سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
بسته حمایت از فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی در سال جهش تولید ()9911

 )9ایجاد و تکمیل زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی استان در راستای جهش تولید  ،رونق کسب و کار و
فعالیت های بخش کشاورزی و نیز توسعه صادرات محصوالت تولیدی.
 )2ارائه برنامه نهایی الگوی کشت محصوالت کشاورزی استان تا پایان تیرماه .9911
 )9ارائه گزارش نهایی اطلس نیاز آبی بخش کشاورزی استان در سال جاری توسط مرکز تحقیقات ترویج و آموزش
کشاورزی استان تا پایان خردادماه .9911
 )4پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش ارزان قیمت به رسته های مصوب خسارت دیده بخش کشاورزی ناشی از
شیوع ویروس کرونا (معادل یک دوره تولید آخرین تسهیالت بانکی دریافتی هر واحد فعال مواجه با توقف
تولید ،توقف فروش و یا مواجه با افت بیش از  44درصدی قیمت نسبت به قبل از شیوع کرونا) با توجه به
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جهت تصویب در هیات وزیران و در صورت تامین اعتبار مورد نظر.
 )5بخشودگی سود ،کارمزد و جرایم تسهیالت بانکی یک ساله واحد های تولیدی خسارت دیده (رسته های مصوب
بخش کشاورزی) ناشی از شیوع ویروس کرونا با توجه به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جهت تصویب در
هیات وزیران و در صورت تامین اعتبار مربوطه.
 )6افزایش یک ساله دوره اجرا با معافیت از پرداخت سود ،کارمزد و جرایم تسهیالت پرداختی طرح های مشمول
بند الف تبصره  91قانون بودجه سال  19و 11که در نیمه دوم سال  11موفق به اخذ تسهیالت شده اند با توجه
به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جهت تصویب در هیات وزیران در صورت ابالغ دستورالعمل و تامین اعتبار
مربوطه.
 )9حذف استعالم از اداره کل حفاظت محیط زیست  ،شرکت آب منطقه ای (برای دارندگان پروانه چاه و حق آبه)
 ،شرکت برق منطقه ای و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی برای صدور مجوز گلخانه در راستای
تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای بخش کشاورزی و حمایت از طرح های گلخانه ای و صرفه جویی در مصرف
آب.
 )1تأمین تسهیالت ریالی برای متقاضیان احداث گلخانه در مناطق برخوردار و غیر برخوردار از محل تبصره 91
قانون بودجه و سایر منابع اعتباری.

 )1حمایت از گسترش تولید محصوالت سالم براساس روش ( GAPتولید محصوالت کشاورزی با عملیات مطلوب
کشاورزی) از طریق نظارت بر کلیه مراحل اجرای طرح از انتخاب زمین تا برداشت محصول و انجام آزمایشات
مربوط به تعیین باقیمانده فلزات سنگین  ،نیترات و سموم شیمیایی صرفاً در استان اصفهان.
 )94حمایت از گسترش و ترویج پرورش دام سبک و سنگین پُر تولید مبنی بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب و
افزایش تولید گوشت قرمز و شیر در جهت اقتصادی شدن پرورش دام با پرداخت تسهیالت به طرح های صنعتی
دامداری با اولویت های فوق در مناطق برخوردار و غیر برخوردار از محل منابع موجود در اختیار.
 )99گسترش و ترویج پرورش شترمرغ در مناطق شمالی و کویری استان با توجه به ضریب تبدیل و راندمان مناسب
در تولید گوشت قرمز با مصرف آب کمتر با توجه به تسهیل در امور تامین زمین و آب شرب .
 )92گسترش و ترویج پرورش بوقلمون به منظور تولید گوشت قرمز و سفید با استفاده از آب مجازی و بهره وری
باالتر در تولید گوشت .
 )99هدایت بهره برداران به منظور توسعه و ترویج آبزی پروری از طریق پتانسیل آب های شور استان که قابلیت
استفاده دیگری در زمینه های بخش کشاورزی را ندارد.
 )94توسعه و افزایش کلونی های زنبور عسل در سطح استان به میزان  95درصد نسبت به سال گذشته.
 )95حمایت از تشکل های تولیدی بخش کشاورزی در راستای تامین نقدینگی ارزان قیمت و افزایش سرمایه و
فراگیر تر نمودن تشکلهای موجود در هر سال از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در صورت
ابالغ اعتبارات مربوطه .
 )96فراهم نمودن ابزارهای تولید با کیفیت و فرآوری محصوالت با کیفیت در راستای صادرات محصوالت دامی از
جمله اخذ کد  IRدر کارخانجات لبنی و صنایع کشتارگاهی جهت صادرات محصوالت پروتئینی و لبنی به اروپا
و روسیه.
 )99ارائه تخفیف حداکثر  14درصدی در اجاره بهای اراضی ملی واگذارشده به واحدهای تولیدی و خدماتی بخش
کشاورزی که حداقل اشتغال پیش بینی شده در طرح محقق گردیده باشد (بنا به تشخیص کمسیون ماده .)2
 )91ارائه تخفیف حداکثر  14درصدی در اجاره بهای اراضی ملی واگذار شده به واحدهای تولیدی و خدماتی غیر
کشاورزی که حداقل اشتغال پیش بینی شده در طرح محقق گردیده باشد (بنا به تشخیص کمیسیون ماده .)29
 )91موافقت با صدور سند شش دانگ برای طرح های مرتبط با بخش کشاورزی با حداقل  94درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در راستای حمایت از سرمایه گذاری( .منظور مستثنیات است).
 )24صدور موافقت نامه اجرای طرح های مرتبط با بخش کشاورزی از جمله دام  ،طیور  ،باغبانی  ،شیالت و  ...بدون
دریافت عوارض تعیین کاربری.
 )29معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تأدیه برای آن دسته از مستاجران اراضی ملی و دولتی که تا پایان سال
 9911نسبت به پرداخت اجاره بهای معوقه اراضی اقدام و تسویه حساب نمایند .

 )22رفع تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی ،دولتی و مستثنیات اشخاص و اصالح
اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی پس از رفع موارد اختالفی در حدود  24هزار هکتار در سطح
استان .
 )29صدور موافقت اولیه طرح های صنایع تبدیلی -تکمیلی طبق ضوابط ،ظرف مدت  41ساعت پس از بارگذاری
مدارک در سامانه پنجره واحد توسط متقاضی و همچنین صدور مجوز تاسیس در صورت اخذ استعالم های
مربوطه (معاونت غذا و دارو  ،محیط زیست  ،دامپزشکی  ،شرکت شهرک ها  ،کمیسیون تبصره 4وکمسیون
ماده  )2توسط متقاضی  ،حداکثر طی مدت  41ساعت  ،و حتی االمکان با استفاده از بستر سامانه الکترونیکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی G 4 B.irدر راستای بهبود محیط کسب و کار.
 )24اعطای کمک های بالعوض برای مرمت و بازسازی قنوات ،توسعه سامانه های نوین آبیاری طبق برنامه های
توسعه ای(ترجیحا تجمیعی) و فراهم نمودن ساز و کار های الزم برای تبدیل سهم نقدی متقاضیان به عملیات
فیزیکی در راستای رفع مشکل نقدینگی مجریان.
 )25پرداخت تسهیالت با نرخ ترجیحی  ،%95جهت نوسازی کلیه ادوات کشاورز ی با عمر باالی  99سال به واجدین
شرایط در راستای حفظ ضریب مکانیزاسیون استان معادل ( 2/2ضریب مکانیزاسیون کشور معادل  2می باشد).
 )26تسریع در فرایند بررسی و پرداخت تسهیالت از طریق سامانه الکترونیکی پرداخت تسهیالت (سیتا) حداکثر
ظرف مدت  95روز کاری.
 )29دعوت از نماینده اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان(کمیسیون کشاورزی) در جلسات بررسی
طرح های متقاضی تسهیالت بانکی در سازمان جهاد کشاورزی به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی بخش
کشاورزی.
 )21بارگذاری اطالعات تخصصی مورد نیاز و بروشورهای تخصصی بر روی پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان به
منظور تسهیل دسترسی سریع فعاالن بخش کشاورزی به اطالعات مذکور.
 )21بارگذاری اطالعات مربوط به  91فقره طرح کشاورزی (گلخانه ای و صنایع تبدیلی و غذایی) قابل سرمایه گذاری
بخش کشاورزی بر روی درگاه اینترنتی معاونت سرمایه گذاری استانداری اصفهان جهت بهره برداری فعاالن
اقتصادی.
 )94ارایه خدمات مشاوره ای تخصصی بخش کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشیِ ترویجی رایگان با همکاری
تشکل های بخش کشاورزی استان.

