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 خالصه
آن دولت موظف به اجرای برنامه اشتغال  کل کشور که در1397قانون بودجه سال  18تبصره بند )الف( استناد  به

 آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی گردیده است؛ برنامه بخش گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش
در این  تثبیت اشتغال تدوین گردید.کشاورزی برای افزایش تولید، ایجاد فرصت های شغلی و  تولید و اشتغال بخش

ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق حرکت از کشاورزی سنتی به کسب و کار تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در ، راستا
و  ای های مستقل و جزیره با تمرکز بر تامین مالی زنجیره )عرضه( ارزش به جای فعالیت(، Agribusiness)کشاورزی

 در اولویت نخست قرار داشته است.( Contract Farmingهمچنین توسعه کشاورزی قراردادی )
طرف ضمن  کی از یدفتر امور اقتصاد تیبا محور یو اقتصاد یزیر برنامه معاونت ،به منظور تدوین برنامه مذکور

سازمان برنامه وبودجه و  یهماهنگ با گرید طرف از وتابعه  یها و سازمان یتخصص یها معاونت هیلجلسات با ک یبرگزار
 :به شرح ذیل اقدام نمودبرنامه اجرایی خود که  ییشناسا به نسبتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور 

اولویت دار بخش کشاورزی، نتیجه  های تولید و ایجاد فرصت های شغلی برمبنای رسته فعالیت های الف( برنامه
های  فعالیت های تابعه وزارتخانه بوده است، در قالب رسته ها و دستگاه این تالش که حاصل کار جمعی همه معاونت

 منتخب به شرح زیر نهایی گردید:

   ای گلخانه   فعالیت محصوالت رسته ییاجرا برنامه -

 ییدارو اهانیگفعالیت  رسته ییاجرا برنامه -
   شیالت و آبزیان  فعالیت رسته ییاجرا برنامه -

 یداممحصوالت  فعالیت رسته ییاجرا برنامه -

 تکمیلی و یلیتبد عیناص فعالیت  رسته ییاجرا برنامه -
  کشاورزیو مدرن سازی  مکانیزاسیونفعالیت  رسته ییاجرا برنامه -

 مرتبط با کشاورزی یا مشاوره و یفنخدمات  فعالیت  رسته ییاجرا برنامه -

 یپزشک اهیگ و یدامپزشکخدمات  تیفعال رسته ییاجرا برنامه -

 های پیشرو و پشتیبان با کمک شرکت خرد  یکارها و کسبتوسعه   فعالیت رسته ییاجرا برنامه -

  یبازرگان یکارها و کسبخدمات توسعه فعالیت  رسته ییاجرا برنامه -

 مه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال  شامل:ب(برنا

 بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی -

 تولیدی واحدهای گردش  سرمایه در -

 های مرزی  ج( پروژه  ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان 
های فوق، به منظور هماهنگی بیشتر مجریان استانی با مجریان ستادی،  برنامه اجرایی  فعالیت پس از تدوین رسته

های اجرایی تالش شده  ها به تفکیک تدوین گردید؛ که در گزارش ارایه شده است. در این برنامه فعالیت هر یک از رسته
ی نهادی، الزامات و مالحظات و ها های مختلف زنجیره عرضه، رویکردهای تامین مالی و تسهیالت، ظرفیت است بخش

 فعالیت ارایه گردد. نهایتاً برنامه اجرایی هر رسته
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 مقدمه( 1
ورها طی با توجه به ضریب رشد جمعیت و محدودبودن امکانات افزایش تولید محصوالت کشاورزی، تالش اکثر کش

های گذشته، تشویق و گسترش هر چه بیشتر مردم به فعالیت کشاورزی و تولید محصوالت غذایی بوده  ها و نسل سال
هایی مقتدر  خصوص موادغذایی، حتی دولت ها و عدم دسترسی مردم به مواد اولیه موردنیاز، به است. به هنگام بروز جنگ

های  طوری که از آغاز قرن جاری و با ایجاد بحران اند. به ای مواجه گردیده های عدیده ها و ناهماهنگی نیز با نابسامانی
غذایی، اکثر کشورها ضمن پی بردن به اهمیت تولید کشاورزی، اقدامات وسیعی را در جهت خودکفایی محصوالت عمده 

 اند.عمل آورده غذایی به

عه نیافته، پیوسته مقدار تقاضا برای مواد عالوه بر این، با مطالعه روند تصاعدی افزایش جمعیت کشورهای توس
گیر مردم خواهد  تری گریبان غذایی بیشتر شده است. از این جهت فقر و گرسنگی کشورهای توسعه نیافته در ابعادگسترده

اند،  نقش تولیدات کشاورزی در  دست آورده ویژه در قرن اخیر به شد. تجربیات زیادی که اکثر مردم کشورهای جهان، به
ترین بخش فعالیت جهت تامین مواد غذایی جمعیت و برقراری امنیت و  عنوان بزرگ ورهای در حال توسعه بهکش

 استقالل کشور مشخص شده است.
نقش مهمی در اشتغال مردم، به خصوص در مناطق روستایی و عالوه بر موارد فوق، همواره بخش کشاورزی 

با توجه به اینکه تغال با روند توسعه کشورها کاهش یافته است. کشاورزی داشته است؛ اما سهم بخش کشاورزی در اش
% تقلیل یافته است؛ این 18.5% به حدود 21سهم اشتغال بخش کشاورزی طی دهه گذشته روند کاهشی داشته و از 

آیا بخش کشاورزی در دستیابی و حفظ سهم خود در اشتغال کشور، موفق نبوده است؟ و چگونه سئوال مطرح است که 
 توان سهم بخش کشاورزی را در اشتغال پایدار افزایش داد؟ یم

بر اساس تجربه کشورهای مختلف همزمان با روند توسعه؛ سهم نسبی کشاورزی از تولید کل و اشتغال طی زمان 
و کارهای کشاورزی در اشتغال و تولید روند رو به رشدی داشته است. بنابراین، برای  یابد؛ لیکن، سهم کسب کاهش می

 توسعه اشتغال در بخش کشاورزی الزم است بر توسعه کسب و کارهای کشاورزی تمرکز نمود.
ی کشاورزی قرار داشته و امور  وکارهای مرتبط با کشاورزی، خارج از حوزه بر اساس تعاریف رایج در گذشته، کسب
یافت. این در حالی  نیرو سامان می هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و سیاستگذاری و اجرایی مربوطه در وزارتخانه

است که در بسیاری از کشورها، نه تنها وظایف مرتبط با حوزه صنایع و بازرگانی حتی امور بهداشتی مربوط به کشاورزی 
گردد. در ایران بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به  و غذا نیز در وزارت کشاورزی ساماندهی می

در وزارت جهاد کشاورزی عمالً وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کسب و کارهای کشاورزی  بخش کشاورزی
  مند شده است. وظیفه

با توجه به موارد فوق، برای بررسی اهمیت بخش کشاورزی در اشتغال، الزم است سهم کسب و کارهای 
المللی  ندگان در بازارهای داخلی و بینکن ها تا تجارت و عرضه محصول به مصرف کشاورزی از مرحله تأمین نهاده

% از کسب و کارهای کشور 30برجسته شود. بر این اساس، سهم کسب و کارهای بخش کشاورزی در ایران، بیش از 
است. لذا، ضرورت دارد تا با بهبود کسب و کارهای بخش کشاورزی، ضمن صیانت از اشتغال موجود بخش، به اشتغال 

 مناطق روستایی کمک نمود. پایدار در بخش کشاورزی و
لذا، در این گزارش ابتدا به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد اشتغال اشاره شده و بر اساس همین رویکرد 

 فعالیت های مختلف تدوین شده است. به تفکیک رسته نامه شیوه



 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

6 

 

 

 :وزارت جهاد کشاورزی در توسعه اشتغالرویکرد ( 2

یت اشتغال روستایی از طریق حرکت از کشاورزی سنتی به کسب و کار کشاورزی )با تمرکز بر تامین ایجاد و تثب
 ای( های مستقل و جزیره مالی زنجیره )عرضه( ارزش به جای فعالیت

 

 
 
 
 

 

حرکت از کشاورزی به کسب و 

 کار کشاورزی

Agriculture          Agribusiness 

(Contract Farming) 

ارزش)عرضه(  رهیزنج یمال نیتام بر تمرکز  

یا رهیجز و مستقل یها تیفعال یجا به  
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 (agribusiness) وکارهای کشاورزی کسب( 3
 وکارهای )یا صنایع( کشاورزی یا کسب agribusinessمفهوم  (3-1

واژه  1کنندگان را شامل شود گلدبرگ و دیویسزنجیره، از کشاورزان تا مصرف اجزایبه منظور ارائه یک تعریف که تمام 
را  3وکاار و کسب 2ابداع کردند؛ تا میزان باالی وابستگی متقابل کلمات کشاورزی 1957وکار کشاورزی را در سال کسب

هایی است که در ساخت و توزیاع  توصیف کنند. بر اساس تعریف آنها، مفهوم کسب وکار کشاورزی مجموع تمام فعالیت
های ساخته شاده از آنهاا   تجهیزات مزرعه؛ عملیات تولید در مزرعه؛ و ذخیره، فرآوری و توزیع تولیدات مزرعه و فرآورده

گام نخست برای بررسی کسب وکار کشاورزی به عنوان فعالیتی متماایز؛  باا    (. آنها 2005، 4مشارکت دارند )کوکالنیس
مفاهیم و مشخصات مخصوص باه خاود را برداشاتند. تماام مطالعاات دیاویس و گلادبرگ بار مفهاوم فراگیار کاه از            

 (. 2004و همکاران،  5شود، متمرکز بوده است )بینوتوتولیدکنندگان کشاورزی تا توزیع محصوالت نهایی را شامل می
های مختلف تعریاف شاده   وکار کشاورزی، این واژه به شکل( از کسب1957اولیه دیوید و گلدبرگ ) تعریفاز زمان 

های گوناگون زنجیره تامین ماواد غاذایی کشااورزی در    بخش« وابستگی متقابل»است که همه آنها تاکید مشترکی بر 
(. 2000، 7؛ کوک و چاداد1999، 6مواد غذایی دارند )بوهلج فروشی محصوالت و خدماتجهت تولید، ساخت، توزیع، خرده

 یکشاورز وکارکسب کایتانیبر المعارفهریدا. شودمنابع موجود دیده می در 8«یکشاورز وکارکسب» واژه از فیتعر ینچند
 بهکه  درنم اقتصاد کی از یبخش ویژه، به ؛شودانجام می وکار کسب توسطکه  یکشاورز»به صورت  گسترده طور به را

 ها تیفعال نیا که یمال موسساتو  شودمی داده اختصاص محصوالت جانبی و بریف ،ییغذا مواد عیتوز و پردازش د،یتول
 اشاره یکشاورز وکارکسب ساده فیتعر ک. در ی(2011 کا،یتانیبر المعارف دائرة)کند تعریف می« کنندی میمال نیتام را
ی فروشا  خارده  و تجارت ،نهاده نیتام صادرات، ،فراوری ،یکشاورز جمله از ،یرزکشاو به مربوط وکار کسب هرگونه به

 (USAID، 2008)دارد 
 و یکشاورز از  9رساندن یک دیدگاه به هم پیوسته یبرا اغلب یکشاورز وکارکسب اصطالحبر اساس تعریف فائو، 

 وکاار کسب. شود یم استفاده ارکت دارند،مش مدرن ییغذا مواد عیتوز و دیتول که در وکار، کسب به مربوط یها تیفعال
 کننادگان  نیتاام وکارهاا  . این کساب ز استیم تا مزرعه از یجمع دسته وکار کسب یها تیفعال دهنده نشان یکشاورز

 خرده کنندگان، صادر تجار، کنندگان،عیتوز ،کنندگان محصوالت کشاورزیفراوری ،کنندگاندیتول ،یکشاورز یها نهاده
 صانایع کشااورزی   ی وکشاورز وکارشود. با توجه به این تعریف، اصطالح کسبرا شامل می نندگانک مصرف و فروشان

 ،فاراوری  ،ییغاذا  ماواد  دیا تول بزرگ اسیمق در ریدرگ هایفعالیت ای و بزرگ اسیمق در یکشاورز هایفعالیت با اغلب
-کنندهفراوری مزارع،) یکشاورز با بطمرت کوچکتر هایفعالیت. است مرتبط یکشاورز محصوالت تیفیک کنترل و عیتوز

 از یبخشا  دیا با زین آنها اما ،شونددر نظر گرفته می صنایع  کشاورزی ی وکشاورز وکارکسب عنوان به کمتر( رهیغ و ،ها
 .(2013باشند )فائو،  فیتعر

                                                 
1
 Goldberg and Davis 

2
 Agriculture 

3
 Business 

4
 Coclanis 

5
 Binotto 

6
 Boehlje 

7
 Cook and Chaddad 

8
 agribusiness 

9
 aggregate 
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از ایان نظار   گیارد.   ی کشااورزی قارار مای    های اقتصادی مرتبط با جاناداران در حاوزه   از نظر علمی تمامی فعالیت
زی و دریازی(  ی گیاهان یکساله تا درختان چندساله( و جانوری )خشکی کشاورزی به دو بخش اصلی گیاهی )دربرگیرنده

های پرورش محصوالت  گردد. بدین ترتیب فعالیت های پیشین و پسین مرتبط را نیز شامل می گردد و فعالیت تقسیم می
شاود،   ای نامیده مای  مزرعه-های درون و حشرات و آبزیان که مجموعاً فعالیتزراعی و باغی در کنار پرورش دام و طیور 

هاای صانعتی مرباوط باه تاأمین       ای، فعالیات  مزرعاه -گیرند. گذشته از این بخش درون ی کشاورزی قرار می در گستره
یع غاذایی( نیاز   های زراعی )مانند تولید کود، سم و ابزارآالت کشاورزی( و فرآوری محصوالت کشاورزی )یاا صانا   نهاده

وکارهای  یا کسب agribusinessگیرد و به این دو حوزه در کل  ی کشاورزی قرار می معموالً در متون علمی در حوزه
ی بخش کشاورزی عمدتاً تولید خواروبار )نهایی برای انسان یاا   گردد. بدین ترتیب، وظیفه )صنایع( کشاورزی اطالق می

باشد ولی مواردی مانند امور تزئینای )گال و    الیاف طبیعی )گیاهی و جانوری( می ای از طریق خوراک جانوران( و واسطه
-شود )حسن گیاه تزئینی و جانوران زینتی( و دارویی )داروهای گیاهی و جانوری و مواد مخدر( نیز در این حوزه تأمین می

 (. 1391پور، 
عملیات  ی از تولید محصول به وسیلهعبارت است کشاورزی » 1339قانون مربوط به اصالحات ارضی مصوب طبق 

اراضی در حکومت جمهوری  یواگذاری و احیا ی قانون نحوهدر «. زراعی و همچنین دامداری و تولید محصوالت حیوانی
برداری از آب و زماین باه منظاور     بارت است از بهرهکشاورزی ع» ،1358در سال  اسالمی ایران مصوب شورای انقالب

جنگلاداری، جنگلکااری،     حیوانی )از قبیل زراعات، باغاداری، درختکااری مثمار و غیرمثمار،      تولید محصوالت گیاهی و
پیرو تشکیل جهاد سازندگی، تعریف کشاورزی محدود به امور زراعت و .« زنبور عسل و آبزیان( دامداری، پرورش طیور و

ی اسات کاه اماور دامپاروری و مناابع      شود و تنها پس از ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت جهاد کشاورز باغبانی می
شود. تا سال گذشته )قبال از اباالق قاانون انتازاع وظاایف تجااری بخاش         طبیعی نیز در بخش کشاورزی گنجانده می

ی کشاورزی قرار  وکارهای مرتبط با کشاورزی همچنان خارج از حوزه کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت( کسب
یافات.   هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو سامان مای  رایی مربوطه در وزارتخانهداشت و امور سیاستگذاری و اج

ای از کشورها، امور بهداشاتی مرباوط باه خواروباار نیاز در وزارت کشااورزی سااماندهی         این در حالی است که در پاره
 گردد.  می

ریازان و  ره ماورد انتقااد محققاین، برناماه    های مختلف بخش کشاورزی هموادر ایران نیز، پراکندگی امور در حوزه
هاای زیاادی جهات انتقاال وظاایف بازرگاانی و       های اخیر تالشگزاران کشور بوده است. در این راستا، در سالسیاست

 به مربوط اراتیاخت و فیوظا تمرکز قانونتجاری بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت که در نهایت 
شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن  جلسه علنی روز سه مشتمل بر پنج ماده در یکشاورز جهاد ارتوز در یکشاورز بخش

 به تأیید شورای نگهبان رسید 2/12/1391ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 ،یگاذار  اسات یس باه  مرباوط  اماور  و فیظاا و ارات،یاخت هیکلاین قانون  1مادهو نهایتا برای اجرا ابالق گردید. بر اساس 

 تجاارت  و معادن  صانعت،  وزارت ازهای تجارت و صنعت بسیاری از حوزه در الزم اقدامات انجام و نظارت ،یزیر برنامه
رود به جای پرداخت باه موضاوع تولیاد، کال     با این رویکرد انتظار می گردید. واگذار یکشاورز جهاد وزارت به و منتزع

 وکارهای مختلف فعال در این زنجیره مورد توجه جدی قرار گیرد.کسبزنجیره عرضه و 
-سفره را شاامل مای  های کسب وکار از مزرعه تا کشاورزی، که فعالیت وکارکسببخش توان گفت در مجموع می

وکارهای کشاورزی و صنایع وابسته باه  شود. کسبمحسوب میاشتغال و درآمد در سراسر جهان  عامل اصلی، یک شود
های ارزش ن یک منبع اساسی ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت اولیه کشاورزی، یک کاتالیزور برای توسعه زنجیرهآ

 مصارف  به دیتول از ییغذا موادکه جریان  خدمات دهنده ارائهیک  وکننده به ایمنی و کیفیت محصول، کارآ، یک کمک
 باشند. کند میرا تسهیل می
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 وکارهای کشاورزی( کشاورزی )مقایسه آماری کشاورزی و کسبوکارهای  آمار کسب( 3-2

وجود ندارد. آماری که در زیر  وکارهای کشاورزی ی بخش کسب متأسفانه آماری یکدست و رسمی برای ارزش افزوده
وکارهای کشاورزی باشد.  تواند بیانگر اهمیت کسب آید از مطالعات متعددی گرفته شده است و به صورت تقریبی می می

ی جهان از  توسعه 2008در تعدادی از کشورها در گزارش سال  GDPوکارهای کشاورزی از  سهم کشاورزی و کسب
شود. مطابق این آمار، میانگین سهم کشاورزی از  سوی بانک جهانی ارایه شده است که در جدول صفحه بعد دیده می

درصد است  21وکارهای کشاورزی  بخش کسب درصد بوده ولی سهم 32تولید داخلی در کشورهای جنوب آفریقا حدود 
و در کشور صنعتی  11و  9در کشور پردرآمدتری مانند مکزیک به  ها شود. این نسبت درصد بالغ می 53که در کل به 

با وجود کاهش سهم  GDPوکارهای کشاورزی از  رسد. مطابق جدول ذیربط، سهم کسب درصد می 13و  1آمریکا به 
بینی یابد تا این که با صنعتی شدن کشورها، کاهش پیدا کند. پیش ی اقتصادی، افزایش می عهکشاورزی در فرایند توس

تریلیون دالری برسد که در مقایسه با  1وکارهای آن در آفریقا به یک صنعت کشاورزی و کسب  2030شود در سال می
د باالترین نقش را در توسعه اقتصاد در توانرشد سه برابری خواهد داشت. لذا، این صنعت می  2010بیلیون دالر  313

 (.2013کشورهای آفریقایی بازی کند )بانک جهانی، 
 

وکارهای  سهم کسب GDPسهم کشاورزی از  کشور
 GDPکشاورزی از 

سهم مجموع کشاورزی و 
وکارهای کشاورزی از  کسب

GDP 
 20 16 4 آفریقای جنوبی

 58 16 42 نیجریه

 64 23 41 اوگاندا

 49 23 26 کنیا

 39 21 18 زیمبابوه

 63 19 44 غنا

 53 21 32 همه کشورهای صحرای جنوبی آفریقا

 14 13 1 ایاالت متحده آمریکا

 38 30 8 برزیل

 40 29 11 آرژانتین

 36 27 9 مکزیک

 53 33 20 اندونزی

 54 43 11 تایلند

 43 34 9 شیلی

درصد  22وکارهای کشاورزی،  درصد و سهم کسب 39آمد در ی دیگری، سهم کشاورزی در کشورهای کم مطابق مطالعه
رسند و با  درصد می 32و  16ها به ترتیب به  توسعه، این سهم از تولید داخلی است. با افزایش درآمد در کشورهای روبه

درصد کاهش پیدا  27وکارهای کشاورزی به  درصد تنزل یافته و سهم کسب 8افزایش بیشتر درآمد، سهم کشاورزی به 
درصد است. همچنین سهم صنایع کشاورزی در کل صنعت، در  13و  1ها در آمریکا به ترتیب،  کند. این سهم یم

 37توسعه  درصد و در کشورهای پردرآمدتر روبه 37گذار  درصد، در کشورهای درحال 61محور -کشورهای کشاورزی
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ی اقتصادی در  تعدادی از کشورها  رایند توسعهوکارهای کشاورزی در ف باشد. در نمودار زیر تغییرات سهم کسب درصد می
 نشان داده شده است.

 

 
درصد در  3/24مطالعات زیادی در مورد کشور برزیل صورت گرفته است که طبق آنها، سهم کشاورزی در تولید از 

شود و  وکار کشاورزی وضعیت متفاوت میکاهش یافته است. لیکن با احتساب کسب 2003درصد در  6/9به  1950سال 
تر  وکار کشاورزی مناسبتر کسب رسد که برای بررسی اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور، مفهوم گسترده به نظر می

دهد که با وجودی که سهم  های ملی نشان می ستانده و حساب-است. سنجش تولید این بخش با استفاده از تحلیل داده
درصد بود. این ارقام در سال  27وکارهای کشاورزی  سهم کسب درصد از تولید بود، 6/7برابر  2000کشاورزی در سال 

ناشی از گسترش شدید بخش  90ی  درصد برآورد شده است. رونق کشاورزی برزیل از دهه 31و  6/9، به ترتیب، 2003
 (.2001، 10وکارهای آن بوده است )فوتوسو و گولهوتو کسب

% 32رهای کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود بر اساس برآوردهای انجام شده در ایران، سهم کسب و کا
 برآورد شده است )جدول ذیل( 1393در سال 

 
 

                                                 
10

 Furtuoso and. Guilhoto 
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:1397برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی در سال  معرفی ( 4  
کل کشور دولت موظف به اجرای برنامه اشاتغال گساترده و   1397قانون بودجه سال  18)الف( تبصره  در مفادبند

تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی،  از طریق توسعه طرح های تولیدی  مولد با
اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های کشاورزی، صنعتی و معادنی نیماه تماام    

ای طرح)پروژه( هاای صانایع کوچاک و حمایات از     %(، اجر60بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی شصت درصد)
خوشه های صنعتی، بافت های فرسوده و طرح هاای حمال و نقال عماومی وریلای، کاارورزی جواناان و طارح هاای          

 زایی مناطق مرزی نظیر کوله بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی شده است.  اشتغال
لب دو برنامه تولید و ایجاد فرصت های شغلی برمبناای رساته فعالیات هاای     درهمین راستا، برنامه تولید و اشتغال در قا

اولویت دار بخش کشاورزی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال  و یک پروژه  ارتقای معیشت مناطق مرزی از 
داخلی بانک های عامل و طریق توسعه باغات در استان های مرزی با استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی، منابع 

قاانون   550000-76یارانه کاهش  نرخ سود تسهیالت از محل منابع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری شماره ردیف 
 بودجه؛ تهیه شده است.

وکاری منتخب و  های کسب و توسعه رسته  سازی اشتغال در سطح مناطق توسعه اشتغال از طریق بههدف برنامه 
وکارهای منتخب را  که بتوان موانع موجود بر سر راه فعاالن کسب ها است. درصورتی استان ملی و دار در سطح اولویت

توان انتظار توسعه و پیامدهای مطلوب ناشی از  ها قرار داد، می های جدید داخلی و جهانی را در مقابل آن مرتفع و فرصت
 آن را داشت.

 افزوده وارزش الاشتغ در یکشاورز بخش یکارها و کسب توسعه به توجه 

 توسعه و تکمیل زنجیره عرضه و ارزش محصوالت کشاورزی 

 سرمایه گذاری در فعالیت های پیشین وپسین بخش کشاورزی 

 توجه به طرح ها و پروژه های توسعه ای و تکمیلی درکنار طرح های ایجادی  

 توجه به نهاد سازی و بازار فروش محصوالت کشاورزی  

 ناوری جدید در ساختار تولیدسرمایه گذاری برای ورود ف 

توجه به اولویت های اصلی بخش کشاورزی از جمله توسعه گلخانه ها، توسعه آبزی پروری، صنایع تبدیلی  
 تکمیلی و گیاهان دارویی 

ومنابع  1397قانون بودجه سال  18های تولید و اشتغال بخش کشاورزی، تبصره  در ادامه به ویژگی برنامه

 ستیابی به اهداف ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی پرداخته شده است.بینی شده برای د پیش
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 شده بینی های اشتغال بخش کشاورزی و منابع مالی پیش ( برنامه4-1

 دار بخش کشاورزی های اولویت فعالیت های شغلی بر مبنای رسته ایجاد فرصت تولید و های الف( برنامه

گانه )گلخانه، گیاهان  های ده رسته -دار وزارتخانه اولویتهای  فعالیت ها و رسته توسعه طرح •

 آالت و مکانیزاسیون  و ...( دارویی، ماشین

 تمام و نوپا  ها و واحدهای نیمه انداری و توسعه طرح راه •

گرا و  های نوآور و شرکتهای بازارمحور و صادرات ها، شرکت حمایت از توسعه استارت آپ •

 بنیان دانش های های نوآور و فعالیت شرکت

  

 ب( برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب  بازسازی ، نوسازی و سرمایه درگردش واحدها:

 برنامه تثبیت تولید و  تامین سرمایه در گردش تولیدات بخش کشاورزی •

 بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی •

 

 های مرزی. مرزی از طریق توسعه باغات در استانج( برنامه ارتقای معیشت مناطق 

 

های فوق و توزیع استانی منابع ارایه شده است.  بینی شده به تفکیک برنامه جداول بعدی منابع مالی پیشدر 

قانون بودجه سال  18های تولید و اشتغال بخش کشاورزی، تبصره  به ویژگی برنامه و   الزم به ذکر است استان

بینی شده برای دستیابی به اهداف ایجاد و تثبیت اشتغال در بخش کشاورزی پرداخته شده  شومنابع پی 1397

 است.
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 *وزارت جهاد کشاورزی 1397جمع منابع مالی مورد نیاز پیاده سازی برنامه تولید و اشتغال 

 نام برنامه

 منابع مالی مورد نیاز )میلیارد ریال(

یارانه نرخ سود تسهیالت و 

 **بالعوضهای فنی  کمک
صندوق 

 توسعه ملی

 تسهیالت 

 نظام بانکی

تسهیالت از محل قانون 

حمایت از اشتغال روستایی 

 و عشایری

آورده 

 متقاضی
 جمع

های شغلی بر مبنای رسته  های تولید و ایجاد فرصت برنامه

 دار بخش کشاورزی های اولویت فعالیت
28071 28071 37428 16950 110520 5721 

 5721 66312 10170 - 28071 28071 18 از محل تبصره
 از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق حمايتاز محل قانون 

 عشايري روستاييو
- - 37428 6780 44208 - 

 2644 55000 - - 45000 10000 برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال

 1594 20000 - - 10000 10000 بازسازی و نوسازی

 1050 35000 - - 35000 - یه در گردشسرما

پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در 

 های مرزی استان
2100 2100 2800 - 7000 504 

 504 4200 - - 2100 2100 18از محل تبصره 
 از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق حمايتاز محل قانون 

 عشايري روستاييو
- - 2800 - 2800 - 

 8869 172520 16950 40228 75171 40171 جمع
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هاي شغلي در کسب وکارهاي کشاورزي هاي تولید و ايجاد فرصت بیني اهداف کمي و منابع مالي برنامه پیش  

)مبالغ : میلیارد ريال( 18از محل تبصره  – 1397دار بخش کشاورزي در  هاي اولويت فعالیت بر مبناي رسته  

نرخ 

دی)درصد(پیشنها تعداد  

 اشتغال

 )نفر(

 اعتبار مورد نیاز
اهداف کمی پیش 

 بینی شده

ها رسته فعالیت عنوان طرح  

ف
دی
 ر

مناطق 

 برخوردار

مناطق 

غیر 

 برخوردار

کل 

اعتبارمورد 

 نیاز

آورده 

 متقاضی

منابع 

 بانکی

صندوق 

 توسعه ملی
 واحد

حجم 

 عملیات

 1 ای محصوالت گلخانه ای تولید محصوالت گلخانه 1440 هکتار 7763 7763 2739 18265 13500 7 9

 2 شیالت و آبزیان تولیدات شیالت و آبزیان 58 هزار تن 3672 3672 1296 8640 5400 7 9

 3 گیاهان دارویی  تولید گیاهان دارویی و زعفران 913 هکتار 459 459 162 1080 1800 7 9

 4 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ه صنایع تبدیلی و تکمیلیتوسع 550 کارگاه 6426 6426 2268 15120 8400 12 14

 5 تولیدات دام و طیور پرورش دام و طیور )غیر از مرغ گوشتی  و تخمگذار( و زنبورعسل  1057 واحد 3660 3660 1468 8788 4894 12 1/15

 6 پزشکی خدمات دامپزشکی وگیاه پزشکی یاهتوسعه خدمات کسب وکارهای دامپزشکی و گ 767 واحد 797 797 281 1875 2344 12 1/15

 623 شرکت 794 794 281 1869 2492 12 1/15
توسعه و ساماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی و مهندسی بخش 

 کشاورزی
 7 ای مرتبط با کشاورزی خدمات فنی و مشاوره

 584 واحد 2111 2111 745 4967 5844 12 1/15
دانش بنیان  -و واحدهای پیشروساماندهی کسب وکارهای خرد 

 ها آپ واستارت

ساماندهی کسب و کارهای خرد و واحدهای پیشرو 

 )نوپا و دانش بنیان( مرتبط با کشاورزی
8 

 5125 متفاوت 1823 1823 729 4375 3600 12 1/15
های کشاورزی و توسعه  توسعه خدمات مکانیزاسیون، تامین نهاده

 های دانش فعالیت
 9 سازی کشاورزی ون و مدرنخدمات مکانیزاسی

 10 خدمات بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی توسعه خدمات بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی 77 واحد 566 566 200 1332 1110 12 1/15

 جمع 11193 متفاوت 28071 28071 10170 66312 49384 9/9 3/12
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 )مبالغ : میلیارد ريال/درصد( 18از محل تبصره  – 1397خش کشاورزي در دار ب هاي اولويت فعالیت رستهروش تامین مالي 

 تقسیم بندی تسهیالت  روش تامین مالی با مکانیزم یارانه تسهیالت

ها رسته فعالیت  

ف
دی
 ر

یارانه سود 

 کل دوره

نرخ تلفیقی 

 با یارانه

نرخ مناطق 

 برخوردار با یارانه
نرخ مناطق 

 غیربرخوردار با یارانه

قی نرخ تلفی

 بدون یارانه
 مناطق غیر برخوردار مناطق برخوردار جمع

 1 ای محصوالت گلخانه 6987 8539 15526 15.1 7 9 8.1 2847

 2 شیالت و آبزیان 3305 4039 7344 15.1 7 9 8.1 1326

 3 گیاهان دارویی  413 505 918 15.1 7 9 8.1 166

 4 ی و تکمیلی کشاورزیصنایع تبدیل 5783 7069 12852 15.1 12 14 13.1 677

 5 محصوالت دامی و طیور 3294 4026 7320 15.1 12 1/15 13.7 265

 6 پزشکی خدمات دامپزشکی وگیاه 717 876 1594 15.1 12 1/15 13.7 58

 7 ای مرتبط با کشاورزی خدمات فنی و مشاوره 715 874 1589 15.1 12 1/15 13.7 57

153 13.7 1/15 12 15.1 4222 2322 1900 
ساماندهی کسب و کارهای خرد و واحدهای پیشرو 

 )نوپا و دانش بنیان( مرتبط با کشاورزی
8 

 9 سازی کشاورزی خدمات مکانیزاسیون و مدرن 1641 2005 3646 15.1 12 1/15 13.7 132

 10 خدمات بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی 509 623 1132 15.1 12 1/15 13.7 41

 جمع 25264 30878 56142 15.1 9/9 3/12 11.2 5721

% محاسبه گردیده 18% وسود بانک 10 سال ) یک سال ساخت  و پنج سال بازپرداخت( می باشد. همچنین نسبت اعتبار صندوق با منابع بانک یک به یک بوده و سود صندوق 6% در مناطق غیر برخوردار  در طی  10% درمناطق برخوردار و 12* برآورد یارانه مورد نیاز برای اعطای  تسهیالت با سود 

 % می باشد. 4% و در مناطق برخوردار معادل  4است که با توجه به تصمیمات متخذه میزان یارانه سود تسهیالت برای مناطق غیر برخوردار 
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هاي شغلي در کسب وکارهاي کشاورزي هاي تولید و ايجاد فرصت بیني اهداف کمي و منابع مالي برنامه پیش  

 )مبالغ : میلیارد ريال( عشايري روستاييو از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق قانون حمايتاز محل  – 1397دار بخش کشاورزي در  هاي اولويت فعالیت ر مبناي رستهب

 تعداد اشتغال

 )نفر(

 اهداف کمی پیش بینی شده اعتبار مورد نیاز

ف ها رسته عنوان طرح
دی
ر

 

کل اعتبارمورد 

 زنیا
 آورده متقاضی

تسهیالت از محل قانون 

 روستایی و عشایری
 حجم عملیات واحد

 1 ای محصوالت گلخانه ای تولید محصوالت گلخانه 960 هکتار 10350 1826 12177 9000

 2 شیالت و آبزیان تولیدات شیالت و آبزیان 38 هزار تن 4896 864 5760 3600

 3 گیاهان دارویی  اهان دارویی و زعفرانتولید گی 608 هکتار 612 108 720 1200

 4 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 367 کارگاه 8568 1512 10080 5600

 705 واحد 4880 979 5859 3263
پرورش دام و طیور )غیر از مرغ گوشتی  و تخمگذار( و 

 زنبورعسل 
 5 محصوالت دامی و طیور

 6 پزشکی خدمات دامپزشکی وگیاه پزشکی توسعه خدمات کسب وکارهای دامپزشکی و گیاه 511 واحد 1062 187 1250 1562

 415 شرکت 1059 187 1246 1661
توسعه و ساماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی و 

 مهندسی بخش کشاورزی

ای مرتبط با  خدمات فنی و مشاوره

 کشاورزی
7 

 390 واحد 2815 497 3312 3896
دانش بنیان  -ساماندهی کسب وکارهای خرد و واحدهای پیشرو

 ها آپ واستارت

ساماندهی کسب و کارهای خرد و 

واحدهای پیشرو )نوپا و دانش 

 بنیان( مرتبط با کشاورزی

8 

 3416 متفاوت 2431 486 2917 2400
های کشاورزی و توسعه  توسعه خدمات مکانیزاسیون، تامین نهاده

 های دانش فعالیت

سازی  مات مکانیزاسیون و مدرنخد

 کشاورزی
9 

 توسعه خدمات بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی 51 واحد 755 133 888 740
خدمات بازرگانی و تجارت 

 محصوالت کشاورزی
10 

 جمع 7462 متفاوت 37428 6780 44208 32922

 رانه سود تسهیالت نیست.توضیح: تسهیالت ارائه شده در این جدول نیازمند پرداخت یا           
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 18ارتقاي توان تولید ملي و تثبیت اشتغال در قالب  بازسازي نوسازي و تسهیالت سرمايه درگردش واحدها از محل تبصره   بیني منابع مالي برنامه پیش

 اعتبار مورد نیاز )میلیادر ریال(

ف عنوان فعالیت 
دی
ر

 

 ازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی تسهیالت سرمایه ای ب تسهیالت سرمایه در گردش

یارانه سهم دولت 

 %(3)یکساله 

تسهیالت تثبیت 

 درگردش(  اشتغال)سرمایه
 صندوق توسعه ملی بانک  جمع یارانه سهم دولت* 

  
 1 ای و باغی واحدهای گلخانه 2280 2280 4560 363

 2 پروری و صیادی  واحدهای آبزی 1400 1400 2800 223 1600 48

99 3300 526 6600 3300 3300 
واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 کشاورزی 
3 

 4 واحدهای دام و طیور 2950 2950 5900 470 5800 174

 5 واحدهای زراعی 35 35 70 6 16000 480

 6 واحدهای تولیدات عشایری 35 35 70 6 1500 45

   جمع  10000 10000 20000 1594 35000 1050

 

 درصد می باشد.  2درصد  و در مناطق برخوردار  4نه سهم کمکهای  دولت  درمناطق غیر برخوردار * برآورد یارا
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)نفر( هاي کسب و کار در بخش کشاورزي فعالیت توزيع استاني ايجاد اشتغال در برنامه توسعه رسته

 کل
 از توسعه و ايجاد قانون حمايتاز محل 

 عشايري روستاييو اشتغال پايدار در مناطق
 استان 18از محل تبصره 

 1 آذربایجان شرقی 2008 1339 3347

 2 آذربایجان غربی 1522 1014 2536

 3 اردبیل 1204 803 2007

 4 اصفهان 2644 1763 4407

 5 البرز 788 525 1313

 6 ایالم 383 255 638

 7 بوشهر 1821 1214 3035

 8 تهران 2396 1597 3993

 9 جنوب کرمان 1117 745 1862

 10 چهار محال و بختیاری 615 410 1025

 11 خراسان جنوبی 1270 847 2117

 12 خراسان رضوی 2591 1727 4318

 13 خراسان شمالی 1121 747 1868

 14 خوزستان 2366 1578 3944

 15 زنجان 665 443 1108

 16 سمنان 2440 1626 4066

 17 سیستان و بلوچستان 3667 2444 6111

 18 فارس 2605 1736 4341

 19 قزوین 835 557 1392

 20 قم 288 192 480

 21 کردستان 828 552 1380

 22 کرمان 1583 1055 2638

 23 کرمانشاه 1268 845 2113

 24 کهگیلویه و بویراحمد 433 288 721

 25 گلستان 1507 1005 2512

 26 گیالن 1606 1070 2676

 27 لرستان 1070 713 1783

 28 مازندران 3220 2147 5367

 29 مرکزی 827 551 1378

 30 هرمزگان 2349 1566 3915

 31 همدان 1030 687 1717

 32 یزد 1319 879 2198

 جمع  49384 32922 82306



 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

19 

 

ارقام : میلیاردريال هاي کسب و کار در بخش کشاورزي فعالیت توزيع تسهیالت مورد نیاز براي توسعه رسته  

 تسهیالت مورد نیاز

 رديف تان نام اس
 کل

از توسعه و  قانون حمايتاز محل 

ايجاد اشتغال پايدار در 

 عشايري روستاييو مناطق

 18از محل تبصره 

 1 آذربايجان شرقي 2290 1527 3817

 2 آذربايجان غربي 1733 1155 2889

 3 اردبیل 1378 919 2296

 4 اصفهان 3120 2080 5200

 5 البرز 929 619 1548

 6 ايالم 443 296 739

 7 بوشهر 2265 1510 3776

 8 تهران 2808 1872 4681

 9 جنوب کرمان 1148 766 1914

 10 چهار محال و بختیاري 669 446 1114

 11 خراسان جنوبي 1442 961 2404

 12 خراسان رضوي 2639 1759 4399

 13 خراسان شمالي 1231 821 2052

 14 خوزستان 2758 1839 4597

 15 زنجان 764 509 1273

 16 سمنان 2817 1878 4695

 17 سیستان و بلوچستان 4264 2843 7107

 18 فارس 2836 1891 4727

 19 قزوين 937 624 1561

 20 قم 333 222 555

 21 کردستان 923 615 1538

 22 کرمان 1680 1120 2799

 23 کرمانشاه 1465 977 2442

 24 کهگیلويه و بويراحمد 460 307 767

 25 گلستان 1657 1104 2761

 26 گیالن 1892 1261 3154

 27 لرستان 1152 768 1921

 28 مازندران 3674 2449 6123

 29 مرکزي 943 629 1572

 30 هرمزگان 2834 1889 4723

 31 همدان 1098 732 1829

 32 يزد 1560 1040 2600

 جمع  56143 37428 93571
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1397هاي کسب و کار در بخش کشاورزي  براي سال  فعالیت براي توسعه رستهتوزيع استاني کل تسهیالت مورد نیاز   

  ارقام : )میلیاردریال(

 

 نام استان ردیف

فعالیت  رسته

محصوالت 

 ای گلخانه

فعالیت  رسته

شیالت و 

 آبزیان

فعالیت  رسته

گیاهان 

 دارویی 

فعالیت  رسته

صنایع 

تبدیلی و 

 تکمیلی

فعالیت  رسته

تولیدات دام 

 و طیور

فعالیت  تهرس

خدمات 

دامپزشکی 

و 

 گیاهپزشکی

فعالیت  رسته

خدمات 

فنی و 

 ای  مشاوره

فعالیت  رسته

ساماندهی 

کسب و 

کارهای 

خرد و 

واحدهای 

 پیشرو 

رسته 

فعالیت 

مکانیزاسیون 

و 

سازی  مدرن

 کشاورزی

فعالیت   رسته

خدمات 

بازرگانی و 

تجارت 

محصوالت 

 کشاورزی

جمع 

 استانی

 3817 87 281 325 122 123 758 1095 50 50 926 يجان شرقيآذربا 1

 2889 80 257 297 112 112 679 969 38 70 275 آذربايجان غربي 2

 2296 52 167 194 73 73 360 624 29 250 475 اردبیل 3

 5200 93 299 346 130 131 998 1500 30 100 1575 اصفهان 4

 1548 33 108 124 47 47 346 518 11 40 275 البرز 5

 739 17 54 62 23 24 167 187 5 50 150 ايالم 6

 3776 20 66 76 29 29 111 445 1 1600 1400 بوشهر 7

 4681 91 293 339 127 128 871 1248 10 200 1375 تهران 8

 1914 82 263 304 114 115 132 789 46 20 50 جنوب کرمان 9

 1114 30 96 111 42 42 249 242 54 200 50 چهار محال و بختیاري 10

 2404 24 78 90 34 34 212 514 78 40 1300 خراسان جنوبي 11

 4399 141 454 525 198 198 1006 1320 357 50 150 خراسان رضوي 12

 2052 24 78 90 34 34 155 160 48 30 1400 خراسان شمالي 13

 4597 115 370 429 161 162 440 1421 25 1300 175 خوزستان 14

 1273 37 119 138 52 52 197 507 5 90 75 زنجان 15

 4695 26 84 97 36 37 210 423 12 20 3750 سمنان 16

 7107 39 125 145 55 55 188 323 57 1370 4750 سیستان و بلوچستان 17

 4727 156 501 581 218 219 766 1667 94 150 375 فارس 18

 1561 46 149 173 65 65 468 385 30 130 50 قزوين 19

 555 15 48 55 21 21 226 78 2 40 50 قم 20

 1538 33 108 124 47 47 239 327 37 150 425 کردستان 21

 2799 61 197 228 86 86 272 280 59 30 1500 کرمان 22

 2442 45 143 166 62 63 310 599 55 500 500 کرمانشاه 23

 767 17 54 62 23 24 128 240 69 100 50 کهگیلويه و بويراحمد 24

 2761 65 209 242 91 91 428 372 64 500 700 گلستان 25

 3154 65 209 242 91 91 360 768 53 1200 75 گیالن 26

 1921 50 161 187 70 70 304 272 81 500 225 لرستان 27

 6123 161 519 601 226 227 599 1844 70 1500 375 مازندران 28

 1572 45 143 166 62 63 335 477 6 100 175 مرکزي 29

 4723 43 137 159 60 60 88 572 5 1750 1850 هرمزگان 30

 1829 65 209 242 91 91 361 583 52 60 75 همدان 31

 2600 32 102 118 44 44 237 671 4 50 1300 يزد 32

 93571 1887 6077 7037 2647 2656 12200 21420 1530 12240 25876 جمع  
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 1397در سال  18دار بخش کشاورزي  از محل تبصره  هاي اولويت فعالیت الت مورد نیاز براي توسعه رستهتوزيع استاني تسهی

ارقام : )میلیاردریال(   

 نام استان ردیف

فعالیت  رسته

محصوالت 

 ای گلخانه

فعالیت  رسته

شیالت و 

 آبزیان

فعالیت  رسته

گیاهان 

 دارویی 

فعالیت  رسته

صنایع 

تبدیلی و 

 تکمیلی

الیت فع رسته

تولیدات دام 

 و طیور

فعالیت  رسته

خدمات 

دامپزشکی 

و 

 گیاهپزشکی

فعالیت  رسته

خدمات 

فنی و 

 ای  مشاوره

فعالیت  رسته

ساماندهی 

کسب و 

کارهای 

خرد و 

واحدهای 

 پیشرو 

رسته 

فعالیت 

مکانیزاسیون 

و 

سازی  مدرن

 کشاورزی

فعالیت   رسته

خدمات 

بازرگانی و 

تجارت 

محصوالت 

 کشاورزی

جمع 

 انیاست

 2290 52 168 195 73 74 455 657 30 30 556 آذربايجان شرقي 1

 1733 48 154 178 67 67 407 581 23 42 165 آذربايجان غربي 2

 1378 31 100 116 44 44 216 374 17 150 285 اردبیل 3

 3120 56 179 207 78 78 599 900 18 60 945 اصفهان 4

 929 20 65 75 28 28 207 311 6 24 165 البرز 5

 443 10 32 37 14 14 100 112 3 30 90 ايالم 6

 2265 12 39 46 17 17 66 267 0 960 840 بوشهر 7

 2808 54 176 203 76 77 522 749 6 120 825 تهران 8

 1148 49 158 183 69 69 79 473 27 12 30 جنوب کرمان 9

 669 18 57 66 25 25 149 145 33 120 30 چهار محال و بختیاري 10

 1442 14 47 54 20 20 127 308 47 24 780 خراسان جنوبي 11

 2639 85 272 315 119 119 604 792 214 30 90 خراسان رضوي 12

 1231 14 47 54 20 20 93 96 29 18 840 خراسان شمالي 13

 2758 69 222 257 97 97 264 853 15 780 105 خوزستان 14

 764 22 72 83 31 31 118 304 3 54 45 زنجان 15

 2817 16 50 58 22 22 126 254 7 12 2250 سمنان 16

 4264 23 75 87 33 33 113 194 34 822 2850 سیستان و بلوچستان 17

 2836 93 301 348 131 132 460 1000 56 90 225 فارس 18

 937 28 90 104 39 39 281 231 18 78 30 قزوين 19

 333 9 29 33 12 13 135 47 1 24 30 قم 20

 923 20 65 75 28 28 144 196 22 90 255 کردستان 21

 1680 37 118 137 51 52 163 168 35 18 900 کرمان 22

 1465 27 86 100 37 38 186 359 33 300 300 کرمانشاه 23

 460 10 32 37 14 14 77 144 41 60 30 کهگیلويه و بويراحمد 24

 1657 39 125 145 55 55 257 223 38 300 420 گلستان 25

 1892 39 125 145 55 55 216 461 32 720 45 گیالن 26

 1152 30 97 112 42 42 183 163 48 300 135 لرستان 27

 3674 97 312 361 136 136 359 1106 42 900 225 مازندران 28

 943 27 86 100 37 38 201 286 4 60 105 مرکزي 29

 2834 26 82 95 36 36 53 343 3 1050 1110 هرمزگان 30

 1098 39 125 145 55 55 217 350 31 36 45 همدان 31

 1560 19 61 71 27 27 142 403 2 30 780 يزد 32

 56143 1132 3646 4222 1588 1594 7320 12852 918 7344 15526 جمع  
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 دار بخش کشاورزي هاي اولويت فعالیت توزيع استاني تسهیالت مورد نیاز براي توسعه رسته

 میلیارد ريال -)از محل قانون حمايت اشتغال پايدار روستايي و عشايري( عشايري روستاييو از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق قانون حمايتز محل ا

 نام استان ردیف

فعالیت  رسته

محصوالت 

 ای گلخانه

فعالیت  رسته

شیالت و 

 آبزیان

فعالیت  رسته

گیاهان 

 دارویی 

فعالیت  رسته

 صنایع

تبدیلی و 

 تکمیلی

فعالیت  رسته

تولیدات دام 

 و طیور

فعالیت  رسته

خدمات 

دامپزشکی 

و 

 گیاهپزشکی

فعالیت  رسته

خدمات 

فنی و 

 ای  مشاوره

فعالیت  رسته

ساماندهی 

کسب و 

کارهای 

خرد و 

واحدهای 

 پیشرو 

فعالیت  رسته

مکانیزاسیون 

و 

سازی  مدرن

 کشاورزی

فعالیت   رسته

خدمات 

بازرگانی و 

 تجارت

محصوالت 

 کشاورزی

جمع 

 استانی 

 1527 35 112 130 49 49 303 438 20 20 370 آذربايجان شرقي 1

 1155 32 103 119 45 45 272 388 15 28 110 آذربايجان غربي 2

 919 21 67 77 29 29 144 250 11 100 190 اردبیل 3

 2080 37 119 138 52 52 399 600 12 40 630 اصفهان 4

 619 13 43 50 19 19 138 207 4 16 110 البرز 5

 296 7 21 25 9 9 67 75 2 20 60 ايالم 6

 1510 8 26 30 11 11 44 178 0 640 560 بوشهر 7

 1872 36 117 135 51 51 348 499 4 80 550 تهران 8

 766 33 105 122 46 46 53 316 18 8 20 جنوب کرمان 9

 446 12 38 44 17 17 100 97 22 80 20 چهار محال و بختیاري 10

 961 10 31 36 14 14 85 206 31 16 520 خراسان جنوبي 11

 1759 56 181 210 79 79 402 528 143 20 60 خراسان رضوي 12

 821 10 31 36 14 14 62 64 19 12 560 خراسان شمالي 13

 1839 46 148 171 64 65 176 568 10 520 70 خوزستان 14

 509 15 48 55 21 21 79 203 2 36 30 زنجان 15

 1878 10 33 39 15 15 84 169 5 8 1500 سمنان 16

 2843 16 50 58 22 22 75 129 23 548 1900 سیستان و بلوچستان 17

 1891 62 201 232 87 88 306 667 38 60 150 فارس 18

 624 19 60 69 26 26 187 154 12 52 20 قزوين 19

 222 6 19 22 8 8 90 31 1 16 20 قم 20

 615 13 43 50 19 19 96 131 15 60 170 کردستان 21

 1120 24 79 91 34 34 109 112 23 12 600 کرمان 22

 977 18 57 66 25 25 124 240 22 200 200 کرمانشاه 23

 307 7 21 25 9 9 51 96 27 40 20 کهگیلويه و بويراحمد 24

 1104 26 84 97 36 37 171 149 25 200 280 گلستان 25

 1261 26 84 97 36 37 144 307 21 480 30 گیالن 26

 768 20 64 75 28 28 122 109 32 200 90 لرستان 27

 2449 65 208 241 90 91 240 738 28 600 150 مازندران 28

 629 18 57 66 25 25 134 191 2 40 70 مرکزي 29

 1889 17 55 64 24 24 35 229 2 700 740 هرمزگان 30

 732 26 84 97 36 37 145 233 21 24 30 همدان 31

 1040 13 41 47 18 18 95 268 1 20 520 يزد 32

 37428 755 2431 2815 1059 1062 4880 8568 612 4896 10350   جمع
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1397براي سال   18ه هاي کسب و کار در بخش کشاورزي از محل تبصر فعالیت توزيع استاني يارانه تسهیالت مورد نیاز براي توسعه رسته   

  ارقام : )میلیاردریال(

 نام استان ردیف

فعالیت  رسته

محصوالت 

 ای گلخانه

فعالیت  رسته

شیالت و 

 آبزیان

فعالیت  رسته

گیاهان 

 دارویی 

فعالیت  رسته

صنایع 

تبدیلی و 

 تکمیلی

فعالیت  رسته

تولیدات دام 

 و طیور

فعالیت  رسته

خدمات 

دامپزشکی و 

 گیاهپزشکی

ت فعالی رسته

خدمات 

فنی و 

 ای  مشاوره

فعالیت  رسته

ساماندهی 

کسب و 

کارهای 

خرد و 

واحدهای 

 پیشرو 

رسته فعالیت 

مکانیزاسیون 

سازی  و مدرن

 کشاورزی

فعالیت   رسته

خدمات 

بازرگانی و 

تجارت 

محصوالت 

 کشاورزی

 جمع استانی 

 184.1 1.9 6.1 7.0 2.7 2.7 16.4 34.6 5.4 5.4 101.9 آذربایجان شرقی 1

 105.9 1.7 5.6 6.4 2.4 2.4 14.7 30.6 4.1 7.6 30.3 آذربایجان غربی 2

 122.1 1.1 3.6 4.2 1.6 1.6 7.8 19.7 3.1 27.1 52.3 اردبیل 3

 278.0 2.0 6.5 7.5 2.8 2.8 21.6 47.4 3.2 10.8 173.3 اصفهان 4

 67.4 0.7 2.3 2.7 1.0 1.0 7.5 16.4 1.1 4.3 30.3 البرز 5

 35.9 0.4 1.2 1.3 0.5 0.5 3.6 5.9 0.6 5.4 16.5 ایالم 6

 348.7 0.4 1.4 1.6 0.6 0.6 2.4 14.1 0.1 173.3 154.1 بوشهر 7

 253.5 2.0 6.3 7.3 2.8 2.8 18.9 39.4 1.1 21.7 151.3 تهران 8

 59.4 1.8 5.7 6.6 2.5 2.5 2.9 24.9 4.9 2.2 5.5 جنوب کرمان 9

 53.0 0.6 2.1 2.4 0.9 0.9 5.4 7.6 5.9 21.7 5.5 اریچهار محال و بختی 10

 182.3 0.5 1.7 1.9 0.7 0.7 4.6 16.2 8.5 4.3 143.1 خراسان جنوبی 11

 157.0 3.1 9.8 11.4 4.3 4.3 21.8 41.7 38.6 5.4 16.5 خراسان رضوی 12

 176.5 0.5 1.7 1.9 0.7 0.7 3.4 5.1 5.1 3.3 154.1 خراسان شمالی 13

 244.1 2.5 8.0 9.3 3.5 3.5 9.5 44.9 2.7 140.8 19.3 تانخوزس 14

 47.5 0.8 2.6 3.0 1.1 1.1 4.3 16.0 0.5 9.8 8.3 زنجان 15

 440.1 0.6 1.8 2.1 0.8 0.8 4.6 13.4 1.3 2.2 412.7 سمنان 16

 700.6 0.8 2.7 3.1 1.2 1.2 4.1 10.2 6.1 148.4 522.7 سیستان و بلوچستان 17

 173.3 3.4 10.9 12.6 4.7 4.8 16.6 52.7 10.2 16.3 41.3 فارس 18

 55.9 1.0 3.2 3.7 1.4 1.4 10.2 12.2 3.2 14.1 5.5 قزوین 19

 20.8 0.3 1.0 1.2 0.5 0.5 4.9 2.5 0.2 4.3 5.5 قم 20

 90.4 0.7 2.3 2.7 1.0 1.0 5.2 10.3 4.0 16.3 46.8 کردستان 21

 203.7 1.3 4.3 4.9 1.9 1.9 5.9 8.8 6.4 3.3 165.1 کرمان 22

 151.1 1.0 3.1 3.6 1.4 1.4 6.7 18.9 5.9 54.2 55.0 کرمانشاه 23

 38.0 0.4 1.2 1.3 0.5 0.5 2.8 7.6 7.4 10.8 5.5 کهگیلویه و بویراحمد 24

 174.2 1.4 4.5 5.2 2.0 2.0 9.3 11.8 6.9 54.2 77.0 گلستان 25

 191.2 1.4 4.5 5.2 2.0 2.0 7.8 24.3 5.7 130.0 8.3 گیالن 26

 114.5 1.1 3.5 4.0 1.5 1.5 6.6 8.6 8.7 54.2 24.8 لرستان 27

 320.3 3.5 11.3 13.0 4.9 4.9 13.0 58.3 7.6 162.5 41.3 مازندران 28

 63.5 1.0 3.1 3.6 1.4 1.4 7.3 15.1 0.7 10.8 19.3 مرکزی 29

 423.6 0.9 3.0 3.4 1.3 1.3 1.9 18.1 0.5 189.6 203.6 هرمزگان 30

 61.8 1.4 4.5 5.2 2.0 2.0 7.8 18.4 5.6 6.5 8.3 همدان 31

 182.5 0.7 2.2 2.5 1.0 1.0 5.1 21.2 0.4 5.4 143.1 یزد 32

 5721.2 40.9 131.8 152.6 57.4 57.6 264.6 677.0 165.8 1326.0 2847.4 جمع  
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 1397در سال  18ت اشتغال در قالب  بازسازي و نوسازي از محل تبصره ارتقاي توان تولید ملي و تثبی  توزيع استاني منابع مالي برنامه

 ارقام : )میلیاردریال(

 نام استان ردیف

واحدهای 

ای و  گلخانه

 باغی

واحدهای 

پروری و  آبزی

 صیادی 

واحدهای صنایع 

تبدیلی و 

تکمیلی 

 کشاورزی 

واحدهای دام و 

 طیور

واحدهای 

 زراعی

واحدهای 

تولیدات 

 عشایری

جمع 

 نیاستا

یارانه سود 

 تسهیالت

 60 758 2.8 4.7 313 302 15 120 آذربایجان شرقی 1

 47 584 2.1 4.0 223 295 44 16 آذربایجان غربی 2

 22 277 1.3 4.1 147 72 29 23 اردبیل 3

 125 1573 5.0 1.4 649 295 15 608 اصفهان 4

 35 442 1.3 0.2 205 79 15 142 البرز 5

 14 176 0.7 1.5 61 65 29 19 ایالم 6

 58 730 2.3 0.3 36 216 429 46 بوشهر 7

 115 1442 4.7 0.8 535 151 15 737 تهران 8

 68 853 3.7 0.9 31 65 0 753 جنوب کرمان 9

 26 322 1.0 0.9 119 115 73 13 چهار محال و بختیاری 10

 23 287 1.0 0.4 78 158 0 49 خراسان جنوبی 11

 99 1243 4.3 4.5 546 489 29 169 خراسان رضوی 12

 15 191 0.8 1.6 53 115 0 20 خراسان شمالی 13

 54 672 2.6 5.0 193 194 248 29 خوزستان 14

 21 268 1.2 2.9 88 115 44 17 زنجان 15

 20 254 0.9 0.6 93 79 0 81 سمنان 16

 30 374 1.5 1.1 53 86 44 188 سیستان و بلوچستان 17

 76 949 3.5 4.4 347 410 29 155 فارس 18

 35 436 1.3 1.9 284 101 15 33 قزوین 19

 16 198 0.6 0.3 100 58 0 39 قم 20

 18 223 1.3 4.9 93 79 29 16 کردستان 21

 50 627 2.0 0.8 121 446 0 57 کرمان 22

 21 263 1.5 4.9 120 65 44 29 کرمانشاه 23

 25 319 1.0 1.1 40 216 44 17 کهگیلویه و بویراحمد 24

 49 617 2.1 4.0 238 259 95 19 گلستان 25

 94 1175 3.3 1.2 168 648 342 13 گیالن 26

 30 371 1.5 3.4 137 122 88 19 لرستان 27

 109 1366 4.1 2.2 319 518 506 16 مازندران 28

 36 451 1.6 2.0 165 151 15 117 مرکزی 29

 66 834 2.9 0.4 26 72 553 180 هرمزگان 30

 40 505 2.0 3.3 184 209 15 91 دانهم 31

 97 1221 4.3 0.2 136 353 0 728 یزد 32

 1594 20000 70 70 5900 6600 2800 4560 جمع   
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 1397در سال  18درگردش از محل تبصره  ارتقاي توان تولید ملي و تثبیت اشتغال در قالب  سرمايه  توزيع استاني منابع مالي برنامه

 ریال(ارقام : )میلیارد

 نام استان ردیف
واحدهای 

 ای و باغی گلخانه

واحدهای 

پروری و  آبزی

 صیادی 

واحدهای 

صنایع 

تبدیلی و 

تکمیلی 

 کشاورزی 

واحدهای دام 

 و طیور

واحدهای 

 زراعی

واحدهای 

تولیدات 

 عشایری

 جمع

یارانه 

سود 

 تسهیالت

 54 1335 59 1078 308 151 8 179 آذربایجان شرقی 1

 41 932 44 922 219 148 25 24 یآذربایجان غرب 2

 36 557 28 932 144 36 17 35 اردبیل 3

 64 2945 107 316 638 148 8 906 اصفهان 4

 16 785 28 51 202 40 8 212 البرز 5

 15 309 15 334 60 32 17 28 ایالم 6

 17 1027 49 71 35 108 245 69 بوشهر 7

 60 2890 101 189 526 76 8 1098 تهران 8

 44 2123 80 209 30 32 0 1123 جنوب کرمان 9

 14 478 21 202 117 58 42 19 چهار محال و بختیاری 10

 10 483 22 93 77 79 0 73 خراسان جنوبی 11

 65 2114 91 1021 537 245 17 252 خراسان رضوی 12

 16 337 17 365 53 58 0 30 خراسان شمالی 13

 50 1124 56 1137 190 97 142 43 خوزستان 14

 26 484 25 656 86 58 25 26 زنجان 15

 12 465 18 129 91 40 0 121 سمنان 16

 20 779 32 249 52 43 25 280 سیستان و بلوچستان 17

 56 1657 74 1009 341 205 17 231 فارس 18

 26 722 29 439 279 50 8 49 قزوین 19

 8 326 12 63 99 29 0 59 قم 20

 40 502 28 1129 91 40 17 24 کردستان 21

 20 933 43 194 119 223 0 85 کرمان 22

 41 583 31 1117 118 32 25 43 کرمانشاه 23

 14 452 22 262 40 108 25 25 کهگیلویه و بویراحمد 24

 42 979 46 924 234 130 54 28 گلستان 25

 31 1538 72 267 165 324 196 19 گیالن 26

 33 650 32 778 135 61 50 28 لرستان 27

 44 1911 88 506 314 259 289 24 مازندران 28

 28 820 34 467 162 76 8 175 مرکزی 29

 24 1374 62 87 26 36 316 268 هرمزگان 30

 37 918 42 763 181 104 8 136 همدان 31

 46 2469 92 41 133 176 0 1085 یزد 32

 1050 35000 1500 16000 5800 3300 1600 6800 جمع   
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 97سال  18وزيع استاني برنامه ارتقاي معیشت مناطق مرزي از طريق توسعه باغات دراستان مرزي ازمحل اعتبارات تبصره ت

 ارقام : )میلیاردریال(

 نام استان  رديف
از توسعه و ايجاد اشتغال  قانون حمايتاز محل 

 عشايري روستاييو پايدار در مناطق

از محل 

 18تبصره 

جمع 

 تسهیالت 

نرخ سود يارانه 

 تسهیالت

 129 1785 1056 729 آذربایجان شرقی 1

 69 955 570 385 آذربایجان غربی 2

 94 1310 780 530 اردبیل 3

 0 0 0 0 اصفهان 4

 0 0 0 0 البرز 5

 22 310 180 130 ایالم 6

 0 0 0 0 بوشهر 7

 0 0 0 0 تهران 8

 0 0 0 0 جنوب کرمان 9

 0 0 0 0 چهار محال و بختیاری 10

 5 75 40 35 خراسان جنوبی 11

 14 195 120 75 خراسان رضوی 12

 9 130 80 50 خراسان شمالی 13

 19 270 150 120 خوزستان 14

 0 0 0 0 زنجان 15

 0 0 0 0 سمنان 16

 8 105 60 45 سیستان و بلوچستان 17

 0 0 0 0 فارس 18

 0 0 0 0 قزوین 19

 0 0 0 0 قم 20

 74 1022 660 362 کردستان 21

 0 0     کرمان 22

 23 322 200 122 کرمانشاه 23

 0 0     کهگیلویه و بویراحمد 24

 14 195 115 80 گلستان 25

 12 170 100 70 گیالن 26

 0 0 0 0 لرستان 27

 10 140 80 60 مازندران 28

 0 0 0 0 مرکزی 29

 1 16 9 7 هرمزگان 30

 0 0 0 0 همدان 31

 0 0 0 0 یزد 32

 

 504 7000 4200 2800 مع ج
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مابین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت  نامه همکاری مشترک فی تفاهم( 4-2

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی

 

کید بر ایجاد و تثبیت با تا 1397نامه به منظور اجرای برنامه تولید و اشتغال وزارت جهاد کشاورزی برای سال  این تفاهم
وکارهای کشاورزی و با تمرکز بر تامین مالی زنجیره عرضه/ارزش،  اشتغال از طریق حرکت از کشاورزی رایج  به کسب

مابین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی  فی
 شود. منعقد می

 

 نامه هداف تفاهمماده یک( ا
 اجرایی شدن برنامه تولید و اشتغال در حوزه کسب و کارهای کشاورزی به شرح برنامه پیوست در قالب موارد ذیل:

 دار بخش کشاورزی برای اشتغال بیش  های اولویت فعالیت های شغلی بر مبنای رسته الف( تولید و ایجاد فرصت

 های ذیل: هزار نفر در چارچوب رسته 82از 

 ای فعالیت محصوالت گلخانه هرست 

 فعالیت شیالت و آبزیان رسته 

 فعالیت گیاهان دارویی  رسته 

 فعالیت صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی رسته 

 فعالیت تولیدات دام و طیور رسته 

 پزشکی فعالیت خدمات دامپزشکی و گیاه رسته 

 ای مرتبط با کشاورزی فعالیت خدمات فنی و مشاوره رسته 

 بنیان( مرتبط با کشاورزی وکارهای خرد و واحدهای پیشرو )نوپا و دانش ساماندهی کسب فعالیت رسته 

 سازی کشاورزی فعالیت خدمات مکانیزاسیون و مدرن رسته 

 رسته فعالیت خدمات بازرگانی و تجارت محصوالت کشاورزی   

 :ب( برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال 

 لی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی و نوسازی برنامه ارتقای توان تولید م 

 برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب تامین سرمایه درگردش واحدها 

 های مرزی ج( پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان 

 

 ماده دو( نحوه تأمین منابع مالی 

  دار بخش کشاورزی: های اولویت فعالیت های شغلی بر مبنای رسته و ایجاد فرصتالف( تامین مالی برنامه تولید 

 درصد منابع مالی مورد نیاز از محل آورده متقاضی 15 

میلیارد ریال تسهیالت از محل ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی به نسبت مساوی در چارچوب  56142 

 کل کشور 1397قانون بودجه سال  18تبصره 
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 کل کشور 1397قانون بودجه سال  18میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهیالت در چارچوب تبصره  5721 

میلیارد ریال تسهیالت از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با  37428 

 رخ سود تسهیالت نیست.استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، که نیازمند پرداخت یارانه ن

  ب( تامین مالی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب  بازسازی،  نوسازی و سرمایه درگردش

 واحدها:

میلیارد ریال تسهیالت از محل ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی به نسبت مساوی برای بازسازی و  20000 

 18میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت، در چارچوب تبصره  1594که نیازمند پرداخت نوسازی واحدهای تولیدی، 

 کل کشور است. 1397قانون بودجه سال 

میلیارد ریال تسهیالت از محل منابع نظام بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، که مستلزم  35000 

کل کشور  1397قانون بودجه سال  18الت، در چارچوب تبصره میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهی 1050پرداخت 

 است.

 های مرزی: ج( تامین مالی پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان 

میلیارد ریال تسهیالت از محل ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و نظام بانکی به نسبت مساوی برای پروژه  4200 

میلیارد ریال یارانه  504های مرزی، که مستلزم پرداخت  طق مرزی از طریق توسعه باغات در استانارتقای معیشت منا

 کل کشور است. 1397قانون بودجه سال  18نرخ سود تسهیالت، در چارچوب تبصره 

یری با میلیارد ریال تسهیالت از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشا 2800 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، که نیازمند پرداخت یارانه نرخ سود تسهیالت نیست.

چنانچه تا پایان مهلت مقرر، جذب اعتبارات در هر یک از استان های کشور کمتر از مقادار اعتباار مصاوب و     تبصره:

کال   1397قانون بودجه سال  18د الف تبصره نامه اجرایی بن آیین 7ماده  2تخصیص یافته باشد، با رعایت مفاد تبصره 
کشور، امکان توزیع مجدد اعتبارات جذب نشده با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور 

 ها وجود دارد. درصد از اعتبارات مصوب بین استان 20تا سقف 
 

 سه( تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور  ماده

 هاای فنای و اعتبااری در قالاب یاراناه ساود تساهیالت         ع مالی و تخصیص اعتبار مورد نیاز کمکتأمین مناب

برای اجرای پروژه های برنامه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی بار اسااس آیاین     2بینی شده در ماده  پیش

ایجااد شاده و    کل کشور متناسب با تعاداد شاغل   1397( قانون بودجه سال 18نامه اجرایی بند )الف( تبصره )

 پیشرفت عملیاتی برنامه

 های برنامه تولید و اشتغال در حوزه کسب و کارهای کشاورزی  نظارت عالی بر حسن اجرای پروژه 
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 ماده چهار( تعهدات وزارت جهاد کشاورزی

 در  نامه نامه ظرف مدت دو هفته بعد از امضای این تفاهم تهیه دستورالعمل اجرایی موضوع ماده یک این تفاهم

 همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 تولید و اشتغال موضوع ماده یک این تفاهم نامه  اجرای برنامه 

 های منتخب در چارچوب دستورالعمل اجرایی وزارت تعااون، کاار و    اجرای برنامه نهادسازی برای توسعه رسته

 رفاه اجتماعی

 برنامه تولید و اشتغال در حوزه کسب و کارهای کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه  نظارت بر اجرای

 کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب ارتباط موضوع

 ارایه گزارش پیشرفت اجرای برنامه به صورت ماهانه به سازمان برنامه و بودجه کشور 

 

 ( تعهدات صندوق توسعه ملیپنجماده 

 ( 52گذاری منابع الزم برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه، موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده ) سپرده

( و قانون حمایت از توساعه و ایجااد   2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

امناء، ضاوابط، مقاررات و اساسانامه    اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در چارچوب مصوبات هیئت 

 صندوق نزد بانک های عامل.

به امضاء طرفین رسیده و مبادله گردید و هر نساخه از   26/8/1397ماده و چهار نسخه در تاریخ  پنجنامه در  این تفاهم
 باشد.  آن حکم واحد دارد که از تاریخ امضاء معتبر می

 
 
 

 محمد باقر نوبخت 

 

 زادهمرتضی شهید محمود حجتی 

 معاون رییس جمهور 

 و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 وزیر جهاد کشاورزی

  

 

 رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی
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  18ذیل تبصره های  دستورالعمل اعطای تسهیالت بانکی به طرح( 4-3

فی مابین سازمان برنامه و  این دستورالعمل به منظور اجرایی نمودن برنامه های موضوع تفاهم نامه همکاری مشترک
  اه 55340/ت 53905بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در چارچوب آیین نامه اجرایی شماره 

 به شرح زیر مورد توافق قرار گرفت . 30/4/1397مورخ 
 

 تعاریف: -1ماده 

 سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان: -

 صندوق توسعه ملی صندوق: -

 وزارت جهاد کشاورزی وزارت: -

سازمان برنامه و بودجه کشور، این کارگروه با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و عضویت نمایندگان  کارگروه ملی: -

ای ه تشکیل و نسبت به بررسی و تأئید طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست 
 نمایند . الم شده اقدام میمربوطه در چارچوب ضوابط اع

این کارگروه با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و  کارگروه استانی:-

برنامه ریزی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، سازمان آب منطقه ای استان و اداره کل محیط زیست 
 نمایند.  های مربوطه در چارچوب ضوابط اعالم شده اقدام می ررسی و تأئید طرحاستان تشکیل و نسبت به ب

 باشند. گذاری( با صندوق می بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که دارای قرارداد عاملیت )سپرده بانک عامل: -

های  یتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فعال متقاضی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش متقاضی: -

 عمل دارد.لباشد که تقاضای دریافت تسهیالت بانکی را جهت انجام فعالیت در چارچوب این دستورا می    اقتصادی

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و  تفاهم نامه: -

 ه شرح پیوست(و برنامه ضمیمه آن ) ب 26/8/1397صندوق توسعه ملی مورخ 
 ( Cita.Maj.irسامانه : سامانه تسهیالت بانکی وزارت به نشانی )  -
 

وزارت مکلف است با هماهنگی صندوق ظرف یک هفته پس از ابالق این دستورالعمل نسبت به تعیین بانک  – 2ماده 
 عامل اقدام نماید و مراتب را به اطالع سازمان برساند.

      پس از ابالق این دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت هفته  مدت یکصندوق مکلف است ظرف  :1تبصره 
 بانک عامل اقدام نماید. دمیلیارد ریال نز 40171)سپرده گذاری ریالی( به میزان 

ادله موافقت نامه یارانه سود تسهیالت موضوع بلعمل نسبت به ماسازمان موظف است پس از ابالق این دستور  :2تبصره 
نامه آن را به حساب وزارت  میلیارد ریال اقدام ومتناسب با پیشرفت برنامه های تفاهم 8869ین تفاهم نامه به مبلغ ا

واریز نماید. وزارت نیز با توجه به قراردادهای عاملیت با بانک عامل نسبت به تخصیص متناسب با سهم هر بانک اقدام 
 خواهد نمود. 

ضوعی این تفاهم نامه بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین سازمان و وزرات، متناسب یارانه سود تسهیالت مو :3تبصره 
 با عملکرد تسهیالت اعطایی موضوع تفاهم نامه برای پرداخت به بانک عامل، در اختیار وزارت قرار خواهد گرفت.
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 ساز و کار اجرایی تفاهم نامه به شرح زیر است: -3ماده 
 رنامه های موضوع تفاهم نامه توسط وزارت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی ؛ اطالع رسانی در خصوص ب-1
ثبت نام متقاضیان موضوع این تفاهم نامه در سامانه ) وزارت مکلف است سامانه را متناسب با برنامه ها و شرایط  -2

 تفاهم نامه روزآمد کند(؛ 
مدارک و مستندات و اعالم تأئید و یا رد آن از نظر اهلیت و بررسی و تأئید اولیه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام  -3

توجیهات فنی، اقلیمی و زیست محیطی آن توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سپس سازمان جهاد کشاورزی 
 استان در سامانه حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

 گیرد. ستانی / ملی قرار میطرح های تأئید اولیه شده برای بررسی و تأئید در اختیار کارگروه ا -4
 فرآیند بررسی نهایی و تصویب طرح های تأئید اولیه شده حداکثر ظرف دوهفته به شرح زیر است -5

 میلیارد ریال در کارگروه استانی ؛ 100های با تسهیالت درخواستی تا سقف  الف: طرح
 ملی؛میلیارد ریال در کارگروه  100های با تسهیالت درخواستی بیش از  ب: طرح
 شود؛ عضو کارگروه استانی/ملی مصوب می 3های مطرح شده در کارگروه استانی/ملی با حداقل امضاء موافق  ج: طرح
 های مصوب توسط کارگروه استانی/ملی برای بانک عامل ارسال خواهد شد؛ د: طرح

بانک عامل جهت شرکت در تواند حسب مورد برای اخذ نظرات کارشناسی از  مسئول کارگروه استانی/ملی می :1تبصره 
 کارگروه دعوت نماید.

بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه توسط بانک عامل و  -6
اعالم تأئید )همراه با جزییات طرح( و یا رد آن ) با استدالل های الزم( به وزارت و متقاضی حداکثر ظرف مدت یک 

 ماه؛ 
 .و پرداخت تسهیالت بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی توسط بانک عامل دعقد قراردا -7
 

براساس نظام نامه صندوق، استفاده مجدد از منابع آن توسط متقاضی صرفاً در صورت دارا بودن شرایط زیر  -4ماده 
 مجاز است :

 اقساط معوق نداشته باشند؛ -1

 ؛گذاری قبلی متناسب با برنامه باشد پیشرفت فیزیکی سرمایه -2

 برای طرح توسعه یا سرمایه گذاری جدید باشد. -3

 

چناچه تا پایان مهلت مقرر، جذب اعتبار در هریک از استان های کشور کمتر از مقدار اعتبار مصوب و  -5ماده 
کل  1397قانون بودجه سال  18تبصره  الفآیین نامه اجرایی بند  7ماده  2تخصیص یافته  باشد، با رعایت مفاد تبصره 

% از اعتبارات مصوب بین 20کشور، امکان توزیع مجدد اعتبارات جذب نشده با پیشنهاد وزارت و تأئید سازمان تا سقف 
 استان ها وجود دارد.

 

 سهم مناطق برخوردار و غیر برخوردار از تسهیالت موضوع این تفاهم نامه در برنامه های ده رسته فعالیت – 6ماده 
 درصد است. 45و  55منتخب، بازسازی واحدهای موجود و تأمین سرمایه در گردش به ترتیب 
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 ضوابط تسهیالت برنامه های موضوع این تفاهم نامه به شرح زیر است: -7ماده 
 دهند. درصد به این برنامه اختصاص می 18بانک عامل منابع خود را با نرخ  -1
های موضوع این تفاهم نامه با  در گردش، منابع الزم برای پرداخت تسهیالت برنامه به استثنای برنامه تأمین سرمایه -2

 شود. گذاری ریالی صندوق توسعه ملی و منابع بانک عامل تأمین می قدرالسهم برابر از محل سپرده
اعطای گذاری صندوق برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان بر اساس نظام نامه ضوابط و شرایط  نرخ سود سپرده-3

 تسهیالت ریالی است.
         نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی  بازپرداخت تسهیالت موضوع این دستورالعمل بر اساس نظام -4

 ملی و ضوابط بانک عامل خواهد بود. صندوق توسعه
سه درصد یارانه سود شود و  تسهیالت موضوع برنامه سرمایه در گردش از محل منابع داخلی بانک عامل تأمین می -5

 یابد. تسهیالت از سوی دولت، به این تسهیالت اختصاص می
نامه ) به استثنای برنامه تأمین سرمایه در گردش که  های موضوع تفاهم برنامه همه شرایط بازپرداخت  تسهیالت -6

 قسط( است.یکساله است( به طور متوسط دارای شش ماه تنفس و اقساط بازپرداخت پنج ساله ) هرسال یک 
 درصد است . 4و  2بازسازی و نوسازی در مناطق برخودار و غیر برخوردار به ترتیب یارانه نرخ سود تسهیالت برنامه  -7
سقف یارانه سود تسهیالت قابل تأمین از سوی دولت برای برنامه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه  -8

 ل است.میلیارد ریا 504باغات در استان های مرزی 
شد که  میلیارد ریال توسط دولت به نحوی تأمین خواهد 5721یارانه سود تسهیالت برنامه ده رسته منتخب تا سقف  -9

 های درج شده در جدول زیر کاهش یابد. نرخ سود تسهیالت به مقدار نرخ
 

 عنوان طرح رسته  فعالیت ها

 نرخ سود )درصد(

مناطق غیر 

 برخودار

مناطق 

 برخوردار

 9 7 تولید محصوالت گلخانه ای صوالت گلخانه ایمح

 9 7 تولیدات شیالت و آبزیان شیالت و آبزیان

 9 7 تولید گیاهان دارویی و زعفرانی گیاهان دارویی

 14 12 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع تبدیلی و تکمیلی

 1/15 12 مگذار( و زنبور عسلپرورش و فرآوری دام و طیور ) غیر از مرق گوشتی و تخ محصوالت دامی

 1/15 12 توسعه خدمات کسب و کارهای کلینیک های دامپزشکی و گیاه پزشکی دامپزشکی و گیاه پزشکی

خدمات فنی و مشاوره ای مرتبط با 
 کشاورزی

 1/15 12 توسعه و ساماندهی واحدهای تأمین و ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی

نوپا و  ساماندهی کسب و کارهای
 دانش بنیان مرتبط با کشاورزی

 1/15 12 ساماندهی واحدهای پیشرو دانش بنیان و استارت آپ ها

 1/15 12 توسعه خدمات مکانیزاسیون، تأمین نهاده های کشاورزی و توسعه فعالیت های دانش مکانیزاسیون و مدرن سازی کشاورزی

 1/15 12 ت محصوالت کشاورزیتوسعه خدمات بازرگانی و تجار کسب وکارهای بازرگانی

 

. پرداخت اضافه سود، جریمه  میلیارد ریال است 8869سقف تعهدات دولت برای پرداخت یارانه سود تسهیالت  -8ماده 
/ یا راه اندازی به موقع پروژه بر اساس قرارداد فی  و دیرکرد، وجه التزام و / یا هرگونه مبلغ اضافی ناشی از عدم اتمام

 باشد.  و بانک عامل بر عهده متقاضی است و دراین خصوص مسئولیتی برعهده دولت نمی مابین متقاضی
 تبصره: بانک عامل باید تا سقف یارانه سود دریافتی از وزارت نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضیان اقدام نماید.

 



 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

33 

 

شده در چارچوب این تفاهم نامه  های هدف گذاری پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی منوط به تحقق برنامه -9ماده 
ای طراحی و اجرا نماید که باعث  است. وزارت مکلف است سازوکار پرداخت یارانه سود تسهیالت به متقاضی را به گونه

افزایش انگیزه متقاضی برای عمل به تعهدات مالی خود نسبت به بانک عامل و انجام تعهدات خود در خصوص حفظ و 
 نامه گردد.  گذاری شده در چارچوب تفاهم دفایجاد فرصت های شغلی ه

 

وزارت موظف است بخش کنترل پروژه و نظارت بر دوران بهره برداری طرح های دریافت کننده تسهیالت را -10ماده 
 با هماهنگی سازمان در سامانه تعبیه نماید.

رت هفتگی در اختیار وزارت قرار نامه را به صو بانک عامل موظف است گزارش عملکرد تسهیالت موضوع تفاهمتبصره:
دهد.

 

وزارت موظف است دسترسی نظارتی برای اعضای کارگروه استانی/ملی را در همه مراحل اجرایی برنامه های-11ماده 
 سامانه فراهم نماید.  موضوع این تفاهم نامه از طریق

مربوط به خود را فراهم نماید. های بانکی بانک عامل موظف است امکان ارتباط بین سامانه و سامانهتبصره:
 

وزارت مکلف است ماهانه گزارش پیشرفت عملیاتی برنامه های موضوع این تفاهم نامه را به سازمان ارائه -12ماده 
نماید. 

 باشد.  ماده تنظیم شده و از تاریخ ابالق، الزم االجرا می 12این دستورالعمل در 
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 1397 سال بودجه قانون 18 تبصره التیتسه پرداخت و بیتصو ،یبررس ندیفرآ
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 کشاورزی بخش درو اشتغال  دیبرنامه تول ییاجرا نامه شیوه( 5

هیأت محترم  30/4/97ها مورخ  55340/ت 53905مصوب شماره  18آیین نامه اجرایی بند )الف( تبصره استناد  به
ه مشترک فی مابین سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت بمنظور همکاری سه جانب 26/8/97وزیران،  تفاهم نامه مورخ 

بخش کشاورزی منضو به  97جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی و دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال سال 
معاون محترم اموراقتصادی و هماهنگی برنامه وبودجه سازمان برنامه وبودجه  17/9/97مورخ  500143نامه شماره 

سازی و نوسازی و تامین سرمایه درگردش  واحدهای موجود  رنامه اجرایی رسته فعالیت های اولویت دار، بهکشور ب
 تولیدی و توسعه باق در استان های مرزی تدوین شده است.

ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق حرکت از تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در با توجه به موارد فوق، 
های مستقل و  با تمرکز بر تامین مالی زنجیره )عرضه( ارزش به جای فعالیت، کسب و کار کشاورزی کشاورزی سنتی به

 و تبیین آن برای کلیه مدیران ستادی و استانی در اولویت نخست قرار داشته است. ای جزیره
جلسات  یبرگزارطرف ضمن  کی از یدفتر امور اقتصاد تیبا محور یو اقتصاد یزیر برنامه معاونت راستا، نیا در

 و کسب عمده یها تیفعال رسته ییشناسا به نسبتتابعه  یها و سازمان یتخصص یها معاونت هیمستمر و مداوم با کل
های تابعه  ها و دستگاه نتیجه این تالش که حاصل کار جمعی همه معاونت .نمود اقدام یکشاورز بخش در کار

های منتخب نهایی  فعالیت های منتخب بوده است، در قالب رسته یتفعال وزارتخانه، به ویژه مجریان/کارگزاران رسته
 گردید.

های فوق، به منظور هماهنگی بیشتر مجریان استانی با مجریان ستادی و هماهنگی  فعالیت پس از تدوین رسته
یی هر یک از بیشتر با سازمان برنامه وبودجه کشور، بانک کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اجرا

های اجرایی تالش شده است  ها به تفکیک تدوین گردید؛ که در گزارش ارایه شده است. در این برنامه فعالیت رسته
های نهادی، الزامات و مالحظات و  های مختلف زنجیره عرضه، رویکردهای تامین مالی و تسهیالت، ظرفیت بخش

 د.فعالیت ارایه گرد نهایتاً برنامه اجرایی هر رسته
الزم به یادآوری است، سازوکار پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری بر اساس چارچوب تعریف شده 

باشد، که قبالً از طریق سامانه کارآ معرفی  توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کارگروه اشتغال می
  1397قانون بودجه سال  18کز اصلی این گزارش بر تسهیالت ذیل تبصره باشند. لذا، تمر اند و در مرحله ارزیابی می شده 

 باشد.  می
قانون بودجه سال  18ذیل تبصره بینی  ها همراه با میزان اشتغال و منابع پیش فعالیت در جدول ذیل خالصه رسته

 ارایه شده است. 1397
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یو اشتغال بخش کشاورز دیرنامه تولب برای 18و اعتبار مورد نیاز ذیل تبصره  ییزا اشتغال  ینیب شیپ  
   ی(مرز یها استان در شتیمع یارتقا و اشتغال تیتثب دار، تیاولو یها تیفعال رسته)

  نفر/ الیر اردیلیم:ارقام

  ردیف عنوان طرح  ازین مورد اعتبار اشتغال تعداد

 1 توسعه گلخانه  15526 13500

 2 توسعه گیاهان دارویی 918 1800

 3  انیو آبز وسعه  شیالتت 7344 5400

 4 توسعه دامپروری 7320 4894

 5 صنایع تبدیلی و غذایی 12852 8400

 6 توسعه خدمات مکانیزاسیونتامین نهاده های کشاورزی وتوسعه فعالیت های دانش بنیان  3646 3600

 7 توسعه  خدمات بازرگانی وتجارت محصوالت کشاورزی  1132 1110

 8 یبخش کشاورز ماندهی واحدهای تامین وارائه خدمات فنی و مهندسیتوسعه وسا 1589 2492

 9 دانش بنیان واستارت آپ ها –ساماندهی کسب وکارهای خرد و واحدهای پیشرو  4222 5844

 10 خدمات  کسب وکارهای کلینیک های دامپزشکی و گیاهپزشکی  1589 2344

 11 بازسازی و نوسازی   20000 -

 12 درگردش سرمایه   35000 -

 13 ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی  42000 -

  جمع 115338 49384
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  ای گلخانه محصوالتفعالیت  ( برنامه اجرایی رسته5-1

گلخانه ها وسعه احداث، تکمیل، تجهیز و تمشتمل بر  ها فعالیت توسعه گلخانه برنامه اجرایی رستهالف( 

 و قارچ خوراکی(سایبان  ،محیط های کنترل شده گلخانه ای)

ها و اهداف برنامه در راستای سیاست با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کسب و کارهای گلخانه ای و
ها، واحدهای  گلخانهاین دستورالعمل در راستای تکمیل و بهبود زنجیره ارزش  ،اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی

  در سطح کشور تهیه و تدوین شده است. پرورش قارچ خوراکی و توسعه سایبان های کشاورزی
کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک بوده و آب برای تولید محصوالت کشاورزی عامل تعیین کننده و     

گیری در میزان تولید محصول به ویژه مهمی محسوب می شود. کمبود آب در طی فصل رشد گیاهان اثرات چشم
محصوالت سبزی و صیفی دارد که اصوال نیاز آبی باالئی داشته و در فصول گرم سال تولید می شوند. با بررسی های 
کارشناسی بعمل آمده مشخص می شود که سطح اشغال شده زمین توسط محصوالت سبزی و صیفی در فضای آزاد 

برابر کشت گلخانه ای است. در  12براساس میزان تولید هر کیلوگرم محصول،  برابر و میزان مصرف آب 10حدود 
برابر کشت فضای آزاد است و با مدیریت صحیح رسیدن به  10حالی که نسبت عملکرد ساالنه کشت گلخانه ای حدود 

ایران یکی از مهم  ای در کشور های گلخانه ارقام باالتر از آن نیز امکان پذیر می باشد. در همین راستا توسعه کشت
توان با مصرف  وری اقتصادی کشاورزی و مدیریت راهبردی آب است؛ به طوری که می ترین سیاست های افزایش بهره

از  الزم به ذکر استهای تولید و آب به چندین برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات دست یافت.  مقدار کمی از نهاده
هکتار  31000مقدار  ،(1404ساله تا سال  10ر برنامه های ششم و هفتم ) افق هکتار توسعه گلخانه ها د 48355میزان 

هزار  370آن مربوط به انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه می باشد که با تحقق این هدف حداقل 
میلیارد متر  4.6هکتار از اراضی زراعی که زیرپوشش کشت سبزی و صیفی بوده اند، آزاد می گردد. همچنین بیش از 

  هکتار صرفه جویی می شود.  31000مکعب آب در اثر انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه در سطح 
ای مناسب، از منابع ارزشمند آب و خاک قارچ خوراکی عالوه بر تأمین نیازهای غذایی و ارزش تغذیههمچنین     

قابل توجهی نسبت به سایر اقالم کشاورزی و حیوانی دارد. برای تولید کشاورزی کمترین استفاده را نموده و بازدهی 
حاوی پروتئین،  .( استفاده می گردد و محصولیقارچ خوراکی از بقایا و ضایعات گیاهی و حیوانی )نظیر کلش گندم و..

ایران از نظر دانش فنی .. تولید می شود. در حال حاضر .و کم کالریها، اسید آمینه های ضروری، امالح معدنی، ویتامین
تولید قارچ خوراکی دارای تولیدکنندگان خبره و متخصصان ذیصالح می باشد لذا تولید قارچ خوراکی از نظر کمی و 
کیفی رشد چشمگیری یافته و این رشته فعالیت از نظر اقتصادی، با تکیه بر منابع داخلی و در زمره فعالیت های درون زا 

با توجه به مزایایی نظیر توسعه در زمین های غیر کشاورزی، تعدد دوره کشت در سال و د و تلقی می گردو اشتغال زا 
جایگاه و فرصت های مناسبی را برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فراهم نموده عرضه در تمام فصول 

 است.

 :تعاریف 

از چارچوب یا اساکلتی باا    عبارت است محیط کنترل شده : و قارچ خوراکی( گلخانه(محیط کنترل شده  

عوامل اصلی تولیاد  یک یا چند عامل از و یا کنترل نور که در آن با کنترل  پوشش شفاف قابل نفوذ نسبت به نور
تولید مطلوب محصوالت مختلف   های مؤثر بر رشد و نمو گیاه امکان اکسید کربن( و نهاده )نور، دما، رطوبت و دی

 و می توان گیاه را در مقابل خسارت عوامل نامساعد حفظ کرد. کشاورزی و باغبانی فراهم گردیده

 بندی طبقه شده محافظت باغبانی مجموعه زیر و ای گلخانه های کشت کنار در باغبانی در  بان سایه بان: سایه 

های  های توری مانند با کاربری پوشش و( ها کابل و ها گیره ،ها بست ،ها ستون) سازه یک از متشکل و گردد می
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صارفه   مختلف منجمله ایجاد سایه و تنظیم میزان نور، جلوگیری از ورود حشرات، جلاوگیری از تبخیار و تعارق،    
جوئی در مصرف آب و سایر نهاده ها، محافظت در مقابل عوامل قهریه مثل باران و تگرگ، محافظت در برابر باد 

 را مختلفای  های تیپ و شده طراحی کاربرد، هدف و کاربری نوع منطقه، اساس بر که باشد میو گرد و غبار و... 
 .گردد می شامل

      نظاام صادور   راساس شرایط مندرج در شخص حقیقی یا حقوقی است که ب احداث گلخانه و قارچ: متقاضی 

و دستورالعمل ساماندهی و تاسیس واحدهای گلخانه ای کوچک  و قارچ خوراکی واحدهای گلخانه ای های پروانه
 اث اقدام می نماید.برای احد ،مقیاس

احاداث ساایبان    شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس شرایط مندرج در شیوه نامه متقاضی احداث سایبان: 

معاونات   11/11/96ماورخ   800/13394شماره  )پوشش های محافظتی برای محصوالت باغی( ابالغی طی نامه
ی سازمان جهاد کشاورزی اساتان )یاا مادیریت    غبانی و دستورالعمل های فنی بعدی و پروانه صادره از سوامور با

 برای احداث یا توسعه سایبان اقدام می نماید. جهاد کشاورزی شهرستان(،

به شخصی )حقیقی و حقوقی( که براساس ضوابط مربوطه به تولید یک یا چناد ناوع محصاول در      دار:بر بهره 

 اطالق می گردد. اشتغال داشته باشد،و واحدهای پرورش قارچ خوراکی  داخل گلخانه 

پروانه سندی است که در محدوده زمانی و مکانی مشخصی به منظاور شاروع فعالیات در زمیناه تولیاد      پروانه:  

و قارچ خوراکی  و یا برای احداث سایبان برای محصوالت کشاورزی  فعالیت در زمینه تولید محصوالت گلخانه ای
 ه شامل پروانه تأسیس و بهره برداری می باشد.و حقوقی صادر می شود کو باغبانی برای اشخاص حقیقی 

ندی است که پس از ارائه مدارک مثبته مورد نیاز و در صاورت داشاتن شارایط الزم، بارای     : سپروانه تاسیس 

 در قطعه زمین مورد تائید صادر می شود. و قارچ خوراکی  یا ایجاد سایبان گلخانهواحد احداث 

تائید  و نقشه از اتمام عملیات احداث و تجهیز طرح و تطابق با طرح سندی است که پس پروانه بهره برداری: 

 صادر می شود. باغبانی و قارچ خوراکی  –محصوالت گلخانه ای  شده اولیه، جهت آغاز فعالیت در امر تولید

ال ( دستورالعمل اجرایی برنامه تولید  واشتغال س2که به استناد ماده )کلیه بانکها و موسسات  :موسسات عامل 

 گردیده است.تعیین   بخش کشاورزی 1397

به آن دسته از بنگاه های فعال در یک منطقه اقتصادی که تولید و فرآوری محصول و یا ارایه  رسته فعالیت: 

خدمات مشخصی را به عهده داشته و نیازمند حمایت ها، پشتیبانی ها، قوانین و مقررات مشترک می باشند رسته 
عبارت دیگر در یک رسته فعالیت کسب و کاری، بازیگرانی با رفتار کسب و کاری  شود. به فعالیت گفته می

 مشترک فعالیت دارند. 

ای و قارچ  به آن دسته از فعالیت های زیر بخش گلخانه: محیط های کنترل شده و سایبانرسته فعالیت  

یا ارائه خدمات مشخصی را شامل بنگاههای فعال در یک منطقه اقتصادی که تولید و فرآوری محصول و  خوراکی

 و مقررات مشترک می باشند، گفته می شود.  پشتیبانی ها بر عهده داشته و نیازمند حمایت ها،

به کلیه بخش های فعال در تامین نهاده ها، تولید، فرآوری و بسته بندی، حمل و نقل زنجیره تامین و ارزش:  

  اطالق می گردد. باغبانی و قارچ خوراکی -محصوالت گلخانه ای و بازار 

 منظور سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.سازمان:   
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 :واحدهای مشمول 
، ای تسهیالت موضوع این دستورالعمل به واحدها و یا زنجیره های تامین و ارزش انواع محصوالت گلخانه 

ای پروانه معتبر دار ای کوچک مقیاس واحدهای گلخانه ،دارای پروانه تاسیس معتبر قارچ خوراکی و باغبانی

 خواهد گرفت. و واحدهای متقاضی ایجاد سایبان دارای مجوز معتبر، تعلق

 

  جهت تأمین تسهیالت سرمایه ای طرح ها: مالیمنابع 
رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی  برنامه تولید و اشتغال  منابعمیلیارد ریال از  15526مبلغ  

 از محل  منابع صندوق توسعه ملی و تسهیالت بانکی  کشاورزی به نسبت یک به یک 1397سال

 میلیارد ریال، از محل آورده متقاضی  2739% منابع مالی، معادل  15 

این  به طرح های رسته فعالیت گلخانه میلیارد ریال یارانه کاهش سود تسهیالت پرداختی  2847مبلغ  

تجاری و بزرگ، واحدهای گلخانه ای ای  واحدهای گلخانهت به منظوراحداث، تکمیل و توسعه تسهیال

مصرف می گردد و میزان پرداخت و واحدهای پرورش قارچ خوراکی و سایبان واحدهای و  کوچک مقیاس

 .باشد به شرایط استان و ظرفیت متغیر میآن  بنا 

 باغبانی، قارچ خوراکی. - ایجاد و راه اندای زنجیره تامین و ارزش محصوالت گلخانه ای 

 

 هیالتی:های تس مشوق 
اختصاص  طرحو متناسب با نوع  ذیلمشوق ها شامل موارد ذیل بوده که براساس جدول ها،  برای توسعه گلخانه

 خواهد یافت.
 اعطای یارانه در قالب بخشودگی سود و کارمزد تسهیالت 
 مشوق های صادراتی 
 مشوق های نوآورانه 
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 ای گلخانه های الزم برای توسعه زنجیره ارزش محصوالت تسهیالت و مشوق
 

 عنوان طرح ردیف

 مشوق قابل اعطاء

 افتهی صیتخص منابع

 (التی)تسه اشتغال

 کمک

 بالعوض

1 
احداث واحدهای تولید محصوالت کشاورزی در محیط کنترل شده )بزرگ و 

 کوچک(
  

   ایجاد واحدهای سایبان )برای محصوالت کشاورزی و باغبانی( 2

3 
وت گلخانه، سایبان و گونه های جدید قارچ خوراکی اجرای طرحهای الگوئی و پایل

 و دارویی
  

   احداث واحدهای گلخانه ای تولید نشاء، نهال، بذر و... 4

   ایجاد زنجیره های تامین و ارزش محصوالت گلخانه ای و قارچ خوراکی 5
و  مکانیزاسیون واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی )خرید ماشین آالت، تجهیزات 6

 اتوماسیون (
  

   اصالح، بازسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی 7
   توسعه واحدهای گلخانه دریایی 8
  افزایش بهره وری در واحدهای گلخانه ای 9

 

   کاربرد روش های کنترل بیولوژیک در گلخانه و گرده افشان ها 10
   احدهای گلخانه ایتوسعه روش های نوین آبیاری در و 11
توسعه روش های نوین مدیریت گلخانه به منظور ارتقاء توانمندی کاربران و  12

 کارشناسان 

 
 

   احداث و توسعه گلخانه های کوچک مقیاس در قالب کشاورزی خانوار 13
توسعه روشهای نوین و بهبود روش های پس از برداشت و نگهداری و عرضه به  14

 ت گلخانه ایبازار محصوال

 
 

   نوسازی واحدهای گلخانه چوبی 15
   توسعه بکارگیری انرژی های نو در گلخانه و واحدهای پرورش قارچ خوراکی 16
   بهبود مدیریت پسماند آب شیرین کن ها 17
   بهبود تغذیه واحدهای گلخانه ای 18
   توسعه و بهبود تولید محصول سالم و ارگانیک 19
   یریت مصرف سوخت در واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکیمد 20

21 
افزایش دانش فنی و توانمندی کارشناسی )ستادی و استانی( با شرکت در دوره 

 های آموزشی بین المللی و همایش ها و نمایشگاههای جهانی
  

   ایجاد واحدهای کشت و پرورش توام گیاه و آبزیان )آکواپونیک( 22

   مشاغل جانبی و وابسته به رسته فعالیت گلخانه و سایبان سایر  23
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 :نیاز سنجی آموزشی 

 :ذکر شده است ذیلدر جدول  گلخانه و سایبانبخش  های الزم برای هر فعالیت در زیر نیاز سنجی و آموزش

 عناوین دوره
 شیوه برگزاری
 )ملی/استانی(

مدت دوره  جامعه هدف
 کاربران )گلخانه داران( ان(راهبران )کارشناس )روز(

 3 * * ملی/استانی افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی گلخانه ای و قارچ

 2 *  استانی فرنگی در گلخانه توت تغذیه اصول و تولید مدیریت

 3 *  استانی گل و گیاهان زینتی گلخانه ای برداشت از پس مدیریت

 3 * * تانیملی/ اس مهم گلخانه ای بیماریهای و آفات

 2  * ملی صادرات محصوالت گلخانه ای و واردات نحوه و قوانین با آشنایی

 2 * * ملی/ استانی و استفاده از زنبورهای گرده افشان در گلخانه افشانی گرده مدیریت

 3  * ملی محصوالت گلخانه ای و قارچ خوراکی بازاریابی و اقتصاد

 3 *  استانی ها و قارچ خوراکی گلخانه سطح احدو در عملکرد افزایش در موثر های روش

 2  * ملی ها گلخانه اقتصادی و فنی توجیه طرحهای بررسی

 3 * * ملی/استانی تکنولوژی مختلف سطوح از استفاده و ها گلخانه مدیریت

 2  * ملی ها گلخانه توسعه باالدستی و اسناد ها دستورالعمل قوانین،

 2 * * ملی/استانی ها هدر گلخان تولید عوامل بیمه

 3 * * ملی/ استانی ای گلخانه های سازه انواع با آشنایی

 3 * * ملی/ استانی آشنایی با سایبان ها

 3 * * ملی/ استانی  مقیاس کوچک های گلخانه

 3 * * ملی/ استانی ای و قارچ گلخانه تاسیسات و جانبی تجهیزات انواع با آشنایی

 2  * ملی ها و قارچ خوراکی  پذیردرواحدهای گلخانه تجدید و نوین انرژیهای کاربرد

 2 *  استانی رز گلخانه ای گل برداشت و داشت کاشت، آموزش

 3 *  استانی فرنگی خیار و گوجه ای گلخانه تولید مدیریت

 2 *  استانی متفاوت کشت بسترهای در ای گلخانه محصوالت تغذیه

 3 * * ملی / استانی در گلخانه آب بهروری ارتقاء و آبیاری مدیریت

 2 * * ملی/استانی زنجیره تولید و عرضه محصوالت گلخانه ای وقارچ خوراکی

 2 * * ملی/استانی تجاری سازی محصوالت گلخانه ای

 2 * * ملی/استانی رونق کسب و کار گلخانه ای

 2  * ملی آینده پژوهی توسعه گلخانه

 3 * * ملی/ استانی عیت کشورهای مقصد صادراتیشناسایی بازارهای هدف و بررسی وض

 2 * * ملی / استانی کاربرد تجهیزات نوین آب شیرین کن در گلخانه

 2 * * ملی / استانی (chpتولید حرارت و دی اکسید کربن برای گلخانه )

 2 * * ملی/استانی آموزش کاشت، داشت و برداشت قارچ خوراکی ترافل
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  :الزامات 
م مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بایستی عملیات مربوط به تسهیل گری و کوتاه نمودن سازمان نظا (1

را انجام  و قارچ خوراکی )بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس( فرآیند در صدور پروانه واحدهای گلخانه ای

 دهد.

ات مورد سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است با همکاری سازمانها و نهاد های ذیربط استانی، اقدام (2

 را به عمل آورد. بخش کشاورزی  97برنامه تولید واشتغال سال  -نیاز جهت اجرائی نمودن 

در حال  و سایبان صندوق بیمه کشاورزی موظف است پوشش کامل بیمه ای را به واحدهای گلخانه ای (3

 اجرا ایجاد نماید.

مستقر در داخل  رچ خوراکیو قا شرکت آب منطقه ای، ضمن تامین آب مورد نیاز واحدهای گلخانه ای (4

بافت روستا و حاشیه آن، اقدامات مورد نیاز جهت بهره مندی اینگونه واحدها از تعرفه بخش کشاورزی به 

 عمل آورد.

سازمان حفاظت محیط زیست، دستورالعمل های مربوط به شاخص زیست محیطی در رابطه با فعالیتهای  (5

یه روستا را با لحاظ نمودن تسهیل گری در فعالیت در داخل بافت و حاش و قارچ خوراکی گلخانه ای

 اینگونه واحدهای تولیدی بازنگری نماید.

و قارچ وزارت کشور، ضمن هماهنگی با واحدهای زیربخش برای تسهیل گری در امر توسعه گلخانه ها  (6

 بویژه گلخانه های کوچک مقیاس و عدم اخذ عوارض ساخت بناء )با عنایت به اینکه احداثخوراکی 

گلخانه مشمول مقررات احداث بناء نمی باشد و صرفا یک روش مدرن تولید محصوالت کشاورزی می 

..( در مکانهایی که در آنها طرح های موضوع .باشد(، نسبت به اعمال تمهیدات الزم )امنیتی، اجتماعی و

 اشتغال فراگیر انجام می شود، اقدام الزم به عمل آورد.

 گردش کار: 
دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال کشاورزی  3( ذیل ماده 5فرآیند بند )د وفق گردش کار می بای 

 صورت پذیرد.

 

 نظارت: 
نظارت فنی و اجرایی، در راستای مصرف بهینه تسهیالت اعطایی بعهده معاونت بهبود تولیدات گیاهی  

 سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

 

 :گزارش کار 
گیاهی استان موظف است گزارش عملکرد تسهیالت موضوع این دستورالعمل را در  معاونت بهبود تولیدات 

 .روزه به معاونت امور باغبانی ارسال نماید 15مقاطع 
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 :برنامه تولید و اشتغال پروژه ارتقاء معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی (ب

مناطق  یها در برخ یگذار هیاشتغال زا و تمرکز سرما عینبود صنا ر،یاخ یمناسب در دهه ها یها یگذار هیعدم سرما
به امکانات بهتر شده است. که  یکار و دسترس افتنی دیهزاران نفر به داخل کشور به ام یکشور، باعث مهاجرت اجبار

اغلب با  زیموثر ن یها یگذار هیکمتر برخوردار از فرصت سرما یمانده در استان ها یباق تیامر موجب شده تا جمع نیا
و  یمرز یگذشته در مورد استان ها  یمسئله در دهه ها نیمواجه باشند. ا یشغل یباال و نبود فرصت ها یکاریب

نامناسب بازار کار،  تینبرده اند؛ وضع یصورت گرفته، سهم چندان یها یگذار هیگوناگون از سرما لیکه به دال یمناطق
جوان به مراکز  یهزاران کارجو یمهاجرت اجبار نیامروز جوانان و همچن یاازهیمتناسب با ن یشغل ینبود فرصت ها
 از هاک تاسا ورزیکشا ییربخشهاز مهمترین از یایک باغبانی مناسب است یشغل افتنی دیبه ام تختیکشور مانند پا

 دییاز تهمیا دارای تیدراصا هجایگا و یداتولی توالامحص ییاغذ ارزش همچنین و تولید عتنو و اردامق رانظ
 اختصاص یباغبان محصوالت به یکشاورز بخش ساالنه صادرات میزان درصد 65 تقریباً صادرات میزان نظر از. میباشد

 سازگاری آب، مترمکعب یک مصرف به نسبت بیشتر اقتصادی بازدهی زایی، اشتغال ارزآوری، و صادرات بر عالوه. دارد
 زیربخش بارز های ویژگی جمله از سطح واحد در باالتر عملکرد طمتوس و پایدار توسعه و محیطی زیست مالحظات با

 . باشد می یباغبان
 تنگاتنگ بسیار دیگر بخشهای سایر مانند نیز یباغبان محصوالت عرضه و فرآوری تولید، زمینه در جهانی رقابت عرصه
 مستلزم یباغبان محصوالت راتصاد و تولید در ایران اسالمی جمهوری جهانی جایگاه ارتقاء و حفظ بنابراین  و است

. باشدیم شده نییتب اهداف به یابیدست یبرا مناسب یزیر برنامه و دنیا روز تکنولوژی و ابزارها فنون، علوم، بکارگیری
 نیتام نظر از کهاستان مرزی(  16شامل   (کشورمناطق مرزی  مستعد یاراض در وهیم یهاباق توسعه طرح راستا نیا در

 در موجود یبوم دانش قیتلف استفاده با وهیم یباغها طرح نیا در. است دهیگرد نیتدو باشندیم تیمحدود فاقد آب
 و آب جمله از دیتول منابع از یوربهره شیافزا موجب که شد خواهند احداث یکاروهیم صنعت در ایدن روز علم و کشور
  ا فراهم خواهد نمود.معیشت مرزنشینان،جلوگیری از مهاجرت و ایجاد امنیت ر ارتقاء و خاک

 

 تعاریف: 

 است در مناطق مرزی با استفاده از ارقام تجاری و سازگار وهیم درختان باغات توسعه منظور :باق توسعه. 

 استان یکشاورز جهاد سازمان: ییاجرا دستگاه 

 یطرحها به اشتغالزا التیتسه یاعطا نامه وهیش" در اشاره مورد موسسات و بانکها هیکل: عامل موسسات 
 به مبلغ  -دربخش کشاورزی 97سال –اشتغالتولید و برنامه قالب در منتخب یشغل یها رسته به مربوط
 ینظام بانکتسهیالت و  یمنابع صندوق توسعه ملیک به یک، بیاز محل ترک التیتسه الیر اردیلیم 4200

در مناطق  داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیاز محل قانون حما التیتسه الیر اردیلیم 2800وهمچنین مبلغ 
 فراهم خواهد بود " یبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریو عشا ییروستا

 

 مشمول واحدهای: 

 گرفت خواهد قرار امر نیفعال اریاخت در باق توسعه منظور به دستورالعمل این موضوع تسهیالت. 
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 97سال  18عه باغات دراستان مرزي ازمحل اعتبارات تبصره توزيع استاني برنامه ارتقاي معیشت مناطق مرزي از طريق توس

 ارقام : )میلیاردریال(

 يارانه نرخ سود تسهیالت 18از محل تبصره  نام استان  رديف

 129 1056 آذربایجان شرقی 1

 69 570 آذربایجان غربی 2

 94 780 اردبیل 3

 0 0 اصفهان 4

 0 0 البرز 5

 22 180 ایالم 6

 0 0 بوشهر 7

 0 0 تهران 8

 0 0 جنوب کرمان 9

 0 0 چهار محال و بختیاری 10

 5 40 خراسان جنوبی 11

 14 120 خراسان رضوی 12

 9 80 خراسان شمالی 13

 19 150 خوزستان 14

 0 0 زنجان 15

 0 0 سمنان 16

 8 60 سیستان و بلوچستان 17

 0 0 فارس 18

 0 0 قزوین 19

 0 0 قم 20

 74 660 کردستان 21

 0   کرمان 22

 23 200 کرمانشاه 23

 0   کهگیلویه و بویراحمد 24

 14 115 گلستان 25

 12 100 گیالن 26

 0 0 لرستان 27

 10 80 مازندران 28

 0 0 مرکزی 29

 1 9 هرمزگان 30

 0 0 همدان 31

 0 0 یزد 32

 

 504 4200 جمع 

 
 سعه باغات در استان های مرزی:تامین مالی پروژه ارتقاء معیشت مناطق مرزی از طریق تو 

نظام بانکی به تسهیالت میلیارد ریال تسهیالت از محل ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و  4200مبلغالف:  -
، که یمرز یتوسعه باغات در استان ها قیاز طر یمناطق مرز شتیپروژه ارتقاء مع نسبت مساوی برای

قانون بودجه  18تسهیالت، در چهارچوب بند)الف( تبصره  میلیارد یارانه کاهش نرخ سود 504مستلزم پرداخت 
 کل کشور است. 1397سال 
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میلیارد ریال تسهیالت از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق  2800ب: مبلغ  -
یالت روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، که نیازمند پرداخت یارانه نرخ سود تسه

  نیست.
 

 مصرف موارد: 

 باشدیم ریمتغ تیظرف و استان طیشرا به بنا آن پرداخت زانیم و بوده باق توسعه -منظور به التیتسه نیا. 

 

 یتسهیالت یها مشوق: 

 التیتسه سود یبخشودگ قالب در ارانهی یاعطا .1
 بالعوض کمک یاعطا .2

 

 الزامات سایر: 

 اقدامات ربط،یذ یها نهاد و سازمانها یهمکار با است موظف استان یکشاورز جهاد سازمان یباغبان تیریمد 
مرزی -های  باق توسعه در برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی دستورالعمل نمودن یاجرائ جهت ازین مورد

 .آورد عملب را

 دینما فراهم را شده احداث باق مهیب کار و ساز است موظف یکشاورز مهیب صندوق. 

 دینما اقدام سالم نهال نیتام خصوص در اناست نهال یفن تهیکم. 

 با احداث جهت یتجار یها هیپا و ارقام یمعرف به نسبت است موظف کشور یباغبان علوم قاتیتحق موسسه 
 .دینما اقدام منطقه هر یمیاقل طیشرا به توجه

 بروز ای و نیتدو را وهیم یهاباق احداث جهت ازین مورد یفن یها دستورالعمل یباغبان علوم قاتیتحق موسسه 
 . دینما یرسان

 یشرکت ها ینسبت به سامانده یوزارت جهاد کشاورز یموظف است با هماهنگ یسازمان نظام مهندس -
در دسترس خود در  یروهایو  از ن یدانش آموختگان رشته  باغبان تیاحداث باغات با اولو یو مهندس یفن

 .دیاستفاده نما احداث باغات
ارزش احداث  رهیشده در زنج ینیب شیپ یازهایموظف است متناسب با ن یو فناور تقایوزارت علوم تحق  -

 یریمعتدله و سردس یها وهیپژوهشکده م دییکه به تا رهیزنج نیدر ا ازیمورد ن یباغات و مطابق با سرفصل ها
جدداً را م پژوهشکده نیا استمورد درخو یلیمختلف تحص یرا در رده ها یباشد، رئوس دروس آموزش دهیرس

 قرار دهد. فیمورد بازتعر
 

 مالی کار گردش: 

 منابع صندوق  بیاز محل ترک التیتسه الیر اردیلیم 4200از محل  ریفراگ اشتغال برنامه قالب در کار گردش

 داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیاز محل قانون حما التیتسه الیر اردیلیم 2800و یو نظام بانک یتوسعه مل

 .خواهد بود " یبا استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریو عشا ییدر مناطق روستا
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 نظارت: 

 یباغبان تیریمد عهده به ییاعطا التیتسه نهیبه مصرف یراستا در ،ییاجرا و یفن نظارت 

 .باشد یم استان یکشاورز جهاد سازمان

 نیموضوع ا التیهر استان موظف است گزارش عملکرد تسه یسازمان جهاد کشاورز یباغبان تیریمد -
 .دیارسال نما یروزه به معاونت امور باغبان 15مقاطعدر دستورالعمل را 

 
 
 اجرایی: کار گردش 

پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی –در  تیفعال یطرح: متقاض هیارا -
هر هفته  ستیبا یشهرستان م یکشاورزدهد. جهاد  یم هیشهرستان ارا یخود را به جهاد کشاورز یهیطرح توج
 دهد.  هیاستان ارا یبه کارگروه فن یو در روز مشخص یرا جمع آور یافتیدر یطرح ها

که  ییرا هر هفته به انجام رسانده و طرح ها یافتیدر یطرح ها یو اقتصاد یفن یاستان بررس یفن کارگروه -
شهرستان  یبه جهاد کشاورز یجهت استحضار متقاض دییعدم تا لیقرار نگرفته است به همراه دال دییمورد تا

 شود. یعودت داده م
در کارگروه  دییمورد تا یها از طرح یالزم است گزارش کامل یبا برنامه معاونت امور باغبان یمنظور هماهنگ به -
 ارسال گردد. معاونت باغبانیاستان بصورت ماهانه به  یفن
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 برنامه یدر طول سال ها اتی/ عملتیعنوان فعال عنوان برنامه ردیف

1 

با توسعه باغات  ترویج و  آموزش 

تاکید بر افزایش بهره وری و حفظ 

منابع آب و خاک و توسعه ارگانیک 

 مطابق با استاندارد های جهانی

ایجاد دوره های آموزشی با دعوت از اساتید طراز اول دنیا برای انتقال تکنولوژی و تبادل 
 ن ایرانیاطالعات با کارشناسا

با تاکید بر افزایش  پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیریایجاد بخش تحقیق و توسعه در 
 بهره وری و حفظ منابع

جهت آشنا شدن توسعه باغات  بازدید کارشناسان ایرانی از مزارع کشور های پیشرو در صنعت 
 توسعه باغات با جدیدترین متد های 

2 
با  اغات توسعه بترویج و آموزش 

 ارتقائ کیفی محصولتاکید 

جهت آشنا توسعه باغات  بازدید کارشناسان ایرانی از کارخانجات کشور های پیشرو در صنعت 
 توسعه باغات شدن با جدیدترین متد 

 برای صاحبان مشاغل مرتبط ، ماشین آالتآشنایی و آموزش کار با بروزترین تجهیزات

  محصوالت تولیدی یفراور یزشبسته آمو یساز ییواجرا نیتدو

3 
اریابی و برند ترویج و آموزش باز

توسعه باغات سازی صنعتی و مدرن 

 با رویکرد صادرات محور

یرانی مطابق با رویکرد بازاریابی بر اساس فرهنگ اسالمی اتدوین برنامه های برندیگ و 
 های اقتصاد مقاومتی

توسعه  بازاریابی شرکت های فعال در حوزه  ایجاد کارگاه های آموزشی برندینگ برای قسمت
دفتر امور میوه های  راستا کردن سیاست بازاریابی آنها با استراتژی های و همباغات 

 سردسیری و خشک
 یبازرگان هایاتاق یبا همکار محصوالت باغیتجارت  یبسته آموزش یساز ییواجرا نیتدو

 .تجارت توسعه هاوسازماناستان

4 
 و های عمومی رفیت رسانهاستفاده از ظ

 تخصصی

 آموزش در رسانه ملی در قالب تبلیغات

 ایجاد غرفه های ترویجی در نمایشگاه ها و مکان های پر رفت و آمد

 محصوالت باغیایجاد جشنواره های مردمی جهت آشنا سازی عموم مردم با صنعت 

5 
 توسعه  توسعه نشریات مرتبط با

 باغات

 توسعه باغات  ایجاد فصلنامه تخصص

 باق های میوه ونحوه فرآوری محصوالت تولیدیتهیه اطلس 
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 اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی )محیط کنترل شده(:( ج

 :تعاریف 
و تبدیل اصالح و بازسازی  بطور کلی شامل تغیر منابع تامین سوخت از گازوئیل به گاز، ارتقاء سیستم های موجود  

واحدهای تولیدی فرسوده به واحدهای مدرن و نیمه مدرن با رویکرد افزایش بهره وری می باشد که شامل موارد ذیل   
 است:

 : اصالح و بازسازی -1

 اصالح ساختارهای غیراستاندارد به سازه های استاندارد با بهره وری باال -

نجام اقدامات تمامی یا بخشی از گازکشی واحدهای تغییر منبع تامین انرژی )از سوخت گازوئیل به گاز و ا -
 تولیدی(

 ایجاد اتوماسیون و مکانیزاسیون در واحدهای تولیدی )خرید ماشین آالت، تجهیز ناوگان حمل و نقل ( -

نصب دستگاهها و تجهیزات جدید به جای دستگاههای کم بازده، تکمیل زنجیره اقتصادی )سورت، بسته  -
 بندی، سردخانه و...(

 اده از کشت طبقاتی استف -

 تعویض پوشش واحدها از پالستیک به پلی کربنات -

 
 نوسازی: -2

 تبدیل گلخانه های چوبی به فلزی  -

 تبدیل گلخانه های مستهلک و غیراستاندارد به گلخانه های استاندارد -

 
 : تامین و انتقال فن آوری نوین  -3

 CCHPو  CHPاستفاده از  -

و  ROسرمایشی )تهویه، نور و دی اکسید کربن( جدید )سیمی کلوز، استفاده از سیستم های گرمایشی و  -
LED) 

 تغیر سیستم کشت از خاکی به هیدروپونیک -

 

 :اهداف 
 اشتغال زایی پایدار برای نیروهای انسانی -

 اشتغال زایی جدید با اجرای طرح تکمیل زنجیره اقتصادی -

 بهینه استفاده از آب و انرژی و ارتقاء بهره وری آبمصرف  -

 صادرات محصوالت در جهت مثبت نمودن تراز تجاری ایش افز -

 افزایش عملکرد محصوالت تولیدی -

 امکان تولید محصوالت ارگانیک و سالم -

 کاهش میزان ضایعات محصول -

 کاهش ریسک تولید وکنترل بهتر شرایط محیطی  -

 و... بهینه نمودن استفاده از منابع تولید نظیر اقلیم،آب، موادغذایی، سم -

 افزایش بازدهی اقتصادی سودآوری و -
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 :نتایج 

را  1397-نتایج و اثرات اجرای طرح اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه ها و واحدهای پرورش قارچ خوراکی در سال 
 می توان به شرح زیر خالصه کرد:

  تن در هکتار رسیده است. 250تن در هکتار به  180از  عملکرد:
  

 مصرف آب دارد. سی درصد افزایش بهره وریوری:  بهره

 

با توجه به هفتاد تن در هکتار اضافه تولید ارزش تولید آن با محاسبه قیمت هزینه یک تن محصول ارزش تولید: 
میلیون ریال بدست  420میلیون ریال و... ارزش تولید آن  15میلیو ریال و میانگین قیمت فروش آن  9شاخص )خیار( 

 می آید.

  
 خانه ها، موجب تثبیت اشتغال کارگران می گردد.با بازسازی گلتثبیت اشتغال: 

 

 20با بکارگیری پوشش مناسب، شوفاژ، دوجداره شدن، افزایش ارتفاع سازه میتوان  تا صرفه جویی در مصرف سوخت: 
 درصد در مصرف سوخت صرفه جنوبی نمود.

 

د سازه و تهویه مناسب محصول با با توجه به اینکه در گلخانه های چوبی و سنتی بدلیل عدم وجوتولید محصول سالم: 
  کیفیت تولید نمیشد ولی با تبدیل گلخانه ها     می توان محصول سالم تولید نمود.

 

با توجه به صرفه جویی در مصرف آب و سوخت و افزایش عملکرد در واحد سطح، قیمت قیمت تمام شده محصول: 
 تمام شده محصول کاهش خواهد یافت.
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 بازسازی و نوسازی گلخانه ها: جدول عملیات اصالح،
 مصادیق عملیاتی مصادیق کلی عناوین کلی نام هدف

ها
ه 

خان
 گل

ی
ساز

 نو
ی و

ساز
باز

ح، 
ال

ص
ا

 

اصالح و 
 بازسازی

اصالح ساختارهای 
 غیراستاندارد

 تغییر فونداسیون و ارتفاع سازه 

 ای استفاده از اتصاالت پیچ و مهره 

 اجری سیستم های آبیاری نوین 

 وم آبیاریاستفاده از ب 

 تعویض پوشش
 استفاده از پوشش دوبل یا دوالیه 

 استفاده از ورقه های دوجداره پلی کربنات 

 استفاده از سوخت گاز به جای سوخت مایع  تغییر منبع تامین انرژی

ایجاد مکانیزاسیون و 
 اتوماسیون

 نصب سیستم کنترل کننده اقلیمی 
 اجرای سیستم سایه انداز 
 مل و نقلتجهیز ناوگان ح 
 خرید ماشین آالت و ادوات جدید 

نصب دستگاهها و تجهیزات 
 جدید

 نصب توریهای ضد حشره در دریچه ها 
 نصب کارتهای جذب حشرات 
 نصب فیلترهای شنی در سر راه پمپاژ آب 
 استفاده از هیتر یا کوره های دمنده هوای گرم 
 استفاده از فن و پد 
 سیستم فوگر )مه پاش( 
 خانه هاآب پاشی سقفی گل 
 فن ها و دریچه های تهویه 
 پرده های سایه انداز و... 
 استفاده از پرده های کنترل انرژی و همچنین سایه انداز 
 دوگانه سوز نمودن وسایل گرمایشی 

 

 بسته بندی، سردخانه و.... –سورت  تکمیل زنجیره اقتصادی

 نوسازی

تبدیل گلخانه های چوبی 
 وسنتی

بی و سنتی، آماده سازی  و احداث جمع آوری گلخانه های چو 
 سازه جدید و تجهیز گلخانه ها به ادوات و تجهیزات مورد نیاز

تبدیل گلخانه های غیر 
 استاندارد و مستهلک

جمع آوری گلخانه های غیر استاندارد و مستهلک، آماده سازی   
و احداث سازه جدید و تجهیز گلخانه ها به ادوات و تجهیزات 

 مورد نیاز

مین و انتقال تا
فن آوریهای 

 نوین

سیستم های استفاده از 
 CCHPو  CHPاستفاده از  نوین تولید برق و حرارت

استفاده از سیستمهای 
 گرمایشی و سرمایشی نوین

 سیستم حرارت مرکزی با لوله آب گرم 
 پاگرما و یا پاسرما )در گیاهان مانند آلسترومریا ضروری است( 
 زمین گرمائی و... 

 تبدیل کشت خاکی به هیدروپونیک ر سیستم کشت تغیی
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 جدول هزینه های عملیات اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانه ها:
 برآورد هزینه ها )میلیون ریال( نام واحد مصادیق کلی

  اجرای سیستم های نوین آبیاری

قطره ای دارای تایمر و کنترل از 
 راه دور

 (7000هفتصد ) هکتار

دوجداره و یا پلی تعویض پوشش )
 کربنات(

 (10000ده هزار ) هکتار

تغییر منبع تامین انرژی )انشعاب و 
 گازکشی(

 ( 1000یک هزار ) هکتار

 (700هفتصد) هکتار سیستم کنترل اقلیمی )اتوماسیون(

 (120یکصد و بیست ) هکتار شوفاژ 

 هکتار نصب دستگاهها و تجهیزات جدید

 (200ها:دویست )نصب توریهای ضد حشره در دریچه  
 (30نصب کارتهای جذب حشرات: سی ) 
 (100نصب فیلترهای شنی در سر راه پمپاژ آب: یکصد ) 
استفاده از هیتر یا کوره های دمنده هوای گرم: یکهزار  
(1000) 
 (1500استفاده از فن و پد: هزار و پانصد ) 
 (80سیستم فوگر )مه پاش(: هشتاد ) 
 (150جاه )آب پاشی سقفی گلخانه ها: یکصد وپن 
 (300فن ها و دریچه های تهویه: سیصد ) 
 (3000پرده های سایه انداز )کنترل انرژی(: سه هزار ) 

 

 (8000بدون تجهیزات هشت هزار ) هکتار تبدیل گلخانه های چوبی وسنتی
تبدیل گلخانه های غیر استاندارد 

 و مستهلک
 (8000بدون تجهیزات هشت هزار ) هکتار

ی گرمایشی و استفاده از سیستمها
 سرمایشی نوین

 (7000الی  4000چهار هزار الی هفت هزار ) هکتار

 تغییر سیستم کشت
 با استفاده از تجهیزات کامل  

 (5000پنج هزار ) هکتار
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  دارویی گیاهان فعالیت رسته اجرایی برنامه (5-2

 یدارا هایحوزه یرسا یبر رو به نفت و تمرکز یبر خروج از اقتصاد متک یرانا یاسالم یجمهور یاستراتژ ینمهمتر
تصور در  یفرا یحاصل از آن با سرعت هایو فرآورده ییدارو یاهانگ یانم ین. در اباشدیم یرانکشور ا یاقتصاد یتمز

 یاهانگ یشده است. هم اکنون نرخ رشد اقتصاد یدالر یلیاردم 480اقتصاد  یکبه  یلجهان رو به رشد گذاشته و تبد
 یربازاز د یراناست. ا یاقتصاد هایحوزه یرحداقل دو برابر نرخ رشد سا کهعالم شده است ا 1/9در جهان  ییدارو

اقتصاد  هایاز طرح یکی، بعنوان ییدارو یاهانگ یبوده است. طرح مل یرانیو ا یاهیطب گ یی،دارو یاهانپرچمدار گ
 ییدارو یاهانارزش گ یرهزنج یهاهماهنگ و کامل همه حلقه ی. اجراستقرار گرفته ا یبکشور مورد تصو یمقاومت

 وبازار و  ی،فرآور ید،تول هایحلقه ی. هماهنگدهدیدر کشور را م ییدارو یاهانظهور اقتصاد کسب و کار گ یدقطعاً نو
در  یکطرح مهم و استراتژ ینا یتموفق هاییهدر جامعه از پا ییدارو یاهانمصرف درست گ یجو ترو سازیفرهنگ

 هاسیاست راستای در دارویی گیاهان کارهای و کسب توسعه در کشاورزی جهاد وزارت ویکردر به توجه باکشور است. 
توسعه اشتغال پایدار در مناطق برخوردار و غیر برخوردار این  وو اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی 

 ر تهیه و تدوین شده است. دستورالعمل در راستای تکمیل و بهبود زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح کشو
( برداشت و داشت)کاشت،  تولید نهاده، تامین بخش به ای ویژه توجه دارویی گیاهان توسعه در است الزم راستا این در
موجود در زنجیره ارزش گیاهان  هایخالء و منطقه هر هایپتاسیل به توجه با بازار ثانویه، فرآوری و اولیه فرآوری و

 دارویی شود. 
 

 ریفتعا: 
 :روندمی کار به مشروط معانی در زیر اصطالحات حاضر، دستورالعمل در

 وزارت دارویی گیاهان ملی طرح دفتر توسط شده مشخص دار اولویت دارویی گیاهان کلیه :دارویی گیاهان 
 (1 ضمیمه شرح)به  کشاورزی جهاد

 با استفاده از منابع   یش کشاورزبخ در 1397و اشتغال سال یددستورالعمل اجرایی برنامه تول  :دستوالعمل
  یصندوق توسعه مل

 ها.استان یدر سازمان جهاد کشاورز یالتتسه یازمندن یهیتوج یهاطرح یکارگروه بررس :یکارگروه استان 

 در استان. ییدارو یاهانگ یطرح مل ینده: نمایاستان یمجر 

 بانک توسعه تعاون، ی،: بانک کشاورزموسسات عامل 

 یه،اول یورآکاشت، داشت، برداشت، فر ینهارائه کاال و خدمات در زم یانتفاع هاییتلفعا :یترسته فعال 
 .ییدارو یاهانگ یجیو ترو یقاتیتحق ی،و فروش و خدمات آموزش بازرگانی یه،ثانو یورآفر

 ینفعانذ یبه منظور خلق ارزش برا ییدارو یاهانصنعت گ هاییتمجموعه فعال ارزش: یرهزنج. 

 

 دامنه شمول 
و  یلیتکم یجادی،ا هایو ایده هاطرح که است یدولت یرغ یانتفاع هاییتفعال یه، کلنامه وهیش ینه شمول ادامن

 :گردد یم یرشامل موارد ز ییدارو یاهانارزش گ یرهدر طول زنج یاتوسعه
 تولید ولویتا با تحقیقاتی و تولیدی هایبخش نیاز مورد تکثیری هاینهاده و بذور قبیل از هانهاده تامین )الف

 .داخلی



 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

53 

 

  استان هر شده مشخص سهم با مطابق دارویی گیاهان برداشت و داشت کاشت، )ب

 بندیبسته و بندیدسته کردن، خشک شستشو، انبارش، و نقل و حمل شامل دارویی گیاهان اولیه فرآوری )پ

 در شده بینیپیش منابع از استفاده با خارجی و داخلی  (B2C)  مصرفی بازارهای به عرضه جهت دارویی گیاهان

 .یوزارت جهاد کشاورز یابالغ یکل ییدر چارچوب دستورالعمل اجرا "یلیو تکم یلیتبد صنایع "فعالیت رسته
 جهت دارویی گیاهان از هاصمغ تولید و گیریاسانس و عرقیات،عصاره تولید هایفعالیت شامل ثانویه فرآوری )ت

 .دارویی یاهانگ دستی پایین صنایع مصارف در استفاده

 منابع -ازمحل خصوصی بخش دارویی گیاهان تحقیقات و فرآوری تولید، مکانیزاسیون و تجهیزات تامین )ث

 برنامه اجرایی دستورالعمل چارچوب در "کشاورزی یساز مدرن مکانیزاسیونو " فعالیت رسته در شده بینیپیش
 .یکشاورز بخش واشتغال دیتول

 اقتصاد برونگرایی و درونزایی محورهای چارچوب در المللی بین و داخلی رهایبازا توسعه و رشد ایجاد، )ج
 دستورالعمل چارچوب در "یبازرگان یوکارهاکسب -ت "فعالیت رسته در شده بینیپیش منابع محل از مقاومتی

 .یکشاورز بخش واشتغال دیتول اجراییبرنامه
 المللی بین و داخلی بازارهای توسعه و فرآوری تولید، ،تامین هایزمینه در پژوهشی و ایمشاوره فنی، خدمات )چ

 اساس بر

 

 مالی منابع: 
 918  مبلغ بر بالغ  ییاجرا دستورالعمل 2 ماده  لی( ذ2(و)1) ینامه از محل تبصره ها وهیش نیا اجرای مالی منابع

% 15 نیهمچن و ینکبا التیتسه و یمل توسعه صندوق منابع از کی به کی نسبت به که التیتسه الیر اردیلیم
 جدول سود نرخ بروفق ییاعطا التیتسه سود نرخ کاهش ارانهی. خواهدشد نیتام یمجر یشخص آورد سهم

 .باشد یم الیر اردیلیم 166 مبلغ بر بالغ ،ییاجرا دستورالعمل( 7)ماده لی(ذ9)بند
 

 تسهیالت پرداخت شرایط 
 گیاهان ارزش زنجیره در که است فعاالنی با خورداربر غیر و برخوردار مناطق در تسهیالت پرداخت اولویت. 4-1

 و باشند تعطیل تقریباً یا فعال نیمه صورت به یا کنند گذاری سرمایه و فعالیت اتصال حلقه دو در حداقل دارویی
 مشارکت دارویی گیاهان تولید بخش توسعه در مشارکتی متنوع الگوهای قالب در دارویی گیاهان کشت توسعه به

 .ندباش داشته

 60 حداقل و است شده متوقف سرمایه کمبود بدالیل آنها ایجادی اندازی راه فرآیند که متقاضیانی: 1 تبصره

 تسهیالت دریافت اولویت در ماده نیا  1-4 بند رعایت با باشند کرده طی را اندازی راه و تاسیس فرآیند از درصد

 .بود خواهند

 
  اساس بر نامه وهیش نیا 2 ماده موضوع تسهیالت تنفس دوره و بازپرداخت دوره عمل، مورد بهره نرخ. 4-2

 :است 1 جدول در مشخص هایبخش تفکیک به و درصد 8 میانگین ( دستورالعمل بطور7ماده ) لی( ذ9بند)
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 دستورالعمل 3 ماده موضوع تسهیالت بازپرداخت دوره و تنفس دوره سود، نرخ 

 تسهیالت بخش شرح ردیف
 ))ماه بازپرداخت دوره )ماه( تنفس دوره )درصد(بهره نرخ

هانهاده تامین 1  9-7 12 60 

برداشت و داشت کاشت، 2  9-7 12 60 

اولیه فرآوری 3  9-7 12 60 

ثانویه فرآوری 4  1/15-12 12 60 

مکانیزاسیون و تجهیزات تامین 5  1/15-12 12 60 

 60 12 12-1/15 بازرگانی و ایمشاوره فنی، خدمات 6

 ازمحل 6تا 4 یها فیرد و  ییدارو اهانیگ رسته ازاعتبارات فوق جدول 3تا1 یها فیرد یمال منابع -1تبصره
برنامه  یو مشاوره ا یو فن یکشاورز یومدرن ساز ونیزاسیمکان ،یلیوتکم یلیتبد عیصنا  یها رسته اعتبارات

 است.  نیقابل تام یواشتغال بخش کشاورز دیتول
 

 ریاست فناوری علمی معاونت نظارت تحت بنیان دانش ای مشاوره و فنی خدمات هایشرکت -2 تبصره

 .کارهستند وزارت ایبیمه تعهدات با منطبق و جمهوری
 

 متقاضی وظایف و شرایط  
 سامانه در بارگذاری با همزمان را دستورالعمل با منطبق اقتصادی توجیهی طرح باید متقاضی. 5-1
 طرح استانی مجری به  www.cita.maj.ir آدرس به( تای)سیکشاورز جهاد وزارت یاعتبار نیتام کپارچهی 

 دریافت از پس و تحویل یمل طرح دفتر به ارسال و استان سازمانی کارگروه در تصویب جهت دارویی گیاهان ملی

 .نماید اقدام دستورالعمل 7 ماده موضوع کار گردش فرآیند با مطابق آن پیگیری به نسبت یرهگیر شناسه

 هایحلقه براساس را خود های طرح هستند موظف دارویی گیاهان ارزش زنجیره در فعالیت متقاضیان: 1  بصرهت

 .(FS) کنند تهیه سازی تجاری قابلیت تمرکز،
 در ایدوره هایگزارش ارائه و بازرسی و نظارت و تسهیالت اعطای مرحله تا طرح بررسی کار گردش : 2 تبصره

 .است شده مشخص دستورالعمل 7  ادهم در اجرا فرآیند قالب

 تامین شخصی هایآورده محل از را طرح گذاریسرمایه هایهزینه کل درصد 15- نمایدمی تعهد متقاضی. 5-2

 .نماید
 

 ییعوامل اجرا یفوظا  
 یه، اطالعات کل2فعاالن مشخص شده موضوع ماده  یبه تمام نامه وهیش ینضمن ارائه ا یاستان ی. مجر1- 6

 .دینما ارائه ماهانهو در قالب گزارش  یدر سطح استان را گردآور فعاالن
 اردیلیم کیباالتر از  یگرفته شده را )طرح ها هیدییتا وشده  یبررس یهیتوج یهاطرحرسته، یاستان ی. مجر2- 6
نموده و  ارائه یکبارسازمان بصورت منظم و حداکثر هر دو هفته  ی( در کارگروه استانیمرکز مل هیدییتا با الیر

 .نمایدیم یگیریشدن پ ییمصوب شده را تا مرحله اجرا یهاطرح
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 طبقمصوب را  یهاو طرح یاستان بررس یسازمان جهاد کشاورز یاستانواصله توسط کارگروه  یها. طرح3- 6
 . دینمایم اعالم عامل بانک به التیتسه یکل کار گردش

سازمان جهاد  یسرئ یتبا هدا یو ارائه گزارش فصل مصوب یهاطرح یشرفتمراحل پ ی. نظارت بر اجرا4- 6
 است. یاستان یمجر یتو مسئول استان یکشاورز

 است. یوزارت جهاد کشاورز ییدارو یاهانطرح گ یدستورالعمل به عهده مجر ینا ی. نظارت بر حسن اجرا5- 6
 

  اجرا فرآیند  
وزارت  یاعتبار نیتام کپارچهیسامانه  - سامانه در دستورالعمل 2 ماده موضوع وفق طرح ثبت: طرح ثبت. 7-1

 .استانی مجری به آن همزمان ارائه و  www.cita.maj.ir  ی( به نشانتای)س یجهاد کشاورز

 روز 7 حداکثر( طرح کاغذی اسناد دریافت و استانی مجری و شهرستان اداره توسط طرح مستندات بررسی. 7-2

 )طرح ثبت از پس کاری

 مرکز دفتر از هیدییتا اخذ و ستاد ییدارو اهانیمرکزگ به اعتبار الیر اردیلیم کیتر از باال یها طرح ارائه. 7-3
 (.هفته کی)حداکثر  وزارت ستاد ییدارو اهانیگ

 .)کاری روز 7 حداکثر(استان یکشاورز جهاد سازمان یاستان کارگروه به شده دییتا طرح ارائه. 7-4
 3-1 )حداکثر ماده نیا4-7 و 3-7 موارد از یک هر در گزارش ارائه و متقاضی به طرح بررسی بازخورد ارائه. 7-5

 .)طرح ملی مجری نظر یا و سازمانی کارگروه توسط بررسی از پس کاری روز

 نسبت باید متقاضی بازخورد، از پس هفته یک حداکثر باشد داشته اصالحات به نیاز طرحی که صورتی در :تبصره

 مجددا 5-7 تا1-7  مراحل و نماید ارائه استانی مجری به مجدداً و نموده قداما اصالحات اعمال و ایرادات رفع به

 .شود ًتکرار

 .) کاری روز 7 حداکثر(نامه  وهیش 1 ماده 4-1 بند موضوع عامل موسسات به مصوب هایطرح ارائه. 7-6
 و سازمانی ارگروهک به کار پیشرفت گزارش ارائه و عامل موسسه به ارائه جهت مصوب هایطرح پیگیری: تبصره
 .استانی مجری توسط دارویی گیاهان طرح ملی مجری
 .نماید ارائه طرح مجری به گزارش قالب در را عامل موسسه بررسی نتایج است موظف استانی مجری: 1تبصره

 از پس روز 30 حداکثر (عامل موسسه به متقاضی سوی از تسهیالت پرداخت جهت درخواستی مدارک ارائه. 7-7

 .)عامل بانک توسط اقتصادی و مالی فنی، بررسی
 وهیش نیا  2 ماده 4-2 بند مطابق و ییاجرادستوالعمل - وفق متقاضی به تسهیالت پرداخت مدارک بررسی. 7-8

 .)مدارک ارائه از پس روز 7 حداکثر(نامه 
 .)قرارداد عقد از پس روز 15 حداکثر( طرح دهنده ارائه به شده تایید تسهیالت پرداخت و قراداد عقد .7-9

 صورت در و منظم بصورت یکبار ماه 3 هر را طرح پیشرفت ای دوره گزارش است موظف متقاضی: تبصره

 .نماید ارائه ذیربط مسئوالن به استان، کشاورزی جهاد سازمان یا عامل موسسه سوی از مدلل درخواست

 پرداخت مشمول هایطرح اجرای رب نظارت به موظف کدام هر طرح استانی مجری و عامل موسسه ناظر: تبصره

 بر بنا ایدوره صورت به و یکبار ماه سه هر منظم صورت به عامل بانک با قرارداد موضوع پایان تا تسهیالت

 .هستند گزارش ارائه و استانی مجری درخواست
ویی نبوده و باالتر از این مقدار می بایست طرح های کمتر از یک میلیارد ریال تسهیالت مورد درخواست نیاز به تاییدیه مرکز ملی گیاهان دار

 با هماهنگی و تاییدیه مرکز طرح و مجری انجام پذیرد.
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 دارویی گیاهان ملی طرح در توسعه دار اولویت دارویی گیاهان 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

طرح های کمتر از یک میلیارد ریال اعتبار 
نیاز به تاییدیه مجری طرح نبوده و باالتر از 

یه مرکز ملی طرح و این مقدار نیاز به تاید
 خواهد داشت.مربوطه  مجری
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گیاهان دارویی یالتارائه تسه یها یتچارچوب اولو  

 طرح عنوان زنجیره حلقه ردیف

و بذر( و مراکز کشت بافت دارای طرح بهبود عملکرد و بهره وری  یزومر یاز،)پ نهاده تولید های طرح نهاده تامین 1
با شرایط جغرافیایی  متناسبگیاهان داروئی )افزایش تولید در هکتار، کاهش میزان نیاز آبی، گونه های 

 متفاوت( 

 داشت  کاشت، 2
 برداشت و

 ابالغی نامه شماره استان کشت الگویی طرح اساس بر حقوقی و حقیقی صاشخا قالب در

 هاتعاونی اولویت با کشاورزی هایشهرک یا  صنعت و کشت های مجتمع قالب در کشت های طرح

 جوامع با مشترک یا و  مستقیم گذاری سرمایه با مدیریت، یا و تولید قرارداد قالب در مشخص های طرح اولیه فراوری 3
 قراردادی کشاورزی بر مبنی خود محصوالت بازار برای عشایری و روستایی

های مشخص در جهت توسعه زنجیره ارزش به سمت صنایع داروسازی، موادغذایی و آشامیدنی و  طرح ثانویه فراوری 4
 بهداشتی با رویکرد درونزایی و برونگرایی –آرایشی 

-ماشین سازنده هایشرکت 5

 اهانگی تجهیزات و آالت
 دارویی

 توسعه جهت طرح ثانویه فرآوری استاندارد، تولید آموزش تامین، های حلقه از یک هر در که فعاالنی
 .دارند قرار اولویت در بنیان دانش های شرکت همچنین. باشند داشته المللی بین و داخلی بازارهای

 نفوذ و توسعه های طرح و اقتصادی مزیت دارای یدجد های گونه معرفی هکتار، در عملکرد بهبود حوزه تحقیقات تحقیقات 6
 (4ضمیمه جدول)وفق  برند ایجاد و تحقیقاتی حمایتی هایطرح اولویت در المللی بین بازارهای

 
 ییدارو یاهانگ یطرح ها یتها و نوع حما یتاولو

 
 ردیف

 طرح عنوان
 اعطاء قابل مشوق

 نهادی های کمک تسهیالت

 × × (فیروزه)باق  دارویی گیاهان الگویی مزارع دایجا و احداث 1

  × دارویی گیاهان بافت کشت مراکز ایجاد و توسعه 2

3 
 و بذر تولید)مراکز  دارویی گیاهان قلمه و نشاء تولید تخصصی های گلخانه و نهالستان احداث

 (مادری باق
×  

  × دارویی گیاهان دمنوش تولید و بندی بسته کارخانجات توسعه 4

  × دارویی گیاهان گیری عصاره و اسانس کارخانجات و احداث 5

  × دارویی گیاهان پایه بر نوشیدنی و غذایی صنایع توسعه از حمایت و احداث 6

  × سالمت های فروشگاه احداث یا بازار توسعه از حمایت 7

8 
 شهرک یا صنعت و کشت های مجتمع قالب در دارویی گیاهان های کار و  و کسب توسعه

 کشاورزی های
×  

9 
 رویکرد با گیاهی داروسازی بخش به سرمایه ورود جهت  بنیان دانش های شرکت حمایت

 کشت توسعه
×  

  × دارویی گیاهان تخصصی های صنعت و کشت ایجاد 10

  × صادراتی های پایانه زمینه در  دارویی گیاهان شرکتهای از حمایت 11

 × × دارویی انگیاه های اتحادیه از حمایت 12

   دارویی گیاهان اراضی توسعه و احداث 13

 ×  هدف کشورهای در دارویی گیاهان همایشهای و سمپوزیوم برگزاری از حمایت 14

15 
 بازرگانی دفاتر و فروش مراکز ایجاد با خارجی بازارهای  دهنده توسعه شرکتهای حمایت

 بخش تخصصیی
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 ن دارویی تفکیک طرحهای رسته گیاها

 طرح عنوان ردیف

 اعطاء قابل مشوق

 از اعتبارات و تسهیالت موضوع

 دستورالعمل این های بسته

 و فنی کمکهای اعتبارات

 اعتباری

    دارویی گیاهان الگویی مزارع ایجاد و احداث 1

   دارویی گیاهان یتخصص یکز کشت بافتامر یجادتوسعه و ا 2

3 
 گیاهان قلمه و نشاء تولید تخصصی های گلخانه و نهالستان احداث

 دارویی
  

   دارویی گیاهاندمنوش  یدو تول بندیتوسعه کارخانجات بسته 4

   دارویی گیاهان گیری عصاره و اسانس کارخانجات توسعه و  احداث 5

 
گیاهان  یهبر پا یدنیو نوش ییغذا یعاز توسعه صنا یتو حما احداث

 دارویی
  

   سالمت های فروشگاه احداث با بازار عهتوس از حمایت 6

   دارویی گیاهان ارزش ی زنجیره ایجاد 7

8 
به  یهو ایجاد شرکت های دانش بنیان جهت ورود سرما یتحما

 توسعه کشت یکردبا رو یاهیگ یبخش داروساز
  

   دارویی گیاهان تخصصی های صنعت و کشت ایجاد 9

   صادراتی های پایانه زمینه در وییدار گیاهان های شرکت از حمایت 10

   دارویی گیاهان های اتحادیه از حمایت 11

   دارویی گیاهان اراضی توسعه و احداث 12

13 
در  دارویی گیاهان یشهایو هما یومسمپوز یاز برگزار حمایت

 هدف یکشورها
  

14 
 ایجاد با خارجی های بازار دهنده توسعه های شرکت از حمایت

 دارویی گیاهان تخصصی بازرگانی دفاتر و فروش زمراک
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 انیآبز و التیش یها تیفعال    رسته ییاجرا برنامه( 5-3
 اشتغال جادیا و توسعه بر دیتاک با یکشاورز حوزه در یمقاومت اقتصاد برنامه اهداف و هااستیس اجرای یراستا در

سازمان  ،(1397 سال بودجه قانون 18 تبصره الف بند) یاجرائ امهبرن یاجرا قیطر از دیتول توان ارتقاء یراستا در و
فعالیت های شیالتی  ،ارزش رهیو بهبود زنج لیموجود و در جهت تکم یتهایاز ظرف یشیالت ایران به منظور بهره بردار

 وده است. نم نیو تدو هیرا در سطح کشور ته یلیو تکم یلیتبد عیصید و صیادی و صنا ،آبزی پروری یرا در بخش ها
صنایع تبدیلی و  د،یتول یها نهاده نیتام بخش به یا ژهیو توجه ها فعالیت این توسعه در است الزم ،راستا نیا در

 .  ردیارزش مورد توجه قرار گ رهیموجود در زنج یهر منطقه و خالء ها یها لیتکمیلی و بازار با توجه به پتاس
 

  التیتسه :اول بخش

 ریفوق الذکر به فعاالن ز یدر گردش( از محل منابع اعتبار هیسرما ایو  یگذا هیرما)س یبانک التیتسه یعطاا -
بخش  97واشتغال سال  دیدر برنامه تول التیش تیرسته فعال-با نرخ مصوب شده  انیبخش شیالت و آبز

 یمل/  یتوسط کارگروه استان  یبیدار تصو تیاولو تیدستورالعمل مربوطه و نوع فعال یبر مبنا ،یکشاورز
 را مربوطه یالزم است مجوزها ندینما یدستورالعمل استفاده م نیموضوع ا التیکه از تسه یانیتقاضم :تبصره -

 . ندینما افتیدر  ربطیذاز مراجع 
 

 تسهیالت دریافت جهت رانیا التیش سازمان دییتا مورد یتهایفعال -1

  :شامل پروری آبزی بخشفعاالن -1-2
و پرورش ماهیان گرمابی، تکثیر و  ریتکث ،( ها گونه ریسا و ییایدر یها گونه) قفس در ماهی پرورش و ریتکث

تکثیر و پرورش ماهیان  ان،یآبز ریپرروش ماهیان سردابی، تکثیر و پرورش میگو آب شور، تولید ماهیان زینتی و سا
که توسط دفتر برنامه ریزی و  یسمیوجه به مکانمربوطه با ت یو اقتصاد یفن هیطرح توج دییخاویاری پس از تا

 (1شماره  وستیبودجه  سازمان شیالت ایران مشخص خواهد نمود. )پ
 
 :شامل یادیص و دیص بخش فعاالن -2-2

 و تجهیز شناورها و ادوات صید و صیادی در آب های ساحلی و دور  خرید
 
  :شامل بازار بخش کار و کسب حوزه فعاالن  -3-2
 انیآبز تیفیتوسعه اماکن عرضه و حمل و نقل آبزیان و بهبود ک ،بازار رسانی، توسعه بازار ،یبازاریاب 

 
 :شامل یلیتکم و یلیتبد عیصنا حوزه فعاالن -4-2
و بسته  یعمل آور ان،یفرآوری آبز ،صنایع تبدیلی و تکمیلی شیالتی ان،یخوراک آبز دیتول یکارخانجات و واحدها 

 .کنندیم تیفعال نهیزم نیدر ا یکه بصورت تخصص یلیتبد عیبه صنا امور مربوط ریبندی و سا
فرآوری و توسعه بازار آبزیان خواهد  کیفیت، بهبود دفتر/ ایران شیالت سازمان با تیفعال دییتا مجوز :تبصره -

 بود.
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 دولج قالب در استان کیتفک به رانیا التیش سازمان یادیوص دیص و یپرور یآبز بخش یتهایفعال تیاولو -2
 .باشد یم وستیپ
 لحاظ از استان هر تیظرف و تیفعال هر طیشرا به توجه با شده لحاظ یتهایاولو است ذکر به الزم: تبصره -

هر استان با توجه به  یتهای. لذا اولوکند رییتغ است ممکن ساالنه یگذار هیسرما یها نهیزم  و یآب منابع
 گردد.   یسال ابالق م هر رانیا التیسازمان ش یاستهایس

 
تولید ماهیان زینتی، تکثیر و  نهیدر زم یمشاغل خانگ جادیفعال در حوزه روستا و  ا نانیبه کارآفر التیارائه تسه -3

، پرورش ماهیان گرمابی، تکثیر و پرورش ماهیان سردابی، تکثیر و پرورش میگو آب شور، خاویاریپرورش ماهیان 
 بودجه و ریزی برنامه دفتر توسط هاآن یهیتوج یهاطرح کهیایی و سایر(، و... تکثیر و پرورش ماهی در قفس) در

 .باشد شده تایید شیالت سازمان
 

 دییتا مورد که شیالتی های فعالیت انیبن دانش یا مشاوره و یفن خدمات یهابه شرکت التیپرداخت تسه -4
 بسته ییاجرا دستورالعمل در کار وزارت یا مهیب تعهدات با منطبق و هستند یفناور و قاتیتحق ،علوم وزارت
 یمهندس یهارشته در لکردهیتحص کار یروین از یتخصص استفاده و یریبکارگ بر یمبن روستایی و ریفراگ اشتغال
 .رهیو غ IT ،(سفره تا تولید از)  شیالتی های فعالیت با مرتبط هیپا علوم شیالت، مهندسی ،یکشاورز

 است یازین مورد اطالعات ثبت به منوط حاضر، دستورالعمل در اشاره ردمو التیتسه هیکل پرداخت :تبصره -

 طرح بابت که مربوطه سامانه در  شیالتی صنایع و شیالت فعاالن اطالعات ثبت دستورالعمل اساس بر که
 خواهد بود. شود، اعالم یروستائ داریپا اشتغال ای و ریفراگ اشتغال

 

 یتیحما یاستیس مداخالت: دوم بخش

 دستورالعمل  مطابق– یاعتبار یفن یطرح کمکها ارانهیاز سود و کارمزد متعلقه از محل  یبخش پرداخت - الف -5
 کشور یزیر برنامه و تیریمد سازمان قیطر از صیتخص صورت در  یکشاورز بخش واشتغال دیتول برنامه ییاجرا

 .مرتبط یها تیفعال از تیحما جهت
  

 یتجار یهائتیه بازدید و ومیسمپوز ش،یهما شگاه،ینما قالب در هک یتجار ای یفن یدادهایازرو حمایت -ب
 قراردادن تیاولو با باشد یم یبرندساز به کمک و کشور از خارج و داخل در شیالتی های فعالیت با مرتبط

 :لیذ اشخاص
 آبزیان  یدر صنعت و فرآور شرویپ یهاشرکت -

 .دارند را آبزیان از استفاده کردیرو که وریط و دام و یانسان ییغذا عیصنا در نوآور یهاشرکت -

 .دارند را آبزیان از استفاد کردیرو که یدام و یانسان یداروساز عیصنا در شگامیپ یهاشرکت -

 های پیشرو در ارایه روش های نوین در سیستم تولید آبزیان پرورشی  شرکت -

 

در حوزه صادرات الملل ) نی) جایزه صادراتی( به اشخاص فعال در حوزه تجارت ب یصادرات یهاارائه مشوق   -6
 . ندینما یم تیفعال یو خارج یمعتبر در حوزه داخل ی( که در مبادیالتیو محصوالت ش انیآبز

فرآوری و  بهبودکیفیت، دفتر یهماهنگ با است وظفم یکشاورز جهاد وزارت یبازرگان توسعه معاونت :تبصره

از اشخاص  تیحما یدستورالعمل را برا نیموضوع ا یصادرات یهاتوسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ایران مشوق
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نقش دارند را در قالب بسته    انیو آبز التیبخش ش ریفعالیت های ز رهیو توسعه زنج لیدر تکم یو حقوق یقیحق

 . دیو ابالق نما میتنظ یمشوق صادرات

 دستورالعمل نیا با مرتبط یهارسته زنجیره در نظر مد مداخالت و اشتغال یهابراساس بسته یالتیتسه تیحما -7
 و یقی)حق اشخاص به مشمول یاعتبار فیرد مصوب کارمزد با انجام مورد فعالیت در شده شناسایی یهاحوزه در

 . کنندیم استفاده یصادرات یبازارها یازهاین اب مطابق و روز یهایفناور از که( یحقوق
 

 به  ،یدست نییمحصوالت پا دیتول نهیکه در زم ییهاشده به شرکت ینیب شیپ یاتیمال تیاستفاده از معاف -8
 .ندینمایم یده خدمات حوزه این در فعال اشخاص به و شیالتی هیثانو و هیاول یفراور عیصنا در فعال یهاشرکت

 توسعه به یمجاز یفضا در که یاشخاص یبرا یاطالعات یهارساختیز لیتسه و یالتیسهت یهاارائه کمک -9
 حال در بودجه و ریزی برنامه دفتر دییتا با مطابق هاآن بازار و سالمت د،یتول نهیزم در پروری آبزی های فعالیت

 تیحما با و یفناور و قاتیقتح علوم، وزارت گری یتول. )با دارند نوآورانه یطرح نهیزم نیا در ای بوده تیفعال
 (یکشاورز جهاد وزارت

را  (یکشاورز یو مشاوره ا یخدمات فن یشرکت ها یسامانده تیو رسته فعال یجی)موارد ترو جیمعاونت ترو  -10
 انجام خواهد داد.
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  محصوالت دامیفعالیت  ( برنامه اجرایی رسته5-4

 مقدمه: 

.. .کشت و ریسطح ز ،یبارندگ زانیوابسته به عوامل چون م زیاز هر چ شیب رانیا یارزش افزوده  در بخش کشاورز
)رونق و رکود(  یتجار یمستقل از چرخه ها باٌیتقر یآن بوده است که عملکرد بخش کشاورز تیوضع نیا جهیاست. نت

 نیزش افزوده ا( اراقتصادی مطالعات دفتر – یاسالم یمجلس شورا یبوده است )مرکز پژوهشها رانیدر اقتصاد ا
درصد براساس اعالم  4.2حدود  1395داشته و در سال  یصعود یروند 1387بجز سال  1395تا  1383بخش از سال 

 نقش به توجه با لذا دارد اختصاص یبخش دامپرور ریسوم به ز کی حدود زانیم نیاست و از ا دهیرس یبانک مرکز
 با بخش ریز نیا. دینما یم ریناپذ اجتناب آن به خاص توجه وملز افزوده ارزش زانیم در یدامپرور یتهایفعال عمده
 و( راکد یواحدها مجدد یانداز راه و ازین مورد یواحدها احداث صورت)در  اشتغال تیوتثب جادیا در که یا بالقوه یتوانائ

 منظور التیتسه که بوده دیجد یمال منابع قیتزر و شتریب یمال تیحما ازمندین قطعاٌ دارد جامعه ازین مورد نیپروتئ نیتام
 1397 سال بودجه قانون 18 تبصره)الف( بند لیذ یکشاورز بخش واشتغال دیتول- دربرنامه یدامپرور رسته یبرا شده
 .گردد یم محسوب یمناسب قدم راستا نیا در( یبانک نظام و یمل توسعه صندوق منابع بی)ترک

 

 تعاریف: 
 اصیل،) نژادها انواع از و( بز و گوسفند) سبک دام انواع ،(شتر ش،یگاوم گاو،) نیسنگ دام انواع شامل :دام   -

 .باشد می( یداشت و یپروار ،یریش) پرورش انواع و( بومی دورگ،

 کبک، بوقلمون، شترمرق،) انیماک ریسا و( تخمگذار و یگوشت) یبوم و یصنعت وریط انواع شامل :وریط   -
 .باشد می( یتجار و مادر اد،اجد) پرورش انواع از اعم( غاز و اردک ن،یبلدرچ

 قرار( گوساله و شیر تولید) اقتصادی عمر آخر تا زایش اولین در که شود می اطالق دامی به مولد دام :مولد دام -
 .باشد داشته

 شمیابر کرم پرورش و نوغان تخم دیتول توتستان، احداث نهیزم در نوغاندار که ییتهایفعال هیکل به :ینوغاندار -
 .ندیگو یم یوغاندارن دهد یم انجام

 .شود یم زنبورعسل یها فرآورده ریسا و عسل دیتول به منجر که ییتهایفعال هیکل: یزنبوردار -

 استان یکشاورز جهاد سازمان :ییاجرا دستگاه -

 توسعه از تیحما صندوق و یمرکز بانک از مجوز یدارا یواعتبار  یمال موسسات ها، بانک-: عامل موسسات -
 یکشاورز دربخش یگذار هیسرما

 ارائه ای و محصول یفرآور و دیتول که یاقتصاد منطقه کی در فعال یبنگاهها از دسته - آن به: تیفعال رسته -
 رسته باشند یم مشترک مقررات و ها، یبانیپشت ها، تیحما ازمندین و داشته عهده بر را یمشخص خدمات

 محصوالت و یدامپرور پروژه"  وریط و دام بخش ریز یتهایفعال در آن عنوان که. شود یم گفته تیفعال
 .باشد یم "..(.و گوشت ر،یش دیتول) مربوطه

 نقل و حمل ،یبند بسته و یفرآور د،یتول ها، نهاده نیتام در فعال یبخشها هیکل به: ارزش ای عرضه- رهیزنج -
 .گردد یم اطالق بازار و
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 مشمول واحدهای: 
 دارای زنبورعسل و وریط دام، انواع پرورش( یها رهیزنج ای)و  واحدها به دستورالعمل این موضوع تسهیالت -

 ای یدار زنبور دفترچه ای( نژاد به توجه)بدون  روستایی کوچک دامداری پروانه یا و معتبر  سیتاس پروانه
 کرم و عسل زنبور ور،یط دام، پرورش امر در نیفعال اریاخت در شم،یابر کرم و ییروستا کوچک یها یدامدار

 .گرفت خواهد قرار شمیابر

 

 ها طرح یا هیسرما التیتسه نیتأم جهت الزم منابع: 
 سال بودجه قانون 18 تبصره الف بند موضوع یکشاورز بخش واشتغال دیتول برنامه در شده ینیب شیپ منابع -

1397 

 یمل توسعه صندوق منابع -

 یریعشا و یروستائ مناطق در داریپا اشتغال جادیا و توسعه از تیحما قانون محل از ماندهیباق منابع -

  التیتسه سود کاهش ارانهی -

 

 مصرف موارد: 
 یها واحد گردش در هیسرما نیتام و  یانداز راه ،یساز نهیبه توسعه، ل،یتکم احداث، منظور به التیتسه نیا -

 و استان طیشرا به بنا  آن پرداخت زانیم و گردد یم مصرف شمیابر کرم و زنبورعسل ور،یط دام، پرورش
 .باشد یم ریمتغ تیظرف

 ...و شمیابر عسل،(، قرمز و دی)سف گوشت و ریش دیتول یها رهیزنج انواع یاندا راه و جادیا -

 

 یتیحما یاسیس مداخالت: 
 یدامپرور بخش یطرحها نوع با متناسب و حاضر جدول براساس که بوده لیذ موارد شامل ها مشوق -

 .افتی خواهد اختصاص
  18و بند الف تبصره  ریو عشا یروستائ داریاشتغال پا ،ریشامل اشتغال فراگ یبانک التیتسه -1
  التیبمنظور کاهش نرخ سود تسه یو اعتبار یفن یاعتبارات کمکها -2
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 موجود منابع برحسب طرحها کیتفک جدول

 اعطاء قابل مشوق طرح عنوان فیرد

 اشتغال موضوع التیتسه
 ریفراگ

 یفن یکمکها اعتبارات
 یاعتبار و

   یداشت ختهیآم و لیاص گوسفند پرورش یهاواحد احداث 1

   ختهیآم بز پرورش یواحدها احداث 2

   یریش لیاص بز پرورش یواحدها احداث 3

   منظوره دو گاو پرورش واحد  احداث 4

   نیهلشتا لیاص گاو پرورش واحد  احداث 5

   شیگاوم پرورش واحد احداث 6

   شتر پرورش واحد احداث 7

   بره و گوساله یپرواربند واحد داثاح 8

   یمصنوع حیتلق پست جادیا 9

   یژن مواد دیتول مرکز احداث 10

   قرمز گوشت و رخامیش دیتول یها رهیزنج جادیا 11

12 
 وگاز،یعلوفه، ب یبسته بند زاتیادوات و تجه آالت، نیماش دیخر
 ...رهیذخ

 

 

   ()مولد شترمرق پرورش یواحدها جادیا 13

   (ی)پروار شترمرق پرورش یواحدها جادیا 14

   )مولد(بوقلمون پرورش یواحدها توسعه و جادیا 15

   یگوشت بوقلمون پرورش یواحدها  توسعه و جادیا 16

   جوجه حمل نیماش 17
   مرق گوشت دیتول کپارچهی رهیزنج توسعه و جادیا 18

   زنبورعسل پرورش یواحدها جادیا 19

   عسل یآور عمل دستگاه و اکستراکتور 20
   شمیابر کرم پروش گاهیجا احداث 21
   یکش شمیابر کارگاه احداث 22
   توتستان احداث 23

24 
  زنبورعسل  ور،یط دامدار، یدیتول  یواحدها ینوساز و یبهساز

 شمیابر کرم و
  

 

 

 :یآموزش یسنج ازینا 7
 و کاربران یبرا)ب(  و)الف(  جداول در یدامپرور ربخشیز در تیفعال هر یبرا الزم یآموزشها و یسنج ازین

 :است شده ذکر یکشاورز جهاد وزارت کارشناسان
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 جدول الف: نیاز سنجی آموزشی پروژه های زیر بخش دامپروری )خاص کاربران(

    

 نیاز آموزشی عنوان طرح ردیف

1 

احداث واحدهای 
پرورش گوسفند 

آمیخته اصیل و 
 داشتی

 افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دام اعم از صنعتی و غیر صنعتی -1

 کاربرد انواع سیستم های آمیتخته گیری در واحدهای دامداری روستائی -2

 ترویج پرورش دامهای سبک مزرعه ای -3

نیاز آبی کم در  استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده از علوفه جایگزین با -4
 تغذیه

 ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده -5

 تغذیه گوسفند داشتی -6

2 
احداث واحدهای 
 پرورش بز آمیخته

 افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دام اعم از صنعتی و غیر صنعتی -1

 کاربرد انواع سیستم های آمیتخته گیری در واحدهای دامداری روستائی-2

 ک مزرعه ایترویج پرورش دامهای سب-3

 استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده ازعلوفه جایگزین با نیاز آبی کم در تغذیه-4

 تغذیه گوسفند داشتی-5

3 

احداث واحدهای 
پرورش بز اصیل 

 شیری

 افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دام اعم از صنعتی و غیر صنعتی -1

 دامهای سبک مزرعه ایترویج پرورش -2

 استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده ازعلوفه جایگزین با نیاز آبی کم در تغذیه-3

 تغذیه گوسفند داشتی-4

4 

احداث  واحد 
پرورش گاو دو 

 منظوره

 ترویج پرورش گاوهای آمیخته دو منظوره-1

 ی دام اعم از صنعتی و غیرصنعتیافزایش بهره وری در واحدهای تولید-2

 مدیریت پرورش و اصالح نژاد گاو-3

 رعایت اصول شیردوشی در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و روستائی-4

 استفاده بهینه از تجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروری-5

 ه از علوفه جایگزین با نیاز آبی کم در تغذیهاستفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاد-6

 بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده از انرژی های نو )بیوگاز و...(-7

 بهبود تغذیه با ترویج استفاده از بلوک کامل غذائی-8

 پرورش گاوهای آمیخته با نگاه بر استفاده از نژادهای شیری دو منظوره-9

5 

احداث  واحد 
پرورش گاو اصیل 

 هلشتاین

 مدیریت پرورش و اصالح نژاد گاو-1

 رعایت اصول شیردوشی در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و روستائی-2

 استفاده بهینه از تجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروری-3

 وفه جایگزین با نیاز آبی کم در تغذیهاستفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده از عل-4

 بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده از انرژی های نو )بیوگاز و...(-5

 بهبود تغذیه با ترویج استفاده از بلوک کامل غذائی-6

6 
احداث واحد 

 پرورش گاومیش

 ترویج پرورش گاومیش در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و روستائی-1
 استفاده بهینه از تجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروری-2

 استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده از علوفه جایگزین با نیاز آبی کم در تغذیه-3

 بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده از انرژی های نو )بیوگاز و...(-4

 بهبود تغذیه با ترویج استفاده از بلوک کامل غذائی-5

 تغذیه کاربردی در گاو و گاومیش-6
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 جدول الف: نیاز سنجی آموزشی پروژه های زیر بخش دامپروری )خاص کاربران(ادامه 

 نیاز آموزشی عنوان طرح ردیف

 ی و سنتیبهسازی و نوسازی اماکن دامی در دامداریهای صنعت-1 احداث واحد پرورش شتر 7

 احداث واحد پرواربندی گوساله و بره 8

 ترویج پرواربندی صنعتی دام )اعم از دام سنگین و سبک(-1
 استفاده بهینه از تجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروری-2

یاز استفاده بهینه از بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده از علوفه جایگزین با ن-3
 آبی کم در تغذیه

 بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده از انرژی های نو )بیوگاز و...(-4

 بهبود تغذیه با ترویج استفاده از بلوک کامل غذائی-5

 تخصصی –موردی  ایجاد پست تلقیح مصنوعی 9

 تخصصی -موردی  احداث مرکز تولید مواد ژنی 10

11 
تولید شیرخام و ایجاد زنجیره های 

 گوشت قرمز
 ایجاد زنجیره های تولید شیر و گوشت قرمز-1

12 
 خرید ماشین آالت، ادوات و تجهیزات

 بسته بندی علوفه، بیوگاز، ذخیره... 

 استفاده بهینه ازتجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروری-1

 از انرژیهای نو )بیوگاز و...(بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده -2

13 
ایجاد واحدهای پرورش شترمرق 

 )مولد(

 ترویج روشهای نوین جهت کاهش مصرف انرژی در واحدهای پرورش طیور-1

 ترویج روشهای نوین اتوماسیون در واحدهای پرورش طیور-2

14 
ایجاد واحدهای پرورش شترمرق 

 )پرواری(

 نرژی در واحدهای پرورش طیورترویج روشهای نوین جهت کاهش مصرف ا-1

 ترویج روشهای نوین اتوماسیون در واحدهای پرورش طیور-2

15 
ایجاد و توسعه واحدهای پرورش 

 بوقلمون)مولد(

 ترویج روشهای نوین جهت کاهش مصرف انرژی در واحدهای پرورش طیور-1

 ترویج روشهای نوین اتوماسیون در واحدهای پرورش طیور-2

16 
واحدهای پرورش   ایجاد و توسعه

 بوقلمون گوشتی

 ترویج روشهای نوین جهت کاهش مصرف انرژی در واحدهای پرورش طیور-1
 ترویج روشهای نوین اتوماسیون در واحدهای پرورش طیور-2

 -- ماشین حمل جوجه 17

18 
ایجاد و توسعه زنجیره یکپارچه تولید 

 گوشت مرق
-- 

 ایجاد واحدهای پرورش زنبورعسل 19

ش روشهای نوین زنبورداری پرورش ملکه زنبورعسل، تلقیح مصنوعی، زنبورداری صنعتی آموز-1
 و... به کاربران و کارشناسان در راستای ارتقاء صنعت زنبورداری

آموزشهای تولید، نگهداری و عرضه به بازار محصوالت زنبورعسل شامل ژله رویال، گرده گل، -2
 بره موم و زهر زنبورعسل

20 
و دستگاه عمل آوری  اکستراکتور

 عسل

آموزشهای تولید، نگهداری و عرضه به بازار محصوالت زنبورعسل شامل ژله رویال، گرده گل، -1
 بره موم و زهر زنبورعسل

 آشنائی با تفریخ تخم نوغان و پرورش مرحله الروی-1 احداث جایگاه پروش کرم ابریشم 21

 -- احداث کارگاه ابریشم کشی 22

 -- تاناحداث توتس 23
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 جدول ب: نیاز سنجی آموزشی پروژه های دامپروری )خاص کارشناسان وزارت جهادکشاورزی(

 نیازآموزشی ردیف

 افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دام اعم از صنعتی و غیر صنعتی 1

 کاربرد انواع سیستم های آمیتخته گیری در واحدهای دامداری روستائی 2

3 
ز بقایای کشاورزی و کارخانجات صنایع غذائی و استفاده از علوفه جایگزین با نیاز آبی کم استفاده بهینه ا

 در تغذیه

 ترکیب ژنتیکی گوسفند پربازده 4

 تغذیه گوسفند داشتی 5

 مدیریت پرورش و اصالح نژاد گاو 6

 رعایت اصول شیردوشی در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و روستائی 7

 از تجهیزات و بکارگیری انرژی های نو در صنعت دامپروریاستفاده بهینه  8

 بهبود مدیریت پسماند و کود در دامداریها و استفاده از انرژی های نو )بیوگاز و...( 9

 پرورش گاوهای آمیخته با نگاه بر استفاده از نژادهای شیری دو منظوره 10

 روستائی ترویج پرورش گاومیش در واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و 11

 تغذیه کاربردی در گاو و گاومیش 12

 بهسازی و نوسازی اماکن دامی در دامداریهای صنعتی و سنتی 13

 ترویج پرواربندی صنعتی دام )اعم از دام سنگین و سبک( 14

 ایجاد زنجیره های تولید شیر و گوشت قرمز 15

 ش طیورترویج روشهای نوین جهت کاهش مصرف انرژی در واحدهای پرور 16

 ترویج روشهای نوین اتوماسیون در واحدهای پرورش طیور 17

18 
آموزش روشهای نوین زنبورداری پرورش ملکه زنبورعسل، تلقیح مصنوعی، زنبورداری صنعتی و... به 

 کاربران و کارشناسان در راستای ارتقاء صنعت زنبورداری

19 
زنبورعسل شامل ژله رویال، گرده گل، بره موم و آموزشهای تولید، نگهداری و عرضه به بازار محصوالت 

 زهر زنبورعسل

 آشنائی با تفریخ تخم نوغان و پرورش مرحله الروی 20
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 الزامات: 

 کامل طور به روستا سطح تا را.. .و یریخونگ ون،یناسیواکس به مربوط اتیعمل یدامپزشک سازمان دارد ضرورت -
 .دهد انجام

 یاجرائ جهت ازین مورد اقدامات ربطیذ یها نهاد و سازمانها یهمکار با شورک یدامپزشک سازمان دارد ضرورت -
 .آورد عمل به را یصنعت و یریعشا و یروستائ یهایدامدار یسامانده طرح نمودن

 اجرا حال در یطرحها به مربوط یهایدامدار در ژهیو به را کامل پوشش یکشاورز مهیب صندوق دارد ضرورت -
 .دینما جادیا

 مستقر یصنعت مهین و یصنعت یدامدار یواحدها ازین مورد آب نیتام یبرا فاضالب و آب سازمان دارد ضرورت -
 یکشاورز بخش تعرفه از واحدها نگونهیا یمند بهره جهت ازین مورد اقدامات آن هیحاش و روستا بافت داخل در
 .آورد عمل به را

 با رابطه در یطیمح ستیز شاخص به مربوط یها دستورالعمل ستیز طیمح حفاظت سازمان دارد ضرورت -
 لحاظ با را روستا هیحاش و بافت داخل در یصنعت مهین و یروستائ یدامدار یواحدها در یدامپرور یها تیفعال

 .دینما یبازنگر یدیتول یواحدها نگونهیا  تیفعال لیتسه نمودن

 آنها در که ییها مکان در ...(و یاجتماع ،یتیامن) الزم داتیتمه اعمال به نسبت کشور وزارت دارد ضرورت -
 .آورد عمل به الزم اقدام شود یم انجام ریفراگ اشتغال موضوع یطرحها

 

  کارگردش: 
در بخش  یریو عشا یروستائ داریتوسعه اشتغال پا ینامه برنامه اجرائ وهیوفق ش یستیبا یگردش کار م -

 اجرا گردد. لیدار ذ( و براساس نمویو اقتصاد یزیمعاونت برنامه ر یاز سو ی)ارسال یکشاورز
 یم استان یدام داتیتول بهبود معاونت بعهده ییاعطا التیتسه نهیبه مصرف یراستا در ،ییاجرا و یفن نظارت -

 .اشدب

 در را دستورالعمل نیا موضوع التیتسه عملکرد گزارش است موظف استان یدام داتیتول بهبود معاونت -
 .دینما ارسال عاونتم نیا به ماهه یک مقاطع
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 ای و سرمایه در گردش به تفکیک سرمایه وریط دام وهای  زیربخشهای اجرایی  طرح 

 
                                              سرمایه گذاری() توسعه نوغانداری کشورالف( 

 در زیر بخش امور نوغانداری جهت فعالیتهای   طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی                  

 عنوان طرح ردیف 
مقدار  

 عملیات
 واحد

نرم هزینه 

 واحد

)میلیون 

 ریال( 

ایجاد اشتغال     -اعتبار سرمایه گذاری 

 )میلیاردریال(
 مالحظات

 کل اعتبار
سهم 

 آورده
 تسهیالت

سهم 

 دولت

1 
احداث جایگاه پرورش 

 کرم ابریشم
   0 222.7 39.3 262 367 دستگاه 714

2 
احداث کارگاه ابریشم 

 کشی
   0 22.95 4.05 27 400 دستگاه 68

   0 22.1 3.9 26 700 هکتار 38 احداث توتستان 3

4 
مرمت جایگاه پرورش کرم 

 ابریشم
   0 30.6 5.4 36 82 دستگاه 436

5 
مرمت کارگاه ابریشم 

 کشی
   0 10.2 1.8 12 80 دستگاه 150

   0 308.55 54.45 363 جمع کل

 
                                               )سرمایه گذاری( توسعه زنبورداریب( 

 طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش زنبور عسل جهت فعالیتهای   ) سرمایه گذاری (     

 

 ظرفیت واحد   واحد مقدار عملیات عنوان طرح ردیف 

نرم هزینه 

 واحد

 )میلیون ریال( 

ایجاد اشتغال     -اعتبار سرمایه گذاری 

 )میلیاردریال(
 مالحظات

 
   تسهیالت سهم آورده کل اعتبار

 
   10.85 1.8 12.65 755 17 دستگاه   دستگاه رطوبت گیر عسل 1

 

2 
دستگاه جداسازی بقایای 

 موادشیمیایی در موم
   1277 223 1500 30000 50 دستگاه  

 

3 
دستگاه اندازه گیری 

 فلزات سنگین
   135.5 23.5 159 3000 53 دستگاه  

 
   15 2.6 17.6 300 59 دستگاه   دستگاه تولید عسل کرمی 4

 

5 
دستگاه استخراج نان 

 گرده
   1.55 0.2 1.75 30 58 دستگاه  

 

6 
احداث توسعه واحدهای 

 پرورش ملکه زنبور عسل
   40.8 7.2 48 3500 14 زرعهم  

 
   1480.7 258.3 1739 جمع کل
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                                               )سرمایه گذاری( طیور و زنبور عسلج( 

 ) سرمایه گذاری (               طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش طیور جهت فعالیتهای                           

 واحد مقدار عملیات عنوان طرح ردیف 
ظرفیت واحد   

 )قطعه(

نرم هزینه 

 واحد

 )میلیون ریال( 

ایجاد اشتغال     -اعتبار سرمایه گذاری 

 )میلیاردریال(

ت
ظا

الح
م

کل  

 اعتبار

سهم 

 آورده
 تسهیالت

1 
پروانه های تاسیس مرغ گوشتی 

 % پیشرفت فیزیکی60باالی 
   1191 210 1401 5760 40000 واحد 244

2 
پروانه های تاسیس مرغ تخمگذار 

 % پیشرفت فیزیکی60باالی 
   1191 210 1401 8150 50000 واحد 172

   604 106 710 17750 5000 واحد 40 بوقلمون گوشتی 3

   203 35 238 47740 5500 واحد 5 بوقلمون مولد 4

   48 8 56 56420 5000 واحد 1 بوقلمون اجداد 5

   92 16 108 13590 150 واحد 8 شتر مرغ مولد 6

   248 44 292 4180 300 واحد 70 شتر مرغ گوشتی)پرواری( 7

   1096 194 1290 258000 2150 واحد 5 شترمرغ )توام( 8

   60 11 71 17750 5000 واحد 4 اردک مولد 9

   72 13 85 7100 5000 واحد 12 اردک گوشتی 10

   4805 847 5652 جمع کل

 

                                               (در گردش)سرمایه  امور طیور د( 

                         طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش طیور جهت تثبیت اشتغال              

 ) سرمایه در گردش (                

 عنوان طرح ردیف 
مقدار  

 عملیات
 واحد

ظرفیت 

واحد )تن 

 / قطعه(

نرم هزینه 

 واحد

)میلیون 

 ریال( 

تثبیت  اشتغال   -اعتبار سرمایه در گردش 

 )میلیاردریال(

ت
ظا

الح
م

 کل اعتبار 
سهم 

 آورده
 تسهیالت

1 
های یکپارچه تولید زنجیره 

 گوشت مرغ و تخم مرغ
   522 92.6 615 205000 4111 زنجیره 3

2 
واحدهای تولید کننده 

 گوشت طیور
   1044 184.2 1228 1000 20/000 واحد 1228

3 
واحدهای تولید کننده تخم 

 مرغ)مرغ تخمگذار(
   788 139 927 4741 30/000 واحد 196

4 
واحدهای تولید کننده تخم 

 پولت(مرغ)
   256 45.2 301 3770 30/000 واحد 80

   2610 461 3071 جمع کل
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                                               (در گردش)سرمایه  اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی ه( 

 رمایه در گردش(          طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش دام جهت فعالیتهای)س

 نفر( -)ارقام: میلیارد ریال ـ راس 

 عنوان طرح ردیف 
مقدار  

 عملیات
 واحد

 حداقل 

ظرفیت 

 واحد

 راس  

نرم 

هزینه 

 واحد

  

تثبیت              -اعتبار سرمایه در گردش           

 اشتغال   

 مالحظات

 کل اعتبار
سهم 

 آورده
 تسهیالت

1 

ورش واحدهای پر 

صنعتی  گوسفند پر تولید 

 وارداتی -

   51 9 60 1.2 100 واحد 50

2 

واحدهای پرورش  

صنعتی  گوسفند پر تولید 

 بومی   -

   76.5 13.5 90 0.9 100 واحد 100

3 

واحدهای پرورش  

صنعتی  گوسفند پر تولید 

 ترکیب ژنتیکی   -

   153 27 180 0.9 100 واحد 200

4 

واحدهای پرورش  

بز شیری پر   صنعتی

 تولید وارداتی

   51 9 60 1.2 100 واحد   50

5 

واحدهای پرورش  

صنعتی  بز شیری پر 

 بومی  -تولید 

   76.5 13.5 90 0.9 100 واحد   100

6 

واحدهای پرورش  

صنعتی  بز شیری پر 

 تر کیب ژنتیکی   -تولید 

   153 27 180 0.9 100 واحد   200

7 
واحد پرورش صنعتی   

 اصیل سمینتال  گاو
   42.5 7.5 50 1 20 واحد   50

8 
واحد پرورش گاو اصیل   

 هلشتاین
   34 6 40 1 20 واحد   40

   51 9 60 2 50 واحد   30 واحد پرورش گاومیش  9

   68 12 80 2 50 واحد   40 واحد پرورش شتر  10

   340 60 400 0.8 100 واحد   500 واحد پرواربندی  بره  11

   1071 189 1260 4 50 واحد   315 واحد پرواربندی گوساله   12

   25.5 4.5 30 1 1 پست 30 پست تلقیح مصنوعی   13

   25.5 4.5 30 10 1 مرکز 3 مرکز تولید مواد ژنی  14

15 
زنجیره های تولید  

 شیرخام و گوشت قرمز
   102 18 120 2 1 زنجیره 60

   2320.5 409.5 2730 جمع کل
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      )تثبیت اشتغال( فتر بهبود تغذیه و جایگاه دامدو( 

طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش تغذیه جهت بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

 روستایی )تثبیت اشتغال(     

 عنوان طرح ردیف 
مقدار  

 عملیات
 واحد  

نرم هزینه 

 واحد

 )میلیون ریال( 

 بار    )میلیارد ریال(اعت

ت
ظا

الح
م

 

 کل اعتبار  
سهم 

 آورده
 تسهیالت

1 
بهسازی و نوسازی اماکن 

 دامی روستایی
   1828 322 2150 2.5 هزارمترمربع 860

2 

احداث سیستم های مدیریت 

فضوالت در گاوداریها    )بیوگاز 

 و سیستم تصفیه(

   1122 198 1320 44000 باب 30

   2950 520 3470 جمع کل

    )تثبیت اشتغال( طیور ز( حوزه

طرحهای اجرائی و اعتبار مورد نیاز معاونت امور تولیدات دامی  در زیر بخش طیور جهت بازسازی و نوسازی 

 واحدهای پرورش طیور )تثبیت اشتغال(     

 عنوان طرح ردیف 
مقدار 

 عملیات
 واحد

ظرفیت واحد   

 )قطعه(

نرم هزینه 

 واحد

ن )میلیو

 ریال( 

 اعتبار    )میلیارد ریال(

ت
ظا

الح
م

 

کل 

 اعتبار

سهم 

 آورده
 تسهیالت

   1428 252 1680 6000 هزار20 واحد 280 واحدهای مرغداری گوشتی 1

   245 43 288 16000 هزار 20 واحد 18 واحدهای مرغ مادر گوشتی 2

   1071 189 1260 12000 هزار 30 واحد 106 واحدهای مرغ تخمگذار 3

   149 26 175 6050 هزار 5  واحد 29 واحدهای بوقلمون 4

 2893 510 3403 جمع کل
  

 مشاور و مجری طرح توسعه زنبورداری کشورح( 

بخش زنبور عسل جهت بازسازی و نوسازی کندوها  در زیر  نیاز معاونت امور تولیدات دامی طرحهای اجرائی و اعتبار مورد

()تثبیت اشتغال       

 طرح عنوان  ردیف
 مقدار

 عملیات
 واحد

 ظرفیت

   واحد

 (قطعه)

هزینه  نرم

 واحد

میلیارد )

  (ریال

 (میلیارد ریال)    اعتبار

ت
ظا

الح
 م

کل 

 اعتبار

سهم 

 آورده
 تسهیالت

   50 7.5 57.5 0.001 ــ کندو 57500 کندوها نوسازی 1
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 تکمیلی  صنایع تبدیلی وفعالیت  ( برنامه اجرایی رسته5-4
 محصاوالت  عرضاه  و یفارآور  ،دیا تول رهیا زنج در مهام  یا حلقه عنوان به یلیتکم و یلیتبد عیصنا تیاولو به توجه با

 کااهش  در کاه  عیصانا  از دسته نیا یکارها و کسب توسعه در یکشاورز جهاد وزارت کردیرو به تیعنا با و یکشاورز
 . درباشاند  یما  دارا را یماوثر  نقاش  روستاها در اشتغال جادیا و افزوده ارزش شیافزا و یکشاورز محصوالت عاتیضا

 در یلیوتکم یلیتبد عیصنا قیطر از اشتغال توسعه بر دیتاک و یکشاورز بخش توسعه برنامه اهداف و هااستیس یراستا
 کشاور  ساطح  در یکشاورز محصوالت ارزش رهیزنج بهبود و لیتکم یراستا در دستورالعمل نیا ،98سال اشتغال بسته

 استان یکشاورز جهاد سازمان جمله از مذکور برنامه اندرکاران دست توجه مورد ستیبا یم که ؛است شده نیتدو و هیته
 باه  مرباوط  یها طرح به اشتغالزا التیتسه یاعطا نامه وهیش در شده اعالم ضوابط ریسا که است یهیبد .ردیگ قرار ها

 ناماه  وهیشا  و یکشااورز  بخاش  یجاار  سال اشتغال و دیتول دربرنامه یلیتبد عیصنا جمله از منتخب یاه تیفعال رسته
 قارار  قیدق توجه مورد ستیبا یم مذکور، یها برنامه مشمول یها طرح به التیتسه ارانهی پرداخت و صیتشخ، نییتع
 .ردیگ

 هیا ارا ایا  و داشاته  نقاش  محصاول  یفارآور  و دیتول در که رشته کی در فعال یها بنگاه از دسته آن به :تیفعال رسته
 تیفعال رسته ؛باشند یم مشترک مقررات و نیقوان ها، یبانیپشت ها، تیحما ازمندین و داشته عهده به را یمشخص خدمات

 تیا فعال مشاترک  یکاار  و کسب رفتار با یگرانیباز ،یکار و کسب تیفعال رسته کی در ،گرید عبارت به. شود یم گفته
 .کرد اشاره یکشاورز محصوالت یفراور و یبند بسته ،ینگهدار تیفعال رسته به توان یم نمونه عنوان به. دارند

 ،ینگهادار  شاامل  یکشاورز بخش یلیتکم و یلیتبد عیصنا رسته در ارزش رهیزنج حلقه از منظور :ارزش رهیزنج حلقه
 .باشد یم یکشاورز محصوالت یفرآور و یبند بسته و یبند درجه

 

 :التیتسه هدف جامعه :اول بخش
 یبارا  یباردار  بهاره  پرواناه   تماام،  ماه ین یها طرح لیتکم یبرا سیتاس مجوز ی دارا ستیبا یم  یمتقاض .1

 یبازسااز  یبارا  یونوسااز  یوجوازبازسااز  موجود واحد توسعه یبرا توسعه جواز و درگردش هیسرما التیتسه
  .باشد یموجود خود از وزارت جهاد کشاورز یدیواحدتول یونوساز

 یبه طرح هاا  التیباشند لذا پرداخت تسه یو تعاون یاز بخش خصوص دیلزوما با التیتسه افتیدر انیمتقاض .2
  .ممنوع است یدولت

 اعتبار  قابل قبول باشند.  خیتار یدارا  ستیبا یمجوز ها م هیکل .3
 درصاد  40 یبااال  یلا یوتکم یلیتباد  عیصانا  تماام  ماه ین طرح 2700 از شیب حاضر حال در نکهیا به توجه با .4

 انجاام  یها یگذار هیسرما از نهیبه یبردار بهره یراستا در آنها لیتکم ،دارد وجود کشور در یکیزیف شرفتیپ
 .باشد یم تیدراولو تاکنون شده

 یمتعلاق باه شارکت هاا     یطرح ها زیو ن یمحصوالت کشاورز دیتول یتمام واقع در قطب ها مهین یطرحها .5
 باشند.  یم تیوصادرات گرا  در اولو انیدانش بن

 
 
 

 تیا اولو در گارا  وصاادرات  محاور  وباازار  فعال یها طرح ،درگردش هیسرما التیتسه یبرا ها طرح یدرمعرف .6
 .بود خواهند
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 یلیتباد  عیصنا شده اعالم یها تیاولو فهرست در آنها نیعناو که بود خواهند وام افتیدر مشمول ییها طرح .7
 تیا اولو درخصاوص  یکشااورز  بانک عامل ریمد به وزارت یواقتصاد یزیر برنامه معاونت یارسال نامه در که
 .باشد داشته وجود است دهیگرد اعالم 87 سال یها

 خواهند تیاولو یدارا لیذ نیعناو با ها طرح یلیوتکم یلیتبد عیصنا وارزش عرضه رهیزنج لیتکم یراستا رد .8
 :بود

 دیتول یها درقطب یکشاورز محصوالت هیکل یبند بسته و یبند درجه -

 یفن یوانبارها ها سردخانه لیازقب یکشاورز محصوالت ینگهدار مراکز جادیا -

 صادرات شیوافزا یداخل یازهاین نیتام باهدف یکشاورز محصوالت یفرآور -

 یکشاورز محصوالت وعرضه ینگهدار یباراندازها و نیدایم جادیا -

 یکشاورز محصوالت یصادرات یها انهیپا جادیا -

 

 یمال نیتام منابع 
 :گرفت خواهد صورت لیذ منابع از یکشاورز بخش یلیوتکم یلیتبد عیصنا یکارها و کسب توسعه یمال منابع نیتام

 97سال بودجه قانون 18 تبصره موضوع یمال منابع -1

  عشایری و ییروستا داریپا اشتغالباقیمانده  منابع -2

 

 نهادی و یتیحما یاستیس مداخالت: دوم بخش
 با مرتبط یتجار یهائتیه بازدید و ومیسمپوز ش،یهما شگاه،ینما قالب در که یتجار ای یفن یدادهایازرو حمایت   -1

 صاادرات  و یبرندسااز  به کمک و کشور از خارج و داخل در یکشاورز بخش یلیوتکم یلیتبد عیصنا های فعالیت
 یواعتباار  یفنا  یهاا  کمک درقالب بالعوض یها ازکمک استفاده وبا لیذ اشخاص قراردادن تیاولو با باشد یم

 یاجتماع تعاون،کارورفاه وزارت توسط
 یکشاورز محصوالت یوفرآور ینگهدار،یبند بسته،یبند درجه عیصنا صادرات در شرویپ یهاشرکت 

 ییغذا عیصنا محصوالت دیدرتول نوآور یهاشرکت  

 ییغذا عیصنا ددریجد یها یازفناور کننده واستفاده  نوین های روش ارایه در پیشرو های شرکت 

 دارند مردم یاساس یکاالها نیتام در کننده نییتع سهم که ییها شرکت. 

 ندیانم یم تیفعال یکشاورز محصوالت عرضه رهیزنج قالب در که ییها شرکت. 

 صادرات حوزه در فعال اشخاص به یصادرات وجوائز یصادرات درگردش هیسرما نیتام جمله از یصادرات یهامشوق ارائه 
 . شده یفرآور محصوالت

  وسالم منیا محصوالت دیوتول محصوالت یاستانداردساز درجهت یدیتول یها واحد از یالتیوتسه یمال تیحما -2

 و یفنا  یکمکهاا  از اساتفاده  با یدیتول یدرواحدها وتوسعه قیتحق مراکز جادیا تدرجه  یالتیوتسه یمال تیحما -3
 یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت یاعتبار

 تیا باحما الزم یهاا  آماوزش  قیا طر از یلا یتکم و یلیتباد  عیصنا یواحدها وکارکنان رانیمد یفن دانش یارتقا -4
 یکشاورز جیووتر قات،آموزشیتحق وسازمان یا حرفه و یفن آموزش سازمان

 ییوغذا یلیتبد عیصنا یها کینیوکل یا مشاوره و یفن خدمات مراکز جادیا از تیحما -5
 یلیوتبد ییغذا عیصنا کنندگان دیتول یها هیواتحاد ها تشکل توسعه از تیحما -6
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 التیتسه افتیدر مراحل و کار گردش: سوم بخش
 در و ییغذا و یلیتبد عیصنا تیریمد به تانهااس در را خود درخواست ستیبا یم التیتسه از استفاده انیمتقاض -1

 عیصانا  تیریماد  توسط ،دیتائ و یبررس از پس تا ندینما ارائه شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد به شهرستانها
 در دییا وتا یبررسا  از پاس  و یمعرف استان یکشاورز جهاد سازمان یگذار هیسرما کارگروه به ییوغذا یلیتبد

نامه  نییشده درآ فیتعر  مراجع به ،یسالجار اشتغال برنامه به مربوط یبانک تالیتسه یاعطا ضوابط چارچوب
 تیبه بانک عامل هادا  یفوق الذکر جهت معرف یمربوط به برنامه ها  یابالغ یودستورالعمل ها ییاجرا یها

  .گردند
 یما  اساتان  ییوغاذا  یلیتبد عیصنا تیریمد لذا،گردد یم نییتعهفته 2 ییاجرا دستگاه در طرح یبررس مهلت -2

 .دینما نظر اعالم یمتقاض یتقاضا رد ای و رشیپذ درمورد هفته کی ظرف حداکثر ستیبا
 .باشد یم انیمتقاض عهده بر ضرورت حسب ربطیذ مراجع ریسا ای و بانک به ارائه جهت یهیتوج طرح هیته -3
 

 الزامات-چهارم بخش
 بادون  یهاا  طرح رشیپذ و بوده یزکشاور د جها ازوزارت مجوز یدارا ستیبا یم  التیتسه انیمتقاض -1

 .باشد ینم ریپذ امکان  مجوز
 عامل یها وبانک یمل توسعه صندوق توسط التیتسه یوکاف  موقع به نیتام -2
 التیتسه وپرداخت بی،تصویرش،بررسیپذ مراحل عیدرتسر ها بانک یجد یهمکار -3

 خود الشرکه سهم موقع به پرداخت یبرا یگذار هیسرما انیمتقاض یوکاف یمال هیبن داشتن -4

 یکاربر رییوتغ نیزم یواگذار یمجوزها یبرا  یصنعت یشهرکها وشرکت یاراض امور سازمان یهمکار -5

 غااذا سااازمان،ستیز طیمحاا حفاظاات سااازمان ژهیبااو  مختلااف اسااتعالمات بااه ییپاسااخگو در عیتساار -6
 یدامپزشک سازمان،استاندارد سازمان،ودارو

 باه  التیتسه پرداخت  تا یمعرف مختلف مراحل هیرکلد  ها استان یکشاورز جهاد سازمان یجد یریگیپ -7
 ها طرح

 مشاکالت  انعکااس  هااو  طرح یاجرا مختلف مراحل بر ها استان یکشاورز جهاد سازمان مستمر نظارت -8
 التیتسه کننده افتیدر یواحدها یفرارو  ومسائل

  

 نظارت -پنجم بخش

 اتیا عمل بر نظارت مسئول ،شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد یهمکار با استان ییغذا و یلیتبد عیصنا تیریمد  .1
  .باشد یم اتیعمل خاتمه تا بانک مصوب یطرحها ییاجرا

 یطرحهاا  یکا یزیف شارفت یپ و یبانک التیتسه جذب گزارش است موظف استان ییغذا و یلیتبد عیصنا تیریمد .2
  .دینما ارسال ییغذا و یلیتبد عیصنا امور دفتر به ماهانه صورت به را مصوب
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 بازار  -ششم  بخش

 یمحصوالت کشاورز دیتول زانیم ستیبا یم 2050جهان در سال  ینفر ونیلیم 9 تیجمع یفائو برا ینیب شیپ مطابق
مربوط  یفرآور عیوصنا یبخش کشاورز ،ییغذا تیدر مفهوم امن .ابدی شیافزا یفعل زانیآن به دوبرابر م یو فرآورده ها

مشکالت  طیدر شرا ییغذا عیباعث آن شده است که صنا تیاهم نیادارد  ینقش مهم ییغذا عیصنا یعنیبه آن 
 یکمتر یها بیبرخوردار بوده و با آس یبا ثبات تر تیاز وضع یبه طور نسب عیصنا ریباسا سهیکشور در مقا یاقتصاد

 تیضعباشد بهبود و یم ییغذا عیصنا رانیا ینفت ریموفق در صادرات غ یاز رشته ها یکی گرید یمواجه گردد از سو
محصول نشان دهنده  نیصادرات ا شیو افزا ریاخ یآن در سالها یو فرآورده ها یمحصوالت کشاورز یتراز تجار

 نهیبا برند حالل زم ییبا وجود گسترش محصوالت غذا نیباشد همچن یم یجهان یحضور در بازارها یبرا یقو لیپتانس
گردد.  یفراهم م شتریکشورها ب ریسا میو مسلمانان مقجهان اسالم  یکشورها یمحصوالت در بازارها نیحضور فعال ا

 . گرددیم یبند میدسته تقس 3تواند در  یم ییو غذا یلیتبد عیبازار محصوالت صنا نیبنابر ا
  کشور داخل بازار  – 1
 )صادرات( مسلمان یکشورها بازار  – 2
 )صادرات( کشورها ریسا بازار  – 3
 بازارها نیا به ورود راه آن به توجه صورت در که باشد یم یمشکالت و چالشها رفع  مستلزم یجهان یبازارها در حضور
 :شد خواهد هموار
 تیرعا ژهیبه و ییغذا عیمحصوالت صنا یو توسعه و استاندارد ساز قیتحق یواحدها جادیاز ا تحمای– 1

 دولت  تیتوسعه صادرات با حما یبرا یالملل نیب یاستانداردها
 دولت  تیآنها با حما یکیموجود و ارتقاء توان تکنولوژ یواحدها یو نوساز یبازساز – 2
 محصوالت  یبهداشت تیفیبه ک شتریبهداشت جهت توجه ب یسازمان متول یاز سو شتربی نظارت – 3
و لوازم بسته  هیبه عنوان ماده اول یبه موقع محصوالت کشاورز دیخر یدر گردش الزم برا هیسرما نتامی – 4

  ازیمورد ن یبند
 خارج و داخل بازار یازهاین با مطابق ییغذا مواد دیتول در تنوع و دیجد محصوالت دیتول به ژهیو توجه – 5

 (انیمشتر)خواست 
  یدیتول یدر واحدها محصوالت شده تمام متیق کاهش و یور بهره ارتقاء – 6
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 کشاورزیو مدرن سازی  مکانیزاسیونفعالیت  ( برنامه اجرایی رسته5-6
منابع  قیمرتبط با مکانیزاسیون کشاورزی از طر یدر توسعه کسب و کارها یوزارت جهاد کشاورز کردیتوجه به رو با 

های  ارزش رسته فعالیت رهیو بهبود زنج لیتکم یدستورالعمل در راستا نیا 1397قانون بودجه سال  18بند)الف( تبصره 
توسعه  شده است. بنابراین تمرکز این دستورالعمل بر نیو تدو هیها در سطح کشور ته ی مشمول این طرحکشاورز

 همچنین و اشاره مورد های رسته در خدمات مکانیزاسیون،تامین نهاده های مشاورزی و توسعه فعالیت های دانش بنیان
 است.  ونیزاسیمکان یواحد ها توسط  مکانیزه خدمات هتوسع

 

 تعاریف. الف
 هیارا ای و محصول یفرآور و دیتول که یاقتصاد منطقه کی در فعال یها بنگاه از دسته آن به: تیفعال رسته .1

 باشند یم مشترک مقررات و نیقوان ها، یبانیپشت ها، تیحما ازمندین و داشته عهده به را یمشخص خدمات
 و کسب رفتار با یگرانیباز ،یکار و کسب تیفعال رسته کی در گرید عبارت به. شود یم گفته تیفعال رسته

 های استان در کشاورزی مکانیزاسیون تیفعال رسته به توان یم نمونه عنوان به. دارند تیفعال مشترک یکار
 .کرد اشاره مختلف

 که باشد یم بازار و یفرآور د،یتول نهاده، نیتام مراحل ،ارزش رهیزنج ی حلقه از منظور :ارزش رهیزنج حلقه .2
 فعال( برداشت و داشت)کاشت،  تولیدی مراحل و مکانیزه های نهاده تأمین بخش در کشاورزی مکانیزاسیون

 .است

 استان، کشاورزی جهاد سازمان: سازمان .3

 شهرستان، جهادکشاورزی مدیریت :مدیریت .4

 بودجه و برنامه سازمان نمایندگان عضویت و کشاورزی جهاد وزارت مسئولیت با کارگروه این :ملی کارگروه .5

 و بررسی به نسبت و تشکیل زیست محیط سازمان و نیرو وزارت اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت کشور،

 .نماید می اقدام شده اعالم ضوابط چارچوب در مربوطه های طرح تأیید

 و مدیریت سازمان نمایندگان عضویت و استان ورزیجهادکشا مسئولیت با کارگروه این :استانی کارگروه .6

 محیط کل اداره و استان ای منطقه آب سازمان استان، اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره استان، ریزی برنامه

 اقدام شده اعالم ضوابط چارچوب در مربوطه های طرح تأیید و بررسی به نسبت و تشکیل استان زیست

 .نمایند می

 .باشند می صندوق باگذاری(  )سپرده عاملیت قرارداد دارای که اعتباری مالی موسسات و ها بانک :عامل بانک .7

مابین سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و  نامه همکاری مشترک فی تفاهم :نامه تفاهم .8

 و برنامه ضمیمه آن.  26/8/97صندوق توسعه ملی مورخ 

 .(Cita.Maj.ir)(به نشانی تایوزارت )س یاعتبار نیامت کپارچهی-سامانه  :سامانه .9
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 تسهیالت گذاری هدف.  ب
در دو   منابع از استفاده جهت زیر های فعالیت اشتغال، های طرح در فعال های رسته ارزش رهیزنج حلقه نظرداشت در با

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی  گانه، های ده های کشاورزی مورد نیاز رسته قسمت جداگانه، عالوه بر تأمین ماشین
 های فنی و تخصصی مکانیزاسیون مورد توجه قرار گرفته است:  بخش کشاورزی و همچنین ساماندهی شرکت

 کلیه در کشاورزی بخش ماشینی ناوگان نوسازی و تجهیز طریق از اشتغال ایجاد و تأمین از حمایت .1
 طبیعی، منابع و مرتع و جنگل یان،آبز و شیالت طیور، و دام باغبانی، زراعت، زیربخشهای

 برداشت و داشت کاشت، مراحل در دارویی گیاهان و گلخانه مکانیزاسیون های دستگاه و تجهیزات تأمین .2
 نظر، مورد محصوالت

 و سردآبی آبی، گرم ماهی شامل)  آبزیان تولید فرایند در مکانیزاسیون توسعه طریق از اشتغال ایجاد از حمایت .3
 (،میگو

 مرق، تخم تولید دامداری، دامپروری، های رشته در  مکانیزه تجهیزات تأمین طریق از اشتغال ایجاد زا حمایت .4
 گوشت، و شیر تولید مکانیزه تجهیزات و مرق پرورش

 از ونیزاسیمکان یواحدها ایجاد و ساماندهی قالب در اشتغال ایجاد و تجهیزات و ماشینها تأمین از حمایت .5
 تعاونی مکانیزاسیون واحد تولید، تعاونی مکانیزاسیون واحد مکانیزاسیون، خصصیت و فنی های شرکت جمله،

 (،غیره و داران کمباین)تراکتورداران،  ای حرفه داران ماشین کشاورزی، روستایی

 یدارا یا حرفه داران نیماش و مکانیزاسیون تخصصی و فنی های شرکت با تسهیالت پرداخت اولویت -1

 .باشد می معتبر مجوز

 آالتماشین تأمین و شرکت ایجاد جهت گذاری سرمایه تسهیالت گردش، در سرمایه کردتسهیالت، هزینه -2

 .شود می شامل را تجهیزات و

 

 کشاورزی مکانیزاسیون های اولویت. ج
 :است زیر شرح به کشاورزی مکانیزاسیون توسعه های اولویت گانه، نه های رسته ارزش زنجیره حلقه تکمیل بر عالوه

های اتوماسیون و مکانیزاسیون در فرایند تولید  و سیستم تولید تجهیزات و ای گلخانه های فناوری .1
 ای، محصوالت گلخانه

 دارویی، گیاهان برداشت و داشت کاشت، مراحل مکانیزاسیون توسعه و سازی مدرن .2

 جات،   تجهیزات برداشت پنبه، حبوبات، سبزیجات و صیفی تأمین .3

 کشاورزی، محصوالت نشایی کشت هتوسع تجهیزات تأمین .4

 ،یحفاظت یکشاورز ادوات و ماشینها نیتأم .5
 خوراکی، های قارچ تولید زاتیتجه نیتأم .6

 زعفران، برداشت و داشت کاشت، حوزه در گذاری سرمایه .7

 برداشت، و داشت عملیات حوزه در ویژه به باغی محصوالت تولید فرایند در مکانیزاسیون توسعه .8
 مکانیزاسیون، تخصصی و فنی های رکتش ساماندهی و ایجاد .9

 و کشاورزی ماشینهای استانداردسازی توسعه زمینه در آزمون همکار واحدهای وضعیت ارتقای و ایجاد .10
 آبیاری،
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های تصفیه  از جمله توسعه سیستم کشاورزی ونیزاسیمکان نینو یها یفناور بکارگیری و توسعه .11
 .فاضالب، بیوگاز و ...

 

  یمال نیتام منابع. د
 .گرفت خواهد صورت بودجه قانون 18 تبصره منابع ازمحل کارها و کسب توسعه یمال منابع نیتام
 

 تسهیالت نرخ. ه
 مناطق برای و درصد 1/15 برخوردار مناطق برای واشتغال دیتول برنامه ییاجرا دستورالعمل براساس تسهیالت نرخ

 .باشد می( یارانه حتساب)با  درصد 12 غیربرخوردار

 

 حمایتی سیاستی اخالتمد. ه
 اعتباری و فنی های کمک از برداران بهره تشویق بمنظور مکانیزاسیون، های فناوری توسعه و تأمین زمینه در .1

 .گردد می استفاده

 18 تبصره)الف( بند تسهیالت از کشاورزی محصوالت تولید فرایند در مکانیزاسیون وضعیت ارتقای زمینه در .2
 .گردد می استفاده

 .گردد می استفاده اعتباری و فنی های کمک از مکانیزاسیون های تشکل از حمایت گردش، در سرمایه زمینه در .3

 
 

 . نیازهای آموزشی و
 یابد:  موارد زیر اختصاص می بهدرصد منابع تسهیالتی  2تا  1میزان   به
 متقاضیان به لعملدستورا این)ب(  بند در استفاده مورد ادوات و ماشینها کاربری و نگهداری سرویس، آموزش .1

 .آنها کاربری

 مکانیزاسیون حوزه در شاغل  دولتی پرسنل به گانه ده های رسته های فعالیت زمینه در مکانیزاسیون های آموزش .2
 .کشاورزی

 

 الزامات. ز
 :است زیر شرح به تسهیالت ارائه الزامات
در بند )ب( این دستورالعمل و با به فعاالن عرصه مکانیزاسیون کشاورزی مورد اشاره  یبانک التیارائه تسه  .1

 گیرد. های موضوع بند )ج( تعلق می اولویت

الزم از  یالزم است مجوزها ندینما یدستورالعمل استفاده م نیموضوع ا التیکه از تسه یانی: متقاض1 تبصره

 . (باشند برخوردار اعتبار از مجوز، بودن دارا صورت در و) ندینما افتیرا در ربطیذمراجع 

 یتجار تیارزش موظف هستند طرح ها و درخواست خود را براساس قابل رهیدر زنج تیفعال انی: متقاض2 تبصره
 و ارائه کنند. هیته نمودن
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نامه به فعاالن عرصه مکانیزاسیون کشاورزی در داخل کشور  وهیش نیاز محل اعتبارات ا یالتیتسه تیحما  .2
 شده مشخص دستورالعمل این)و(  بند در که یسمیانمک با یهیتوج یهاطرح یو اقتصاد یفن دییپس از تا

 .گرفت خواهد صورت
 اشتغال توسعه محوریت با کشاورزی مکانیزاسیون توسعه جامع های برنامه و سیاستها بر مبتنی التیتسه توزیع .3

 کار گردش و فرایند قالب در ها استان مکانیزه های فناوری امور اداره تشخیص اساس بر و گرفته صورت
 .گردد می پرداخت میترسی

در سامانه مکانیزاسیون  ازیمورد اشاره در دستورالعمل حاضر با ثبت اطالعات مورد ن التیتسه پرداخت .4
 پذیرد. صورت می www.agmdc.irکشاورزی به آدرس 

 

  ییاجرا ندی: فرآه
 رسته در یکشاورز بخش واشتغال دیتول برنامه - خصوص در تسهیالت پرداخت و بررسی طرح، ارائه مراحل

 :باشد می زیر شرح به کشاورزی مکانیزاسیون
 شهرستان، جهادکشاورزی مدیریت به متقاضی توسط طرح ارائه .1

 اولیه طرح توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،  بررسی .2

 رفع جهت متقاضی به تأیید عدم دالیل  شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت در طرح تصویب عدم صورت در -

 .شود می اعالم مراحل مجدد پیگیری و نواقص

 شود، می  ارسال استانی کارگروه به بررسی جهت طرح ،مدیریت در طرح تأیید از پس .3

 استانی، کارگروه در طرح بررسی .4

 مدیریت و شود می بازگردانده مدیریت به نواقص رفع جهت طرح استانی، کارگروه در طرح تأیید عدم درصورت -

 .کند می اعالم مراحل مجدد پیگیری و نواقص رفع جهت متقاضی به را موارد

 بررسی، جهت استان عامل بانک به طرح ارسال .5

 استان عامل بانک توسط اقتصادی توجیه بررسی .6

 مدیریت  به سپس و استانی کارگروه به نواقص رفع جهت طرح عامل، بانک در طرح تأیید عدم درصورت 
 .کند می اعالم مراحل مجدد پیگیری و نواقص رفع جهت متقاضی به را موارد مدیریت و شود می بازگردانده

 بانک تأیید صورت در متقاضی با قرارداد عقد .7

 تصویب از پس و دارند ملی کارگروه تصویب به نیاز ریال میلیارد 100 از بیش درخواستی تسهیالت با های طرح .8

 .شوند می ارسال تصویب و بررسی جهت ملی کارگروه به استان در

 ارسال مرکز عامل بانک به طرح بررسی جهت ریال میلیارد 100 از بیش درخواستی تسهیالت با های طرح .9

 .شوند می

 های مکانیزه استان، آوری توسط اداره امور فن  مکانیزاسیون توسعه مرکز به و بانک به برداری بهره شروع اعالم .10

 استان، مکانیزاسیون اداره توسط شده برداری بهره طرح ای دوره بررسی .11
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 بخش کشاورزی: ای مرتبط با مشاورهخدمات فنی و فعالیت  نامه اجرایی رسته( بر5-7
در راستای اجرای برنامه اشتغال گسترده و پایدار  ی وکشاورز حوزه در یمقاومت اقتصاد برنامه اهداف و ها استیسبا توجه به  

 بسته کل کشور، 1397قانون بودجه سال  18قالب بند الف تبصره  در هی، زنان و اشتغال حمایتیجوانان، دانشاموختگان دانشگا
 ارائه و نیتام یواحدها یسامانده و توسعهتبیین گردیده که یکی از رسته فعالیت های اولویت دار مربوط به  اشتغالتولید و 
 و یمهندس ،یفن خدمات دهندگان ارائه از تیحما منظور به دستورالعمل نیا باشد. ی میکشاورز بخش یمهندس و یفن خدمات
 در ژهیو به کشور سطح در آنها کارشناسان یبرا داریپا اشتغال نهیزم جادیا و یکشاورز بخش با مرتبط یدولت ریغ یا مشاوره
 و هیته ،ورزیمحصوالت کشا یی با رویکرد بکارگیری ظرفیت آنها در زنجیره تأمین و زنجیره ارزشروستا و یکشاورز مناطق

 .است شده نیتدو
 

 الف( تعاریف:

 یمهندس و یفن خدمات ارائه و نیتام یواحدهاعبارت است از نقش   :زنجیره ارزشهبود خدمات فنی و مشاوره ای ب -

تامین نهاده و منابع،  مراحل یتمام یااجر ی برایجیترو و یآموزش ،یا مشاوره ،یفناجرایی،  خدماتی در ارائه کشاورز بخش
برنامه اشتغال  یها رسته ریسااجرایی قابل انجام در  یتهایفعال و اعم طور به یکشاورز بخش یتهایفعال در بازاری و فرآور، دیتول

 :باشد یمو به شرح زیر  اخص طور به 97سال 
  ها گلخانه توسعه( 1
   یپرور یآبز و شیالتتوسعه فعالیت های ( 2
 یکشاورز بخش یلیوتکم یلیتبد عیصناتوسعه فعالیت ( 3
 ییدارو اهانیگفعالیت  توسعه( 4
 یدامپرورفعالیت  توسعه( 5

 و آالت نیماش خدمات ،یکشاورز یساز مدرن خدمات توسعه( 6
 یکشاورز ونیزاسیمکان توسعه و ادوات

 یکشاورز بخش یبازرگان خدمات توسعه( 7
 یپزشک هایگ و یدامپزشک خدمات توسعه( 8
 و شرویپ یشرکتها تیاولو با خرد یکارها و کسب یسامانده( 9

 (ها آپ استارت) انیبن دانش

 با مرتبط یدولت ریغ یا مشاوره و یمهندس ،یفن خدمات دهندگان ارائه»رسته فعالیت هدف این شیوه نامه  رسته فعالیت: -

، کشاورزی بخش در تولید پسین و پیشین خدمات و ولیدت فرآیندد که برای نقش آفرینی موثر در نباش می« یکشاورز بخش
 شیافزا و یکارکرد یتهایظرف توسعه و جادیا به کمک و حمایت ،یکارشناس بدنه یبازسامانده و داریپا استقرارنیازمند کمک به 

  دارند. یتخصص و یفن توان
 

مرتبط با بخش و مشاوره ای غیر دولتی  ، مهندسیارائه دهندگان خدمات فنیب( جامعه هدف )

مراکز خدمات کشاورزی  ،یکشاورز یمهندس و یفن ،یا مشاوره خدمات یشرکتها ،برنامه نیا مشمولجامعه هدف  :(کشاورزی

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 2و سایر مراکز موضوع ماده  غیر دولتی، کلینیک های گیاهپزشکی و دامپزشکی
به آنها  اختصار بهزم، ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در بخش بوده و باشند که با دارا بودن مجوزهای ال می

 یدامپزشک نظام و کشور یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام یها سازمان نظر تحت. این مراکز شود یم گفته «مرکز»

 اجرائی، فنی، مشاوره ارائه» به نسبت و بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن، رانیا یاسالم یجمهور
 تشخیص» و «افزوده ارزش افزایش های زمینه تأمین و مهندسی فعالیتهای انجام» ،«بازرگانی ای، بیمه ،، مالیمدیریتی و ترویجی

 . ندینما یم اقدام یکشاورز بخش در «دامی و گیاهی های بیماری و آفات درمان و

 

اندهی و توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی بخش رسته سام - منابع تامین مالیج ( 

 کشاورزی دربرنامه تولید واشتغال بخش کشاورزی

 97قانون بودجه سال  18بند الف تبصره  -1

 قانون حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستای و عشایری با منابع صندوق توسعه ملی  -2
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 بخش یمهندس و یفن خدمات ارائه و نیتام یواحدها یسامانده و توسعهین مالی رسته فعالیت تسهیالت مورد نیاز برای تام
 )مبالغ: میلیارد ریال((  1397ی )در برنامه تولید و اشتغال سال کشاورز

 عنوان طرح رسته فعالیت ردیف

 تسهیالت مورد نیاز اهداف کمی
تعداد اشتغال 

 * 18تبصره  واحد حجم عملیات )نفر(
تغال پایدار اش

 روستایی *

کل اعتبار 

 مورد نیاز

7 
فنی و 

 ای مشاوره

توسعه و ساماندهی واحدهای تامین و ارائه خدمات 

 فنی و مهندسی بخش کشاورزی
1038 

-

 شرکت
1869 1246 3115 4153 

 درصد منابع مالی از محل آورده شخصی تامین شده است. 15* معادل 

 
 بخش یمهندس و یفن خدمات ارائه و نیتام یواحدها یسامانده و توسعهمالی رسته فعالیت  تسهیالت مورد نیاز برای تامین -1

 )مبالغ: میلیارد ریال/ درصد(1397قانون بودجه سال  18ی از محل تبصره کشاورز

 ردیف
رسته 

 فعالیت
 عنوان طرح

 اعتبار مورد نیاز اهداف کمی

تعداد 

 اشتغال

 نرخ تسهیالت )درصد(
یارانه سود 

 تسهیالت
حجم 

 عملیات
 واحد

صندوق 

 توسعه ملی

منابع 

 بانکی

آورده 

 متقاضی

کل اعتبار 

 مورد نیاز
مناطق غیر 

 برخوردار

مناطق 

 برخوردار

7 
فنی و 

 مشاوره ای

توسعه و ساماندهی واحدهای تامین 

و ارائه خدمات فنی و مهندسی 

 بخش کشاورزی

623 
-

 شرکت
794 794 281 1869 2492 

12 15.1 

57 
13.7 

  100 15 42.5 42.5 درصد 

 نفر در هر مرکز می باشد. 4میلیون ریال و در قالب اشتغال زایی برای  3000* بر اساس این برنامه، اعتبار پیش بینی شده برای هر مرکز 
 اورزی جدول اعتبارات استانی پیش بینی شده در سامانه یکپارچه تسهیالت اعتباری وزارت جهاد کش

 (تایس سامانه قالب در) 1397قانون بودجه سال  18از محل تبصره  
 تعداد اشتغال تعداد مرکز مورد حمایت کل اعتبارات آورده سهم اعتبارات بانک سهم اعتبارات استان نام فیرد

 112 28 85921 12921 73000 یشرق جانیآذربا 1

 104 26 78859 11859 67000 یغرب جانیآذربا 2

 68 17 51788 7788 44000 لیردبا 3

 124 31 91806 13806 78000 اصفهان 5

 44 11 32956 4956 28000 البرز 4

 20 5 16478 2478 14000 المیا 6

 28 7 20009 3009 17000 بوشهر 7

 120 30 89452 13452 76000 تهران 8

 108 27 81213 12213 69000 کرمان استان جنوب 9

 40 10 29425 4425 25000 یاریبخت و محال چهار 10

 32 8 23540 3540 20000 یجنوب خراسان 11

 188 47 140063 21063 119000 یرضو خراسان 12

 32 8 23540 3540 20000 یشمال خراسان 13

 152 38 114169 17169 97000 خوزستان 14

 48 12 36487 5487 31000 زنجان 15

 36 9 25894 3894 22000 سمنان 16

 52 13 38841 5841 33000 بلوچستان و ستانیس 17

 204 51 154187 23187 131000 فارس 18

 60 15 45903 6903 39000 نیقزو 19

 20 5 14124 2124 12000 قم 20

 44 11 32956 4956 28000 کردستان 21

 80 20 60027 9027 51000 کرمان 22

 60 15 43549 6549 37000 کرمانشاه 23

 20 5 16478 2478 14000 احمد ریبو و هیلویکهگ 24

 88 22 64735 9735 55000 گلستان 25

 88 22 64735 9735 55000 النیگ 26

 64 16 49434 7434 42000 لرستان 27

 212 53 160072 24072 136000 مازندران 28

 56 14 43549 6549 37000 یمرکز 29

 56 14 42372 6372 36000 هرمزگان 30

 88 22 64735 9735 55000 همدان 31

 44 11 31779 4779 27000 زدی 32

 0  0 0 0 یستاد متمرکز 33

 2492 623 1869076 281076 1588000 کل جمع 
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 بخش یمهندس و یفن خدمات ارائه و نیتام یواحدها یسامانده و توسعهتسهیالت مورد نیاز برای تامین مالی رسته فعالیت  -2
  ) مبالغ: میلیارد ریال(ار روستایی و عشایری ی از محل اشتغال پایدکشاورز

 عنوان طرح رسته فعالیت ردیف

 اعتبار مورد نیاز اهداف کمی
تعداد 

 اشتغال
حجم 

 عملیات
 واحد

تسهیالت از محل 

 قانون روستایی

آورده 

 متقاضی

کل اعتبار 

 مورد نیاز

 فنی و مشاوره ای 7
توسعه و ساماندهی واحدهای تامین و ارائه 

 ت فنی و مهندسی بخش کشاورزیخدما
 1661 1246 187 1059 تکشر 415

  100 15 85 درصد 

 نفر در هر مرکز می باشد. 4میلیون ریال و در قالب اشتغال زایی برای  3000* بر اساس این برنامه اعتبار پیش بینی شده برای هر مرکز 

 
 )در قالب سامانه کارا(   1397ی و عشایری سال جدول اعتبارات استانی پیشنهادی از محل اشتغال پایدار روستای

 تعداد اشتغال تعداد مرکز مورد حمایت کل اعتبارات  آورده سهم اعتبارات بانک سهم اعتبارات استان نام فیرد

 76 19 56476 8476 48000 یشرق جانیآذربا 1

 72 18 54123 8123 46000 یغرب جانیآذربا 2

 48 12 36474 5474 31000 لیاردب 3

 80 20 60006 9006 51000 اصفهان 5

 28 7 21178 3178 18000 البرز 4

 16 4 11766 1766 10000 المیا 6

 20 5 15296 2296 13000 بوشهر 7

 80 20 60006 9006 51000 تهران 8

 72 18 54123 8123 46000 کرمان استان جنوب 9

 28 7 21178 3178 18000 یاریبخت و محال چهار 10

 20 5 15296 2296 13000 یجنوب اسانخر 11

 124 31 92950 13950 79000 یرضو خراسان 12

 20 5 15296 2296 13000 یشمال خراسان 13

 100 25 75301 11301 64000 خوزستان 14

 32 8 23532 3532 20000 زنجان 15

 24 6 17649 2649 15000 سمنان 16

 36 9 27061 4061 23000 بلوچستان و ستانیس 17

 136 34 102362 15362 87000 فارس 18

 40 10 29415 4415 25000 نیقزو 19

 12 3 9413 1413 8000 قم 20

 28 7 21178 3178 18000 کردستان 21

 52 13 38828 5828 33000 کرمان 22

 40 10 29415 4415 25000 کرمانشاه 23

 16 4 11766 1766 10000 احمد ریبو و هیلویکهگ 24

 56 14 42357 6357 36000 نگلستا 25

 56 14 42357 6357 36000 النیگ 26

 44 11 32944 4944 28000 لرستان 27

 144 36 108246 16246 92000 مازندران 28

 40 10 29415 4415 25000 یمرکز 29

 36 9 27061 4061 23000 هرمزگان 30

 56 14 42357 6357 36000 همدان 31

 28 7 21178 3178 18000 زدی 32

 0 0 0 0 0 یستاد متمرکز 33

 1660 415 1246003 187003 1059000 کل جمع 

ای  ارائه دهندگان خدمات فنی، مهندسی و مشاوره از تیحمامنابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری صرفا جهت  تبصره: -

 و( کشور یمرز مناطق تیاولو با) تیجمع نفر هزار ده ریز یشهرها و روستاها در اشتغال جادیا یبرا کشاورزی غیردولتی
 .هزینه خواهد شد یریعشا مناطق
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 :یبانک التیتسه  – اولبخش 
  «مراکز» یزاتیتجهامکاناتی و  توان توسعه به کمک و التیتسه ارائه پشتیبانی، -1-1

 یاه عرصه در تیفعال و استقرار جهت «مراکز  » یزاتیتجه توان توسعه به کمک و پشتیبانی یراستا در 
 و یفن زاتیتجه دیخراحداث، تکمیل، نوسازی، توسعه و  ژهیو التیتسه ارائه قالب در برنامه نیا ،یکشاورز
 . شد خواهد یاتیعمل «مراکز» یسو از یدرصد 15 آورده با و یتخصص

 نیاز استان، یموضوع یها تیاولو براساس برنامه، این مشمول یتخصص و یفن تجهیزات خرید اولویت 
 سازمان نظام دامپزشکی وکشاورزی  مهندسی نظام سازمان یمعرف بامرکز،  تخصصی فعالیت وعموض مناطق،

 . بود خواهد یداریخر قابل لیذ جدول مطابق ،یاستان کارگروه تایید و
 

 مراکزلیست تجهیزات فنی قابل خریداری توسط 

 عنوان وسیله   ردیف

 ای و گیاهان دارویی ت گلخانهتجهیزات فنی تخصصی امور زراعی، باغبانی، توسعه کش 1

 یتهایفعال توسعه و ها نهاده نیتام ،(ونیزاسیمکان) یکشاورز یکشاورز یساز مدرن و آالت نیماش امور یتخصص یفنتجهیزات  2
 انیبن دانش

 و توسعه آبزی پروری  ...تجهیزات فنی تخصصی پرورش دام و طیور، آبزیان و 3

 مصنوعی و امور کلینیکی دامپزشکیتجهیزات فنی تخصصی مراکز تلقیح  4

 خاکشناسی، های آزمایشگاه بافت، کشت ،یاهپزشکیگ یکینیکل امور و نباتات حفظ: شامل تجهیزات فنی تخصصی و آزمایشگاهی 5
 ...و دام ژنتیک و بیوتکنولوژی عسل، شیر، های آزمایشگاه

 یبازرگان و یلیتکم و یلیتبد عیصنا توسعه... )و یرگانبازتجهیزات فنی تخصصی فرآوری، بسته بندی، ذخیره سازی، خدمات  6
 (  یکشاورز

 تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، کارگاهی و اطالع رسانی ترویجی 7

 کانکس برای استقرار دفتر کار صحرایی 8

 ، خودروی صحراییوانت بار، موتورسیکلت 9

 دستگاه، پرینتر، فکس، رایانه، اداری لوازم، GPS شامل ردولتیغی کشاورزی خدمات مراکز اداری و فنی امکانات و تجهیزات 10
 ....و کپی

 غیردولتی کشاورزی خدمات مراکز برای اداری ساختمان تجهیزات و ساخت 11
 سایر تجهیزات فنی مورد نیاز با تایید کارگروه استان 12

 

 به صورت تسهیالت سرمایه در گردش  یاعتبار منابع نیتام -1-2

 برنامه دیگر  کشور، یکشاورز محصوالت دیتولتامین و ارزش  شبکه به «مراکز »  هدفمند ورودی در راستا
 «مراکز» یسو از یدرصد 15 آورده بامی باشد که  گردش در هیسرما ویژه التیتسهپیش بینی شده، ارائه 

  عملیاتی خواهد شد.
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 مراکز توسط یا رسته  نیب یتهایفعال توسعهبرنامه  –دوم بخش 

 یکشاورز بخش در اشتغال برنامه یها رسته ریسا نیمخاطب ومراکز  نیب قرارداد عقد قیطر از برنامه نیا، 
 شد خواهد یاتیعملاستان  کارگروه نظارت تحت

 ریزی خواهد شد. در این خصوص  برنامه ریزی بکارگیری مراکز در سایر رسته ها بر اساس جدول ذیل برنامه
و کارسپاری فعالیتهای اجرایی قابل کارسپاری به آنها در  ارگیری ظرفیت مراکزالزم است پیش بینی موضوع بک

قرار گرفته و مجریان ذی ربط، برنامه های توسعه  97های برنامه اشتغال سال  شیوه نامه اجرایی سایر رسته
 بین رسته ای را به معاونت آموزش و ترویج اعالم نمایند.  

 
 برنامه ریزی بین رسته ای

ته نام رس
بکار گیرنده 

 مراکز

موضوع 
بکارگیری 

 مراکز

سطح  /حجم
بکارگیری در 

رسته 
 بکارگیرنده 

واحد 
عملیاتی 

بکارگیری 
 مراکز

تعداد 
مرکز 
مورد 
 نیاز 

تعداد 
کارشناس 
 مورد نیاز 

محدوده 
زمانی 

بکارگیری 
 مراکز

عناوین مهارت 
های مورد نیاز 
کارشناسان 

 مراکز

اعتبار پیش بینی 
شده رسته برای 

 کارسپاری 

         
 

 های آموزشی و اطالع رسانی: پیش بینی برگزاری کارگاه -بخش سوم

  و رسته توسعه و ساماندهی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی 97موضوع: معرفی طرح های اشتغال زایی سال 

  زی و منابع مدرسین: نمایندگان دفتر امور اقتصادی، واحدهای طرح و برنامه، سازمان نظام مهندسی کشاور
 طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران

  مخاطبین: اعضاء مراکز و سطوح نظارتی استانی، شهرستانی و دهستانی 

  :شیوه اجرا 
(، 132ی )غرب جانیآذربا(، 88ی )شرق جانیآذربا)استانهای  مرکز 50بیش از دارای های حضوری در استانهای  کارگاه -1

 احمد ریبو و هیلویکهگ (،58) کرمان(، 82) کردستان (،59) زنجان (،112ی )رضو خراسان (،72) المیا(، 78) اصفهان
 (( 97ی )مرکز( و 64) مازندران(، 118) لرستان(، 52)
  های مجازی وبینار )حداکثر تا اسفندماه( کارگاه -2
 ایجاد سامانه اطالع رسانی پیامکی توام با *

 ت برگزاری کارگاه های آموزشی و اطالع رسانی به شرح زیر می باشد:اعتبارات مورد نیاز جهتبصره: 

میلیون ریال  723مرکز: اعتبار مورد نیاز این بخش معادل  50بیش از دارای های حضوری در استانهای  کارگاه -1
 و یفن یاه کمک محل از یا توسعه مداخالت یها برنامهباشد که مطابق برنامه پیوست این شیوه نامه، در قالب  می

 ی تامین خواهد شد.اعتبار
: اعتبار این بخش از برنامه از محل منابع داخلی معاونت آموزش و ترویج و سازمان های مجازی وبینار کارگاه -2

 شود. تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کارسازی و تامین می
 

 هـ(فرایند درخواست و تایید هویت مخاطبین برنامه حمایتی رسته 

 ت متقاضی جهت بهره مندی از حمایتهای برنامه رسته در قالب سامانه سیتا و کارا در قالب طرح توجیهیدرخواس 
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 مدارک و مستندات مورد نیاز مطابق ضوابط قانونی مربوطه توسط کارگروه  /عدم تاییدو تایید ، رفع نواقصبررسی
 استانی

 به بانک عامل ین مورد تاییدمعرفی مخاطب 

 رستهاز اعتبارات  رفی شدهمع بهره مندی مخاطب 
* مستندات الزم برای تایید هویت مخاطبین برنامه حمایتی رسته توسعه و ساماندهی واحدهای تامین و ارائه خدمات فنی و 

 مهندسی بخش کشاورزی به شرح زیر است.
بهره مندی از اعتبارات بند درخواست متقاضی جهت بهره مندی از حمایتهای برنامه رسته در قالب سامانه سیتا و کارا جهت  -1

 و برنامه اشتغال روستایی و عشایری 18الف تبصره 
 .یاستان کارگروهدر  تاییدجهت  نیاز مورد و...( تجهیزات خرید فاکتور پیش) مستندات و یهیتوج طرحرونوشت  ارائه -2
 سازمان و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمانو معرفی نامه از سوی  رتبه/ تیفعال مجوز/ اشتغال پروانهدارا بودن  -3

 .استان دامپزشکی نظام
 

 موارد قابل پیگیری 

 محل از ها مشوق و یتیریمد یها تیحما قالب درای  پیگیری تامین منابع اعتباری تحت عنوان مداخالت توسعه 
 ی برای اجرایی شدناعتبار و یفن یها کمک

 مراکز و عضو کارشناسان (یتوانمندساز و وزشآم) ای مشاوره و فنی یمهارتها توسعهبرنامه  -1
ی از طریق مراکز از طریق دفتر امور اقتصادی )برنامه کشاورز یواحدها در دیتول یور بهره شیافزا برنامه -2

 پیوست(

  بانکی از واحدهای حقوقی )مراکز( معرفی شده مالی  های حسابرسیپیگیری رفع مشکل مطالبه وثایق سنگین و
توسعه و ساماندهی واحدهای تامین و  سود بانکی اعتبارات رسته همچنین امکان کاهش نرخ به بانک کشاورزی و

 ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی از طریق دفتر امور اقتصادی

 

 محل از ها مشوق و یتیریمد یها تیحمامداخالت توسعه ای در قالب  یها برنامه -چهارمخش ب

 یاعتبار و یفن یها کمک
باشد. الزم به  های زیر مورد نظر می برنامه« مراکز»های فعالیتی  های مدیریتی و اعطای مشوق در راستای حمایت

 ی، عملیاتی خواهد شد. اعتبار و یفن یها کمکها پس از تامین منابع مالی مورد نیاز از محل  توضیح است که این برنامه
 
 مرکز:  50بیش از دارای در استانهای های آموزشی و اطالع رسانی  برگزاری کارگاه  -1

 :و رسته توسعه و ساماندهی خدمات فنی و مهندسی کشاورزی 97معرفی طرح های اشتغال زایی سال  موضوع 

  :نمایندگان دفتر امور اقتصادی، واحدهای طرح و برنامه، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  مدرسین

 اسالمی ایران طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری

 :مورد نظر های حضوری در استانهای  کارگاهبه صورت  شیوه اجرا 

 :اعضاء مراکز )از هر مرکز یک نفر( و سطوح نظارتی استانی، شهرستانی و دهستانی سازمان جهاد  مخاطبین

ای نظام نفر( همچنین از هر یک از سطوح استانی سازمانه 2نفر و از هر شهرستان  3کشاورزی )از سطح استانی 
 مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی یک نفر در این کارگاه شرکت خواهند نمود.
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 :میلیون ریال  723ریال و در مجموع معادل  500000هزینه اجرای این کارگاه به ازای هر نفر روز  هزینه اجراء

ی تامین خواهد اراعتب و یفن یها کمک محل از یا توسعه مداخالت یها برنامهمحاسبه می شود که در قالب 
 شد.

 

 استان فیرد

 نیمخاطب تعداد
 یبرگزار نهیهز

 روزه کی کارگاه
 (الیر ونیلی)م

 مالحظات
 مراکز

 ،یکشاورز جهاد سازمان
 نظام و یمهندس نظام

 استان یدامپزشک
 نیمخاطب جمع

  67.5 135 47 88 یشرق جانیآذربا 1

  85.5 171 39 132 یغرب جانیآذربا 2

  65.5 131 53 78 اصفهان 3

  48.5 97 25 72 المیا 4

  86.5 173 61 112 یرضو خراسان 5

  40 80 21 59 زنجان 6

  53.5 107 25 82 کردستان 7

  47.5 95 37 58 کرمان 8

  36.5 73 21 52 احمد ریبو و هیلویکهگ 9

  72.5 145 27 118 لرستان 10

  56.5 113 49 64 مازندران 11

  63 126 29 97  یمرکز 12

  723 1446 434 1012 جمع 
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 : (یتوانمندساز و آموزش) ای مشاوره و فنی یمهارتها توسعه  -2

تهای اصل ها و اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی، اجرایی نمودن سیاس در حال حاضر در راستای سیاست
از  یکوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ی قانون اساسی در بخش کشاورزی، عملیاتی نمودن قانون افزایش بهره 44
شماره  های هیابالغی )کشاورز جیترو نیاثربخش نظام نو یدر اجرا جهاد کشاورزی مهم وزارت یکردهایرو

شبکه  نیعامل تیو تقو تیحما ،ی(جهاد کشاورزمحترم  ریوز 17/6/95 16939/020و  11/6/94مورخ  17839/020
جهت  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( 2ی )شرکتها و مراکز موضوع ماده دولت ریغ جیترو
و به  دیتول ندینمودن فرآ یشده و کمک به ارتقاء راندمان و علم ینیب شیپ یاستهایس شبردیدر پآنها اثربخش  تیفعال

-جهت جلب مشارکت فعال بخش خصوصی در برنامه ،ی باشد. بنابراینم یدر بخش کشاورزمحصول سالم ویژه تولید 

های ارتقاء بهره وری و توسعه کشاورزی کشور، همچنین به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش آموختگان کشاورزی 
 این برنامه تهیه و تدوین و اجرا می گردد.

 :و  نمودن امکانات و شرایط ارتقاء علمی و افزایش مهارت مراکز عبارت است از فراهم توانمندسازی

ای و فنی و مهندسی کشاورزی به تولیدکنندکان و بهره برداران  کارشناسان آنها جهت ارائه خدمات مشاوره
کشاورزی و همچنین ارتقاء دانش و بینش کارشناسان سطوح مختلف سازمان جهاد کشاورزی استانها جهت پایش 

 و کارشناسان آنها. ر اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی توسط مراکزو نظارت ب

 مراکز فنی و مشاوره ای یتوسعه مهارتها اهداف 

 توانمندسازی و تقویت عوامل اجرایی غیردولتی نظام نوین ترویج کشاورزی کشور -
 کمک به توسعه فعالیت بخش خصوصی و غیر دولتی در بخش کشاورزی -
در نقاط موثر بخش کشاورزی  یبرداران کشاورز بهره یبرا یا مشاورهفنی، مهندسی و  ماتافزایش پوشش خد -

 کشور
  یبردار بهره یتولید در واحدها یساز یارتجو راندمان  یوکیف یارتقاء کمکمک به  -
 بهبود نحوه پایش و نظارت بر اجرای سیاستهای وزارت متبوع توسط بخش غیر دولتی -

 :تولید مدیریت» آموزشی یمحورهاو به ویژه در  «یتخصص و یفن» و «یجیترو و یتیریمد» مباحث موضوع»، 

که نیازسنجی آن بر اساس سیاستهای وزارت جهاد  ...و «آب مدیریت» و «کشت الگوی» ،«تولید سالمت»
 سازمان و یعیطب منابع و یکشاورز یمهندس نظام سازمانکشاورزی و واحدهای تابعه و قطبیت مناطق توسط 

انجام و پس از تایید کارگروه استانی، برگزاری آموزشها اجرایی خواهد شد. در این خصوص  یدامپزشک امنظ
 باشد: مهمترین اولویت های وزارت متبوع به شرح جدول زیر می
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 و آموزش) ای مشاوره و فنی یمهارتها توسعهجدول معرفی مهمترین اولویت های وزارت متبوع جهت اجرای برنامه 
 (یدسازتوانمن

 دوره  عنوان نیمخاطب فیرد

1 
 عضو کارشناسان
 مراکز

 97 سال اشتغال برنامه با ییآشنا -
 یکشاورز بخش در کار و کسب و ینیکارآفر ،یگر لیتسه یمبان و اصول -
  دیتول عوامل یور بهره شیافزا بر یمبتن انیبن دانش یکشاورز یمبان و اصول با ییآشنا -
 یجهان یرزکشاو یبازارها ییشناسا -
 یکشاورز محصوالت یجهان تجارت یاستانداردها و نیقوان با ییآشنا -
 رانیا یکشاورز محصوالت یصادرات یها تیمز شناخت -
 یکشاورز محصوالت و ها نهاده یرسان بازار و ینگهدار ن،یتام اصول با ییآشنا -
 یدیتول یواحدا در دیتول یور بهره یمبان و اصول با ییآشنا  -
 یکشاورز محصوالت یمجاز یرسان بازار و یابیبازار با ییآشنا -
 یکشاورز بخش در یدولت ریغ یها شرکت تیریمد و یدار شرکت یمبان و اصول با ییآشنا -
 یخصوص یشرکتها در یحسابرس و یحسابدار یمبان و اصول با ییآشنا -
 یاورزدر بخش کش یداوطلب مردم یروهایها و ن ngoبا انواع تشکلها،  ییآشنا -
  یمحصول سالم در بخش کشاورز دیتول یها وهیبا اصول و ش ییآشنا -
 محصوالت یها یماریب و آفات با مبارزه در ییایمیش سموم مصرف کاهش و یقیتلف تیریمد با ییآشنا -

 یکشاورز
 اءارتق در آن نقش و سالم محصول دیتول یبرا اهیگ هیتغذ و خاک یزیحاصلخ یقیتلف تیریمدبا  ییآشنا  -

  جامعه سالمت
 فشار تحت آبیاری سیستمهای و مزرعه در آب تیریمد -
  یکشاورز یواحدها تیریمد یبا اصول و مبان ییآشنا -
 یکشاورز بخش در یمقارمت اقتصاد یها پروژه و ها طرح ها، برنامه ها، استیس با ییآشنا -
 یکشاورز بخش در ارزش رهیزنج و نیتام رهیزنج یمبان با ییآشنا -
 برنامه اشتغال  یها رسته ریدر سا« مراکز» تیمرتبط با توسعه فعال یآموزش یها دوره ریسا -
 ازین مورد یآموزش یها دوره ریسا -

2 
 ،یمل سطوح

 شهرستان ،یاستان
 دهستان و

 یکشاورز بخش در یساز یخصوص یمبان و اصول -
 یکشاورز بخش در یخصوص شبخ تیظرف یریبکارگ و تیحما نظارت، ت،یهدا یها وهیش با ییآشنا -
 یرسان بازار و یفرآور د،یتول چرخه ارزش و نیتام یندهایفرا در یدولت ریغ بخش نقش با ییآشنا -

 یکشاورز محصوالت
 یحقوق لحاظ به یدولت ریغ مراکز و شرکتها با یخصوص یقراردادها عقد و یکارسپار مقررات و نیقوان -
 97 سال اشتغال برنامه با ییآشنا -

  درسین: محققین، کارشناسان واحدهای تخصصی و در صورت نیاز سایر اساتید استانم 

 بسته و هندبوک هیته ،یدانیم یدهایبازدای توام با  شیوه اجرا: به صورت کارگاه های آموزشی استانی و منطقه 
 برگزار خواهد شد. ...و یآموزش یها

  :برای کارشناسان ( استان هر در) ساعته 6 روزه کی یآموزش یها کارگاه 8 قالب درمدت زمان اجرای برنامه
 که شد خواهد برگزاربرای کارشناسان دولتی ( استان هر در) ساعته 6 روزه کی یآموزش یها کارگاه 4 مراکز و

 .بود خواهند ثابتها  کارگاه در کننده شرکت افراد

  :دولتی سطوح ملی، استانی، شهرستان  مراکز )از هر مرکز یک نفر( و کارشناسان عضو کارشناسانتعداد مخاطبین
 نفر( در این کارگاه شرکت خواهند نمود. 2نفر و از هر شهرستان  3و دهستان )از سطح استانی 

  میلیون ریال  8240ریال و در مجموع معادل  500000هزینه اجراء: هزینه اجرای این کارگاه به ازای هر نفر روز
ی تامین خواهد اعتبار و یفن یها کمک محل از یا توسعه داخالتم یها برنامهمحاسبه می شود که در قالب 

 شد.

  (یتوانمندساز و آموزش) ای مشاوره و فنی یمهارتها توسعهجدول محاسبه جمع کل اعتبار مورد نیاز برنامه 
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 مراکز:  ی توسط کارشناسانکشاورز یواحدها در دیتول یور بهره شیافزا  -3

  :مزارع در « مراکز » کارشناسان حضور شامل ی این برنامهور بهره شیزااف قانون 3 ماده اساس برموضوع 
 یدام داتیتول توسعه و یکشاورز محصوالت کشت توسعه به کمک یراستا در متوسط و کوچک یکشاورز

 .باشد یم کشاورزان یواحدها در دیتول یور بهره شیافزا به کمک و یدیتول یها پهنه در ینسب تیمز یدارا

 تحت کشاورزان، و مراکز نیب یکشاورز قرارداد عقد با توامین برنامه در قالب کشاورزی قراردادی شیوه اجرا: ا 
وری در واحدهای تولیدی عملیاتی  های افزایش بهره و با پرداخت مشوق یکشاورز جهاد مراکز کارشناسان نظارت

 خواهد شد.

  وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که  قانون افزایش بهره 2مخاطبین: شرکتها و سایر مراکز موضوع ماده
برداران  نفر کارشناس( نظارت کلیه مراحل تولیدی واحدهای بهره 1132% کارشناسان آنها )معادل 10حداقل 

 شوند خواهد بود. دار می کشاورزی را عهده

  :جهاد مراکز ناظر کارشناسان دییتا و قرارداد متن در شده دیق مراحل انیپا از پس مشوق پرداختنحوه پرداخت 
 کارگروه یمعرف ضمن مرحله، هر یاجرا یبرا افتهی اختصاص اعتبار و کار شرفتیپ گزارش اساس بر ،یکشاورز
 .شد خواهد پرداخت بانک یسو از استان، یاقتصاد

 :قرارداد، عقد زمان در هیپا دیتول زانیم و کشت سطح کشاورزان، و مراکز نیماب یف منعقده قرارداد در مالحظات 
 نیهمچن و قرارداد یاجرا از پس دیتول راندمان یبرا شده ینیب شیپ یفیک و یکم توسعه سطح، توسعه انزیم
 دییتا با و یمحل و یمیاقل طیشرا اساس بر مرحله، هر در قرارداد موضوع انجام یبرا ارائه قابل مشوق زانیم

 .شود یم ذکر و نییتع استان کاگروه

 نفر بهره  20بار سرکشی و نظارت در مزرعه  10امه به ازای هر نفر کارشناس با هزینه اجراء: هزینه اجرای این برن
هزار ریال و در مجموع  45436.6کیلومتر در طول یک فصل زراعی معادل  15بردار کشاورزی با فاصله متوسط 

ل محاسبه میلیون ریا 51479.67نفر( معادل  1133=  مراکزدرصد کارشناسان کل  10برای مخاطبین این برنامه )
 ی تامین خواهد شد.اعتبار و یفن یها کمک محل از یا توسعه مداخالت یها برنامهمی شود که در قالب 

  یفصل زراع کینفر کارشناس در  هر توسط یکشاورز یواحدها در دیتول یور بهره شیافزامحاسبه تعرفه برنامه  جدول

 ها تیفعال زیر تیفعال عنوان
 واحد نهیهز

 (الیر)هزار 
 کل نهیهز سبهمحا

 کل نهیهز
 (الیر)هزار 

 یاجرا نهیهز کل
 هر توسط تیفعال

 مرکز کارشناس
 (الیر)هزار 

 مالحظات

 و دیبازد

 یسرکش

 به یدانیم

 مزارع

 کشاورزان

 کی یبرا) 

 (یزراع فصل

 و خودرو نیتام    -
 ذهاب و ابیا

10 

 نفر مخاطب هر کارشناس  20
  یو سرکش دیبار بازد 10 ×
 متوسط فاصله  لومتریک 15 ×

 دوره یک درواحد  نهیهز ×
 زراعی

30000 

55000 
** 

 هزینه کیلومتر هر ازای به* 
 9000 ذهاب، و ایاب و خودرو

 .شود می تعیین ریال

 هزینه    -
 مروج یا و کارشناس

125 

 نفر مخاطب  20
  یو سرکش دیبار بازد 10 ×

 واحد نهیهز ×
25000 

 شده طی مسافت حداکثر -
 مروج یا و رشناسکا هر توسط

 میانگین طور به و کیلومتر 120
 شده گرفته نظر در کیلومتر 15

 .است

 بر عهده کارشناس خواهد بود. کار لیوسا و ابزار هیته* 
 تعرفه نرخ هب)مربوط  یکشاورز بخش یمهندس و یفن خدمات 1397 سال یابالغ تعرفه نرخ اصالح جهت یدرصد 20 حدود شیافزا گرفتن نظر در با نهیهز نیا** 

 .است شده نیتدو( 31/03/1397 مورخ 5997/020 شماره هیابالغ 34 صفحه -یزراع دوره کی یبرا کشاورزان با یانفراد تماس یبرقرار
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 پزشکی گیاهدامپزشکی و فعالیت خدمات  ( برنامه اجرایی رسته5-8

 

 دامپزشکی فعالیت خدمات  ( برنامه اجرایی رستهالف
در  می شود و در نتیجه در نظر گرفته جهانیو ملی  کاالی عمومی به عنوان یک دامپزشکی خدماتنیای امروز در د

 سازمان بهداشت ،سطح بین المللی در حالی که دراست  مسئولیت دارای جامعه بین المللی و دولت های ملی مقابل

خدمات  جهانی وظایف بسیاری از انجام( FAO) دمواد غذایی و کشاورزی سازمان ملل متح سازمان و( (OIE دامجهانی 

این  درو موثر را  کارآمد خدمات دامپزشکینیز وظیفه دارند تا  ملی دولت های متبوع را به عهده دارند، دامپزشکی

  کنند. اداره ایجاد و کشورها

لی بیماری منجر به پذیر بوده و ظهور احتما آسیب العاده فوق بیماری تمامی سطوح صنعت دام در مقابل مخاطرات
دامپزشکی نقش خروج سرمایه از این بخش و یا توقف رشد و یا توسعه ناموزون صنعت خواهد شد به همین دلیل 

اولین نقش دامپزشکی بهداشت دام بوده که  اساسی در عرصه اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و تجارت بین الملل دارد
نقش ارزش افزوده بخش کشاورزی درصد از  34ی با تامین دام اتتولید حفظ سرمایه دامی است عامل در مهمترین 

حفظ سرمایه دامی  عنصرو تامین بهداشت آن مهمترین  کلیدی در تامین انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان را دارا بوده
 کیخدمات دامپزشارزش افزوده تولیدات دامی به  از درصد  25بنا بر اعالم سازمان جهانی بهداشت دام  است

 .اختصاص دارد

با توجه به گسترش روز افزون جمعیت انسانی و نیاز به افزایش تولید مواد غذایی بویژه مواد پروتئینی، ضروریست برنامه  

ریزی جامعی برای رشد مواد پروتئینی و جلوگیری از تلفات و خسارت ناشی از افت تولید در بیماری های دام  صورت 

جلوگیری از تلفات دامها و افزایش تولید محصوالت پروتئینی، دسترسی به خدمات پذیرد. یکی از راههای اصلی 

 دامپزشکی و استقرار سامانه های بهداشتی در واحد های دامداری و صنایع وابسته می باشد.

 تولید واشتغال در زیر بخش دامپزشکی: اهداف برنامه 

 جدید افزایش فرصت های شغلی -الف
 ل موجود کشورحفظ و صیانت از اشتغا -ب
 عشایری/ روستایی مناطق در دامپزشکی خدمات توسعه -ج
 گیاهان تولید کارخانجات توسعه و بنیان دانش های شرکت توسط دامپزشکی محصوالت تولید توسعه -د

 دارویی
 های فراورده و دارو دام، خوراک و دامی خام های فراورده بهداشت و دام سالمت های شاخص ارتقاء -ه

 بیولوژیک
 نقل و حمل ناوگان بهداشت ارتقاء -و
 مرتبط صنایع و آبزیان طیور، دام، پرورش واحدهای بهداشتی ساختار ارتقاء -ز
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 :موارد مصرف و واحدهای مشمول 

 :منظور به تسهیالت این

 تشخیصی و درمانی پیشگیری، بهداشتی، خدمات مراکز اندازی راه سازی، بهینه توسعه، تکمیل، احداث، -
 .باشد می متغیر ظرفیت و استان شرایط به بنا  آن پرداخت میزان و گردد می مصرف شکیدامپز

 سردخانه طیور، و دام های کشتارگاه دامی، اماکن در PRPS/GAHP , HACCPهای سیستم استقرار -
 انبارهای دام، خوراک کارخانجات شیالتی، و دامی تولیدات بندی بسته و آوری عمل فراوری، مراکز ها،
 های فرآورده ،دارو انواع تولید راکز شیر، آوری جمع مراکز آماده، خوراک و دام خوراک اولیه مواد دارینگه

 ،ها آنزیم ،دام خوراک  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد انواع تولید مراکز آن، نظایر و سرم بیولوژیک،
 بیولوژیک، های فرآورده ،دارو انواع تولید های شرکت به وابسته توزیع و پخش راکز آن، نظایر و ها پروبیوتیک

 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراک  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد ،سرم
 فعال بنیان دانش های شرکت توسط دامپزشکی محصوالت تولید توسعه و تجهیز احداث، -
 دارویی گیاهان تولید کارخانجات بهسازی و تجهیز احداث، -
 عشایری و روستایی مناطق ویژه دامپزشکی های درمانگاه راراستق -

 
 :منابع الزم جهت تأمین تسهیالت سرمایه ای طرح ها 

 کل کشور  1397قانون بودجه سال  18برنامه تولید و اشتغال ذیل بند)الف( تبصره -منابع  -

 قانون حمایت از اشتغال روستایی وعشایری -منابع  -

 

 4- :مداخالت سیاسی حمایتی 

شوق ها شامل موارد ذیل بوده که براساس جدول حاضر و متناسب با نوع طرحهای بخش دامپزشکی اختصاص م

 خواهد یافت.

 بخش کشاورزی  1397برنامه تولید و اشتغال سال تسهیالت موضوع  -
 سازوکار اجرای طرح های کارانه اشتغال جوانان )کاج( -

 

 5- :نیاز سنجی آموزشی 

  با مشارکت سازمان های مرتبط طرح ها در غیردولتی بخش آموزش و توسعه برای ریزی برنامه -
 وران بهره به عمومی بهداشت امر در رسانی اطالع و آموزش بمنظور هماهنگی و ریزی برنامه -

 مرتبط برداران بهره به دامپزشکی زیستی امنیت و ای قرنطینه ،بهداشتی های یافته آخرین انتقال و ترویج -
         تابعه یعملیات واحدهای ازطریق
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 وران بهره آموزشی سنجی نیاز :الف

 نیاز آموزشی عنوان طرح ردیف

1 
  مرغداری،  دامداری)  دامی اماکن در PRPS/GAHP , HACCPهای سیستم استقرار
 پروری( وآبزی

 کاهش برای استقرار سامانه های بهداشتی  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 بیماری و ارتقاء بهداشت عمومی لانتقا خطر

2 
 راه بر تاکید با) طیور های کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار
 قفس( شستشوی و پرینت سورتینگ،جت اتوماتیک، اندرونه تخلیه اندازی

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

3 
 اندازی راه) دام های کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار

 یک( درجه صنعتی دام های کشتارگاه

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

4 
 عمل فراوری، مراکز ها، سردخانه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار
 شیالتی و دامی تولیدات بندی بسته و آوری

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

5 
 انبارهای ام،د خوراک کارخانجات در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار

 نگهداری( های سیلو جایگزینی بر تاکید با) آماده خوراک و دام خوراک اولیه مواد نگهداری

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

6 
 بر تاکید با) شیر آوری جمع مراکز در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار
 (کن سرد شیر واجد باالو به تن ده ظرفیت با و فراوری کارخانجات به وابسته مراکز

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

7 
 فرآورده، دارو انواع تولید مراکز  در PRPS/GMP/QAهای سیستم ارتقاء و سازی بهینه
 آن نظایر و سرم بیولوژیک، های

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

8 
 مواد انواع تولید مراکز  در PRPS/GMP/QA های سیستم ارتقاء و سازی بهینه

 آن نظایر و ها پروبیوتیک، ها آنزیم، دام خوراک  افزودنی، سموم، ندهکن ضدعفونی

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

9 

 به وابسته توزیع و پخش مراکز  در PRPS/GMP/QAهای سیستم ارتقاء و سازی بهینه
، سموم، کننده ضدعفونی مواد، سرم بیولوژیک، های فرآورده، دارو انواع تولید های شرکت

 آن نظایر و ها پروبیوتیک، ها آنزیم، دام خوراک  افزودنی

 برای بهداشتی های سامانه استقرار  خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش
 عمومی بهداشت ارتقاء و بیماری انتقال خطر کاهش

 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در آموزش فعال بنیان دانش های شرکت توسط دامپزشکی محصوالت تولید توسعه و زتجهی احداث، 10

 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در آموزش دارویی گیاهان تولید کارخانجات بهسازی و تجهیز احداث، 11

 عشایری و روستایی مناطق ویژه دامپزشکی های درمانگاه استقرار 12
برداری، مباحث  نمونه مخاطرات، ارزیابی)  بخش خصوصی کارشناسان آموزش

 (آماری، اعتبار بخشی

 “ دامپزشکی های بیمارستان اندازی راه و بهسازی تجهیز، 13

 “ دامپزشکی تشخیصی خدمات ارائه مراکز اندازی راه و بهسازی تجهیز، 14

 “ دامپزشکی درمانی و پیشگیری خدمات ارائه مراکز ندازیا راه و بهسازی تجهیز، 15

 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش روزه یک جوجه نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز 16

17 
 قرمز، گوشت شیر، حمل)  دامی خام های فراورده نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز

 مرق تخم حمل اولویت با...( و ماهی و مرق
 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در/ وران بهره آموزش

18 

 های فرآورده، دارو تولید های شرکت به وابسته پخش مراکز نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز
 نظایر و ها پروبیوتیک، ها یمآنز، دام خوراک  افزودنی، سموم، کننده ضدعفونی مواد، سرم بیولوژیک،

 آن

 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در/ وران بهره آموزش

19 
 شیوه به بندی بسته غیر دامی های نهاده دام، خوراک نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز
 بونکر

 بهداشتی و فنی مقررات و ضوابط اعمال خصوص در ذینفعان/ وران بهره آموزش

   همکاران آموزشی سنجی نیاز :ب

 نیازآموزشی ردیف
 PRPS/GMP/QA/ GAHPهای  سیستم ارتقاء و سازی آموزش بهینه 1

 تیم سازی و شیوه کار گروهی آموزش 2

 بخشی اعتبار آماری، مباحث برداری، نمونه مخاطرات، آموزش روش های ارزیابی 3
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 :الزامات 

 دولتی غیر دامپزشکی حرف های مهارت و غلیش های آموزش سرانه افزایش -الف
 سیاستگذاری، در دامپزشکی با مرتبط خدماتی و تولیدی های تشکل پذیری مسئولیت و مشارکت میزان افزایش -ب

 خدمات ارائه و ریزی برنامه
 و خصوصی بخش نهاد، مردم صنفی، تولیدی، های تشکل با مشارکت و همکاری توسعه برای ریزی برنامه -

 ها ونیتعا
 نهاد، مردم صنفی، تولیدی، های تشکل با همکاری های پروتکل ها، نامه تفاهم تجدید و تدوین تنظیم، تهیه، -

 های دستگاه و متبوع وزارت هماهنگی با آنها مفاد دقیق اجرای بر نظارت و ها تعاونی و خصوصی بخش
 مربوطه مقررات رعایت با مرتبط

 بخش نهاد، مردم صنفی، تولیدی، های تشکل مشارکت تسهیل و ازماندهیس برای سازوگاری و نهاد ایجاد -
 ها تعاونی و خصوصی

 و ها طرح موفقیت عدم یا موفقیت در ذینفعان نسبی قدرت و گذاری تاثیر انتظارات، منافع، نیازها، شناسایی -
  ها برنامه

 پروری آبزی و ها مرغداری ها، دامداری در مقیم دامپزشک استقرار -
 شیر، آوری جمع اولیه، مواد کنسانتره، و دام خوراک تولید کارخانجات بندی، بسته مراکز در فنی مسئول ستقرارا -

 ...و ها کشتارگاه ها، سردخانه آوری، عمل و فراوری
 دامپزشکی با مرتبط خدماتی و تولیدی های تشکل در دامپزشکی مدیریت ساختارهای توسعه و ایجاد -ج

 با مرتبط خدماتی و تولیدی های تشکل در دامپزشکی مدیریت ساختارهای توسعه برای ریزی برنامه -
 دامپزشکی

 بخش نهاد، مردم صنفی، تولیدی، های تشکل مشارکت تسهیل و سازماندهی برای سازوگاری و نهاد ایجاد -
 ها تعاونی و خصوصی

 پروری آبزی و یمرغدار دامداری، های تشکل در دام سالمت و بهداشت مدیریت واحد ایجاد -
 در بیولوژیک های فراورده و دارو دام، خوراک دامی، های فراورده کیفی کنترل و ارزیابی ممیزی، واحد ایجاد -

 نهاد مردم های تشکل و صنفی های تشکل
 و صنفی های تشکل در.... .و واکسن ،ضدعفونی ،مکمل ،سم ،دارو کیفی کنترل و ارزیابی ممیزی، واحد ایجاد -

 نهاد مردم یها تشکل
 اعزام میزان افزایش/ دامپزشکی با مرتبط تولیدی و خدماتی های طرح در خارجی گذاری سرمایه میزان افزایش -د

 بهداشتی گواهی دارای دامپزشکی با مرتبط تولیدی مراکز تعداد افزایش/ کشور از خارج به دامپزشکی حرف کار نیروهای
(IR وEC )صادرات یا تجارت در لمللیا بین مقررات و ضوابط بر منطبق 
 گردش کار 

 صورت پذیرد. بخش کشاورزی  1397دستورالعمل اجرایی برنامه تولید واشتغال سال گردش کار می باید وفق 

در راستای مصرف بهینه تسهیالت اعطایی بعهده ادارات کل دامپزشکی استان می نظارت فنی و اجرایی:  -10

 باشد.
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 گیاهپزشکیخدمات ( برنامه اجرایی ب
هاا و اهاداف   توسعه کسب و کارهای کشاورزی در راساتای سیاسات   برای  –با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی 

برنامه اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و تاکید بر توسعه اشتغال از طریق بسته های اشتغال فراگیر و پایدار روساتایی  
به جهت مردمی شدن اقتصاد، حداکثر سازی مشارکت اقتصادی، و در اجرای آیین ناماه اجرایای بناد الاف     و عشایری و 

ارتقااء   ،این دستورالعمل به منظور تامین بهداشت گیااهی   - ،کل کشور 1397ماده واحده قانون بودجه سال  18تبصره 
از ظرفیت های جمعیت دانش آموخته ی  افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی و بهره گیری موثر ،سالمت غذایی کشور

 :گیاهپزشکی و جویای کار تهیه و تدوین شده است

 :قوانین و اصطالحات
 در این شیوه نامه اصطالحات مشروح مربوط به کار می روند: 
کلیه اراضی باغی، زراعی و گلخانه ها به منظور ردیابی و مبارزه با آفاات وبیمااری هاای      :مناطق هدف اجرای طرح -

ها و برنامه های عملیاتی سازمان حفظ نباتات کشور با تاکید بر توساعه  محصوالت کشاورزی در راستای اجرای سیاست

 :اشتغال با اولویت مناطق محروم و روستایی به شرح ذیل می باشد

 کنترل باقیمانده سموم در  ،اعمال استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی، کاهش خسارات و پسماندها

والت کشاورزی و گسترش مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی آفات گیاهی با هدف مدیریت وکنترل عوامل محص

 .خسارت زای گیاهی

   .افزایش ضریب خود اتکایی محصوالت باغی با هدف مدیریت وکنترل عوامل خسارت زای باغی 

و خالء های موجود توجه ویژه ای  در این راستا الزم است در توسعه این فعالیت ها به پتاسیل های هر منطقه :نکته
 گردد.

به آن دسته از کسب و کارهای مرتبط با گیاهپزشکی موجود یا قابل احداث در یک منطقه اقتصاادی   رسته فعالیت: -
قوانین و مقررات  ،پشتیبانی ،که تولید و فرآوری محصول و یا ارائه خدمات مشخصی را به عهده داشته و نیازمند حمایت

شند رسته فعالیت گیاهپزشکی گفته می شود. به عبارت دیگر در یک رسته فعالیت کسب و کااری، افاراد   مشترک می با
 حقیقی یا حقوقی با رفتار کسب و کاری مشترک، فعالیت دارند.

 اقتصاادی  هاای  فعالیات  شاامل  شیوه نامه  این شمول دامنه :رسته فعالیت کسب و کارهای گیاهپزشکی - 1جدول 

 و تکمیلای  ایجاادی،  از اعام  طارح،  اجرای درمناطق هدف اشتغال پر اقتصادی های رسته اولویت با غیردولتی بخش
 :است زیر موارد شامل توسعه بر حسب فعالیت

 فعالیت شغلی رسته 

 کسب و کارهای گیاهپزشکی

 توسعه یا تجهیز شرکت های ضدعفونی و دفع آفات

 تاسیس یا تجهیز کلینیک های گیاهپزشکی 

 تجهیز انسکتاریوم تاسیس یا 

 توسعه و تجهیز شرکت ها و فروشگاههای سموم کشاورزی 

 تاسیس یا تجهیز کارخانجات فرموالتور سموم

 تولیدکنندگان تجهیزات غیر شیمیایی کشاورزی
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انی به کلیه مشاوره دهندگان اطالعاتی از جمله )فراخوان و اطالع رس ارائه کنندگان خدمات مشاوره کسب و کار: -

در  مشااوره ی متقاضایان   ،بهره برداران، تشویق ثبت نام متقاضیان جهت اجرای کسب و کارهاای اولویات دار منطقاه   
خصوص نحوه ثبت نام، شیوه حمایت مالی و اجرای مواد شیوه نامه.( که در سطح استان مدیریت حفظ نباتات و در سطح 

 کشور سازمان حفظ نباتات می باشد.
تولید و فروش   ،منظور از حلقه ی زنجیره ارزش در رسته فعالیتهای حفظ نباتات شامل تهیه تکنیکال :زنجیره ارزش -

 نهاده ها و خدمات فنی مهندسی در حوزه گیاهپزشکی می باشد.
 زنجیره ارزش شامل:

 مشاوره ای  فنی و مهندسی گیاهپزشکی،آزمایشگاهی ،توسعه و ساماندهی واحدهای خدماتی 

 اهپزشکی )تولید و عرضه سم و محصوالت بیولوژیک و... (کسب و کارهای گی 

 توسعه فعالیت های دانش بنیان 

 واردات نهاده های گیاهپزشکی  ،صادرات ،تولید 

طرح های ارائه شده در قالب شیوه نامه مشروط به حضور، حداقل در یکی از حلقه های زنجیره ارزش  روند اجرایی: -
به استثنای طرح های  .ن و استان و تایید کارگروه به بانک عامل معرفی می گرددپس از بررسی اولیه در سطح شهرستا

 .میلیارد ریال که عالوه بر مراحل فوق باید به تایید کارگروه ملی نیز برسد 100باالی 
 

 97قانون بودجه سال 18منابع پیش بینی شده در قانون الف( از محل اشتغال پایدار ب( تبصره  منابع تامین مالی: -
 ج( سهم آورده متقاضی د(یارانه کاهش سود تسهیالت 

 میلیارد ریال( )مبالغ:بخش کشاورزی  97نحوه تامین مالی برنامه تولید و اشتغال  :2جدول 

 عنوان طرح رسته فعالیت
حجم 

 عملیات
 واحد

 از محل قانون

 *18تبصره 
اشتغال پایدار 

 *روستایی

گیاهپزشکی و 

 دامپزشکی
کار خدمات کسب و 

 گیاهپزشکی و دامپزشکی

 - 1594 واحد 767

 1062 - واحد 511

 1062 1594 واحد 1278 جمع

 اضافه می گردد.  رسته % سهم آورده متقاضی به منابع مالی15 ، تفاهم نامه مشترک 2* به استناد بندالف ذیل ماده 

ه تسهیالت اعطایی در راساتای اشاتغالزایی   نظارت فنی و اجرایی، در راستای اجرای بهینه شیوه نامه و ارائ :نظارت -

 پایدار در سطح استان به عهده مدیریت حفظ نباتات استان و در سطح کشور به عهده سازمان حفظ نباتات می باشد.

مدیریت حفظ نباتات استان موظف است گزارش عملکرد اجرای این شیوه نامه را در مقاطع ساه ماهاه باه     :پایش -

ارائه نماید و مجری ملی این رسته فعالیت، گزارش عملکرد سه ماهه را بصورت مساتمر   سازمان حفظ نباتات کشور

 .به دفتر امور اقتصادی ارائه نماید
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 برنامه ها :بخش دوم

(؛ وظایف تامین 1346نباتات کشور به استناد مجموعه قانون و آئین نامه اجرایی حفظ نباتات )مصوب سال  حفظ سازمان
 آفات پراکنش و استقرار ورود، از کشور زه با آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرزو نیزحفظبهداشت گیاهی و مبار

مناساب و اعماال ضاوابط قرنطیناه ای داخلای و خاارجی        هاای  خط مشای  و تدابیر اتخاذ با قرنطینه ای بیماریهای و
اهها و بنادر(را بعهده دارد. این سازمان وهمچنین اعمال استانداردهای ملی وبین المللی)مستقر درمرز های زمینی و فرودگ

 در دو بخش در زمینه ایجاداشتغال فعالیت دارد:

 
پزشکی( و نظارت بر کاربرد عوامل بیولوژیک گیاههایآگاهی و ردیابی)کلینیکهای مراقبت، پیشاندازی شبکهالف ( راه 

هاای  قع، موثر و هدفمناد باا توساعه و اساتقرار روش    مومنظور انجام مبارزه بهانسکتاریوم( در سراسرکشور به) واحدهای
 .سطوح مبارزه شیمیایی حداقل رساندن دفعات وهای غیرشیمیایی برای بهروش برو تکیه (IPMمدیریت تلفیقی آفات )

 
الزم اعاامخطاار؛ اقااداماتکاامهااای بلندماادت درراسااتای مصاارف و ثباات ساامومگااذاری وتاادوین برنامااهب( سیاساات

 و مواد وهاکشاورزی،آفتکشو توزیع کنندگان سمومتولیدکننده،واردکنندههایشرکتبرتاسیسونظارتهازصدورمجوز،توسع
 :در قالب ،پزشکیگیاه واحدهای و بیولوژیک عوامل

 پزشکیهای دفع آفات عمومی و ضدعفونی درقالب واحدهای گیاهشرکت 

  انسکتاریوم های تولید حشرات مفید 

 کشاورزی و مواد غیرشیمیاییکننده سمومتولیدکننده و توزیع های واردکننده،شرکت 

 

  :سامانه -
در راستای تحقق دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، مراحال ثبات درخواسات تساهیالت باانکی توساط متقاضای        

و صورات گرفتاه   .irmaj.Citawww.درسامانه یکپارچه تسهیالت اعتباری وزارت جهاد کشاورزی )سیتا( به نشانی 
بررسی و تایید درخواست، توسط همکاران مراکز خدمات جهاد کشاورزی، مدیریت جهاد کشااورزی شهرساتان،    مراحل 

ایان ساامانه در    .های عامل از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شاد  ریزی و بانک واحدهای تخصصی و معاونت برنامه
برنامه هاای اشاتغال پایادار    سامانه تسهیالت بانکی می باشد. شایان ذکراست،–سامانه شده بروز رسانی نسخه  حقیقت

 سامانه کارا قابل پیگیری خواهد بود.طریق روستایی همچنان از 

 :اجرا از هدف -

رساته کساب و   هدف از اجرای شیوه نامه توسعه اشتغال از طریق بهسازی دینامیک  اشتغال در سطح مناطق و توساعه  
کاری گیاهپزشکی در سطح ملی و استان ها می باشد  و میزان اعتبارات آن  بنا به شرایط استان و ظرفیت طرح متغیار  

 .می باشد

http://www.cita.maj.ir/
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 اشتغال  زانیو م اتیحجم عمل ینیب شیپ

 واحد تعداد واحد  نام طرح عنوان فیرد
اعتبار  کل اشتغال

 ازینمورد 
 ( الیر اردیلی)م

 /محصولخدمات
 میمستق ریغ میمستق

1 
 یها  کینیکل زیو تجه احداث

 یاهپزشکیگ
 700 700 985 350 کینیکل

و کنترل آفات و  مراقبت
 تیامن –ها  یماریب
راندمان  شیافزا-ییغذا

ارتقاء سالمت -محصول
 یمحصوالت کشاورز

 168 200 224 56 ومیانسکتار ها ومیانسکتار  زیتجه و احداث 2

3 
 یها شرکت زیتجهو  احداث

شرکت  زیسموم و تجه دکنندهیتول
 ینبات آفات دفع و یعفون ضد  یها

 694 1488 744 744 شرکت

 یماریبا آفات و ب مبارزه
امن و  یبا روش یاهیگ یها

  نییپا یریپذ سکیبا ر

 - 1562 2380 1953 1150 - جمع

 

 تعالم از متقاضیان  استانها وفق اس  97-98پیش بینی حجم عملیات و میزان اشتغال در سال  -3جدول 

 اشتغال  زانیو م اتیحجم عمل ینیب شیپ

 واحد  نام طرح عنوان فیرد
 تعداد
 واحد

 اعتبار کل اشتغال
 ازین مورد

 اردیلی)م
 ( الیر

 ازین مورد التیتسه

 میمستق
 ریغ

 میمستق
 18 تبصره

 داریپا اشتغال
 ییروستا

و  یاهپزشکیگ تیفعال رسته
  یدامپزشک

- 1278 1953 2380 3125 1876 1249 
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 بخش سوم: روش ارائه تسهیالت
 

 تعاریف: -1ماده 

 سازمان حفظ نباتات کشور :سازمان
 صندوق: صندوق توسعه ملی

 وزارت: وزارت جهاد کشاورزی 
کارگروهی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت  :وه ملیکارگر

 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست
ناماه  کارگروه استانی: کارگروهی با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و عضویت نمایندگان سازمان مادیریت و بر 

 .سازمان آب منطقه ای استان و اداره کل محیط زیست استان ،کار و رفاه اجتماعی استان،اداره کل تعاون ،ریزی استان
 بانک عامل: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که دارای قرارداد عاملیت با صندوق می باشد.

 

یاسات هاای ساازمان حفاظ نباتاات بار مبناای        ارائه تسهیالت بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی وفاق س  -2ماده 

..( مای  .دستورالعمل های طرح اشتغال زا  اعم از )فلوچارت اجرایی، دریافت استعالم و مجوزهای الزم از مراجع ذیربط و
باشد که الزم است توسط مدیریت های حفظ نباتات استانی بطور کامل بارای متقاضای تشاریح و کلیاه اقادامات الزم      

 صورت پذیرد.  

 

می باشد که موظاف اسات باا انجاام      مدیریت حفظ نباتاتارائه کننده ی خدمات مشاوره ای در سطح استان  -3ماده 

 کلیه ی اقدامات الزم و انجام مکاتبات با کلیه ی شهرستان های تحت پوشش اطالع رسانی نماید.
-98اشتغال و امکان سنجی اشتغال سال کلیه ی مدیریت های حفظ نباتات استانی موظفند برنامه ویژه ایجاد  :1تبصره 

به مادیریت   روز پس از ابالق این شیوه نامه، 20استان و کلیه ی برنامه ها و سیاست های اجرایی خود را حداکثر تا  97
  .برنامه و بودجه ی سازمان حفظ نباتات ارسال نمایند

تا دریافت تسهیالت و تسهیل موانع و پیگیری رصد متقاضیان دریافت تسهیالت از ابتدای مرحله ی ثبت نام  : 2تبصره 
 .می باشد مدیریت حفظ نباتات استانامور به عهده ی 

مدیریت حفظ نباتات استان موظف اسات گازارش عملکاردی شاامل)پیگیری هاای صاورت گرفتاه، تعاداد          :3تبصره 
رت ماهیانه به مدیریت برناماه و  متقاضیان، تعداد طرح های تصویب شده و تعداد اشتغال ایجاد شده در استان( را به صو

 ارسال نماید..پس از جمع بندی آن را به دفتر اموراقتصادی -بودجه ی سازمان حفظ نباتات کشور ارسال 
 .اولویت ارائه تسهیالت با فعالیت های دانش بنیان و طرح های نوین در محل اجرا  می باشد :4تبصره 

 

صوص مشکالت و محدودیت های ثبت طرح در سامانه ی ثبت نام در هر مکاتبه با سازمان حفظ نباتات در خ -4ماده 

می باشد که پس از اطالع رسانی استان مربوطه، سازمان حفظ نباتاات وظیفاه ی    مدیریت حفظ نباتاتاستان به عهده 
 پیگیری و حل مساله را دارد.
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دفتار اماور   انها در ساطح اساتانی و  معاونت برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استضروری است  :تبصره

،کلیه ی مشکالت و محدودیت های ثبت نام متقاضیان رسته کسب و کارهای گیاهپزشکی را در در سطح ملی اقتصادی
  از طریق مکاتبات و پیگیری از مرکز فناوری اطالعات مرتفع نماید. ،سامانه پس از اطالع رسانی سازمان

 

ر جذب اعتبارات در هر یک از استان های کشور کمتر از اعتباار تخصایص یافتاه    چنانچه تا پایان مهلت مقر -5ماده 

 .امکان توزیع مجدد اعتبارات جذب نشده با پیشنهاد وزارت و تایید سازمان برنامه و بودجه بالمانع است ،اشد
 

ساطح کشاور   به دلیل وجود موارد زیادی از واحدهای کسب و کاار گیاهپزشاکی تعطیال و نیماه تعطیال در       -6ماده 

معاونت برنامه ریازی   پس ار ارئه اطالعات الزم توسط سازمان حفظ نباتات،-)کلینیک ها و انسکتاریوم های غیر فعال( 
در خصوص تخصیص اعتبارات بازسازی، نوسازی واحد های موجود و تامین سرمایه در گاردش   و امور اقتصادی وزارت

 ؟ -عمل آورد  برای مشاغل گیاهپزشکی پیگیری و اقدام الزم به

 

 مالحظات و الزامات  :بخش چهارم

توسعه کسب و کار در بخش گیاهپزشکی مستلزم فراهم شدن شرایط و تسهیل بعضی امور توساط دساتگاههای دیگار    
  :از جمله .خواهد بود

 

 .وجودطبق قوانین م استفاده از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده برای فعالین در حوزه های کشاورزی -7ماده 

 

نیاز می  تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی یا صنعتی  مرتبط با سایر دستگاهها که در بعضی رسته ها مورد -8ماده 

 .باشد

 

و برگزاری مالقات ها و جلسات بین دساتگاهی   ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی مرتبط -9ماده 

 .توسط وزارت جهاد کشاورزی به جهت سهولت در انتقال موانع و مشکالت

: جهت اجرای بهینه دستوالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال همکاری مشاترک فای ماابین مادیریت حفاظ      1تبصره 

نباتات با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به عنوان متصدی امر در سطح استان ها و همکاری مشترک فای ماابین   
دستگاه های مرتبط با رسته فعالیت گیاهپزشاکی از جملاه معاونات هاای زراعات و       سازمان حفظ نباتات کشور با سایر

موسساه   ،دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشااورزی و شابکه تارویج ساازمان تحقیقاات      ،سازمان تعاون روستایی ،باغبانی
ه ی ایجااد  لاذا وظیفا   .در سطح کشاور الزامای اسات    ،تحقیقات گیاهپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 جهاد کشاورزی خواهد بود. دفتر امور اقتصادی وزارتهماهنگی در این خصوص به عهده ی 
طی ابالغیه ای به استان ها همکاری معاونین برنامه  جهاد کشاورزی دفتر امور اقتصادی وزارتضروری است   :2تبصره 

ص اشتغال، رصد سامانه و ارائه گزارش خواستار ریزی و امور اقتصادی استان ها را با مدیریت های حفظ نباتات در خصو
 شود. 
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 فرایند اجرایی  :بخش پنجم

 :در چهار چوب بسته به شرح ذیل می باشد

متقاضیان مشمول )متقاضیانی که فعالیت آن ها در مجموعه کسب و کارهای گیاهپزشکی قرار مای گیارد (   : 10ماده 

یه و فایل آن را در سامانه ای که بدین منظور فعال می باشد بارگیری می بایست طرح توجیهی از کسب و کار مد نظر ته
 .نمایند

 

طرح توجیهی پس از تصویب در کارگروه شهرستان می بایست طی هر هفته در روز مشخصی به کمیته فنی  :11ماده 

 استان ارائه گردد.
 استانی میلیارد ریال در کارگروه  100طرح های با تسهیالت درخواستی تا سقف  -الف
 میلیارد ریال در کارگروه ملی 100طرح های با تسهیالت درخواستی بیش از -ب
 عضو کارگروه مصوب می شود. 3طرح های مطرح شده در کارگروه استانی / ملی ا حداقل امضاء موافق  -ج

پزشاکی  موظف است جهت بررسی طرح های مرتبط با کسب و کارهاای گیاه  سازمان جهاد کشاورزی استان: 1تبصره 
 نماینده مدیریت حفظ نباتات را به جلسه دعوت نماید.

میلیارد ریال الزامی است نماینده سازمان حفظ نباتاات باه    100: جهت بررسی طرح های گیاهپزشکی باالتر از 2تبصره 
همااهنگی هاای الزم در ایان خصاوص      دفتر امور اقتصادی وزارتجلسات کارگروه ملی دعوت شود. لذا شایسته است 

بذول نماید تا پس از تایید نهایی فنی و اقتصادی طرح و بررسی آن از لحاظ همخوانی با اولویت های اساتانی و ملای   م
 جهت تخصیص اعتبار معرفی گردد.

 

کمیته فنی استان بررسی فنی و اقتصادی طرح های دریافتی را هر هفته به انجام رسانده و طرحهاای تاییاد   : 12ماده 

همچنین طرح هایی که ماورد تاییاد   .رک الزم جهت دریافت تسهیالت به بانک عامل معرفی نمایدشده را به همراه مدا
قرار نگرفته است به همراه دالیل عدم تایید جهت استحضار متقاضی به جهاد کشاورزی شهرستان عاودت داده شاود و   

 یک نسخه از آن به سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.

 

ی، در راستای مصرف بهینه تسهیالت اعطایی به عهده مدیریت حفظ نباتات استان می نظارت فنی و اجرای :13ماده 

 باشد.

 

مدیریت حفظ نباتات استان موظف است گزارش عملکرد تسهیالت موضوع این دستورالعمل را مطاابق فارم    :14ماده 

ت استانی در همان مقطع به و پس از جمع بندی اطالعاپیوست در مقاطع سه ماهه به سازمان حفظ نباتات کشور ارسال 
 دفتر اموراقتصادی ارسال نماید.
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 فرایند های اشتغال  :16ماده 

 تعیین باقیمانده سموم  احداث کلینیک های گیاهپزشکی و آزمایشکاهمدارک اختصاصی جهت تسهیالت سرمایه ای  الف(

 تصویر مجوز تاسیس دارای اعتبار
 تصویر مدارک مسئول فنی

  احداث انسکتاریومی جهت تسهیالت سرمایه ای مدارک اختصاصب( 

 صدور پروانه تاسیس و تولید 
 

 
 :فرایند کلی پرداخت تسهیالت بانکی

  
 
 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 شروع

 اجعه متقاضی کسب و کار گیاهپزشکی به مدیریت های حفظ نباتات استان و تولیدات گیاهی شهرستان و دریافت مشاوره فنی در خصوص تدوین طرح مر

 و بارگذاری طرح در سامانه  Cita.maj.ir ثبت نام در سامانه ی تی بانکی

 

 ته بررسی و تایید اولیه طرح و اعالم تایید یا رد توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سپس سازمان جهاد کشاورزی استان حداکثر ظرف یک هف

 رد طرح تایید طرح

 میلیارد ریال 100ال برای کارگروه استانی برای طرح های تا سقف ارس

 میلیارد ریال 100باالتر از برای طرح های  ملی ارسال برای کارگروه

 ارسال به بانک عامل

عقد قرارداد و پرداخت اعالم تایید و 

 رچوب مقررات بانکیاتسهیالت در چه

 توسط بانک عامل

 اهلیت و توان سرمایه گذار توسط بانک عامل ،بررسی توجیه اقتصادی مالی طرح

رد طرح توسط بانک با ارائه استدالل های الزم  

و متقاضی حداکثرظرف سازمان حفظ نباتات به 

 مدت  یک ماه 

ارائه استدالل کارگروه  همراه با رد طرح توسط 

و متقاضی  سازمان حفظ نباتات های الزم  به 

  یک هفتهحداکثرظرف مدت  

http://tbanki.maj.ir/
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 فرایند خدمات 

 صدور مجوزهای مربوط به تدارکات نهاده های کشاورزی و مبارزه با آفات :17ماده 

 صدور پروانه واردات و ترخیص عوامل بیولوژیک و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی  -الف

با توجه به الزام قانونی متقاضیان میبایست برای ثبت درخواست صدور مجوز ورود و ترخیص به سامانه جاامع تجاارت   
 وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه فرمایند. https://www.ntsw.irایران به آدرس 

 مشخصات و مراحل انجام کار به تفکیک زمان بندی و محل اجرا

ارائه مدارک شرکت متقاضی به همراه مدارک مسئول فنی مطابق ضوابط مندرج در شرح خادمت باه دبیرخاناه     -1
 سازمان.یک روز اداری

 -اضا و مدارک ارسال شده و تشکیل پرونده توسط کارشناس صادور پرواناه در دفتار آفات کاش هاا      بررسی تق -2
 روز اداری 3معاونت آفت کش های غیرشیمیایی و بیولوژیک. 

 در صورت کسری مدارک، مکاتبه با شرکت متقاضی. یک روز اداری -3
 ن و تعیین تاریخ آزمون.در صورت تکمیل مدارک اعالم آمادگی مسئول فنی برای برگزاری آزمو -4
 اعالم نتیجه آزمون به شرکت متقاضی. یک هفته کاری. -5
 ارسال پرونده شرکت متقاضی به هیأت نظارت بر سموم برای تعیین صالحیت مسئول فنی. یک ماه -6
 اعالم مصوبه هیأت نظارت بر سموم به شرکت متقاضی. یک روز اداری -7
 متقاضی به این سازمان. اعالم محل کارآموزی از طرف شرکت -8
 صدور معرفی نامه کارآموزی برای مسئول فنی معرفی شده. یک روز اداری -9

 ارسال گواهی طی دوره کارآموزی به همراه گزارش توسط شرکت متقاضی به این سازمان. -10
 صدور پروانه واردات. یک هفته اداری. -11
 ریمکاتبه با شرکت جهت تحویل پروانه. یک روز ادا -12

 

 صدور مجوزهای ورود و ترخیص آفت کش های شیمیایی   - ب 

تدارک  سازمان حفظ نباتات کشور در راستای وظیفه حاکمیتی خویش، در حوزه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر 
ارادت آفتکش های شیمیایی توسط شرکت های دارای پروانه فعالیات مربوطاه   آفتکش های شیمیایی )سموم(، برای و

)صادره از سوی این سازمان(، وفق مقررات و ضوابط قانونی مربوطه نسبت به صدور مجوز های ورود و ترخیص بارای  
 هر محموله از آفتکش های شیمیایی)سموم( پس از بررسی های کارشناسی و فنی مربوطه، اقدام می نماید.

با توجه به الزام قانونی متقاضیان میبایست برای ثبت درخواست صدور مجوز ورود و ترخیص به سامانه جاامع تجاارت   
 ایران در وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه فرمایند.

به تفکیک زمان بنـدی و محـل     مشخصات و مراحل انجام عملیات صدور مجوز های ورود سموم

  اجرا

 متقاضی به همراه مدارک الزم به دبیرخانه سازمان)یک روزکاری(ارائه نامه درخواست  -1
 ارجاع درخواست به انضمام مدارک به دفتر آفتکش ها)یک روزکاری( -2
و ترخیص آفتکش های شایمیایی    بررسی تقاضا و مدارک ارسال شده توسط کارشناس صدور مجوز های ورود -3

 ()در صورت تکمیل بودن مدارک()یک تا دو روز کاری

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1110&tabid=859
https://www.ntsw.ir/
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1111&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1111&tabid=859
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تنظیم پیش نویس مجوز ورود و ارسال به رئیس گروه صدور پرواناه هاا، نظاارت بار تاامین، توزیاع و مصارف         -4
 سموم)یک روزکاری(

 ارسال پیش نویس مجوز ورود به مدیر کل دفتر آفتکش ها جهت بازبینی نهایی)نیم روز کاری(  -5
 رل آفات)نیم روز کاری(ارسال پیش نویس مجوز ورود برای تایید نهایی به معاون کنت -6
 تایید مجوز ورود توسط معاون کنترل آفات)یک روزکاری( -7
 ثبت اولیه مجوز در سامانه جامع تجارت ایران )زیر سامانه یکپارچه مجوزها()نیم روز کاری( -8
یم روز رقمی از سامانه جامع تجارت ایران )زیر سامانه یکپارچاه مجوزهاا()ن   14ثبت نهایی و صدور کد رهگیری  -9

 کاری(
 

به تفکیک زمان بندی و محل   مشخصات و مراحل انجام عملیات صدور مجوز های ترخیص سموم

  اجرا

 ارائه نامه درخواست متقاضی به همراه مدارک الزم به دبیرخانه سازمان)یک روزکاری( -1

 ارجاع درخواست به انضمام مدارک به دفتر آفتکش ها)یک روزکاری( -2
و ترخیص آفتکش های شایمیایی    و مدارک ارسال شده توسط کارشناس صدور مجوز های ورودبررسی تقاضا  -3

 )در صورت تکمیل بودن مدارک()دو تا سه روز کاری(
تنظیم پیش نویس مجوز ترخیص و ارسال به رئیس گروه صدور پروانه ها، نظارت بار تاامین، توزیاع و مصارف      -4

 سموم)یک روزکاری(
 ز ترخیص به مدیر کل دفتر آفتکش ها جهت بازبینی نهایی)نیم روز کاری(ارسال پیش نویس مجو -5
 ارسال پیش نویس مجوز ترخیص برای تایید نهایی به معاون کنترل آفات)نیم روز کاری( -6
 تایید مجوز ورود توسط معاون کنترل آفات)یک روزکاری( -7
 کپارچه مجوزها()نیم روز کاری(ثبت اولیه مجوز در سامانه جامع تجارت ایران )زیر سامانه ی -8
رقمی از سامانه جامع تجارت ایران )زیر سامانه یکپارچاه مجوزهاا()نیم روز    14ثبت نهایی و صدور کد رهگیری  -9

 کاری(
  

 صدور مجوز های مربوط به کسب و کار تهیه و تدارک سموم و عوامل بیولوژیک :18ماده 
 

 ثبت نام تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی -الف
 ثبت نام تجاری عوامل میکروبی کنترل آفات

یا آفت کش های میکروبی شامل باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و تک یاختگان و  عوامل میکروبی کنترل کننده آفات
 ژنتیکی می باشند. یا میکروارگانیسم های تغییر یافته از نظر

با توجه به قانون ملی ایمنی زیستی این دستورالعمل شامل اطالعات الزم برای ثبت آفت کش های میکروبی حاوی 
 عوامل تغییر یافته ژنتیکی نیست.

به دلیل ماهیت عوامل بیولوژیک کنترل آفات بعضی از ملزومات اطالعاتی برای ثبت این عوامل با اطالعات مربوط به 
آفت کش های شیمیایی متفاوت است. این اصل کلی که باید ضمن اثر بخش بودن، خطرغیرقابل قبولی را برای ثبت 

 کاربران، مصرف کنندگان و یا محیط زیست ایجاد ننمایند در مورد ثبت این آفت کش ها نیز مصداق دارد.

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1112&tabid=859


 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

105 

 

تجاری، نام عمومی، شرکت سازنده شرکت متقاضی ثبت آفت کش میکروبی جدید باید درخواست ثبت را که در آن نام 
یا فرموله کننده، آدرس، آفت یا آفات هدف، محصول تیمار شونده و فرموالسیون مشخص شده باشد به همراه مدارک و 

مندرج در وب سایت این سازمان و فرم  "دستورالعمل ثبت آفت کش های میکروبی" اطالعات کافی و جامع مطابق
خه نوشتاری و یک عدد لوح فشرده با سربرگ و مهر شرکت اصلی تولیدکننده به سازمان نس 3های الزم برای دانلود در 

 ارسال کند. ذکر مرکز آزمایش کننده و منابع آزمون هر بخش ضروری است.

 

 مشخصات و مراحل انجام کار به تفکیک زمان بندی و محل اجرا

عمل های مندرج در شارح خادمات باه دبیرخاناه     ارائه نامه درخواست ثبت به همراه مدارک الزم مطابق دستورال -1
 سازمان. یک روز اداری

معاونات آفات کاش هاای      -بررسی تقاضا و مدارک ارسال شده توسط کارشناس ثبت در دفتر آفات کاش هاا    -2
 هفته کاری 2غیرشیمیایی و بیولوژیک. 

 در صورت کسری مدارک، مکاتبه با شرکت متقاضی. یک روز اداری -3
 ل مدارک، طرح درخواست و بررسی مدارک در کارگروه تخصصی ثبت. دو ماهدر صورت تکمی -4
اعالم مصوبه کارگروه پس از تأیید صورتجلسه توسط اعضا، به هیأت نظارت بر سموم. در صاورت مخالفات باا     -5

 ثبت و نیاز به اطالعات بیشتر مصوبه به شرکت متقاضی اعالم خواهد شد. یک هفته کاری
 صوبه کارگروه در هیأت نظارت بر سموم.طرح درخواست و م -6
ارسال به یکی از مؤسسات تحقیقاتی تک محصولی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی یا مؤسسات دانشگاهی معتبر  -7

 برای انجام آزمایش بررسی کارایی.
 2ی. ارسال نتیجه طرح به سازمان و مطالعه طرح توسط مدیریت های مربوطه و اعالم نظر به کارگروه تخصص  -8

 هفته کاری.
 بررسی مدارک در کارگروه تخصصی و اعالم نظر به هیأت نظارت بر سموم جهت تصویب. یک ماه  -9

 .بررسی در هیأت نظارت و اعالم مصوبه به شرکت متقاضی -10
 

 کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیاییصدور پروانه تولید عوامل میکروبی  -ب 

 مشخصات و مراحل انجام کار به تفکیک زمان بندی و محل اجرا

ارائه مدارک شرکت متقاضی به همراه مدارک مسئول فنی مطابق ضوابط مندرج در شرح خادمت باه دبیرخاناه      -1
 سازمان.یک روز اداری

 -شده و تشکیل پرونده توسط کارشناس صدور پرواناه در دفتار آفات کاش هاا     بررسی تقاضا و مدارک ارسال   -2
 روز اداری 3معاونت آفت کش های غیرشیمیایی و بیولوژیک. 

 در صورت کسری مدارک، مکاتبه با شرکت متقاضی. یک روز اداری  -3
 آزمون.در صورت تکمیل مدارک اعالم آمادگی مسئول فنی برای برگزاری آزمون و تعیین تاریخ   -4
 اعالم نتیجه آزمون به شرکت متقاضی. یک هفته کاری.  -5
 هفته کاری. 2بازدید از خط تولید کارگاه و یا کارخانه.   -6
 ارسال پرونده شرکت متقاضی به هیأت نظارت بر سموم برای تعیین صالحیت مسئول فنی. یک ماه  -7
 روز اداری اعالم مصوبه هیأت نظارت بر سموم به شرکت متقاضی. یک  -8

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1113&tabid=859
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 اعالم محل کارآموزی از طرف شرکت متقاضی به این سازمان.  -9
 صدور معرفی نامه کارآموزی برای مسئول فنی معرفی شده. یک روز اداری -10
 ارسال گواهی طی دوره کارآموزی به همراه گزارش توسط شرکت متقاضی به این سازمان. -11
 صدور پروانه واردات. یک هفته اداری. -12
 مکاتبه با شرکت جهت تحویل پروانه. یک روز اداری -31
 

 صدور تأییدیه برچسب سموم -ج 

از آنجایی که کاربرد مناسب و هماهنگ با اصول و توصیه های مربوطه برای هریک از آفت کش هاای شایمیایی یکای از    
در صورت انجام مناسب آن به هدف نهاایی کاه هماان کنتارل       های تدارک و مصرف این مواد می باشد، مهمترین حلقه

عوامل خسارت زای گیاهی است می توان نائل شد. برچسب سموم در حقیقت شناسنامه کاربردی سم می باشد که بایساتی  

 .تا مجاز به الصاق بر روی ظروف گرددطبق ضوابط و مصوبات هیات نظارت بر سموم تدوین و مورد تایید قرار گرفته 
 ( ارائه درخواست به انضمام تصویر چاپی برچسب به کارشناس بررسی برچسب1

 بررسی برچسب پیشنهادی توسط کارشناس بررسی کننده برچسب )سه روز کاری( (2
 ( ارائه نظرات اصالحی روی برچسب پیشنهادی به متقاضی3 
 نامه رسمی اولیه به دبیرخانه ( ارائه نسخه نهایی جدید منضم به4 
 ارجاع درخواست به انضمام نسخه نهایی برچسب به دفتر آفتکشها)نیم روز کاری( (5 
 (ارجاع درخواست به انضمام نسخه نهایی برچسب به کارشناس بررسی کننده برچسب)نیم روز کاری(6 
 ها)نیم روزکاری( ( تنظیم پیش نویس تاییدیه برچسب برای تایید به مدیر کل دفتر آفتکش7 
 (صدور تاییدیه برچسب و ارائه به متقاضی)نیم روزکاری(8 

 

 صدور مجوز های مربوط به صادرات و واردات محموله های گیاهی : 19ماده 

 ترانزیت بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجامالف( 

صدور مجوز ترانزیت برای محموله های کشاورزی و گیاهی به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماریهاای گیااهی غیار    
 بومی

 مشخصات و مراحل انجام کار به تفکیک زمان بندی و محل اجرا
 الف: ارائه درخواست توسط شرکت متقاضی دریافت مجوز ترانزیت محصوالت گیاهی

ست توسط کارشناس مربوطه در خصوص نوع محصول مرز ورودی و خروجی و کشور مبداء و مقصاد و  ب: بررسی درخوا
 تعهدات قبلی شرکت

 ج: در صورت تایید همه موارد مندرج در بند ب تهیه پیش نویس و تایپ آن و ارجاع به مقام مجاز جهت تایید

 د: تایید نهایی و صدور مجوز مربوطه

 ساعت کاری زمان خواهد برد 48تکمیل مدارک عدم وجود مشکل  کلیه مراحل انجام کار به شرط

 تمدید شرایط قرنطینه، تغییر گمرک ورودی و سایر اصالحاتب( 

 مراحل انجام کار

 الف: ارائه درخواست توسط شرکت در سربرگ شرکت

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1114&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1115&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1116&tabid=859
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کارشناس مربوطه و امکان انجام آن )درخصوص تغییر مرز ورودی امکان واردات از مرز جدید  ب: بررسی درخواست توسط
 و یا امکان تمدید مهلت اعتبار

 نویس مربوطه توسط کارشناس مربوطه ج: تهیه پیش

 د: ارجاع نامه به مقام مجاز و تایید نهایی آن و صدور نامه

 ساعت کاری به طول خواهد انجامید 48کل انجام کار با طی مراحل اداری به طور معمول 

 

تحلیل خطر محصوالت کشاورزی وارداتی در فهرست کاالها با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و ت( 

 دزیا
ک قرنطینه ای کم متوسط و سورزی و تعیین گروه ریسکی آنها در یکی از گروه های با ری یل خطر محصوالت کشتتحل

 یا زیاد یا محصوالت مشمول بازرسی

 مراحل انجام کار

 الف: درخواست متقاضی برای صدور شرایط قرنطینه ای به دبیرخانه سازمان حفظ نباتات

برای تعیین اینکه تحلیل خطر واردات قبالً انجام گرفته است یاخیر و چنانچه قبالً ب: ارجاع پرونده به کارشناس مربوطه 
 تحلیل خطر انجام گرفته است در کدام دسته ریسکی قرار دارد

ج: در صورتی که تحلیل خطر قبالً انجام نگرفته است ارجاع پرونده به دفتر پایش و تحلیل خطار بارای انجاام مراحال     
 تحلیل خطر

 یجه تحلیل خطر به دفتر قرنطینهد: اعالم نت

  ه: ارجاع پرونده به مدیرین تدویت ضوابط استانداغرد ها و برنامه های کنترلی برای تعیین نیاز به ضدعفونی و نوع آن

 و: اعالم نتیجه ضدعفونی به دفتر قرنطینه

وطه به قاائم مقاام وزیار در    ز: جمع بندی شرایط و تعیین کروه ریسکی مربوطه و اعالم رسمی آن به همراه شرایط مرب

  امور بازرگانی

مراحل الف و ب به طور معمول یک روز کاری مرحله ج بسته به شرایط از یک هفته تا یک ماه و در ماوارد اساتثناء تاا    
 چند ماه مرحله د ه و به طور معمول از دو روز تا یک هفته و مرحله ز دو روز به طول خواهد انجامید

معمول زمان الزم برای انجام این خدمت به طور متوسط از سه هفته تا یک ماه تخماین زده مای    با توجه به موارد فوق

 .شود

 

 صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصوالت کشاورزی که قبالً تحلیل خطر شده اندج ( 
ی برای محموله های گیاهی که قبالً تحلیل خطر شده اند و در فهرسات کاالهاای باا ریساک     صدور شرایط قرنطینه ا

با توجه به الزام قانونی، متقاضیان میبایست برای ثبت درخواست صدور مجوز ورود و شرایط  قرنطینه ای زیاد قرار دارند
 صنعت معدن تجارت مراجعه فرمایند. قرنطینه ای واردات محصوالت کشاورزی به سامانه جامع تجارت ایران در وزارت

 
 مراحل کار:

 الف: تکمیل مدارک و ارائه آنها به دبیر خانه سازمان

 ب: ارجاع پرونده به دفتر قرنطینه

 ج: ارجاع مدارک به کارشناس بررسی مدارک

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1117&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1117&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1117&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1117&tabid=859
http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1118&tabid=859
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 د: در صورت کامل بودن مدارک ارجاع پرونده به کارشناس صدور مجوز

 به مقام مجاز برای امضاء نهاییه: تهیه پیشنویس مجوز و ارجاع  

 و: ارجاع به دبیر خانه برای پرینت و ارائه مجوز به متقاضی

در صورت تکمیل بودن مدارک کل پروسه انجام کار در دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات و در مدت دو روز کاری انجام 
 خواهد شد

 مدارک مورد نیاز 
 الف فرم درخواست مجوز واردات

درخواست در سربرگ شرکتب: نامه   

 ج: کپی کارت بازرگانی

 د: کپی پروفورما
ه: فرم تکمیل شده تایید گلخانه توسط مدیریت حفظ نباتات محل گلخانه قرنطینه بعد از ورود)ویژه اندام های گیاهی 

 مشمول 
 و:تعهد نامه محضری واردکننده 

 ز: تعهد نامه محضری گلخانه دار 
ریوم در سربرگ شرکتح: تعهد موسوم به آگروباکت  

 ط:قرارداد فیمابین واردکننده و گلخانه دار

(ی:تعهد نامه واردکنندگان پیاز گلهای زینتی )ویژه پیاز گلهای زینتی  

(ک:تعهد نامه گلخانه دار شمعدانی)ویژه محموله نشاء شمعدانی  

 

 گواهی بهداشت نباتیصدور د ( 
با توجه به راه اندازی سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی از این پس کلیه مراحال مرباوط باه صادور گاواهی      

 .انجام میپذیرد http://pms.ppo.ir/Loginبهداشت گیاهی از طریق سامانه 

 مراحل کار: 

   ثبت نام شرکت در سامانه صدور گواهی بهداشت گیاهی:الف

 راجعه شرکت به یکی از مراکز قرنطینه گیاهی به منظور فعال کردن و دریافت کد کاربری و رمز عبور شرکتب:م

توضیح اینکه انجام این دو مرحله برای ثبت شرکت به عنوان شرکت فعال در صادرات محصوالت کشااورزی ضاروری   
 .بوده و یکبار انجام آن کفایت می نماید

ت تکمیل فرم مربوطه برای هر محمولاه صاادراتی و ثبات درخواسات و دریافات کاد       جعه شرکت به سامانه جهامر ج:
 رهگیری

د: مراجعه به یکی از مراکز قرنطینه گیاهی کشور و درخواست بازدید محموله و انجام مراحل الزم جهت صادور گاواهی   
 بهداشت گیاهی

 مجاز در امور قرنطینه ه: بازدید محموله توسط کارشناس قرنطینه یا کارشناس کلینیک گیاهپزشکی

و: تایید سالمت محموله از نظر عدم آلودگی به آفات و بیماریهای مهم و قرنطینه ای و یا انجام ضادعفونی )در صاورت   

  نیاز( و سپس تایید سالمت محموله

 ز: صدور گواهی بهداشت گیاهی

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1119&tabid=859
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ساعت تا  48مورد نیاز از  گی و ضدعفونیکل زمان مورد نیاز بسته به سالمت محموله و یا نیاز به ضدعفونی و نوع آلود

 .چهارده روز کاری می باشد

 
 
 
 

 صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرکی( 
ولاه هاای کشااورزی از    آیین ناماه اجرایای آن تارخیص اناواع محم     12قانون حفظ نباتات و ماده  11با عنایت به ماده 

 .گمرکات کشور منوط به صدور اجازه ترخیص توسط قرنطینه نباتی مستقر در گمرک مربوطه می باشد

با عنایت به الزام قانونی و تزویج و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک از این پس کلیه مراحال تارخیص محمولاه    

 .انجام می پذیرد  https://epl.irica.ir/loginهای کشاورزی در بستر الکترونیکی گمرک به آدرس 

 
 مراحل کار: 

 الف: دریافت کد رهگیری توسط واردکننده از گمرک و ارجاع کار توسط گمرک به مرکز قرنطینه
 ب: مراجعه واردکننده به مرکز قرنطینه مستقر در گمرک و ارائه مدارک

 ج: بررسی مدارک توسط کارشناس قرنطینه

 د: در صورت کامل بودن مدارک بازدید محموله توسط کارشناس قرنطینه
ه: نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه در صورت نیاز )برای محموله های با ریسک قرنطینه ای زیاد و مشمول 

(به آزمایشگاه ضروری است قرنطینه بعد از ورود انجام نمونه برداری و ارسال نمونه  

 و: بررسی سالمت محموله در آزمایشگاه و حصول اطمینان از سالمت محموله
 ز: اعالم سالمت محموله به کارشناس مستقر در گمرک

کلیه مراحل انجام کار بسته به نوع محمولاه مقادار    ح: اعالم اجازه ترخیص محموله توسط کارشناس قرنطینه به گمرک
زم در شرایط معمول از دو ساعت تا دو روز متغیر بوده لیکن چنانچه مدارک محموله ناقص بوده و یا در آن و آزمایشات ال

لودگی محموله به آفات و بیماریهای قرنطینه ای اعالم گردد مراحل کار متفاوت بوده و زمان انجام آن نیاز  آ بررسی ها 
  .متغیر خواهد بود

 

از سازمان گیاه پزشکی  کلینیک هایآماده دریافت درخواست های صدور مجوز سامانه پنجره واحد کشاورزی  :20ماده 

در پنجره واحد در سراسر کشور می باشد. برای آشنایی با نحوه ارسال درخواست نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 .می باشدپیوست پی دی اف فایل کشاورزی 

 
 

http://ppo.ir/LinkClick.aspx?link=1120&tabid=859
https://epl.irica.ir/login?1
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 در بخش کشاورزیپیشرو و پشتیبان  های با کمک شرکتکسب و کارهای خرد توسعه ( 5-9

 :مقدمه 

-برای سالیان متمادی به عنوان ابزار سازماندهی تولید کشاورزی هم برای کشاورزان بزرگ 11کشاورزی قراردادی

سازی و ر دوران آزادسازی بازار، جهانیدمقیاس مورد استفاده قرار گرفته است. -مقیاس  و هم برای کشاورزان کوچک
ها و مقیاس برای تامین نهاده-توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی این خطر وجود دارد که کشاورزان کوچک

فروش محصوالت با مشکل روبرو شوند. در بسیاری از کشورها همزمان با سودآوری کشاورزان بزرگتر، کشاورزان 
جا مشاهده ند. نتیجه چنین وضعیتی تداوم هجوم جمعیت به شهرها است که تقریباً در همهگیرکوچک در حاشیه قرار می

 های اخیر است.های مهم کشور ما نیز در سالشود. این مسئله یکی از چالشمی
شدن بخش کشاورزی عوامل مهمی هستند که منجر به تغییر نگرش تولید شدن و صنعتیآزادسازی بازارها، جهانی

-اند. برای هماهنگی با این تغییرات الزم است کشاورزان، به خصوص  کشاورزان کوچکشاورزی گردیدهدر بخش ک
مقیاس خود را مجهز نمایند. بنابراین، برقراری و تقویت پیوندهای بین کشاورزان و صنایع بخش کشاورزی و همینطور 

یجاد چنین پیوندهایی کشاورزی قراردادی است. های انماید. یکی از روشبازارهای داخلی و جهانی اجتناب ناپذیر می
کشاورزی است. شرایط خاص  نوعدهنده موفقیت این تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه نشان

ای برای تقویت پیوند کشاورزان و صنایع وابسته مورد تواند به عنوان گزینهکشور ما گویای آن است که این الگو می
 ریزان قرار گیرد.گزاران و برنامهسیاستتوجه 

بررسی مشکالت کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی ایران گویای سطح پایین هماهنگی بین بخش های 
 های حمایت از فعالیتبجای ، مختلف زنجیره عرضه می باشد و تمرکز بر حمایت و تامین مالی زنجیره )عرضه( ارزش

عبارت دیگر ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تولیدکنندگان، صنعت فرآوری، صنعت  همی باشد. ب ،مستقل و جزیره ای
فروشی، عمده فروشی و مصرف کنندگان مشاهده می شود و این مسئله  هانبارداری، صنعت حمل و نقل، شبکه های خرد

الزم است با  ،بنابراینمنجر به شکاف باالی بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده محصوالت کشاورزی شده است. 
استفاده از سازوکاری مناسب ارتباط بخش های مختلف زنجیره تولید به ویژه ارتباط بین تولیدکنندگان و صنایع وابسته 
را تقویت نمود. توسعه و تکمیل زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی مبتنی بر کشاورزی قراردادی می تواند بر 

 مشکالت کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی را برطرف نماید. بسیاری از این نارسایی ها فائق آید و 
المللی از طریق کشاورزی گذاری داخلی و بینبا توجه به آنچه بیان شد، الزم است بستر مناسب برای تقویت سرمایه

ه است، قراردادی فراهم گردد. در مراحل اولیه که امکان ارتباط و پیوند بین کشاورزان و صنایع با مشکالتی همرا
در  زیادیالمللی، محصوالت توانند این نقش را ایفا نمایند. بر اساس تجربیات بینهای مربوطه میها و تشکلاتحادیه

توان به پنبه، برنج، چای، بخش کشاورزی ظرفیت الزم برای توسعه مبتنی بر قراردادها را دارند که از آن جمله می
 ... اشاره نمود. محصوالت گوشتی، محصوالت سبزی و صیفی و 

 
   اهداف طرح کشاورزی مبتنی بر قرارداد در کسب و کارهای خرد بخش کشاورزی 

 ها پشتیبانبرقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاه های خرد و کوچک محلی با  .1
 ایجاد نهادهای واسط تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها .2
 خرد بخش کشاورزی و بنگاه های فعال در کل زنجیره ی ارزشایجاد امنیت شغلی برای بهره برداران  .3
 توسعه بخش کشاورزی به منظور افزایش بهره وری تولید کمی و کیفی محصوالت  .4

                                                 
11

 Contract Farming 
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 دهی درست و به موقع منابع مالی به بخش تولید و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی و صادراتی جهت .5
 

   تعاریف 

اورزی قراردادی خریدار را با تولیدکننده از طریق یک قرارداد الزام آور در یک تعریف ساده کش :کشاورزی قراردادی
سازوکاری است که  کشاورزی قراردادیبه عبارت دیگر، کند. دهد و نوع کاالیی که باید تولید شود مشخص میپیوند می

و صنایع تبدیلی های نظام فرآوری  را هماهنگ کرده و به تقویت فعالیت صنایع وابستهروابط میان کشاورزی و 
یک راهبرد موثر  عنوانانجامد. این فرایند باعث تحوالت مثبت در زنجیره تأمین مواد غذایی شده و نقش آن را به  می

باید به کشاورزی قراردادی به عنوان عنصری مفید در بهبود مدیریت زنجیره و تأمین مواد غذایی و . کند برجسته می
ای هر قرارداد در حد زیادی متفاوت است. قراردادها عموماً قبل از کاشت محصول در عمل، محتوکشاورزی توجه نمود. 

 های زیر ممکن است دیده شوند:شوند  و معموالً در بخشبسته می
 های کاشت، داشت و برداشت؛تاریخ -

 سطح زیر کشت؛ -
 مقادیر تحویلی؛ -
 ها؛نهاده -
 فرآیند تولید؛ -
 تقاضا برای نیروی کار؛ -
 بندی؛نیاز به درجه -
 قیمت یا فرمول قیمتی؛ و -
 مشاوره فنی. -

 

 این و است گسترده بسیار کوچک، واحدهای وکار کسب به مربوط ادبیات :کسب و کار خرد در بخش کشاورزی

. منظور از کسب وکارهای خرد شود ارایه گوناگونی تعاریف مختلف کشورهای که در است شده باعث نیز گستردگی
 پردازند. به تولید محصوالت )خام( کشاورزی می تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستند که مستقیماً

 
بازرگانی یا  تولیدی، یشرکتی است که به صورت متقاضی اجرای کشاورزی مبتنی بر قرارداد  مجری طرح: پشتیبان یا

 کند. بخش کشاورزی فعالیت میتبدیلی و تکمیلی  بنیان یا در قالب صنایع دانش
 

ریزی و  برنامه معاونت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هماهنگی و همکاری  ناظر اجرای طرح:
های  ای اولیه طرح ها و تأییدکننده به عنوان ناظر بر حسن اجرای تعهدات مجریان طرح دفتر امور اقتصادی -اقتصادی

کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی و  12مراکز خدمات توسعه کسب و کارهایشاورزی مبتنی بر قرارداد می باشد. ک
 ها به عهده خواهند داشت. عملیاتی وظیفه اجرایی و نظارت را در استان

 

مستقیم   هکنندباشند که خود تولید برداران خرد و کوچک بخش کشاورزی می تولیدکنندگان و بهره :کنندگان تأمین
 .هستندمحصوالت کشاورزی 

                                                 
12

 Business Developpment Services= BDSs 
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ها، تولید، فرآوری و  های فعال در تامین نهاده به کلیه بخشزنجیره ارزش  :زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی
های هر  دار هر استان بر اساس مزیت ها و ظرفیت اولویتزنجیره ارزش گردد.    بندی، حمل و نقل و بازار اطالق می بسته

 استان توسط دفتر امور اقتصادی تعیین خواهد شد.
 

قانون  18دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال ذیل تبصره کلیه بانکها و موسسات مورد اشاره در  :موسسات عامل
 هستند.بانک  دجه مشتمل بر بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و پستبرنامه و بو

 
  واحدهای مشمول 

ار فعالین امر در حوزه تسهیالت موضوع این دستورالعمل به منظور استفاده از روش کشاورزی مبتنی بر قرارداد در اختی
های مختلف )زراعی، باغی، شیالت، دام وطیور، عشایری، بازرگانی، مکانیزاسیون، صنایع و فرآوری( قرار خواهد گرفت. 

زنجیره تامین و  سازی، راه اندازی، سرمایه در گردش واحد های بهینهتکمیل، توسعه، این تسهیالت به منظور ایجاد، 
یر میزان پرداخت آن بنا به شرایط استان و ظرفیت متغارزش محصوالت کشاورزی مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده و 

 باشد.می
 

   شرایط و ضوابط استفاده از تسهیالت اشتغال روستایی مدل کشاورزی مبتنی بر قرارداد 

فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی دارای خطوط و بازرگانی  تولیدیپیشرو ها، الزاماً شرکت های  مجری طرح .1
د، می باشند. مجری می نمی گرد تولید، بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول

دارای سابقه بایست پروانه ی بهره برداری و دیگر مجوزات قانونی الزم را داشته باشد. ضمناً شرکت های 
توسط سازوکاری که اهلیت و صالحیت مجری در اولویت قرار خواهند داشت. صادراتی با توان و سابقه فعالیت 

 ارگروه ملی کشاورزی قراردادی تعیین خواهد شد.گردد و در قالب ک اقتصادی تعیین میدر دفتر امور 
با  عقد قراردادتوسعه واحدها و همچنین برای در گردش ای و سرمایه  تسهیالت سرمایهتسهیالت به صورت  .2

تضمین اصل و سود سرمایه در گردش اعطایی، بر عهده ی  گیرد. میکشاورزان در اختیار مجری قرار خواهد 
 اختیار بانک قرار دهد. مجری بوده  و می بایست وثایق و تضامین مورد نیاز بانک را تأمین و در

خرید تضمینی قرارداد و برای  انیا بهره بردار انکشاورزبا تسهیالت دریافت به ازای متقاضی ملزم است  .3
محصول قرارداد امضاء نموده  و فرآیندهای آموزش، ارتقای بهره وری و خدمات فنی مشاوره ای به کشاورزان 

مجری طرح متعهد است منابع مالی ناشی از این تسهیالت را صرفاً برای خرید محصول مورد  ز اجرا نماید.را نی
 نظر صرف نماید.

قانون بودجه  18نامه تبصره  بر اساس تفاهمنرخ سود تسهیالت معادل ، د تسهیالت سرمایه در گردشنرخ سو .4
بایست  باشد. مجری طرح می ماه می 12ی بازگشت تسهیالت در هر طرح  بوده  و حداکثر دوره 1398سال 

این دستورالعمل، ظرف مدت کمتر از یک سال اصل  پس از دریافت تسهیالت مطابق با گردش کار و ضوابط
تسهیالت به همراه سود متعلقه را به صورت کامل به بانک بازگردانده و در صورت موافقت بانک، مجری 

 تواند مجدداً تسهیالت جدید را برای اجرای طرح در سال های بعد به صورت متناوب دریافت نماید. می
ی در این طرح، می بایست مستقیماً به حساب تأمین کنندگان محصول تسهیالت سرمایه در گردش اعطای .5

. پس از تأئید تسهیالت و عقد قرارداد بانکی بین بانک و مجری طرح، فهرست تأمین کنندگان واریز گردد
تحت قراداد به بانک عامل ارسال گردیده و در زمان های اعالمی خرید محصول از سوی مجری طرح، 

گان تحت قرارداد به بانک عامل ارسال گردیده و در زمان های اعالمی خرید محصول از فهرست تأمین کنند
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سازی می نماید، سپس سوی مجری، بانک تسهیالت را در حساب مشترکی بین بانک و مجری طرح، کار
خریدار( تحویل داده و قبض کشاورزان( تحت قرارداد محصول خود را به مجری )هریک از تأمین کنندگان )

این قبض . تأمین کننده می توان با ارائه رسید محصول ممهور به مهر شرکت خریدار شده را دریافت می نمایند
به بانک، وجه آن را به صورت نقد در حساب خود در همان بانک دریافت نماید.  به منظور ردیابی و پایش 

ها به  پرداخت  در این طرح الزاماً کلیه دقیق فرآیند و جلوگیری از انحراف و مصرف منابع به صورت های دیگر
 تأمین کنندگان تحت قرارداد به صورت نقدی و در حساب تأمین کننده در همان بانک انجام خواهد شد.

توسط مجری طرح و یا گزارش  لرعایت شرایط و ضوابط این دستورالعم در صورت عدم اجرای تعهدات، .6
ناظرین طرح مبنی بر عدم اجرای صحیح این فرآیندها و یا انحراف منابع، ضمن جلوگیری از پرداخت های 

% محاسبه و اخذ می شود و تسهیالت بعدی نیز به مجری تعلق 18بعدی در هر مرحله، سود تسهیالت به نرخ 
 ت.نخواهد گرف

فهرست تأمین کنندگان  به همراه مشخصات کامل آنها نظیر کد ملی، آدرس، شماره تماس، می بایست در  .7
اختیار ناظر یا ناظران طرح قرار گیرد. همچنین در صورت نیاز فهرست و متن قراردادها توسط ناظرین کنترل 

 خواهد شد.
با توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی، عدم وجود اقساط معوق بدهی ریالی، چک برگشتی  .8

وعیت های بانکی و مالی، توسط مجری طرح الزامی است و امکان پرداخت بدهی ها، و عدم شمول دیگر ممن
تسویه تسهیالت قبلی، استمهال بدهی، و هرگونه توافق دیگر بین بانک و مجری طرح در این گونه موارد 

 مجاز نمی باشد.
و در صورتی که  پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش، حداکثر تا سقف پروانه ی بهره برداری مجاز است .9

مجری طرح تسهیالت در گردش دیگری را از  شبکه ی بانکی کشور دریافت نموده و تسویه ننموده است، 
 میزان تقاضای مجری طرح منهای کل تسهیالت سرمایه در گردش قبلی می بایست در نظر گرفته شود.

 

  :سایر الزامات 

 ادیافزاد مدیریت پروژه کشاورزی قرارد طراحی و تولید نرم .1

 های عامل بانککافی تسهیالت توسط  تامین به موقع  و .2
 پرداخت تسهیالت تصویب و تسریع مراحل پذیرش، بررسی، همکاری جدی بانک ها در .3

ها با همکاری سازمان نظام مهندسی  ( کشاورزی در استانBDSsخدمات توسعه کسب و کارهای ) ارایه .4
 کشاورزی و منابع طبیعی

ریزی و امور اقتصادی( درکلیه مراحل مختلف  ها )معاونت برنامه ی جدی سازمان جهاد کشاورزی استانپیگیر .5
 معرفی تا  پرداخت تسهیالت به طرح ها

ها  سازمان جهاد کشاورزی استانسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری نظارت مستمر  .6
مسائل   و انعکاس مشکالت و بر مراحل مختلف اجرای طرح ها )معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی( 

 کننده تسهیالت دریافت

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی استان موظف است نظارت بر اجرای دقیق فرآیندها در شرکت های  .7
یدهای و فرآیندهای پرداخت و تهیه و تنظیم گزارشات ادواری، بازد  مجری، تأمین کنندگان تحت قرارداد

 میدانی و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل از طریق ناظر طرح را داشته باشد. 
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معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی استانها موظف است نسبت به تهیه گزارشات تخصصی در خصوص  .8
ورت ی پیشرفت هریک از طرح ها، و اعالم توقف و یا اعالم تخلف به بانک برای قطع تسهیالت در ص نحوه

 ها را اقدام نماید.  عدم اجرای دستورالعمل
کشاورزان که از الگوی کشاورزی مبتنی بر  به را ای بیمه کامل پوشش است موظف کشاورزی بیمه صندوق .9

 قرارداد استفاده می نمایند، ایجاد نماید.
در جهت اجرای طرح تولید مبتنی بر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی استانها نقش هدایت مؤثرتر منابع   .10

 قرارداد را بر عهده دارد. 

ای و فنی  شرکتهای خدمات مشاورهخدمات دهندگان توسعه کسب و کار،  های الزم برای سازماندهی آموزش .11
 کشاورزی برداران  و بهرهها  پشتیبان ،ومهندسی

 

 

 :گردش کار 

قانون بودجه،  18گردش کار در چارچوب فلوچات تعریف شده در دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال ذیل تبصره 
شرکتهای پیشرو بر اساس با درخواست مجری طرح و نهایتاً تایید دفتر امور اقتصادی صورت خواهد گرفت. شناسایی 

آنها برای استفاده از این منابع نقش مهمی در استفاده درست و کارای ها و معرفی  زنجیره های ارزش اولویت دار استان
 منابع خواهد داشت.

نظارت فنی و اجرایی، در راستای مصرف بهینه تسهیالت اعطایی به عهده معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان 
در هر استان موظف است گزارش عملکرد تسهیالت موضوع این دستورالعمل را عاونت م جهاد کشاورزی استان می باشد.

 روزه به دفتر امور اقتصادی ارسال نماید.یک ماهه مقاطع 
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 یکشاورز بخش یبازرگان خدمات یکارها و کسب توسعه تیفعال رستهاجرایی ( برنامه 5-10

تجربیات جهانی، توسعه زنجیره عرضه رویکرد مناسبی جهت انجام اصالحات مورد نیاز در مدیریت سیستم  بر اساس
بنابراین  با عنایت به مسئولیت حوزه  .های تولید و بازاریابی کشاورزی و فائق آمدن بر این مشکالت به حساب می آید

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و برنامه ریزی، بازرگانی و صنایع کشاورزی در امر ساماندهی  تولید، تجارت و 
سیاستگذاری  و نظارت بر صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و با توجه به تاکید جناب آقای مهندس حجتی، وزیر محترم 
جهاد کشاورزی،در ارتباط با تامین مالی زنجیره های عرضه به جای فعالیت جزیره ای در ابالغیه مربوط به برنامه های 

 ،  حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره های تأمین از راهبردهای اساسی حوزه بازرگانی به شمار می رود. اشتغال
درراستای تحقق اهداف تعیین شده برای ایجاد وتثبیت اشتغال موضوع تفاهم نامه سه جانبه بین وزارت جهادکشاورزی، 

ه بازرگانی واجد شرایط دریافت تسهیالت به شرح های حوز سازمان برنامه و بودجه وصندوق توسعه ملی، رسته فعالیت
 باشند: ذیل می

 
 خدمات  بازرگانی و تجاری   شرکت های 

یکی از مسائل اصلی در فرایند عرضه و توزیع محصوالت کشاورزی، عدم وجود سامانه های اطالعاتی گسترده  و کم 
اشد. این امر بویژه در ارتباط با محصوالت بودن اطالعات تولیدکنندگان از ترجیحات و سالیق مصرف کنندگان می ب

  شرکت های خدمات بازرگانیحمایت از ایجاد و توسعه . از اینرو بیشتر مشهود استصادراتی و بازارهای هدف آنها 

گام مهمی در جهت شناخت نیاز های بازار و ترجیحات مصرف کنندگان و انتقال آن   توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
ر نتیجه بهبود کیفیت و افزایش استاندارد های محصوالت تولیدی متناسب با نیاز های بازار، افزایش به بخش تولید و د

و کسب و کار کشاورزی خواهد شد. بنابراین ایجاد اشتغال  همچنین توسعهارتقا کارایی بازار و  سود تولید کنندگان 
های مختلف می  بازرگانی در بین رسته فعالیتشرکت های خدمات بازرگانی یکی از اولویت های اصلی معاونت توسعه 

باشد. الزم به توضیح است که منظور از شرکت های خدمات بازرگانی، شرکت هایی است که در راستای توسعه بازار و 
ارائه خدمات بازاری)از جمله اطالعات بازار، خدمات بیمه ای، حقوقی و...( در همه ابعاد داخلی و خارجی به تولید 

توان به شرح ذیل  ها را می تشکل ها  و سایر فعاالن بازار ارائه خدمت می نماید. برخی از وظایف این شرکت کنندگان،
 ارایه کرد:

  گردآوری اطالعات تجاری و بازرگانی محصوالت و فرآورده های کشاورزی از پایگاههای اطالعاتی داخلی و
ت بازارهای داخلی وبین المللی به تولید کنندگان خارجی و ارائه خدمات مشاوره ای بازاریابی به منظور شناخ

 محصوالت و فرآورده های کشاورزی 

  دسترسی به اطالعات کامل از بازارهای هدف به منظور معرفی و ایجاد ارتباط بین عوامل عرضه و تقاضا در
 این بازارها.

 ل مختلف، در بازارهای آگاهی از میزان تولید، مصرف، عرضه و تقاضای تولیدات کشاورزی وغذایی در فصو
 داخلی و خارجی و ارائه آن به متقاضیان .

  شناخت پتانسیل های شرکت های فعال در حوزه  تولید ،واردات و صادرات محصوالت و فرآورده های
 کشاورزی در داخل و در سطح بین المللی 

 لی و ایجادزمینه الزم  برای ورود انجام مطالعات میدانی و انجام مطالعات و تحقیقات بازار در بازارهای بین المل
واحدهای تولید بخش کشاورزی به بازارهای خارجی بکار گیری استراتژی های مناسب بازاریابی در بازارهای 

 داخلی و خارجی.
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  انجام تحلیل های مالی واحدهای تولیدی در راستای بهینه سازی هزینه های تولید و بازاریابی و ارائه مشاوره
 های بورسی

 ی و شناساندن تولید کنندگان و محصوالت تولیدی آنها در فضای مجازی و غیر مجازی معرف 

  ، ارائه مجموعه ای از آموزش های فنی ، تخصصی و تجاری در قالب بسته های آموزشی ) شامل فیلم
 سخنرانی ، کارگاه آموزشی و تورهای تعالی سازمانی( به بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی 

 

 

  خدمات حمل و نقل ویژه   -شامل خدمات بسته بندی ویژه محصوالت کشاورزی ( شرکت های خدمات لجستیکی

 –خدمات سورتینگ محصوالت کشاورزی  –خدمات انبار و سردخانه ویژه محصوالت کشاورزی  –محصوالت کشاورزی 

خدمات تحویل کاال در  –شاورزی خدمات گمرکی ویژه محصوالت ک–خدمات بسته بندی حمل ویژه محصوالت کشاورزی 

 مقصد (

  این شرکت ها ، شرکت هایی هستند با تجارب کافی در امر صادرات و واردات محصوالت کشاورزی که بر
فرایند  صادرات یا واردات از مبداء کشت و برداشت محصول تا تحویل به مراکز عمده فروشی، پخش و زنجیره 

 خدمات فوق را به متقاضیان ارائه می نمایند. های عرضه دارای توانمندی الزم بوده و

  این شرکت ها می توانند با مالکیت مستقیم و یا مدیریت دارایی های مورد نیاز زنجیره تولید و عرضه را در
 اختیار داشته باشند.

 .خدمات حمل و نقل داخلی و بین المللی و همچنین مشاوره در زمینه امور حمل و نقل را ارائه می نمایند 

  ارائه خدمات ذخیره سازی و بسته بندی بندی محصوالت به شیوه های مختلف حسب درخواست متقاضیان را
 .انجام می دهند

 

 : )شرکت های تامین مالی و خدمات بیمه ای)  پوشش ریسک تجاری و قیمتی 

 ن برای اخذ منابع ارائه خدمات مالی از طریق پرداخت مستقیم منابع در قالب قرارداد و یا واسط در ارائه تضامی
 مالی از موسسات مالی و بانکی و همچنین ارائه مشاوره های مالی.

  این شرکت ها به عنوان واسطه های بازار بیمه عمل می کنند. با اخذ مجوز از صندوق بیمه کشاورزی به
ین  عنوان کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی در سطح مناطق روستایی و کشاورزی فعالیت می کنند.همچن

 در مورد ریسک های تجاری و قیمتی نیز با توجه به بیمه اتکایی امکان ارائه خدمت وجود دارد.
 

  بازرگانی کشاورزی و امورکشاورزی قراردادی: -شرکت های خدمات حقوقی تجاری 

  این شرکت ها خدمات مشاوره حقوقی در امور تجارت داخلی و بین المللی محصوالت و فرآورده های
 بازرگانان  ارائه می نمایند. کارخانه های فراوری، ا بین تولیدکنندگان،کشاورزی ر

  پیگیری حقوقی برای دعاوی قراردادهای تولید کشاورزی و قراردادهای تجاری محصوالت و فرآورده های
 کشاورزی در سطح داخلی و بین المللی.
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 : فروشگاههای سیار عرضه محصوالت کشاورزی 

لیدات کشاورزی بویژه محصوالت  سبزی و صیفی و میوه توسط خودرو، چرخ های در حال حاضر بخشی از تو
دستی،کانکس و...در مبادی ورودی و خروجی شهرها و همچنین بصورت سیار در مناطق و محالت عرضه می شود.این 

به شیوه عرضه بدلیل کاهش واسطه ها و کاهش دفعات تخلیه و بارگیری منجر به کاهش هزینه و کاهش خسارت 
محصول و نهایتا  در راستای منافع  تولیدکننده و مصرف کنندگان می باشد.متاسفانه عدم نظارت و سازماندهی این شیوه 
عرضه، علیرغم مزایای متعدد آن،مشکالت زیست محیطی، بهداشتی و در برخی مواقع موجب بروز اختالل در مدیریت 

شیوه عرضه تحت نظارت نهادهای مسئول،بویژه نظارت حمل و نقل را سبب میگردد.لذا انسجام بخشی به این 
 بهداشتی،فرصت مناسبی برای عرضه مستقیم و توسعه اشتغال زائی خواهد بود.

  این شرکت ها عرضه و توزیع محصوالت تازه و فرآورده های کشاورزی را به وسیله خودروهای ویژه ، به
شهر یا شهرکها و مجتمع های مسکونی در  صورت مستمر و منظم درساعات معین از روز در مناطق مشخص

داخل و اطراف شهرها عرضه می کنند.و یا با اخذ سفارشات در در مکان زندگی مشتریان به آنان تحویل می 
 دهند

 

  شرکت های پیشرو و دانش بنیان  تامین و عرضه محصوالت کشاورزی )با تاکید برسامانه های

 الکترونیکی(:

 وال با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی فعالیت می نمایند با اخذ مجوز این واحد های تجاری که معم
 قانونی از نهادهای ذیربط راه اندازی و تواما بصورت فیزیکی و در فضای مجازی به فعالیت می پردازند.

 ان این شرکتها دارای واحدهای نگهداری، بسته بندی و حمل بوده و بر اساس تقاضای مشتریان )مصرف کنندگ
نهایی و یا عرضه کنندگان در واحدهای خرده فروشی(به عرضه و تحویل محصوالت و فراورده های کشاورزی 

 می پردازند.

 

  :فروشگاهها و نمایشگاههای دایمی عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی واحدهای تولیدی و تشکل ها 

 شکل های مختلف شامل تعاونی این نوع واحدهای تجاری فروشگاهها و مراکز عرضه ای هستند که توسط ت
های تولیدی روستایی ، تعاونی های زنان روستایی، صندوق های زنان روستایی،   و ... در مراکز استانها، 
شهرهای بزرگ و گاهی نیز در نزدیکی مکان های تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی )در مناطق 

 کشاورزی تاسیس می شوند.روستایی(به منظور عرضه مستقیم محصوالت و فراورده های 

  این فروشگاهها  و مراکز می توانند شعباتی را به صورت دائمی در مراکز استانها، شهرهای بزرگ و یا خارج از
 کشور داشته باشند.

  این واحدهای تجاری گاهی در نزدیکی روستاها و یا مناطق جنگلی و تفرجگاهی  برای عرضه مستقیم
ی  احداث می شوند  که نقش عمده ای در توسعه گردشگری و توریسم محصوالت و فراورده های کشاورز

 روستایی دارند.
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 : )مجموعه بازارهای محلی  )در قالب  تعاونی ،شرکت و یا مجموعه افراد حقیقی 

 اجتماعی بستر مناسبی برای ایجاد و توسعه بازارهای اقتصادی و  در برخی از مناطق ایران، با توجه به شرایط اقلیمی،
. آنچه که محلی وجود دارد که طبعا عالوه بر اشتغالزایی باعث کاهش واسطه گری و فاصله بین تولید تا مصرف می شود

در اینجا به عنوان بازار محلی تعریف می گردد، بازارهایی است که تولیدکنندگان به صورت مستقیم، تولیدات خود را در 
علیرغم وجود پتانسیل باالی این بازارها در متاسفانه  ه می نمایند. فضایی رقابتی در مکانها و زمانهای مشخص ارائ

که مهمترین عامل آن جهت افزایش رقابت، کاهش هزینه های واسطه گری و اشتغالزایی، بهره کافی گرفته نشده است 
موجود ای محلی عدم مدیریت و امکانات مناسب در چنین بازارهایی است. از اینرو طرح های منتج به  ساماندهی بازاره

نیز از اولویت های معاونت  (از جمله، کنترل کیفی و بهداشتی محصوالت عرضه شده)و فراهم آوری زیرساخت موردنیاز 
توسعه بازرگانی محسوب شده و طبعا طرح های پیشنهادی در این زمینه نیز در صورت وجود توجیهات مناسب دارای 

 ارجحیت خواهند بود.

 ی از واحدهای عرضه کاال هستند که اغلب درنزدیکی مراکز تولیدمحصوالت و فراورده این بازارها مجموعه ا
های کشاورزی و یا مکانهای مشخص درشهرها قرار دارند و کشاورزان تولیدات خود را در طول هفته یک یا 

 دو بار برای عرضه به این بازارها می آورند.

 ه صورت تازه و توسط خود تولید کنندگان و کشاورزان از در این بازارها محصوالت و فراورده های کشاورزی ب
 مزرعه به بازار منتقل و عرضه می شود.

  این مجموعه ها می تواند توسط تشکل های روستایی تاسیس و با نظارت و هماهنگی شهرداریها در مناطق
 مختلف کشور فعالیت نمایند.

 ا نقش قابل توجهی دارند.زنان روستایی در راه اندازی و فعالیت مستمر این بازاره 

 

 :باراندازها ی عرضه محصوالت و فرآورده های کشاورزی 

 با عنایت به ضرورت کاهش ضایعات، بهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه های مبادله، ایجاد باراندازهای
وزیع محصوالت را می توان از اقدامات اساسی در جهت اصالح، بهبود و ساماندهی نظام عرضه و ت کشاورزیمحصوالت 

کشاورزی و توسعه و تکمیل زنجیره عرضه این محصوالت به شمار آورد. منظور از باراندازهای محصوالت کشاورزی، 
مجموعه ای است که در آن تجمیع و عرضه تولیدات کشاورزی)دام، طیور، زراعی، باغی، شیالت( بارعایت شرایط 

تجهیزات تخلیه، بارگیری، درجه بندی، بسته بندی، نگهداری در  بهداشتی و فنی و استقرار زیرساخت های مناسب شامل
سردخانه و انبار ایجاد می گردد. طبعا، ایجاد پایانه های بارانداز تک محصولی و چند محصولی در مبادی تولید، از رسته 

رنامه دستورالعمل دار معاونت توسعه بازرگانی به حساب می آید و در راستای اجرائی کردن این باولویت فعالیت های 
 جداگانه  تهیه و تنظم گردید است که به زودی ابالق خواهدشد.

  باراندازها مجموعه ای از واحدهای صنفی مرتبط شامل واحد های بازرگانی، انبارها ، سرخانه های متوسط و
کوچک، واحدهای سورتینگ ،بسته بندی و حمل و نقل هستند که در مراکز عمده ی تولید محصوالت و 

 فرآورده های کشاورزی فعالیت دارند.

 .تولید کنندگان و کشاورزان محصوالت خود رابه منظور قیمت گذاری و فروش به این مراکز منتقل می کنند 

  راه اندازی می شوند.  تعاونی های توزیع –باراندازها اغلب توسط اتحادیه صنفی،تعاونی های تولید 

 ور برای تامین محصوالت مورد نیاز خود به این باراندازها مراجعه خریداران این محصوالت از نقاط مختلف کش
 می کنند.
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  باراندازها نقش نمایشگاههای محصوالت تولیدی منطقه را نیز ایفا می نمایند بنحوی که در بارانداز امکان
عرضه نمون محصوالت فراهم و پس از عقد قرارداد محصول مستقیما از واحد تولیدی به محل مورد نظر 

 خریدار حمل و از حمل و نقل مضاعف ممانعت می شود.

 
 یکشاورز یصادرات یها انهیپا: 

یکی از مشکالت اصلی فراروی توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در ایران،  عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز می 
ی تولیدات کشاورزی، هر نه بدلیل ضعف زیرساختی موجود و از سویی دیگر ویژگی محدودکننده فسادپذیراباشد. متاسف

تولیدات کشاورزی که قابلیت صادرات دارند از چرخه بازار بصورت ضایعات حذف می شوند. وجود  ازساله حجم زیادی 
تجهیزات )که بصورت مجموعه ای از غالب بخش های مرتبط با زنجیره های صادرتی اعم از پایانه های صادراتی 

و نقل و... بصورت تجمیع شده در یک فضای مکانی مشخص تعریف می  ، انبارداری، حملسورتینگ و بسته بندی
 گردد.( یکی از اولویت های معاونت توسعه بازرگانی در جهت افزایش صادرات محصوالت کشاورزی می باشد. 

 

 : شرکت های زنجیره  ای  تولید و عرضه محصوالت کشاورزی 

می باشد  که رویکرد مناسبی ( ها انیجر) ندهایفرا و..( .بازار،یرآورف ،دیتول،نهاده نیتام) ها حلقه از یا مجموعه رهیزنج
 ها، حلقه نیب توازناز جمله مزایای آن  ایجاد  .برای بهبود نظام تولید و عرضه محصوالت کشاورزی شناخته می شود

 ینگهدار ،تدارکات.کیلجست یها نهیهز کاهش،سکیر تیریمد و سکیر عیتوز ،یمال و اطالعات،کاال انیجر عیتسر
 هیسرما و انجام  فیضع یها حلقه شناختبا  اسیمق در ییجو صرفه،ی در تولید و عرضهور بهره ارتقاء،یانسان یرویون

بسترسازی مناسب  ،فروش و عیتوز د،یتول وتوامان کامل رصدپذیری  امکان ،بازار شتریب رکردنیپذ تیریمد ،نهیبه یگذار
 می باشد.و...  ها یوتکنولوژ بازارها محصوالت، انیجر ردمو در بهتر و کامل اطالعاتبرای ارائه 

شرایط مناسبی برای سازماندهی نظام تولید  ،شرکت های زنجیره ای با اولویت تشکل های تولیدیو شکل گیری توسعه 
فراهم می ،توسعه بخش می باشد که توجه توامان به آن از ضرورتها و راهکارهای اجراییو بازرگانی بخش کشاورزی 

زمینه ساز تخصصی تر شدن فعالیت ها و ایجاد اشتغال عرضه،مراکز تولید و فعالین درعالوه بر پیوند مطلوب بین  .سازد
 خدماتی و نظارتی خواهد شد.،پژوهشی،آموزشی،فنی،مناسبی بویژه در حلقه های پشتیبان مانند حلقه های مدیریتی

  ارتقاء عملکرد زنجیره های تولید و عرضه یکی از مهمترین اهداف دولت در بخش کشاورزی توسعه و
محصوالت کشاورزی است. برای تحقق توسعه و ازتقاء عملکرد  این مجموعه ها بصورت متشکل در قالب 
شرکت و یا تعاونی ،مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی و مشمول اعطای تسهیالت اشتغال فراگیر و پایدار 

 روستایی می باشند.

 ه های تولید و عرضه شامل فعالیت های زیر می باشد :فعالیت های در زنجیر 
 فعالیت های قبل از مزرعه                   فعالیت های  درون مزرعه)بنگاه تولیدی(                     فعالیت های بعد از مزرعه                    

توزیع )  -عرضه   -فرآوری ،ذخیره سازی        تامین نهاده هاو تجهیزات و ابزارها           تولید محصول         

 بازار(

  حمل و نقل (،بسته بندی ، تامین مالی ، بیمه و پوشش  –در تمامی مراحل مباحث  لجستیک ) انبارداری
 خدمات بازاریابی مورد توجه می اشد -خدمات فنی  -ریسک  
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 واحدهای زراعی گردش برنامه سرمایه( 6

 1397قانون بودجه سال  18مورد نیاز بخش زراعي ذيل تبصره تسهیالت 
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 ها به تفکیک استان ر گندمتسهیالت سرمايه در گردش بذ

 

 استان رديف
 برنامه تولید بذر ) تن(

 میزان تسهیالت) میلیون ريال(
 جمع ديم آبي

 125312 24189 19477 4712 آذربایجان شرقی 1

 131958 25472 15290 10182 آذربایجان غربی 2

 203734 39327 20999 18328 اردبیل 3

 46024 8884 1017 7867 اصفهان 4

 8890 1716 0 1716 البرز 5

 137879 26615 6556 20059 ایالم 6

 66606 12857 5288 7569 بوشهر  7

 33342 6436 0 6436 تهران 8

 44332 8558 0 8557.5 جنوب استان کرمان 9

 30793 5944 2829 3115 چهارمحال و بختیاری 10

 9827 1897 0 1897 خراسان جنوبی 11

 190348 36743 5833 30910 خراسان رضوی 12

 79355 15318 7353 7965 خراسان شمالی  13

 382866 73905 3361 70544 خوزستان 14

 92638 17882 14853 3029 زنجان 15

 25794 4979 350 4629 سمنان 16

 14860 2869 0 2868.5 سیستان وبلوچستان 17

 330818 63858 7172 56686 فارس 18

 60317 11643 3905 7738 قزوین 19

 6413 1238 0 1238 قم 20

 162679 31402 23920 7482 کردستان 21

 31523 6085 0 6085 کرمان 22

 115790 22351 4371 17980 کرمانشاه  23

 52883 10208 7402 2806 کهگیلویه وبویراحمد 24

 229814 44361 19327.6 25033.6 گلستان 25

 881 170 170 0 گیالن 26

 145946 28172 17287 10885 لرستان 27

 32368 6248 0 6248 مازندران 28

 34735 6705 1520 5185 مرکزی 29

 15917 3073 0 3072.5 هرمزگان 30

 148919 28746 15748 12998 همدان 31

 6439 1243 0 1243 یزد 32

 3000000 579093 204028.6 375064.1   جمع
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 1398ب خود اتکائي پنبه به تفکیک استانها در سال پروژه حفظ اشتغال در طرح افزايش ضري

 نام استان  رديف
 سطح کشت)هکتار(

 حفظ اشتغال )نفر(
 تسهیالت سرمايه در گردش

 (میلیون ريال) 1398

 1,150 167 500 آذربایجان شرقی 1

 3,450 500 1،500 اصفهان 2

 12,500 2،000 6،000 اردبیل 3

 2,100 317 950 البرز 4

 15,000 2،250 6،750 راسان جنوبیخ 5

 50,000 7،333 22،000 خراسان رضوی 6

 14,000 2،100 6،300 خراسان شمالی 7

 35,000 5،233 15،700 فارس 8

 1,150 167 500 قم 9

 4,000 700 2،100 سمنان 10

 2,300 333 1،000 کرمان 11

 40,000 6،000 18،000 گلستان 12

 1,000 260 780 مازندران 13

 115 17 50 مرکزی 14

 460 67 200 هرمزگان 15

 215 30 90 یزد 16

 182,440 27473 82420 جمع کل

 شرایط دریافت تسهیالت:

 1398کشتکاران پنبه در سال  1   

 زارعین اجراکننده پروژه های بهزراعی پنبه شامل: کشت حفاظتی، کشت نشایی و کاشت و برداشت مکانیزه. 2

 دیران مراکز خدمات و تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانبا معرفی م 3
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جمعدیمآبیجمعدیمآبی

492291230901723198498182آذربايجان شرقي1

56518925911491099674170آذربايجان غربي 2

41724730771148017158129اردبیل 3

2192384273034937744اصفهان4

622736626211011البرز5

351702803863208602282ايالم6

94672591435381162137بوشهر 7

252453242556943043تهران8

2366802366840040جنوب کرمان9

141061227726382241034چهارمحال و بختیاري 10

1179001179020020خراسان جنوبي 11

820483951812156613932171خراسان رضوي12

296633206861732502676خراسان شمالي 13

2398325247529230740842450خوزستان14

1136092317103678197493زنجان15

1312634821660922325سمنان16

2029102029134034سیستان و بلوچستان17

1300373751916755622130251فارس 18

300073179361801512576قزوين19

34713893860606قم20

2019618139620159234145179کردستان21

2056902056935035کرمان22

53647939371475849175166کرمانشاه 23

138852526639151242044کهگیلويه وبويراحمد 24

789376973514867213456190گلستان25

045344534044گیالن26

3187263003948755450105لرستان27

1521485902380426733مازندران 28

298214559275413513687مرکزي 29

65160651611011هرمزگان30

439071046131485207584158همدان31

70060700612012يزد32

117647112500002426471200010003000جمع *

-1

-2

-3

-4

-5

-6

(میلیارد ریال)

شرايط دريافت تسهیالت سرمايه در گردش افزايش توانمندسازي تولید کنندگان گندم:

ارایه درخواست متقاضی به همراه مستندات به مرکز جهاد کشاورزی دهستان.

بررسی درخواست متقاضی در کارگروه شهرستان.

پس از تایید کارگروه شهرستان معرفی متقاضی به بانک عامل جهت پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش.

مبلغ تسهیالت به ازائ هر هکتار گندم آبی 1700 هزار ریال. 

مبلغ تسهیالت به ازائ هر هکتارگندم دیم 800 هزار ریال. 

بررسی درخواست متقاضی براساس اطالعات وارد شده در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده توسط کارشناس پهنه و تایید توسط مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان.

جدول تسهیالت سرمايه در گردش افزايش توانمندسازي تولید کنندگان گندم در سال زراعي 1397-98.

ف
دي
ر

نام استان 
سطح کشت )هکتار(

مبلغ اعتبار تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز
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مبلغ اعتبار تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز

(میلیارد ریال)

4922984آذربايجان شرقي1

5651896آذربايجان غربي 2

4172471اردبیل 3

2192337اصفهان4

622711البرز5

3517060ايالم6

946716بوشهر 7

2524543تهران8

2366840جنوب کرمان9

1410624چهارمحال و بختیاري 10

1179020خراسان جنوبي 11

82048139خراسان رضوي12

2966350خراسان شمالي 13

239832408خوزستان14

1136019زنجان15

1312622سمنان16

2029134سیستان و بلوچستان17

130037221فارس 18

3000751قزوين19

34716قم20

2019634کردستان21

2056935کرمان22

5364791کرمانشاه 23

1388524کهگیلويه وبويراحمد 24

78937134گلستان25

00گیالن26

3187254لرستان27

1521426مازندران 28

2982151مرکزي 29

651611هرمزگان30

4390775همدان31

700612يزد32

11764712000جمع *

-1

-2

-3

-4

-5

ارایه درخواست متقاضی به همراه مستندات به مرکز جهاد کشاورزی دهستان.

بررسی درخواست متقاضی براساس اطالعات وارد شده در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده توسط کارشناس پهنه و تایید توسط مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهستان.

بررسی درخواست متقاضی در کارگروه شهرستان.

پس از تایید کارگروه شهرستان معرفی متقاضی به بانک عامل جهت پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش.

مبلغ تسهیالت به ازائ هر هکتار گندم آبی 1700 هزار ریال جهت خرید لوله تیپ. 

جدول تسهیالت سرمايه در گردش افزايش توانمندي زارعین در افزايش بهره وري آب در سال زراعي 1397-98.

ف
دي
ر

سطح کشت )هکتار(نام استان 

شرايط دريافت تسهیالت سرمايه در گردش افزايش توانمندي زارعین در افزايش بهره وري آب:
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 برنامه دفتر امور غالت و محصو ت اساسي جهت تثبیت اشتغال بر اساس تفاهم همکاري وزارت جهاد کشاورزي, سازمان برنامه و بودجه رياست جمهوري و صندو  توسعه ملي

 )واحد: میلیون ریال( 

 

  درصد از کل سطح زیر کشت جو آبی14.3* 

  درصد از کل سطح زیر کشت جو دیم18.1**

  نفر در هر شرکت تثبیت اشتغال صورت می گیرد. 14 شرکت فعال تولید کننده بذر حبوبات، به طور متوسط برای  7*** در صورت بهره مندی از تسهیالت توسط 

  نفر در هر شرکت تثبیت اشتغال صورت می گیرد.10 شرکت فعال تولید کننده بذر برن ، به طور متوسط برای  3**** در صورت بهره مندی از تسهیالت توسط 

هزینه 

 واحد

                                                         شرح اعتبار           تسهیالت سرمایه ای تسهیالت سرمایه در گردش

سطح اجرا  عنوان پروژه                     

 )هکتار(

متوسط سطح کشت 

 هر کشاورز )هکتار(

تعداد تثبیت اشتغال 

 )نفر(

سرمایه در 

 گردش

تعداد تثبیت اشتغال 

 )نفر(
 تسهیالت

 افزایش توانمندی زارعین تولید کننده  جو آبی* - - 2200000 45025 2 90049 24.4

 افزایش توانمندی زارعین تولید کننده  جو دیم**   2800000 55858 3.4 189918 14.7

 دانه ای  ارتقا  توان تولیدکنندگان کشاورزان ذرت - - 400000 3200 5 16000 25

 ارتقا  توان تولیدکنندگان کشاورزان ذرت علوفه ای - - 401000 4010 4 16040 25

 تقویت و ارتقا  فعاالن و تولید کنندگان بذرحبوبات *** 45000 100 - 0 - 0 -

 افزایش توانمندی زارعین حبوبات دیم - - 800000 26667 1.5 40000 20

 توانمندسازی شالیکاران استان های گیالن و مازندران - - 700000 14286 0.7 10000 70

 توانمندسازی تولید کنندگان بذر استان های گیالن و مازندران**** 5000 30 - 0 - 0 -

 توسعه کشت لگوم های دیم - - 28000 700 2 1400 20

 توسعه کشت و حمایت از تولید کینوا  0 3000 75 2 150 20

 توسعه کشت محصوالت علوفه ای جدید  0 186000 4133 3 12400 15

 جمع  50000 130 7518000 153954 - 375957 -

 درصد از کل کشاورزان جو کار کشور در ن ر گرفته 16در مجمو  

 شده است.
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 نهادسازی در بخش کشاورزی -پیوست
های نهادی بخش کشاورزی به منظور افزایش اثربخشی  ظرفیت، توجه به تولید و اشتغال های مهم برنامه  یکی از بخش

توانند از ابعاد مختلف به بهبود  باشد. در این راستا، به نهادهای موثر در بخش کشاورزی که می می ارایه شدههای  برنامه
 شود: به شرح ذیل اشاره میگذاری و اشتغال در بخش کشاورزی کمک کنند،  سرمایه

 

 و نظام دامپزشکی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی های سازمان -الف
 به صورت زیر تعریف شده است: طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظاماهداف سازمان 

 .تالش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران -1

 .خالق حرفه ای در کلیه امور کشاورزیتالش در جهت ارتقای ا -2

 .الش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فنّآوری جدید در کشاورزی و رشته های مرتبطت -3

تالش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده ) آب و خاک، دام وطیور ، آبزیان،  -4
 .جنگل و مرتع ( به منظور دستیابی به توسعه پایدار

 .ش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزیتال -5

 .حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی -6

 .نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضای سازمان  -7

ی حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه ای مهندسین کشاورز  -8
  مند می شوند بهره

تالش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با   -9
 .دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی

 .تالش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی  -10

  حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی بخش  -11

 اماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعیتالش در جهت س  -12

 .کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور  -13

 
 :وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می شود

 های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی  همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت
 .و منابع طبیعی

 اری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات امور کشاورزی و منابع همک
 .طبیعی

  همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع
 .طبیعی

 عضای سازمانتالش در جهت تدوین و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر ا. 

  اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لوایح، تصویب نامه ها و آیین نامه های مرتبط به امور
 .کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد

 تدوین دستورالعمل ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه ای. 
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 ندسین کشاورزی و رشته های مرتبطصدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مه. 

  رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت
 .های ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه

 همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغالن کشاورزی. 

 بط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث همکاری با مراجع ذیر
 .غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء

  همکاری با مراجع ذیصالح د جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی
 .به مراجع ذیربطعضو و غیر عضو و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه 

 انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند. 

 همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 
 

 به صورت زیر تعریف شده است: ایران اسالم جمهوری دامپزشکیاهداف سازمان 

   در جهت ارتقای اخالق حرفه ای در کلیه امو دامپزشکی در چهار چوب ارزشهای عالیه اسالمتالش. 

  تالش در جهت حفظ شئون حرفه دامپزشکی. 

  تالش در جهت پیشبرد و اصالح امور دامپزشکی . 

  تالش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی. 

  بط حرفه ای بین دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکیتنظیم روا. 

   حفظ و حمایت از حقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده های حرفه دامپزشکی در برابر اشخاص حقیقی و
 . حقوقی

  حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه دامپزشکی بهره مند میشوند. 

   همکاری هر چه بیشتر شاغالن حرفه دامپزشکی با دستگاههای اجرائی دولتی به منظور ارتقاء تالش در جهت
 .بهداشت عمومی

  تالش در جهت دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی. 

  تالش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی . 
 

 شود: می تعیین زیر شرح به مانساز اختیارات و همچنین، وظائف

   همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور
 .دامپزشکی

  همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه های خدمات دامپزشکی. 

  رات و قوانین مربوط به امور دامپزشکیهمکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقر. 

   همکاری با مراجع ذیربط در اجرای برنامه های باز آموزی و نو آموزی مستمر دامپزشکان وسایر رده های
 .حرفه دامپزشکی در جهت رشد و دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی

  ایح . تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط به امور اظهار نظر مشورتی در زمینه تدوین پیش نویس لو
 .دامپزشکی که از مراجع ذیصالح ارجاع شده باشد
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   تدوین دستورالعملها و ضوابط صنفی مربوط به استاندارد کردن فعالیتها مختلف دامپزشکان و سایر دره های
 .حرفه دامپزشکی

  ان عمومی و متخصصان عضوصدور کارت عضویت و اعطای شماره دامپزشکی به دامپزشک . 

   رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن حرفه دامپزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از
 .طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه

  همکاری در جهت جلو گیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز در حرفه دامپزشکی. 

  راجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغالن حرفه دامپزشکیهمکاری با م. 

   همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی دامپزشکی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج
 .اعضاء

   اظهار نظرهای همکاری با مراجع ذیصالح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شاغالن حرفه دامپزشکی و
 . کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط

   اعالم نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصالح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر
 .حرفه ای و جرائم شاغالن حرفه دامپزشکی

 
عه بازرگانی، الزم است تا اقدامات ذیل در با توجه به اولویت های نهادی و رسته فعالیت های موردنظر معاونت توس

 اولویت کار مدیران استانی قرار گیرد:

تعامل بیشتر با تشکل ها و تعاونی های کشاورزی در سطح استان و ایجاد بستر الزم برای استفاده نهاد های  -

رسته فعالیت  مذکور از ظرفیت های قانون حمایت از توسعه پایدار روستائی و اختصاص تسهیالت مورد نظر در

 های اولویت دار

شناسایی چالش ها بازار و حلقه های مقوده زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی مهم استان و بررسی و ارائه  -

 روش های رفع چالش ها با امکانات موجود

 شناسایی ظرفیت های موجود در سطح استان برای عملیاتی نمودن فعالیت های مورد نظر از جمله باراندازها )از -

نظر مکانی، محصولی و...( و برگزاری جلسات توجیهی با بخش خصوصی برای ترغیب آنها برای مشارکت در 

 فعالیت های مذکور

توسعه ارتباط با واحدهای آموزشی و ترویجی برای برگزاری کارگاههای اموزشی برای بخش خصوصی، تعاونی  -

جهت توسعه زنجیره های عرضه موجود در  و تشکل ها برای ایجاد همگرایی بیشتر و همسوسازی ظرفیت در

 استان

تقویت ارتباط با واحد استانی سازمان تعاون روستایی جهت کمنک به ایجاد و توسعه تشکل ها و تعاونی های  -

 کشاورزی حسب مورد

توسعه تعامل و ارتباط با سایر بخش های تخصصی در سطح استان و برگزاری جلسات کارشناسی و تاکید بر  -

ه به مباحث بازار و لزوم ارائه دالیل توجیهی طرح های پیشنهادی از منظر بازار و حسب مورد ارائه ضرورت توج

 خدمات مشاوره تخصصیبه منظور کمک به بررسی طرح های پیشنهادی.

 



 ...................................................................................(1397قانونبودجهسال18بندالفتبصرهلی)ذیواشتغالبخشکشاورزدیبرنامهتولییاجرانامهوهیش

 

129 

 

و سازمان دامپزشکی و پتانسیل آنها  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیبا توجه به نقش تعریف شده برای 
 :آفرینی کنند قشنهای زیر  توانند در حوزه ها می ، این سازمانبنیان کردن کشاورزی زمینه دانش در

 بخش کشاورزی.(  Business Development Services) هایکسب وکار توسعه ایجاد و توسعه خدمات -

نی با هدف توسعه زنجیره ارزش و اتصال به زنجیره ارزش جهانی و اتصال به شبکه های فروش و بازار جها -

 حداکثر سازی ارزش افزوده و رقابت پذیری

متناسب با نیاز هر رسته های  از طریق ارایه آموزش های نیروی انسانی در هر رسته کسب و کار ارتقاء مهارت -

 کسب و کار

 بهره وری و توسعه زنجیره ارزش   از طریق افزایشها در هر رسته کسب و کار  توانمندسازی بنگاه -

 محصوالت و خدمات هر رسته کسب و کار  ارتقاء کیفیت -

 های اجرایی استانی و ملی مرتبط توانمندسازی کارکنان و مدیران دستگاه -

 هر رسته کسب وکار  ارتقاء و توسعه تکنولوژی در -

ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی در هر رسته کسب و کار )نهادهای آموزشی، تحقیق و توسعه، آزمایشگاه،  -

 ... ( توسعه تکنولوژی و 

 هر رسته کسب و کار  در های کسب و کار توسعه رقابت پذیری و نوآوری در بنگاه -

 بنیان در هر رسته کسب و کار  های دانش توسعه شرکت ها و قابلیت -

استفاده از کارشناسان متخصص بین المللی برای توسعه و اتصال به زنجیره های ارزش جهانی و مشاوره ها و  -

 آموزشهای تخصصی 

کردن و هماهنگ کردن دستگاههای اجرایی محلی و استانی برای توسعه و اولویت بخشی به رسته همسو  -

 های دارای مزیت استانی 
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  ،یو شهرستان یاستان ییو روستا یکشاورز یتعاون یها هیاتحاد -ب
 :ییروستا تعاون یمرکز سازمان فیوظا و اهداف

 اتیعمل توسعه و یاقتصاد رونق تعاون، شرفتیپ و گسترش شرفت،یپ جباتمو قانون ماده نیا از هدف اساسنامه، 3 ماده
 توان یم را مادهاین  یا فهیوظ یمحور ها اهم .باشد یم روستاها در یتعاون خدمات و یبازرگان ،یابیبازار ،یاقتصاد

 :داشت عنوان نیچن
 آنها تینظارت و هدا ،تیحما ،تشکل جادیا -1
 یمحصوالت کشاورز و فروش یابیبازار ،یبازرگان -2
 ارتباطات -3
 یعموم و صنفی  ،یاجتماع ،یاعتبار خدمات ارائه -4

  
 ییروستا و یکشاورز یها یتعاون لیتشک اهداف

 یجاریاست ای یملک یاراض از  مشترک و یجمع یبردار بهره -1       
 یکشاورز تعاون بانک یندگینما به اعضا سپرده و انداز پس قبول -2       
 هیته نیهمچن و اعضا یا حرفه و یخانوادگ و یشخص مصرف اجیاحت مورد یجمع لیوسا و مواد هیته و دیخر -3       

 بلیق نیا از یگرید لیوسا و وریط خوراک و ها دام علوفه و لیوسا
 فروش محصول اعضا ایحمل و نقل و  ،یو بسته بند یطبقه بند ،ینگهدار ،یآور جمع اتیعمل انجام -4       
 اعضا ازین مورد یها وام و اعتبارات نیتام -5       
 صورت به نقل و حمل و یکشاورز آالت نیماش هیته مانند اعضا یا حرفه امور بهبود منظور به خدمات انجام -6       

 ...مسکن اعضا و ،مشترک استفاده
 

 کشور در ها یتعاون ی شبکه 
 رانیا یکشاورز و ییروستا یها یتعاون یمرکز هاتحادی       
 رانیا دامداران و یکشاورز یها یتعاون یها شرکت هاتحادی       
 رانیا یگوشت مرغداران یکشاورز یها یتعاون هاتحادی       
 هنیم مرغداران یکشاورز یتعاون هاتحادی       
 پارس کاران پنبه یکشاورز یها یتعاون هاتحادی       
 رانیا نهال و بذر و اهیگ و گل کنندگان دیتول یکشاورز یها یتعاون هاتحادی       
 رانیا داران زنبور یسراسر هاتحادی       
 دیتول یها یتعاون یسراسر یها هاتحادی       
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 کشاورزی بخش توسعه از حمایت غیردولتی های صندوق -ج 

 و تولیدکنندگان مشارکت با غیردولتی اعتباری-مالی نهاد تنها عنوان به کشاورزی بخش توسعه از حمایت های صندوق 
تی به منظور تأمین مالی و ارتقای غیردول های ظرفیت کارگیری به در را روشنی انداز چشم که اند شده تشکیل برداران بهره

 دهند. نشان می یگذاری بخش کشاورز نرخ رشد سرمایه
و زنان تشکیل شده است.  یعیاستانی، شهرستانی، منابع طب ،ملی سطح در صندوق 97 تاکنون،1383 های سال طی  

ای در سرمایه  ها و سهامداران آنها باعث شد تا در همین مدت کوتاه رشد فزاینده اطمینان و اعتماد متقابل صندوق
 افزایش میلیارد ریال تا کنون  10200تأسیس به حدود  یمیلیارد ریال در ابتدا 33ها رقم خورده و سرمایه آنها از  صندوق

 .یابد
  

 شده اختتسهیالت پرد

هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ کارمزد پایین  14ها پرداخت حدود  های اولیه تشکیل صندوق ترین عملکرد سال مهم
موقع، آسان و ارزان بودن آن و وجود یک نظام خودکنترلی بر  جا، به بوده است. از ویژگی بارز تسهیالت اعطایی، به

 ت معوقه نداشته باشند.ها تسهیال صندوق است که باعث شده صندوق
  
  اعتبارات توزیع عاملیت 

ای دولت در بخش  های غیردولتی به عنوان بستری مناسب برای ارائه امکانات و اعتبارات حمایتی و یارانه صندوق
و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت توزیع اعتبارات  1387اند. به همین دلیل از سال  کشاورزی شناخته شده

ای دولت در بخش کشاورزی در چارچوب قراردادهای منعقده  های توسعه برای کمک به کشاورزان و اجرای برنامه دولت
 ها قرار گرفت. های کشور بر عهده این صندوق های جهاد کشاورزی در استان با سازمان

  
 ها اثربخشی فعالیت صندوق

 :کرد بیان زیر موارد در توان می کلی طور به را ها صندوق فعالیت اثر 
 های تولیدکنندگان با کمترین پیچیدگی و صرف وقت قیمت به تشکل ( پرداخت سریع و آسان تسهیالت ارزان1
 به تسهیالت پرداخت طریق از مالی های تضمین و ها قهی( رفع بخشی از معضل تولیدکنندگان در زمینه ارائه وث2

 دیگر های بانک با نامه تفاهم مبادله و تضامنی صورت
های مورد نیاز تولیدکنندگان با قیمت مناسب که باعث شده است  تأمین مالی به منظور تأمین بخشی از نهاده (3

 تر از خرید نسیه توسط تولیدکنندگان به دست آنان برسد ارزان
 های تولیدکنندگان بخش کشاورزی ( ایجاد وفاق، همدلی و انسجام بین تشکل4
دهی  های حمایت از توسعه بخش کشاورزی درباره سامان ن نسبت به صندوق( جلب اطمینان و باور تولیدکنندگا5

 تأمین نیازهای مالی و اعتباری مورد نظر بخش کشاورزی توسط بخش غیردولتی
گذاری، مالی و اعتباری در  های سرمایه گری سازی در بخش غیردولتی به منظور پذیرش مسئولیتتصدی ( ظرفیت6

 بخش کشاورزی
مقابله با انحراف تسهیالت از اهداف موردنظر و بازپرداخت  یودکنترلی و نظارت مستمر برا( تقویت فضای خ7
 موقع تسهیالت به
 اهداف بخش کشاورزی ی( تلفیق منابع مالی دولت و منابع مالی بخش غیردولتی و پایدار شدن این منابع برا8
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 و مؤسسات مالی و اعتباریها  زنی تولیدکنندگان در مواجهه با بانک ( باال بردن قدرت چانه9
  

 برنامه آینده
وری  ها و حمایت و پشتیبانی مسئوالن از آنها موجب شده تا در قانون افزایش بهره عملکرد مؤثر و مطلوب صندوق

ها گذاشته  هایی که این قانون در اختیار صندوق ها قرارگیرد. از جمله ظرفیت ای پیش روی صندوق فضای گسترده
تشکیل صندوق در سطوح بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی، فعالیت مالی و  توان به اجازه می

گری  اعتباری و بازرگانی، انتشار و فروش اوراق مشارکت، استفاده از منابع قابل تخصیص صندوق توسعه ملی، بیمه
 ره کرد... اشا.کشاورزی، عاملیت توزیع اعتبارات دولتی، استفاده از منابع مالی خارجی و

 
 های غیردولتی بخش کشاورزی از تنوع زیادی برخوردار بوده و به شرح زیر تقسیم بندی می شوند: صندوق

 

 ی،تخصصیمل یدولت ریغ یصندوق هاالف( 

  صندوق حمایت از توسعه صنعت بذر گندم و جو

  کشور یچا صنعت توسعه از تیصندوق حما

  کشور یصندوق حمایت از توسعه صنعت زنبور دار

  دامی داتیوسعه دامپروری و تولصندوق حمایت از ت

 کشور  وریاز توسعه صنعت ط تیصندوق حما

  یلبن یها فرآورده توسعه از تیصندوق حما

 کشور ریعشا یکشاورز توسعه از تیصندوق حما

  استانی  یردولتیغ یصندوقهاب( 

  یشهرستان یردولتیغ یصندوقهاج( 

 زنان یدولت ریغ یصندوق هاد( 

  ن خوسفصندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان شهرستا

 شهرستان قائمشهر  ییزنان روستا یکشاورز یها تیاز توسعه فعال تیصندوق حما

  دشتستان شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

  استهبان شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

  انیسرا شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیندوق حماص

  سلماس تانشهرس ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

  انیدرم شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

  بندرعباس شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

  مرودشت شهرستان ییروستا زنان یکشاورز یها تیفعال توسعه از تیصندوق حما

 شهرستان زابل ییت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستاصندوق حمای 

 

http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/1463-صندوق-حمايت-از-توسعه-صنعت-بذر-گندم-و-جو
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/1463-صندوق-حمايت-از-توسعه-صنعت-بذر-گندم-و-جو
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/858-صندوق-حمایت-از-توسعه-صنعت-چای-کشور
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/263-صندوق-حمايت-از-توسعه-صنعت-زنبور-داری-کشور
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/91-2014-01-03-18-17-20
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/90-2014-01-03-18-16-39
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/89-2014-01-03-18-15-52
http://sfida.ir/fa/index.php/2012-09-21-07-36-49/2012-09-21-07-38-23/88-2014-01-03-18-15-09
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 یروستائ زنان خرد اعتبارات صندوق -د

توانمندسازی و بهبود کارکرد زنان در  ،با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین عوامل توسعه به ویژه توسعه روستایی
لذا ایجاد شرایط مناسب جهت  ،یی خود می باشدتصمیم گیری و اجرا در محیط خانواده و جامعه روستا ،مدیریت

از طرفی با توجه به اینکه عامل فقر در جوامع  .دسترسی زنان روستایی به عوامل تولید یکی از مراحل فرایند است
روستایی موجب عدم دسترسی آنان به منابع تولید می شود و نداشتن منابع تولید و نبود سرمایه ای هر چند اندک سیکل 

ی و فقر را تداوم می بخشد، ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی به دلیل کوچک بودن میزان پس بیکار
 صرفا افرادی را به سوی خود جذب می کند که واقعا از فقر نداشتن سرمایه اولیه کار رنج می برند.  ،انداز

عدالت  ،کاهش بیکاری ،وضعیت اقتصادی کشور بدین منظور کارشناسی امورزنان روستایی وعشایری بنا به اهمیت بهبود
در  1385پروژه تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی را از سال  ،اجتماعی و کاهش فقر در مناطق روستایی

 روستاهای استان به اجرا درآورده است.
 :اهداف

پس  -ان درقالب گروههای اعتبارتوانمندسازی جامعه محلی ازطریق ایجادبستری مناسب برای مشارکت جمعی زن - 1
 انداز

 توجه و تمرکز به گروههای کم درآمد زنان روستایی -2
 افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی کم درآمد به تسهیالت اعتباری -3
 افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد ازطریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا -4
 فردی واجتماعی زنان روستایی ازطریق برنا مه های آموزشی ارتقاء مهارتهای -5
 تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی درجهت تامین مالی فعالیتهای درآمدزا -6
 تواناسازی زنان روستایی در انجام کارگروهی -7
 برنامه ریزی جهت اجرای پروژه هایی که مبتنی بر ظرفیت و امکانات و شرایط منطقه باشد. -8
 توسعه اشتغال و تثبیت مشاغل دارای بحران مالی -9

 :طرح یاجرا مراحل
 انتخاب روستا  -1
 بررسی مکان یابی تأسیس صندوق  -2
 ییروستا زنان ژهیو یهیتوج جلسات لیتشک   -3
 صندوق مالی –تأسیس مجموعه اداری   -4
 آموزش مورد نیاز اعضاء صندوق    -5
 تزریق سرمایه به صندوق   -6
 داخت وام )مراحل اجرایی و عملیات صندوق وام دهی و تجدید منابع مالی(پر   -7
 صندوق تینظارت برروندفعال -8

 


