» عبارت 

های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع ماشین»عبارت 

 شود. « تبدیلی بخش کشاورزی

 های سهمیه»به بعد از عبارت « برای هر سال زراعی» عبارت

 اضافه شود. « سوخت تعیین شده

( 8) ماده

 «1» تبصره
    

دلیل افزایش بار مالی دولت، نیازمند به« 1»حکم تبصره 

 تعبیه منابع مالی است. 

--- 

( 8) ماده

 «2» تبصره
    

 40تا  آالتنینامه و توجه به عمر ماشمهیاستثنا کردن شرط ب

نیز به جهت تبعات مالی و جانی برای مردم « 2»سال در تبصره 

 محیطی، مغایر نظام اداری صحیح است.و تبعات زیست

--- 

     (9) ماده

های کاروانحصار و همچنین سازوضع ضوابط و مقررات ضد

ها با تأکید بر تقویت تخصص و دانش افزایی این تشکلتوان

تحقق اصول حاکمیت شرکتی  ها،در اداره این شرکت

ها( و حذف دخالت دولت در اثربخش کردن بازرسی ازجمله)

از انتخاب مدیران کماکان در طرح حاضر مغفول مانده است. 

های صنفی حوزه طرفی محول نمودن صدور مجوز تشکل

در « سازمان تعاون روستایی»کشاورزی و منابع طبیعی به 

تواند مغایر اصل و می(، ماهیت اجرایی دارد 9صدر ماده )

 نیاز به اصالح دارد. لذاو  باشدقانون اساسی  شصتم

 ( الحاق شود:9به ماده )« 3»تبصره  عنوانبه ریز متن 

موظف است حداکثر  ییتعاون روستا ی: سازمان مرکزتبصره

 افزاییتوان ملی برنامه ،ماه پس از ابالغ این قانون 6ظرف 

 مدیریت زمینه در عشایری و روستایی کشاورزی، هایتشکل

 ارزش، زنجیره مدیریت هایحوزه بر مشتمل وکارکسب ارشد

 بازارهای و سرمایه بازار به ورود کشاورزی، محصوالت بازاریابی

  اجرا کند. و نیحسابداری و مدیریت مالی را تدو صادراتی،
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     (10) ماده

ماده به موضوع مهم کشاورزی قراردادی و توسعه آن  این

صدر ماده  در «مالکهخرد» عبارت طرفی ازپرداخته است. 

( فاقد تعریف حقوقی است و ابهام دارد. همچنین تعبیر 10)

منزله الزام دولت به درج در به« دولت مکلف است با لحاظ»

. داردقانون اساسی مغایرت  دوموپنجاهبا اصل  کهالیحه است 

دولت مکلف است از »جای عبارت گردد بهیلذا پیشنهاد م

دولت از »از عبارت ...« با لحاظ اعتبارات الزم  1401سال 

شود و  استفاده« در صورت لحاظ اعتبارات الزم 1401سال 

های این حکم همحل تأمین اعتبار کافی برای پوشش هزین

 تعیین گردد. 

  با لحاظ  1401دولت مکلف است از سال »عبارت

دولت از »( با عبارت 10صدر ماده ) در...« اعتبارات الزم 

 شود.  جایگزین« در صورت لحاظ اعتبارات الزم 1401سال 

( 10) ماده

 تبصره 
    

 یهاشرکت بین قرارداد اجرای تلویحاً(، 10) ماده تبصره

 جهاد سازمان تأیید به منوط را کشاورزان و بانیپشت

 تواندمی خود نوبه به امر این. است کرده هااستان یکشاورز

 دخالت و سلیقه اعمال و وکارکسب فضای در اختالل به منجر

 قراردادی کشاورزی توسعه الزمه. شود اقتصاد در دولت

 زنیچانه توان افزایش کشاورزان، حقوق از حفاظت و عادالنه

 محصول، یکپارچه عرضه ها،تشکل توسعه طریق از کشاورزان

 در تنوع ایجاد و محصوالت قیمت از کشاورزان سازیآگاه

 هایتشکل خود ورود و منطقه در مستقر وریافر صنایع

 رویکردها این. است تبدیلی صنایع توسعه به کشاورزان

 .است نگرفته قرار نظر مد حاضر طرح در جدی صورتبه

 اساسی قانون پانزدهمصل ا تکلیف به عنایت باطرفی  از

« 1»تبصره  درالزم است  ،استفاده از زبان فارسی برمبنی

جایگزین  «)تیپ( ییقرارداد الگو» شکل به تیپ کلمهمعادل 

 ندارد وجود «تیپ» کلمه از استفاده به ضرورتی چند هر ؛شود

 شود: تبصرهزیر جایگزین  متن 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل  -تبصره

بری مستقیم ایشان از توانمندسازی کشاورزان و سهم

زنجیره ارزش را حداکثر ظرف سه ماه از  ییافزوده نهاارزش

 عمل آورد. ابالغ این قانون، تهیه و اقدامات الزم را به

     (11) ماده

 یزراع یسهام یهاتشکیل شرکت»( عبارت 11در ماده )

تبدیل هر مزرعه »با « های کشاورزیکوچک در عرصه

جایگزین « مالکی به یک شرکت سهامی زراعی کوچکخرده

« مالکُخرده»دلیل اینکه عبارت شده است که در اینجا هم به

کند و نیاز به اصالح فاقد تعریف حقوقی است، ایجاد ابهام می

قانون های سهامی زراعی، براساس سوی دیگر، شرکتز. ااردد

تشکیل  1346مصوب  یزراع یسهام یهاتشرک لیتشک

شرکت »شوند. در قانون مذکور، قالب حقوقی تحت عنوان می

تعریف نشده و این طرح نیز ضوابط « سهامی زراعی کوچک

در برخی  کلی را مشخص نکرده است. ازسوی دیگر، معموالً 

مالکی شامل واحدهای فنی و تخصصی، مزارع خرده اتاز ادبی

هکتاری به  2هکتار هستند و اصوالً تبدیل یک مزرعه  2ر زی

شرکت سهامی زراعی، آن هم با قابلیت عرضه در بورس، 

 امکانپذیر نیست. 

--- 
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     (12) ماده

از احداث  یبر جلوگیریمبن یاضابطه چیاین ماده ه در

ماده که نیاز به اراضی حاصلخیز  نیموضوع ا یهاتیفعال

در  ،ییو غذا یلیتکم عیصنا یهااحداث کارگاه ازجملهندارند 

 ینیبشی( کشاورزی پ3( و )2(، )1اراضی حاصلخیز و درجه )

امر سبب تغییر کاربری وسیع کلیه اراضی  نینشده است. ا

کشاورزی )چه در حریم شهرها و چه در خارج از آن( به اسم 

اینکه درحال  وری خواهد شد؛ کمااهای فرگلخانه و کارگاه

ر نیز شواهد جدی در این زمینه وجود دارد. همچنین حاض

( از 3( و )2(، )1های حاصلخیز درجه )استثنا ننمودن زمین

اصل  «9»اختصاص به کارگاه و امثال آن مغایر بند 

بر افزایش تولیدات کشاورزی قانون اساسی مبنی سوموچهل

 موجب اصالح، عدم صورت در ماده این لذاشود. نیز تلقی می

 در را ییغذا تیامن تاًینها و شده دیتول هیپا منابع نیب از

 .داد خواهد قرار دیتهد معرض

 شودمی اصالح زیر شرحبه( 12) ماده متن: 

از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث » عبارت از بعد

 4غیر حاصلخیز )درجه »، عبارت «آنها در اراضی کشاورزی

 .شودمی افزوده، «و باالتر(

( 12) ماده

 تبصره
    

و  یزراع ی( در قانون اراض1ماده )« 1»کمیسیون تبصره 

مورد اشاره قرار گرفته است.  31/3/1374ها مصوب باغ

اصطالح جرم مستمر نیز از اصطالحات حقوق جزا و فاقد 

های مجازات»تعریف قانونی است و از این حیث ابهام دارد و 

 نیز باید مشخص شوند. « مقرر

 شود: تبصرهزیر جایگزین  متن 

 ریمذکور به سا یهاطرح لیو تبد یکاربر رییتغ - تبصره

موضوع  ونیسیبدون اخذ مجوز از کم یکشاورزریغ یهاطرح

ها و باغ یزراع یاراض ی( قانون حفظ کاربر1ماده )« 1»تبصره 

و  یجرم تلق یبا اصالحات و الحاقات بعد 31/3/1374مصوب 

 .باشدی( قانون مذکور م3موضوع ماده ) یهامشمول مجازات

 ( 13) ماده

 هایبند

 ،«الف»

 و «ب»

 «پ»

    

وکار در کسب یبه فضا مربوط نآ لیذ یبندها و( 13) ماده

ماده  نیکه در قالب ا یضوابط یاست. ول یبخش کشاورز

 یاست که در ادامه برا یجد هایرادیشده واجد ا نیتدو

صورت جداگانه ذکر شده ماده به نیا لیذ یاز بندها کیهر

های مجلس شورای موضع مرکز پژوهش نیاست. بنابرا

 ( مخالفت است. 13اسالمی درخصوص ماده )

کار و( طرح در زمینه ساز13در شور دوم، اصالحاتی در ماده )

صنعتی و های دامپروری صنعتی و نیمهاخذ مجوز فعالیت

شده های کنترلهمچنین واحدهای کشت در محیط

ماده  «ب»ای و قارچ و صنایع تبدیلی بالفصل ذیل بند گلخانه

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش ( »1)

اعمال شده است. با « کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

الزام فعاالن بخش کشاورزی به اخذ مجوز از این وجود 

کشور در  یعیو منابع طب یکشاورز یسازمان نظام مهندس

مانعی برای توسعه ماده به نیا« پ»تا « الف» یهادبن

شد. در این زمینه  های کشاورزی تبدیل خواهدکاروکسب

اساس قانون تأسیس بربر ذکر دو نکته ضروری است: اواًل 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری 

برای این سازمان  یتیاسالمی ایران، هیچ رسالت و صالح

وکار تعریف نشده است و در کسب یهاصدور مجوزبر مبنی

 شود:( می13ماده ) نیگزیماده زیر جا دو 

 منظوربه است مکلف یکشاورز جهاد وزارت -(13) ماده

 گذاریسرمایه و وکارکسب فضای بهبود و تولید از زداییمانع

های اجرایی ناظر بر صدور مجوز سیاست کشاورزی، بخش در

گذاری در بخش کشاورزی و های تولیدی و سرمایهفعالیت

های قانونی موریتأدر چارچوب تکالیف و م رامنابع طبیعی 

 ریفراگ یمل یهاتشکل یو پس از اخذ و بررسی نظر رسم

 أماه به مبدو هر دو سال یکبار در فروردین هیته ،یکشاورز

. هرگونه تغییر یا کند بالغصورت عمومی ا، به1401سال 

 راتییو تغاست ممنوع  مذکورمقرره جدید در طول دو سال 

ماه قبل  6تا و  ستیقابل عطف به ماسبق شدن ن زین یبعد

از پایان مهلت دوساله، باید تعیین و برای اجرا در دوسال 

 الغ شود.بعدی اب

گذاری در بخش سرمایه تسهیل منظوربه -(14) ماده

 رفعخش کشاورزی و ب تکمیلی وکشاورزی و صنایع تبدیلی 

 هیکل وکار،کسب فضای در ارتشا و اختالل هرگونه هایزمینه

 خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرایی هایدستگاه

 بعدی، الحاقات و اصالحات با 08/07/1386 مصوب کشوری

 حداکثر با قانون، این شدن االجراالزم از ماه 9 ظرف موظفند



 

 
20 

ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

های نظام اعم از مهندسی و پزشکی، سازمان دنیا نیز معموالً

احراز صالحیت و ساماندهی متخصصان  ن،برای متشکل کرد

درحال  گیرد. ثانیاًمربوطه و دفاع از حقوق ایشان شکل می

وکار حاضر، یکی از دالیل اصلی طوالنی شدن آغاز یک کسب

صنعتی و طیور و هزمینه گلخانه، دامداری صنعتی و نیم در

دستگاه اجرایی است.  17نیز صنایع تبدیلی، انجام استعالم از 

برای حل این مشکل، تدبیری نیندیشیده است  ورطرح مذک

 یعیسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طب و لذا عمالً

در کند. روز پروانه تأسیس را صا 5واند در عرض تکشور نمی

لحاظ شکلی، روز به 5توانند برای رعایت شرط ها میهدستگا

 استااقدام به پاسخ منفی و رفع تکلیف از خود نمایند. در این ر

گذاری هساس کیفیت اراضی، مناطق پاک سرمایهاباید بر

گذاری( در نواحی روستایی و ه)فاقد محدودیت سرمای

صورت شه بهمشکل برای همی عشایری مشخص شود و اصوالً

سیس نباشد. تأای حل شود و نیازی به صدور پروانه هریش

سیس، قبل از ساخت واحد صادر أشایان ذکر است که پروانه ت

کند. رعایت ضوابط ساخت را در عمل، تضمین نمی وشود یم

در آن، اطالعات  افزوده خاصی نداشته و صرفاً پروانه ارزش نیا

شود که گذار ارائه میهکلی ساخت، قبل از احداث به سرمای

. بنابراین است راحتی از طریق سامانه قابل ارائهاین امر به

 ر،وکاگیری و ایجاد دشواری در شروع کسبتجای سخبه

 یند ساخت واحد تولیدی نظارت مستمر انجام داد. اباید بر فر

صحیح تصویب قانون نظام جامع  تاریخ نیز نگارشی لحاظ از

 7/5/1388(، 13از ماده )« ب»دامپروری مورد اشاره در بند 

است که الزم است اصالح شود. همچنین استفاده از ویرگول 

و « ب»های در بند« تعاونی»و « دولتی»های بین واژه« ،»

 از این ماده ضروری است. « پ»

صالحیت  نامه اجرایی دراز لحاظ حقوقی نیز وضع آیین

به سازمان  آن تهیهت وزیران یا وزیر است و تفویض ئهی

مغایر اصل (، 13از ماده )« ب»در بند دامپزشکی کشور 

 قانون اساسی است. هشتمویکصدوسی

 یمکان اطالعات آنها، تجمیع و موجود هایداده از استفاده

 حرایم ،یخیتار آثار و هیابن، 3و  2 ،1 درجه یکشاورز یاراض

 ساخت یبهداشت و یفن ضوابط و هاحقآبه اطالعات قانونی،

 در را یستیزطیمح ضوابط و ایناحیه توسعه هایطرح بنا،

گذاری . از این تاریخ، سرمایهکنند یبارگزار سماک سامانه

گونه استعالم های فوق، نیاز به هیچدر اراضی فاقد محدودیت

و اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانه ساخت از 

ها و ها، فرمانداریها، بخشداریدهیاری ،های اجراییدستگاه

های و متقاضیان، با رعایت ضوابط طرح ها نداردشهرداری

زیستی ای، ضوابط فنی، بهداشتی و محیطتوسعه ناحیه

توانند حداکثر ظرف سه روز، پس از تکمیل اظهارنامه و می

و  نیقوان یتمام تیرعا بریارائه تعهد محضری رسمی مبن

 رشیشده است و پذ یارگزارب سماک سامانهکه در  ضوابطی

 دردر صورت ارتکاب تخلف،  طرحتوقف  یحقوق تیمسئول

وکار نمایند. گذاری اقدام به شروع کسبمناطق مجاز سرمایه

و رفع موانع  یبانیپشت یهای کشور، از طریق شورافرمانداری

( این قانون، مسئول 4موضوع ماده ) یکشاورز دیتول

گذاری موضوع آزمایی و تصویب مناطق مجاز سرمایهراستی

و  نیاز قوان گذارسرمایهدر صورت تخلف  ند.هستاین ماده 

مقررات مذکور در فرایند انتخاب زمین و ساخت، حق ابطال 

 فوظبرای وزارت جهاد کشاورزی مح تیتوقف فعال ومجوز 

 باشد.می

های وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اولویت -«1» تبصره

گذاری و ضوابط فنی را پس از اخذ و بررسی نظرات سرمایه

مربوطه، تعیین و ابالغ نماید.  ریفراگ یای ملهتشکل

کنند، در های مربوطه را رعایت میگذارانی که اولویتسرمایه

 های دولتی قرار خواهند داشت. مندی از حمایتاولویت بهره

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  -«2» تبصره

 یاسالم یجمهورطبیعی کشور و سازمان نظام دامپزشکی 

ی یمحوله، مسئولیت پاسخگو فیوظا طهیدر ح کیهر ران،یا

درخصوص رعایت ضوابط و موازین را برعهده دارد. 

 گر،یکدی فیدو سازمان بدون تداخل در وظا نیکارشناسان ا

توسط  دیمشخص که با یهاستیلچک قیاز طر

و در سامانه  لیتکم یصورت خوداظهارهب گذار،سرمایه

 بر نظارت به مکلف ،یورحض دیشود و بازد یسماک بارگزار

 احتمالی تخلفات از جلوگیری و مربوطه واحدهای ساخت

 از تخلف صورت در کارشناسان فعالیت پروانه. باشندمی

 در و سالپنج برای اول وهله در و ابطال نظارتی، وظایف

 ( 13) ماده

 «ت» بند
    

 یابالغ یهااستیس»و « های حاکمیتیسیاست» یهاعبارت

( دارای ابهام بوده 13ماده )« ت»از بند « 1»در جزء  «ریوز

و الزم است تعریف دقیق آن ارائه شود. در صورتی که ماهیت 

های کلی نظام باشد، با توجه به اینکه مشابه سیاست نآ

ها از اختیارات و شئون مقام رهبری گونه سیاستتعیین این

اصل یکصدودهم قانون « 2»و « 1»های است، مغایر با بند

 اساسی است. 
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ماده 

 تبصره
 مخالف موافق

موافق 

به 

شرط 

 اصالح

به  ارجاع

 کميسيون
 متن اصالحی اظهارنظر کارشناسی

 ( 13) ماده

 «ث» بند
    

براساس قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

جمهوری اسالمی ایران، هیچ رسالت و منابع طبیعی 

 یهابر صدور مجوزبرای این سازمان مبنی یتیصالح

 . وکار تعریف نشده استکسب

 ایمشاوره خدمات هرگونه ارائه از دائم صورتبه تکرار صورت

 .شوندمی محروم نظارتی و

سازمان دامپزشکی کشور، مرجع اعالم ضوابط  -«3» تبصره

برداری از واحدهای صنعتی و بهداشتی احداث و بهره

وزارت  و یخام دام یهاصنعتی دامپروری و فراوردهنیمه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرجع اعالم ضوابط 

بهداشتی احداث و بهره برداری از سایر صنایع تبدیلی بخش 

های اجرایی ند. دستگاههستمنابع طبیعی  کشاورزی و

روز از اتمام ساخت  5موضوع این تبصره، موظفند ظرف 

برداری بهداشتی را صادر یا واحد تولیدی، پروانه بهره

 د.نمخالفت خود را با ذکر دالیل اعالم نمای

( قانون نظام جامع دامپروری و 6در اجرای ماده ) -«4» تبصره

وزارت  ،گذاریاستفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه منظوربه

االجرا شدن این ماه از الزم 2جهاد کشاورزی مکلف است ظرف 

 یستیز تیامن طیو شرا یبهداشت یاصول فن هیقانون، با لحاظ کل

های مربوطه، با رویکرد کاهش نسبت به بازنگری در حریم ،کشور

وزه دام، طیور و آبزیان اقدام ویژه در حهب ،فاصله واحدها از یکدیگر

 را ابالغ نماید.  مربوطه دستورالعملو 

 ( 13) ماده

 «ج» بند
    

رغم ممانعت از اعمال نظر نهاد (، علی13ماده )« ج»در بند 

وکار ارزیابی طرح توجیهی کسب رایها( بتأمین مالی )بانک

پذیری ای برای مسئولیتکه امری نادرست است، هیچ ضابطه

و پاسخگو کردن سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

های کشاورزی درخصوص عدم طبیعی و شرکت شهرک

شکست طرح تعیین نشده است. ضمن اینکه  ای تیموفق

اصل « 12»و « 10»های تصویب چنین ممنوعیتی، مغایر بند

بر ایجاد نظام اداری صحیح و سوم قانون اساسی مبنی

 ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه است.پی

 ( 13) ماده

 «چ» بند
    

--- --- 

 ( 13) ماده

 «ح» بند
    

--- --- 

 ماده

 الحاقی
    

افزاری فراوان در بخش افزای و سختهای نرمبا وجود ظرفیت

کشاورزی، نبود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی، 

ترین عامل عدم موفقیت ها، مهمها و فرصتبرمبنای این قابلیت

محور توسعه کشور  عنوانبهاین بخش در ایفای نقش کلیدی خود 

انداز بخش است. در حقیقت از آنجایی که مشخص نیست چشم

کشاورزی چیست و نقشه راه رسیدن به آن نیز وجود ندارد، این 

ای مواجه بوده است که در اغلب های ریشهبخش همواره با چالش

رسد. نظر میحل برای آنها بسیار دشوار و ناممکن بهموارد، یافتن راه

ر الزم است استراتژی توسعه کشاورزی کشور برمبنای منظو بدین

های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و با تعریف ها و فرصتقابلیت

بر محور، مبتنیهای توسعه کشاورزی عدالتدقیق و علمی شاخص

 یند، تدوین و اجرا شود. انتیجه و مشتمل بر فر

  شود:ماده مستقل به طرح الحاق می عنوانبهمتن زیر 

نظام در بخش  یکل یهااستیتحقق س منظوربهماده: 

مکلف  یوزارت جهاد کشاورز ،یعیو منابع طب یکشاورز

فراگیر کشاورزی و منابع  یهاتشکل یاست با همکار

اتاق اصناف کشاورزی  ،یقاتیها و مراکز تحقطبیعی، دانشگاه

و منابع طبیعی و نمایندگان صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولید 

توسعه کشاورزی و  یسند راهبرد»کشاورزی،  هاینهاده

ها، انداز، مأموریترا مشتمل بر چشم« منابع طبیعی کشور

ها و برنامه اقدام، با توجه همزمان به خودکفایی شاخص

زیست و پایدار در محصوالت اساسی، ارزآوری، حفظ محیط

سال پس از  کیتأمین معیشت پایدار، حداکثر ظرف 

کمیسیون  بیقانون تدوین و به تصو نیااالجرا شدن الزم

 کشاورزی مجلس شورای اسالمی برساند.

 


