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قانون 378 : قانون تضمین خرید محصوالت اساسي كشاورزي

 

قانون تضمین خرید محصوالت اساسي كشاورزي

ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصوالت اساسي كشاورزي و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیري از ضایعات

محصوالت كشاورزي و ضرر و زیان كشاورزان، دولت موظف است ھمھ سالھ خرید محصوالت اساسي كشاورزي ( گندم، برنج،

جو، ذرت، چغندر، پنبھ وش، دانھ ھاي روغني، چاي، سیب زمیني، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمیني

را اعالم و نسبت بھ خرید آنھا از طریق واحدھاي ذیربط اقدام نماید.

تبصره ١ - وزارت كشاورزي موظف است ھمھ سالھ قیمت خرید تضمیني محصوالت فوق الذكر را با رعایت ھزینھ ھاي واقعي

تولید و در یك واحد  بھره برداري متعارف و فقط رابطھ مبادلھ در داخل و خارج بخش كشاورزي تعیین و حداكثر تا آخر تیر ماه بھ

ھیات دولت تقدیم نماید.

تبصره ٢ - دولت موظف است قیمتھاي مصوبھ مزبور را قبل از آغاز ھر سال زراعي ( آخر شھریور ماه) از طریق رسانھ ھاي

عمومي اعالن نماید.

تبصره ٣ - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالي موضوع این قانون را از منابع  مالي خود تأمین نماید، ھمچنین بھ دولت

اجازه داده مي شود ضرر و زیان ناشي از دیر كرد  پرداخت بیش از یك ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالي خود تأمین و

بھ ازاي  ھر ماه تأخیر در پرداخت عالوه بر اصل قیمت محصوالت خریداري شده، افزایشي  متناسب با كارمزد سپرده ھاي میان

مدت كھ در ابتداي ھر سال توسط بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران تعیین مي شود، بھ صورت روزشمار پرداخت نماید.

تبصره ۴ - بھ منظور جلوگیري از ھرگونھ معاملھ سلف و پرداخت بھ موقع قیمت  محصوالت تضمیني كھ توسط دولت خریداري

مي شود، بھ كشاورزان اعتبارات پیش  بیني  شده مربوطھ در قانون بودجھ ساالنھ صددرصد (١٠٠٪) تخصیص یافتھ تلقي مي شود.

تبصره ۵ - بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران موظف است تسھیالت مورد نیاز دستگاھھاي مباشر خرید محصوالت تضمیني

را در پانزدھم فروردین ماه ھر سال و با تعیین بانكھاي عامل، تأمین و ابالغ نماید.

تبصره ۶ - دولت موظف است قیمت خرید تضمیني محصوالت اساسي كشاورزي موضوع این قانون در ھر سال زراعي را بھ
گونھ اي تعیین نماید كھ میزان افزایش آن ھیچگاه از نرخ تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي جمھوري اسالمي ایران در ھمان

سال كمتر نباشد.

تبصره ٧ - مفاد تبصره (۶) درخصوص قیمت ھاي سال زراعي ٨۴-١٣٨٣ نیز الزم االجرا مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سھ تبصره در جلسھ علني روز سھ شنبھ مورخ بیست و یكم شھریور ماه یكھزار و سیصد و

شصت و ھشت مجلس  شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ ٢٢/۶/١٣۶٨ بھ تایید شوراي نگھبان رسیده است.
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