
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست پژوهشی؛

 های حمایت از توسعه بخش کشاورزیصندوق

 اهمیت، جایگاه و کارکردها 

 های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 پژوهشگر: علي قنبري شیرسوار                                               

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 گذاريگذاري در بخش کشاورزي، پائین بودن نرخ رشد سرمایهچالش و مشکل اساسي سرمایه 

 گذاري است.اران براي سرمایهگذمردم و سرمایه نداشتن و رغبت

بانکي و  نظامهاي غیردولتي حمایت از توسعه بخش کشاورزي، خارج از چارچوب صندوق

نهادهاي مالي و اعتباري دولتي و غیردولتي و متناسب با نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزي 

 شود.ه ميتوسط خودشان تشکیل، مدیریت و ادار

 تیاست در جهت حماموظف این وزارتخانه ، يوزارت جهاد کشاورز لیقانون تشک 12ماده طبق 

از توسعه  تیحما هايصندوق لینسبت به تشک يدر بخش کشاورز گذاريهیاز توسعه سرما

 .دیاقدام نما دکنندگانیبا مشارکت تول يبخش کشاورز

مجوز صدور گذاري در بخش کشاورزي، صندوق حمایت از توسعه سرمایه شرکت مادر تخصصي

درصد متناسب با سهم مشارکت  49سقف و تا  صادررا هاي غیردولتي تشکیل صندوق

 کنند.تولیدکنندگان بخش کشاورزي مشارکت نیز مي

 32  صندوق حمایت از توسعه در بخش کشاورزي که شامل: 131در حال حاضر در کل کشور 

 61و  صندوق منابع طبیعي 9صندوق زنان،  19صندوق تخصصي ملي،  10صندوق استاني، 

 صندوق شهرستاني در کشور وجود دارد.

160هاي غیردولتي در بخش کشاورزي حدود مردم در تمام صندوق آوردهها در طول این سال 

-سهم تشکل است که میلیارد تومان 1700ها حدود صندوق سرمایهاکنون و  همیلیارد تومان بود

 میلیارد تومان است.  900ها و مردم حدود 

هزار و  10 در مجموع 1397تا سال  1383در بخش کشاورزي از سال  غیردولتيهاي صندوق

 اند.پرداخت کردهدرصد  4قرض الحسنه  میلیارد تومان وام 500
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 و طرح مسئله مقدمه 

سعه کشاورزی های توترین مولفهاعتباری در بخش کشاورزی از اصلی گذاری و نظام تامین مالی وسرمایهاهمیت 

گذاری در بخش نرخ رشد سرمایه یاین مهم و ارتقاریزان برای ساماندهی اران و برنامهگذاست؛ بنابراین سیاست

ی اورزکشهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش های درونزا، موضوع تشکیل صندوقکشاورزی با استفاده از ظرفیت

دولتی حمایت از توسعه بخش های غیرراستا، مقرر شد تا صندوقاند. در همین را در دستور کار خود قرار داده

بانکی و نهادهای مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی و متناسب با نیاز  نظامکشاورزی، خارج از چارچوب 

اداره شوند. به لحاظ اهمیت موضوع تامین مدیریت و خودشان تشکیل،  تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دست

قانون تشکیل  12گذاری در بخش کشاورزی و با توجه به ماده اعتباری و ارتقای نرخ رشد سرمایهنیازهای مالی و 

به گذاری در بخش کشاورزی، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهوزارت جهاد کشاورزی، 

مالی  عگذاری و تامین، تجهیز و تخصیص منابهای کالن سرمایهها و سیاستبرنامهتدوین از سوی دولت  گینمایند

ای هنظارت و پشتیبانی از شبکه صندوق تشکیل،این شرکت همچنین  .و اعتباری در بخش کشاورزی را برعهده دارد

-کلبرداران و تشرههپوشش تمام تولیدکنندگان، ببا و دهد را انجام میدولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی غیر

در راستای و ، را بر عهده دارد بنایی و نوپدیدگذاری زیرهای سرمایه، اجرای طرحبردارانن و بهرههای تولیدکنندگا

 ی ایمن، فراوان، اقتصادی ووالت کشاورزصتحقق توسعه کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین، به حمایت از تولید مح

 وه برپردازد. این شرکت، عالوری در بخش کشاورزی میهرهگذاری و بمایهرشد و کیفیت سر مستمر نرخ ارتقای

نیز متناسب با سهم درصد  49ساخت غیردولتی تا سقف ها به عنوان یک زیرصدور مجوز تشکیل این صندوق

 توان گفت تشکیلت میبه جرئ کنند.ها مشارکت میقدر این صندو ،مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی

ر بخش های فراگیر دبرداران و تشکلهای غیردولتی تجلی زیبایی از پیوند و مشارکت تولیدکنندگان، بهرهصندوق

 .استگذاران کشاورزی با حاکمیت و سیاست

رار ا مدنظر قب خود کارشناسی هایخبری در ادامه سلسله نشست هایپژوهشمدیریت در همین راستا، گروه اقتصاد 

های حمایت از صندوق به بررسی عملکرد و بازدهی در بخش کشاورزیگذاری سرمایهمشکالت  دادن و توجه به

انجام شده در خصوص چگونگی ، اقدامات گروه اقتصاد به همین منظورپرداخته است.  بخش کشاورزیدر توسعه 

 سید یبا حضور آقا 17/04/98 پژوهشی در تاریخ یتنشس دررا ، گذاری در این بخش مهم اقتصادیسرمایه

به بحث و بررسی گذاری عبدالکریم رضوی؛ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

 .استاست که یافته های این نشست، به شرح زیر گذاشته 

 1گذاری در بخش کشاورزی کشورمشکالت سرمایه 

                                                           
و آرشیاین پاورپوینت دراصل  .توسط وزارت جهادکشاورزی، بهره برده است که در این گزارش استفاده شده از پاورپوینت ارائه شده اطالعات و آماریتمامی  - 1

 است. موجود خبری گروه اقتصاد پژوهش های
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 تند از:شود عبارکشاورزی کشور میگذاری در بخش عوامل ذاتی که باعث پائین بودن نرخ تشکیل سرمایه و سرمایه

 عدم امکان حفظ محصول از خطرات و بالیای طبیعی موجود  -1

 مانی آیندهز هایبرای دوره هاسازی آنامکان ذخیره عدم پذیر بودن محصوالت وفساد -2

 کم کشش بودن عرضه نسبت به قیمت  -3

 گذاری در بخش کشاورزی باال بودن ریسک سرمایه -4

 گذاریداران برای سرمایهگذاری و عدم رغبت مردم و سرمایهسرمایهپائین بودن نرخ رشد  -5

 ضعف مکانیزاسیون کشاورزی  -6

 کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی -7

 ای کمبود ظرفیت انبارها و صنایع سردخانه  -8

 وری در کشاورزی کشور پایین بودن نرخ بهره  -9

  کشاورزیهای حمایت از بخش صندوقضرورت تشکیل  

توفیق اندك این  گذاری در بخش کشاورزی توسط دولت وهای متمادی از انحصاری بودن اجازه سرمایهتجربه سال

 ههای فراوان توجه به بخش غیردولتی برای بموفقیت آموزه در کنار فراگیر شدن اطالعات در سطح جهانی و روش،

ریزان هباعث شد تا برنام صنعتی و... خدماتی، مختلف تولیدی،های اساسی در بخش های اصلی ودست گرفتن فعالیت

خش ب گذاری درتوسعه سرمایه های غیردولتی برای حمایت ازگیران کشوری به راه کار تشکیل صندوقتصمیم و

تاًسیس  1382ت وزیران در سال هیئلذا  این بخش دست زنند. های غیرضرور دولتی درکاهش تصدی کشاورزی و

ا شهرستانی ر استانی و های غیردولتی در سطوح ملی وراه اندازی صندوق تخصصی برای تشکیل و شرکت مادر

 .  اعالم کردقانونمند 

کنار  سرمایه آنان در های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان وتشکیل صندوق

اعتباری از جمله  -کارکرد موسسات مالی ت وکمک دولت )شرکت مادر تخصصی( به عنوان زیر ساخت با ماهی

 درصدی تولید 51گذاری حداقلیها که با سرمایهاین صندوق رود.های تقویت سرمایه اجتماعی به شمار میگام

 گردانندگان از میان سایر شوند با انتخاب اعضای هیئت مدیره وتوسط آنان تشکیل می کنندگان غیردولتی و

تنها به منظور امکان ارتباط مستقیم با نهاد  حضور دولت به عنوان یکی از سهامدارن، وشود خودشان اداره می

 لذا ماموریت اصلی و شود.های اجرائی معنی میاستیس گاهی از شرایط در تدوین برنامه وآبا کارکرد  حکومت و

 . 1دشوندر راستای اجتماعی کشور قلمداد می بنگاه اقتصادی و، هاهدف بنیادی این صندوق
 

 مستندات قانونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  

 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي 12ماده 

                                                           
  گذاری در بخش کشاورزی، معرفی شرکت، تاریخچهصندوق حمایت از توسعه سرمایهسایت شرکت مادر تخصصی  - 1
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گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه وزارت جهاد

 نماید.های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام صندوق

سرمایه اولیه  ها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.اساسنامه این صندوق

داری های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانهها از محل کمکاین صندوق

 .گرددشود، تامین مییارد ریال تخصیص یافته تلقی میدرصد آن تا مبلغ یک هزار میل 100کل واریز و معادل 

 وري بخش کشاورزيقانون افزایش بهره 17ماده 

تشکیل وزارت جهادکشاورزی قانون ( 12وزارت جهادکشاورزی موظف است عالوه بر منابع پیش بینی شده در ماده )

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، ( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 18ماده ) "د"و در اجرای بند 

های غیردولتی حمایت از توسعه ( آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقدرصد 49چهل و نه درصد )

بخش کشاورزی )بخشی، شهرستانی، استانی، ملی تخصصی و محصولی( را از محل فروش امکانات قابل واگذاری 

های تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت کشاورزی و سازمان وزارت جهاد

 گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید.مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

 وري بخش کشاورزيقانون افزایش بهره 19ماده 

نین چو مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و هم های غیردولتیبه منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک

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

ای، دامپروری، شیالتی، تولید قارچ، گیاهان های گلخانهها، مجتمعها از قبیل احداث گلخانهه مجازند برخی از پروژ

 وزارت جهاد تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای الزم ازدارویی، صنایع 

های تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی کشاورزی و یا سازمان

فروش به » های و به یکی از روشهای سنواتی( اجراء نموده )برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه

به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیالن بیکار بخش « اجاره به شرط تملیک اعیانی » و یا « قیمت تمام شده 

 کشاورزی واگذار نمایند.

 های حمایت از توسعه بخش کشاورزیهدف از تشکیل صندوق 

 تجمیع و مدیریت بهینه منابع مالی  -1

 گذاری سرمایه نرخ رشد یارتقا -2

 هاگری دولت به صندوقتوجهی از وظایف تصدیواگذاری بخش قابل  -3

 

 یغیردولت هایصندوق فلسفه وجودی  

 ،ایتوسعه تساخریز کیکنندگان بخش کشاورزی به عنوان دیتول که است دهیجه رسینت نیدولت به ارسد به نظر می

 هاصندوق :بهتر استد کنندگان یتر خدمات به تولبرای ارائه آسان که دارند و اجرایی اعتباری  - مالی نهاد  اج بهیاحت
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خود  به دستبایست می هاصندوق به همین منظور( دولتی ری) غ .شود جادیکنندگان ادیخود تولبه دست 

 .کندت یحماها از آنها هم با این صندوقمشارکت ضمن شود و دولت  اداره تولیدکنندگان

 

 به استناد اساسنامه یصندوق غیردولت یهافعالیتو  حدود عملیات 

 .یدر بخش کشاورز یگذارمتقاضیان سرمایهو  به تولیدکنندگان یمال یهاحمایتتسهیالت و  یاعطا(  1

 .یو خارج یسایر موسسات داخلو  هااز بانک دریافت اعتبار یبرا یگذارتضمین متقاضیان سرمایه( 2

 .یو خارج یموسسات داخلو   هاسایر شرکتو  هااز دولت، بانک اعتبار و یدریافت کمک مال( 3

 . یبحران یهاموقعیت در مواجهه با یبخش کشاورز فعالکنندگان تولید حمایت از( 4

 .یدر بخش کشاورز یگذارسرمایه مرتبط با حمایت از توسعهمجاز  یهاسایر عملیات و فعالیت( 5

 

 1های غیردولتیصندوق معرفی  

 : فعال استدر بخش کشاورزی از توسعه غیردولتی حمایت نوع صندوق  5در حال حاضر 

 در سطح ملی و کارهای تخصصی وها های اقتصادی آنفعالیتکه  هستند هایهای تخصصی: صندوقصندوق - 1

 و ... . ، چایهای لبنیمثل طیور، دامپروری، فرآورده شود.انجام می مشخصی حرفهدر 

بخش کشاورزی آن حوزه هستند. مثالً  های فراگیرهای سراسری و استانی و تشکلآن دولت و اتحادیهسهامداران 

بندی و صنعت کندوسازی و در واقع یک زنجیره قبل از اتحادیه زنبور عسل کشور در کنار صنعت فرآوری و بسته

 صندوق صنعت زنبور عسل کشور باشند.توانند سهامداران تولید، حین تولید و بعد از تولید هستند. همه اینها می

بدین صورت است  هاندوقن صای. ماهیت دارند قرارها در همه مراکز استان هااین صندوق های استانی :صندوق-2

در  صنایع غذاییوجنگل، مراتع و آبخیز  ،آبزیان ،طیور ،دام ،باغبانی ،زیربخش کشاورزی که عبارتند از: زراعت 7که 

های استانی ها و تشکلتوانند از طریق اتحادیههای استانی میاین هفت زیر بخش در صندوق آن وجود دارند.

 سهامدار این صندوق باشند. 

جنگل،  شاملزیر بخش اصلی  3و دارای  ها وابسته به منابع طبیعی استاین صندوقهای منابع طبیعی : صندوق-3

حال  و بقیه در است صندوق 9 (17/04/1397حاضر )تعداد این صندوق ها در حال مرتع و آبخیزداری است. 

های تخصصی منابع طبیعی تشکل ،هاسهامدارهای این صندوق طور که گفته شدهمان است. راه اندازیو پیگیری 

 کشور هستند.

نقش مردم باید پررنگ تر شده و  های استانی، احساس شد کههای شهرستانی: بعد از تشکیل صندوقصندوق-4

با  یانفرق صندوق شهرست تشکیل شد. بیشتر در صحنه حضور داشته باشند. در این راستا صندوق های شهرستانی

حاد کشاورزان و تولیدکنندگان همان هفت سهامداران آ یهای شهرستاندر صندوقکه های استانی این است صندوق

 . حضور دارندهای حقیقی صندوق بیشتر شخصیتو در این توانند باشند زیربخش می

                                                           
 خبری در پیوست آورده شده است. هایگزارشای تهیه راسامی و شماره های همراه  نمایندگان شرکت و مدیرعامل های صندوق های غیر دولتی ب - 1



6 
 

صندوق در بخش  19کسب و کار صندوق زنان است. در راستای راه اندازی بهترین صندوق  های زنان:صندوق-5

 تندهسکسب و کار  موفقو الگوهای  مدلها صندوق. این فعال استهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری فعالیت

صندوق خیلی زود گسترش پیدا کرد و به همت و توانمندی زنان کشور، این  دارند.زیادی  یتفعالها و در نمایشگاه

کارهای زیادی در زمینه گیاهان دارویی، عرقیات، بسته بندی میوه، سبزی و  توانستندها زنان با وجود این صندوق

انجام دهند. به طور مثال حضور  صیفی و کارهای دیگری از جمله بازاریابی و فروش در داخل و یا حتی در خارج

 ها در بازارهای آن کشور، مانند:خود و سایر استان محصوالتدوق زنان بندرعباس در بازار مسقط عمان و عرضه صن

 ، چشمگیر است.یی ارومیه تا خرمای دشتستان بوشهرعناب، زرشک خراسان جنوبی تا عرقیات گیاهان دارو
 

 

 

 ها نحوه تشکیل، ساختار و سرمایه صندوق 

به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت افرادی که خواهان تشکیل صندوق هستند پس از اجماع، نامه درخواستی 

 تمام اطالعات مردم، بررسی الزم، ومطالعه  هم باشرکت  .کنندمیگذاری در بخش کشاورزی ارسال از توسعه سرمایه

 یحسابی معرفدر این فرآیند  .دنکنمی مایه را مطابق سهم هر شخص تقسیمها را مشخص و آن سرها و سهمفعالیت

شرکت یک  و گیردشکل می یساختار در واقعو  واریز کنندسهم خود را به آن حساب و دولت مردم  که شودمی

 این شرکت تابع قانون تجارت است.  کهشود تاسیس می

نفر آن را خود  4نفره دارد که  5اعضاء آن سهامداران هستند و یک هیئت مدیره  کهیک مجمع دارد شرکت 

و آن یک نفر هم معموالً  حاضر است هنماینده دولت در آن هیئت مدیرکنند و یک می انتخابسهامداران غیردولتی 

  .شودمعرفی میرستان از مدیریت جهاد کشاورزی شه

اعطا  درصد 4به سهامداران وام  ،ابع تجمیع شدهو از محل من کنندهیات مدیره یک مدیرعامل انتخاب میاعضای 

 ها است.های اولیه صندوق. این یکی از ظرفیتکنندمی

جود وبه نام معوقه  یها چیزثر صندوقکا در استبرگشت پول خیلی راحت  و م اینکه سیستم بسیار سادهرغعلی

 ودشختاری تاسیس میاین یک سابنابر دانند.دلیل آن هم این است که مردم آن صندوق را مال خودشان می ندارد و

دریافت از دولت هیچ هزینه جاری نه تنها و  آنهاستبر عهده خود ش اهو ادار تشکیل دادهآن را خودشان مردم که 

 . کنندپرداخت میارزش افزوده هم بر مالیات  بلکه کنندنمی

 

 
 

 

  ی غیر دولتیهاصندوقاز اقدامات حمایتی نمونه ای طرح سیستم نوین آبیاری؛  

صندوق  10صندوق استانی،  32که شامل: فعال است دوق حمایت از توسعه در بخش کشاورزی صن 131در حال حاضر در کل کشور 

 است.صندوق شهرستانی  61صندوق منابع طبیعی  و  90صندوق زنان،  19تخصصی ملی، 

 

 1700ها در حدود صندوق سرمایه اکنون و همیلیارد تومان بود 160ها حدود در تمام صندوق مردم هایآوردهها در طول این سال

هزار نفر از کشاورزان هستند. از مبلغ  102تشکل است که افراد سهامدار تقریباً  7675مربوط به  این سرمایهمیلیارد تومان است. 

 میلیارد تومان است. 900ها و مردم حدود سهم تشکل ،هامیلیارد تومان سرمایه صندوق 1700
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وزارت  ا،هصندوق تشکیل د. تا قبل ازشوها محال بود که انجام صندوقحمایت بدون  ،نوین آبیاری در کشورسیستم 

ن این امکاامکان وام گرفتن داشتند و  برخی افراد فقط . اماها قرارداد داشتبا بانک برای این طرح، جهاد کشاورزی

عو  عنوان کمک بالهها مبلغی بصندوق. تغییر کردوضعیت این ها با تشکیل صندوق. فراهم نبود افراد عادیبرای 

یل به همین دلو  ندو با این شرایط کار رونق گرفت و افراد زیادی حاضر به اجرای این کار شد کردندبه آنها پرداخت 

هزار میلیارد  4حدود  ها مبلغی،توان گفت که صندوقمی اجرای این طرح در زمان کوتاهی گسترش زیادی پیدا کرد.

ن ای .از این محل برای اجرای سیستم نوین آبیاری تحت فشار به مردم پرداخت کردندبه صورت بالعو   تومان

وش و با این ربرای کمک توسعه بخش کشاورزی به مردم انجام وظیفه  ،عنوان عاملیت دولتهب ا توانستندهصندوق

 تر کنند.ای را گستردهعدالت یارانه

 

 

 یبندجمع: 

یالت ابع مالی و دسترسی به تسهدر راستای تامین من هاصندوق توان گفت که فعالیتتوجه به اثرات اقتصادی میبا 

های گروهی از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش گذاریکشاورزان در فراهم آوردن سرمایه بهره و مشارکتکم

به افزایش درآمد و توان  گذاری مستقیم، منجرسرمایهکشاورزی موثر واقع شده است و عالوه بر افزایش توان 

 لی حرکت بخش کشاورزیگذاری مجدد در بخش کشاورزی شده و زمینه افزایش تولید و اشتغال و به طور کسرمایه

 است.  کردههای اقتصادی و اجتماعی را فراهم به سمت بهبود شاخص

ا در هتواند به گسترش دامنه فعالیت آنها، میمشارکت مالی دولت با کشاورزان برای افزایش توان مالی این صندوق

ور کمک خواهد کرد. ممکن های اقتصادی توسعه کشاورزان کشکشاورزی منجر شده و در مجموع به بهبود شاخص

گذاری مناسب دولت بتواند به مشارکت هر چه بیشتر تولیدکنندگان و است مدیریت صحیح، حمایت و سیاست

فارغ از استفاده از تسهیالت ارزان قیمت و  منظورگذاری در این بخش به نفعان بخش کشاورزی به سرمایهذی

 وکراسی اداری، کمک کند.بور

تواند زمینه مشارکت بیشتر سهامداران را فراهم های صندوق میاجتماعی، حمایت از فعالیتمثبت با توجه به اثرات 

ها را تقویت کرده و باعث ایجاد مشارکت کشاورزان و تضمین ، اعتماد به نفس آن. با تشویق مشارکت آنانکند

کشاورزی به کار توسعه بخش  ها را برای حل مشکالت روستا وتوانمندی آنشود، می دستیابی به اهداف صندوق

  گرفت.

 اند. پرداخت کرده درصد 4قرض الحسنه  میلیارد تومان وام 500هزار و  10  مجموعدر  1397تا سال  1383از سال ها صندوق

 


