
  

 

 هب انم خدا 

یاحمد جنت  اللهتی آجناب آاقی   

شورای نگهبان محترم  دبیر  

رض ادببا سالم و  ع  

؛       تسهیل و پشتیبانی امر تولید رد بخش کشاورزی رد شرایط حساس کنونی کشور احتراماً
پیرو منویات مقام  معظم  رهبری   حسب اهمیت 

 11ماده  غیر کارشناسی و تصویب شتازبده متاسفاهنرساندهب استحضار میو توجه مجلس محترم شورای اسالمی و نمایندگان دلسوز آن  هب این مهم  

ت کشاورزی پشتیبانی و » طرح هب رغم مخالفت دولت با ربخی مواد که رد سی و هفتمین جلسه مجلس شورای اسالمی،  «رفع موانع تولیدا

کات کلیدی اشاره شده رد گزار آن، عدم توجه  مخالفت و  *اهی مجلسمرکز ژپوهش 15/06/1400مورخ  25017754ش شماره هب ن

، آب و منابع طبیعی  ان خاک اهی دلسوز اه و دغدهغدل نگرانی رب ،مجلس با اصالحات انجام گرفته رد صحن علنی مجلسکمیسیون کشاورزی

ززیمان افزوده تصمیمی، رد شرایط انبسامان فعلی خاک و آب کشور، چنان واضح و  است.  و آب میهن ع
تبعات و پیامداهی چنین 

م 
نج

رد، با این وجود ا  و کشاورزی  منابع طبیعی، اهی علمی مرتبط با آب، خاک، محیط زیستنمبرهن است که نیازی هب تبیین و تشریح ندا

ن، ژپوهشگران و کارشناسان مراکز علمی، اجرایی و ژپوهشی، طبق وظیفه و رسالت خود، نتایج و دستاورداهی  متشکل از اساتید، اندیشمندا

 دارد:روض میوار مع اجرایی شدن اقنون فوق را فهرست

ری آن از طریق تغییر گسترده کارربی اراضی، فشار رب استخراج بیشتر  ربهم خوردن تعادل اتریخی .1 حوزه آبخیز و ایجاد فشار رب سالمت و پایدا

ثی و آلودگی آباهی زریزمینی از طریق حفر چاهآب مشکل افضالب واحداهی احدا
 اهی زریزمینی و ...اهی غیر مجاز، 

  2392 شماره:

  31/06/1400 اتریخ: 

 



 دولتیمتجاوزان هب اراضی ملی و خواران و حمایت از زمین .2

 المالمنابع ملی و بیت متصرافناهی اقنونی ربخورد با شیوهو تطویل  تحدید .3

تسهیل بی .4
کان انتقال قطعی منابع طبیعی و انفال هب اشخاصخواری با ایجاد روشسابقه زمین  اهی ام

 ، رتویجی و ایجابی رد جهت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی د چالش ردتبیین سیاست اهی تشویقیایجا .5

گاه اهی دولتی رد جهت جلوگیری از ایج .6 کاری مورث و عمومی مردم و ساری دست تغییر کارربی و خرد شدن اراضی تصرف منابع طبیعی و اد چالش رد هم

 کشاورزی 

 و منابع طبیعی گسترش بی روهی و سلیقه ای تغییر کارربی اه و قربانی نمودن اراضی مرغوب کشاورزی  .7

با موکول نمودن آن هب مفروزات  (طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی طرح کاداستری اراضی کشاورزی )چالش رد رفع موانع اقنونی و فنی  .8

 اهی کاداستری تهیه شده رد سنوات گذشتهموجود هب جای نقشه

گاه سلیقه ای هب  .9  اراضی کشاورزی و تغییر کارربی بی روهی این اراضیمنابع طبیعی و ن

تسهیل  .10
  بورس بازی زمین حمایت از وهب افراد غیرکشاورز اه ریم شهراه و روستاورزی واقع رد ح فروش اراضی کشا

خل .11 کلیف مقررات موازی رد اراضی دارای تدا  ایجاد چالش رد تعیین ت

اهی تحت عنوان عوام فریباهن فعالیتاه و روستااه اراضی کشاورزی واقع رد خارج از محدوده اقنونی شهرمنابع طبیعی و گسترش ساخت و ساز رد  .12

ری کشاورزی و منابع طبیعی    اهری اه و دهیا، شهرداری اهو گسترش ید بخشدا

ری وظایف حساس و مفسده .13 کننده موافقت اصولی و جهاد کشاورزی عدم نظارت مراجع قبلی صاردعلیرغم  زای حاکمیتی هب بخش خصوصیواگذا

ث اه و عدول مجریان طرح اه  رب احدا

تسهیل .14
رصه حمایت از متخلفان و  زی هب ع ری انشعابات آب، با اراضی کشاورزی تغییر کارربی غیرمجاز اهی منابع طبیعی و دست اندا واگذا

تشکلاهی خدمات رسان ، گاز و تلفن توسط ادارات و شرکتربق
 اهی خصوصیبا مجوز 



تشکل محور رد ا ایجاد مانع رب سر راه .15
تشکیل نظام اهی بهره ربداری 

راضی کشاورزی اعم از شرکت اهی سهامی زراعی ، تعاونی تولید ، کشت و 

 با خرد نمودن هرچه بیشتر اراضی ...صنعت و

کان عدم  .16 ث آنها رد این طرح مجاز شناخته شده هب دلیل تغییرکارربی محسوب نشدن آنهانظارت دقیق و مستمر رب ام  مستحداثت متنوعی که احدا

نجمن
آمادگی ربای اراهئ ادله مبسوط و مستدل مورد نیاز ربای لزوم  بازنگری این  ن این ردخواست ضمن اعالماکنندگاهی علمی امضاما ا

کاری رد تنظیم  طرح اهی  کارشناسی،  راه و تذکرات الزم  طرح  و هرنوع هم پاسخگوی  ات  حظات بخشی و سیاسی معروض داشته را بدون مالهشدا

ززیان استدعا داریم نسبت هب عدم اجرای این تصمیم و رفع نگرانیاهی آینده باشیم. لذا از شما نسل صصین و ژپوهشگران ع متخ
اهی 

 پیگیری الزم مبذول دارید. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

گاه زید علی طالبی  استاد دانش

نجمن آبخیزداری اریان و رئیس  
 ا

 انمه نی ا از کنندگان تی حما

نجمن    
 اهی علوم  منابع طبیعی و محیط زیستدکتر علی سالجقه رئیس اتحادهی ا

نجمن   
 کشاورزی مدرن   علوم  اهیدکتر غالمحسین طهماسبی   رئیس اتحادهی ا

نجمن اهی علوم زیستی اریان 
 دکتر مهران حبیبی رضایی رئیس ا

نجمن زراعت و اصالح نبااتت اریان            دکتر منصور امیدی 
 رئیس ا

نجمن سیستم
 اهی سطوح  آبگیر باران اریان               دکتر سید محمد اتجبخش رئیس ا

نجمن علوم خاک اریانمنوچهر گرجی دکتر 
 رئیس  ا



نجمن مدرییت و کنترل مناطق بیابانی اریانمحمد زارع   دکتر   
 رئیس ا

گلبانی اریان           مهندس  نجمن جن
 علی بناگر    رئیس ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

تفصیل هب معایب این  اهی مجلس مرکز ژپوهش 15/06/1400مورخ  25017754گزارش شماره *
اقنون  43اصل « 9»اهی آن با بند اقنون و مغاریتکه رد آن هب 

، بند  ت کشاورزی اه، منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ وری بهینه از سرماهیاهی کلی آمایش سرزمین مبنی رب حفظ، احیا و بهرهاز سیاست« ح»اساسی مبنی رب افزایش تولیدا

و « 1»اهی کلی منابع طبیعی و بنداهی از سیاست« 3»و « 2»زیست، بنداهی  اهی کلی محیطاز سیاست «6»و « 5»، «1»اهی توسعه و نیز بنداهی زیست رد طرح محیط

یی رد صورت تصویب آن رپداخته استاز سیاست« 3» ، و اتکید صریح هب از بین رفتن منابع پاهی و رد نهایت تهدید امنیت غذا  .اهی کلی نظام رد بخش کشاورزی


