فصلنامه کانون جهادگران جهاد سازندگی

www.kanoonejahadgaran.ir

باپیشنهادوزارتجهادکشاورزیبرایسال93؛ 

دولت قیمت خرید تضمینی هر
کیلوگرم برگ سبز چای درجه
یک را  1800تومان تعیین کرد
با تصويب دولت ،قيمت خريد تضمين برگ سبز چای در سال زراعی  ۹۲-۹3برای درجه يك و دو تعيين شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت ،هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمين خريد
محصوالت اساسی كشاورزی ـ مصوب  -۱3۶۸تصويب كرد؛ قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای در سال زراعی  ۱3۹۲-۱3۹3برای درجه يك
و دو به ترتيب معادل هجده هزار ( )۱۸000ريال و ده هزار ( )۱0000ريال تعيين می شود.
همچنين قيمت فروش برگ سبز چای درجه يك و دو به خريداران برگ سبز چای ،معادل سی و سه در صد قيمت خريد تضمينی تعيين می شود.
بر اين اساس ،معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور بايد با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی (سازمان چای كشور) و با رعايت
قوانين و مقررات مربوط ،در خصوص محدوده زمانی خريد ،تعيين هزينه های تبعی موضوع اين تصويب نامه  ،اخذ تضامين و ثايق معتبر از
خريداران برگ سبز چای و زمان باز پرداخت آن ،تصميمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت كند.اين مصوبه در تاريخ  ۲۶/۱/۱3۹3از
سوی اسحاق جهانگيری؛ معاون اول رئيس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.
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دولت اجازه داد؛

انتشار  10هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از
سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1393
هيئت دولت آيين نامه اجرايی (ز) تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱3۹3كل كشور را تصويب كرد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت ،هيئت وزيران به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور ،بانك مركزی
جمهوری اسالمی ايران و وزارت امور اقتصادی و دارايی و به استناد بند (ز) تبصره ( )۶ماده واحده قانون بودجه سال  ۱3۹3كل كشور
آيين نامه اجرايی بند ياد شده را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه ،در اجرای بند (الف) تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱3۹3كل كشور  ،به ناشران (وزارت امور اقتصادی و دارايی،
شركت های وابسته به وزارتخانه های نيرو ،نفت ،راه وشهرسازی ،دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ،ارتباطات و فناوری اطالعات،
صنعت،معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و شهرداری های كشور و سازمان های وابسته) اجازه داده می شود مبلغ يكصد و پنجاه هزار
ميليارد ( )۱50.000.000.000.000ريال اوراق مشاركت ريالی و يا صكوك اسالمی به منظور اجرای طرح ها با تضمين خود منتشر كند.
گفتنی است اوراق مذكور برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجيه فنی ،اقتصادی و مالی خود با اولويت اجرای پروژهها و طرحهای
ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهای مرزی ،طرحهای حمل و نقل ،طرحهای آبرسانی و تأمين آب ،احداث و تكميل طرحهای
آبشيرينكن ،تصفيهخانههای آب و فاضالب ،نيروگاههای برق و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده است.
براساس اين مصوبه ،سهم هر يك از ناشران به شرح جدول زير تعيين شد:
رديف
1
2
3
4
5
6
7

شركت های موضوع بند (الف) تبصره ()۶
شركت های تابعه وزارت نفت
شركت های تابعه وزارت نيرو
شركت های تابعه وزارت راه و شهرسازی
شركت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شركت های تابعه وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
شركت های تابعه وزارت صنعت،معدن و تجارت
شركت های تابعه وزارت جهاد كشاورزی
جمعکل

مبلغ (ميليارد ريال)
50.000
۴0.000
۲5.000
۱0.000
5.000
۱0.000
۱0.000
۱50.000

همچنين ،ناشران مكلفند فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع
حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك را ظرف بيست روز پس
از ابالغ اين آيين نامه از طريق وزير ذی ربط جهت تصويب شورای
اقتصاد ارائه كنند.
در اين راستا ،اوراق مشاركت و يا صكوك فروش نرفته هر طرح ،قابل
واگذاری به پيمانكاران ،مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات همان طرح
در سقف مطالبات معوق طرح با تاييد باالترين مقام دستگاه اجرايی و
ذی حساب مربوط و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس
جمهور است  .اوراق واگذار شده قابل باز خريد قبل از سر رسيد
توسط بانك عامل نيست.
بر اساس اين آيين نامه ،با ارائه مدارك و مستندات مورد در خواست
بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران از ناشر ،موافقت اوليه انتشار
اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر می شود و ناشر
ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه مكلف به انتخاب بانك
يا بانك های عامل خواهد بود و بانك عامل موظف است ظرف بيست
روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزامات
مربوط به اوراق مشاركت ريالی و يا صكوك اسالمی موضوع اين آيين
نامه اقدام كند.
سال سوم /شماره دهم /بهار 93

31

همچنين ،هنگام واگذاری طرح هايی كه مطابق آيين نامه برای آنها
اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده است براساس قوانين و
مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمين های آنها اقدام خواهد
شد  .براين اساس ،ناشر می تواند به منظور تامين قسمتی از منابع
مالی مورد نياز طرح های خود كه حجم انتشار آن از سوی وزير
ذی ربط در سقف جدول مذكور به بانك مركزی جمهوری اسالمی
ايران اعالم می شود ،نسبت به تقاضای موافقت اوليه از بانك ياد
شده برای انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك براساس قوانين و
مقررات مربوط اقدام كند.

بر اين اساس  ،بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران پس از تاييد
گزارش توجيه فنی ،اقتصادی و مالی طرح های تاييد شده توسط بانك
عامل ،ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالی و يا صكوك
اسالمی را اعالم می نمايد و همچنين بانك مركزی جمهوری اسالمی
ايران به تشخيص خود می تواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق
مشاركت ريالی و يا صكوك اسالمی به صورت الكترونيكی از طريق
سامانه های مجاز ،ملزم كند.
براساس اين مصوبه ،بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و
يا اجاره سكوك منتشر شده ،در زمان سر رسيد مطابق بند های ذی
ربط در تبصره ( )۶قانون بودجه سال  ۱3۹3كل كشور خواهد بود.
همچنين ،در اجرای بند های (الف) و (د) تبصره ( )۶قانون بودجه سال
 ۱3۹3كل كشور  ،ناشر مكلف به تامين وثايق و تضمين های مورد نظر
بانك عامل می باشد و در صورت عدم ايفای تعهدات ناشر در
سررسيد (طبق قرارداد عامليت) بانك عامل مكلف است از محل وثايق
مذكور راسا اقدام كند.
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براين اساس ،در صورتی كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طی مدت
زمان مقرر به فروش نرسيد ،اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش
نرفته طی برنامه زمان بندی كه از سوی بانك عامل و ناشر از قبل
طراحی شده است ( حداكثر ۱5روز) به پيمانكاران ،مشاوران و تامين
كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاری است.
همچنين ،بانك عامل هيچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی الحساب
در سررسيد در صورت عدم تامين وجه آن از سوی ناشر به دارندگان
اوراق مشاركت و يا صكوك واگذار شده به پيمانكاران ،مشاوران و
تامين كنندگان تجهيزات ندارد.
بر اين اساس  ،با صدور مجوز نهايی انتشار اوراق مشاركت و يا
صكوك به بانك عامل ،عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا
صكوك در بازار پول و به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام
می شود.
در اين راستا ،بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت «غير قابل باز خريد
قبل از سر رسيد در بانك عامل» در ظهر اوراق مشاركت و يا صكوك
برای آن دسته از اوراقی كه به پيمانكاران ،مشاوران و تامين كنندگان
تجهيزات مشمول اين آييين نامه واگذار شده است .
همچنين ،بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران مكلف است آخرين
اطالعات مربوط به عرضه و فروش اين دسته از اوراق مشاركت و يا
صكوك را از بانك عامل دريافت و به معاونت برنامه ريزی و نظارت
راهبردی رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ارايه كند.

براين اساس ،بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق
مشاركت و يا صكوك در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور
ظرف يك هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره ( )۶قانون
بودجه سال  ۱3۹3كل كشور ،به حساب تمركز وجوه شركت های
مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری كل
كشور و در خصوص بند (ب) به رديف شماره ( )3۱0۱0۲جدول
شماره ( )5قانون بودجه سال  ۱3۹3كل كشور واريز كند.
همچنين ،ساير موارد پيش بينی نشده در اين آيين نامه در خصوص
نحوه واگذاری بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا
صكوك تابع ضوابط و مقررات آيين نامه اجرايی قانون بودجه سال
 ۱3۹3كل كشور نحوه انتشار اوراق مشاركت ودستور العمل صكوك
مصوب شورای پول و اعتبار است.اين مصوبه در تاريخ  ۹3/۱/۲۴از
سوی معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد.
گفتنی است بند (ز) تبصره ( )6قانون بودجه  1393کل کشور به
شرح زیر است:
آييننامه اجرائی نحوه واگذاری ،بازخريد و بازپرداخت اصل و سود
اوراق مشاركت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها
از اوراق منتشره بند(الف) اين تبصره با همكاری بانك مركزی
جمهوری اسالمی ايران ،معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی
رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارايی حداكثر تا دوماه پس از
ابالغ اين قانون تهيه میشود و به تصويب هيأتوزيران میرسد.

کمک های بالعوض دولت به
کشاورزان و دامداران خسارت دیده از
حوادث غیر مترقبه افزایش یافت
با تصويب هيئت دولت ،سقف كمك های بالعوض برای كشاورزان و دامداران خسارت ديده از حوادث غير مترقبه از  5ميليون به  30ميليون ريال
افزايش يافت.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دولت ،هئيت وزيران به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ايران تصويب كرد؛ سقف كمك های بال عوض برای كشاورزان و دامداران خسارت ديده از حوادث غير مترقبه از محل اعتبار ماده ()۱0
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت از پنج ميليون ريال به سی ميليون ريال افزايش يابد .اين مصوبه در تاريخ  ۹3/۱/۲0توسط اسحاق
جهانگيری معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا ابالغ شده است.
ماده ( )۱0قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
به دولت اجازه داده میشود برای پيشآگاهیها ،پيشگيری ،امدادرسانی ،بازسازی و نوسازی مناطق آسيبديده از حوادث غير مترقبه از جمله
سيل ،زلزله ،سرمازدگی ،تگرگ ،طوفان ،پيشروی آب دريا ،آفت های فراگير محصوالت كشاورزی و اپيدمیهای دامی ،اعتبار مورد نياز را در
لوايح بودجه ساالنه منظور نمايد .سازمان مديريت و برنامهريزی كشور و وزارت كشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط كمكهای بالعوض را
برای پرداخت خسارتديدگان به طريقی تعيين میكنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت
به كمك های بالعوض ،ساالنه افزايش يابد و با پوشش بيمهای كامل به تدريج كمك های بالعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده میشود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالی ،سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد ( )%۱از بودجه عمومی
هر سال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده ( )۱اين قانون تأمين و هزينه نمايد .تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل
صرفهجويی در اعتبارات عمومی و يا اصالح بودجه ساالنه تسويه خواهد شد آييننامه اجرايی اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و
برنامهريزی كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
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