دستور العمل اجرایی نحوه مشا کرت مردم هب منظور راه اندا زی واحداهی تولیدی مستقر رد روستااه
ماده  -1هدف :
تِ هٌظَس هطاسًت حذاًثشی آحاد خاهؼِ دس كؼالیتْای اهتػادی  ،تسْیل ٍ تطَین ّوٌاسی ّای خوؼی  ،استواء دسآهذ
سٍستائیاى ٍ ػطایش ٍ تْشُ هٌذی اص ًوص عثوات ًن دسآهذ ٍ هتَسظ دس ضٌَكایی اهتػادی  ،استلادُ اص ظشكیت اخشای هاًَى
ّذكوٌذ ساصی یاساًِ ّا دس خْت اكضایص تَلیذ  ،اضتـال ٍ تْشُ ٍسی  ،استواء ضاخع ّای اختواػی ٍ اهٌیت ؿزایی ٍ ػولیاتی
ًوَدى حوایتْای هوشس دس هادُ  4آییي ًاهِ اخشائی هادُ  194هاًَى تشًاهِ پٌدن تَسؼِ ساُ اًذاصی كؼالیت ّای اهتػادی ،
تَلیذی  ،خذهاتی ٍ تاصسگاًی ٍ دس خْت تَاًوٌذ ساصی ساًٌاى سٍستاّا هی تاضذ.

ماده  – 2تعاریف و اصطالحات
الق ) ًَع كؼالیت ً :لیِ كؼالیتْای غٌؼتی  ،هؼذًی ً ،طاٍسصی  ،غٌایغ تثذیلی ٍ تٌویلی  ،خذهاتی ٍ تاصسگاًی ًِ هتٌاسة تا
استؼذاد ٍ ًیاص هٌغوِ سٍستایی ٍ ػطایشی ضٌاسایی هی گشدد ٍ داسای تَخیِ كٌی  ،هالی  ،اهتػادی  ،اختواػی ٍ كشٌّگی تا
سٍیٌشد تَخِ تِ تٌویل صًدیشُ تَلیذ تا هػشف ٍ تاصاس كشٍش است.
ب ) هحل اخشای عشح ً :لیِ سٍستاّای ًطَس
ج) ٍاخذیي ضشایظ  :اضخاظ حویوی یا حوَهی ( سْاهی خاظ  ،ضشًت ّای تؼاًٍی ٍ ًِ ) ...تا تأهیي سْن آٍسدُ اص هحل یاساًِ
یا سایش هٌاتغ هتواضی اخشای عشح ّای سشهایِ گزاسی دس سٍستاّا تاضٌذ.
د ) هَسسِ ػاهل  :تاًي ّا یا هَسسات هالی ٍ اػتثاسی  ،غٌذٍم ّای هشؼ الحسٌِ ٍ غٌذٍم ّای تَسؼِ ای ًِ پشداخت
تسْیالت ایي آییي ًاهِ سا دس هالة ًوي ّای كٌی ٍ اػتثاسی ٍ یا ٍخَُ اداسُ ضذُ عی یي هشاسداد ػْذُ داس هی گشدد.
ّـ) عشح ّایی ًِ دس هالة ضشًت ّای تؼاًٍی یا سْاهی خاظ ًِ تا هطاسًت ػوَهی هشدم اسائِ هی گشدًذ دس اٍلَیت هی
تاضٌذ.
ٍ) سْن آٍسدُ  :هیضاى سشهایِ گزاسی هتواضی دس عشح هی تاضذ.

ماده  – 3مدارک مورد نیاس جهت دریافت تسهیالت:


هذاسى ٍ هستٌذات ضشًت ( تػَیش اساسٌاهِ  ،ضشًت ًاهِ  ،لیست سْاهذاساى  ،دس غذ سْام  ،تػَیش آگْی ّای
سسوی دس سٍصًاهِ سسوی ٍ) ...



اسٌاد هحل اخشای عشح



هدَصّای هاًًَی هَسد ًیاص اص هشاخغ ریشتظ تشای اًدام كؼالیت هَسد ًظش



گَاّی اص هشاخغ ریػالح تشای استلادُ اص اٍلَیت ایثاسگشاى ،هذدخَیاى ًویتِ اهذاد حضشت اهام خویٌی (سُ) یا
ساصهاى تْضیستی ًطَس



عشح تَخیْی ( كٌی  ،اهتػادی ٍ هالی)

ماده  – 4منابع مالی:
هٌاتغ هالی هَسد ًیاص سْن دٍلت دس تَدخِ ّای سٌَاتی دس هالة ًوي ّای كٌی ٍ اػتثاسی تأهیي خَاّذ ضذ.
. 1تشای سال خاسی هثلؾ ّ 20ضاس هیلیاسد سیال عثن دستَس هؼاٍى اٍل هحتشم اص هحل اغالح سدیق یاساًِ ّا یا سایش هٌاتغ تأهیي هی گشدد.

ماده  – 5شزایط و ضوابط اعطاء تسهیالت
تسْیالت پشداختی هَضَع ایي دستَس الؼول تا تَخِ تِ ضشایظ سشهایِ گزاسی ٍ سشهایِ گزاس حذاًثش داسای  12دس غذ ًشخ سَد
تا تَخِ تِ ضشایظ صیش خَاّذ تَد:
الق ) تسْیالت هزًَس غشكا " تِ هٌظَس تٌویل ٍ ایداد اًَاع كؼالیت ّای اهتػادی دس هٌاعن سٍستایی تػشیح ضذُ دس هادُ 2
ّویي دستَس الؼول تؼلن هی گیشد.
 . 2هدَص كؼالیت خْت غٌایغ تٌویلی ٍ تثذیلی هشتثظ تا تَلیذات سٍستایی ٍ ػطایشی غشكا " تِ ضشط استوشاس دس ایي هٌاعن
غادس خَاّذ ضذ.
ب ) اٍلَیت پشداخت تسْیالت  ،كؼالیت ّای خوؼی تا هطاسًت سٍستائیاى تِ ٍیظُ ساًٌیي هحلی ( هٌغوِ ای ) هی تاضذ.

تبصزه  : 1چٌاًچِ حذاهل  % 30اص سشپشستاى خاًَاسّای ّش دّستاى یا سٍستا دس سشهایِ گزاسی هطاسًت ًوایٌذ ،حذاًثش ًشخ
سَد تسْیالت  6دس غذ هی تاضذ.
تبصزه  : 2چٌاًچِ كؼالیت خوؼی هیضاى هطاسًت سشپشستاى خاًَاس دس هحذٍدُ دّستاى یا سٍستا ًوتش اص  ٍ ( 30حذاهل  ) 20دس
غذ تاضذ ًشخ سَد تسْیالت  8دس غذ هی تاضذ.
تبصزه  : 3چٌاًچِ هتواضیاى اخشای عشح ًوتش اص  20دس غذ سشپشستاى خاًَاسّای یي سٍستا تاضٌذ ( ٍ یا هتواضی كشدی ) ًشخ
تسْیالت پشداختی  12دس غذ هی تاضذ.
تبصزه ً : 4شخ سَد تسْیالت پشداختی عشح ّای تَلیذی ٍ غٌایغ تثذیلی ٍ تٌویلی

 2دس غذ ًوتش اص ًشخ ّای هوشس دس

تٌذّای كَم الزًش هی تاضذ.
ج ) طزح های واقع در روستاهای مزسی اس تسهیالت قزض الحسنه بدون اخذ کارمشد بزخوردار می باشند

ماده  – 6ضمانت باسپزداخت تسهیالت:
اسٌاد هالٌیت هشتَط تِ هحل اخشای عشح  ،هستحذثات آتی االحذاث  ،سلتِ هؼتثش  ،هاتلیت تٌویل دستِ خوؼی یاساًِ
سْاهذاساى  ،غٌذٍم ضواًت تخص تؼاٍى  ،اهَال  ،دستگاُ ّا ٍ تدْیضات خشیذاسی ضذُ اص هحل تسْیالت ،

کارت یارانه

متقاضیان با ارائه موافقت کتبی به بانک عامل مبنی بز بزداشت یارانه خانوار ( افزادی که اس دریافت یارانه انصزاف داده اند پس اس تایید

ساسمان ّذكوٌذی یاساًِ ّا هطوَل ایي تٌذ هی گشدًذ)سایش ٍثاین هَسد ًیاص خْت عشح ّای كشدی ٍ یا هطاسًت ّای ًوتش اص
% 30

ماده  – 7دوره مشارکت و تنفس :
دٍسُ هطاسًت ( ساصًذگی ) حذاًثش سِ سال هتٌاسة تا عشح هی تاضذ.
الق ) دٍسُ تٌلس تاصپشداخت تسْیالت  :تؼذ اص اتوام دٍسُ هطاسًت تِ هذت یٌسال اص صهاى تْشُ تشداسی هی تاضذ.
تثػشُ  :چٌاًچِ دٍساى هطاسًت عشح ًوتش اص دٍسُ دس ًظش گشكتِ دس هشاسداد تاضذ  ،هذت صهاى غشكِ خَیی ضذُ تِ ػٌَاى دٍسُ
تٌلس هٌظَس خَاّذ ضذ.
ب ) دٍسُ تاصپشداخت تسْیالت  :دٍسُ تاصپشداخت تسْیالت حذاًثش  5سال تؼذ اص دٍسُ تٌلس هی تاضذ

تبصزه  :به دوره باسپزداخت تسهیالت طزحهای واقع در روستاهای مزسی دو سال اضافه میگزدد.

ماده  – 8سهم آورده متقاضیان یا متقاضی:
سْن آٍسدُ هتواضیاى یا هتواضی حذاًثش  25دس غذ اص سشهایِ هَسد ًیاص عشح هی تاضذ ٍ سْن آٍسدُ ّش سشپشست خاًَاس دس
كؼالیت ّای دس هالة ضشًت یا تؼاًٍی ًثایستی ًن تش اص  1/3یاساًِ خاًَاستاضذ
تثػشُ  : 1سْن آٍسدُ ضشًت ّایی ًِ حذاهل  % 70سْام آًْا هتؼلن تِ ایثاسگشاى  ،هذدخَیاى ًویتِ اهذاد حضشت اهام خویٌی
(سُ) یا ساصهاى تْضیستی ًطَس حذاًثش  % 20تؼییي هیگشدد.
تثػشُ  : 2سْن آٍسدُ عشح ّای ٍاهغ دس سٍستاّای هشصی حذاًثش  % 15هی تاضذ.
تثػشُ  : 3سْن آٍسدُ اكشاد حویوی داسای ثثت اختشاع ٍ ضشًت ّای داًص تٌیاى حذاًثش  % 15خَاّذ تَد.

ماده  – 9گزدش کار و نحوه اخذ تسهیالت ( فزایند بزرسی طزح ( :
الق ) تؼییي اٍلَیت ّای سشهایِ گزاسی استاى تَسظ ضَسای تشًاهِ سیضی هغاتن تا هادُ  20آییي ًاهِ اخشایی هادُ  194هاًَى
تشًاهِ پٌدن.
ب ) تؼییي اٍلَیت ّای سشهایِ گزاسی سٍستایی ضْشستا تَسظ ًویتِ تشًاهِ یضی ضْشستاى تا سػایت ضَاتظ اتالؿی استاى ٍ
اًتخاب اػضاء ًویتِ هٌتخة تشًاهِ سیضی ضْشستاى تِ هٌظَس تشسسی عشح ّای اسائِ ضذُ تِ دتیشخاًِ.
ج ) اعالع سساًی اٍلَیت ّای سشهایِ گزاسی سٍستایی تِ ػوَم.
د ) اخز هدَصّای الصم تَسظ هتواضی اص عشین دستگاُ ریشتظ استاًی ( اص خولِ  :ساصهاى غٌؼت هؼذى ٍ تداست  ،خْاد
ًطاٍسصی  ،تٌیاد هلی ًخثگاى ایشاى )
ّـ ) اسائِ هذاسى ٍ هستٌذات ( عشح تَخیْی  ،هدَصّای هاًًَی  ،اسٌاد هشتَط تِ كؼالیت حویوی یا حوَهی  ،هحل اخشای عشح
ٍ ) ...تِ دتیشخاًِ ًویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى
تثػشُ  :دتیشخاًِ ًویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى هَظق است حذاًثش ظشف  3سٍص عشح هَسد ًظش سا خْت تشسسی كٌی  ،اهتػادی
 ،هالی  ،اختواػی ٍ كشٌّگی تِ اػضاء ًویتِ هٌتخة تشًاهِ سیضی ضْشستاى ( ضاهل ًوایٌذُ دستگاُ ّای هشتثظ  ،كشهاًذاسی ،
تاًي ػاهل ٍ هحیظ صیست ) اسسال ًوایذ.

ص ) تشگضاسی خلسِ ًویتِ هٌتخة تشًاهِ سیضی ضْشستاى حذاًثش ظشف هذت  20سٍص خْت تائیذ یا سد عشح
ح) اسسال عشح ّای هػَب تِ ًاسگشٍُ تَسؼِ اضتـال استاى خْت تػَیة یا سد تا حضَس هذیش ًل اهَس سٍستایی حذاًثش ظشف
هذت  15سٍص تَسظ ًویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى
ت ) اسسال عشح ّای هػَب تِ هَسسِ ػاهل تَسظ ًاس گشٍُ تَسؼِ اضتـال خْت ػوذ هشاسداد .
تبصزه ً :لیِ پشداخت ّا تَسظ هَسسِ ػاهل دس سِ هشحلِ ٍ هتٌاسة تا پیطشكت عشح هی تاضذ.
ی ) ًاس گشٍُ تَسؼِ اضتـال استاى هَظق است گضاسضات ساتػَست كػلی تِ هؼاًٍت تَسؼِ سٍستایی ٍ هٌاعن هحشٍم ًطَس
اسایِ ًوایذ.
تبصزه  :دس غَست تػَیة ٍ اتالؽ ًاس گشٍُ تَسؼِ سٍستایی ٍ ػطایش دس استاًْا ً ،لیِ ٍظایق ٍ اختیاسات هحَلِ تِ ًاس گشٍُ
تَسؼِ اضتـال استاى ( هغاتن ایي آییي ًاهِ ) تِ ًاس گشٍُ كَم الزًش هحَل هیگشدد.

ماده  – 10نظارت:
الق ) ًویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى هَظق است ضوي ّواٌّگی الصم ٍ تشخیحا " تػَست هطتشى ًظاست ّای دٍسُ ای سا خْت
اعالع اص سًٍذ پیطشكت كؼالیت عشح ّا اًدام ٍ ًتایح آى سا تِ ًاس گشٍُ تَسؼِ اضتـال استاى اػالم ًوایذ.هذیش ًل اهَس سٍستایی
ٍ ضَساّای استاًذاسی ٍ دتیش ًاس گشٍُ تَسؼِ اضتـال استاى ضوي صهاًثٌذی هٌاسة ٍ ّواٌّگی تا سایش اػضاء ًظاست ّای
هوغؼی سا اًدام ٍ ًتایح آى سا عی حذاًثش دٍسُ  3هاِّ تِ سیاست ًویتِ ٍ استاًذاس هٌؼٌس هی ًوایذ.
ب ) استاًذاساى هَظلٌذ گضاسش ػولٌشد استاى سا هغاتن تا اعالػات هَسد ًیاص ٍ اػالهی اص سَی هؼاًٍت تَسؼِ سٍستایی ٍ
هٌاعن هحشٍم ًطَس – هؼاٍى اٍل سئیس خوَْس تػَست كػلی تٌظین ٍ اسائِ تا تَسظ هؼاًٍت هزًَس تِ استحضاس اػضاء هحتشم
دٍلت تشسذ.
تبصزه ً : 1ظاست ّای كَم الزًش ًاكی ٍظایق ًظاستی تاًي ّا ًوی تاضذ.
تبصزه ً : 2ظاست ػالیِ تش ایي دستَس الؼول تش ػْذُ هؼاًٍت تَسؼِ سٍستایی ٍ هٌاعن هحشٍم ًطَس – هؼاٍى اٍل سئیس خوَْس
هی تاضذ.

ماده  – 11حمایت ها:
الق ) ًلیِ دستگاّْای اخشائی ٍ ٍاحذّای استاًی آًْا ٍ هَسسِ ی ػاهل هَظلٌذ ّش گًَِ ّوٌاسی الصم سا دس خػَظ تسشیغ
دس تشسسی عشح  ،غذٍس هدَصّای الصم ٍ اسائِ اعالػات هَسد ًیاص تؼول آٍسًذ.
دس ؿیش ایٌػَست تِ ػٌَاى سْل اًگاسی تلوی ٍ هاتل پیگشد هاًًَی هی تاضذ.
ب ) ساصهاى آهَصش كٌی ٍ حشكِ ای ًطَس  ،ساصهاى غٌایغ ًَچي ٍ ساصهاى آهَصش ٍ تحویوات خْاد ًطاٍسصی هَظلٌذ
ًسثت تِ تشًاهِ سیضی الصم خْت اسائِ آهَصضْای ًاستشدی دس ساستای ساُ اًذاصی ٍاحذّای تَلیذی تا سٍیٌشد تَخِ تِ صًدیشُ
تَلیذ ٍ خَضِ ّای غٌؼتی  ،استلادُ اص ضیَُ ّای ًَیي تَلیذ سا كشاّن آٍسًذ.
ج ) ٍصاست خْاد ًطاٍسصی هَظق است دس غَست تائیذ ًویتِ هٌتخة تشًاهِ سیضی ضْشستاى صهیي هحل اخشاء عــشح ( اساضی
هلی  ،دٍلتی  ،هَات ) سا تذٍى اخز اخاسُ تْاء حن تْشُ تشداسی یا حن اًتلاع دس اختیاس هتواضی هشاس دّذ.
د ) ٍصاستخاًِ ّای ًیشٍ ٍ ًلت ( ضشًت هلی گاص ایشاى ) هٌللٌذ ًسثت تِ تأهیي اًشطی ٍ تشهشاسی اًطؼاتات هَسد ًیاص دس اسشع
ٍهت اهذام ًوایٌذ ٍ ّضیٌِ هشتَعِ سا تِ غَست اهساط دٍ سالِ تؼذ اص تْشُ تشداسی دسیاكت ًوایٌذ.
ّـ ) ًلیِ كشهاًذاساى ٍ تخطذاساى ًطَس هٌللٌذ تا ّوٌاسی دّیاساى ٍ ضَسای اسالهی سٍستا ٍ تا استلادُ اص ظشكیتْای هَخَد
هاًٌذ ساصهاى تؼاٍى سٍستایی  ،ضشًتْای تؼاًٍی سٍستایی  ،ضشًتْای تؼاًٍی سٍستایی ٍ اتحادیِ ّا ٍ سایش تطٌل ّای هشدم
ًْاد صهیٌِ حضَس ٍ هطاسًت هشدم ٍ ضٌل گیشی گشٍُ ّای هشدهی سا تشای تحون اّذاف دستَس الؼول كشاّن آٍسًذ.
ماده ً – 12لیِ استاًذاساى ٍ كشهاًذاساى هَظلٌذ تا تْشُ گیشی اص ظشكیت ّای ضْشستاًی  ،استاًی  ،هلی ٍ تطٌیل ًویتِ
هستول هتواضیاى سا دس صهیٌِ ًحَُ هطاسًت هشدهی  ،تْشُ گیشی اص ظشكیت ّای هَخَد  ،اٍلَیت ّای سشهایِ گزاسی  ،ضٌاسائی
عشح  ،تْیِ عشح تیپ ًٍ ...وي ًوایٌذ.
ماده  – 13دس غَست تطخیع ًویتِ هٌتخة تشًاهِ سیضی ضْشستاى ٍ یا ًویتِ تَسؼِ استاى  ،گزساًذى دٍسُ ّای آهَصضی ٍ
ًاسآكشیٌی تشای هذیشاى عشح الضاهی هی تاضذ.
ماده ً – 14لیِ عشح ّای ایداد ضذُ اص هحل ایي تسْیالت تِ هذت  10سال اص هؼاكیت هالیاتی تشخَسداس هی تاضٌذ.

ماده  – 15دس ٍاحذّای ایداد ضذُ هَضَع ایي دستَس الؼول تِ استٌاد تٌذ  1هادُ  28هاًَى تاهیي اختواػی سْن دٍلت  7دس
غذ  ،سْن ًاسكشها  10دسغذ ٍ سْن ًاسگش  3دس غذ تؼییي هی گشدد.
ماده  – 16هؼاًٍت تشًاهِ ٍ ًظاست ساّثشدی سئیس خوَْس هٌلق است اػتثاس هَسد ًیاص ایي عشح سا تا اػالم هؼاًٍت تَسؼِ
سٍستایی ٍ هٌاعن هحشٍم ًطَس دس لَایح تَدخِ سٌَاتی هلحَػ داسد.
ماده ً – 17لیِ كؼالیتْای تَسؼِ ای ٍ ًیوِ توام ًِ كاهذ تذّی هؼَهِ تَدُ ٍ عشح ًیض هغاتن تا استؼذاد ٍ هاتلیتْای هٌغوِ تِ
تاییذ هشخغ هػشح دس ایي آییي ًاهِ سسیذُ تاضذ  ،اص هضایا ٍ هؼاكیت ّای هوشسدسایي آییي ًاهِ تْشُ هٌذ هیگشدد.
ماده  – 18اخشای ایي دستَس الؼول ًاكی سایش اهذاهات ٍ تسْیالت هثلی دس صهیٌِ اضتـال دسهٌاعن سٍستایی ًوی تاضذ.

