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 خالصه
، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف  گردیده 1400قانون بودجه سال  18( بند)الف( تبصره 9( تا )1جزء ) استناد به

 (14مصارف جدول تبصره )( 28) فیاز منابع رد الیر( 320.000.000.000.000) اردیلیهزار م ستیو ب صدیمبلغ ساست 

. سهم ابدیباالتر اختصاص  یکاریبا نرخ ب یها استان تیبا اولو ینیاشتغال و کارآفر د،یو توسعه، تول جادیا برای  را قانون

هزار میلیارد ریال می باشد، که در چارچوب دستورالعمل اجرایی بند)الف(  80وزارت جهاد کشاورزی از منابع مزبور مبلغ 

 اولویت های ذیل اختصاص داده خواهد شد: بابخش کشاورزی   18ه تبصر

  یکشاورز یعلوفه ا ریغ یواردات دیها و عوامل تول انواع نهاده دیتول -1

  یقرارداد یکشاورز  بانیپشت یها و شرکت یارزش محصوالت کشاورز یها رهیتوسعه زنج -2

  یکشاورز یو استارت آپ انیدانش بن ،یساز مدرن ون،یزاسیمکان یها تیفعال توسعه -3

 ارزش افزوده باالبا  یراهبردمحصوالت  دیتول -4

  یکشاورز یخدمات توسعه کسب و کارها  -5

  یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا -6

  یمحصوالت کشاورز یبهبود خدمات بازاررسان -7 

  شده یمحصوالت سالم و گواه دیتول رهیزنج توسعه -8

 آب و خاک هیمنابع پا یور بهره شیافزا -9

 یکشاورز یمحصوالت راهبرد سرمایه در گردش -10

نامیه   شییوه »، بخهش کشهاورزی   1400قانون بودجهه سهال    18بند )الف( تبصره  لیدستورالعمل ذ 7به استناد بند 

 یمعاونهت هها   هیه کل همکاری ، با«بخش کشاورزی1400قانون بودجه سال  18اجرایی بند )الف( تبصره 

تدوین شهده اسهت. در تهدوین شهیوه نامهه       وزارت امور اقتصادی و دارایی  یتابعه و با هماهنگ یو سازمان ها یتخصص

 ایی  یتجیار  یکشیاورز وزیر جهاد کشاورزی و تاکیهد بهر    یجهاد کردیبا رو یکشاورز تحول  برنامه مذکور،

توسهعه   نیهمچنه  ارزش و/ عرضهه  رهیه زنج یمهال  نی، بها تمرکهز بهر تهام    (Agribusiness ) یکشاورزکسب و کار 

برنامه مذکور، معاونهت   نیبه منظور تدو نخست قرار داشته است. تیدر اولو (Contract Farming ) یقرارداد یکشاورز

و سهازمان   یتخصص یمعاونت ها هیجلسات با کل یبرگزار ضمن یدفتر امور اقتصاد تیبا محور یو اقتصاد یزیبرنامه ر

 اقدام نموده است. خود نامه اجرایی تدوین شیوهنسبت به  وزارت امور اقتصادی و دارایی  یتابعه و با هماهنگ یها

های اولویت دار بخهش کشهاورزی بهرای مهدیران و کارشناسهان در       این شیوه نامه، راهنمایی را برای انتخاب فعالیت

 است.بخش کشاورزی و سایر دست اندرکاران ستادی و استانی در سایر بخش ها فراهم نموده 
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 مقدمه -1
با توجه به ضریب رشد جمعیت و محدودبودن امکانات افزایش تولید محصوالت کشاورزی، تالش اکثر کشورها طی 

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 مردم به مواد اولیه موردنیاز، بهها و عدم دسترسی  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
هت خودکفایی محصوالت عمده غذایی، اکثر کشورها ضمن پی بردن به اهمیت تولید کشاورزی، اقدامات وسیعی را در ج

 اند.عمل آورده غذایی به

عالوه بر این، با مطالعه روند تصاعدی افزایش جمعیت کشورهای توسعه نیافته، پیوسته مقدار تقاضا برای مواد غذایی 
شد. گیر مردم خواهد  تری گریبان 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 تجربیات زیادی که اکثر مردم کشورهای جهان، به
ترین بخش فعالیت جهت تامین مواد غذایی جمعیت و برقراری امنیت و استقالل  عنوان بزرگ کشورهای در حال توسعه به

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

با توجه به اینکه کشاورزی داشته است؛ اما سهم بخش کشاورزی در اشتغال با روند توسعه کشورها کاهش یافته است. 
است؛ این % تقلیل یافته 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؟ می

سهم نسبی کشاورزی از تولید کل و اشتغال طی زمان   بر اساس تجربه کشورهای مختلف همزمان با روند توسعه؛
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 شته، کسببر اساس تعاریف رایج در گذ

یافت. این در حالی  هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو سامان می سیاستگذاری و اجرایی مربوطه در وزارتخانه
ی حتی امور بهداشتی مربوط به کشاورزی و است که در بسیاری از کشورها، نه تنها وظایف مرتبط با حوزه صنایع و بازرگان

گردد. در ایران بعد از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش  غذا نیز در وزارت کشاورزی ساماندهی می
مند  کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی عمالً وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه کسب و کارهای کشاورزی وظیفه

  شده است.

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

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

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

های اصلی توسعه  با تاکید بر اولویت «بخش کشاورزی1400قانون بودجه سال  18نامه اجرایی بند )الف( تبصره  شیوه»
 بخش کشاورزی تدوین شده است.
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 اشتغال تولید ودر  یجهاد کشاورز وزارت و اهداف کردی( رو2

شده بهرای بخهش در مجموعهه قهوانین      به وظایف و تکالیف تعینگذاری در بخش کشاورزی با توجه  های سرمایه اولویت
آوری  های تخصصی فعال در بخش کشاورزی با رویکردهها و اههداف ذیهل جمهع     ها و دستگاه کشور با هماهنگی معاونت

 تعیین شد:
کننده زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی و غذایی  ( تکمیلAgribusinessکلیه کسب و کارهای کشاورزی ) .1

 های پیشین و پسین تولید(  )فعالیت

محصوالتی که با ارزش افزوده باال ) ویژهایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره عرضه/ ارزش محصوالت کشاورزی  .2
بزرگتری در زنجیره ارزش بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده های مصرف شده ایجاد می نماید و یا حلقه های 

%( 10ایجاد و می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیت های صادراتی، حداقل ده درصد )
 .(سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد

 یرهامولد، انواع بذ ینژادها ،یدام ی)از جمله انواع واکسن و داروها یکشاورز یواردات یها انواع نهاده دیتول .3
آالت و  نماشی ها، سموم و آفت کش ،ییایمیش یانواع کودها ،یکیو مواد ژنت شده یو نهال گواه دیبریه

 (زاتیتجه
و کنترل  کیوتیب یبر کاهش مصرف کود، سموم، آنت دی)با تاک کیمحصوالت سالم و ارگان های توسعه کشت .4

 آفات(  یکیولوژیب
 نینقش دارد و به ا ییغذا تیدر امن ماًیکه مستق ی)محصوالت یمحصوالت راهبرد دیدر تول یگذار هیسرما .5

 یها های روغنی و کنجاله، گندم، برنج، جو، نهاده شود( از جمله دانه دیدر داخل کشور تول دیواسطه ضرورتاً با
 (...و یدام

 های پشتیبان  ( با تاکید بر شرکتContract Farmingتوسعه کشاورزی قراردادی ) .6

 های راکد و بالتکلیف( فعال و غیرفعال )استفاده از ظرفیت تمام، نیمه های نیمه پروژهها و  طرح .7
 ای و بین المللی  های اقتصادی دارای بازار فروش مناسب ملی، منطقه طرح .8

 های تولید محصوالت صادراتی ارزآور )صادرات محور(  طرح .9

ر داخل کشور )جایگزینی محصوالت کشاورزی های تولید محصوالت  جایگزین واردات  با پتانسیل تولید د طرح .10
 ..( .ارز بر نظیر موز، انبه، نارگیل و

های  های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و غذایی بر اساس ظرفیت تولید در استان ایجاد و توسعه طرح .11
 مختلف

 سازی واحدهای تولید بخش کشاورزی توسعه مکانیزاسیون و مدرن .12

آپی بخش کشاورزی و صنایع وابسته در راستای  بنیان و استارت های دانش وسعه طرحگذاری در ایجاد و  ت سرمایه .13
 های نوین تغییر ساختار و توسعه فناوری

 سرمایه گذاری در توسعه کشت های گلخانه ای و متراکم  .14

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی در مناطق مستعد کشور .15

ان، محصوالت آبزی پروری و صنایع وابسته در سواحل گذاری در حوزه تکثیر، پرورش و تولید آبزی سرمایه .16
 های داخلی  شمالی، جنوبی و آب

 ..(.های صنعت غذا و کشاورزی )استارترها، اسیدهای آمینه لیزین، متیونین و تولید افزودنی .17

 های هوشمندسازی کشاورزی و روستایی ایران پروژه .18
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 در مناطق مستعد چوب زراعتهای حمایت از جنگل و  پروژه .19
های گرمایشی و سرمایشی  سازی سیستم سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی )شامل بهینه های بهینه پروژه .20

سازی پمپهای آب و  بازسازی و به ،های آب کشاورزی برقی کردن چاه واحدهای تولیدی بخش کشاورزی،
ر کشاورزی تولید ب آالت و تجهیزات انرژی ماشینهای کشاورزی خودکششی فرسوده و پرمصرف، اصالح ماشین

 ..( .ه گیری از فناوریهای جدید و داخل با بهر

کوچک )تا ده مگاوات(،  گرمایی، آبی های بادی، خورشیدی، زمین استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی .21
می، ها و فاضالب شهری، صنعتی، دا توده )مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله دریایی و زیست
 بیوگاز و بیومس(

 ..(.مدیریت پسماند در واحدهای کشاورزی و دامی )بیوگاز، بازیافتی آبهای زراعی و کشتارگاه و .22

..( .فرآوری و تبدیل ضایعات، زایدات و پسماندهای بخش کشاورزی )تولید کود، نهاده ها، مواد تخمیری، الکل و .23
 با تکیه بر تکنولوژی های پس از برداشت و فرآوری

 های کاهش دهنده ضایعات و پسماندها در طول زنجیره تولید از مرحله تامین تا مصرف  ژهپرو .24

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی )بخشی،  تامین مالی با مشارکت بخش غیردولتی نظیر  .25
 شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی( 

 بخش کشاورزی پروژه های سرمایه گذاری در قالب مشارکت عمومی خصوصی در .26

 افزایش بهره وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشتهای در جهت  گذاری سرمایه .27
 متناسب با اقلیم 

بازرگانی  و اقتصادیای،  بیمه، اعتباری، مالی، مدیریتی ،ترویجی، اجرایی، مهندسی و مشاوره فنی خدمات .28
 و صنایع وابسته کشاورزی

أسیس درمانگاه ها )کلینیک ها(، مجتمع های درمانی )پلی کلینیک ها(، آزمایشگاه ها، )ت کیخدمات دامپزش .29
 ..(.داروخانه ها، بیمارستانه ای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و

 ایجاد آزمایشگاه های مناسب، برای کنترل میزان سالمت محصوالت از جمله  .30
 کشاورزی در راستای ایجاد، تثبیت تولید و اشتغالهای بخش  تامین سرمایه در گردش طرح .31

 عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی )رادیواکتیویته(، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی  .32

آب بندان ها و استخر  یاحداث و به ساز ،یاریآب نینو یآب و خاک )سامانه ها  یدر پروژه ها یگذار هیسرما .33
   .(.و



 ..................................................................................«یبخش کشاورز» 1400قانون بودجه  18بند )الف( تبصره  یینامه اجرا وهیش

 

6 

 

کسب و کار کشاورزی )با تمرکز بر کشاورزی تجاری یا ایجاد و تثبیت اشتغال از طریق حرکت از کشاورزی سنتی به 
مهمترین ویژگی برنامه تولید و اشتغال در  ای( های مستقل و جزیره تامین مالی زنجیره )عرضه( ارزش به جای فعالیت

 برنامه تدوین شده می باشد. 
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 (agribusiness) کشاورزی وکارهای کسب -3
 وکارهای )یا صنایع( کشاورزی یا کسب agribusinessمفهوم  -3-1

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

هایی است که در سهاخت و توزیهع   توصیف کنند. بر اساس تعریف آنها، مفهوم کسب وکار کشاورزی مجموع تمام فعالیت
های سهاخته شهده از آنهها    و توزیع تولیدات مزرعه و فرآوردهتجهیزات مزرعه؛ عملیات تولید در مزرعه؛ و ذخیره، فرآوری 

(. آنها  گام نخست برای بررسی کسب وکار کشاورزی به عنوان فعهالیتی متمهایز؛  بها    2005، 4مشارکت دارند )کوکالنیس
نندگان مفاهیم و مشخصات مخصوص به خود را برداشتند. تمام مطالعات دیویس و گلدبرگ بر مفهوم فراگیر که از تولیدک

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

گوناگون زنجیره تهامین مهواد غهذایی کشهاورزی در     های بخش« وابستگی متقابل»است که همه آنها تاکید مشترکی بر 
(. 2000، 7؛ کوک و چاداد1999، 6فروشی محصوالت و خدمات مواد غذایی دارند )بوهلججهت تولید، ساخت، توزیع، خرده

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

 را ها تیفعال نیا که یمال موسساتو  شودمی داده اختصاص محصوالت جانبی و بریف ،ییغذا مواد عیتوز و پردازش د،یتول
 بهه  اشاره یکشاورز وکارکسب ساده فیتعر ک. در ی(2011 کا،یتانیبر المعارف دائرة)کند تعریف می« کنندی میمال نیتام

ی دارد فروشه  خرده و تجارت ،نهاده نیتام صادرات، ،فراوری ،یکشاورز جمله از ،یکشاورز به مربوط وکار کسب هرگونه
(USAID، 2008) 

 و یکشهاورز  از  9دیدگاه به هم پیوستهرساندن یک  یبرا اغلب یکشاورز وکارکسب اصطالحبر اساس تعریف فائو، 
 وکهار کسهب . شهود  یم استفاده مشارکت دارند، مدرن ییغذا مواد عیتوز و دیتول که در وکار، کسب به مربوط یها تیفعال

 نهاده کنندگان نیتاموکارها . این کسبز استیم تا مزرعه از یجمع دسته وکار کسب یها تیفعال دهنده نشان یکشاورز
 فروشان خرده کنندگان، صادر تجار، کنندگان،عیتوز ،کنندگان محصوالت کشاورزیفراوری ،کنندگاندیتول ،یکشاورز یها
 بها  اغلهب  صنایع کشهاورزی  ی وکشاورز وکارشود. با توجه به این تعریف، اصطالح کسبرا شامل می کنندگان مصرف و

 کنترل و عیتوز ،فراوری ،ییغذا مواد دیتول بزرگ اسیمق در ریدرگ هایفعالیت ای و بزرگ اسیمق در یکشاورز هایفعالیت
 کمتر( رهیغ و ،هاکنندهفراوری مزارع،) یکشاورز با مرتبط کوچکتر هایفعالیت. است مرتبط یکشاورز محصوالت تیفیک
باشهند )فهائو،    فیتعر از یبخش دیبا زین آنها اما ،شونددر نظر گرفته می صنایع  کشاورزی ی وکشاورز وکارکسب عنوان به

2013). 

                                                 
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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گیرد. از این نظر کشاورزی  ی کشاورزی قرار می های اقتصادی مرتبط با جانداران در حوزه از نظر علمی تمامی فعالیت
زی و دریهازی( تقسهیم    ی گیاهان یکساله تا درختان چندساله( و جهانوری )خشهکی   به دو بخش اصلی گیاهی )دربرگیرنده

های پرورش محصوالت زراعی و  گردد. بدین ترتیب فعالیت امل میهای پیشین و پسین مرتبط را نیز ش گردد و فعالیت می
ی  شود، در گستره ای نامیده می مزرعه-های درون باغی در کنار پرورش دام و طیور و حشرات و آبزیان که مجموعاً فعالیت

ههای زراعهی    دههای صنعتی مربوط به تهأمین نهها   ای، فعالیت مزرعه-گیرند. گذشته از این بخش درون کشاورزی قرار می
)مانند تولید کود، سم و ابزارآالت کشاورزی( و فرآوری محصوالت کشاورزی )یا صنایع غذایی( نیز معموالً در متون علمی 

وکارههای )صهنایع( کشهاورزی     یا کسهب  agribusinessگیرد و به این دو حوزه در کل  ی کشاورزی قرار می در حوزه
ای از طریهق   خش کشاورزی عمدتاً تولید خواروبار )نهایی برای انسان یا واسهطه ی ب گردد. بدین ترتیب، وظیفه اطالق می

باشد ولی مواردی مانند امور تزئینی )گل و گیاه تزئینی و جهانوران   خوراک جانوران( و الیاف طبیعی )گیاهی و جانوری( می
 (. 1391پور، شود )حسن می زینتی( و دارویی )داروهای گیاهی و جانوری و مواد مخدر( نیز در این حوزه تأمین

عملیهات   ی عبارت است از تولید محصول به وسیلهکشاورزی » 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 زمین به منظور تولید  بارت است از بهرهکشاورزی ع» ،1358سال در  اسالمی ایران مصوب شورای انقالب
جنگلهداری، جنگلکهاری، دامهداری،      محصوالت گیاهی و حیوانی )از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمهر، 

ه امور زراعهت و باغبهانی   پیرو تشکیل جهاد سازندگی، تعریف کشاورزی محدود ب.« زنبور عسل و آبزیان( پرورش طیور و
شود و تنها پس از ادغام دو وزارتخانه و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است که امور دامپروری و منابع طبیعی نیهز در   می

شود. تا سال گذشته )قبل از ابالغ قانون انتزاع وظایف تجهاری بخهش کشهاورزی از وزارت     بخش کشاورزی گنجانده می
ی کشهاورزی قهرار داشهت و امهور      وکارهای مرتبط با کشاورزی همچنهان خهارج از حهوزه    صنعت، معدن و تجارت( کسب

یافهت. ایهن در حهالی     هایی مانند بازرگانی، صنایع و معادن و نیرو سامان مهی  سیاستگذاری و اجرایی مربوطه در وزارتخانه
 گردد.  اورزی ساماندهی میای از کشورها، امور بهداشتی مربوط به خواروبار نیز در وزارت کش است که در پاره

ریهزان و  های مختلف بخش کشهاورزی همهواره مهورد انتقهاد محققهین، برنامهه      در ایران نیز، پراکندگی امور در حوزه
های زیادی جهت انتقال وظایف بازرگانی و تجاری های اخیر تالشگزاران کشور بوده است. در این راستا، در سالسیاست

 بخهش  به مربوط اراتیاخت و فیوظا تمرکز قانوند کشاورزی صورت گرفت که در نهایت بخش کشاورزی به وزارت جها
شنبه مورخ بیسهت و چههارم بهمهن مهاه      جلسه علنی روز سه مشتمل بر پنج ماده در یکشاورز جهاد وزارت در یکشاورز

و  ای نگهبهان رسهید  به تأیید شهور  2/12/1391یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
 ،یگهذار  اسهت یس بهه  مربهوط  امهور  و فیوظها  ارات،یه اخت هیه کلاین قهانون   1مادهنهایتا برای اجرا ابالغ گردید. بر اساس 

 تجهارت  و معهدن  صهنعت،  وزارت ازهای تجارت و صهنعت  بسیاری از حوزه در الزم اقدامات انجام و نظارت ،یزیر برنامه
رود به جهای پرداخهت بهه موضهوع تولیهد، کهل       با این رویکرد انتظار می گردید. واگذار یکشاورز جهاد وزارت به و منتزع

 وکارهای مختلف فعال در این زنجیره مورد توجه جدی قرار گیرد.زنجیره عرضه و کسب
، شودسفره را شامل میهای کسب وکار از مزرعه تا کشاورزی، که فعالیت وکارکسببخش توان گفت در مجموع می

وکارهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن یک شود. کسبمحسوب میاشتغال و درآمد در سراسر جهان  عامل اصلییک 
های ارزش کارآ، یک منبع اساسی ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت اولیه کشاورزی، یک کاتالیزور برای توسعه زنجیره

را تسههیل   مصهرف  به دیتول از ییغذا موادکه جریان  ماتخد دهنده ارائهیک  وکننده به ایمنی و کیفیت محصول، کمک
 باشند. کند میمی
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 وکارهای کشاورزی( و کسب یکشاورز یآمار سهیوکارهای کشاورزی )مقا 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  که در جدول صفحه بعد دیده میسوی بانک جهانی ارایه شده است 

درصد است  21وکارهای کشاورزی  درصد بوده ولی سهم بخش کسب 32تولید داخلی در کشورهای جنوب آفریقا حدود 
در کشور صنعتی  و 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 کشاورزی در فرایند توسعه

تریلیون دالری برسد که در مقایسه با  1کارهای آن در آفریقا به یک وصنعت کشاورزی و کسب  2030شود در سال می
تواند باالترین نقش را در توسعه اقتصاد در رشد 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 39درآمد  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  ه و سهم کسبدرصد تنزل یافت 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 می

 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  وکارهای کشاورزی در فرایند توسعه در نمودار زیر تغییرات سهم کسبباشد.  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 میاست. لیکن با احتساب کسبکاهش یافته  2003درصد در  6/9به  1950سال 
تر است.  وکار کشاورزی مناسبتر کسب رسد که برای بررسی اهمیت کشاورزی در اقتصاد کشور، مفهوم گسترده به نظر می

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

% 30 بیش ازبر اساس برآوردهای انجام شده در ایران، سهم کسب و کارهای کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در ایران 
  شود میبرآورد در 
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 Furtuoso and. Guilhoto 
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 «تحول کشاورزی با رویکرد جهادی»برنامه  -4
مجلس شورای اسالمی به عنوان تحول کشاورزی با رویکرد ارایه شده به با توجه به برنامه وزیر جهاد کشاورزی 

 های اولویت دار به شرح ذیل می باشد. ها و پروژه ، راهبردها، برنامه ها و طرحجهادی

 اه برنامه و راهبردها -4-1

 یکشاورز استیس و تیریمد .1

 داریپا ییغذا تیامن نیتأم .2

 هوشمند و انیبن دانش یکشاورز توسعه .3

  یکشاورز دیتول جهش .4

  یکشاورز نیتأم یها رهیزنج تیریمد .5

  یزداریآبخ و یعیطب منابع از تیحما .6

 یکشاورز اطالعات و داده کپارچهی ستمیس تیریمد .7

  یکشاورز یگذار هیسرما و یمال نیتأم .8

  یکشاورز یسکهایر تیریمد .9

  یتجار تراز بهبود و یکشاورز یپلماسید .10

  یکشاورز یتشکلها و نهادها تیظرف از استفاده .11

  مجوزها صدور ندیفرا لیتسه و کار و کسب یفضا بهبود .12

 یانسان منابع تیریمد .13

  یکشاورز یور بهره شیافزا .14

  ندهیآ کشاورزان و یریعشا و ییروستا دیتول یکانونها از تیحما .15

  یکشاورز خاک و آب واحد تیریمد .16

  ییغذا و یکشاورز محصوالت سالمت نیتأم تیریمد .17

  )یرگوالتور( یگذار قاعده با فساد سکیر تیریمد .18

  ییغذا و یلیتبد عیصنا از تیحما .19

  یکشاورز کیارگان محصوالت توسعه .20

  یدامپزشک تیتقو و التیش و وریط دام، صنعت توسعه .21

  یباغبان محصوالت صادرات و دیتول از تیحما .22

  یالملل نیب یسازمانها با تعامل تیتقو .23

  ییروستا تعاون سازمان در تحول و تیتقو .24

  ها پروژه و طرحها -4-2

  ژهیو یطرحها .1

  یتحول یطرحها .2

  تمام مهین یها پروژه لیتکم .3

  خاک و آب یپروژهها .4

  تمام مهین ییغذا و یلیتبد عیصنا یها ه پروژ لیتکم .5

  یکشاورز یاراض یحدنگار اتمام .6

 یکشاورز اطالعات و ها داده سامانه لیتکم .7
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 یو توزیع منابع اعتبار 1400سال بودجه  قانون18 تبصره)الف(  بند( متن 5
 به شرح ذیل می باشد: 1400قانون بودجه سال  18موارد حایز اهمیت در متن بند الف تبصره 

( این 14( مصارف جدول تبصره )28( ریال از منابع ردیف )320.000.000.000.000مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد ) -1
یابهد. بنهد    های با نرخ بیکاری باالتر اختصاص می کارآفرینی با اولویت استانقانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و 

 .شود تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می 1400در سال  1398( قانون بودجه سال 16)و( تبصره )

پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضهمانت  به منظور ( ریال از منابع این بند 10.000.000.000.000)مبلغ ده هزار میلیارد  -2
( %30( و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد )%70اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی )ره( هفتاد درصد )

 .یابد به صورت تسهیالت بانکی اختصاص می
های آمهوزش و   هنرستاندانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و  جهت به روز سانی تجهیزات کارگاهی -3

 .یابد ( از منابع این جزء به صورت تسهیالت بانکی اختصاص می%5پنج درصد )پرورش 
 دیام ینیو صندوق کارآفر یو تخصص یتوسعه ا یها بانک تیدر بانک ها با اولو یسپرده گذار قیاز طر ادشدهیمنابع  -4

 رهیه ها و زنج تیبر فعال دیبا تأک ینیاشتغال و کارآفر د،یتول یبرا یگذار هیاساسنامه آن به منظور سرما بیپس از تصو
 یحه یبا منهابع بانهک و بها نهرخ ترج     یبیو ترک یقیتلف التیتسه ازوکاربا س یو راهبرد یاساس یکاالها نیو تأم دیتول

بها   یمنابع صهندوق توسهعه مله    نیمرتبط و همچن یاجرائ یها دستگاه و مجاز  اریمنابع در اخت قیو تلف افتهی صیتخص
 اساسنامه آن مجاز است. تیرعا

مشارکت  زانیمتناسب با م ییاعطا التی( و نرخ سود تسه%1درصد ) کیمنابع مذکور حداقل  ینرخ سود سپرده گذار -5
امهور   ریمرکب از وز ییاساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورا بیپس از تصو دیام ینیو صندوق کارآفر یمنابع بانک

صنعت، معدن و تجارت، جهاد  یها وزارتخانه ،یبانک مرکز ،(، سازمان برنامه و بودجه کشورسی)رئ ییو دارا یاقتصاد
اطالعهات، تعهاون،    ینفت، ارتباطات و فنآور ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم ،یراه و شهرساز ،یکشاورز

 .شود یم نییجمهور تع سییر یو فنآور یو معاونت علم یکار و رفاه اجتماع
به انتخاب مجلهس بهه عنهوان     یو اجتماع یبرنامه و بودجه و محاسبات، اقتصاد یها ونیسیاز کم کیاز هر  ندهینما کی

 .باشد یمزبور از مناطق محروم م ندهینفر از سه نما کیالمقدور  ی. حتابدی یمذکور حضور م یناظر در شورا
و توسعه هر استان  یزیبرنامه ر یتوسط شورا شدهادی یبند بر اساس دستورالعمل مصوب شورا نیمشمول ا یها طرح -6

 .شود یم نییتع
 .باشد یسود م ارانهیو  یو اعتبار ی( از منابع مزبور به صورت کمک فن%10تا ده درصد ) -7
( را 14( مصارف جدول تبصهره ) 28( منابع مندرج در بند )%100ها مکلف است صد در صد ) ارانهی یسازمان هدفمند -8

 دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند. کیبه صورت ماهانه  یوصول زانیمتناسب با م
بند، بر  نیوجوه ا یحساب منابع، مصارف و برگشت یموظف است ضمن ثبت و نگهدار ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -9

برنامه و بودجه و  ونیسیبار به کم کیو گزارش آن را هر شش ماه  ینظارت یسنوات یها تحقق آن مطابق احکام بودجه
 ارائه کند. یاسالم یمجلس شورا ربطیذ یها ونیسیمحاسبات و کم
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 14تبصره  لیذجدول مصارف  محل از 18 تبصره الف بند لیذمنابع اعتبارات  عیتوز

  فیرد  عنوان الیاردریلیم/ اعتبار

 1 وزارت جهاد کشاورزی  80000

 2 معدن وتجارت  ،وزارت صنعت 70000

 3 وزارت راه و شهرسازی  70000

 4 وزارت نفت   50000

 5 گردشگری و صنایع دستی ،وزارت میراث فرهنگی 15000

 6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  10000

 7 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  10000

 8 معاونت علمی و فناوری رییس جمهور  15000

 جمع 320000

 

 یاعتبارات وزارت جهاد کشاورز هیمنابع سهم عیتوز
 مبالغ به میلیارد ریال 

 قانون بودجه14جدول مصارف تبصره  28 فیاز محل منابع رد یبخش کشاورز هیسهم  80000

 سهم  بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی کسر                 4000

 سهم نهادهای حمایتی  کسر                      2500

73500 
خالص مانده اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی پس از کسر سهم  تجهیزات آزمایشگاهی و  

 نهادهای حمایتی 

 منابع سپرده گذاری در موسسات مالی با سازکار کمک های فنی و اعتباری سهم   8000

 موسسات مالی با سازکار تلفیقی سپرده گذاری در منابع سهم   65500
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 «یکشاورز بخش»1400قانون بودجه سال  18بند )الف( تبصره  لیدستورالعمل ذ -6

سهمیه اعتباری وزارت جهاد کشاورزی به  ،کل کشور 1400( ماده واحده قانون بودجه سال18بند )الف( تبصره )به استناد 
 قانون مذکور، 3و  2تعیین گردیده است. پس از کسر سهم جز ( ریال 80.000.000.000.000هزار میلیارد ) هشتادمبلغ 

ها  ریال از طریق سپرده گذاری در بانک( 73،500،000،000،000میلیارد )و پانصد  هزار هفتاد و سهمبلغ منابع به  باقیمانده
سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی  و ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید با نرخ ترجیحی های توسعه اولویت بانک با

 به شرح جدول ذیل این دستورالعمل تخصیص داده خواهد شد.رآفرینی برای تولید، اشتغال و کا

تا  8 نیب و مناطق با شرایط ویژه تیمحروم زانیم فعالیت،با توجه به نوع  یبخش کشاورز التیتسه سود نرخ -1

 . شود یم نییتعدرصد  16

 4های معرفی شده  پرداختی به طرح التینرخ تسه د،یام ینیصندوق کارآفرمحل منابع از  نیدر صورت تام -2

 .بوددرصد خواهد 

هها براسهاس معیارههای زیهر در اولویهت تخصهیص تسههیالت از سهوی          ههای پیشهنهادی توسهط اسهتان     طرح -3

 گیرند:  کشاورزی قرار می جهاد وزارت

 شده موضوع جدول ذیل این دستورالعمل  های تعیین اولویت -

 میزان نرخ بیکاری باالتر  -

 منطقهشرایط ویژه  -

قانون بودجه سنوات قبلهی تنهها در صهورتی کهه بها       18های تعهدشده موسسات عامل از محل تبصره  تبصره: طرح
 توانند از منابع مالی مذکور بهره مند شوند. های مندرج در این ماده منطبق باشند، می اولویت

هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نرخ سود تسهیالت، مدت زمان بازپرداخت تسهیالت و سهم آورده متقاضی با  -4

ابالغهی وزارت امهور    18بنهد )الهف( تبصهره     9الی1و موسسات عامل و منطبق بر بندهای مرتبط دستورالعمل جزء 
 .خواهد شد اقتصادی و دارایی تعیین

 یها کمک درقالب ،یجار سال بودجه قانون( 18) تبصره( الف) بند 7 جزء سهمموضوع  الیر اردیلیم 8000 مبلغ -5

. نحهوه  دارد قهرار  یکشهاورز  جههاد  وزارت اریه اخت در متمرکهز  بطهور  التیتسه سود کاهش ارانهی و یاعتبار و یفن
 صیتشخیا به صورت تلفیق با منابع بانکی با کاهش سود و  ارانهی، ضبند بصورت کمک بالعو نیمنابع ا صیتخص

 ی در قالب موارد ذیل خواهد بود:کشاورز جهاد وزارت
 اجرای طرح های سرمایه گذاری توسط صندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی  -

 اجرای طرح های مشارکت عمومی و خصوصی  -

 هیأت وزیران  23/9/99هه مورخ  58244/ت 106647نامه شماره  های موضوع تصویب طرح -

 های اضطراری برای حل بحران  طرح -

 های تولیدی در مناطق با شرایط ویژه طرح -

ها در سازمان جههاد کشهاورزی    نام، بررسی، تایید، پرداخت تسهیالت، پایش و نظارت طرح کلیه فرآیندهای ثبت -6

ریزی و توسعه و موسسات عامل بصورت برخط و در قالب سامانه یکپارچه تسهیالت اعتبهاری   استان، شورای برنامه
 گردد. میعملیاتی cita.maj.ir وزارت جهاد کشاورزی )سیتا( به آدرس 
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نامه اجرای این دستورالعمل توسط وزارت جهاد کشهاورزی تهیهه و بهه سهازمان جههاد کشهاورزی اسهتان         شیوه -7

  خواهد شد.  ابالغ
 

 )درصد( یحیترجسود   نرخ

 مناطق برخوردار اولویت تیفعال رسته عنوان مصادیق فعالیت ها

 یاقته( )توسعه

 برخوردار مناطق کم

 توسعه( )در حال

 

۱۴ ۱۰ 
انواع واکسن و داروهای دامی، نژادهای مولد دام، طیور و آبزیهان، انهواع   
بذرهای هیبرید و نهال گهواهی شهده و مهواد ژنتیکهی، انهواع کودههای       

 شیمیایی، سموم و آفت کش ها، ماشین آالت و تجهیزات

 دیی تول عوامیل  و هیا  نهیاده  انیوا   دیتول

 ی کشاورزوارداتی غیر علوفه ای 
1 

۱۴ ۱۰ 
های ارزش مزیت دار در اسهتان ههای مختلهف مبتنهی      اولویت زنجیره با

 برسند ملی آمایش کشور و استانی
هیای ارز  محصیو ت    توسعه زنجیره 

هییای پشییتیبان    کشییاورزی و شییرکت 

 کشاورزی قراردادی  

2 

۱۴ ۱۰ 

 ههای  سیسهتم ،سهازی کشهاورزی مشهتمل بهر اسهتارت آپها      توسعه مدرن
 بازسهازی  محصهوالت،  تولیهد  فرآینهد  در مکانیزاسهیون  و اتوماسهیون 

 نوسهازی  و بازسازی هوشمندسازی، و نوین فناوری بر تاکید با ونوسازی
 آبزیان،صنایع و طیور دام، واحدهای ها، گلخانه آالت ماشین و تجهیزات

 کشاورزی تکمیلی و تبدیلی

، ونیزاسیییمکانفعالیییت هییای  توسییعه

دانیش بنییان و اسیتارت     ،یسیاز  مدرن

 ی  کشاورز آپی

3 

۱6 ۱2 
راهبهردی بها ارزش افهزوده بهاال از جملهه       یکشهاورز  محصوالت دیتول 

 یصادرات یکشاورز محصوالت و مصرف پر یوارداتمحصوالت 
 ارز  بییا یراهبییرد محصییو ت دیییتول

 با  افزوده
4 

۱6 ۱2 

کسهب و   تیه بها اولو هها و واحهدهای    ایجاد، ساماندهی و توسعه شرکت
ای)مالی، اقتصادی و  فنی و  مهندسی، مشاوره، خدمات تالیجید یکارها

 بازرگانی( کشاورزی، گیاهپزشکی، دامپزشکی، خاکشناسی  

 یکارهییا و کسییبتوسییعه خییدمات  

 ی  کشاورز
5 

۱6 ۱2 
طرح های بها بههره گیهری از    تمام،  فعال و نیمه با اولویت واحدهای نیمه

 فناوری نوین و تکمیل کننده زنجیره ارزش
 6 ی کشاورز یلیتکم و یلیتبد عیصنا

۱6 ۱2 

 هههای خههدمات بازرگههانی بخههش کشههاورزی، شههرکت هههای    شههرکت
بارانههدازهای عرضههه   ،هههای سههیار محصههوالت کشههاورزی،   فروشههگاه

ههای صهادراتی محصهوالت     محصوالت و فرآورده های کشاورزی، پایانه
کشاورزی، خدمات حمل و نقل و لجستیک بخش کشاورزی بها اولویهت   

 فناوری دیجیتال

بهبود خدمات بازاررسیانی محصیو ت    

   کشاورزی
7 

۱۴ ۱۰ 
گواهی با تاکید بر خدمات مرتبط با شده  تولید محصوالت سالم و گواهی

 و استانداردسازی محصوالت سالم و ارگانیک
 و سالم محصو ت دیتولزنجیره  توسعه

   شده یگواه
8 

 9 آب و خاک هیمنابع پا یور بهره شیافزا  های روزآمد در حوزه آب و خاک فناوری ۱۰ ۱۴

۱۴ 

 

بها  واحدهای تولیدی  سازی فعال، وطیور وارداتی دام های نهاده ولید داخلیت
  (و آبزیان  ، طیور دام) صنعتی نیمه فعال صنعتی وغیرفعال و  نیمهاولویت 

هیای   تیامین نهیاده  د  سرمایه در گیر 

  انیآبز و  وریط ، داممحصو ت تولید 
10 

 
 .شد خواهد داده صیتخص گردش در هیسرما صورت به ٪30 و یا هیسرما صورت به ٪70* از کل تسهیالت 

های تخصصی و تایید کمیته اسهتانی   در مصادیق فعالیت ذکر نشده است با پیشنهاد معاونتکه  شده نییتع یها تیاولو چارچوب در یدرخواست گونه هر **
  قابل بررسی خواهد بود.

 های تعاونی و عشایری در اولویت استفاده از این تسهیالت می باشند. *** طرح
بها نهرخ    یهها  استان یبراو  یکیزیف شرفتیدرصد پ 70 حداقل دیبا ،یکشور نیانگیاز م کمتر یکاریببا نرخ  یاستان ها یبرا تمام مهین یها طرح**** 

 .دنباش داشته یکیزیف شرفتیپ درصد 30 حداقل دیبا ،یکشور نیانگیم از شتریب یکاریب
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 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره( الف) بنددستورالعمل  ییاجرا نامه وهیش -7
 یکشاورز یا رعلوفهیغ یواردات دیها و عوامل تول انوا  نهاده دیتول -7-1

شیده و میواد    یو نهال گیواه  دیبریه یانوا  بذرها ان،یو آبز وریمولد دام، ط ینژادها ،یدام ی)انوا  واکسن و داروها

 (زاتیآ ت و تجه نیسموم و آفت کش ها، ماش ،ییایمیش یانوا  کودها ،یکیژنت

 یوزارت جههاد کشهاورز   ،در داخل کشهور  یکشاورز یها نهاده دیتول یبرا یبخش کشاورز یبهبود تراز تجار یدر راستا
 ی ذیل اعالم می دارد.ها نهاده دیدر تول یگذار هیاز سرما تیحما یکامل خود را برا یآمادگ

 

 
 

 یکشاورز یا رعلوفهیغ یواردات دیها و عوامل تول انوا  نهاده یاجزا

 بذور زراعی
بذور 
ای گلخانه  

اندام های 
 باغی

 کود سم

 اقالم دامی
اقالم 

 دامپزشکی
 مکانیزاسیون اقالم شیالتی

 شرح عنوان
 

بذر  دانه ذرت بذری،  بذر سیب زمینی،  بذر چغندر قند،  بذر سبزیجات،  بذر یونجه و شبدر،  بذر گندم،  بذر جو،  بذور زراعی
 کلزا،  بذر آفتابگردان،  بذر بادام زمینی

بذور گلخانه ای و 

 اندام های باغی

کوکوپیت، پیت ماس، اسپان )هاگ  ،یاندام ها ریو سا یمحصوالت گلخانه ا یفیو ص یسبز دیبریبذر  ه دیتول 
های  بذر و نشاء و قلمه(، ارقام تجاری و پایه ،مولد( قارچ خوراکی، اندام های تکثیری گل و گیاهان زینتی )پیاز

گرمسیری، نهال کشت بافتی خرما و ارقام تجاری خرما )مجول و دگلت نور(،  های محصوالت نیمه مقاوم به تنش
یری، نهال کشت بافتی خرما و ارقام تجاری خرما )مجول و دگلت نور(، ارقام تجاری گرمس ارقام تجاری محصوالت 

 گرمسیری محصوالت 

 اقالم دامی
اسفنج وهورمون، جوجه یکروزه اجداد گوشتی،  اسپرم گاو و گاومیش، جنین گاومیش، اسپرم)گوسفندو بز(، سیدر،

 ، تخم نوغانو گوشتی یکروزه مادر تخمگذار، بوقلمون مولد، جوجه و گوشتی جوجه یکروزه اجداد تخمگذار

 اقالم دامپزشکی

 low، آنفلونزای G7، آنفلونزای فوق حاد پرندگان، واکسن pprواکسن تب برفکی با پایه روغنی، واکسن 

pathogen،آنزیم های  ، واکسن یرسینوسیس، آبله قناری، پاستورلوز، آگاالکسی، روغن ادجوانت،  پروبیوتیک
 E50%%، ویتامین 90و مشتقات آن با خلوص بیش از  Eمورد مصرف در دام و طیور، داروهای گیاهی، ویتامی 

 از سویه در گردش کشور، دوازده نوع کیت تشخیصی،  پنج نوع کیت تشخیص H5پودر، آنتی ژن

 مکانیزاسیون

نشاء، کمباین برنج، کمباین پنبه، کمباین  سمپاش خودرو شاسی بلند، دستگاه های نشاء غیر برنج، دستگاه های
چغندر قند، کمباین سیب زمینی، ماشین برداشت سبزی و صیفی، برداشت خرما، شکر درختان تراکتوری، شیکر 

درختان پرتابل، شیکر درختان خود گردان، برداشت نیشکر، ماشینهای شیر دوشی، ماشین آالت جهت علیق)سیالژ(، 
ر خودکششی(، چاپر خودرو، برداشت حبوبات، ماشینهای جوجه کشی، تراکتور ماشین آالت جهت علیق)فید

 اسب بخار، هلی کوپتر بدون سرنشین 100تا  50کیلو وات، تراکتور شالیزاری، تراکتور باغی  120کشاورزی بیش از 

 شیالت
لد میگو، خوراک اماده تخم چشم زده ماهی قزل آال و اسپرو ماهی قزل آال، افزودنی ها و مکمل خوراک ابزیان، مو

 آبزیان، بچه ماهی دریایی
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 سوپر فسفات تریپل،  کلروپتاسیم،  سولفات پتاسیم،  دی آمونیوم فسفات کود

سموم شیمیایی و 

 ها کش آفت

استامی پراید    ،EC 40.8%کلرپیریفوس    ،WP 35%کوپراکسی کلراید   ،SL 20%پاراکوات دیکلراید    ،SL 41%گلیفوزیت    
SP 20%،    مانکوزبWP 80%،     سایپرمترینEC 40%،   ژیبرلیک اسیدTb 10%،      دیمتواتEC 40%،    تیوفانات متیل
WP 70%،   توفوردی + ام سی پی آSL 67.5%،   سولفورDF 80%،     پینوکسادن + ایمن کنندهEC 5%،   کلودینافوپ پروپارژیل

EC 8%،     فن والریتEC 20%،   آبامکتینEC 1.8%،   نیکوسولفورونOD 4%،   مزوسولفورون+یدوسولفورون+ایمن کنندهOD 

  ،EC 10.8%هالوکسی فوپ آر متیل   ،EC 50%پروفنفوس     ،EC 50%فنیتروتیون     ،EC 2.5%دلتامترین    ،1.2%
 ،L 72%توفوردی    ،WP 80%سولفور   ،OD 8.25%یدوسولفورون متیل سدیم+مزوسولفورون متیل+دیفلوفنیکان+ایمن کننده  

کلرپیریفوس    ،SC 35%ایمیداکلوپراید   ،EC 47%اتیون   ،P 80%زینک فسفاید   ،WG 80%سولفور   ،WP 75%کلرتالونیل   
EC 40.8%،   پاراکوات دیکلرایدSL 20%،   گلیفوزیتSL 41%،   بوتاکلرEC 60%،    فیپرونیلGR 0.2%،   دلتامترینEC 2.5%، 

  ،EC 40%سایپرمترین      ،GR 10%دیازینون    ،GR 4%کارتاپ   ،SL 67.5%توفوردی + ام سی پی آ   ،EC 60%دیازینون   

کوپراکسی کلراید    ،EC 10.8%هالوکسی فوپ آر متیل   ،SC 35%ایمیداکلوپراید   ،DS 2%تبوکونازول   ،EC 1.8%آبامکتین  
WP 35%،     فن والریتEC 20%،   فن پیروکسی میتSC 5%،  االتیون  مEC 57%،    فنیتروتیونEC 50%،  کلودینافوپ
 -کاپتان  ،EC 10%  نیفن پروپاتر ،EC 47%اتیون   ،EC 48%تری فلورالین    ،FS 6%تبوکونازول    ،EC 8%پروپارژیل  
استامی  ،EC 50%پروفنفوس     ،WP 60%کاربندازیم   ،EC 18%فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت   ،WP 50%ارتوساید  

 SCایمیداکلوپراید    ،WP 35%کوپراکسی کلراید   ،SL 67.5%توفوردی + ام سی پی آ   ،EC 2.5%دلتامترین   ،SP 20%پراید  

  ،SC 5%فن پیروکسی میت   ،EC 47%اتیون   ،EC 50%فنیتروتیون    ،EC 20%فن والریت      ،SP 20%استامی پراید   ،35%
 EC 10%نیو فن پروپاتر EC 50%پروفنفوس     ،WP 50%کاپتان  

ماده موثره  دیتول

( آفت کالی)تکن

 یکش ها

 یکشاورز

 یآل هیپا یها کالیتکن دکنندهیتول یو واحدها یمعدن هیپا یها کالیتکن دکنندهیتول یواحدها

 یآفتکش ها

و  یستیز

 ییایمیرشیغ

 یدیتول یواحدها یراه انداز ،یساز نهیتوسعه، به ل،یاحداث، تکم
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 یکشیاورز   بانیپشیت  یهیا  و شرکت یارز  محصو ت کشاورز یها رهیتوسعه زنجایجاد و  -7-2

 ی(کشور و استان شیآما یبرسند مل یمختلف مبتن یدار در استان ها تیارز  مز یها رهیزنج تیبا اولو ) یقرارداد

 بر اساس مزیت های استانی محصوالت کشاورزیدار  اولویتتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش ایجاد، 

 نام استان ردیف

دار  محصوالت اولویت
*

 

 اولویت پنج اولویت چهار اولویت سه اولویت دو اولویت یک

 یشرق جانیآذربا 1

 بیس) یباغ محصوالت

زردآلو،  ،یگالب ،یدرخت

 ی(درخت گوجه

  شیر یی دارو اهانیگ پروری آبزی طیور مرغ و گوشت

 یغرب جانیآذربا 2
 بیس)  یباغ محصوالت

 درختی، آلو، شلیل، هلو(
 انگور

محصوالت صنعتی 

 )چغندرقند و چغندرقند

 آجیلی( آفتابگردان

 گوشت قرمز عسل

 ینیزم بادام یفرنگ گوجه ینیزم بیس لیاردب 3

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

 (ریش و  وریط

 عسل 

 و سفید گوشت قرمز ییدارو اهانیگ اصفهان 4

 یفیو ص یسبز

ی، پیاز، نیزم بیس)

 بادمجان، فلفل(

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و 

 ی(نتیز انیماه

 ریش

 ای  محصوالت گلخانه البرز 5

محصوالت باغی 

)گالبی، آلو، شلیل، 

  گیالس، هلو، خرمالو(

  نشاء دیتول  قارچ خوراکی ینتیز اهیگ و گل

 یفیص و یسبز یباغ محصوالت المیا 6
 ا،ی)سوی روغن یها دانه

 (کلزا
  مرغ  گوشت آبزی پروری

 خرما بوشهر 7

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید 

 ( و صیادی

 میگو مرغطیور/ گوشت یفرنگ گوجه

 تهران 8

 بیسمحصوالت باغی )

ی، گالبی، زردآلو، درخت

شلیل، گیالس، هلو، 

 خرمالو(

محصوالت 

ای/محیط  گلخانه

 کنترل شده  )قارچ(

 ینتیز اهیگ و گل

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

 (وریط

 شیر

 نیبلدرچ خرما مرکبات یا گلخانه محصوالت ی باغ محصوالت کرمان جنوب 9

10 
 چهارمحال

 یاریبخت
 ایلوب ینیزم بیس آبری پروزی ریش بادام

  شتر ریش و گوشت پنبه عناب زعفران زرشک یجنوب خراسان 11

 گیاهان دارویی یرضو خراسان 12

صیفی سبزی و 

 ی وفرنگ گوجه)

 ی(نیزم بیس

 ه،یپنی )صنعتمحصوالت 

 ( شکرینو  چغندرقند

محصوالت باغی  

)گالبی، انگور، آلو،  

گیالس، انار، بادام، 

 ی(درخت بیسپسته و  

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

 (ریش و  وریط

  مرغ گوشت  نوغانداری ییدارو اهانیگ پنبه یفرنگ گوجه یشمال خراسان 13

 خوزستان 14
محصوالت شیالتی )آبزی 

 ( پروری و صید و صیادی
  ینتیز اهانیگ و گل خرما

 اریخی ) فیص و یسبز

و گوجه  ازیپ و

 فرنگی(

 گوشت قرمز و طیور
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 محصوالت کشاورزی بر اساس مزیت های استانیدار  اولویتتوسعه و تکمیل زنجیره ارزش ایجاد، 

 نام استان ردیف

 دار  محصوالت اولویت

 اولویت پنج اولویت چهار اولویت سه اولویت دو اولویت یک

 (ایلوبو  عدسحبوبات ) یپرور یآبز ینیزم بیس شمشک/انگور تونیز زنجان 15

 انار  پسته پنبه انگور  ییدارو اهانیگ سمنان 16

17 
 و ستانیس

 بلوچستان

محصوالت شیالتی )آبزی 

 ( پروری و صید و صیادی
 شتر    ییدارو اهانیگ  یریگرمس یها وهیم خرما

 مرکبات فارس 18

محصوالت باغی 

، اناری، درخت بیس)

انجیر، خرما، زیتون، 

 خرمالو و بادام(

 ییدارو اهانیگ  سبزی و صیفی
 پنبه و دانه های روغنی

 

 فندق -مرغ گوشت  قرمزمرغ و  گوشت یسبز و وهیم کشمش/انگور تونیز نیقزو 19

 قرمز گوشت ییدارو اهانیگ عسل پسته مرغ گوشت قم 20

 گردو - عسل انگور یفرنگ توت یپرور یآبز کردستان 21

 کنجد  خرما -  یفیص و یسبز یداروئ اهانیگ پسته کرمان 22

 یفرنگ گوجه کرمانشاه 23
 کلزاهای روغنی ) دانه

 (آفتابگردان و

محصوالت صنعتی 

 (شکرین و چغندرقند)

 و)نخود  حبوبات

   -(ایلوب
  عسل

24 
 و هیلویکهک

 راحمدیبو
 ریش  یبرور یآبز ییدارو اهانیگ موترشیل یدرخت بیس

  ینتیز اهیگ و گل (پنبهی )روغن یها دانه گلستان 25

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید و 

 ( صیادی

 تونیز - و قرمز مرغ گوشت

  فندق یچا یویک برنج تونیز النیگ 26

 لرستان 27
، انارمحصوالت باغی )

 زردآلو(گردو، 
  آبزی پروری ییدارو اهانیگ انجیر

حبوبات )عدس، لوبیا و  

 نخود( 

 گوشت مرغ و طیور  مازندران 28
 و)پرتقال  مرکبات

 (ینارنگ
  برنج

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید 

 ( و صیادی

دانه های روغنی )سویا،  

 کلزا( 

 یپرور یآبز انار /نخود(ای)لوب حبوبات  یمحمد گل  یداروئ اهانیگ یمرکز 29

 هرمزگان 30
محصوالت شیالتی )آبزی 

 ( پروری و صید و صیادی

 و موترشی)ل مرکبات

  (ینارنگ
 های گرمسیری  میوه  یفیص و یسبز خرما

 گردو مرغقرمز و  گوشت ریس ینیزم بیس کشمش/انگور همدان 31

 نیبلدرچ قرمز و مرغ گوشت ییدارو اهانیگ پسته یا گلخانه محصوالت زدی 32

های استانی  های ارزش بر اساس مزیت و تکمیل زنجیره توسعهایجاد، برای استفاده از منابع   تیدر اولو یقرارداد یکشاورز گذار و سرمایه بانیپشت یها شرکت* 

 .قراردارند
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  یکشاورز یآپ و استارت انی، دانش بنیساز مدرن ون،یزاسیمکان یها تیتوسعه فعال -7-3
 دیی تول نید یدر فرآ ونیزاسی یو مکان ونیاتوماسی  یهیا  ستمیس مشتمل بر استارت آپها، یکشاورز یساز توسعه مدرن)

آ ت  نیو ماش زاتیتجه یو نوساز یبازساز ،یو هوشمندساز نینو یبر فناور دیبا تاک یونوساز یمحصو ت، بازساز

 (یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیان،صنایو آبز وریدام، ط یگلخانه ها، واحدها

 : اهداف -الف
 مختلف  های زیربخش در کشاورزی محصوالت تولید در کشاورزی مکانیزاسیون درجه شاخص بهبود و ارتقاء -

 و شیالت طیور، و دام باغبانی، زیربخش های زراعت، کلیه در ماشینی کشاورزی و مدرن سازی ناوگان نوسازی -

 طبیعی منابع و مرتع و جنگل آبزیان،

 برداشهت  و داشهت  کاشهت،  مراحهل  در دارویهی  گیاههان  و گلخانه مکانیزاسیون های دستگاه و تجهیزات توسعه -

 محصوالت 

 دام، طیور و آبزیان تولید محصوالت اشتغال در فرایند توسعه و ایجاد -

مکانیزاسیون  تشکل های حقیقی و حقوقی ایجاد و ساماندهی قالب در اشتغال ایجاد و تجهیزات ماشینها، تأمین -

 کشاورزی

 توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه ماشین ها و تجهیزات کشاورزی -

 کشاورزی تجهیزات و ها ماشین حوزه ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در -

 حوزه مکانیزاسیون کشاورزیارتقاء ضریب نفوذ فناوریهای نوین در  -

 

 : ها تیاولو -ب
 باشد: یم لیبه شرح ذ یکشاورز یآپ استارت و انیبن دانش ،یساز مدرن ون،یزاسیمکان رسته یها تیاولو

 برداشت محصول در باغات  و داشت عملیات ویژه به  زیربخش باغبانی توسعه مکانیزاسیون در (1

 تولید فرایند مکانیزاسیون در و اتوماسیون های سیستم تامین تجهیزات، ای با محوریت گلخانه های توسعه فناوری (2

 ای گلخانه محصوالت

 دارویی گیاهان برداشت و داشت کاشت، مراحل مکانیزاسیون توسعه و سازی مدرن (3

 جات صیفی و سبزیجات حبوبات، پنبه، برداشت تجهیزات تأمین (4

 محصوالت کشاورزی نشایی کشت توسعه تجهیزات تأمین (5

 حفاظتی کشاورزی ادوات و ماشینها تأمین (6

 خوراکی های قارچ تولید تجهیزات تأمین (7

 برداشت گیاه زعفران و داشت کاشت، حوزه در گذاری سرمایه (8
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 یلیو تکم یلیتبد عیصنا ان،یو آبز 11وریدام، ط یآالت گلخانه ها، واحدها نیو ماش زاتیتجه یو نوساز یبازساز (9

 یکشاورز

 فرآیند تولید تا بازاررسانی محصوالت در نانو فناوری بکارگیریاستفاده و   (10

 پروری آبزیواحدهای تولید زراعی، باغی، دام، طیور و  در هوشمند های سامانه استقرار  (11

 تولید مکانیزه در عملیات دامداری، تجهیزات توسعه مکانیزاسیون در حوزه دام و طیور با تمرکز بر تأمین و توسعه (12

 گوشت و شیر تولید مکانیزه تجهیزات و مرغ پرورش مرغ، تخم

 (میگو و سردآبی آبی، گرم ماهی شامل) آبزیان  تولید فرایند توسعه مکانیزاسیون در (13

 ..(.برداشت مانند سبد و لیوسا زیتجه نگ،یکول ی)بارگاه، پر پس از برداشت یها یتوسعه تکنولوژ (14

 کشاورزیهای  بخشریز یفیکنترل ک یها شگاهیآزما زیو تجه لی، تکمجادیا (15

 مکانیزاسهیون  واحهد  مکانیزاسهیون،  تخصصی ارایه دهنده خدمات و فنی های شرکت ساماندهی و توسعه ایجاد، (16

 تراکتهورداران، ) ای حرفهه  داران ماشهین  کشهاورزی،  روسهتایی  تعاونی های مکانیزاسیون واحد تولید، تعاونی های

 (سایر ماشین ها در این حوزه و داران کمباین

 آبیاری و کشاورزی ماشینهای استاندارد سازی توسعه زمینه در آزمون همکار واحدهای وضعیت ارتقای و ایجاد (17

 کشاورزی از جمله پهپادهای کشاورزی مکانیزاسیون نوین های ماشین ها و تجهیزات با فناوری بکارگیری (18

استارت آپ ها در این حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و ایجاد و توسعه  (19

 حوزه

 

 12با ارز  افزوده با  یراهبردمحصو ت  دیتول شیافزا -7-4
 شامل (انیو آبز التیش ،یدام ،یباغ ،ی)محصو ت زراع یکشاورز یمحصو ت راهبرد دیتول

  یواردات مصرف پرمحصوالت  دیتول .1

 رمحو صادرات محصوالت دیتول .2

 با نایو آبز وریطدام،  (یصنعت مهیو ن ی)صنعت فعال مهین و تمام مهین یواحدها لیتکمو  توسعه جاد،یا .3

 پربازده ینژادهااز  استفادهباال و  یور بهره
 

  

                                                 
 .شود یم فیتعر وریط و دام یحدهاوا لیذ شمیابر کرم و عسل زنبور یواحدها انیمتقاض  11
12

 باشد. یم یمل کارگروه  و یکشاورز جهاد وزارت یتخصص یها معاونت دییتا به منوطبند  نیا یها طرح 
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  یکشاورز یخدمات توسعه کسب و کارها -7-5
 ،یو  مهندسی  یخیدمات فنی   تیال، یجید یکسب و کارهیا  تیبا اولو یواحدها ها و و توسعه شرکت یسامانده جاد،ی)ا

 (یخاکشناس ،یدامپزشک ،یاهپزشکیگ ،ی( کشاورزیو بازرگان یاقتصاد ،ی)مالیا مشاوره

 

 یدامپزشک خدمات -7-5-1
 های ذیل مشمول حمایت های تسهیالتی خواهند بود: اولویتخدمات دامپزشکی با 

 یصیتشخ و یدرمان ،یریشگیپ ،یبهداشت خدمات مراکز یانداز راه ،یساز نهیبه توسعه، ل،یتکم احداث، -
  یدامپزشک

 مراکز ها، سردخانه ور،یط و دام های کشتارگاه دامی، اماکن در PRPS/GHP،  HACCPهای سیستم استقرار -
 مواد ینگهدار یانبارها دام، خوراک کارخانجات ،یالتیش و یدام داتیتول یبند بسته و یآور عمل ،یفراور

 و سرم بیولوژیک، های فرآورده، دارو انواع دیتول راکز ر،یش یآور جمع مراکز آماده، خوراک و دام خوراک هیاول
 نظایر و ها پروبیوتیک، ها آنزیم، دام خوراک  افزودنی، سموم، کننده ضدعفونی مواد انواع دیتول مراکز آن، نظایر

 ضدعفونی مواد، سرم بیولوژیک، های فرآورده، دارو انواع دیتول یها شرکت به وابسته توزیع و پخش راکز آن،
 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراک  افزودنی ،سموم ،کننده

 فعال انیبن دانش یها شرکت توسط یدامپزشک محصوالت دیتول توسعه و زیتجه احداث، -

 یریعشا و ییروستا مناطق ژهیو یدامپزشک یها درمانگاه استقرار -
 اختصاص خواهد یافت. ذیلجدول  به شرحهای بخش دامپزشکی  طرحمتقاضیان متناسب با تسهیالت اعطایی 
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  ی خدمات دامپزشکیها طرح کیتفک جدول

 واحد عنوان عنوان طرح فیرد

1 
 وآبزی  مرغداری ، دامداری) دامی اماکن در PRPS/GHP , HACCPهای سیستم استقرار
 (پروری

 دامداری

2 
 اندازی راه بر تاکید با) طیور های کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار
 (قفس شستشوی و پرینت سورتینگ،جت اتوماتیک، اندرونه تخلیه

 کشتارگاه

3 
 کشتارگاه اندازی راه) دام های کشتارگاه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار

 (یک درجه صنعتی دام های
 کشتارگاه

4 
 و آوری عمل فراوری، مراکز ها، سردخانه در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار

 شیالتی و دامی تولیدات بندی بسته
 کارگاه

5 
 انبارهای دام، خوراک کارخانجات در PRPS/GMP , HACCPهای سیستم استقرار

 (نگهداری های سیلو جایگزینی بر تاکید با) آماده خوراک و دام خوراک اولیه مواد نگهداری
 کارگاه

6 
 مراکز 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

 کارگاه

7 
 های فرآورده ،دارو انواع تولید مراکز  در PRPS/GMP/QAهای سیستم ارتقاء و سازی بهینه

 آن نظایر و سرم بیولوژیک،
 شرکت

8 
 ضدعفونی 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 ،کننده

 شرکت

9 

 به وابسته توزیع و پخش مراکز  در PRPS/GMP/QAهای سیستم ارتقاء و سازی بهینه
  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد ،سرم بیولوژیک، های فرآورده ،دارو انواع تولید های شرکت
 آن نظایر و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراک

 شرکت

 شرکت فعال بنیان دانش های شرکت توسط دامپزشکی محصوالت تولید توسعه و تجهیز احداث، 10

 شرکت دارویی گیاهان تولید کارخانجات بهسازی و تجهیز احداث، 11

 درمانگاه عشایری و روستایی مناطق ویژه دامپزشکی های درمانگاه استقرار 12

 بیمارستان دامپزشکی های بیمارستان اندازی راه و بهسازی تجهیز، 13

 آزمایشگاه دامپزشکی تشخیصی خدمات ارائه مراکز اندازی راه و بهسازی تجهیز، 14

 مرکز دامپزشکی درمانی و پیشگیری خدمات ارائه مراکز اندازی راه و بهسازی تجهیز، 15

 خودرو روزه یک جوجه نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز 16

17 
 و مرغ قرمز، گوشت شیر، حمل)  دامی خام های فراورده نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز
 مرغ تخم حمل اولویت با..( .و ماهی

 خودرو

18 

 های فرآورده ،دارو تولید های شرکت به وابسته پخش مراکز نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز
 و ها پروبیوتیک ،ها آنزیم ،دام خوراک  افزودنی ،سموم ،کننده ضدعفونی مواد ،سرم بیولوژیک،

 آن نظایر

 خودرو

 خودرو بونکر شیوه به بندی بسته غیر دامی های نهاده دام، خوراک نقل و حمل ناوگان اندازی راه و تجهیز 19

 

 یا مشاوره و یفنخدمات  -7-5-2
مصوبه شورای قیمهت  کشاورزی، بیانیه گام دوم انقالب و  حوزه در مقاومتی اقتصاد برنامه اهداف و ها سیاست به توجه با

 برنامه اجرای راستای در گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصوالت کشاورزی در اختصاص یارانه دانش و فن آوری،

پایدار جوانان، نهادینه کردن جایگاه دانش و فن آوری به عنوان عامل مقوم و پشتیبانی تولید و نقش آن  و گسترده اشتغال
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 بنهد  قالب کشاورزی و منابع طبیعی و انتفاع و بهر مندی کشاورزان و بهره برداران بخش، دردر ارتقای بهره وری بخش 

 ههای  فعالیهت  رسهته  از یکهی  که گردیده تبیین اشتغال و بسته تولید کشور، کل 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره الف

باشد. در این راستا سیاستهای حمایتی  می نهادسازی و توسعه شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش به مربوط دار اولویت
از مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان صاحبان دانش و فن آوری دارای مجوز رسمی فعالیهت از سهازمان نظهام    
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی مسهتقر در روسهتاها بها مهدیریت     

 د حمایت قرار می گیرند.سازمان مذکور مور
 

 هدف جامعه -7-5-2-1
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز رسمی فعالیت تخصصی )پروانه اشتغال( از سازمان نظام مهندسی  -

 کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی
مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  -

 طبیعی 
مراکز تولید و انتقال دانش و فن آوری متخصصین و صاحبان دانش و فن آوری دارای مجوز از سازمان نظام  -

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی آموزی  افزایی و مهارت مراکز توان -

 کشاورزی و منابع طبیعی
 

 یمال منابع مصارف -7-5-2-2

 تسهیالت جهت راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال -الف

سازمان نظام مهندسی جهت راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از 
کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی با تشخیص صالحیت و معرفی سازمان های مذکور به ازای هر کارشناس 

 میلیون ریال دریافت نمایند. 500مبلغ 
 تامین یا تجهیز دفتر و خرید فن آوری و تجهیزات فنی و تخصصی -ب

دامپزشکی جهت خرید قن آوری و  نظام سازمان و کشاورزی مهندسی نظام سازمان معرفی مراکز دارای مجوز موجود، با 
 تجهیزات فنی و تخصصی از سوی مراکز با اولویت خرید تجهیزات زیر عملیاتی خواهد شد.

 

 مراکز توسط یداریخر قابل یفن زاتیتجه ستیل

 عنوان ردیف
 دارویی گیاهان و ای گلخانه کشت توسعه باغبانی، زراعی، امور تخصصی فنی تجهیزات 1

فعالیتهای  توسعه و ها نهاده تامین ،)مکانیزاسیون(کشاورزی کشاورزی سازی مدرن و آالت ماشین امور تخصصی فنی تجهیزات 2
 بنیان دانش

 یپرور ی.. و توسعه آبز.و انیآبز ور،یپرورش دام و ط یتخصص یفن زاتیتجه 3

 دامپزشکی کلینیکی امور و مصنوعی تلقیح مراکز تخصصی فنی تجهیزات 4

 خاکشناسی، های آزمایشگاه بافت، کشت گیاهپزشکی، کلینیکی امور و نباتات حفظ :شامل آزمایشگاهی و تخصصی فنی تجهیزات 5
 ...و دام ژنتیک و بیوتکنولوژی عسل، شیر، های آزمایشگاه

 بازرگانی و تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه(...و بازرگانی خدمات سازی، ذخیره بندی، بسته فرآوری، تخصصی فنی تجهیزات 6
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 )کشاورزی

 ترویجی رسانی اطالع و کارگاهی آموزشی، کمک و آموزشی تجهیزات 7

 صحرایی کار دفتر استقرار برای کانکس 8

 دستگاه کپی پرینتر، فکس، رایانه، اداری، لوازم ،GPS شامل غیردولتی کشاورزی خدمات مراکز اداری و فنی امکانات و تجهیزات 9
 ....و

 تجهیزات و فن آوری های کشاورزی مدرن )پهپاد، سیستم های سنجش از راه دور، سنسورها و...( 10

 غیردولتی )رایانه، لب تاپ، تجهیزات اداری و دفتری و...( کشاورزی خدمات مراکز برای اداری ساختمان تجهیزات و ساخت 11

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی تایید با نیاز مورد فنی تجهیزات سایر 12

 
 تسهیالت انتقال و اشاعه دانش و فن آوری -ج

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مراکز خدمات 
ارائه طرح که منجر به افزایش تولید، ارتقای بهره وری یا کاهش هزینه کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در صورت 

با تایید و های تولید گردد یا در صورت اجرای کشاورزی قراردادی یا عقد قراردادهای سهم بری دانش از تولید، 

 از تسهیالت مربوطه متناسب با هزینه های اشاعه معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 دانش و فن آوری بهره مند می گردند.
 
 تسهیالت توان افزایی و مهارت آموزی -د

مراکز توان افزایی و مهارت آموزی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی که اقدام به پذیرش 
 . میلیارد ریال در نظر گرفته می شود 5مهارت آموز می نمایند به ازای هر مرکز تا سقف 

: در صورت عدم استقبال متقاضیان در یک استان، اعتبارات پیش بینی شده استان با نظر سازمان نظام مهندسی بصرهت

 قابل انتقال با استان دیگر می باشد.
 

 رسته یتیحما برنامه نیمخاطب تیهو دییتا و درخواست ندیفرا -7-5-2-3

رسته  قالب در کارا و سیتا سامانه قالب در رسته برنامه حمایتهای از مندی بهره جهت متقاضی درخواست -
 نهادسازی و توسعه شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش

 عامل بانک به تایید مورد مخاطبین معرفی -
 رسته اعتبارات از شده معرفی مخاطب مندی بهره -

 
 شرح انتقال و اشاعه دانش بهنهاد و شبکه غیردولتی  رسته حمایتی برنامه مخاطبین هویت تایید برای  زم مستندات

 .است زیر
 لفا  بند اعتبارات از مندی بهره جهت کارا و سیتا سامانه قالب در رسته برنامه حمایتهای از مندی بهره جهت متقاضی درخواست -

 عشایری و روستایی اشتغال برنامه و 18 تبصره
 نظام مهندسی )برای تسهیالت بند ج(تایید سازمان طرح توجیهی یا مستندات قرارداد با بهره برداران با  -
 مجوز تاسیس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا  نظام دامپزشکی/فعالیت مجوز /اشتغال پروانه -
 .استان دامپزشکی سازمان یا نظام و طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان سوی از نامه معرفی -
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  یاهپزشکیگ یها کینیکل -7-5-3
 یهایماریب و آفات صیتشخ شگاهیآزما/ یاهپزشکیگ کینیکل) یاهپزشکیگ یواحدها توسعه و یسامانده جاد،یا)

 ( یاهیگ

 

 خدمات یمعرف -7-5-3-1

ژیک آفات و عوامل وهای هرز و کنترل بیول ها، علف کلینیک گیاهپزشکی با توجه به اهمیت بررسی و کنترل آفات، بیماری
همکاری وهماهنگی مراکز گیاهپزشکی ملی و بین المللی در چهار واحد اصلی آفات، بیماریها، بیماری زای گیاهی با 

 علفهای هرز و مبارزه بیولوژیک با پیگیری ماموریت های ذیل، فعالیت خواهد نمود.
 های کنترل و مهار عوامل خسارتزای  بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش

 گیاهی

  سبز و ها، فضای  های هرز باغات، مزارع، پارک های گیاهی و علف تشخیص آفات و بیماری... 

  های گیاهی های هرز و آفات و بیماری پاشی مبارزه موثر با علف تعیین بهترین زمان سم 

  پزشکی آور گیاه  های آزمایشگاهی الزم در جهت تشخیص عوامل زیان بررسی 

   ،رویه آن  اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بیاستفاده بهینه 

  تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد 

  های هرز شهرستان و فون حشرات و آفات منطقه تهیه هرباریوم علف 

  ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی گیاه پزشکی 

  های هرز ها و علف ات، بیماریبازدید از مزارع شهرستان و بررسی آف 

  های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی انجام پروژه 

  محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان مبارزه با آفت 

  کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز 

  عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا 

  فارغ التحصیالن کشاورزی ایجاد اشتغال برای 

  های فرمونی  جدول و نمودار تعداد شکار تله 

  ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات 

  توصیه روشهای مبارزه تلفیقی 

  بازدید و نظارت بر گلخانه ها 

  های آموزشی برگزاری کالس 

  های گیاه پزشکی  صدور نسخه 

  مشاوره در امور حفظ نباتات 

 نهالستان بر بازدیدونظارت 

  گیاهی بیماریهای و آفات بیولوژیک کنترل در موثر عوامل توزیع و تولید وتهیه 

 بیماریهای گیاهی توزیع آفت کش ها در کنترل آفات و و تهیه وتولید 
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 :و واحدهای مشمول التیموارد مصرف تسه  -7-5-3-2

 اشتغال جادیا و کار و کسب یانداز راه جهت التیتسه -الف

از سازمان نظام مهندسی ایجاد اشتغال، کلینیک های گیاه پزشکی دارای مجوز فعالیت جهت راه اندازی کسب و کار و 
 میلیون ریال  4000و مورد تایید سازمان حفظ نباتات به ازای هر کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی 

 

 یتخصص و یفن زاتیتجه و یآور فن دیخر و دفتر زیتجه ای نیتام -ب

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی  یتخصص و یفن زاتیتجه و یآور فن دیخر و دفتر زیتجه ای نیتام
فن میلیون ریال  الزم به ذکر است  2000و مورد تایید سازمان حفظ نباتات به ازای هر کلینیک کشاورزی و منابع طبیعی 

  درصدی از سوی مراکز عملیاتی خواهد شد. 15تجهیزات فنی و تخصصی با آورده  آوری و
 

و  یفن یها تیحفظ نباتات با توجه به  اولو سازمان یو متناسب با طرحها لیبراساس جدول ذ ییاعطا التیتسه
 . ییغذا تیامن یبرا یبهداشت
 

 ازین مورد منابع و اتیعمل مقدار برحسب ها طرح کیتفک جدول

 واحد عنوان عنوان طرح ردیف

 آزمایشگاه ایجاد و راه اندازی کلینیک گیاهپزشکی  1

 آزمایشگاه کلینیک گیاهپزشکی سازیو توانمند تجهیز 2

 
: در صورت عدم استقبال متقاضیان در یک استان، اعتبارات پیش بینی شده استان با نظر سازمان نظام مهندسی و تبصره

 تایید مدیریت حفظ نباتات استان قابل انتقال با استان دیگر می باشد. 
 
  رسته یتیحما برنامه نیمخاطب تیصالح و تیهو دییتا و درخواست ندیفرا -7-5-3-3 

درخواست متقاضی جهت بهره مندی از حمایتهای برنامه به سازمان نظام مهندسی استان جهت تائید هویت و  -
 تشکیل پرونده 

 ارجاع موارد تائید هویت شده توسط سازمان نظام مهندسی به مدیریت حفظ نباتات استان جهت تائید صالحیت  -

 نباتات استان به بانک عامل  معرفی و ارسال پرونده متقاضیان تایید شده توسط مدیر حفظ -

 بهره مندی متقاضی معرفی شده از اعتبارات  -

 

 

 ییایمیرشیو غ یستیحوزه آفتکش های ز -7-5-4
 :برنامه اهدافالف( 

 در کشور آفتکش های زیستی و غیرشیمیاییتقویت زیرساختهای مورد نیاز در راستای تولید  -
 مورد نیاز در کشور و غیرشیمیایی آفتکش های زیستیایجاد ثبات در تولید تولید  -
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 ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی -

 از خارج از کشور آفتکش های زیستی و غیرشیمیاییقطع وابستگی به ورود  -

 محصوالت کشاورزی و زیست بومهای کشاورزی سالمت های شاخص ارتقاء -

 
 مشمول واحدهای و التیتسه مصرف موارد-7-5-4-1

آفتکش های زیستی و  سرمایه درگردش واحد تولیدیی و و تخصص یفن زاتیتجه دیدفتر و خر زیتجه ای نیتام -1
 غیرشیمیایی

 یانتقال و اشاعه دانش و فن آور -2

 
 ها طرح یا هیسرما التیتسه نیتأم جهت  زم منابع -7-5-4-2

 یدیتول واحد درگرد  هیو سرما یو تخصص یفن زاتیو تجه یفن آور دیدفتر و خر زیتجه ای نیتام التیتسه( الف

 ییایمیرشیو غ یستیز یآفتکش ها

آفتکش های زیستی و  سرمایه درگردش واحد تولیدیجهت تجهیز دفتر و خرید فن آوری و تجهیزات فنی و تخصصی و 
کشاورزی و منابع طبیعی با غیرشیمیایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی 

 تسهیالت مورد نیاز دریافت نمایند. ،درصدی از سوی مراکز 15تشخیص صالحیت و معرفی سازمان مذکور با آورده 

 

 یآور فن و دانش اشاعه و انتقال التیتسهب( 

آفتکش های زیستی و غیرشیمیایی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی  واحد تولیدی
کشاورزی و منابع طبیعی با تشخیص صالحیت و معرفی سازمان مذکور در صورت ارائه طرح که منجر به افزایش تولید، 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از  ارتقای بهره وری یا کاهش هزینه های تولید گردد، با تایید و معرفی
 میلیارد ریال تسهیالت بهره مند گردند. 2تسهیالت مربوطه متناسب با هزینه های اشاعه دانش و فن آوری حداکثر از 

 

 اتیطرح ها بر اساس عنوان طرح و  مقدار عمل کیتفک --7-5-4-3

با طرحهای بخش آفتکش های زیستی و غیرشیمیایی با توجه به تسهیالت اعطایی براساس جدول ذیل و متناسب 
 اولویت های فنی و  شرایط واحدها و ظرفیت استانی اختصاص خواهد یافت.

 یآفتکش ها یدیتول واحد درگردش هیو سرما یو تخصص یفن زاتیو تجه یآورفن  دیدفتر و خر زیتجه 
 ییایمیرشیو غ یستیز

 یآور فن و دانش اشاعه و انتقال 

 

  



 ..................................................................................«یبخش کشاورز» 1400قانون بودجه  18بند )الف( تبصره  یینامه اجرا وهیش

 

29 

 

 یکشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا -7-6
 

 تمام مهینواحدهای تکمیل  -7-6-1
 سردخانه 

 لویس 

 وریط و دام کشتارگاه 

 یلبن عیصنا 

 یسبز و وهیم یبند بسته 

 یسبز و وهیم یفراور 

 ینیزم بیس یفرآور و یبند بسته 

 مرغ تخم یبند بسته و یفرآور 

 مرغ و قرمز گوشت یفرآور و یبند بسته 

 انیآبز یفرآور و یبند بسته 

 ییدارو اهانیگ یبند بسته و یفرآور 

 (و.... زعفران خرما، کشمش،)پسته، خشکبار یبند بسته و یفرآور 

 کیارگان یآل یکودها  

 بذر انواع یبند بسته 

 ینیسرزم شیآمابا  سبنامت مامت مهین یطرح ها ریسا 

 

 2بر اس جدول ذیل اولویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در زنجیره های ارز  اولویت دار )و توسعه  جادیا -7-6-2

  (دار استانی های ارز  اولویت : زنجیرهشیوه نامه

 (موجود فعالتوسعه واحدهای  ، جادیا) ظرفیت صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی: افزایش

 فراوری محصوالت باغی -

 فراوری محصوالت زراعی -

 فراوری محصوالت دامی -

 فراوری محصوالت شیالتی -

 )سردخانه و انبار( توسعه ظرفیت ذخیره سازی و  نگهداری محصوالت کشاورزی

 )سردخانه های کوچک مقیاس، سردخانه های سیار( توسعه زنجیره سرد

 ..(.)خوزستان، جنوب کرمان و اجرای طرح های خاص اولویت دار در مناطق خاص کشور

  حمایت از توسعه واحدهای فراوری گیاهان دارویی

 ..(.افزودنی ها، الکل و ،کود و نهاده های)تولید  فراوری و تبدیل ضایعات، زائدات و پسماندهای کشاورزی

 )سورت، درجه بندی و بسته بندی، بسته بندی های نوین، نگهداری( بارانداز مبدآ محصوالت کشاورزی

  پایانه های صادراتی
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 ..(.)انواع افزودنی ها، ترکیبات غذایی و تولید فراورده های دانش بنیان 

 

 یکشاورز محصو ت یبازاررسان خدمات بهبود -7-7

عرضهه محصهوالت و    ی، بارانهدازها ،یمحصوالت کشهاورز  اریس یها فروشگاه یشرکت ها ،یبخش کشاورز یخدمات بازرگان یها شرکت (
 یفنهاور  تیه بها اولو  یبخهش کشهاورز   کیخدمات حمل و نقهل و لجسهت   ،یمحصوالت کشاورز یصادرات یها انهیپا ،یکشاورز یفرآورده ها

 ) تالیجید
 (انیآبز الت،یش ور،یط دام، ،یزراع ،یباغبان)شامل:  یکشاورز یها فرآورده و  محصوالت  ها، نهادهو فروش(  دی)خر یبازرگان خدمات 

 ور،یط دام، ،یزراع ،یباغبان)شامل:  یکشاورز  یها فرآورده و محصوالت ،ها نهاده)واردات و صادرات(  یالملل نیب یخدمات بازرگان شرکت 

 (انیآبز الت،یش

 یکشاورز محصوالت  یصادرات و کیلجست یها انهیپا 

 یکشاورز محصوالت  کیالکترون تجارت 

 یکشاورز داتیتول یبرا...  و یبراندساز ت،یفیک یگواه ،یاستانداردساز ،یشگاهیآزما خدمات 

 یکشاورز یها فرآورده و محصوالت نقل و حمل خدمات 
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 شده یمحصو ت سالم و گواه دیتول رهیتوسعه زنج -7-8
 فیه تعر نهد یفرآ چارپوب دراین محصوالت توسعه  مرتبط با یکارها و کسب ومحصوالت ارگانیک  دیتول انیمتقاض هیکل

 .شوند مند بهره بخش نیا التیتسه از توانند یم لیذ شرح به شده

 

 کار انجام ندیفرآ -الف

و ابطال پروانه کیاربرد عالمیت اسیتاندارد     قیتعل د،یصدور، تمد"دستورالعمل  تیشده رعا یمحصول گواه دیتول یبرا

سهوم   شیرایه بر اسهاس و  است. یضرور  "سموم و آفت کشها ماندهیحدود مجاز باق یدارا یمحصو ت کشاورز یبرا

سههامانه سههماک بههه آدرس   تیههاز ظرف تفادهبهها اسهه کیههدولههت الکترون یاسههتهایدسههتورالعمل و مطههابق بهها س  نیهها

https://semak.maj.ir کنتهرل   ریها، انتخاب مد ندهینسبت به ثبت نام، درخواست صدور نشان حد مجاز آال یمتقاض

توسهط سهازمان جههاد     ،یشهرکت بازرسه   دییو تا شاتیآزما جینتا دییو پس از تأ دینما یاقدام م یو شرکت بازرس تیفیک

بها مشخصهه    یکه یالکترون یدسهتگاه هها   قیه کهد از طر  نیه شهود ا  یمحصهول اعطها مه    ییناسها استان کد ش یکشاورز

QRCODE  و درج  یوزارت جهاد کشهاورز  یکیبا استفاده از پنجره واحد خدمات الکترون نیبوده و همچن  ابیقابل رد

قلهم   80از  شیب کد نیباشد. با استفاده از ا یم یصحت سنجقابل  یدیمعکوس محصول تول یابیامکان رد ییکد شناسا

شهده، سهطح    دیتائ یینها زانیم د،یتول زانیم ت،یفیکنترل ک ریمد ،یکننده، شرکت بازرس دیاطالعات شامل اطالعات تول

باشد. پهس از اخهذ    یم یقابل دسترس  …و (UTM) ییایو نقاط جغراف دیتول یکشت، نوع و رقم محصول، بازه زمان ریز

استاندارد ارسال  وپهس از   یسازمان مل میعال تهیکم رخانهیسامانه به دب قیاز طر یکیپرونده بصورت الکترون ییکد شناسا

 شود. یها داده م ندهیاستاندارد به محصول، پروانه نشان حدمجاز آال یسازمان مل میعال تهیکم دییتأ

 یم دیو تائ یصحت سنج لاستاندارد قاب یسازمان مل یامکیو ارسال به سامانه پ یصیپروانه با استفاده از شماره تخص نیا 

 .ها در محصوالت کشاورزی( ندهی)مطابق فلوچارت صدور مجوز کاربرد نشان حد مجاز آال باشد

محصهوالت   نیه ارزش ا رهیه زنج لیه جهت تکم التیبه ارائه تسه ازیشده ن یمحصوالت گواه دیمنظور تداوم روند تول به

و  تیفیک رکنترلیقرارداد با مد یمحصوالت که در سامانه ثبت نام کرده و دارا نیکننده ا دیروند کشاورز تول نیت. در ااس

که با  یتاجر  ایمحصول و بازار هدف را داراست و  یبسته بند نجاما یمستندات الزم برا نیبوده و همچن یشرکت بازرس

مستندات مذکور را داراست نسهبت بهه درخواسهت     هیمحصوالت قرارداد منعقد نموده و کل نیکننده ا دیکشاورز تول نیچند

 . دینما یاقدام م التیاخذ تسه

بهه صهورت    التیاستان نسهبت بهه پرداخهت تسهه     یمستندات مذکور توسط سازمان جهادکشاورز دییو تا یاز بررس پس

 :خواهد شداقدام  یفازبند

 التیدرصد از تسه 40مدارک  دییپس از تا فاز نخست: -

 درصد  30استان در سامانه سماک  یمحصول توسط سازمان جهادکشاورز ییکد شناسا صی: پس از اخذ تخصفاز دوم -

 درصد  20ها  ندهیپروانه نشان حدمجاز آال افتی: پس از درسوم فاز -

  درصد 10پس از خاتمه کار و فروش در بازار هدف  :یانیپا فاز -
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 تسهیالت فلوچارت درخواست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یافتدر یثبت نام کشاورز در سامانه سماک برا

 ها یندهمجوز کاربرد نشان حد مجاز آال

عقد قرارداد تاجر با کشاورزان تولید 

 کننده محصول گواهی شده

 تسهیالت ارائه درخواست اخذ 
 

تاییدیه چک لیست توسط سازمان جهادکشاورزی 

 استان  

 چک لیست:

حد مجاز آالینده پیش ثبت نام دریافت مجوز کاربرد 

ها، قرارداد مدیرکنترل کیفیت و قرارداد شرکت 

انجام بسته بندی و  ، مستندات الزم برایبازرسی

 داشتن بازار هدفمستندات الزم 
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  آب و خاک هیمنابع پا یور بهره شیافزا -8-9
 خاک آب و های پروژه -الف

 (بالوله آب انتقال)طرح  یکشاورز نهیآب به انتقال  

 یعموم یاریآب یکانالها یساز به احداث و  

 یاریآب نینو یها سامانه یها پروژه در )تیپ( یاریآب نوار نیتام 

 لوله با آب انتقال 

 آب رهیذخ استخر  

 یشتیمع یسدها و یانحراف یبندها  

 چاه زیتجهو  حفر  

 کن نیریش آب دستگاه دیخر  

 خاك و آب آزمایشگاه تجهیز  

 یاریآب نینو یسامانه ها یسازهوشمند  

 یزهکش و یاریآب یها شبکه یهوشمندساز 

 

 های متراکم و گلخانه  توسعه کشت یها پروژه -ب

 ها گلخانه یاصالح و بازساز  

 یباغبان یها بانیتوسعه سا  

  هکتار 3تا  اسیمتوسط مق وتوسعه گلخانه کوچک  

 ییدارو اهانیکشت گ  

 کشور  تونیباغات ز یمتراکم و داربست کشت 
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  یکشاورز یمحصو ت راهبرد دیتول -7-10
 )(انیو آبز  وری، ط دامی )صنعت مهین و یفعال صنعتریغ یدیتول یواحدها یساز فعال ،یواردات وریوط دام یها نهادهاز داخل  نی)تأم

 

 وریدام و ط ینهاده ها دیتول  -7-10-1
 :برای تولید محصوالت به شرح ذیلدر گردش  هیسرما التیتسهتامین 

 :زهییپا یعلوفه ا محصو ت -

 استانها  هیکل :لیقص جو -

و بلوچسهتان، هرمزگهان، جنهوب کرمهان،      سهتان یسمنان، مازنهدران، س  یاستانها یبرا :زهییپا یعلوفه ا چغندر -

  زدیخوزستان، قم  و  ،یخراسان رضو ،یفارس،خراسان جنوب ل،یکرمانشاه، بوشهر، گلستان، اردب

 ،یاصفهان، البهرز، خراسهان رضهو    ل،یاردب ،یو شرق یغرب جانیآذربا یاستانها یبرا :مید یعلوفه ا محصوالت -

 الن،یگلستان، گ راحمد،یو بو هیلویکردستان، کرمانشاه، کهک  ن،یخوزستان، زنجان، فارس، قزو ،یخراسان شمال

 و همدان  یمازندران، مرکز

 

 بهاره یعلوفه ا محصو ت -

 استانها  هیکل :یعلوفه ا سورگوم -

 استانها   هیکل :یدانه ا سورگوم -

اصهفهان، البهرز، تههران، چهارمحهال و      ل،یه اردب ،یو شهرق  یغربه  جهان یآذربا یاستانها بهاره: یعلوفه ا چغندر -

 هیلویکردستان، کرمان، کرمانشاه، کهک ن،یزنجان، سمنان، فارس، قزو ،یشمال ،یرضو ،یخراسان جنوب ،یاریبخت

 همدان  ،یلرستان، مرکز راحمد،یو بو

 استانها  هیکل (:یو علوفه ا ی)دانه ا ارزن -

 آب از استعداد مناسب برخوردار هستند. نیکه از نظر توان تام ییاستان هااستانها  هیکل ذرت: -

 ها استان هیکل ومازندران( لرستان گلستان، خوزستان، الم،یا ل،ی)اردب استان 6 :ایسو -

 استان 20 :دانه پنبه -

 استان  20 :نوایکمحصوالت علوفه ای جدید از جمله  -

 

  یصنعت مهیو ن یفعال صنعت ریفعال و غ مهین یدیتول یواحدها یفعال ساز -7-10-2
 تخهم  خهام،  ریشه  د،یو سهف  قرمز گوشت کننده دیتول راکد و فعال مهین یواحدها یبرادر گردش  هیسرما التیتسه نیتام

گونهه هها(، ماهیهان     ریو سها  ییایه در یو پرورش ماهی در قفس )گونه هها  ریتکث عسل، زنبور پرورش و ینوغاندار مرغ،

و کمک بهه تجهیهز شهناورها و ادوات     یانماهیان خاویاری، سایر آبزو شیرین،  شور آبگرمابی، ماهیان سردابی، میگوی 

 صید و صیادی در آب های ساحلی 
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  18ها از منابع تبصره  سهم استان-8
قانون بودجه مبنی بر اختصاص اعتبارت این بند برای  ایجاد و توسعه، تولید،  18( بند )الف( تبصره 1با عنایت به جزء )

براساس شاخص های بیکاری  18اشتغال کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری باالتر، دبیرخانه بند)الف( تبصره 
نی اقدام نمود لیکن بلحاظ اهمیت منظور نمودن شاخص های کشاورزی عالوه استانی نسبت به تعیین شاخص توزیع استاا

بر شاخص های بیکاری برای دستگاه های تخصصی؛ در جلسه کارگروه تخصصی دیل شورا مزبور  مقرر گردید دستگاه 
همیه  % شاخص تخصصی دستگاه مبادرت به توزیع س40%  شاخص مورد تصویب شورا  و 60ها با ملحوظ نمودن  نسبت 

اعتباری خود از این  بند قانونی نمایند. لذا وزارت جهاد کشاورزی شاخص توزیع خود را براساس اعمال شاخص مورد تایید 
شورا و همچنین سهم مشارکت تولید ناخالص داخلی کشاورزی استان از کل  تولید ناخالص بخش کشاورزی شاخص 

 موده است: توزیع و سهمیه استانی را بشرح جدول زیر برآورد ن

 



 ..................................................................................«یبخش کشاورز» 1400قانون بودجه  18بند )الف( تبصره  یینامه اجرا وهیش

 

37 

 

  یبخش کشاورز 1400( قانون بودجه سال  18از محل بند )الف( تبصره ) یاستان التیتسه زانیو م التیسهم تسه نییتع شاخص
/درصد(الیر اردیلیم)ارقام:   

  استان فیرد

استان به   یبخش کشاورز GDPشاخص ترکیبی از نرخ بیکاری و  براساس

GDPیکشاورز بخش کل 

  اعتبارات  سهم

 1502 3.28 یشرق جانیآذربا 1

 1884 4.11 یغرب جانیآذربا 2

 1221 2.66 لیاردب 3

 1739 3.79 اصفهان 4

 1258 2.74 البرز 5

 820 1.79 المیا 6

 794 1.73 بوشهر 7

 1791 3.91 تهران 8

 0 0.00 کرمان جنوب 9

 1461 3.19 یاریبخت و چهارمحال 10

 962 2.10 یجنوب خراسان 11

 2494 5.44 یرضو خراسان 12

 1119 2.44 یشمال خراسان 13

 2168 4.73 خوزستان 14

 1004 2.19 زنجان 15

 826 1.80 سمنان 16

 1587 3.46 بلوچستان و ستانیس 17

 2580 5.63 فارس 18

 1230 2.68 نیقزو 19

 948 2.07 قم 20

 1500 3.27 کردستان 21

 2178 4.75 کرمان 22

 1763 3.85 کرمانشاه 23

 1013 2.21 راحمدیبو و هیلویکهک 24

 1552 3.39 گلستان 25

 1765 3.85 النیگ 26

 1528 3.33 لرستان 27

 2282 4.98 مازندران 28

 1059 2.31 یمرکز 29

 1344 2.93 هرمزگان 30

 1389 3.03 همدان 31

 1089 2.38 زدی 32

 19650 0 متمرکز

 65500 100.00 جمع

 .شد خواهد کسر کرمان استان دیتولمنطقه از کل  نیا یکشاورز دیجنوب کرمان به نسبت سهم تول سهم* 
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  فرآیند پرداخت تسهیالت -9
 .باشد یم لیذ شرح به نامه وهیش نیا موضوع التیتسه پرداخت و یبررس ندیآکار و فر گردش

 یاعتبار التیتسه کپارچهی سامانهدر  را خود درخواست نامه وهیش نیموضوع ا التیاستفاده از تسه انیمتقاض 

 .ندینما یمثبت  cita.maj.ir ( به آدرس تای)س یوزارت جهاد کشاورز

 جزء  ییمندرج در دستورالعمل اجرا یساز و کارها تیبا رعا یاستان تهیتوسط کم یپس از بررس یاستان یطرحها
 رجاع شود.ا بانککل کشور، به  1400( قانون بودجه سال 18بند )الف( تبصره ) 9تا  1

 نسبت به بررسی اقدام  ،سامانه قیطرح از طر یمعرف خیموظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تار بانک
رد طرح در سامانه اقدام  ایو  رشیمدارک و مستندات مربوطه نسبت به پذ لیتکم ای دیو در صورت تائ نموده
 کند. 

 است حداکثر تا پانزده روز  موظف بانک نگرفت، قرار بانک رشیپذ مورد یلیدل هر به شده یمعرف طرح چنانچه
 نیآن و همچن تیمربوط به عدم مشمول هاتیو توج لیسامانه، طرح را با ذکر دال قیپس از معرفی طرح از طر

، به واحد بانک یمورد تقاضا قیوثا نیتضم ،یو اقتصاد یفن هاتیتوج ت،یموارد نقص در مدارک، مستندات مالک
 .دینماسامانه عودت  قی، از طرهدنکن یمعرف

ر سقف اعتبارات محقق شده به براب 5/1 تا را شده یبند تیاولو و شده دییتا انیمتقاضباید های استانی  کارگروه : تبصره

کنند. یمعرف بانک

 
 


