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 خراسان جنوبیگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 استانداریمحل نشست:  12:30ساعت خاتمه: 10ساعت شروع : 13/12/98تاریخ جلسه : 20 شماره نشست :

 دستور جلسه

  

 پیش از دستور جلسه: 

 ---------------------------------------------- 

 

 

 
 

    

 

 دستور جلسه:

قنانون ششن     33ارائه پیشنناادات کارشناسنی درخصنوج اجنرای کامنل بنند )ه( مناده        " -

 "توسعه کشور
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 مشروح  مذاکرات

 

 پیش از دستور:

 

------------------------ 

 

 :جلسه دستور 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفتگوی احتشام  محسن در ابتدای جلسه

قانون برنامه ششم توسعه کشور  33به بیان توضیحاتی در خصوص بند )خ( ماده  دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی 

مهال اصل وام آنان به مدت سه دیده از حوادث غیرمترقبه و ا کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت، بخشودگی سود)

پرداخت و در ادامه ( سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان

اعالم مشکالت موجود در خصوص اجرای این قانون و دستور العمل های  به خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی

صادره پرداخت. خیریه از اهم مشکالت این حوزه را صدور دستورالعمل های مغایر و درنتیجه به تأخیر افتادن اجرای قانون، پایین 

ای استان های خسارت دیده، عدم درنظر بودن مبلغ اعتبارات تخصصیص یافته، اختصاص بودجه تخصیص یافته به کل استان ها به ج

گرفتن خوش حساب ها در اختصاص اینگونه امتیازات و بخشودگی ها )علی رغم اینکه این افراد نیز از خشکسالی و سایر حوادث 

د تا بدهی غیرمترقبه ضرر دیده اند اما با فروش ملک یا دریافت وامی دیگر و ... حساب خود را تسویه و ضرر دیگری را متحمل شده ان

درآمد و سود کمتری برخوردار است  بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها ازبیان نمود و افزود خود به بانک را تسویه نمایند.( 

دولت باید مبلغ تخصیص یافته جهت اجرای این قانون را افزایش دهد و در تمام دنیا رسم بر این است که به بخش های کم درآمد و 

از طرف دولت تعلق می گیرد که یکی از این سوبسیت ها می تواند بخشش سود، جرایم و استمهال تسهیالت دریافتی  سوبسیت هایی

 کشاورزان خسارات دیده باشد.

 به ارائه نظرات خود در خصوص دستور جلسه و دستور العمل های ابالغی پرداختنددر ادامه هریک از حاضران در جلسه 

 

  خارج از دستور:

------------------------- 
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 مصننوبات اسنننتانی

 تننننصمیمات عنننوان دستننور ردیف

1 

ارائه پیشناادات کارشناسی 

ه( درخصوج اجرای کامل بند )

 قانون شش  توسعه کشور 33ماده 

پیگیری  مصوب شد دفتر مدیریت بحرانی استانداری و سازمان جااد کشاورزی استان درخصوج

 33مشولین بند ه ماده )بانک مرکزی( لحاظ نمودن موارد ذیل در دستور العمل ابالغی آتی  جات

 اقدام نمایند:قانون شش  توسعه کشور 

بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیز مشمول اماال و بخشودگی مطالبات بند )ه( ماده  -

 گردد. 33

وسعه کشور بین همه استان ها تقیس  قانون شش  ت 33اعتبار تخصیص یافته به بند )ه( ماده  -

 و فقط استان های خسارت دیده شامل این اعتبار شوند. نشود

در تخصیص اعتبار تأمین شده، درصد استان های محروم و ک  برخوردار، بیشتر از استان های  -

برخوردار لحاظ گردد و استاناایی مانند خراسان جنوبی که دارای خشکسالی های بیست ساله 

 د به طور ویژه دیده شود.می باش

 .گردد 33 ماده( ه) بند های بخشودگی شامل نیز ملی توسعه صندوق تسایالت -

)اع  از اینکه تسایالت خود را پرداخت  "کشاورزان خسارت دیده"با عنایت به عام بودن قانون  -

تسایالت کرده باشند یا نکرده باشند( درصدی از اعتبارات تخصیص یافته به این قانون، ویژه 

گیرندگان خوش حساب )به منظور تشویق سرمایه گذاران که تسایالت خود را در بازه زمانی 

 مشمول تسویه نموده اند( در نظر گرفته شود.

 نراگیرنمصننوبات مننلی و فن

 تننننصمیمات عنننوان دستننور ردیف

1 

ارائه پیشناادات کارشناسی 

ه( درخصوج اجرای کامل بند )

 قانون شش  توسعه کشور 33ماده 

مشولین بند )بانک مرکزی( آتی لحاظ نمودن موارد ذیل در دستور العمل ابالغی  جاتمصوب شد 

 گردد: از طریق شورای گفتگوی مرکز پیگیری قانون شش  توسعه کشور، موارد ذیل 33ه ماده 

)خ( ماده  بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیز مشمول امهال و بخشودگی مطالبات بند -

 گردد. 33

قانون ششم توسعه کشور بین همه استان ها تقیسم  33اعتبار تخصیص یافته به بند )خ( ماده  -

 و فقط استان های خسارت دیده شامل این اعتبار شوند. نشود

در تخصیص اعتبار تأمین شده، درصد استان های محروم و کم برخوردار، بیشتر از استان های  -

و استانهایی مانند خراسان جنوبی که دارای خشکسالی های بیست ساله می برخوردار لحاظ گردد 

 باشد به طور ویژه دیده شود.

 .گردد 33 ماده( خ) بند های بخشودگی شامل نیز ملی توسعه صندوق تسهیالت -

)اعم از اینکه تسهیالت خود را پرداخت  "کشاورزان خسارت دیده"با عنایت به عام بودن قانون  -

یا نکرده باشند( درصدی از اعتبارات تخصیص یافته به این قانون، ویژه تسهیالت کرده باشند 

گیرندگان خوش حساب )به منظور تشویق سرمایه گذاران که تسهیالت خود را در بازه زمانی 

 مشمول تسویه نموده اند( در نظر گرفته شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


