
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو  ینشست شورا و دومین هشتاد

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 پیش از دستور  

 برای صندوق حمایت از توسعه کشاورزی  واردات نهاده های کشاورزی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری 

 کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

موضوو  در هفتاد و نهمی  نشوسوت شوورای گفتگوی اسوتان به صوورت خارس از دسوتور میر  گردید و ممرر شود موضوو  

در ای به منظور بررسوی موضوو   بصوورت کارشوناسوی بررسوی و در ت سوات رتی ور  موضوو  گرددی بر ای  اسوا  ت سوه  

ترم صوووندوق حمایت از بخش  ر یح ممبا حضوووور ر یح ممترم کمیسووویون کشووواورزی اتاق     15/10/1400مورخ 

کشواورزی اسوتان  مدیر بانک کشاورزی و دبیر ممترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان در ممب بانک م ی برگزار 

ت  ثبت سوفار  انجام شوده و به دلیب عدم اختصواط خط اعتباری   450000گردیدی در ای  نشوسوت با اشواره به این ه 

مشو ب سوند وثیمه ربروکراسوی اداریر ور  تری  مسول ه   مواته شوده اسوت  اسواسویبا ضورر و زیان کشواورزان و دامداران 

قبول چک یاسوفته بعنوان  و    زیر ک ید بردن کاال  تایید پروفرما تا تخصوی  ارزنظیر گردیدی در ای  راسوتا پیشونهاداتی 

 ن ور  موضو  گرددیارا ه شد و در نهایت ممرر گردید پیشنهادات ذیب در ت سه اص ی شورای گفتگوی استا ضمانت

 پیشنهاد

ریال خط اعتباری از سووی بانک کشواورزی ردرصوورتی ه اسوناد مالی و صوورت های مالی   000ی1000ی تخصوی   1

 صندوق با مب غ فوق میابمت داشته باشدی

مب غ مذکور  ی با توته به این ه مب غ مذکور خارس از حدود اختیارات اسوتان می باشود و از ورفی تهیه تضومینات به 2

لذا پیشونهاد می گردد: تفاهمنامه ای فی ما بی  صوندوق مرکز و و ادارت مرکزی   توسوط صوندوق مشو ب می باشود 

 بانک کشاورزی در خصوط اخذ تضمی  منعمد گرددی

 


