دستٌرالعمل اعطای تسيیالت بو طرحيای دىیاریيای معرفی شده از سٌی سازمان
شيرداریيا ً دىیاریيای کشٌر
تسوِ تعالی
هقذهِ
زض ضاستبی اجطای تجصطُ هبزُ چْبض تلبّن ًبهِ ّوٌبضی هطتطى سبظهبى ضْطزاضیّب ٍ زّیبضیّبی ًطَض ٍ پست
ثبًي ثِ ضوبضُ /100/158ثب هَضخ  95/02/29ثسیٌَسیلِ زستَضالؼول اجطایی هَضَع تلبّن ًبهِ ثِ ضرط هطاترت شیرل
هٌضن ثِ كطهْبی هطثَعِ جْت اجطاء ثِ هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ اثالؽ هی گطزز:
هادُ : 1اعالعات ٍ هذاسک هَسد ًیاص تشای تشسسی عشح:
اضًبى اػتجبضی ثوٌظَض ثطضسی عط ضوي اذص هساضى ٍ هستٌسات هططٍحِ شیل هی ثبیست ًسجت ثِ تٌویل چي لیست پیَست
جْت ضجظ زض پطًٍسُ هتوبضی تسْیالت ثِ ضط شیل اهسام ًوبیٌس.
هذاسک ٍهستٌذات الصم تشای ًگْذاسی دس پشًٍذُ هطتشیاى اعتثاسی (حقَقی) عثاستٌذ اص(:فشم ضواسُ یک)

-

ثطٍ زضذَاست هتوبضی ًِ زض آى هیعاى ٍ هَضز هصطف تسْیالت زضذَاستی ،هست ٍ ًحَُ ثبظپطزاذت ٍ ٍثبین ٍ تضویٌبت

-

هیس ضسُ ثبضس.
تصَیط صلحبت ضٌبسٌبهِ ٍ ًبضت هلی زّیبض ٍ هسئَل اهَض هبلی ٍ اهضبء ًٌٌسُ هجبظ ٍ ّوچٌیي اذص ضٌبسِ هلی زّیبضی

 تصَیط هساضى هبًًَی ضطًت تؼبًٍی زّیبضی ّب ٍ تصَیط صلحبت ضٌبسٌبهِ ٍ ًبضت هلی هسیطػبهل ٍ ػضَ ّیربتهسیطُ تؼبًٍی (صبحجبى اهضبی هجبظ ) حست هَضز
-

اٍضام اعالػبت اذص ضسُ زض هَضز هتوبضی اظ سبیط هٌبثغ:
 اذص استؼالم اظ ثبًي هطًعی جوَْضی اسالهی ایطاى ( حسبة جبضی ٍ تسْیالت ٍ تؼْسات ثِ ًبم ضطًت ٍ
صبحجبى اهضب هجبظ آى )
 استؼالم اصبلت پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی  ،جَاظ ًست ٍ  ...اظ هطاجغ شیطثظ
تبًیس هی ضَز هتوبضی هی ثبیست صطكبً زض ضؼجِ ای ًِ زاضای پطًٍسُ اػتجبضی هی ثبضس ً ،سجت ثِ تٌویل پطًٍسُ ٍ
اذص تسْیالت اهسام ًوبیٌس.
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-

تصَیط پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی یب پطٍاًِ ضٌبسبیی زض هَضز ٍاحسّبی تَلیسی ٍ یب ذسهبتی زایطثطای عطحْبی تَلیسی .

-

تصَیط هَاكوت اصَلی یب پطٍاًِ تأسیس زض هَضز ٍاحسّبی تَلیسی ٍ یب ذسهبتی زض حبل احساث( .حست هَضز)

-

تصَیط اسٌبز هبلٌیت یب هطاضزاز اجبضُ هحل ًبض ٍ یب ًبضذبًِ هتوبضی.

-

تصَیط هجَظ هحیظ ظیست زض هَضز ٍاحسّب یی ًِ هلعم ثِ اذص هجَظ كؼبلیت تَلیسی اظ سبظهبى حلبظت هحیظ ظیست هی-
ثبضٌس(حست هَضز).

-

گعاضش پیططكت كیعیٌی ٍ هبلی پطٍغُ ثِ ّوطاُ آذطیي هستٌسات ثِ تبضید اضسبل هساضى ثِ ّوطاُ هطرصبت ٍ هطاضزاز
پیوبًٌبض ثطای احساث عط هصًَض

-

پیص كبًتَض هؼتجط هبضیي آالت ٍ تجْیعات زاذلی اظ كطٍضٌسگبى زضصَضت ًیبظ

-

ًوطِ اجطایی سبذتوبى ٍ تبسیسبت ٍ ًوطِ ًلی استوطاض هبضیي آالت عط زض صَضت ًیبظ

-

هجَظّبی هطثَط ثِ ثطم  ،آة  ،گبظ  ،ظیست هحیغی ٍ سبیط هجَظّبی الظم جْت اجطای عط

-

هصَثِ ثسٍى ذظ ذَضزگی ٍ زاضای اهضبی ًبضگطٍُ هلی هستوط زض سبظهبى ضْطزاضی ّبی ٍ زّیبضیّبی ًطَض ًِ ثِ
ػٌَاى هصَثِ اػتجبضی ثبًي هحسَة ٍ تَسظ ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی عطحْب ثِ هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ
اضسبل هی ضَز.

-

سبیط هساضى ٍ هستٌسات ٍ هجَظات ًِ هوٌي است ثِ اهتضبی ًَع هطتطی ٍ هؼبهلِ هتلبٍت ثبضس.

هادُ  -2ضشایظ اعغای تسْیالت جْت عشحْا :
 2-1حساًثط زٍضُ اجطای عط یي سبل ،حساًثط زٍضُ ثبظپطزاذت تسْیالت (اهسبط)  48هبُ هیثبضس.
 2-2تضویي ثبظپطزاذت تسْیالت (اػن اظ اصل ٍسَز ٍ جطیوِ) عی تلبّن ًبهِ زٍ جبًجِ كیوبثیي زّیبضی ٍ
ضؼت پست ثبًي صَضت هی پصیطز.
2-3پطزاذت تسْیالت هغبثن هجلؾ هصَة ًبضگطٍُ ثب ًطخ  ٍ %8هتٌبست ثب عط تَجیْی صَضت هی پصیطز.
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 2-4عط ّبی هصَة زض ًبضگطٍُ سغح هلی:
 2-4-1تب هجلؾ  5000.000.000ضیبل ثؼٌَاى عط ّبی زاضای تَجیِ كٌی ،اهتصبزی ٍ هبلی هحسَة هیگطزًس.
2-4-2ثطای تسْیالت ثبالی 5000.000.000ضیبل هی ثبیست عط تَجیْی اظ ًبًَى ضتجِ ثٌسی ٍ هطربٍضاى
اػتجبضی اضائِ گطزز.
 2-5ثب ػٌبیت ثِ هبّیت حوَهی زّیبضی ّب (ًْبز ػوَهی ؿیط زٍلتی) ًیبظ ثِ اػتجبض سٌجی آًبى ًویثبضس.
هادُ  -3عولیات اجشایی :
فشآیٌذ عولیات اجشائی تَسظ هذیشیت ضعة استاى  /هٌغقِ :
الف  -تشای عشحْای تا  5055505550555سیال:
هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ پس اظ اذص هصَثِ ًبضگطٍُ هلی هستوط زض سبظهبى ضْطزاضی ّبی ٍ زّیبضیّبی ًطَض اظ ازاضُ
ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی عطحْب  ،هی ثبیست ثطای عطحْبی تبهجلؾ  5.000.000.000ضیبل  -صطف ًظط اظ حسٍز اذتیبضات اثالؿی
زض سیبستْب ٍ ضَاثظ اػتجبضیً -سجت ثِ ثطضسی ٍ تٌویل پطًٍسُ تسْیالتی زّیبضی هؼطكی ضسُ ٍ پصیطش  /ػسم پصیطش پطًٍسُ
ثِ ضط شیل اهسام ًوبیٌس:

 -1هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ ّوعهبى ثب اذص زضذَاست تسْیالت زّیبضی  ،هی ثبیست ًسجت ثِ اذص ّعیٌِ ّبی
ًبضضٌبسی  0.5زض ّعاض ثطضسی عط ثب صسٍض سٌس زاذلی ٍ اذص اظ حسبة هطتطی تَسظ ضؼت شیطثظ اهسام ًوبیٌس.
 -2هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ ًسجت ثِ تٌویل هساضى هبذَشُ هغبثن ثٌس " اعالػبت ٍ هساضى هَضز ًیبظ ثطای ثطضسی
عط " اقدام نمایند.
ً -3سجت ثِ اذص عط تَجیْی هبلی ٍ اهتصبزی ٍ كٌی زّیبضی ٍ زضج زض سَاثن پطًٍسُ اهسام ًوبیٌس.
 -4اثالؽ هصَثِ ثِ ضؼجِ جْت پطزاذت تسْیالت ٍ اجطای هصَثِ هجٌی ثط اًؼوبز هطاضزاز ثب زّیبضی ٍ اذص تضبهیي ٍ ٍثبین
هَضز ًظط ٍكن هصَثِ ًبضگطٍُ هلی زّیبضیْب.
 -5اذص ًبضهعزّبی هطثَط ثِ استؼالم ّب ّ ،عیٌِ ّبی ًبضضٌبسی ٍ ..ثب صسٍض سٌس زاذلی ثسٌّبض ٍ ضجظ یي ًسرِ اظ اسٌبز
هصًَض زض پطًٍسُ زّیبضی العاهی هی ثبضس.
ً -6ظبضت ثط هطاحل پطزاذت تسْیالت تَسظ هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ ٍ اضائِ گعاضش زٍضُ ای ٍ ًبهل زض ّطهطحلِ اظ
ًظبضت ثِ صَضت هستٌس ٍ هٌتَة هجٌی ثط پطزاذت هطاحل ثؼسی هتٌبست ثب پیططكت پطٍغُ هی ثبضس .
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ضبیبى شًط است ایي هْن ًبكی ًظبضت ضؼجِ ثط تسْیالت ًوی ثبضس.
 -7هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ هی ثبیست ظطف هست  30ضٍظ ًسجت ثِ ثطضسی عط تَجیْی ٍ اذص هساضى هَضز ًظط اظ
زّیبضی ٍ تطٌیل پطًٍسُ اػتجبضی جْت اذص هصَثِ ًویتِ اػتجبضی استبى  /هٌغوِ اهسام ًوبیٌس.
 -8هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ هی ثبیست زض صَضت ػسم زاضتي ضطایظ اذص تسْیالت زّیبضی هطاتت ضا ثب شًط زالیل
تَجیْی ٍ زض صَضت لعٍم هستٌسات الظم ثِ ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی عطحْب جْت اػالم ثِ ًبضگطٍُ هلی هستوط زض
تْطاى اضائِ ًوبیٌس.ثسیْی است ایي كطآیٌس ظطف هست  10ضٍظ ًبضی صَضت هی پصیطز.
ًکات هْن :
-

الظم ثصًط است پطًٍسُ ّبی تسْیالتی زّیبضیْب صطكب" زض هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ ثطضسی ٍ اظ اضجبع پطًٍسُ ّب جْت
تطٌیل پطًٍسُ ٍ اػتجبض سٌجی ٍ صسٍض هصَثِ ثِ ضؼت تبثؼِ زض ایي هطحلِ ذَززاضی گطزز.

-

ضبیبى شًط است ایي هْن ًبكی ًظبضت ضؼجِ ثط تسْیالت ًوی ثبضس.

-

اػتجبض هصَثِ ًویتِ اػتجبضی ٍكن سیبستْب ٍ ضَاثظ اػتجبضی ثبًي  90ضٍظ هی ثبضس.

ب -عشحْای تاالتش اص  5055505550555سیال:
هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ پس اظ اذص اصل هؼطكی ًبهِ زّیبضی ٍ هصَثِ ًبضگطٍُ هلی هستوط زض سبظهبى ضْطزاضی ّبی ٍ
زّیبضیّبی ًطَض اظ ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی عطحْب  ،ثطای عطحْبی ثبالی هجلؾ  5.000.000.000ضیبل ّط استبى  /هٌغوِ
هی ثبیست هغبثن حسٍز اذتیبضات اثالؿی زض سیبستْب ٍ ضَاثظ اػتجبضی ًسجت ثِ ثطضسی ٍ تٌویل پطًٍسُ تسْیالتی زّیبضی
هؼطكی ضسُ ٍ پصیطش  /ػسم پصیطش پطًٍسُ ػالٍُ ثط هَاضز هٌسضج زض ثٌس الق  ،ثِ ضط شیل اهسام ًوبیٌس:
 -1تْیِ گعاضش ًبضضٌبسی كطم استبًساضز (پیَست ضوبضُ  )1445تَسظ ًبضضٌبس اػتجبضی
 -2تْیِ گعاضش اًسلی پیَست (ضوبضُ ) 3ٍ2

 -3ثطای عطحْبی زاضای تَجیِ كٌی ،اهتصبزی ٍ هبلی ثبالتط اظ هجلؾ  5000.000.000ضیبل هی ثبیست حتوب اظ
ًبًَى هطبٍضاى اػتجبضی ٍ سطهبیِ گصاضی اذص گطزز.
ج – فرآیند عملیات اجرائی درخىاست تسهیالت بیش از حدود اختیارات مدیریت شعب استان /
منطقه :
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چٌبًچِ زضذَاست زّیبضی هؼطكی ضسُ اظ سبظهبى ثیص اظ حسٍز اذتیبضات هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ هی ثبیست ًسجت
ثِ اًجبم ًلیِ كطآیٌس هٌسضج زض ثٌسّبی الق ٍ ة هبزُ هعثَض ٍ اضسبل یي ًسرِ اظ پطًٍسُ ثِ ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی
عطحْب ثِ ّوطاُ هصَثِ هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ اهسام ًوبیٌس.
 -1ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی عطحْب ثِ هحض ٍصَل پطًٍسُ تسْیالتی هی ثبیست ًسجت ثِ ثطضسی پطًٍسُ ٍاصلِ ٍ پس اظ
حصَل اعویٌبى اظ تٌویل ثَزى هساضى هطثَعِ  ،پطًٍسُ ضا ثِ ّوطاُ گعاضش ًبضضٌبسی هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ
(تٌویل ضسُ تَسظ ًبضضٌبس اػتجبضی استبى  /هٌغوِ ) ًٍظطیِ ًبضضٌبسی ًبضضٌبس اػتجبضی ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ اضظیبثی
عطحْب جْت عط زض ًویتِ اػتجبضات ٍ سطهبیِ گصاضی اهسام ًوبیٌس.
 -2زض صَضتی ًِ هجلؾ تسْیالت اظ حسٍز اذتیبضات ًویتِ اػتجبضات ٍ سطهبیِ گصاضی هغبثن سیبستْب ٍ ضَاثظ اػتجبضی ثبالتط
ثبضس ثبیستی پس اظ اذص هصَثِ ًویتِ اػتجبضات ٍ سطهبیِ گصاضی هَضَع جْت اذص هصَثِ ًویتِ ػبلی اػتجبضات ٍ سطهبیِ
گصاضی اضسبل ضَز.
 -3پس اظ اذص هصَثِ ًویتِ ػبلی اػتجبضات ٍ سطهبیِ گصاضیً /ویتِ اػتجبضات ٍ سطهبیِ گصاضی هطاتت ثِ هسیطیت ضؼت استبى/
هٌغوِ جْت پطزاذت تسْیالت اثالؽ هی گطزز .ثسیْی است زض ایي هطحلِ اجطا ٍ ًظبضت ثط ػْسُ هسیطیت ضؼت استبى/
هٌغوِ ٍ ضؼجِ شیطثظ ٍ ازاضُ ًل پیگیطی ٍصَل هغبلجبت ٍ ًظبضت ثط عط ّب هی ثبضس.

هادُ  4عولیات اجشایی دس ضعثِ :
ضؼجِ پس اظ اذص پطًٍسُ ّبی تسْیالتی هی ثبیست ثطط شیل اهسام ًوبیس :
-4-1ضوي ًٌتطل هحتَیبت پطًٍسُ ٍ اعویٌبى اظ تٌویل هساضى هی ثبیست ثط اسبس هلربز هصرَثِ اثالؿری ًربضگطٍُ
اهسام ًوبیٌس.
 -4-2زض ضاستبی اهتصبز هوبٍهتی ضؼجِ هی ثبیست ًسجت ثِ ٍاضیع  50زضصس اٍلیِ ثِ حسبة زّیبضی اهسام ًوبیٌس.
تجصطُ :ثسیْی است ًظبضت ثط هصطف تسْیالت ػالٍُ ثط ایٌٌِ ثط ػْسُ ًبضگطٍُ ٍام زّیبضیْب زض زكتط اهَض ضٍستبئی ٍ
ضَضاّبی استبًساضی  ،ثطػْسُ ضؼت ٍ هسیطیت ضؼت استبى/هٌغوِ ًیع هی ثبضس.
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 -4-3پطًٍسُ تسْیالت ضا زض سَاثن ضؼجِ ثِ تلٌیي ًَع تسْیالت ثِ ًحَ هوتضی ًگْساضی تب زض ثبظزیسّبی ثبظضسی
ٍ ٍاحسّبی ًظبضتی اهٌبى ثطضسی تسْیالت ٍجَز زاضتِ ثبضس .
 -4-4ضؼت هی ثبیست تطتیجی اتربش ًوبیٌس تب زّیبضیْبی ٍاجس ضطایظ ثتَاًٌس زض ًَتبّتطیي ظهبى هوٌي اظ تسْیالت
ثطذَضزاض گطزًس.
هادُ ً 5ظاست :
ًظبضت ثط پطزاذت تسْیالت ثطػْسُ ضًي اػتجبضی هسیطیت ضؼت استبى  /هٌغوِ ٍ ّوچٌیي ضؼجِ ثط اسبس پیططكت ًبض  ،ثب
تَجِ ثِ ضطایظ عط

ٍ  . . .هی ثبضس ٍ هی ثبیست زض ّط هطحلِ پیططكت ًبض هطاتت گعاضش ثِ صَضت هٌتَة زض پطًٍسُ

تسْیالتی زّیبضیْب ضجظ گطزز.
هادُ  6گضاسضات :
الق -هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ هی ثبیست ًسجت ثِ اضائِ گعاضش ػولٌطز استبى /هٌغوِ شیطثظ ثِ ازاضُ ًل اػتجبضات ٍ
اضظیبثی عطحْب ّط ّلتِ یٌجبض هغبثن جسٍل شیل اهسام ًوبیٌس.

ٍاصلِ

پطًٍسُ ّبی زض حبل

لـبیت تبضید

پطًٍسُ ّبی هصَة ضسُ

ثطضسی

پطًٍسُ ّبی پطزاذت ضسُ

پطًٍسُ ّبی هطجَػی ثِ
سبظهبى

تَضیحبت

هسیطیت ضؼت استبى /هٌغوِ
زضذَاست ّبی

گعاضش اظ تبضید

اضهبم ثِ هیلیَى ضیبل

ضزیق
تؼساز

هجلؾ

تؼساز

هجلؾ

ظیست ٍ)...

تؼساز

هجلؾ

(ضیالت،هحیظ
ظیست ٍ)...

تؼساز

هجلؾ

هیعاى اضتـبل

هَضَع كؼبلیت
(ضیالت،هحیظ

هَضَع كؼبلیت

هادُ  7تضاهیيٍ /ثائق:
تضبهیي شیل الصًط صطكبً ثطای اػغبی تسْیالت هَضَع ایي زستَض الؼول ٍ هطاضزاز كیوبثیي سبظهبى ٍ پست ثبًي
هی ثبضس .
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دستٌرالعمل اعطای تسيیالت بو طرحيای دىیاریيای معرفی شده از سٌی سازمان
شيرداریيا ً دىیاریيای کشٌر
ًَع تضاهیي ٍ /ثائق

سلتِ  /چي

اسصش

ضشایظ

 ثب اهضبی صبحجبى هجبظ زّیبضی ( زّیبض ٍ هسئَل اهَض هبلی ) اًؼوبز هطاضزاز زاذلی ٍ ػبزی (زض ضاستبی هبزُ  15هبًَىػولیبت ثبًٌی ثسٍى ضثب)  +تلبّن ًبهِ زٍ جبًجِ ثطای ّطیي اظ
زّیبضی ّب هغبثن كطم پیَست

 135دسصذ اصل
ٍ سَد

تضبهیي هبذَشُ ثبثت تسْیالت اػغبئی ثِ زّیبضیْب اظ هحل هٌبثغ زّیبضی تب پبیبى هست تسْیالت اػغبئی هی ثبیست
زض ًعز ضؼجِ هَضز ًظط هسسٍز ٍ ؿیط هبثل ثطزاضت ثبضس .
هادُ -8پیگیشی ٍ ٍصَل اقساط تسْیالت سشسسیذ گزضتِ ٍ هعَق :
 ٍجَز هغبلجبت سطضسیس گصضتِ  /هؼَم اثطات هٌلی ثط ضًٍس ػولٌطز ضؼجِ ذَاّس گصاضت  .لصا زض صَضت ٍجَزهغبلجبت سطضسیس گصضتِ  /هؼَم هغبثن گعاضضْبی زضیبكتی اظ سبهبًِ ثبًي  ،ضرؼت هری ثبیسرت ًسرجت ثرِ
پیگیطی ٍ ٍصَل آى اهسام ًوبیٌس.
 زض هٌبتجبت جْت ٍصَل هغبلجبت ثب زّیبضیْب هی ثبیست ضًٍَضت هٌبتجربت ثرِ ازاضُ ًرل اػتجربضات ٍ اضظیربثیعطحْب جْت اضائِ هٌبتجبت ثِ ًبضگطٍُ هلی هستوط زض سبظهبى ضْطزاضی ّبی ٍ زّیبضیّبی ًطَض اضسبل ًوبیٌس.

هادُ  -9آصاد ساصی ٍثائق ٍ تضاهیي هآخَرُ :
ضؼجِ پس اظ تسَیِ حسبة ًْبیی تسْیالت ًسجت ثِ آظازسبظی ٍثبئن  /تضبهیي هبذَشُ ثب ضػبیت ضَاثظ هطثَط اهسام
ذَاٌّس ًوَز .
ضایاى رکش است دسخصَظ سایش هَاسد تا ًظش هذیشیت اهَس اعتثاسی ٍ عضَ هحتشم ّیات هدذیشُ
ًاظش دس تخص اعتثاسی اقذام گشدد0
اداسُ کل اعتثاسات ٍ اسصیاتی عشحْا
تْوي هاُ 95
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