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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه توجیهی: طبق آخرین برآوردها و اظهار نظرهای صورت گرفته امسال کشور به حدود ۹ میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارد. ۶,۴ میلیارد دالر مربوط به واردات کاالهای 
اساسی و ۲.۵ میلیارد دالر برای واردات دارو است. این در حالی است که سال گذشته رقم تخصیص ارز 

دولتی ۱۱ میلیارد دالر و سال قبلتر از آن ۱۴ میلیارد دالر بود.
در حال حاضر تنها ۵ قلم کاالی اساسی ارز دولتی میگیرند و دولت به روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله 

سویا، جو و ذرت ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهد.
نیاز ساالنه به ذرت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آن تولید است و این نشان 

میدهد که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات باید صورت گیرد.
نیاز کلی کشور به جو ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است، ۷۰۰ هزار تن آن ذخایر است و ۳ میلیون تن آن تولید 
داخل است و این یعنی کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو وارداتی نیاز دارد. در مورد کنجاله سویا نیاز 
کلی کشور ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، یک میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک میلیون و ۹۵۰ هزار 
تولید میشود که نیاز به واردات این کاال یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن است. نیاز کشور به دانههای روغنی ۳ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که بر این اساس تولید کشور ۴۰۰ هزار تن است و مابقی بایستی از طریق واردات 
تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن از ذخیره و 

۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین میشود.
سیاست های کلی کشاورزی و همچنین اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کرده است تا کشور را از واردات 
این محصوالت بی نیاز کند. ابالغ این سیاست کلی اگرچه به صورت قانونی در سال ۹۱ صورت گرفته است 
اما خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزی از ارمان های نخستین در انقالب اسالمی بوده و در سخنان 
امام هم بارها بر ان تاکید شده و در دولت های مختلف برای ان مثال برنامه ریزی پنج ساله و ده ساله شده 

است!
براساس ماده ۳۱ قانون برنامه ششم دولت موظف بوده است برای تحقق سیاست های کلی فوق الذکر تا پایان 

سال ۱۴۰۰ در محصوالت اساسی کشاورزی خودکفا شود.
ایران در سال ۹۸، ۱۲ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دالر واردات محصوالت بخش کشاورزی و غذا داشته است. هم 
زمان۲۵۹میلیون دالر گوجه فرنگی و ۱۷۶میلیون دالر هندوانه صادر کرده است. خودکفایی ۹۵ درصدی در 
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محصوالت استراتژیک کشاورزی بعید است جایی برای تولید با هدف صادرات گوجه و پیاز و خیار و هندوانه 
باقی بگذارد!

پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ ،ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر، 
برنج نیمهسفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، جو به ارزش یک میلیارد و ۹ 

میلیون دالر، کنجاله به ارزش ۹۵۰ میلیون دالر و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۵ میلیون دالر بوده است.
تا زمانی که کشاورزان بتوانند گوجه و هندوانه و خیار و پیاز را به نرخ های جهانی بفروشند بدیهی است که 
حاضر نمی شوند محصوالت استراتژیک کشت کنند. عجیب است که دولت حاضر است محصوالت کشاورزی 
را از خارجی ها با نرخ جهانی بخرد اما حاضر نیست از کشاورز داخلی با همان نرخی که از خارجی ها می 
خرد محصول را بخرد! بخش مهمی از علل محقق نشدن خودکفایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی 

همین سیاست های غلط قیمتی دولت است.
دولت می تواند مابه التفاوت دالر ۴۲۰۰ با بازار ازاد را صرف خرید تضمینی با قیمت های جهانی از کشاورزان 
داخلی کند. این امر موجب کاهش وابستگی به ارز و کاهش تقاضا در بازار هم خواهد شد و از تکانه های 

ارزی در اینده هم پیشگیری خواهد کرد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - علی علی زاده - احمدحسین فالحی - روح اله نجابت - رسول فرخی میکال 
- سیدعلی یزدی خواه - سیدکاظم دلخوش اباتری - علی خضریان - نصراله پژمان فر - مجید نصیرائی 
- علی اصغر عنابستانی - انور حبیب زاده بوکانی - علیرضا ورناصری قندعلی - سیدجواد حسینی کیا 
- علی اکبر بسطامی - محمدمهدی زاهدی - ابوالفضل ابوترابی - یعقوب رضازاده - الهویردی دهقانی 
- عباس جهانگیرزاده - محمدصالح جوکار - جعفر قادری - مسلم صالحی - محمدحسین فرهنگی - 
حسن نوروزی - جالل محمودزاده - محمدتقی نقدعلی - بهزاد رحیمی - کمال حسین پور - موسی 

احمدی - بهروز محبی نجم آبادی 
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عنوان طرح:
اصالح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی

ماده واحده: متن زیر جایگزین تبصره ۶ قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی می شود:

تبصره ۶: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر 
سال زراعی را به گونهای تعیین نماید که از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ 
روز منتهی به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحالل بازار نیمایی نرخ ارز در 

بازار ازاد کمتر نباشد.

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


5

هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

اصالح تبصره ۶ قانون تضمین خرید خدمات کشاورزی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: با توجه به اینکه اصالح مورد نظر مربوط به کل مادهنمیباشد 
و همچنین به جهت رعایت اصول نگارش متون قانونی، پیشنهاد میشود متن طرح به صورت زیر نگارش یابد: 

مادهواحده- در تبصره (۶) قانون خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ عبارت «میزان افزایش آن هیچگاه 
از نرخ تورم...» تا آخر تبصره حذف و عبارت «از ۹۰ درصد میانگین قیمت همان محصول در بازار جهانی در ۳۰ روز منتهی 
به تصویب و تبدیل ان با نرخ ارز در بازار نیمایی و در صورت انحالل بازار نیمایی نرخ ارز در بازار ازاد کمتر نباشد.» 

جایگزین شود. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ /۰۶ /۱۳۶۸ با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 
۱۳۹۹/۹/۹ مصوب: ۱۳۶۸/۰۶/۲۱

بخش های قانون: همه متن
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