دستورالعمل اجرایی

طرح تولید مبتنی بر قرارداد

ارتقاء بهرهوری و استانداردهای تولید
از طریق
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و دامی و عقد قرارداد با تأمینکنندگان
و ارائه خدمات تخصصی تولید و بازار

معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی
وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی
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شرح تعهدات و خدمات در چارچوب مدل تولید مبتنی بر قرارداد
مقدمه:
امنیت غذایی و توسعه روستایی و توسعه اشتغال روستایی ،از جمله مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های کشورهای در حال
توسعه به شمار می روند .ساختار عمده کشورهای در حال توسعه در بخش کشاورزی ،ساختاری مملو از بنگاههای کوچک
بدون اتصال پایدار به زنجیره های ارزش و تولید میباشد که این موضوع سبب آسیب پذیری باالی بنگاههای خرد
کشاورزی در کشورهای مختلف شده است.
عدم اتصال مناسب و یا تولید تحت سفارش و قرارداد به زنجیره های تولید از یک طرف ،درآمد مناسب مالی را برای کشاورز
به وجود نمی آورد و از طرف دیگر ،اطمینان و تداوم سفارش از سوی خریداران و کاهش کمیت و کیفیت را در بنگاههای
بزرگ به وجود آورده است.
عدم اطمینان به خرید و تأمین مناسب و به موقع و با کیفیت مطلوب همواره یکی از مشکالت اصلی بنگاههای بزرگ و
صادراتی بوده است .این عدم اطمینان فشارهای مختلفی را از سوی خریداران محصوالت این شرکتها ،از نظر قیمت ،زمان
دسترسی ،میزان سفارش و تثبیت قیمت ایجاد می نماید که در نهایت باعث کاهش سطح سود آوری ،کاهش توان رقابت
پذیری و عدم توسعه مطلوب این بنگاهها می گردد.
هدف از اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد:
هدف از اجرای طرح ،برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین بنگاههای خرد و کوچک محلی ،و بنگاههای بزرگ صادراتی ،و
تحت قرارداد و همچنین انتقال دانش فنی و استانداردها ،و همچنین تأمین مالی هدفمند گروههای هدف در طول زنجیره
ارزش ،کاهش و حذف واسطه گری و افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و صادراتی میباشد.
توسعه این نوع ارتباطات قراردادی ،عالوه بر ایجاد امنیت شغلی برای بهره برداران خرد بخش کشاورزی ،امنیت و اطمینان
کاری مناسبی را برای بنگاههای فعال در این زنجیره به وجود خواهد آورد و همزمان موجب توسعه کل زنجیره ارزش می
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گردد .ایجاد یک سیستم فراگیر در کل زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای واسط تخصصی برای انتقال دانش فنی و استانداردها
و افزایش تولید کمی و کیفی از دیگر اهداف این طرح می باشند.
همچنین از دیگر اهداف طرح جهت دهی درست و به موقع مالی به بخش تولید و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی و
صادراتی میباشد .توسعه این روش و سیستم هایی که بتواند ارتباط پایدار بین شرکتهای بزرگ تولیدی و صادراتی و
کشاورزان و شبکه های خرد روستایی را ایجاد کند ،باعث توسعه بخش کشاورزی ،رشد و بهرهوری کمی و کیفی
محصوالت و افزایش استانداردهای تولیدی ،و همچنین توسعه بازارهای محصوالت و رقابت پذیری و توسعه محصوالت
جدید خواهد شد.
توصیف اجمالی طرح:
در طرح تولید مبتنی بر قرارداد ،یک شرکت تولیدی و فرآوری محصوالت کشاورزی و دامی ،با اتصال مستقیم به کشاورزان
و تولید کنندگان محصوالت خرد و کوچک ،و عقد قرارداد خرید محصوالت (بهصورت تضمینی ،یا توافقی و  ،)...با حذف
واسطه گری و واسطه ها ،ضمن مطمئن کردن کشاورزان به خرید محصوالت ایشان ،خدمات فنی ،آموزشی ،مشاوره ای به
کشاورزان تحت قرارداد خود را نیز انجام می دهد .بدین معنی که شرکت مجری طرح که یک شرکت تولیدی میباشد ،با
استخدام و یا بهکارگیری جمعی از متخصصین محلی آموزش دیده ،اقدام به آموزش کشاورزان تحت قرارداد خود نموده و
سپس با مشاوره های فنی و تخصصی حضوری و در محل ،در کلیه مراحل کاشت ،داشت ،برداشت خدمات تخصصی را به
کشاورزان برای ارتقاء عملکرد کمی و کیفی محصول ارائه می دهد .همچنین شرکت محصوالت نهایی تولید شده را طبق
قرارداد ،از کشاورز یا دامدار بهصورت نقد (و از طریق تسهیالت ارزان قیمت مالی که بانک در اختیار شرکت قرار می دهد)
خریداری می نماید.
شرکت پس از خرید محصول و انجام عملیات فرآوری ،بسته بندی و  ،...تسهیالت بانکی را طبق دوره های فروش و
بازگشت فروش مطبق طرح و حداکثر طی یک سال به بانک باز می گرداند و این فرآیند در صورت اجرای صحیح طی
سالهای بعد نیز بین شرکت ،تأمینکنندگان و بانک مجددا تکرار خواهد شد.
استخدام و بهکارگیری فارغ التحصیالن کشاورزی و دامی محلی (بهصورت موقت یا دائم) ،عقد قرارداد مستقیم با کشاورزان
و حذف واسطه گری و واسطه ها ،تأمین مالی مستقیم و نقد کشاورزان تحت قرارداد توسط منابع مالی ارزان قیمت بانکی،
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تأمین سرمایه در گردش شرکت مجری بهصورت یک ساله ،جلوگیری از انحراف منابع ،اطمینان بخشی به کشاورز و
شرکتهای تولیدی برای تأمین به موقع سرمایه درگردش مورد نیاز و افزایش دانش و آگاهی کشاورزان برای تولید محصول
منطبق با نیاز شرکتهای تولیدی و فرآوری از ویژگیهای اصلی این طرح بشمار می روند.

تعاریف:
مجری طرح :متقاضی اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد ،شرکت تولیدی ،فرآوری در حوزه صنایع غذایی ،تبدیلی و
تکمیلی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت و یا وزارت جهاد کشاورزی بوده و در شهر ،روستا،
شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر میباشد.
ناظر اجرای طرح :دبیرخانه طرح تکاپو به عنوان ناظر بر حسن اجرای تعهدات مجریان طرحها و تائید کننده اولیه
طرحهای تولید مبتنی بر قرارداد زیر نظر معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی فعالیت می کند.
تأمینکنندگان :کشاورزان و یا دامداران (بهره برداران) خرد و کوچک بخش کشاورزی می باشند که خود تولید کننده
مستقیم محصوالت کشاورزی و دامی می باشند.
تبصره :خرید و تأمین مواد اولیه توسط شرکتهای مجری طرح الزاما میبایست از تأمینکنندگان خرد و کوچک روستایی
مستقر در روستاها و یا شهرهای زیر  10هزار نفر بهصورت مستقیم تأمین شده و امکان تأمین مواد اولیه برای شرکتهای
مجری ،از واسطه ها ،شرکت ها و تأمینکنندگان متوسط و بزرگ مجاز نمیباشد.
متخصصین محلی ( :)BDSp’sارائه دهندگان خدمات تخصصی کسب و کار ،فارغ التحصیالن آموزش عالی
رشتههای کشاورزی ی ا علوم دامی محلی می باشند که مجری طرح بسته به پراکندگی و تعداد تأمینکنندگان تحت قرارداد
خود ،الزاما ،اقدام به جذب و بهکارگیری و آموزش تعدادی از این فارغ التحصیالن برای ارائه مشاوره های تخصصی ،آموزش
و نظارت بر تولید کمی و کیفی به کشاورزان  /دامداران (تأمینکنندگان) می نماید .این آموزشها باید متضمن ارتقاء کمی و
کیفی و افزایش دانش تأمینکنندگان نیز گردد.
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شرایط اختصاصی مجری طرح:
با توجه به الزامات و ماهیت طرح تولید مبتنی بر قرارداد ،و در راستای توسعه زنجیره ارزش و با هدف حداکثر سازی ارزش
افزوده ،مجری طرح ،میبایست یک شرکت تولیدی و یا تولیدی صادراتی بوده و الزاما فرآیندهای ارزش افزا (مالی و
اشتغالی) بر روی محصول را انجام نماید( .نظیر فرآوری ،درجه بندی ،بسته بندی ،و  )...لذا شرکتهایی که صرفا به عنوان
واسطه یا شرکت بازرگانی عمل می نمایند ،مشمول تسهیالت این طرح نمی گردند .مجری طرح تولید مبتنی بر قرارداد در
حوزه کشاورزی و یا محصوالت دامی ،می تواند در شهر ،روستا و یا شهرک صنعتی حضور داشته و الزاما نیازی به حضور در
روستا برای استفاده از تسهیالت این طرح نمیباشد لیکن افراد تحت قرارداد با این شرکتها الزاما میبایست از بین
کشاورزان و یا بهره برداران دامی و کشاورزی مستقر در روستاها باشند.
شرایط و ضوابط استفاده از تسهیالت اشتغال روستایی در طرح تولید مبتنی بر قرارداد:
 -1مجری طرح ،الزاما شرکتهای تولیدی فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی میباشد و الزاما میبایست خطوط تولید،
بسته بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می گردد به همراه پروانه بهره برداری و
دیگر مجوزات را داشته باشد ،شرکتهای فرآوری که توان صادراتی داشته و سابقه صادرات در دو سال اخیر را
داشته باشد در اولویت قرار خواهند داشت .این تسهیالت به شرکتهای واسطه ای ،بازرگانی و نظایر آنها تعلق
نمی گیرد.
تبصره :شرکتهای تولید خوراک دام و طیور ،شرکتهای تولید قند و شکر ،شرکتهای خدمات کشاورزی،
شرکتهای بازرگانی ،خریداران محصوالت گلخانه ای (که فرآوری بر روی محصول انجام نمیشود) ،شرکتهایی
که صرفا خدماتی را بر روی محصول بهصورت دستمزدی و یا خدماتی برای کشاورزان انجام می دهند و خود
تولید کننده محصول نهایی نیستند ،از امکانات این طرح نمی توانند استفاده نمایند.
 -2تسهیالت بهصورت سرمایه در گردش و درصورت لزوم بخشی از تسهیالت بهصورت سرمایه ثابت (با نرخ های
مصوب تسهیالت روستایی) برای عقد قرارداد با تعداد معینی از کشاورزان یا دامداران در اختیار متقاضی قرار خواهد
گرفت و بهصورت استثنا حضور مجری طرح در این طرح ،در روستا یا شهر و یا شهرک صنعتی الزامی نیست.
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 -3این تسهیالت به شرکتهای دارای سابقه فعالیت و دارای پروانه بهره برداری تعلق گرفته و لذا طرحهای ایجادی
مشمول این طرح نمی گردند.
 -4حداقل میزان سرمایه درگردش مورد تقاضا برای هر طرح  10میلیارد ریال تعیین گردیده است.
 -5مجری طرح ملزم است ما به ازای هر  250میلیون ریال تسهیالت حداقل با یک کشاورز یا بهره بردار روستایی
برای خرید تضمینی محصول قرارداد امضاء نموده و فرآیندهای آموزش ،ارتقاء بهرهوری و خدمات فنی مشاوره ای
به کشاورزان را نیز اجرا نماید.
 -6مجری طرح میبایست کلیه تعهدات و شرایط این دستورالعمل را بهصورت کامل اجرا نماید.
 -7تضمین اصل و سود سرمایه درگردش اعطایی ،بر عهده مجری طرح بوده و میبایست وثایق و تضامین مورد نیاز
بانک توسط مجری تأمین و در اختیار بانک قرار گیرد.
 -8نرخ سود تسهیالت سرمایه درگردش مطابق نرخ سود تسهیالت اشتغال روستایی بوده و حداکثر دوره بازگشت
تسهیالت در هر طرح  12ماه میباشد و مجری طرح میبایست پس از دریافت تسهیالت مطابق با گردش کار و
ضوابط این دستورالعمل ،ظرف مدت کمتر از یک سال اصل تسهیالت به همراه سود متعلقه را بهصورت کامل به
بانک بازگردانده و در صورت موافقت بانک ،مجری می تواند مجددا تسهیالت جدید را برای اجرای طرح در
سالهای بعد بهصورت متناوب دریافت نماید.
 -9تسهیالت در این طرح ،فقط در زمان های مورد نیاز خرید محصول به مجری طرح پرداخت میشود( ،به عنوان
مثال شرکت صادراتی زعفران ،برای خرید محصول زعفران از کشاورزان ،منابع مالی خرید محصول را از مهرماه تا
آذرماه نیاز دارد ،لذا تسهیالت فقط از مهرماه تا پایان آذرماه در اختیار مجری طرح خواهد بود و پس از انجام
عملیات خرید محصول از زمان پرداخت اولین مرحله تسهیالت (مثال مهرماه) مجری طرح  11ماه فرصت دارد تا
اصل و سود تسهیالت را به بانک پرداخت نماید).
 -10تسهیالت سرمایه درگردش اعطایی در این طرح ،الزاما و مستقیما به حساب تأمینکنندگان محصول واریز می
گردد بدینصورت که پس از تائید تسهیالت و عقد قرارداد بانکی بین بانک و مجری طرح ،فهرست تأمینکنندگان
تحت قرارداد به بانک عامل ارسال گردیده و در زمانهای اعالمی مورد نیاز خرید محصول توسط مجری طرح،
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بانک تسهیالت را در حساب مشترکی بین بانک و مجری طرح ،کارسازی می نماید ،سپس هریک از
تأمینکنندگان (کشاورزان) تحت قرارداد ،محصول خود را به مجری طرح (خریدار) تحویل داده و قبض رسید
محصول ممهور به مهر مجری طرح (خریدار) را دریافت می نمایند .تأمینکننده می تواند با ارائه این قبض به
بانک ،وجه آنها بهصورت نقد در حساب خود در همان بانک دریافت نماید.
به منظور ردیابی و پایش دقیق فرآیند و جلوگیری از انحراف و مصرف منابع بهصورت های دیگر در این طرح
الزاما کلیه پرداختها به کشاورزان تحت قرارداد بهصورت نقدی و در حساب کشاورز در همان بانک انجام خواهد
شد.
 -11مجری طرح متعهد است منابع مالی ناشی از این تسهیالت را صرفا برای خرید محصول مورد نظر صرف نماید.
 -12در صورت عدم اجرای تعهدات و شرایط و ضوابط این دستورالعمل توسط مجری طرح ،و یا گزارش ناظرین طرح
مبنی بر عدم اجرای صحیح این فرآیندها و یا انحراف منابع ،ضمن جلوگیری از پرداخت های بعدی در هر مرحله،
سود تسهیالت به نرخ  %18محاسبه شده و تسهیالت بعدی نیز به مجری طرح تعلق نخواهد گرفت.
 -13فهرست تأمینکنندگان (کشاورزان  /دامداران) به همراه مشخصات کامل آنها نظیر کد ملی ،آدرس ،شماره
تماس ،میبایست در اختیار ناظر یا ناظران طرح قرار گیرد .همچنین فهرست قراردادها و متن قراردادها نیز در
صورت نیاز توسط ناظرین کنترل خواهد شد
 -14تأمینکنندگان ضرورتا باید دارای سن بیشتر از  18سال باشند.
 -15به منظور جلوگیری از مواردی نظیر عقد قرارداد بین اعضاء یک خانواده بهصورت صوری (مثال همزمان عقد
قرارداد با پدر و فرزند غیر مستقل و نظایر آن) قراردادها توسط ناظرین کنترل می گردد.
 -16تسهیالت سرمایه درگردش در این طرح الزاما برای خرید محصوالت کشاورزی و دامی و جهت خرید نقدی
محصوالت تأمینکنندگان (کشاورزان  /دامداران) پرداخت شده و برای مابقی مواد اولیه نظیر قوطی ،وسایل بسته
بندی و سایر موارد ،میبایست از دیگر تسهیالت بانکی و بهصورت جداگانه توسط شرکت متقاضی اقدام شود.
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 -17با توجه به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی ،عدم وجود اقساط معوق ریال بدهی و چک برگشتی و عدم
شمول دیگر ممنوعیتهای بانکی و مالی ،توسط مجری طرح الزامی است و امکان پرداخت بدهی ها ،تسویه
تسهیالت قبلی ،استمهال بدهی ،و هرگونه توافق دیگر بین بانک و مجری طرح در اینگونه موارد مجاز نمیباشد.
 -18پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش ،حداکثر تا سقف پروانه بهره برداری مجاز است و درصورتیکه مجری طرح
تسهیالت سرمایه درگردش دیگری را از شبکه بانکی کشور دریافت نموده و تسویه ننموده است ،میزان تقاضای
مجری طرح منهای کل تسهیالت سرمایه درگردش قبلی میبایست در نظر گرفته شود.
 -19اولویت اعطاء تسهیالت برای خرید و تأمین محصوالت زیر میباشد:
گوجه فرنگی ،سیب زمینی ،محصوالت باغی ،زعفران و گیاهان دارویی ،برنج و چای ایرانی ،شیالت ،خرما ،شیر ،گوشت
قرمز (فقط دام سبک) ،صیفی جات (به شرط فرآوری و یا ترکیب در محصول).
چارچوب اجرایی طرح:
چارچوب اجرایی مدل به شرح پیوست شماره یک میباشد.
همچنین فرآیندهای اجرایی و ساختار مورد نیاز در شرکت مجری طرح نیز به پیوست شماره دو میباشد.
نمونه فرم طرح توجیهی به پیوست شماره سه این دستورالعمل ضمیمه میباشد.
تعهدات و خدمات مجری طرح:
خدمات اصلی تعهد شده در این چارچوب از سوی مجری طرح (دریافت کننده تسهیالت) به تأمینکنندگان تحت قرارداد به
شرح زیر می باشند:
 انتخاب روستاهای هدف ،اطالع رسانی و انتخاب کشاورزان هدف و تهیه بانک اطالعاتی از بهره برداران هدف ایجاد سیستم جامع قرارداد مزرعه در شرکت اصلی مجری طرح تهیه گزارش مطالعاتی در ابتدای طرح از وضعیت تولید و بهرهوری محصول در مراکز هدف تبیین استراتژی نحوه و میزان ارتقاء و افزایش کمی و کیفی عملکرد و نحوه انتفاع بهره برداران تنظیم قرارداد خرید تضمینی محصول (به قیمت روز و پیش بینی حداقل قیمت خرید تضمینی و یا توافقی)8

 ایجاد ارائه دهندگان خدمات تخصصی کسب و کار ( BDSp’Sیا متخصصین محلی) در حلقه های زنجیره ارزش ازتأمین تا مصرف
 انتخاب ،آموزش و بهکارگیری یا ایجاد ( BDSp’Sمشاورین متخصص محلی) بهصورت حرفه ای و تخصصی ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات مزارع و سطح زیر کشت ( )GISتخصصی مزارع و ایجاد سیستم ردیابی محصول تهیه بانک اطالعاتی جامع بهره برداران و کنترل روند تولید و افزایش کمی و کیفی هر کشاورز تهیه آزمایشگاه تخصصی و ارائه خدمات تخصصی گیاهپزشکی به تأمینکنندگان تحت قرارداد (خاک شناسی ،رفعمشکالت و )...
 ارائه آموزشهای تخصصی از زمان برداشت ،داشت و کاشت محصول از طریق BDSp’S ارائه مشاوره های تخصصی از طریق کارشناسان تخصصی (( BDSp’Sدر محل تولید تعیین و اطالع و انتقال استانداردها و دانش فنی مورد نیاز جهت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر ایجاد سیستم اطالع رسانی و آموزشی راه دور برای آموزش و اطالع رسانی به تأمینکنندگان کمک و مساعدت در تأمین آب و یا اجرای دستگاههای آبیاری نوین در مزارع زعفران ایجاد و توسعه شبکه سازی در روستاهای هدف و ایجاد شبکه های تخصصی تولید در صورت لزوم در اختیار قراردادن دستگاهها و ماشینآالت تخصصی مساعدت در پرداخت مساعده مالی پیش از برداشت در صورت ضرورت و درخواست کشاورز فروش و تأمین تخصصی نهادهها و مواد اولیه و در صورت نیاز کشاورزان تحت قرارداد و کسر مبلغ از محل خرمن(محصول) نهایی
 تعیین دقیق تعداد کشاورزان  /تأمینکنندگان ،زمان و محدوده و برنامه خرید ،و برآورد و محاسبات توجیهی مالی واقتصادی
 تأمین به موقع و خرید نقدی محصوالت از طریق پرداخت وجه توسط بانک با ارائه قبض انبار شرکت به بانک عامل وپرداخت در حساب کشاورز یا تأمینکننده تحت قرارداد
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 تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از نحوه اجرا و فراهم نمودن بازدیدهای ناظرین بانک و وزارت در هر زمان از نحوه اجراطرح
* در کلیه موارد فوق ،همکاری و مشارکت با دیگر نهادهای تخصصی و دولتی و طرح تکاپو امکانپذیر است لیکن
مجری طرح در نهایت متعهد به ایجاد شرایط و ضوابط فوق میباشد.
 مجری طرح الزاما میبایست سیستمی را در جهت نظارت ،آموزش ،ارتقاء بهرهوری کمی و کیفی و ردیابیتأمینکنندگان خود ایجاد نماید به نحوی که مستند سازی به روز ،ارتباط مستمر و سطح وابستگی تأمینکنندگان تحت
قرارداد خود را افزایش دهند ،در این زمینه شرکتهای مجری طرح می توانند از شرکتها و یا تسهیلگران واجد شرایط
که فهرست آنان از سوی ناظر طرح در اختیار مجری طرح قرار می گیرد ،جهت اجرا و پیاده سازی این سیستم استفاده
نمایند.
تعهدات بانک عامل:
 بررسی صالحیت ،اعتبارسنجی و بررسی فنی ،اقتصادی ،مالی طرح توجیهی مطابق با رویه ها و دستورالعملهای بانکمرکزی و داخلی بانک
 تأمین به موقع و در زمان مورد نیاز (مطابق با ماهیت محصول) سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق با طرح مالی و فنی واقتصادی مجری طرح
 اعطاء تسهیالت سرمایه در گردش بهصورت اعتبار در حساب جاری و در زمان اعالم شده در طرح مالی و توجیهی مجریطرح
 فروش اقساطی سرمایه در گردش بهصورت حداکثر یک ساله مطابق با نرخ تسهیالت مصوب اشتغال روستایی نظارت بر نحوه اجرای طرح و بازدیدهای میدانی و تهیه گزارشات تخصصی از دستاوردها و پیشرفت طرح عقد قرارداد حداقل  4ساله برای تأمین سرمایه درگردش ساالنه مطابق با طرح اقتصادی مجری -کمک های فنی و مشاوره ای به مجری طرح
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 در صورت لزوم اعطاء تسهیالت جداگانه سرمایه در گردش به تأمینکنندگان معرفی شده از سوی مجری طرح بهصورتمستقل و اخذ تضامین و وثایق از تأمینکنندگان
 نظارت بر نحوه پرداخت پایش و ردیابی و صحه گذاری فرآیندهای پرداخت مطابق با رویه ها و آیین نامه های داخلی وبانک مرکزی
 اجرای سیستم پرداخت از طریق کارتهای اعتباری خاص در پایانه های ( )posهای بانکی تعریف شده اختصاصی (درصورت لزوم)
 تهیه و تنظیم گزارشات ادواری جهت ارائه به وزارت کار از نحوه اجرا و پایش و ارزیابی مجریان طرح با همکاری ناظر(دبیرخانه طرح تکاپو)
تعهدات وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی:
 نظارت بر اجرای دقیق فرآیندها در شرکت مجری طرح ،تأمینکنندگان تحت قرارداد ،و فرآیندهای پرداخت و تهیه وتنظیم گزارشات ادواری ،بازدیدهای میدانی و نظارت بر حسن اجرا این دستورالعمل از طریق ناظر طرح.
 تهیه گزارشات تخصصی در خصوص نحوه پیشرفت هریک از طرحها و در صورت عدم اجرای دستورالعملها ،اعالم توقفو یا اعالم تخلف به بانک برای قطع تسهیالت با استفاده از گزارشات ناظر طرح.
 معرفی واحدها ،مجموعه واحدها (شرکتها) و افراد با صالحیت از رسته فعالیتهای منتخب ،به عنوان مجری طرح بهبانک
 آموزش فنی ارکان اعتباری بانک در الزامات و نحوه اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد و توسعه زنجیره ارزش تسهیل و اولویت گذاری در کمیته فنی ملی بررسی طرحهای اشتغال روستایی و اخذ مصوبه کمیته ملی مساعدت در برقراری بیمه کشاورزی و روستایی از طریق صندوق بیمه کشاورزان به کشاورزان تحت قرارداد کمک به نظارت و پایش نحوه اجرای طرح هدایت مؤثرتر منابع اشتغال فراگیر و روستایی در جهت اجرای طرح تولید مبتنی بر قرارداد -تهیه و تدوین و ابالغ فرمها و چارچوبهای نظارتی و گزارشات ادواری ناظرین
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دستاوردها و خروجی طرح:
 امنیت شغلی و تثبیت اشتغال پایدار و توسعه اشتغال تأمین مالی هدفمند گروههای هدف در طول زنجیره ارزش افزایش اشتغال ناشی از بهرهوری در تولید و برداشت محصوالت افزایش بهرهوری کمی و کیفی تولید ناشی از برگزاری آموزشها و ارائه خدمات تخصصی تضمین کمی و کیفی تولید برای خریداران خارجی محصول کنترل و ردیابی دقیق محصول انتقال دانش فنی و استانداردهای بازار جهانی به کشاورزان افزایش سطح درآمد و رفاه روستاییان افزایش میزان مشارکت و توسعه شبکه های روستایی و زمینهسازی برای ایجاد تعاونیهای روستایی و جمعی درروستاهای هدف
 توسعه تکنولوژی تولید ،کاشت و داشت محصول تحقق اهداف تجارت عادالنه ( )FAIR TRADEو افزایش رقابت پذیری در عرصه جهانی تقویت و اطمینان بخشی به خریداران برای تأمین به موقع ،پایدار و کیفی محصوالت افزایش تولید محصوالت جانبی و ترکیبی و افزایش و ارتقاء سود آوری در زنجیره ارزش به وجود آوردن چارچوب الگویی ثمر بخش و ارزش آفرین برای دیگر فعالین بازار تأمین به موقع مالی توسط سیستم بانکی و عدم انحراف منابع به دلیل واریز وجوه خرید به کشاورزان بهصورت مستقیم گردش مالی مناسب و رسوب وجوه در حساب بانک عامل به دلیل تمرکز حسابهای کشاورزان و شرکت در بانک مربوطه -افزایش قدرت رقابت پذیری شرکت ناشی از تأمین به موقع و جهتمند منابع مالی
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شروع (طرح قرارداد مزرعه)
متقاضی طرح
تهیه طرح توجیهی مالی اقتصادی  +رزومه مالی و
تجربی شرکت

گردش کار اجرایی:

ارسال به اداره کار استان

اداره کل کار استان با همکاری کارگزار اشتغال استان

ارجاع به متقاضی برای
تکمیل

بررسی اولیه و کنترل تکمیل بودن مدارک اولیه

آیا مدارک کامل است؟

خیر

بلی
اداره کل کار استان
ارسال مدارک به دبیرخانه تکاپو

دبیرخانه تکاپو
بررسی تقاضای مجری ،مصاحبه ،استعالم متقاضی
و بررسی انطباق با رستههای در اولویت
خیر

آیا تقاضا مورد تأیید است؟
بلی

دبیرخانه تکاپو
اعالم موارد به اداره کار استان

دبیرخانه تکاپو
اعالم تأییدیه به اداره کار استان

اداره کار استان

اداره کار استان

اعالم به متقاضی

اعالم به متقاضی

پایان

متقاضی
ثبت طرح در سامانه کارا و دریافت کد رهگیری
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سامانه کارا
ارجاع طرح به دستگاه اجرایی مرتبط

دستگاه اجرایی مرتبط (جهاد کشاورزی)
بررسی طرح

خیر

دستگاه اجرایی

آیا طرح مورد تأیید است؟
بلی

ثبت در سامانه کارا

دستگاه اجرایی
سامانه کارا

ثبت در سامانه کارا و ارسال به کمیته فنی

اعالم به متقاضی
کمیته فنی استانی
پایان

بررسی طرح

خیر

آیا تسهیالت مورد تقاضا بیش از سقف
بررسی کمیته فنی است؟

بلی
کمیته فنی

کمیته فنی استانی

تأیید طرح و ارسال به بانک عامل استان

ارسال طرح به کمیته ملی

بانک عامل
دریافت مدارک از متقاضی،
بررسی طرح و اخذ تضامین و وثایق

کمیته ملی
بررسی طرح

ادامه فرآیند در بانک تا مرحله پرداخت
طریق ضوابط

14

کمیته ملی

خیر

آیا طرح مورد تأیید است؟

اعالم به متقاضی
بلی
پایان

کمیته ملی

کمیته ملی

تأیید و ارسال طرح به بانک عامل

ارسال مراتب تأییدیه به دبیرخانه تکاپو

بانک عامل
دریافت مدارک از متقاضی
بررسی طرح و اخذ تضامین و وثایق

متقاضی
شناسایی روستاها ،کشاورزان ،عقد قرارداد با کشاورزان

متقاضی
شناسایی و انتخاب مهندسین متخصص محلی

متقاضی
ارائه آموزشهای تخصصی و مشاوره ای فنی به
کشاورزان تحت قرارداد

متقاضی
اجرای کامل چارچوب اجرایی قرارداد مزرعه و ارائه
گزارشات ادواری به بانک و اداره کار

پایان
توضیح :نظارت در کلیه مراحل بر عهده وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی ،حوزه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال دبیرخانه طرح تکاپو میباشد.
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پیوست شماره یک:

ساختار مدل اجرایی طرح تولید مبتنی بر قرارداد
وزارت جهاد کشاورزی /صمت :مشاوره فنی و توسعه ای

راهنما و ترتیب اجرای مراحل تولید مبتنی بر قرارداد:

1

عقد قرارداد تأمین مالی با مجری طرح ،ارائه تسهیالت ارزان قیمت ،تأمین به موقع سرمایه در
گردش به شرط قرارداد با تأمینکنندگان و فروش اقساطی تسهیالت حداکثر یک ساله

2

ارائه تضامین ،وثایق ،طرح توجیهی ،زمانبندی تأمین مالی برای خرید محصوالت به بانک

3

ایجاد و توسعه متخصصین محلی ارتقاء مهارت ،آموزش ،عقد قرارداد خدمات

4

عقد قرارداد خرید تضمینی با کشاورزان و دامداران ،ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز /
آزمایشگاهی  /مساعده مالی و ...

5

آموزش ،مشاوره فنی ،ارتقاء کمی و کیفی محصوالت ،مشاوره های میدانی و تخصصی

6

حضور در دوره های آموزشی کاشت داشت برداشت و عمل به مشاوره های تخصصی

7

تهیه و ارسال گزارشات ادواری از میزان پیشرفت تأمینکنندگان به شرکت و ناظر

8

ارائه محصول با استانداردها و شرایط کمی و کیفی طبق قرارداد و اخذ رسید دریافت محصول

9

ارائه رسید محصول به بانک ،افتتاح حساب در بانک عامل ،دریافت وجه از بانک بهصورت نقد

1

نهاد تأمین مالی  /بانک

شرکت تولیدی و فرآوری
(مجری طرح)

2

3

11

بازار مصرف

7

BDSp

10

پرداخت نقدی به تأمینکنندگان تحت قرارداد از طریق پرداخت وجه در حساب تأمینکننده

11

فرآوری ،تولید ،و فروش (صادرات) محصول ،تضمین بازار فروش

10

9

(ارائه دهندگان خدمات تخصصی محلی)
در قرارداد با مجری طرح

5

8

4

6

تأمینکنندگان
(کشاورزان  /دامداران)

نظارت و پایش عملکرد :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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پیوست شماره دو:

ساختار داخلی در شرکت مجری طرح تولید مبتنی بر قرارداد
بازار
فرآوری محصول ،بازاریابی
شرکت مجری طرح

واحد مالی

واحد فنی

واحد خرید و تأمین

تدوین ویژگیهای فنی و استانداردهای محصول

عقد قرارداد مستقیم با کشاورزان ،ارائه
رسید محصول ،معرفی به بانک برای
دریافت وجه محصول

مدیریت نظارت ،آموزشی و راهبری متخصصین محلی

آزمایشگاه تخصصی

هماهنگی آموزش ،شناسایی روستاها و کشاورزان
کنترل پروژه ،بانک اطالعاتی ،GIS ،نظارت بر عملکردها

خدمات آزمایشگاهی ،آب ،خاک،
بهداشتی و ...

متخصص محلی 1

متخصص محلی 2

آموزش ،مشاوره فنی و تخصصی ،ارتقاء
عملکرد کمی و کیفی

آموزش ،مشاوره فنی و تخصصی ،ارتقاء
عملکرد کمی و کیفی

روستای هدف 1

روستای هدف 2

روستای هدف 3

......

شبکه کشاورزان محلی

کشاورز 1

کشاورز 2

......

کشاورز 5
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