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عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
گفت :طرح اختصاص یک درصد فروش نفت و میعانات گازی برای
استفاده در بخش آب در مجلس به تصویب رسیده است .به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایرنا ،محمدتقی توکلی در نشست تخصصی مدیریت
منابع آب با حضور بخش خصوصی در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران ،افزود :روند کنونی استفاده از
آب در کشور پرخطر است .وی ادامه داد :موضوع کنترل و نظارت بر
برداشت آب راهکاری موثر در این زمینه می باشد و مهم ترین بخش آن
نصب تجهیزات برای تحویل حجمی آب است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اضافه برداشت اغلب
کشاورزان از آب چاهها ،تصریح کرد :در حال حاضر 6۵میلیارد مترمکعب
آب کشور از منابع آب زیرزمینی برداشت می شود و محاسبه آن زمانی
امکان پذیر است که میزان برداشت ها پایش شود .
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توکلی با اشاره به تخصیص  ۷۰۰میلیارد تومان بودجه به منابع آبی ،گفت :با برنامه
ریزی باید از نابودی بیشتر منابع آب جلوگیری کرد.
وی افزود :باید در نصب تجهیزات استانداردهای الزم مورد توجه قرار گیرد و در نصب
آنها از ابزارهای اندازه گیری و پایش رعایت شود .عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس اضافه کرد :در صورت امکان وزارت نیرو وارد نصب کنتورهای
هوشمند بر چاههای کشاورزی شود چرا که محول کردن خرید و نصب کنتور توسط
کشاورز ،طرح را با شکست مواجه می کند.
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هیئت وزیران تصویب کرد:

اختصاص

 10هزار میلیارد اعتبار برای
هیئت وزیران در جلسه  ۱۳۹۳/۸/۱۱به پیشنهاد معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد
اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران تصویب کرد:
جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت می
باشد جایگزین جدول موضوع بند ( )۳تصویب نامه شماره
/۷۸6۷6ت۵۱۰۵۸ه مورخ  ۱۳۹۳/۰۷/۱۲می باشد و تبصره
بند مذکور به شرح زیر اصالح می گردد:
تبصره -چنانکه کمک به متقاضیان در موارد ستاره دار
جدول مذکور از طریق یارانه سود تسهیالت امکان پذیر
نباشد ،معاونت مجاز است اعتبارات مربوط را از طریق یارانه
در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار داده و تا سقف
دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ()۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ریال از اعتبارات ردیف های ( )۱و ( )۲و همچنین اعتبار
ردیف ( )۹جدول یادشده را به صورت کمک بالعوض
(یارانه) دراختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار دهد.
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور ،این مصوبه را
در تاریخ  ۱۳۹۳/۰۸/۲۰برای اجرا به وزارتخانه های راه و
شهرسازی ،صنعت ،معدن و تجارت ،نفت ،امور اقتصادی و
دارایی ،کشور ،نیرو ،جهادکشاورزی ،بانک مرکزی و
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابالغ
کرد.

افزایش تولید واحدهای
کوچک و متوسط
کشاورزی

ردیف

دستگاههایذیربط

عنوان

سقفاعتبارات(میلیاردریال)

۱
۲
۳

وزارت صنعت ،معدن
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت نیرو

کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحد های کوچک و متوسط در بخش صنعت و معدن
کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی*
تخفیف  6۲ریال به ازاری فروش هر کیلووات ساعت برق بابت حمایت از واحد های تولید برق*

۱۲،۰۰۰
۱۰،۰۰۰
۱۴،۲۱۷

۴
5

وزارت نفت و نیرو
وزارت راه و شهرسازی

6

وزارت کشور

برقی کردن چاه های کشاورزی
بهینه سازی مصرف انرژی
پرداخت به طور متوسط  ۲۳۰ریال یه ازای جابه جایی هر تن کیلومتر حمل و نقل ریلی *
از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای نو با استاندارد  EURO4به باال
پرداخت به طور متوسط  ۳،۰۰۰ریال برای جابجایی هر نفر به شرکت های اتوبوسرانی و راه آهن شهری (مترو)*

۲،۰۰۰
۵،۰۰۰
۳،۵۰۰
۱،۰۰۰
۲،۵۰۰

۷
8

وزارت صنعت معدن و تجارت
دستگاههای مربوط با تصویب
کارگروه تنظیم بازار

نوسازی و بازسازی ناوگان عمومی شهری
تامین ناوگان ریلی درون شهری
ارتقای رقابت پذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی و کاال های غیرنفتی با فناوری باال*

۱،۵۰۰
۳،۵۰۰
۱،۰۰۰
۱،۰۰۰

۹
۱0

سازمان هدفمندسازی یارانه ها
وزارت آموزش و پرورش

بهبود نظام تنظیم بازار کاالهای اساسی،حساس و ضروری*
تجهیز سایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها *
کمک به واحد های تولیدی شیر برای تامین شیر مدارس *
جمعکلمصارف
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هیئت دولت تصویب کرد:

اختصاص  750میلیارد ریال

برای مقابله با خشکسالی در استان فارس
با تصویب هیئت وزیران مبلغ هفتصدوپنجاه میلیارد ریال برای اقدامات اضطراری مقابله
با خشکسالی در استان فارس اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه  ۷/۸/۱۳۹۳به پیشنهاد
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی
هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

.1مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ( )۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال از محل منابع ماده
( )۱۰قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،موضوع بند (ش) ماده ()۲۲۴
قانون پنجم توسعه ،برای اقدامات اضطراری مقابله با خشکسالی به شرح جدول
زیر در اختیار استانداری فارس قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط
اقدام شود.
.2مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد ( )6۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال تسهیالت بانکی
ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از طریق بانک های
عامل با معرفی دستگاه های اجرایی ذی ربط استان با هماهنگی استانداری
فارس در قالب کارگروه موضوع بند (د) تبصره ( )۱۱قانون بودجه سال
۱۳۹۳کل کشور  ،باسود و کارمزد پنج درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای
پول و اعتبار در بخش کشاورزی و بازپرداخت ده ساله به بهره برداران بخش
کشاورزی خسارت دیده ناشی از خشکسالی و سرمازدگی پرداخت می شود.
بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب دیدگان به بانک ها ،مانع از دریافت این
تهسیالت نخواهد بود.
.3معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت یارانه سود و
کارمزد(مابه التفاوت سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در
بخش کشاورزی) ومانده مطالبات معوق شامل اصل ،سود و کارمزد تسهیالت
اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند ( )۲را تضمین و تعهد و تعهد می نماید
که هزینه های یاد شده پس از اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
الیحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت
نماید .این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نخواهد
بود.
.4بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به استعمال
تسهیالت سررسید شده در بخش های کشاورزی و تولدی به مدت حداکثر سه
سال ،به تشخیص کارگروه بند (د) تبصره ( )۱۱قانون بودجه سال  ۱۳۹۳کل
کشور ،برحسب نوع فعالیت های کشاورزی با رویکرد بهره مندی حداکثری
خسارت دیدگان اقدام نماید .بار ملی ناشی از این بند ،پس از اعالم بانک های
یادشده از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت می گردد.
.5تعیین حداکثر سقف تسهیالت پرداختی موضوع بند( )۲و تعیین حداکثر سقف
تسهیالت دریافتی قابل استمهال موضوع بند ( )۴تا مدت سه سال برحسب نوع
فعالیت های کشاورزی با رویکرد بهره مندی حداکثر خسارت دیدگان از
خشکسالی و سرمازدگی موضوع بند ( )۲بر عهده استانداری فارس می باشد.
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 .6در استفاده از تسهیالت موضوع بند ( )۲موارد زیر الزامی است:
الف:پوشش بیمه ای مناسب به عنوان پیش شرط استفاده از تهسیالت
در بخش های یاد شده .
ب :اصالح و تغییر الگو گشت از طریق ترویج کاشت محصوالت و
پایه های مقاوم به خشکی ،سرما و یخ زدگی در مواردی که منجر
به بازسازی و نوسازی باغات می شود.
 .۷بانک مرکزی جمهوری اسالمی و استانداری فارس موظفند گزارش
عملکرد منابع یادشده را در مقطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند.
 .۸اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور ،این مصوبه را در
تاریخ  ۲۰/۸/۱۳۹۳برای اجرا به وزارتخانه های کشور،جهاد کشاورزی،
نیرو ،امور اقتصادی و دارایی،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.
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