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 مقدمه و طرح بحث
درآســتانه آغــاز از اواخــر دهــه شصــت 

برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی 
       جمهـــوري اســـالمی زمینـــه توســـعه و تقویـــت 

         بهــره بــرداري کشــاورزي و از جملــه نظــام هــاي
 از آن. تعاونی هاي تولید بیش از پیش فراهم شد

پـس بــه منظــور تســهیل در توســعه تعــاونی هــاي  
ــز ،  طــرح  مــذکور  طرحــی تحــت عنــوان  تجهی

 تعـاونی تولیـد   شرکت هايتکمیل و راه اندازي 

هـاي مـورد عمـل     پیشنهاد شد و در قالـب طـرح  
ســاله اول توســعه بخــش کشــاورزي  برنامــه پــنج

 مزبـور عملیات طـرح  . مورد تصویب قرار گرفت
ایف بخـش اول  به ویـژه در راسـتاي اجـراي وظـ    

آئین نامه اجرائی قـانون تعـاونی نمـودن    ) 4(ماده 
  تولید و یکپارچـه شـدن اراضـی در حـوزه عمـل     

. جهت گیري نمود هاي تعاونی روستائی شرکت
 : مذکور تصریح می کند قانون  1ماده 

 

شرکت هاي تعـاونی    به منظور یکپارچه کردن قطعات اراضی مزروعی زارعین داوطلب عضو "
در جهت امکان حداکثر بهره برداري از منابع آب شرکت ها ی در هریک از دهات حوزه عمل آن روستائ

هـاي   و خاك کشور ، از طریق تاسیس شبکه هاي نوین آبیاري و تسطیح اراضی مزروعی و احـداث راه 
 شیوه هاي جدید کاشت ،  ارتباطی بین دهات و آشنا ساختن اعضاي شرکت هاي تعاونی مزبور با اصول و

داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسائل و ماشین آالت کشاورزي متناسب با شرایط محلی و با رعایت 
مزبـور و یـا    شرکت هاينظام تعاون و احیاي اراضی بایر و مسلوب المنفعه و موات واقع در منطقه عمل 

و ایجاد صنایع دستی و مجاور آن و همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیالت بیشتر براي توسعه و بهبود 
هاي مفید غیرکشاورزي در حـوزه عمـل ایـن     فعالیت  تبدیل فرآورده هاي دامی و زراعی و گسترش

و بالنتیجه فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه روسـتاها و تـامین رشـد    شرکت ها 
داده می شود با رعایت اصـل  مداوم اقتصادي کشور، به وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستائی اجازه 

تدریج و متناسب با امکانات و مقدورات دولت و ه مالکیت فردي کشاورزان و تامین حقوق ناشی از آن ، ب
همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولیـد در حـوزه   

 ". ذکور را به مورد اجرا گذاردتعاونی روستائی حائز شرایط ، برنامه م شرکت هايعمل 
 
 

 ،آیـین نامـه   4در بند اول مـاده  
اعتبارات و امکاناتی که از محـل اعتبـار   
عمرانی دولت در اختیار وزارت تعـاون  

وزارت جهاد ( و امور روستاهاي پیشین 
قرار داده شده بـه دو  )  کشاورزي فعلی 

 :طبقه زیر تقسیم می شود

 ده بایک زیربنایی عملیات عمرانی  اول
و قبـل از انجـام هـر     از اعتبار عمرانـی بالعـوض  

گونه اقدام الزم براي اجراي برنامه تعاونی کردن 
  تولیــد و یکپارچــه شــدن اراضــی انجــام پذیرنــد 

عملیــاتی کــه بایــد بــا اســتفاده از وام هــاي دوم 

۱ ۱ 



پرداختی به شرکت هـاي تعـاونی مشـمول طـرح     
 .انجام شود

) 4( در بندهاي نه گانه  بخش اول مـاده 
ی کـه بایـد از   یآئین نامه، عملیات عمرانی زیربنـا 

اعتبار عمرانی بالعوض دولت تامین اعتبار گردد 
شـمایی کلـی از ایـن    .به تفصیل بیـان شـده اسـت   

 . ترسیم شده است 1شماره موارد در نمودار 

  

... اصالح اراضی باتالقی ، شوره زار  و 

ایجاد مراکز تاسیسات درمانی و بهداشتی

ایجاد تاسیسات و وسایل ارتباطی 

پرداخت بهاي اعیان هاي متعلق به اشخاص  

ایجاد شبکه هاي آبیاري اصلی 

...ایجاد مراکز عمومی نطیر مدرسه تهیه طرح جامع شهرك هاي روستایی

پیاده کردن عناصر و حدود اصلی شهرك ها

ایجاد ساختمان دفتر کار و منازل کارکنان

 احداث مرکز تعمیر و سرویس ماشین آالت

 ایجاد جاده هاي فرعی و روستایی

خرید وسائل نقلیه مورد احتیاج کارمندان...احداث انبار ، اصطبل نمونه و 

 تسطیح اراضی

تهیه طرح جامع توسعه 
 کشاورزي

نحوه  : 1نمودار شماره 
مصرف اعتبارات  بالعوض
 شرکت هاي تعاونی تولید 

 آئین نامه اجرائی 4در ماده 

تامین خدمات مهندسی مورد نیاز  طرح ها آموزش فنی و حرفه اي کارکنان  

 
 
 

ــس از ــترش    پـ ــرد گسـ ــاي رویکـ    احیـ
 برخـــی  ،1369ســـال  درتعـــاونی هـــاي تولیـــد 

در دایـره شـمول   الـذکر  فـوق    نـه گانـه   بندهاي

طرح تجهیز،تکمیل و راه انـدازي شـرکت هـاي    
ایـن مـوارد در نمـودار    .تعاونی تولید قرار گرفت

 . آمده است 2شماره 
 

 

 

۲ ۲ 



 

د اعتبارات بالعوض طرح  تجهیز ، تکمیل و راه اندازي شرکت هاي تعاونی تولی مصادیق:  2نمودار شماره 

   تا آخر برنامه سوم
 
 

خرید خودرو 

احداث ساختمان اداري

 دستمزد مدیر عامل

احداث انبار 

احداث هانگار 

خرید لوازم اداري 

آموزش اعضا

تسهیالت 
 بالعوض

 
 
 
 

از آغـاز برنامـه    الزم به ذکر اسـت پـس  
ــوارد   ــی از م ــیع   اول برخ ــترده و وس ــیار گس بس

     مشـــمول اعتبـــارات بالعـــوض دولتـــی کـــه در
    آیـــین نامـــه قـــانون  تعـــاونی نمـــودن تولیـــد و

عمالً  ندشده بود گنجاندهیکپارچه شدن اراضی 
وظــایف شــرکت هــاي تعــاونی تولیــد خــارج از 

مـواردي ماننـد تهیـه طـرح جـامع توسـعه       . شدند
ــاورزي  ــاده  ( کشـ ــش اول مـ ــف بخـ ــد الـ         4بنـ

تهیه طرح جامع براي شـهرك هـاي    ،)آئین نامه 
روستائی در منطقه عمـل شـرکت هـاي تعـاونی     

ــتایی ــاده  (   روســ ــش اول مــ ــد ب  بخــ           .4بنــ

       دن عناصر و حدود اصـلی پیاده کر،   ) آئین نامه
شهرك هاي روي زمین و ایجاد تاسیسـات آب  

ــرق  و   ــامیدنی  ، ب ــهرك.. آش ــا ش ــد پ (   ه بن
از جملـه مـواردي    )آئین نامـه   4بخش اول ماده 

سـال هـاي پـس از انقـالب اسـالمی        بود که در
از دامنه وظایف تعاونی هاي ) و نه رسماً ( عمالً 

اعتبارات آنهـا از ایـن   تولید خارج شد و بنابراین 
ضمن آنکه در شـرایط  .  محدوده حذف گردید

پس از انقالب اسالمی برخی وظایف زیر بنـایی  
تسطیح اراضی طبق طرح جامع (  "ز"که در بند 

 ایجـاد (      "ج"و بند ) توسعه کشاورزي منطقه 

۳ ۳ 



بـه نـوعی ویـژه    ) جاده هاي فرعـی و روسـتائی    
ــه   ــد بـ ــداد مـــی شـ ــد قلمـ ــاي تولیـ ــاونی هـ           تعـ

 . هاي دیگري منتقل گردید دستگاه
بیشـترین تمرکـز    برنامه چهارم هاي  سال در

 بخــش  )چ( و)ت( بنــدهاي طــرح در خصــوص 

ــاده   اول ــاونی   4م ــانون تع ــی ق ــه اجرائ ــین نام آئ
ــی   ــدن اراض ــه ش ــد و یکپارچ ــودن تولی ــاده نم نه

 دولـت دولتی و سـهم   اعتبارات بر این اساس.شد
ه در نمودار زیر مصـروف  غالباً در موارد نقل شد

. گردیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

  راه اندازي  طرح  تجهیز ، تکمیل و  در سهم دولت  اعتبارات موارد مشمولاصلی ترین :  3نمودار شماره 

 چهارم  برنامهسال هاي  درشرکت هاي تعاونی تولید 
 

مصارف 
اعتبارات سهم 

دولت در 
سالهاي    

85-1384

 
 احداث ساختمان دفتر کار شرکت 

 احداث هانگار

احداث انبار

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

٤ ٤ 



تکمیل و به این ترتیب طرح عمرانی تجهیز، 
از سال که راه اندازي شرکت هاي تعاونی تولید 

هاي  در قالب مصوبات برنامه اول از طرح 1369
در  عمرانی فصل کشاورزي به شمار مـی رفـت ؛  

بـا عنـوان طـرح تملـک      برنامه هاي  دوم و سـوم 
        هـــاي ســـرمایه اي تجهیـــز ، تکمیـــل و دارائـــی

ماره با ش راه اندازي  شرکت هاي تعاونی تولید و
. مـه داد ابه کار خـود اد   401013266طبقه بندي 
          تحـــت شـــماره  ایـــن طـــرح   1384در ســـال 

 طـرح  .طبقـه بنـدي شـد    40101003طبقه بنـدي  
از صورت  به طور کامل 1385از سال پس مزبور

هاي سرمایه اي نیز خـارج و   طرح تملک دارائی
ــدي    ــه بن ــماره طبق ــا  ش ــکل  40147001ب ــه ش ب

ــک ــی و  کم ــاي فن ــاري  ه ــد اعتب ــه گردی       .هزین
ــول     ــه در ط ــود ک ــا نم ــوان ادع ــی ت ــن م ــابر ای بن
تحوالت سالیان اخیر به روشـنی سـهم اعتبـارات    
دولتی و بالعوض در مـورد جنبـه هـاي مختلـف     

 . و سپس قطع گردید کاهش یافت ابتدا این طرح
هدف از ارائه گزارش حاضر آن اسـت کـه   

و بـه   دوپیامدهاي ناشی از ایـن تغییـرات بیـان شـ    
زیربنـایی   فعالیت هـاي  ازدلیل ضرورت حمایت 

ــاونی ــاي تو در تع ــد در   له ــنهادهایی چن ــد پیش ی
اصالح نظام تـامین اعتبـارات زیربنـایی    خصوص 

 . دگردتعاونی هاي تولید ارائه 

 

 

  نگاهی به عملکرد فیزیکی طرح 
گونه که پـیش از ایـن ذکـر شـد      همان 

اي طرح تجهیز ، تکمیل و راه اندازي شرکت هـ 
بنــدهاي  تعــاونی تولیــد محمــل اجــراي وظــایف

       ) 4(بخـــــــش اول مـــــــاده ) چ(و ) ث(و ) ت(
آئین نامه اجرائی قانون تعـاونی نمـودن تولیـد و    

این طـرح   عملیات. یکپارچه شدن اراضی است 
ــا برنامــه ســوم شــامل    ــهت   ،انجــام مطالعــات اولی

امکان سنجی ، ثبت و تاسیس شـرکت تعـاونی ،   
، احــداث انبــار و  ن دفتــر کــاراحــداث ســاختما

هانگار، تامین ماشـین آالت سـبک و سـنگین و    
براي  شرکت هـاي   برنامه هاي آموزشی  اجراي

از آغاز برنامه چهارم مصارف . بود تعاونی تولید
اعتبــارات طــرح در عمــل بــه احــداث ســاختمان 
ــر     ــار منحص ــار و هانگ ــداث انب ــار ، اح ــر ک دفت

 4ار شـماره  و نمـود  1شماره  در جدول . گردید
از حیث احداث انبـار و هانگـار و   عملکرد طرح 

 در مقــاطع مختلــف زمــانی  ســاختمان دفتــر کــار
  .ارائه گردیده است 1369 -86 سال هاي

ــاي      ــال ه ــی س ــت ط ــر اس ــه ذک      الزم ب
شــــرکت تعــــاونی از   168تعــــداد 1369 -73

واحد دفتـر   130اعتبارات این طرح براي احداث 
تعـداد   متر مربـع و  11800کار به مساحت حدود 

متـر   38780واحد انبار بـه مسـاحت حـدود     140
 2365واحد هانگار به مساحت حدود  11مربع و 

 .مترمربع  بهره مند شده اند
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 و دفتر کار انبار ،هانگارمقایسه عملکرد احداث  :  1شماره  جدول

 1اي مختلفدوره ه  تعاونی تولید طی شرکت هاي تکمیل وراه اندازي ، تجهیز طرحدر
) مربع متر : و احد(           

 

 

مهندسین مشاور زرکشت . 40147001به شماره طبقه بندي . اي تعاونی تولید تحلیل عملکرد طرح عمرانی تجهیز،تکمیل و راه انداري شرکته1 1
 / 21، ض پایدار

 هانگار انبار کار دفتر جمع

 

 

تعاونی 

 ثبت شده

               سازه
 
 
 

 دوره

 

 اول برنامه 168 2365 38780 11800 52945

 دوم برنامه 453 2590 42935 11870 57395

 سوم برنامه 113 6474 99497 25516 131487

70018 18820 50698 500 82 86-1384 

 جمع 816 11929 231910 68006 311845

                                                 



۷ ۷ 

، ) 1374 -78( برنامـه دوم   سال هايدر
از . شـرکت تعـاونی تولیـد ثبـت شـد      453تعداد 

واحـد   130 اعتبارات ایـن  طـرح بـراي احـداث    
مترمربـع و   11870دفتر کار بـه مسـاحت حـدود    

متـر   42935انبـار بـه مسـاحت حـدود      باب 155
هانگار به مساحت حدود واحد  12مربع و تعداد 

برنامـه سـوم    در.گرفتـه شـد   بهره  مترمربع 2590
ــاي ( ــال ه ــاونی    113) 1379 -83س ــرکت تع ش

تجهیز و  راه انـدازي آنهـا ،   براي .تولید ثبت شد
ــداد  ــار   278تع ــر ک ــد دفت ــوع واح ــه  در مجم ب

ــداد 25516مســاحت حــدود  ــع و تع  357مترمرب
 99497به مساحت حدود  در مجموع واحد انبار

به  در مجموع واحد هانگار 30تر مربع و تعداد م
 .مترمربع احداث گردید 6474مساحت حدود 

بررسی مجموع عملکـرد طـرح تجهیـز،    
تکمیل و راه اندازي شرکت هاي تعـاونی تولیـد   

سـاله   تا پایان برنامـه پـنج  ) 1369( از سال شروع 
 734تعداد  نشان می دهد که )1383سال ( سوم  

ــد   ــاونی تولیـ ــرکت تعـ ــیس و  شـ ــت ، تاسـ             ثبـ
 تجهیـز و راه انـدازي آنهـا   براي . راه اندازي شد

بـه   در مجمـوع  واحد دفتر کـار  538در مجموع 
 انبـار  باب 653 ،مترمربع  49186مساحت حدود 

مترمربـع   181212به مساحت حـدود   در مجموع
به مساحت حدود در مجموع واحد هانگار  53و 

ر سـال هـاي   د.  مترمربع احداث گردیـد  11429
ــز،     86-1384 ــرح تجهی ــارات ط ــی از اعتب بخش

تعـاونی تولیـد   شرکت هاي تکمیل و راه اندازي 
از محــل اعتبــارات درآمــد عمــومی تــامین و     
تخصیص یافت که از محل آن به ترتیـب تعـداد   

دفتـر  ) واحـد  160مجموعاً (    واحد 44و42و74
مترمربـع و تعـداد    18820کار به مساحت حدود 

به )  باب 184مجموعاً (  انباراب  ب 43و  44و 97
واحد  5مترمربع و تعداد  50698مساحت حدود 

متـر   500به مسـاحت حـدود    در مجموع هانگار
ــع احــداث شــد ــاٌ ایــن میــزان عملکــرد . مرب غالب

تکمیل بخش هـاي معوقـه از عملیـات     مربوط به
ــدادي از    ــرح در تع ــد    ط ــاونی تولی ــرکت تع ش

 نیــز ارمتاســیس شــده در قبــل از برنامــه چهــ    
ــود ــايدر..ب ــال ه ــال اول (  1384 -86 س ــه س س

ــنج  ــه پ ــارم   برنام ــاله چه ــرد) س ــی عملک  فیزیک
       درســال هــاي طــرح  اختصاصــی مربــوط بــه   

ــد   1384 -86 ــول گردی ــر و تح ــار تغیی ــ .دچ ه ب
)  82مجموعــــاً (  20و  60و 2ترتیــــب تعــــداد 

تجهیـز  ؛ امـا بـراي   شرکت تعاونی تولید ثبت شد
در نمــودار .2حاصــل نشــدپیشــرفت چنــدانی آنها

روند کلی پیشرفت طرح در خصـوص   4شماره 
دفتـر کـار در   سـاختمان  و  انبـار احداث هانگار، 

 . نشان داده شده است  1369-86 سال هاي
با تغییر رویکرد  1384 -86درسال هاي 

تامین و تخصیص اعتبار و به کارگیري مکانیسم 
 )17(مـاده  ) ط(آئین نامـه اجرائـی بنـد    منطبق بر 

ــارم و   ــه چه ــانون برنام ــارگراف ششــم        ق ــاد پ مف
کـل   1384قانون بودجه سـال  ) 2(تبصره ) ژ(بند 

سرمایه گذاري با اسـتفاده از مشـارکت   ( کشور 
درصدي دولتـی  سی و مشارکت ) سیستم بانکی 

 بانک کشاورزي  و مشارکت هفتاد درصدي

تحلیل عملکرد طرح عمرانی تجهیز،تکمیل و راه انداري شرکتهاي 1
 .  19-21تعاونی تولید، ض 

                                                 



 

 دفتر کارو  انبار ،هانگارمقایسه عملکرد احداث  :  4نمودار شماره 

 دوره هاي مختلف   تعاونی تولید طی شرکت هاي ،تکمیل وراه اندازي تجهیز طرحدر 

 )متر مربع (                                                                                                                                                             
 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000

برنامه اول  برنامه
دوم 

برنامه
سوم 

سالھاي
86-84

 
 

جایگزین مکانیسم اعتباري تملک دارائـی هـاي   
 تبصره) ژ(پاراگراف ششم بند. سرمایه اي شد

  کل کشور مقرر 1384قانون بودجه سال ) 2(
: :می دارد

 

ند غیـر از فعالیـت هـاي حـاکمیتی و دفـاعی ، حـداقل بیسـت        ا دستگاههاي ملی مکلف "
 دارائـی   از اعتبارات تملـک %) 10(د حداقل ده درص زیربنایی هاي  و دستگاههاي بخش%) 20(درصد

 " هاي فنی و اعتباري به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند هاي سرمایه اي خود را به کمک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸ ۸ 



 طرح   اعتباري عملکرد

 
در بخش هاي پیشین بـه اختصـار رونـد    

شکل گیري طرح تجهیز ، تکمیـل و راه انـدازي     
ــان شــد   ــد بی ــاونی تولی ــاي تع  حجــم. شــرکت ه

ــذکور از  ــرح م ــارات ط ــه اول   اعتب ــداي برنام ابت
اعتبـارات  .بـوده اسـت   افزایشیتاکنون تابع روند 

تخصیصی به طرح تجهیز، تکمیـل و راه انـدازي   
شرکت هـاي تعـاونی تولیـد در مقـاطع مختلـف      

در جـداول  بعـدي    1369 -86زمانی سـال هـاي   
در آن سـال هـا اعتبـارات    . ارائـه گردیـده اسـت    

    ســـــاختمان و( ل اول طـــــرح غالبـــــاً از فصـــــ
ــتحدثات  ــل، ) مسـ ــین آالت و ( دوم  فصـ ماشـ

و فصـل هفـتم   ) زمین ( ششم  فصل ،) تجهیزات 
  . تخصیص یافت) سایردارائیهاي تولید نشده  (

 
 

 طرح تجهیز ، تکمیل و راه اندازي اعتبار تخصیص یافته به:  2جدول شماره 

 بودجه فصول مختلف بر حسب  ارمهاي تولید در سال هاي قبل از برناهه چه تعاونی 
 )میلیون ریال ارقام (

 
 

 دوره

                 

       سرفصل

قبل از برنامه 

      دوم          
 83 سال    82سال 81سال                         80 سال                     79 سال برنامه دوم                        

 درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار درصد مقدار رصدد مقدار درصد مقدار

 99,5 46750 69 35687 52.2 11770 11.1 3740 25.6 9900 35.2 37334 58.5 17255 فصل اول

 0,5 250 15 5563 21.2 2775 0.8 370 6.7 2600 16.4 17426 19 5635 فصل دوم

-  − 0 − 0 − 0.7 250 2.6 1000 2.4 2564 2 577 فصل ششم

-  − 16.1 6000 26.6 6000 87.4 29515 65 25100 46 48641 20.5 6013 فصل هفتم

 15 47000 11,8 37250 7,3 22545 10,7 33775 12,3 38600 33,7 105965 9,4 29480 جمع

دفتر نظام هاي بهره برداري : منبع 
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یــک مقایســه کلــی در مــورد عملکــرد  
قبـل و بعـد از    سال هاي ر خالل طرح د اعتباري

برنامه دوم بیانگر افزایش هـاي قابـل تـوجهی در    
بـر  .میزان و مصـارف اعتبـارات طـرح مـی باشـد      

ــماره   ــدول ش ــاي ج ــاس  داده ه ــدود  2اس در ح
اعتبارات این طرح در سـال هـاي اجـراي     55,9%

این در حالی اسـت  . برنامه سوم هزینه شده است 
ــه  ــبتک ــده بــ   نس ــه ش ــار هزین ــولاعتب        راي فص

چهار گانه این طرح  در سال هاي  قبل از برنامـه  
و برنامـه دوم بـه   ) برنامه اول و قبـل از آن  ( دوم 

ــا ترتیــب  ــر ب ــوده اســت% 33,7و % 9,4براب در  .ب
 314در دوره هاي قبل از برنامـه چهـارم   مجموع 
ــزار و ــز و   594هـ ــراي  تجهیـ ــال بـ ــون ریـ              میلیـ

. اي تولید هزینـه شـده اسـت   راه اندازي تعاونی ه
ه کـرد طـرح در بخـش    ینـ قابل ذکر است که هز

در طـول  )  فصـل اول   (ساختمان و مسـتحدثات  
رشد قابل توجهی یافت و  1383تا  1381سه ساله

  این موضوع به رونـق گـرفتن سـاخت و سـاز در    
کـه درسـت در    کمک نمود؛در حالی تعاونی ها

ــتم    ــه کــرد طــرح در فصــل هف همــان دوره هزین
 1380در ســال . رکــود بــود ســتخوش توقــف ود

نوعی رکود در اعتبارات ساختمان و مستحدثات 
ا ایـن     ماشین آالت و تجهیزاتو  پدیدار شـد؛ امـ

. هاي بعد جبران گردید در سال حالت با افزایش
هیچ اعتباري در فصل  1381از سال گفتنی است 

 .. هزینه نشد) زمین ( ششم
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وال غالب در  برنامـه چهـارم   بر اساس ر
ــز،   توســعه ، بیشــتر تخصــیص هــاي  طــرح تجهی
تکمیل و راه اندازي  شرکت هاي تعاونی تولیـد  
به صورت کمک هـاي فنـی اعتبـاري در اختیـار     

ــرد     ــی گی ــرار م ــد ق ــاي تولی ــاونی ه ــوه . تع وج
ــاد     ــا انعق ــارات ب ــش از اعتب ــن بخ ــی ای تخصیص

درصــد از منــابع عمــومی  30موافقتنامــه در قالــب
تولیـد در اختیـار بانـک     يمورد نیـاز تعـاونی هـا   

بانـک کشـاورزي بـا    . کشاورزي قرار مـی گیـرد  
درصد از منابع خـود، اعتبـار مـورد     70تخصیص 

نیاز تعاونی هاي تولید را در قبال دریافت تضمین 
ــد    ــی نمای ــع م ــک توزی ــول بان ــل قب ــدول  .قاب    ج

مجموع اعتبارات دولتـی مصـوب   بیانگر 3شماره 
ــه تفک ــرح  ب ــا ط ــال ه ــک س ــه         ی ــول بودج و فص

 . می باشد

 
 

 راه اندازي طرح تجهیز،تکمیل واعتبارات مصوب دولت در   : 3جدول شماره 

 بر حسب فصول بودجه  11384-1387شرکت هاي تعاونی تولید  
 )ارقام میلیون ریال ( 

 

 سال                  
 

 موضوع

 

 

 1384سال 

 

 1385سال 

 

 1386سال 

 

 1387سال 

 

 جمع 

 153568 41130 31200 34038 47200 جمع کل 
 51000- -  14400 36600 فصل اول

 3300- -  3300-  فصل سوم 
 99268 41130 31200 16338 10600 فصل هفتم

 
   1384-88برنامه چهارم  در  موافقتنامه شرح عملیات طرح: منبع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یسم پرداخت تملک دارایی مصروف بخش اعظم اعتبارات دولتی به منظور تکمیل پروژه هاي ناتمام سال هاي گذشته با مکان 1384در سال  1
 .  گردید

                                                 



تـا    3شماره  بر اساس مندرجات جدول
مبـالغ  اعتبـارات   برخی افزایش ها در  1387سال 

بـه  .دمـی گـرد    مشـاهده  طرحمصوب دولت  در 
 1384در سال طرح  عنوان مثال مجموع اعتبارات

میلیون ریال بود ؛ این رقم در سال  47200معادل 
ــه 1385 ــید  34038ب ــال رس ــون ری ــال . میلی در س
میلیـون ریـال    31200 بـه  مصوب اعتبارات 1386

قابـل   .تاسـ کاهش قادیري حاکی از مرسید که 
ــر   1387ذکــر اســت در ســال   ــالغ ب ــز مبلغــی ب نی

تصـویب   اعتبارات دولتی  در قالب ریال  41130
 . گردید

در نتیجه بررسی تفـاوت میـان مجمـوع    
اعتبارات واگـذار شـده و اعتبـارات سـهم بانـک      
عامل از یـک سـو و  اعتبـاراتی کـه در عمـل در      

سـوي   حساب ها مانده و پرداخت نشده اسـت از 
ذیگر  می توان  به میزان اعتبـارات اتـالف شـده    

ــه در  ــارکـ ــاله   چهـ ــم   1384-87سـ در مکانیسـ
در عمـل از دایـره    کمک هـاي فنـی و اعتبـاري    

ایـن  . ارف طرح خـارج شـده اسـت پـی بـرد     صم
 . منعکس شده است  4ول شماره دموارد در ج

 4منـدرجات جـدول شـماره     با توجه به
تخصیص یافته در  تبود که از جمع اعتبارا مقرر

 درصــد 30(قالـب کمــک هــاي فنـی و اعتبــاري   
در  )منـابع بـانکی   درصد سـهم   70سهم دولت و

میلیون ریال در قالب  301547ساله مذکور  چهار

کمک هاي فنـی و اعتبـاري در جهـت مصـارف     
در .طرح در اختیار تعاونی هاي تولید قـرار گیـرد  
رد نتیجه مسائل و معضالتی که بر سر راه هزینه ک

کـه در جـاي خـود بـه     ( این مبلغ پدیدار گردید 
این مبلغ در   اعظمبخش ) آنها اشاره خواهد شد 

از ایـن میـزان       .عمل به تعاونی ها پرداخت نشـد 
میلیـون ریـال از اعتبـارات    110830مبلغی معـادل  

ــی    ــی دســتگاه اجرای وزارت ( کــه ســهم پرداخت
    از. بــود تخصــیص یافــت  ) جهــاد کشــاورزي  

مانده وجوه اداره شده اي مربوط به میزان ه
سهم دستگاه نزد بانـک  و  جمـع مانـده    

می توان به وضوح نتیجه گرفت  مصرف نشده 
ــه  ــذکور ک ــی م ــارات دولت ــود   اعتب ــاي خ در ج

ــده   ــرف نگردی ــاي    ومص ــم ه ــا مکانیس ــک ب بان
مـانع هزینـه کـرد ایـن      در عمـل  بازدارنده خـود  

براسـاس  . مبالغ در مصارف معین خود شده است
برآوردهـاي موجــود تنهـا نــه درصـد از مجمــوع    
وجوه اداره شده دسـتگاه اجرایـی نـزد بانـک در     

در قالب کمـک هـاي فنـی و     رچهار سال مذکو
ناگفته آشکار است که .اعتباري هزینه شده است

بانک نیز در این میانـه از اعتبـارات دولتـی سـود     
خـود  بر خالف تعهدات فـی مـا بین،  برده است و

.مصروف ننموده اسـت  در این راه چندانی راعتبا
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در مکانیسم  سهم مبالغ اعطا شده و مانده طرح تجهیز ، اصالح و راه اندازي تعاونی هاي تولید:  4جدول شماره 

  1384-87ساله چهاردر کمک هاي فنی و اعتباري 
)   میلیون ریال (  

 
 دفتر برنامه ریزي ، بودجه و کارآفرینی : منبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ واگذاري از  سال
سوي دستگاه 

 اجرایی

سهم بانک 
 عامل

ل جمع ک
تسهیالت 
 قابل اعطا

مانده وجوه 
اداره شده سهم 

دستگاه نزد بانک  
 در مرکز

مانده وجوه 
اداره شده سهم 

دستگاه نزد بانک  
 در استانها

جمع مانده 

 مصرف نشده

1384 7700 17710 25410 200 5800.4 6000.4 
1385 31600 71416 103016  -26739.9 26739.9 
1386 30400 6992.0 37392.

0 
0 27096.2 27096.2 

1387 41130 94599 135729 41130 - 41130 

 100966,5 59636,5 41330 301547 190717 110830 جمع 

 ۱۳ 
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 آغاز برنامه چهارم از  مشکالت و معضالت طرح
به طـور کلـی از ابتـداي شـروع برنامـه       

توسعه ارکان مختلـف دسـت انـدرکار  و     چهارم
ذیمدخل در طرح اعـم از عوامـل و کـارگزاران    
ــدیران   ــرداران و مـ ــره بـ ــی ، بانـــک ، بهـ     اجرایـ
تعاونی هاي تولید با مشکالت و مسایل متعـددي  

علیرغم انعقـاد قـرارداد عاملیـت بـا      .مواجه شدند
میلیـون    69700کشاورزي و واریز حـدود بانک 

حسـاب بانـک    بـه  دولـت  تخصیص  سـهم   ریال
کشاورزي ، بر اساس اطالعات اخذ شـده ، طـی   

 بـراي امکان اعطاي تسهیالت  1384-86 هسه سال
اجراي عملیات مورد تعهد طرح بسیار محـدود و  
حجم ریالی پروژه هـاي منجـر بـه عقـد قـرارداد      

ــون  1978اعطــاي تســهیالت معــادل حــدود   میلی
ه مسـایل مربـوط بـ   نمونـه اي از  .ریال بوده اسـت 

تجهیـز،  اعتباري طرح و تبارات فنی عتفاده از اسا
 تولیـد  تکمیل و راه اندازي شرکت هاي تعـاونی 

در اینجـا برشـمرده خواهـد     پس از برنامه چهارم
 .       شد 

ــرداران و  .1 ــره ب ــایل به ــالت و مس      معض

برخـی گـزارش هـا از      :تعاونی ها در اخـذ وام  
دشـــواري اخـــذ وام و اســـتنکاف بانـــک هـــا از 

ــرداران و   درا ــره ب ــه به ــار ب ــذاردن اعتب ــار گ   ختی
       در مـواردي  . تعاونی هـاي تولیـد خبـر مـی دهـد     

شرکت هاي تعـاونی تولیـد بـه دلیـل  بـدهکاري      
سنوات گذشته به بانـک عامـل از    مربوط بهقبلی 

 دریافت تسهیالت محروم شده اند؛ به عنوان مثال 
 
 

 
 

ــداد  ــتان    19از تع ــد شهرس ــاونی تولی ــرکت تع ش
 ندوآب و اتحادیه شرکت هاي تعاونی تولید میا

ــط   ــه فق ــتان ارومی ــدهی   2شهرس ــد ب ــاونی فاق تع
 برخورداري از    سنوات به بانک  بوده و براي

   اعتبـارات سـهم بانـک واجـد شـرایط     % 70سهم 
در مواردي نیـز اعضـاي هیئـت هـاي      1.می باشند

مدیره و مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت هـاي  
بانـک   ازصاً از سنوات گذشـته  تعاونی تولید شخ

بانک  ؛کشاورزي وام دریافت نموده و بدهکارند
به سبب اینکه اشخاص حقیقی مذکور بدهکارند 

 هــاي و اتحادیــه هــا از پرداخــت وام بــه شــرکت
ــاونی تولید ــان   تعـ ــه آنـ ــته بـ ــودداري وایسـ             خـ

وثیقـه ملکـی و    لـزوم سـپردن  مشـکل  . می نمایند
نی هـاي تولیـد جهـت    ضمانت بانکی بـراي تعـاو  

دریافـــت تســـهیالت و بـــاال بـــودن نـــرخ ســـود 
درصـد در سـال از    14مأخـذ   اتسهیالت بانکی بـ 

جمله سایر موانع برخورداري تعاونی هاي تولیـد  
 . از اعتبارات طرح به شمار می رود

بر اساس مسـتندات موجـود در دفترچـه    
راهنمـــاي اعطـــاي تســـهیالت اعتبـــاري بانـــک 

ه عملیات اجرائی مـورد  ب وامکشاورزي ، اعطاي 
تعهد طرح تجهیز، تکمیل و راه انـدازي شـرکت   

احداث دفتـر   در مواردي نظیر(هاي تعاونی تولید
کار ، انبار و هانگار و ارائه آموزشـهاي ترویجـی   

بنـا بـر ایـن  بانـک      . به صراحت نیامـده اسـت   ) 

معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدي  21/12/87نقل از گزارش  1
 .و کشاورزي سازمان بازرسی کل کشور
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ــاي      ــه اعط ــی ب ــت کم ــالً رغب ــاورزي ، عم کش
    ئــی نشــانتسـهیالت بــه ایــن گونــه عملیــات اجرا 

  .می دهد
 ابالغو مسایل مربوط به چگونگی  معضالت .2

بر اساس برخی نمونـه هـا     : اعتبار مورد نیاز طرح 
در اسـتان  عدم ابالغ به موقع تسـهیالت مصـوب   

هــا و شهرســتان هــا موجــب تعویــق در دریافــت 
در  مثـال  بـراي  .اعتبارات درخواستی مـی گـردد  

هـاي   تعاونی 1386سال  مصوب  اعتباراتمورد 
در تـاریخ  ایـن اعتبـازات    تولید شهرستان ارومیه

ــماره    26/2/87 ــه ش ــی نام ــالغ  91/1010و ط اب
علیرغم ابـالغ اعنتبـارات   1387در سال . 1گردید

و تخصیص ها مشکل عدم ارسال دستور العمـل  
اجرایی به شعبات استانی کار پرداخت تسهیالت 

 .                    را با معضل مواجه نمود 

ت و مسایل مربـوط بـه  سیاسـتگذاري و    معضال .3

فعـال نبـودن کـارگروه هـاي ملـی و       :هماهنگی 
استانی در جهت بررسی مشـکالت تعـاونی هـا و    

الزم و راهکارهـاي مناسـب در    هايارائه پیشنهاد
جهت رفع معضل عدم جذب از جمله معضـالت  
آشکار در اجراي طرح و عمل به تعهدات بانک 

ن معضـــل را در نمونـــه اي از آثـــار ایـــ. اســـت 
خصوص بخشودگی تمـام یـا قسـمتی از اصـل و     

) درصد سهم دولـت   30( سود واگذارنده اعتبار 
بـه دلیـل بـی نظمـی در     . می توان مشـاهده نمـود  

تشکیل جلسات کارگروه ملـی طـرح از آذرمـاه    
تاکنون اتخاذ تصمیم در ایـن مـورد دچـار    1387

جابجایی هاي تشکیالتی متعـدد   .وقفه شده است 

معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدي و  21/12/87گزارش  1
 . کشاورزي سازمان بازرسی کل کشور

ناظر و مجري  قانون تعاونی نمودن تولید    ارکان
از معاونـت سـابق   ) دفتر نظام هاي بهره برداري ( 

ترویج و نظام هـاي بهـره بـرداري وزارت جهـاد     
کشاورزي بـه معاونـت آب و خـاك و صـنایع و     
ســپس ســازمان تعــاون روســتایی و نیــز  صــدور  
ناگهــانی دســتور جمــع آوري ماشــین آالت و    

ــايابزار ــی ه ــاو در فن ــط  تع ــد توس ــاي تولی نی ه
روساي سازمان هـاي  اسـتانی جهـاد کشـاورزي     

مـاه موجـب وقفـه و ضـعف در      10براي حداقل 
 . در کار تعاونی ها شد اعمال نقش نظارتی

   :طرح  دمعضالت و مسایل مربوط به  تغییر رویکر .4
ــه ویــژه در   تغییــر در رویکردهــاي اولیــه طــرح ب
جریـــان برنامـــه هـــاي ســـوم و چهـــارم آثـــار و 

امدهاي منفی و بازدارنده اي در اجـراي آن بـر   پی
  .جاي گذارد 

 مـورد  باید از تغییـر رویکـرد در     نخست
برقـراري امکانـات    ارتبـاط بـا   وظایف  دولت در 

در  مـاده  . زیر بنایی در تعاونی هاي تولید نام برد
آئین نامه اجرائی قانون تعاونی نمودن تولیـد  ) 4(

ی  بـراي  صراحت خاصـ  و یکپارچه شدن اراضی
تعیــین عملیــات و پــروژه هــایی کــه بایــد توســط 

مشـاهده   اجرا شـود دولت و به صورت بالعوض 
ــات در نمــودار شــماره  . مــی گــردد ــن عملی  1ای

متاسفانه رویکرد قـانونی و روشـن   . عنوان گردید
سیاســت هــاي متخــذه در  توســط مــاده مــذکور

سال اخیـر  نقـض    10 – 12برنامه هاي توسعه در 
درصـد سـهم  بهـره بـرداران  از      30با تعیین  .شد

ــرح   ــاي ط ــه ه ــاري ، وام  ( هزین ــب خودی در قال
زمینه  اولیه براي کـم رنـگ شـدن    ... )  بانکی و 

 .تعهدات دولت در امور زیر بنایی فراهم آمد

                                                 



تغییــر جریــان ت  بــار دیگــر در   در ثــانی
اعتبـارات   منابع مـالی برخـی امـور زیـر بنـایی از      

بـه کمـک هـاي      اي دارایی هاي سرمایه تملک 
، آسـیب اصـلی بـه    فنی اعتباري در برنامه چهارم 

اجراي عملیات احـداث تاسیسـات تعـاونی هـاي     
از .وارد آمـد  ... ) نظیر ساختمان و انبار و ( تولید 
بــا تغییــر رویکــرد ســرمایه گــذاري ،  1384ســال 

ادامه عملیـات اجرایـی طـرح دچـار وقفـه شـد و       
سـتفاده از  اولویت هـاي پـیش بینـی شـده بـراي ا     

کمک هاي فنی اعتباري طرح آن چنان که براي 
در نمودار .  آن تعیین گردیده بود محقق نگردید

     ولویـــت هـــاي اســـتفاده شـــرکت هـــا و ازیـــر  
اتحادیه هاي تعاونی تولید از کمک هـاي فنـی و   

 .اعتباري نشان داده شده است
                                           ه هاي تعاونی تولیدلویت هاي استفاده شرکت ها و اتحادیاو:  6ار شماره دنمو. 

 کمک هاي فنی و اعتباري   از

 اولویت اول
احداث انبار 

خرید خودرو صحرایی و ماشین آالت

احداث ساختمان دفتر کار 

اولویت دوم 

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 

احداث باسکول و محوطه سازي مرکز خرید 
محصول

تجهیز ، نوسازي و یکپارچه سازي اراضی 

اولویت چهارم 

احداث جایگاه سوخت رسانی  اولویت سوم 

بازار یابی و بازار رسانی محصوالت تولیدي 
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در تلقی هاي گذشته و حال در باب  دوگانگی .5

ارائه  :مسئولیت و وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت 
یکی دو مثال در این زمینـه مـی توانـد دامنـه     

ن بار ناشـی از تضـادهاي موجـود را    نتایج زیا
برخی از فعالیت هاي جاري کـه  .  تشان دهد 

ز برنامـه چهـارم از   ادر طول سـال هـاي قبـل    
        طــرح تجهیــز، تکمیــل و   اعتبــاري  منــابع 

تـامین  راه انداري شرکت هاي تعاونی تولیـد  
 هـاي  نظیر هزینه هـاي فصـل  ( مالی می شد   
هاي  ات طرحبا عنوان و عملی)  ششم و هفتم 

مـاده  ) ط(مندرج در آئـین نامـه اجرائـی بنـد     
. تفاوت دارد قانون برنامه چهارم توسعه) 17(

وجود این تضـاد تـا حـدودي موجـب ایجـاد      
ــات    ــرفت عملیـ ــارات و پیشـ ــالءدر اعتبـ   خـ

در یــک مــورد . تعــاونی هــاي تولیــد گردیــد
مفـاد پـارگراف ششـم     در حـالی کـه      دیگر

 1384دجـه سـال   قـانون بو ) 2(تبصـره  ) ژ(بند
کل کشور  عملیات مربوط بـه کمـک هـاي    

و  زیربنــایی  فنــی اعتبــاري را در زمــره امــور 
ــی  ــاکمیتی تلقـ ــک         حـ ــد؛ بانـ ــی کنـ مـ

کشاورزي بر خالف انتظار عمـومی ناشـی از   
نـص قــانون، اعطـاي اعتبــاز را در چــارچوب   
روش هاي عادي و معمول اعطاي تسـهیالت  

 . قرار می دهد

عـدم تحقـق مصـوبات     معضالت مربوط به .6

در خـالل    :ولـت  دسفرهاي استانی هیئت محترم 
سفرهاي استانی هیئـت دولـت در سـال هـاي     

برنامــــه چهــــارم بــــر اســــاس            اجــــراي 
ــاي     ــت ه ــتانی و اولوی ــاي اس ــت ه درخواس

موجـــــود در طـــــرح بـــــراي احـــــداث           

زیرساخت هاي تعاونی ها مصوباتی گذرانده 
طـور کامـل   هیچ یک از ایـن مـوارد بـه    . شد

فهرسـتی از    5در جدول شماره . تحقق نیافت
این موارد که توسـط مـدیریت هـاي اسـتانی     
نظام هاي بهره برداري گزارش شده منعکس 

 .گردیده است 
 

مصوبات اجرا نشده هیئت دولت :  5جدول شماره 

تجهیز ، اصالح و راه اندازي  در خصوص طرح

   در برخی استان ها  تعاونی هاي تولید

 

 

 موضوع  تاریخ مصوبه -شماره  ستانا
 -  47672/42538 فارس

4/3/1388  
ــال 10 ــارد ری میلی

ــاردر   ــل انب تکمی
تعـــاونی هـــا در 

 16ســـــــــطح 
 شهرستان  

-11544/42240 کردستان 
24/1/1388  

ــال 10 ــارد ری میلی
 تکمیل طرح 

- 36972/35341 همدان 
11/4/1385 

میلیــارد ریــال   5
ــل   ــراي تکمیـ بـ
ــوه   ــرح از وج ط

 11ده در اداره ش
 تعاونی 

 -51702/37588 سمنان 
4/6/1386 

ــدازي   15راه انــ
تعاونی تولیـد بـا   
ــتفاده از  اســــــ
اعتبارت کمکهاي 

 فنی و اعتباري 

 

در نـواحی   و اقتصـادي  معضالت اجتماعی .7

در نتیجـه تغییـر    : حوزه فعالیت تعاونی هاي تولید
رویکــرد طــرح از شــکل تملــک دارایــی بــه  

 ۱۷ 



تاخیر  ري و نیز شکل کمک هاي فنی و اعتبا
در جذب یا عدم جذب اعتبـارات معضـالتی   
ــاعی و      ــوارض اجتم ــت و ع ــا ماهی ــدد ب متع
ــت   ــاي فعالیــ ــدوده هــ ــادي در  محــ      اقتصــ
تعاونی هـاي تولیـد در روسـتاها پدیـد آمـده      

احسـاس تبعـیض و دوگـانگی در بـین     . است
ــونگی         ــیس در چگ ــازه تاس ــاي ت ــرکت ه ش

ایسـه بـا   بهره منـدي از اعتبـارات طـرح در مق   
شرکت هاي قبلی که در سـال هـاي گذشـته     
از اعتبارات بالعوض بهـره منـد شـده انـد از     

بروز برخـی  . جمله بارزترین این موارد است 
نارضایتی ها در شکل عدم برگزاري مجامع ، 

ــل   ــدیران عام ــی م ــی انگیزگ ــراي ب ــام    ب انج
فعالیت ها و پیگیري پروژه هاي جدید و نیـز   

رح هـایی کـه مسـتلزم    عدم ورود آنـان بـه طـ   
سپردن وثیقه هاي مالی است از جملـه دیگـر   
ــار      ــر ک ــذار ب ــی تاثیرگ ــاعی منف ــار اجتم آث

 . آنهاست

ــارات   ــایگزینی تـــدریجی اعتبـ ــا جـ بـ
کمک هاي فنی و اعتباري، طرح از راه کارهاي 
اعتباري گذشته  قانون و آیین نامه اجرایی فاصله 
می گیرد و با اضافه شـدن اقسـاط و بـدهی هـاي     

اشی ازاخذ اعتبارات در شکل وام ، هزینه هـاي  ن
 . جاري تعاونی هاي تولید افزایش می یابد
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 جمع بندي و نتیجه گیري 
در ایـن  مطلـب تــالش شـد تـا یکــی از     

ــدگاري      ــد و مانـ ــیر رشـ ــده در مسـ ــائل عمـ مسـ
شرکت هاي تعاونی تولید در زمـان حاضـر و بـه    

 عملکــرد طــرح تجهیــزموضــوع  طــور مشــخص
آنهـا از زوایـاي مختلـف بـا      ،تکمیل وراه اندازي

و شـیوه   رویـه تـامین منـابع مـالی     هدف اصـالح  
در . ردطرح مورد نقد و بررسـی قـرار گیـ   اجراي 

 :  شد  عموانزیر مباحثخالل  این مطلب 
ــعه   .1 ــه اول توس ــاز برنام ــتانه آغ  دردرآس

ــالمی  ــوري اس ــث  جمه ــت بح ــاي  تقوی ــام ه     نظ
عنوان  تعاونی هاي تولید  جمله از بهره برداري و

به منظور تسهیل در توسعه  ار آن هنگام . گردید 
ــل  تعــاونی هــاي مــذکور    ــز ، تکمی        طــرح  تجهی

پیشـنهاد   و راه اندازي شرکت هاي تعاونی تولیـد 
    شــد و در قالــب طــرح هــاي مــورد عمــل برنامــه

پــنج ســاله اول توســعه بخــش کشــاورزي مــورد  
عملیـات طـرح مزبـور بـه     . ویب قـرار گرفـت  تص

ویژه در راستاي اجراي وظایف بخـش اول مـاده   
آئین نامه اجرائی قانون تعاونی نمودن تولیـد  ) 4(

ــل   ــوزه عمـ ــی در حـ ــدن اراضـ ــه شـ     و یکپارچـ
جهــت گیــري   شــرکت هــاي تعــاونی روســتائی

ــود ــال از .نم ــمول   ،1369س ــوارد مش ــی از م برخ
ــارات بالعــوض دولتــی کــه در  ــین نامــه   اعتب آی

  عمـالً  1369از سـال   گنجانده شده بودند مذکور
از وظـایف شـرکت هـاي تعـاونی     ) و نه رسـماً  ( 

و بنابراین اعتبارات آنهـا از ایـن    تولید خارج شد
طــرح مزبــور پــس از . حــدوده حــذف گردیــدم

 به طور کامل  از صورت طرح تملک 1385سال

 

 
ــکل       ــه ش ــارج و ب ــرمایه اي خ ــاي س ــی ه     دارائ

در   هـاي فنـی و اعتبـاري هزینـه گردیـد      کمک
ــه روشــنی ســهم   طــول تحــوالت ســالیان اخیــر ب
اعتبارات دولتی و بالعوض در مورد جنبـه هـاي   
مختلف این طرح ابتدا کاهش یافت و سپس قطع 

 . گردید

عملیات این طرح تا برنامـه سـوم شـامل      .2
امکــان ســنجی ، ثبــت و   انجــام مطالعــات اولیــه،

احداث سـاختمان دفتـر   تاسیس شرکت تعاونی ، 
ماشین آالت   کار ، احداث انبار و هانگار، تامین

سبک و سنگین و اجراي برنامـه هـاي آموزشـی    
از آغــاز .بـراي شـرکت هـاي تعــاونی تولیـد بـود     

برنامه چهارم مصارف اعتبـارات طـرح در عمـل    
به احداث ساختمان دفتـر کـار ، احـداث انبـار و     

 1384 -86درسـال هـاي    .گردیدمنحصر  هانگار
ــار و    ــیص اعتب ــامین و تخص ــرد ت ــر رویک ــا تغیی ب

 درصدي دولتی و هفتاد درصـدي سی مشارکت 
ــه جــاي  بانــک کشــاورزي مکانیســم اعتبــاري  ب

عملکرد فیزیکـی  ، تملک دارائی هاي سرمایه اي
سـال  سـه   در. طرح دچار تغییر و تحول گردیـد  

شــرکت تعــاونی تولیــد   82 در مجمــوع مــذکور
دازي شد؛ اما بـراي تجهیـز   ثبت ، تاسیس و راه ان

صـورت   قابـل تـوجهی    اقـدام . و راه اندازي آنها
 .نگرفت

حجـم   کهدر بخش هاي پیشین بیان شـد  .3
ــه اول     ــداي برنام ــذکور از ابت ــرح م ــارات ط اعتب

اعتبـارات  .تاکنون تابع روند افزایشی بـوده اسـت  
غالبـاً   1369 -86تخصیصی به طرح در سال هاي 
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 فصـل ، ) ثات ساختمان و مسـتحد ( از فصل اول 
    ششـم  فصـل  ،) ماشین آالت و تجهیـزات  ( دوم 

هـاي تولیـد    سـایردارائی (و فصل هفـتم  ) زمین ( 
هـزار   314در مجمـوع   .تخصیص یافـت ) نشده  

راه انــدازي   میلیــون ریــال بــراي  تجهیــز و594و
 تعاونی هـاي تولیـد در دوره هـاي قبـل از برنامـه     

ب در  بر اساس روال غال. چهارم هزینه شده است
برنامه چهارم توسعه ، بیشتر تخصیص هاي  طرح 

ــل و  ــز، تکمی ــاي    تجهی ــرکت ه ــدازي  ش راه ان
تعاونی تولید به صورت کمک هاي فنی اعتباري 

در . در اختیار تعاونی هاي تولید قـرار مـی گیـرد   
ــی و    ــب کمــک هــاي فن ــارات در قال مــورد اعتب
اعتباري علیرغم افزایش هـا اخـتالف هـاي قابـل     

اعتبـــارات مصـــوب و اعتبـــارات  تـــوجهی بـــین
و نیـز اعتبـارات جـذب شـده در     تخصیص یافتـه  

براسـاس برآوردهـاي    .مـی شـود     دیدهطرح ها 
موجود تنها نه درصد از مجموع وجوه اداره شده 
دستگاه اجرایی نزد بانک در چهار سـال مـذکور   
در قالب کمک هاي فنی و اعتباري هزینـه شـده   

نیـز در ایـن   ناگفته آشکار است کـه بانـک   .است
ــت و    ــرده اس ــود ب ــی س ــارات دولت ــه از اعتب         میان

بر خالف تعهدات فی ما بین،خود اعتبار چندانی 
ــه عبــارت .در ایــن راه مصــروف ننمــوده اســت ب

روشن تر بخش هاي قابـل تـوجهی از اعتبـارات    
  در قالب کمـک هـاي فنـی و اعتبـاري طـی ایـن      

سال هـا در جـاي خـود هزینـه نشـده و در عمـل       
از این روي می توان نتیجه . ف گردیده استاتال

ــی و     ــاي فن ــک ه ــکل کم ــرح در ش ــت  ط گرف

اعتباري کمتر مورد اسـتقبال کشـاورزان عضـو و    
 . شرکت هاي تعاونی تولید قرار گرفته است 

 ،از ابتداي شروع برنامـه چهـارم توسـعه    .4
ارکان مختلـف دسـت انـدرکار  و ذیمـدخل در     

 .ه شدندطرح با مشکالت و مسایل متعددي مواج
ــی و   ــارات فن ــه اســتفاده از اعتب ــوط ب مســایل مرب

برنامه چهارم شامل مواردي نظیر پس از اعتباري 
معضالت و مسایل بهره برداران و تعـاونی هـا در   
ــه    ــوط بـ ــایل مربـ ــالت و مسـ ــذ وام ،  معضـ اخـ
چگـــونگی تـــامین اعتبـــار مـــورد نیـــاز طـــرح ، 
معضــالت و مســایل مربــوط بــه  سیاســتگذاري و 

عضالت و مسایل مربـوط بـه  تغییـر    هماهنگی ، م
دوگـانگی   ناشی از و نیز معضالت رویکرد طرح

در تلقی هاي گذشته و حال در باب مسـئولیت و  
 .  وظایف حمایتی و حاکمیتی دولت است
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 پیشنهادهاي اجرایی

 

 

 

 
بررسی ها و تجزیـه و تحلیـل    بر اساس 

 یـز تجهرونـد تغییـر شـکل طـرح     عمل آمده ، ه ب
  شرکت هاي تعـاونی تولیـد   ،تکمیل وراه اندازي

بـه   تملک دارائی هاي سـرمایه اي  از شکل طرح
شکل طرح کمک هاي فنـی و اعتبـاري موجـب    
توقف و کنـدي در  بخـش اعظـم فعالیـت هـاي      

 .عمرانی و ساخت و ساز در آنها گردیـده اسـت   
در صـــورت ادامـــه شـــیوه فعلـــی بـــراي تـــامین  

پیشرفت فیزیکی طـرح   اعتبارات آن نمی توان به
به این ترتیب پیشنهاد مـی گـردد بـر    . امیدوار بود

اساس شرایط زیر نسبت به تغییـر وضـعیت طـرح    
 : پرداخت آن اقدام شود 

از   مقتضـی اسـت   به عنوان اولـین گـام    .1
کمک هاي فنـی و اعتبـاري   ،  1389ابتداي سال 

ــرح در  ــزطــ ــل و تجهیــ ــدازي ،تکمیــ        راه انــ
یکـی از   بـه تبعیـت از   ولیدشرکت هاي تعاونی ت

سناریوي پیشنهادي که در پی خواهد آمد بـه   دو
مــوارد خاصــی محــدود گــردد و در زمینــه هــاي 

ــارات  ــی هــاي   طــرحخاصــی  اعتب تملــک دارائ
طبق ماده  تعاونی هاي تولیددر مورد   سرمایه اي

 . برقرار گردد مجدداً آیین نامه  4

پیشنهاد می گردد به منظور بهبود شـیوه   .2
 بـه ویـژه از حیـث   (  جدیداي طرح در شکل اجر

ارسـال   وضـوابط توزیـع و    تدوین دستور العمـل 
بـه ایجـاد   ) و نظارت بر هزینه کـرد   تخصیص ها

بـا محوریـت     ملـی و اسـتانی  فعـال  کارگروههاي 
بــا ترکیبــی مشــتمل بــر نظــام بهــره بــرداري  دفتــر

دستگاه هاي ذیـربط در خصـوص تعـاونی هـاي     
یریت هـاي اسـتانی نظـام    نظیر دفتر و مـد ( تولید 

اتحادیـه هـاي     اتحادیه مرکـزي و ، بهره برداري 
اقـدام   )استانی و شهرستانی تعـاونی هـاي تولیـد    

 . نمود

در پــی تغییــر مکانیســم اعتبــاري طــرح   .3
   الزم اســت کــه مصــارف و نیــز ســهم پرداختــی 

در خصوص تمام  هزینه ها  تامین کنندگان مالی 
بـر اسـاس   لید شرکت هاي تعاونی توو اعتبارات 

از . اقتضائات جدید شناسایی و باز تعریف گردد
پیشنهاد  می گردد از ابتداي سال آتـی   این روي 

وع برنامـه پـنجم نیـز بـه     رکه در حقیقت سـال شـ  
 ســناریوي یکـی از دو  مطـابق بــا  شـمار مــی رود  

بـــازنگري در بـــه  7و  6شـــماره  هـــاي  جـــدول
آنهـا   بـه   کمک هاي اخصاص  یافته اعتبارات و

 .مبادرت گردد
بـر مبنـاي الزامـات قـانون     به این ترتیب 

و نیـز    تعاونی نمودن تولید و ایین نامه اجرایی آن
اهداف توسعه و خودکفایی در بخش الزم است 
که تمامی مکانیسـم هـاي حمـایتی ممکـن بـراي      
             تقویــت اقتصـــادي وایجـــاد  زیـــر ســـاخت هـــا 

) ولیدي باالخص از نقطه نظر ایجاد تاسیسات ت( 
ــود   ــه ش ــار گرفت ــه ک ــذر . ب ــات از رهگ       مالحظ

فوق الذکر می توان بـه  تقسـیم بنـدي اعتبـارات     
مبــادرت )  7و   6شــماره هــاي جــدول ( طــرح   

 .نمود

 ۲۱ 



ــناریوي اول  ــه در س ــیح آنک ــق  توض طب
سـهم اعتبـارات    آیـین نامـه     4قسمت اول مـاده  

  تملکــی در خصــوص مصــارفی چــون  ســاخت  
و هانگار  به تبـع قـوانین گذشـته    دفتر کار ، انبار 

پیش بینـی شـده و    بالعوض  به میزان صد درصد
،تکمیل و راه اندازي   بقیه آیتم هاي طرح  تجهیز

شرکت هاي تعاونی تولید از طریق کمـک هـاي   
 . فنی و اعتباري تامین می گردد

ــه در    ــورتی ک ــناریوي دوم در ص در س
خصوص مصارفی چون  ساخت دفتر کار ، انبـار  

انگــار  در نظــر گــرفتن ســهم صــد درصــدي و ه
امکان پذیر نباشد مـی تـوان بـه تتعیـین         تملکی

درصدي  براي پرداخت هاي بالعـوض   70سهم 
  دولتی مبادرت کرده و مابقی هزینـه هـاي طـرح   

 . را از مکانیسم فنی و اعتباري تامین نمود

در مکانیسم کمک هاي فنی و اعتبـاري   .4
         اريمعضـــــالتی چنـــــد در زمینـــــه برخـــــورد

تعــاونی هــاي تولیــد از منــابع بــانکی و ضــرورت 
در . بـانکی وجـود دارد  و ضـمانت  سپردن وثیقـه  

شــرایط برقــراري اعتبــارات بالعــوض معضــالت 
 .مذکور مرتفع خواهد گردید

براي مواجهه با معضل وثیقـه در مـورد    
کمک هاي فنی و اعتباري بایـد   جذب اعتبارات

تسـهیل کننـده اي    به مکانیسم ها و راه حل هـاي  
می توان  با برقراري      به طور مثال . متوسل شد

معافیت از وثیقه براي وام هاي زیر یـک میلیـارد   
ریــال در قالــب قراردادهــاي عاملیــت جریــان     

در خصوص برخی موارد همـوار    پرداخت ها را
        . نمود

بهره گیـري از مسـتحدثات و تاسیسـات    
نظیــر ( رکت قبلــی موجــود در محــل اســتقرار شــ

   بـه عنـوان وثیقـه   ) ساختمان دفتـر ، انبـار و غیـره    
می تواند در جهت جذب این اعتبـارات بـه کـار    

در هــر دو ســناریو طیــف نســبتاٌ متنــوعی از .آیــد 
 . مصارف اعتباري پیش بینی شده است 
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 تکمیل و راه اندازي      طرح تجهیز و در اري اعتب مکانیسم هاياصالح براي  اول سناریوي:  6جدول شماره 

 تعاونی هاي تولید

 

 سر  فصل ماهیت مصارف

 

فنی و  تملکی 

 اعتباري 
-  100 اول زیربنایی  مطالعات امکان سنجی و تشکیل 

-  100 اول زیربنایی  تربیت مدیران عامل  

-  100 اول زیربنایی  ساخت دفتر کار 

-  100 اول زیربنایی ساخت انبار

-  100 اول زیربنایی ساخت هانگار 

 70 30 دوم سرمایه اي  ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 

  100 دوم  سرمایه اي خرید  خودرو و  ماشین آالت

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد جایگاه سوخت 

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد تاسیسات دامی 

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد تاسیسات آبزي پروري  

 70 30 دوم سرمایه اي اجراي طرح هاي زراعی و باغی 

  
 طرح تجهیز و تکمیل و راه اندازي      در اعتباري  مکانیسم هاياصالح براي  سناریوي دوم : 7جدول شماره 

 تعاونی هاي تولید

 

 سر  فصل ماهیت مصارف

 

فنی و  تملکی 

 اعتباري 
-  100 اول بناییزیر  مطالعات امکان سنجی و تشکیل 

-  100 اول زیربنایی  تربیت مدیران عامل  

 30 70 اول زیربنایی  ساخت دفتر کار 

 30 70 اول زیربنایی ساخت انبار

 30 70 اول زیربنایی ساخت هانگار 

 70 30 دوم سرمایه اي  ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 30 70 دوم  سرمایه اي خرید  خودرو و  ماشین آالت

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد جایگاه سوخت 

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد تاسیسات دامی 

 70 30 دوم سرمایه اي ایجاد تاسیسات آبزي پروري  

 70 30 دوم سرمایه اي اجراي طرح هاي زراعی و باغی 
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 مآخذ 
بـه   تولیـد تحلیل عملکرد طرح عمرانی تجهیز،تکمیل و راه انداري شرکتهاي تعـاونی  " .۱

 . مهندسین مشاور زرکشت پایدار." 40147001شماره طبقه بندي 

معاونــت نظــارت و بازرســی امــور تولیــدي و کشــاورزي ســازمان  21/12/87گــزارش  .۲
  .بازرسی کل کشور

 . 1384-88موافقتنامه شرح عملیات طرح برنامه چهارم  .۳
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