شيوهنامهاجراییتوسعهکسبوکارهایمرتبطبامكانيزاسيونکشاورزی

(ازمحلتبصره)81
با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کسب و کارهای مرتبط بامکانيزاسيون کشاورزی از طریق
منابع و تبصره  81قانون بودجه این دستورالعمل در راستای تکميل و بهبود زنجيره ارزش رسته فعاليتهای
کشاورزی مشمول این طرحها در سطح کشور تهيه و تدوین شده است .بنابراین تمرکز این دستورالعمل بر
مدرنسازی و توسعه مکانيزاسيون مراحل کاشت ،داشت و برداشت در رستههای مورد اشاره و همچنين توسعه
خدمات مکانيزه توسط واحد های مکانيزاسيون است.
الف.تعاریف
 .8رسته فعاليت :به آن دسته از بنگاه های فعال در یک منطقه اقتصادی که توليد و فرآوری محصول و یا
ارایه خدمات مشخصی را به عهده داشته و نيازمند حمایت ها ،پشتيبانی ها ،قوانين و مقررات مشترک
می باشند رسته فعاليت گفته می شود .به عبارت دیگر در یک رسته فعاليت کسب و کاری ،بازیگرانی با
رفتار کسب و کاری مشترک فعاليت دارند .به عنوان نمونه می توان به رسته فعاليت مکانيزاسيون
کشاورزی در استانهای مختلف اشاره کرد.
 .2حلقه زنجيره ارزش :منظور از حلقه ی زنجيره ارزش  ،مراحل تامين نهاده ،توليد ،فرآوری و بازار
میباشد که مکانيزاسيون کشاورزی در بخش تأمين نهادههای مکانيزه و مراحل توليدی (کاشت ،داشت
و برداشت) فعال است.
 .3سازمان :سازمان جهاد کشاورزی استان،
 .4مدیریت :مدیریت جهادکشاورزی شهرستان،
 .5کارگروه ملی :این کارگروه با مسئوليت وزارت جهاد کشاورزی و عضویت نمایندگان سازمان برنامه و
بودجه کشور ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت نيرو و سازمان محيط زیست تشکيل و نسبت به
بررسی و تأیيد طرحهای مربوطه در چارچوب ضوابط اعالم شده اقدام مینماید.
 .6کارگروه استانی :این کارگروه با مسئوليت جهادکشاورزی استان و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،سازمان آب منطقهای استان و اداره کل محيط
زیست استان تشکيل و نسبت به بررسی و تأیيد طرحهای مربوطه در چارچوب ضوابط اعالم شده اقدام
مینمایند.
 .7بانک عامل :بانکها و موسسات مالی اعتباری که دارای قرارداد عامليت (سپردهگذاری) با صندوق میباشند.
 .1تفاهمنامه :تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابين سازمان برنامه و بودجه کشور ،وزارت جهاد کشاورزی و
صندوق توسعه ملی مورخ  79/1/22و برنامه ضميمه آن.

 .9سامانه :سامانه تسهيالت بانکی وزارت به نشانی ).(TBanki.Maj.ir

هدفگذاریتسهيالت

ب.
با در نظرداشت حلقه زنجيره ارزش رستههای فعال در طرحهای اشتغال ،فعاليتهای زیر جهت استفاده از منابع
در دو قسمت جداگانه ،عالوه بر تأمين ماشينهای کشاورزی مورد نياز رستههای دهگانه ،تجهيز و نوسازی
ناوگان ماشينی بخش کشاورزی و همچنين ساماندهی شرکتهای فنی و تخصصی مکانيزاسيون مورد توجه قرار
گرفته است:
 .8حمایت از تأمين و ایجاد اشتغال از طریق تجهيز و نوسازی ناوگان ماشينی بخش کشاورزی در کليه
زیربخشهای زراعت ،باغبانی ،دام و طيور ،شيالت و آبزیان ،جنگل و مرتع و منابع طبيعی،
 .2تأمين تجهيزات و دستگاههای مکانيزاسيون گلخانه و گياهان دارویی در مراحل کاشت ،داشت و
برداشت محصوالت مورد نظر،
 .3حمایت از ایجاد اشتغال از طریق توسعه مکانيزاسيون در فرایند توليد آبزیان( شامل ماهی گرمآبی،
سردآبی و ميگو)،
 .4حمایت از ایجاد اشتغال از طریق تأمين تجهيزات مکانيزه در رشتههای دامپروری ،دامداری ،توليد
تخم مرغ ،پرورش مرغ و تجهيزات مکانيزه توليد شير و گوشت،
 .5حمایت از تأمين ماشينها و تجهيزات و ایجاد اشتغال در قالب ساماندهی و ایجاد واحدهای
مکانيزاسيون از جمله ،شرکتهای فنی و تخصصی مکانيزاسيون ،واحد مکانيزاسيون تعاونی توليد،
واحد مکانيزاسيون تعاونی روستایی کشاورزی ،ماشينداران حرفهای (تراکتورداران ،کمباینداران و
غيره)،
 .5-8اولویت پرداخت تسهيالت با شرکتهای فنی و تخصصی مکانيزاسيون و ماشين داران حرفه ای
دارای مجوز معتبر میباشد.
 .5-2هزینهکردتسهيالت ،سرمایه در گردش ،تسهيالت سرمایهگذاری جهت ایجاد شرکت و تأمين
ماشين آالت و تجهيزات را شامل میشود.
اولویتهایمكانيزاسيونکشاورزی

ج.
عالوه بر تکميل حلقه زنجيره ارزش رستههای نهگانه ،اولویتهای توسعه مکانيزاسيون کشاورزی به شرح زیر
است:
 .8فناوریهای گلخانهای و تجهيزات توليد و سيستمهای اتوماسيون و مکانيزاسيون در فرایند توليد
محصوالت گلخانهای،
 .2مدرنسازی و توسعه مکانيزاسيون مراحل کاشت ،داشت و برداشت گياهان دارویی،
 .3تأمين تجيزات برداشت پنبه ،حبوبات ،سبزیجات و صيفیجات،

 .4تأمين تجهيزات توسعه کشت نشایی محصوالت کشاورزی،
 .5تأمين ماشينها و ادوات کشاورزی حفاظتی،
 .2تأمين تجهيزات توليد قارچهای خوراکی،
 .9سرمایهگذاری در حوزه کاشت ،داشت و برداشت زعفران،
 .1توسعه مکانيزاسيون در فرایند توليد محصوالت باغی بهویژه در حوزه عمليات داشت و برداشت،
 .7ایجاد و ساماندهی شرکتهای فنی و تخصصی مکانيزاسيون،
 .81ایجاد و ارتقای وضعيت واحدهای همکار آزمون در زمينه توسعه استانداردسازی ماشينهای
کشاورزی و آبياری،
 .88توسعه و بکارگيری فناوری های نوین مکانيزاسيون کشاورزی..
د.منابعتامينمالی 
تامين منابع مالی توسعه کسب و کارها ازمحل منابع تبصره  81قانون بودجه صورت خواهد گرفت.
ه.نرختسهيالت
نرخ تسهيالت برای مناطق برخوردار  85/8درصد و برای مناطق غيربرخوردار  82درصد (با حتساب یارانه)
میباشد.
الزامات ارائه تسهيالت به شرح زیر است:
 .8ارائه تسهيالت بانکی به فعاالن عرصه مکانيزاسيون کشاورزی مورد اشاره در بند (ب) این دستورالعمل
و با اولویتهای موضوع بند (ج) تعلق میگيرد.
تبصره  :8متقاضيانی که از تسهيالت موضوع این دستورالعمل استفاده می نمایند الزم است مجوزهای الزم از
مراجع ذیربط را دریافت نمایند( و در صورت دارا بودن مجوز ،از اعتبار برخوردار باشند) .
تبصره  :2متقاضيان فعاليت در زنجيره ارزش موظف هستند طرح ها و درخواست خود را براساس قابليت
تجاری نمودن تهيه و ارائه کنند.
 .2حمایت تسهيالتی از محل اعتبارات این شيوه نامه به فعاالن عرصه مکانيزاسيون کشاورزی در داخل
کشور پس از تایيد فنی و اقتصادی طرحهای توجيهی با مکانيسمی که در بند (و) این دستورالعمل
مشخص شده صورت خواهد گرفت.
 .3توزیع تسهيالت مبتنی بر سياستها و برنامههای جامع توسعه مکانيزاسيون کشاورزی با محوریت توسعه
اشتغال صورت گرفته و بر اساس تشخيص اداره امور فناوریهای مکانيزه استانها در قالب فرایند و
گردش کار ترسيمی پرداخت میگردد.

 .4پرداخت تسهيالت مورد اشاره در دستورالعمل حاضر با ثبت اطالعات مورد نياز در سامانه مکانيزاسيون
کشاورزی به آدرس  www.agmdc.irصورت میپذیرد.
ه.مداخالتسياستیحمایتی
 .8در زمينه تأمين و توسعه فناوریهای مکانيزاسيون ،بمنظور تشویق بهرهبرداران از کمکهای فنی و
اعتباری استفاده میگردد.
 .2در زمينه ارتقای وضعيت مکانيزاسيون در فرایند توليد محصوالت کشاورزی از تسهيالت تبصره 81
استفاده میگردد.
 .3در زمينه سرمایه در گردش ،حمایت از تشکلهای مکانيزاسيون از کمکهای فنی و اعتباری استفاده
میگردد.

و.نيازهایآموزشی
به ميزان  8تا  2درصد منابع تسهيالتی به موارد زیر اختصاص مییابد:
 .8آموزش سرویس ،نگهداری و کاربری ماشينها و ادوات مورد استفاده در بند (ب) این دستورالعمل به
متقاضيان کاربری آنها.
 .2آموزشهای مکانيزاسيون در زمينه فعاليتهای رستههای دهگانه به پرسنل دولتی شاغل در حوزه
مکانيزاسيون کشاورزی.
ز.الزامات
مبتنی بر پروژه تجهيز و نوسازی ناوگان ماشينی بخش کشاورزی در ذیل طرحهای اقتصاد مقاومتی.
ه:فرآینداجرایی
مراحل ارائه طرح ،بررسی و پرداخت تسهيالت در خصوص طرح اشتغال فراگير در رسته مکانيزاسيون
کشاورزی به شرح زیر میباشد:
 .8ارائه طرح توسط متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان،
 .2بررسی اوليه طرح توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان،
 .8-2در صورت عدم تصویب طرح در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دالیل عدم تأیيد به متقاضی جهت
رفع نواقص و پيگيری مجدد مراحل اعالم میشود.
 .3پس از تأیيد طرح در مدیریت  ،طرح جهت بررسی به کارگروه استانی ارسال میشود،

 .4بررسی طرح در کارگروه استانی،
 .8-5درصورت عدم تأیيد طرح در کارگروه استانی ،طرح جهت رفع نواقص به مدیریت بازگردانده میشود و
مدیریت موارد را به متقاضی جهت رفع نواقص و پيگيری مجدد مراحل اعالم میکند.
 .5ارسال طرح به بانک عامل استان جهت بررسی،
 .2بررسی توجيه اقتصادی توسط بانک عامل استان
 .8-2درصورت عدم تأیيد طرح در بانک عامل ،طرح جهت رفع نواقص به کارگروه استانی و سپس به مدیریت
بازگردانده میشود و مدیریت موارد را به متقاضی جهت رفع نواقص و پيگيری مجدد مراحل اعالم میکند.
 .9عقد قرارداد با متقاضی در صورت تأیيد بانک
 .1طرحهای با تسهيالت درخواستی بيش از  811ميليارد ریال نياز به تصویب کارگروه ملی دارند و پس از
تصویب در استان به کارگروه ملی جهت بررسی و تصویب ارسال میشوند.
 .7طرحهای با تسهيالت درخواستی بيش از  811ميليارد ریال جهت بررسی طرح به بانک عامل مرکز
ارسال میشوند.
 .81اعالم شروع بهرهبرداری به بانک و به مرکز توسعه مکانيزاسيون توسط اداره امور فنآوریهای مکانيزه
استان،
 .88بررسی دورهای طرح بهرهبرداری شده توسط اداره مکانيزاسيون استان،

بصورتزیرمیباشد

نمودارفرایندبررسیوتصویبطرح 

