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فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

قوانین و مقررات

به موجب مصوبه دولت::

پرداخت خسارت سرمازدگی ،خرید
واکسن تب برفکی و یارانه به
تولیدکنندگان کشمش
دولت با پرداخت  250میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای جبران
خسارات ناشی از برف و سرمازدگی به بخش کشاورزی موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع
رسانی دولت ،در جلسه هیات وزیران که شامگاه یکشنبه به ریاست حجت
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد ،دولت با
اختصاص مبلغ  413میلیارد و  170میلیون ریال اعتبار و تسهیالت بانکی برای
پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور
موافقت کرد.
بر این اساس ،مبلغ یکصد میلیارد و بیست میلیون ریال اعتبار برای جبران
خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی
از برف اخیر و حوادث غیرمترقبه در استان گیالن اختصاص یافت.
همچنین مبلغ  13میلیارد و  150میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آسیبدیدگان ناشی از برف اخیر
استان یادشده با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد
در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای به منظور بازسازی واحدهای مسکونی
شهری و روستایی پرداخت می شود.
دولت همچنین مبلغ  250میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت از محل
منابع کشاورزی برای جبران خسارات ناشی از برف و سرمازدگی به بخش
کشاورزی با سود و کارمزد  10درصد با بازپرداخت حداکثر  5سال به
خسارت دیدگان اختصاص داد.

اعضای دولت همچنین با اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار برای خرید
واکسن و کنترل تب برفکی دام به سازمان دامپزشکی کشور موافقت کردند.
اختصاص یارانه به تولیدکنندگان کشمش
هیات وزیران در این جلسه مقرر کرد که به منظور حمایت از باغداران
تولیدکننده کشمش و حفظ سهم صادرات آن در بازارهای جهانی ،به تمامی
باغداران تولیدکننده محصول ،به ازای هر کیلوگرم  5000ریال یارانه پرداخت
شود.
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فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
به موجب تصمیم دولت:

اقدامبانککشاورزینسبتبهپرداختتسهیالتبهکشاورزان
خسارتدیدهناشیازوقوعبرف،یخبندانوسرمازدگی
درپاییز 1۳۹۵استانمازندران
هیأت وزیران در جلسه  1395/09/17به پیشنهاد شماره  884235مورخ
 1395/09/16سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و
هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
1ـ به منظور حمایت از کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع برف ،یخبندان و
سرمازدگی در پاییز  1395استان مازندران ،بانک کشاورزی موظف است
نسبت به تأمین حداکثر دو هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ده درصد از محل
منابع خود اقدام نماید.
2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تأمین مابه التفاوت نرخ
سود تسهیـالت یادشده از محل اعـتبارات مصوب مربوط قوانین بودجه سنواتی
اقدام نماید.
3ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است نسبت به معرفی فهرست خسارت
دیدگان پس از تأیید کارگروه مدیریت بحران استان مازندران به بانک
کشاورزی اقدام نماید.
4ـ صندوق بیمه محصوالت کشاورزی موظف است در اسرع وقت نسبت به
پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش اقدام کند .سازمان برنامه و بودجه
کشور نیز نسبت به تخصیص اعتبارات اعالمی از صندوق مذکور تا سقف
دویست میلیارد ریال اقدام نماید.
 5ـ بانک های عامل موظفند حسب اعالم کارگروه مدیریت بحران استان
مازندران نسبت به استمهال دوره بازپرداخت تسهیالت دریافتی خسارت
دیدگان موضوع این تصویب نامه حداکثر به مدت یک سال اقدام نمایند.
 6ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات استان مازندران ،وزارت
جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف یک هفته از ابالغ این تصویب-
نامه نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه و چگونگی پرداخت کمک
بالعوض با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.
تبصرهـ اعتبار مورد نیاز این بند حداکثر تا سقف سیصد میلیارد ریال توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه
سال  1395کل کشور تأمین خواهد شد.
7ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی ،سازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران موظف است نسبت به خرید توافقی محصول مذکور اقدام نماید.

تبصره1ـ اعتبار موردنیاز این بند حداکثر تا سقف دویست میلیارد ریال توسط
سازمان برنامه و بودجه کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه
سال  1395کل کشور تأمین خواهد شد.
تبصره2ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است گزارش عملکرد
این بـند را پس از تأیید سازمان حـسابرسی به سـازمان برنامه و بودجه کشور
ارایه نماید.
 8ـ به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی،
وزارت جهادکشاورزی موظف است با همکاری استانداری مازندران و سایر
دستگاه های اجرایی ذی ربط ،اقدامات و پیگیری های الزم را برای بهبود
کیفیت و بهره وری تولید (اصالح باغات و سایر موارد) ،کمک به استقرار پایانه
صادراتی و حمایت از ایجاد تشکل های صادراتی توانمند ،بهبود وضعیت بسته
بندی و بازاریابی و نشان سازی (برندسازی) ،ساماندهی وضعیت حمل و نقل و
تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه
محصوالت کشاورزی به عمل آورد.
معاون اول رییسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

اختصاص  170میلیارد تومان تسهیالت برای جبران خسارت سرمازدگی در استان های مرکزی و خراسان جنوبی
دولت با اختصاص  170میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت برای جبران خسارت سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان
های مرکزی و خراسان جنوبی موافقت کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیأت وزیران با اختصاص مبلغ دو
هزار و  120میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در برخی مناطق کشور موافقت کرد.
بر این اساس ،مبلغ یکصد میلیارد ریال برای بازسازی و ایمنسازی زایرسراها و سایر بخشهای آستان مقدس امامزاده
آقاعلیعباس(ع) شهرستان نطنز ،برای مقابله با حوادث غیرمترقبه ،مبلغ سیصد میلیارد ریال برای جبران خسارات ،تعدیل و
ساماندهی تعاونیهای صیادان پره استان گیالن ،مبلغ هفتصد میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت برای جبران
خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان مرکزی و مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی ارزان
قیمت برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی با اولویت محصول زعفران و
انار در شهرستانهای فردوس ،بشرویه و سرایان اختصاص یافت.
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