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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 والت و زاوه  بررسی موانع و مشکالت پیش روی زراعتکاران، باغداران و دامداران نظام های صنفی کشاورزی شهرستانهای تربت حیدریه، رشتتووار و وتوا ، مته

 در موعد مقررو .. 97/98وام های کشاورزان، پیشنهادات در رابطه با طرح های آبیاری تحت فشار، اعالم قیمت تضمینی گندم در سال زراعی پیرامون امهال 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

رشتووار و ووا ، مه والت و زاوه پیرامون  بررسی موانع و مشکالت پیش روی زراعتکاران، باغداران و دامداران نظام های صنفی کشاورزی شهرستانهای تربت حیدریه،

... موضوع این جلسه در موعد مقررو 97/98امهال وام های کشاورزان، پیشنهادات در رابطه با طرح های آبیاری تحت فشار، اعالم قیمت تضمینی گندم در سال زراعی 

 دبیروانه شورا می باشد.

(ریال )منوط به بازپرداوت اصل 1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )ذکر شده است که  سقف بوشودگی سود تسهیالت تا سقف یك 97قانون بودجه سال  16تبصره  (ط)در بند 

 ( ریال است.۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های متعلقه( پنجاه هزار میلیارد )تسهیالت و بوشش جریمه

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان آمده است که  97قانون بودجه سال  16تبصره  (و)د بنهمچنین در 

 تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و 1۳97سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه  1۳96بدهی معوق وود را که تا پایان سال 

 سود وود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
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 ی نمی شوندیماده قانونی اجرا 2ماه از سال هنوز این  6تشکلهای بوش کشاورزی اذعان دارند که با گذشت بیش از  

سقف تسهیالت است و کشور پیش بینی شده است که بسیار کمتر از نیاز موجود  هزار میلیارد تومانی برای این تسهیالت در کل۵ سقفرییس دبیروانه شورا اعالم نمودند 

 دروواست کرد.به استناد قانون بودجه تعریف شده و تنها می توان برای رشد سهم استان از این تسهیالت 

هنوز دستورالعملی به استان ها ابالغ نشده است و به  97قانون بودجه سال  16تبصره  (ط)و بند  (و)اجرای بند نماینده محترم بانك کشاورزی اعالم داشتند که برای 

 ابالغ دستورالعمل اجرایی وواهد شد.محض 

 از دیگر دروواستهای تشکلهای بوش کشاورزی بود.  سال برای کشاورزان 2سال و تقسیط پرداوت این وامها به مدت  ۳امهال وامهای  کشاورزی برای مدت 

دیده از حوادث غیرمترقبه و وشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان وسارتبکه بیان میدارد  قانون برنامه ششم توسعه ۳۳بند خ ماده به استناد 

اجرای و همچنین در  داری شهرستانامهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان وسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانك مربوطه و فرمان

  1۳97/۰6/۰6مورخ  74166ه/۵۵69۵و تصویب نامه شماره ت 1۳97/۰4/21مورخ  497۵۰ه/۵۵۵۵8تصویب نامه هیات وزیران ت

میلیارد تومان وسارت حوادث 9۰۰حدود هزار و  96-9۵در سال زراعی  اعالم داشتندرضوی  وراسان کشاورزی جهاد مواطرات کاهش و بحران مدیریت اداره رئیس

میلیارد تومان وسارت برآورد شده است. در دو سال اویر حوادث غیرمترقبه متعددی به بوش کشاورزی 6۵۰ تا امروزنیز  97-96غیرمترقبه را و در سال زراعی 

، سیل کالت و درگز و سرمازدگی فروردین و اردیبهشت 96، سرمازدگی اردیبهشت 96زلزله فروردین  ،9۵سرمازدگی شدید آذرماه  هایی جدی وارد آورد از جملهآسیب

97. 

صورت گرفته سازمان جهاد کشاورزی ، از سوی توسعه و تصویب نامه های هیان محترم وزیران قانون برنامه ششم ۳۳ماده « خ»برای اجرای بند  متعددی همچنین مکاتباتی
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 است. 

با مشکل های آبیاری تحت فشار  اجرای طرح چرا که با افزایش قیمت این مواد، دیگر دروواست تشکل های بوش کشاورزی بود. ت پلی اتیلنالله ها و اتصاتغییر قیمت لو

  مواجه شده است.

بحث تامین مواد پتروشیمی باعث شده تا کاروانجات تولید این محصول، توان  اعالم داشتندرضوی  وراسان کشاورزی جهاد سازمان آبیاری نوین های سامانه اداره مسئول

هزار ۳۰در دو ماه گذشته میزان عرضه مواد پتروشیمی در بورس به شدت کاهش یافته و تقاضا هر هفته همچنین  تامین نیاز بازار را به لحاظ حجم تولیدات نداشته باشند. 

  سبب افزایش قیمت می گردد.هزار تن می باشد، بنابراین بحث عرضه و تقاضا 2ائه می گردد، در حال حاضر تن در استان است اما آنچه در بورس ار

داشتند و البته توافقاتی که میان وزرای نفت و جهاد  ی آبیاری تحت فشارپیرو پیگیری هایی که وزارت جهاد کشاورزی و استان های برتر در حوزه اجرای سیستم ها

ر بحث ، مقرر است سهمیه ای در بوش مواد اولیه پتروشیمی به حوزه کشاورزی اوتصاص یابد تا صر  تولید زیرساوت های مورد نیاز آن ها به ویژه دکشاورزی انجام شد

 لوله و اتصاالت آن شود. 

ونحوه پرداوت در زمان مشوص  98-97راعی ت تضمینی گندم،جو و کلزا برای سال زماعالم قیآورین موضوع مورد دروواست تشکلهای بوش کشاورزی در ارتباط با 

 است. مشوص و بدهیهای دولت در این ارتباط
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 

با هد  بررسی تقاضاهای تشکلهای بوش کشاورزی استان بویژه شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه، ووا ، رشتووار، 

بیست و چهارمین جلسه دبیروانه شورای گفتگوی دولت و بوش وصوصی  با حضور اعضا و مه والت و ... 

 دستگاههای اجرایی ذیربط و بوش وصوصی و تشکلهای بوش کشاورزی برگزار گردید و تصمیات زیر اتواذ شد:

 
 

 

 

1 

 تکالیفکمیسیون محترم هماهنگی بانکهای استان ترتیبی اتواذ نماید تا در اولین جلسه کمیسیون گزارش عملکرد 

 9۵سال  اصالح قانون بودجه ۳۵تبصره حکم -1 

  96قانون بودجه سال  16تبصره  )و(بند  -2

 توزیع استانی آن-۳

گفت و گوی دولت و بوش وصوصی و دستگاههای  ن به دبیروانه شورایآهر بانك ارائه و نسوه ای از  به تفکیك 

دفتر اقتصاد استانداری، 

کمیسیون هماهنگی 

بانکهای استان، سازمان 

جهاد کشاورزی، سازمان 

 صمت

 

 

 روز 10
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 ارسال گردد. همراه با تحلیل نقاط قوت و ضعف تکالیف تعیین شده اجرای ذیربط)سازمان جهاد کشاورزی و صمت( 

2 

بوشودگی سود و جرایم تسهیالت تا سقف یك  1۳97قانون بودجه سال  16تبصره  (ط)بند  دربا توجه به اینکه 

 سیستم بانکی اظهار بی اطالعی می نمایند. لذا مقرر گردید: ،قید شده است ولی تا کنون از روند اجرامیلیارد ریال 

استان پیگیری نمایند تا  بانکهایکمیسیون هماهنگی و  دفتر محترم جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری -الف

قانون بودجه توسط سیستم بانکی مرکز به بانکهای استان ابالغ و  16تبصره  (ط)هرچه زودتر ساز و کار اجرای بند 

 اجرایی شود.

تاویر و عملکرد سیستم بانکی که ناشی از  1۳97قانون بودجه سال  16بند )ط( تبصره  تا ابالغ ساز و کار اجرایی-ب

قانون بودجه  16تبصره  (ط)به بوش کشاورزی پیرامون اجرای بند  استان ، سیستم بانکیاستان است کشور و

دفتر اقتصاد آورند و مقرر گردید موضوع از طریق بعمل  تسهیالت گیرندگان مساعدتهای الزم در این ارتباط با 

 استانداری نیز پیگیری گردد.

 

 

 دفتر جذب و حمایت از

سرمایه گذاری استانداری، 

کمیسیون هماهنگی 

 بانکهای استان

دفتر اقتصاد استانداری، 

 هماهنگی بانکهاکمیسیون 

 

سازمان جهاد کشاورزی، 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 هفته 2
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تسهیالت دریافتی را پرداوت نموده و  کشاورزی توانسته اند به موقعبا عنایت به اینکه بسیاری از فعاالن بوش -ج 

وب می شوند، مقرر گردید ساز و کار تشویقی توسط تشکلهای بوش کشاورزی و سء کشاورزان ووش حساب محجز

 دریافت کننده تسهیالت ارائه گردد.برای این تعداد از کشاورزان  سازمان جهاد کشاورزی و سیستم بانکی استان

 قانون بودجه 16تبصره  (ط)کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بررسی نمایند تا چنانچه در وصوص تکالیف بند -د

تر محترم ا، در وصوص افزایش سهم استان پیگیریهای الزم از طریق دفبصورت استانی تعیین سهم می گردد 97سال 

کها بعمل آید و چنانچه توزیع استانی وجود استانداری و دستگاه اجرایی و کمیسیون هماهنگی بان و جذب اقتصاد

 بعمل آید. 97قانون بودجه  16تبصره  (ط)مندی هرچه بیشتر فعاالن بوش در ارتباط با بند  ساز و کار بهره ،ندارد

، تشکلهای کشاورزی

 کمیسیون هماهنگی بانکها

 

دفتر اقتصاد استانداری، 

دفتر جذب استانداری، 

سازمان جهاد کشاورزی، 

کمیسیون هماهنگی 

 بانکهای استان

 

 

 

 

 

 مستمر
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3 

دبیروانه شورا ارائه گردید که  ، توضیحات الزم توسط رییس97قانون بودجه سال  16تبصره  )و(در ارتباط با بند 

 97به اسفند  97مهلت شهریور ماه  ،و گوی دولت و بوش وصوصی استان و مرکز حسب پیگیری شورای گفت

و اقدام می و در وصوص رفع ابهامات و نواقص، در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی  تمدید گردیده است

 باشد

 مستمر دبیرخانه شورا

4 

 تصویب و 21/۰4/1۳97 مورخ 497۵۰/ه۵۵۵۵8شماره ت به وزیران محترم هیات های با عنایت به تصویب نامه

قانون برنامه ششم توسعه که  ۳۳و در اجرای بند خ ماده  ۰6/۰6/1۳97 مورخ 74166/ه۵۵69۵ت شماره نامه

دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال آمده است بوشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان وسارت

اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان وسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانك مربوطه و 

و نظر به اینکه تشکلهای بوش کشاورزی وواهان اجرای  پیگیری و مورد اقدام قرار می گیرد اری شهرستانفرماند

قانون و تصویب نامه های هیات محترم وزیران می باشند و بانکها اعالم می دارند که در اینوصوص دستورالعملی از 

 :مرکز صادر نشده است لذا مقرر گردید

ذب سرمایه گذاری استانداری پیگیری نمایند تا سازو کار اجرایی توسط بانکهای مرکز قتصاد و جدفتر محترم ا-الف

 به بانکهای استان ابالغ شود.

دفتر اقتصاد و جذب 

کمیسیون استانداری، 

بانکهای  هماهنگی

 استان

 هفته 2
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مشوصات افراد دارای تسهیالت بوش کشاورزی مشمول این قانون  و کمیسیون هماهنگی بانکهای استان لیست-ب 

 هت اقدامات بعدی منعکس نماید.به سازمان جهاد کشاورزی ج ۰6/۰6/97الی  1/۰7/96را از تاریخ 

5 

، نظر به اینکه بوش در ارتباط با تغییر قیمت لوله ها و اتصاالت پلی اتیلن برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار

 اداره و مطابق اظهار نظر مسئول طرحها مسیر نمی باشدوصوصی اذعان دارد با افزایش قیمت این مواد، اجرای این 

رضوی بحث تامین مواد پتروشیمی باعث شده تا  وراسان کشاورزی جهاد سازمان آبیاری نوین های سامانه

پیگیری همچنین پیرو  کاروانجات تولید این محصول، توان تامین نیاز بازار را به لحاظ حجم تولیدات نداشته باشند.

رای نفت و ارت جهاد کشاورزی و استان های برتر در حوزه اجرای این سیستم ها داشتند توافقاتی میان وزهایی که وز

مقرر است سهمیه ای در بوش مواد اولیه پتروشیمی به حوزه کشاورزی اوتصاص یابد تا  جهاد کشاورزی انجام شد و

دفاتر محترم ه در بحث لوله و اتصاالت آن شود، لذا مقرر شد صر  تولید زیرساوت های مورد نیاز آن ها به ویژ

سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیریهای الزم جهت به اجرا اقتصاد و جدب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و 

سهمیه ویژه مواد پتروشیمی به بوش کشاورزی  مربوطه جهت اوتصاص رایدرآمدن توافقات حاصله فی ما بین وز

 ت پذیرد.صور

دفتر اقتصاد و جذب 

سازمان استانداری، 

 جهاد کشاورزی
 مستمر
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و  ونحوه پرداوت مشوصدر زمان  98-97ت تضمینی گندم،جو و کلزا برای سال زراعی ماعالم قیدر ارتباط با 

شورای از آنجا که سازمان جهاد کشاورزی پیشنهادات وود در اینوصوص را به  بدهیهای دولت در این ارتباط،

با توجه به  لذا مقرر گردید، ف نمایدلیاقتصادی ارسال نموده اند و می بایست شورای اقتصاد این موضوع را تعیین تک

 گردد:پیگیری  به شرح زیر سازمان جهاد کشاورزی سوابق مراتب از طریق دفاتر محترم اقتصاد و جذب استانداری و

از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که  توسعه که بیان میداردقانون برنامه ششم  1۰اجرای تبصره ماده  -الف

گونه افزایشی بابت عدم شده و از هیچتوسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی

خ سود پرداوت برووردار نشده باشند، تا زمان پرداوت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نر

موجب شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که بهسپرده اعالم شده توسط بانك مرکزی برووردار می

 .آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداوت بدهی وود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد

دفتر اقتصاد و دفتر 

جذب استانداری، 

سازمان جهاد 

، دبیرخانه کشاورزی

 شورا

 مستمر
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انجام به موقع ورید تضمینی محصوالت که بیان میدارد قانون برنامه ششم توسعه  ۳1اجرای بند ب ماده -ب 

( این قانون 1۰کشاورزی و درصورت وقفه در پرداوت ورید تضمینی، پرداوت مطابق تبصره بند )الف( ماده )

(، قانون تضمین ۳1ب( ماده ))عنوان جبران وسارت ناشی از تأویر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند به

با اصالحات و الحاقات بعدی را در بوش مغایرت  21/6/1۳68محصوالت اساسی کشاورزی مصوب ورید 

 .نمایداالجراء میموقو 

)مصوب قانون تمرکز وظایف و اوتیارات مربوط به بوش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی 1ماده اجرای  -ج

ریزی، نظارت و انجام گذاری، برنامهسیاست( که بیان می دارد کلیه اوتیارات، وظایف و امور مربوط به 1۳91

 شود:اقدامات الزم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می

تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داولی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی  -الف

زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، ورما، های روغنی، چای، سیبوش، روغن و دانهرنج، جو، ذرت، پنبهشامل گندم، ب

های لبنی، گوشت سفید، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده

 فصل ذیل با یك مرحله تبدیل در بوش کشاورزی:صنایع تبدیلی بال -ب    مرغ و نیز پیله ابریشم.گوشت قرمز، توم
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