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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
به منظور جلوگیری از گسترش فساد و رانت در توزیع ارز ترجیحی، حمایت جامع از تولیدکنندگان و حمایت 
هدفمند از مصرفکنندگان محصوالت اساسی کشاورزی و غذایی و همچنین موثرتر نمودن حمایتها درطول 

زنجیره ارزش این محصوالت، طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد.

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمد رشیدی - سیدصادق طباطبائی نژاد - روح الله حضرت پورطالتپه - محمدصالح جوکار - علی 
اکبر علیزاده برمی - جالل محمودزاده - الیاس نادران - مهرداد گودرزوندچگینی - رمضانعلی سنگدوینی 
- علی حدادی - قاسم ساعدی - علی اکبر بسطامی - محمدتقی نقدعلی - سیدمجتبی محفوظی - مهدی 
عسگری - سیدجواد ساداتی نژاد - مجید نصیرائی - سیداحسان قاضی زاده هاشمی - منصور شکرالهی 
- مهدی طغیانی - قدرت الله حمزه شلمزاری - محمدطال مظلومی آبرزگه - عبدالحسین روح االمینی 
نجف آبادی - مهدی شریفیان - جواد کریمی قدوسی - حسن شجاعی علی آبادی - همایون سامه یح 
نجف آبادی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - علی علیزاده مراغه - صدیف بدری - موسی احمدی - 
محمد سبزی - مجتبی رضاخواه - پرویز اوسطی - احسان ارکانی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - 
مصطفی طاهری - رسول فرخی میکال - زهرا شیخی مبارکه - ابوالفضل ابوترابی - حسین حاتمی - 
کیومرث سرمدی واله - مجتبی توانگر - رحمت اله نوروزی - رضا آریان پور - اقبال شاکری - سیدجواد 
حسینی کیا - روح اله نجابت - علیرضا نظری - نصراله پژمان فر - حسین میرزائی - بهزاد علیزاده دهلران 
- منصورعلی زارعی کیاپی - اسماعیل حسین زهی - فریدون حسنوند - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
- شیوا قاسمی پور - اصغر سلیمی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسینعلی حاجی دلیگانی - ابراهیم 
عزیزی شیراز - مجتبی بخشی پور - علیرضا عباسی - یعقوب رضازاده - جواد نیک بین - سیدعلی 

یزدی خواه - عبدالجالل ایری - امانقلیچ شادمهر 
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عنوان طرح:
طرح ساماندهی محصوالت کشاورزی

ساماندهی محصوالت کشاورزی
ماده۱ : ماده۱- تخصیص هرگونه ارز ترجیحی و یا دولتی برای واردات نهادههای دامی، دانههای روغنی 

و  روغن خام، ممنوع میباشد.
ماده۲ : ماده۲- دولت موظف است از منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز، نسبت به پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای هفت 
دهک درآمدی به تناسب هر دهک  به مصرفکنندگان محصوالت نهایی کشاورزی و غذایی  و با اولویت ۷دهک 
درآمدی(۶۰میلیون نفر جمعیت) و اقشار آسیبپذیر بارعایت سبد مطلوب غذایی توصیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی براساس بانک اطالعاتی رفاه ایرانیان ( وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و مشارکت کلیه نهادهای حمایتی و 
انقالبی از طریق ساز و کارهای فناورانه اقدام نماید. پرداخت مساوی این یارانه به همه مشمولین به هرنحوی از انحاء ممنوع 

می باشد. میزان یارانه پرداختی در هر ماه به تناسب تغییر قیمت محصوالت تحت پوشش این قانون متفاوت میباشد. 
ماده۳ : ماده۳- دولت مکلف است نسبت به اجرایی نمودن «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در 
وزارت جهادکشاورزی» مصوب   ۲۴/   ۱۱/  ۱۳۹۱ اقدام  و بمنظور کارآمد نمودن سیاست های حمایت از تولید و بازار 
محصوالت کشاورزی و غذایی، کلیه فعالیت های برنامه ریزی، سیاستگزاری، و هماهنگی زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی 
و غذایی از پیش از تولید( نهاده ها و عوامل تولید) تا سفره (مصرف کننده نهائی) را در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز نماید.

ماده۴ : ماده۴- دولت موظف است در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، مبنی بر دستیابی به 
خوداتکایی درخصوص محصوالت راهبردی که نقش اساسی در ارتقای امنیت غذایی کشور دارند، نسبت به عقد قرارداد قانونی 
تولید با تشکل های رسمی تولیدکنندگان محصول مورد نظر (بعنوان نماینده قانونی ایشان)، با پرداخت ۵۰ درصد هزینه واقعی 
تولید در زمان عقد قرارداد برای هر واحد محصول (با احتساب میانگین عملکرد در واحد سطح یا واحد تولیدی  محصول مورد 
نظر)  به اضافه سود متعارف، در قبال تعهد تشکل به تحویل کل محصول تعهد شده در هنگام برداشت و یا زمان تحویل تولید 
به دولت، دو ماه قبل از شروع سال زراعی و یا دوره تولیدی اقدام نماید. مابقی مبلغ قرارداد توسط دولت هنگام تحویل محصول 
از طرف تشکل قانونی مرتبط،  با احتساب قیمت روز محصول که براساس کیفیت محصول تحویلی و محاسبه میزان رشد قیمت 
درج شده برای هر واحد محصول در هنگام عقد قرارداد و  براساس آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده 

(رسمی اعالمی بانک مرکزی ) و کسر مبلغ پرداخت شده در هنگام عقد قرارداد  پرداخت میشود.
ماده۵ : ماده۵- تشکل های رسمی موظف هستند همانند قرارداد قانونی عقد شده با دولت را براساس الگوی کشت و یا تولید 
پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی و اختصاص سهمیه تولید، با هرکدام از اعضای خود عقد، و نسبت به جمعآوری و تحویل 

محصول به دولت و پرداخت مبالغ دریافتی به اعضا اقدام نمایند.
ماده۶ : ماده۶- دولت مکلف است تمام امکانات، اعتبارات و توان خویش را در جهت کمک به تولیدکنندگان محصوالت 
موضوع ماده (۱) بمنظور انجام تعهدات ایشان بکار گیرد. در خصوص سایر محصوالت، دولت موظف است از طریق ایجاد 
بسترهای قانونی برای توسعه کشت قراردادی، حمایت الزم از ذینفعان زنجیره ارزش این محصوالت را در چهارچوب الگوی 
کشت و یا تولید و با اتخاذ سیاست های حمایتی با حداقل مداخله در فرآیند اجرائی و یا قیمتگذاری این محصوالت فراهم 

آورد.
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ماده۷ : ماده۷- سرکوب قیمت دریافتی تولید کننده محصوالت کشاورزی و غذایی به هرنحوی از انحاء ممنوع میباشد و دولت 
صرفاً مکلف به حمایت هدفمند از مصرف کننده نهایی این محصوالت و جلوگیری از بروز انحصار در تولید و عرضه این 

محصوالت با ایجاد بسترهای الزم بمنظور رقابتی تر شدن تولید و عرضه این محصوالت میباشد.
ماده۸ : ماده۸- درخصوص محصوالت کشاورزی و غذایی که حسب شرایط اقلیمی و طبیعی، تولید داخل کفاف نیاز داخل را 
نمی دهد، دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید داخلی این محصوالت ، نسبت به اجرای سیاست « تعرفه سهمیه ای 
واردات (تعرفه پایین برای واردات میزان کمبود و تعرفه باال برای واردات مقدار بیشتر از میزان کمبود تولید داخل)» برای اقدام 

نماید.
ماده۹ : ماده۹- صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و غذایی در صورت تعهد به تامین نیاز داخل، مجاز به استفاده از ارز حاصل 

از صادرات برای واردات فناوری ها و نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی میباشند.
ماده۱۰ : ماده۱۰- دولت موظف است سیاستها وابزارهای حمایتی  خویش  درخصوص محصوالت کشاورزی را به تفکیک 
ابزارهای حمایتی برای محصوالت «راهبردی»، « ویژه» و « خاص منطقهای» متناسب با الگوی کشت و تولید،  سطح فناوری 
تولید و  ساختار و ذینفعان زنجیره ارزش هر محصول،  سه ماه قبل از شروع سال زراعی به شفافیت اعالن و تا پایان سال زراعی 

بعد، از هرگونه تغییر در این سیاست ها پرهیز نماید.
ماده۱۱ : ماده۱۱- دولت مکلف به ثبات در سیاستها و تصمیمات تجاری اعم از سیاستهای وارداتی و صادراتی  درطول 
سال زراعی و دوره های تولیدی از طریق برنامه ریزی دقیق و ماهانه تولید و عرضه میباشد و درصورت تغییر این سیاست ها 
و تصمیمات و متضرر شدن تولیدکنندگان و ذینفعان زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و غذایی، موظف به جبران ضرر و 

زیان ایشان  به تناسب می باشد.
ماده۱۲ : ماده۱۲- دولت موظف است برای ساماندهی قراردادهای موضوع این قانون و محصوالتی که قابلیت عرضه در بورس 
کاال را دارند، از این ظرفیت برای شفاف سازی قراردادها و اجرای سیاست های حمایتی استفاده نماید. با توسعه بازار بورس 
کاال، دولت موظف است به تدریج وظایف تصدی گری خویش را بهتشکل های رسمی و ذینفعان زنجیره ارزش محصوالت 

کشاورزی و غذایی واگذار و صرفاً نقش حاکمیتی و حمایتی خویش را برعهده بگیرد.
ماده۱۳ : ماده۱۳- شرکت های «پشتیبانی اموردام» و «بازرگانی دولتی» با استفاده از ساز و کارهای ارائه شده در این قانون صرفاً 
وظیفه مدیریت ذخایر راهبردی محصوالت مد نظر این قانون را برعهده خواهند داشت و از هرگونه معاملهای که جنبه انحصاری 

دولتی را تقویت مینماید منع می شوند.
ماده۱۴ : ماده۱۴- آیین نامه های اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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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 طرح ساماندهی محصوالت 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:
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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 

ادارهکل 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

www.dotic.ir

http://dotic.ir
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

www.dotic.ir

http://dotic.ir

