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 17/06/1400 تاریخ تهیه گزارش  مقررات  شناسه

 "تعاونی کشاورزی محصوالت استراتژیک استان"راهکارهای تأمین مالی سرمایه بخش دولتی   موضوع عنوان
 اتاق تعاون استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

محصوالت کشاورزی استراتژیک استان و با عنایت باتوجه به تعدد تشکل ها و تعاونی های مختلف در حوزه  

به اینکه تشکل قویی در این زمینه در استان وجود ندارد جهت سامان دهی و بهبود وضعیت محصوالت 

استراتژیک استان در سفر ریاست محترم اتاق تعاون ایران به استان تشکیل تعاونی کشاورزی محصوالت 

وجه به جلسات هیأت موسس، اساسنامه و کارکارشناسی صورت  استراتژیک استان مصوب گردید، که با ت

درصد    51درصد از محل بخش دولتی و    49میلیارد تومان سرمایه اولیه )  100گرفته توسط اتاق تعاون استان،  

مشارکت بخش خصوصی( تصویب گردید که با توجه به ممنوعیت دستگاه های اجرایی در سرمایه گذاری در 

تاق تعاون استان جلسه کارشناسی به منظور بررسی موضوع و ارائه راهکارهایی جهت  به درخواست ا  ،تعاونی

جذب سرمایه از طریق صندوق های تابعه وزارتخانه های مرتبط که امکان سرمایه گذاری در این تعاونی را 

 دارند و همچنین سایر موارد قانونی مورد بررسی قرارگرفت و پیشنهاداتی جهت تصمیم گیری در جلسه 

 شورای گفتگوی استان ارائه گردید.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 و  تولید زرشک  زمینه   مغفول ماندن محصوالت کشاورزی استراتژیک استان علی رغم اینکه استان در -

 رتبه پنجم را در کشور دارد.گل نرگس  زعفران رتبه دوم و    ، رتبه اول   عناب

محصوالت استراتژیک استان که به دلیل عدم توان مالی تعدد تشکل ها و تعاونی های مختلف در خصوص   -

 نتوانسته اند به خوبی رسالت خود را انجام دهند.

 ژیک استان والت استراتعدم وجود تشکل قوی با سرمایه الزم در بخش محص -

 کشاورزی موجود گی میان تشکل های  جام و هماهنعدم انس  -

 عدم امکان سرمایه گذاری مستقیم دولت در تعاونی ها  -

 عدم امکان پرداخت تسهیالت بالعوض توسط دولت در قالب تعاونی ها  -

 ت  سهیالعدم توان مالی تشکل های کشاورزی استان در بازپرداخت ت  -

  ناشناخته ماندن محصوالت کشاورزی استان در سطوح ملی و بین المللی  -

 استان و انباشت محصول زرشک دو سال گذشته در انبار  مشکل فروش زرشک -

 می واصولی عدم بازاریابی عل -

 ضرر کشاروزان ناشی از عدم سامان دهی یکپارجه محصوالت کشاروزی استان توسط تشکلی قوی  -

 کشاروزی استان توسط سایر استان هاتعیین قیمت محصوالت   -

 سهم ناچیز استان در صادرات این محصوالت  -

 زرشک در استان    یلیو تکم  یلیتبد  عیصنا  ی از واحدها  یاریبس  یلیتعط  لیدر استان به دل  یمشکل فراور -

محصوالت کشاورزی استان و بسته بندی در سایر استانها و درنتیجه بی نصیب   خام فروشی بخش اعظم -

 ماندن استان از ارزش افزوده این محصوالت

  تعاونی های موجود  برخی از  بی اعتمادی عموم مردم به تعاونی ها به دلیل عملکرد ضعیف  -
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جلسه  بندی جمع

 به تاریخ    کارشناسی

10 /06 /1400 

نشست مشترک چهل و پنجمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و هیأت  

در محل سالن    10/06/1400موسس تعاونی کشاورزی محصوالت استراتژیک استان در روز چهارشنبه مورخ  

 جلسات اتاق تعاون برگزار گردید.

رئیس اتاق    -غالمحسین حسینی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،  

تعاونی    تعاون خراسان جنوبی   ویژه  بخش خصوصی  و  دولت  گفتگوی  آینده شورای  اینکه جلسه  بیان  با 

ق برای  محصوالت استراتژیک استان برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این جلسه به منظور ارائه راهکارهای تحق 

ایجاد سرمایه و نحوه تأمین منابع مالی بخش دولتی در این تعاونی می باشد. وی با اشاره به اینکه سرمایه اولیه  

  ۵1درصد را بخش دولتی و    49میلیارد تومان مصوب شده است، تصریح کرد: از این رقم    100این تعاونی  

 درصد را بخش خصوصی باید تأمین کند. 

های تابعه دولت است که به  سرمایه گذاری بخش دولتی استفاده از  ظرفیت صندوقحسینی گفت: منظور از  

هایی که  شوند و اجازه سرمایه گذاری را دارند که یکی از صندوقنوعی نیمه خصوصی و دولتی محسوب می

  تواند در این بخش سرمایه گذاری نماید صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. می

وی با بیان اینکه محصوالت استراتژیک یکی از محورهای توسعه استان است، ادامه داد: توسعه را باید از درون  

دید و اینکه همیشه به دنبال سرمایه گذار از خارج استان باشیم مناسب نیست. رئیس اتاق تعاون با اشاره به  

در استان داریم، عنوان کرد: متأسفانه اما هر جا   را   … های سرمایه گذاری، اقتصادی، فرهنگی واینکه انواع ایده

شود. وی با  ای حاصل نمیشود و نتیجهآید کار قفل میپای سرمایه گذاری و ریسک مدیریتی و اجرا وسط می

های استان را اجرایی کند، افزود: اگر در  تاکید بر اینکه نباید منتظر باشیم کسی از جای دیگری بیاید و ایده

 توانیم اعتماد اجتماعی را بدست آوریم. درست عمل کنیم می  بخش اقتصادی

های غیر نقدی  تواند کمک نقدی داشته باشد به صورت آوردهحسینی با اذعان به اینکه جایی که دولت نمی

های متفاوت در اختیار راه و شهرسازی  های با کاربریسرمایه گذاری کند، تصریح کرد: به عنوان مثال زمین

 تواند به تعاونی واگذار شود.  ای میشود و به قیمت منطقهبه گرفته میاست که مصو

رئیس اتاق تعاون بیان داشت: در استان مشکل کمبود تشکل در زمینه محصوالت استراتژیک نداریم بلکه یک  

  تشکل قوی و با سرمایه الزم را نداریم. وی با بیان اینکه مسئله مهم در بحث زرشک فروش محصول کشاورزان 

است، ادامه داد: هنوز محصول دو سال گذشته کشاورزان در انبارها موجود است. حسینی در ادامه مشکل فروش  

محصوالت استراتژیک استان را عدم بازاریابی درست و اصولی عنوان نمود و گفت: تمام کارها باید در راستای  

 ل قوی با اعتبار الزم را داشته باشیم.بهینه سازی تعاونی بزرگ باشد و همه در کنار هم تالش کنیم تا تشک

هم در    -  محمدحسین اکبری، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

این جلسه با بیان اینکه ضرورت تشکیل تعاونی بزرگ محصوالت استراتژیک بر هیچکس پوشیده نیست، عنوان  

تواند پول بالعوض بدهد  ن را بدانیم که دولت در قالب تعاونی نمیکرد: اما در حوزه سرمایه گذاری دولت، باید ای

کند. وی با اذعان به اینکه اگر کمک دولت نباشد خیلی موفق نخواهیم بود، بیان  و این محدودیت ایجاد می

درصد اعتبار استان برای    ۵تواند سرمایه گذاری کند از محل  داشت: تنها جایی که دولت به لحاظ قانونی می

 های حمایت سرمایه گذاری است.دوقصن
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قانون   31معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان، استفاده از ظرفیت های بند )ب( ماده  

ماده   )ج(  بند  دائمی،  ماده    33احکام  و  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  جهاد    12قانون  وزارت  تشکیل  قانون 

مشارکت   راهکارهای  را  و  کشاورزی  نمود  عنوان  بخش کشاورزی  توسعه  از  حمایت  طریق صندوق  از  دولت 

 خواستار راه اندازی صندوق تخصصی رزشک و عناب جهت جذب سرمایه و کمک های دولتی شد. 

هم در این جلسه اظهار داشت: امالک،    -  امیرسیسکانی، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

نوع امکاناتی که بتواند در راستای فعالیت این تعاونی کمک کند با نظر کلیه شرکا  ماشین آالت، تجهیزات و هر  

تواند صورتجلسه شده و بعد از ارزیابی کارشناسی دادگستری به عنوان سرمایه غیر نقدی در اختیار تعاونی  می

 قرار گیرد.

از  –   مهدی جعفری، معاون سازمان تعاون روستایی استان امکان استفاده  بر  ظرفیت های سرمایه    نیز 

گذاری بنیاد مستضعفان جهت سرمایه گذاری در این تعاونی در قبال فروش امالک استان و لزوم مکاتبه با آن  

بنیاد و طرح درخواست اشاره نمود و افزود با توجه به رسالت نهادهای حمایتی از قبیل بنیاد برکت، ستاد فرمان  

ان سرمایه گذاری این نهادها در جهت حمایت از کشاورزان و سرمایه  امام و ... می توان از طریق رایزنی از تو

ماده واحده بودجه  درخصوص ساختمان های    12گذاری در تعاونی بهره برد. امکان استفاه از ظرفیت تبصره  

از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط معاون سازمان تعاونی روستایی   پایه  قمیت  با  دولتی مازاد و فروش 

 این جلسه بود. استان در

استان   منابع طبیعی  نظام مهندسی کشاورزی و  اینکه     -حسین صمدیان، معاون آموزشی  بیان  با 

های زرشک و عناب است، بیان کرد: این مهم  های بارگاهسازمان نظام مهندسی کشاورزی متولی صدور پروانه

هی نماییم تا در این قضیه  پتانسیل خوبی است که کمک کنیم تا سرمایه گذاری بخش خصوصی را جهت د

 ورود پیدا کنند.

   - حامدنخعی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی خراسان جنوبی  

اینکه مهم بیان  ارزان، سهل  با  باید  این سرمایه  افزود  تأمین سرمایه است  تولید بحث  ترین مشکل در حوزه 

ین رو وزارت جهاد کشاورزی صندوق های حمایت از توسعه بخش  الوصول و قابلیت دریافت داشته باشد از ا

بین   در  که  جایی  بهترین  حاضر  حال  در  و  است  نموده  ایجاد  مرکزی  بانک  ضوابط  از  خارج  را  کشاروزی 

های حمایت از سرمایه گذاری می باشد که  های مالی و بانکی هیچ گونه معوقات ندارد همین صندوقصندوق

درصد بخش خصوصی است و محفل امنی را برای    ۵1رصد از  محل بخش دولتی و  د   49سرمایه این صندوق  

نفر بخش دولتی   1نفر بخش خصوصی و  4نفر هیأت مدیره این صندوق  ۵بخش خصوصی فراهم نموده که از 

است. نخعی در ادامه با بیان اینکه ایجاد اولین انبار بورس زعفران از جمله خدمات این صندوق در استان است،  

میلیارد    60افزود: در ابتدای کار سرمایه گذار بخش خصوصی جرأت ورود به این کار را نداشت که با گذاشتن  

تومان ضمانت نامه بانکی و سرمایه گذاری دو میلیاردی اولین انبار بورس زعفران را ایجاد کردیم و طی دو سال  

ایم. وی با بیان  در حوزه زرشک کمک کرده  میلیارد تومان در زمینه خرید توافقی و تجهیز  22گذشته ساالنه  

  100شود، تصریح کرد: دولت اگر برابر می 4اینکه در صندوق حمایت اگر دولت سرمایه گذاری کند این منابع 

نخعی همچنین اعالم    میلیارد منابع بخش خصوصی را در کنار آن می اوریم.  110میلیارد سرمایه گذاشت ما  
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میلیارد تومان نیز با   3۵درصد را پرداخت کردیم و  1۵یلیارد تومان تسهیالت م 120داشت در سال گذشته تا 

تشکل تعاونی داریم، ادامه داد:    233درصد از منابع بانکی پرداخت کردیم. وی با بیان اینکه در استان    10نرخ  

الباقی ذیل اداره کل تعاون کار و رفاه ا  ۷3از این تعداد   جتماعی فعالیت  تشکل مربوط به تعاون روستایی و 

ها از خدمات صندوق حمایت به طور غیر مستقیم  هزار کشاورز و سهامدار این تعاونی  42دارند. به گفته وی  

نخعی در ادامه ضمن تأیید ماده های قانونی ذکر شده جهت امکان استفاده از حمایتی های    برند.منفعت می

اشاره نمود و افزود: دولت می تواند در قالب صندوق از  قانون افزایش بهره وری   19و    18،  1۷،  6دولتی به مواد  

 این تعاونی حمایت نماید.  

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ضمن ارائه پیشنهاد راه اندازی صندوق  

آورده و دولت  ها را به عضویت در  توانیم تعاونیملی زرشک، زعفران و عناب افزود: با راه اندازی این صندوق می

 درصد سهام را در این صندوق سرمایه گذاری نماید. 49

اتاق اصناف استان رئیسه  دولتی    غالمرضاجعفرپور مقدم، عضو هیأت  بخش  به ظرفیت  اینکه  بیان  با 

خوش بین هستم، گفت: در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی جلسات متعددی برگزار و راهکارهای خوبی  

جمله می توان به امکان تأمین سرمایه بخش خصوصی از طریق پذیریش محصول ارائه شده است که از آن  

کشاورزی به جای پول نقد اشاره نمود. ضرورت تبلیغات وایجاد درگاه های دوزبانه در فضای مجازی از دیگر  

 پیشنهادات جعفرپور در این جلسه بود.

بهره مندی از ظرفیت نهادهای    ضمن تأکید بر  –   حمیدرضایوسفی،عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان

حاکمیتی، خواستار توضیح در خصوص امکان استفاده از حمایتهای دولتی از طریق صندوق حمایت در این  

تعاونی شد. بهره مندی از ظرفیت شرکت شهرک های صنعتی و توان کارشناسی کارشناسان سازمان مدیریت  

ین مالی بخش دولتی از موارد مطرح شده توسط یوسفی  در بهره مندی از موارد قانونی در جذب سرمایه و تأم

 در این جلسه بود. 

هم با بیان اینکه هر ساله بنیاد    -الیاس جویبان، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  

دارند، عنوان کرد: می استان سرمایه گذاری  برکت در مناطق محروم  بنیاد  و  این کمک علوی  از  و  توانیم  ها 

شود،   مایه گذاری ها برای حل مشکالت کشاورزان و روستاییان استان که در قالب این تعاونی پیگیری میسر

بهره برد. جویبان با اشاره به اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی از محل تکمیل زنجیره تولید پیشنهاد نمود  

ه بازاریابی، شرکت در نمایشگاه  با انتخاب شرکت تعاونی به عنوان مجری، شرکت شهرک ها می تواند در حوز

ها، تشکیل خوشه و ... به تعاونی کمک نماید. بهره مندی از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری  

بخش کشاورزی و اخذ تسهیالت کم بهره جهت افزایش اعتبارات و نقدینگی صندوق از دیگر موارد مطرح شده  

 جلسه بود.توسط معاون بازرگانی سازمان صمت در این 

اعالم داشت در استان نسبت    –  محمد بهروزی، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

درصد مازاد مصرف داشته و از    16درصد می باشد که نشان دهنده این است که    116مصارف به منابع حدود  

مربوط به بخش کشاورزی بوده است.    محل بازار بین بانکی پول گرفتیم که بیشترین سهم در پرداخت تسهیالت 

تبصره    "د"امکان بهره مندی از پتانسیل بازار سرمایه، اوراق سکوک، انواع اوراق مشارکت در بازار بدهی، بند  
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قانون سالهای    12 بودجه  اموال غیر منقول مازاد    1400و    1399ماده واحد  درخصوص مولدسازی و فروش 

، امکان بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری اوقاف و شهرداری ها از  18دستگاه های اجرای، تسهیالت تبصره 

 پیشنهادات مطرح شده توسط معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در این جلسه بود.

هم در این     -   امیرابراهیم آبادی، مدیرعامل اتحادیه زرشک کاران، باغداران و زعفران کاران استان

بیا با  نشان میجلسه  اینکه شواهد  دولت مین  کند، گفت: سابقه    49تواند سهم  دهد که  تأمین  را  درصدی 

های دیگر نشان داده است که این امر قابلیت اجرا دارد. وی با بیان  های مشابه در استانها و تعاونیسازمان

های ما  ، افزود: بسیاری از تشکلاینکه در این تعاونی نباید به دنبال تسهیالت بلکه باید به دنبال سرمایه باشیم

 توان بازپرداخت تسهیالت را ندارند.

ابراهیم آبادی با بیان اینکه صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تشکلی است که هم  

  اکنون در حال فعالیت است، بیان داشت: اعتباراتی غیر از اعتبار فعلی صندوق را باید جذب کنیم در غیر این 

 صورت که تشکلی مانند صندوق فعال است. 

جنوبی  خراسان  استانداری  اشتغال  و  گذاری  دفترسرمایه  نماینده  احمدی،  اهلل  اینکه  ولی  بیان  با   ،

های بهترین نماد مشارکت سازمان یافته مردم در امور اقتصادی و اجتماعی هستند تصریح کرد: این  تعاونی

ن تعاونی بزرگ دارد.  وی با بین اینکه باید انسجام بین تعاونی ها وجود  نشان از اهمیت موضوع در راه اندازی ای

داشته باشد، گفت: استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ اقتصادی از جمله بنیاد احسان و برکت مورد توجه قرار  

ها در سطح  گیرد. احمدی با اشاره به برخی از تعاونی های موفق استان اعالم داشت این تعاونی ها محصوالت آن

 بین المللی عرضه می شود و می توان با برگزاری جلسه با این تعاونی های از تجربیات آنها استفاده نمود. 

در    -احسان بیکی، نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی  و عضو کنسرسیوم زرشک استان   

ایع ما با سرمایه گذاری های  بحث راهکارهای تامین منابع مالی در بخش خصوصی  بیان داشت: خیلی از صن 

بسیار هنگفت به حالت راکد در آمده اند که نیاز است در فراخوانی از سوی سازمان جهادکشاورزی جهت ورود  

بیکی با بیان اینکه     این صنایع به این تعاونی اقدام شود تا در بحث واگذاری صنعت یا احیای آن همکاری کنند.

ه گذاری تعیین شده نیازمند ورود درحوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی است،  این تعاونی با توجه به حجم سرمای

عنوان نمود در این راستا  نیاز نیست برای ایجاد واحدهای جدید سرمایه گذاری گردد، بلکه تعاونی می تواند از  

 د. ظرفیت واحدهای فعلی به عنوان سرمایه غیر نقدی استفاده نموده و نسبت به احیاء آنها اقدام نمای

در پایان جلسه پیشنهادات ذیل به منظور طرح در جلسه شورای گفتگوی استان در راستای تأمین سرمایه  

 بخش دولتی تعاونی کشاورزی محصوالت استراتژیک استان به تصویب رسید:

 پیشنهادات 

تأمین سرمایه بخش دولتی صندوق از طریق صندوق های سرمایه گذاری زیر مجموعه بخش دولتی که   .1

بخش   گذاری  سرمایه  توسعه  از  قبیل: صندوق حمایت  از  دارند  را  بخش  این  در  گذاری  سرمایه  امکان 

 کشاورزی 

کشاورزی   .2 تعاونی  در  گذاری  سرمایه  جهت  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق  سرمایه  تأمین 

 محصوالت استراتژیک استان با توجه به موارد قانونی ذیل:
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o   وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از   اد کشاورزی:قانون تشکیل وزرات جه  12ماده

حمایت از توسعه بخش کشاورزی با  گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهایتوسعه سرمایه 

اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید.  

سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد رسید.    هیأت وزیران خواهد 

( آن تا مبلغ یکهزار میلیارد %100صددرصد )داری کل واریز و معادلاین وزارتخانه که پس از فروش به خزانه 

 گردد. شود، تأمین می( ریال تخصیص یافته تلقی می1 000 000 000 000)

o   قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری    33  ماده  "ج"بند

درصد از ارزش سرمایه    ۷افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به  اسالمی ایران :  

گذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاروزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش 

از محل حساب ذخیره ارزی و   امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده 

 سهم دولت در قالب بودجه سنواتی. 

o   ریزی استان  شورای برنامه:   قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  31ماده    "ب"بند    3تبصره

ای استان را  تملک دارایی سرمایه از اعتبارات دمجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درص

های فنی و اعتباری  ریزی در قالب کمک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه

های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص   برای افزایش سرمایه صندوق 

ای استان  های سرمایه داکثر بیست درصد از اعتبارات تملک داراییهمچنین این شورا مجاز است ح. دهد

 .های اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد های فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرح را در قالب کمک

o   قانون افزایش بهره وری:   19و  18،  17، 6مواد 

اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و  ـ دولت مکلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص    6ماده 

اداره  بازار،  تنظیم  اقالم موردنیاز  انبارداری و توزیع  اجرایی خرید،  اقدامات  تولید،  نهاده های  توزیع کلیه 

کشتارگاه ها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی )به جز آزمایشگاه های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی 

ا وزیران(،  هیأت  تصویب  آموزشی،  و  اجرایی  امور  تکمیلی،  و  تبدیلی  سیلوها، سردخانه ها، صنایع  نبارها، 

( این ۵( و )2ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های موضوع مواد )

 قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید 

o قانون تشکیل  (12)بینی شده در ماده  ه بر منابع پیشـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است عالو1۷ماده

( ماده  »د«  بند  اجرا  در  و  جهاد کشاورزی  و  18وزارت  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   )

( آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه  %49فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، چهل و نه درصد )

توسعه بخش کشاورزی، )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و  صندوق های غیردولتی حمایت از  

محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه پس از واریز 

توسعه   از  حمایت  صندوق  تخصصی  مادر  شرکت  طریق  از  مربوطه  مقررات  رعایت  و  خزانه  حساب  به 

 .رزی در سراسر کشور تأمین نمایدگذاری در بخش کشاوسرمایه

o ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی 18ماده

برنامه پوشش مناسب  برنامهو عشایری و  و گسترش  یافتههای ترویجی  انتقال تجارب و  های  های توسعه 

های  وری اسالمی ایران موظف است عالوه بر برنامهتحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمه

رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه  های  های سراسری داخلی 
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استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه »دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی 

 های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. و پخش برنامهو منابع طبیعی« نسبت به تهیه 

o ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی  19ماده

و همچنین صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی  

ای، دامپروری، های گلخانهها، مجتمعها از قبیل احداث گلخانهی از پروژهـ تخصصی و محصولی( مجازند برخ

شیالتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس  

د و  از اخذ مجوزهای الزم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان های تابعه با استفاده از منابع داخلی خو

بودجه در  مندرج  ارقام  اساس  بر  ارزی  )برای مصارف  ارزی  نیاز، حساب ذخیره  های  همچنین در صورت 

اجاره به شرط تملیک »سنواتی( اجراء نموده و به یکی از روش های »فروش به قیمت تمام شده« و یا  

 . التحصیالن بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند اعیانی« به متقاضیان با اولویت فارغ

بهره مندی از توان و ظرفیت نهادهای حمایتی از قبیل بنیاد برکت، ستادفرمان امام ، بنیاد علوی، آستان   .3

 قدس رضوی و ... به منظور سرمایه گذاری در این تعاونی در راستای حمایت از کشاورزان  

لزو .4 و  استان  امکالک  فروش  قبال  در  بنیاد مستضعفان  از ظرفیت سرمایه گذاری  م سرمایه  بهره مندی 

 گذاری در استان 

 بهره مندی از ظرفیت های سرمایه گذاری اداره کل اوقاف استان .5

امکان بهره مندی از اعتبارات شرکت شهرک های صنعتی در صورتی که واحدهای زیر مجموعه تعاونی   .6

کشاورزی محصوالت استراتژیک استان جزء واحدهای فعال خوشه خشکبار استان باشد. )حمایت ها در  

 ب شرکت در نمایشگاه ها، ثبت برند، اخذ استاندارد و خدمات توسعه کسب و کار( قال

( ماده واحده قانون بودجه درخصوص مولد سازی و فروش اموال غیر  12امکان استفاده از بند )د( تبصره ) .7

 منقول مازاد دستگاه های  اجرایی 

 18 استفاده از تسهیالت تبصرهامکان  .8

فهرست مستندات و  

 پشتوانه مدارک 

 اد کشاورزیقانون تشکیل وزرات جه  12ماده  -

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی   33  ماده  "ج"بند   -

 ایران 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  31ماده    "ب"بند    3تبصره   -

 ع طبیعی بخش کشاورزی و مناب  قانون افزایش بهره وری   19و  18،  17، 6مواد   -

منقول مازاد   ر یو فروش اموال غ  ی( ماده واحده قانون بودجه درخصوص مولد ساز12بند )د( تبصره ) -

 به شرح پیوست( )  یی اجرا  یدستگاه ها

 )به شرح پیوست(1400قانون بودجه    18 تبصره -
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