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ها بین سازمان جهاد کشاورزي استانهمکاريدستورالعمل 

و 

موسسه جهاد نصر 

مخصوص طرح پایلوت
)شوراي اقتصاد10/12/1393مورخه 157156موضوع مصوبه (

هاي آب کشاورزي جهاد نصرچاهدار کردنتهیه شده در مجري طرح برق

1396دي
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چکیده

و ینـه و کـاهش هز یلیهـاي فسـ  کشاورزي، یکی از راهکارهاي دولت براي کاهش مصرف سوختمجاز آب هاي دار کردن چاهبرقطرح 
، بـه  و اصـالحیه هـاي بعـدي   اقتصـاد شـوراي 10/12/1393مـورخ  157156شـماره  باشد. براین اساس طبق مصوبهآالم کشاورزان می

ی توانـد ه شرایط آن متغیر بوده و مبستهاي تعلق خواهد گرفت. مبلغ این یارانه براي هر چاه بد، یارانهشونداربرقبا این طرحهایی که چاه
هاي نفـت، نیـرو و جهـاد کشـاورزي     خانهوزارتاجراي مصوبه شوراي اقتصاددر .تامین کندرادار کردن چاهقهاي بربخشی یا تمام هزینه

د. طبـق حکـم شـماره    بـو مشارکت کشاورزان خواهد و گذاري بخش خصوصی همکاري و مساعدت دارند لیکن عملیات اجرایی با سرمایه
است که با اسـتعانت  مجري این طرح موسسه جهاد نصر ،و نامه هاي بعدي ایشانيجهاد کشاورزیروز29/06/1394مورخ 19546/020

هـاي  دسـتگاه همکـاري  نیـز بـا   ها و سازمان جهاد کشاورزي استانمساعدت وزارت متبوع از جمله یتاستفاده از همه ظرفخداوند متعال و
.پا در این راه گذارده استکورذهاي ممحلی تحت امر وزارتخانه

. بـا انجـام   باشـد مـی "فاز پایلوت"اورزي در چندین مرحله اجرا خواهد شد که فاز اول اجرا تحت عنوان هاي کشدار کردن چاهي برقپروژه
ي ي اجرا درخواهند آمد. تمام افراد مسئول در این طرح باید توجه داشته باشند که الزمـه کامل این فاز، فازهاي بعدي نیز به مرور به مرحله

رسـانی  رو الزم است متولیان به نحو مقتضی نسبت بـه اطـالع  باشد؛ از اینهاي فاز پایلوت میچاهشروع فازهاي بعدي، تعیین تکلیف تمام 
اقدامات الزم را مبذول دارند. ي فاز پایلوتهاتمام مالکان چاه

جهـاد کشـاورزي   یارانـه ضـمن مراجعـه بـه     ازاستفادهي متقاضیهامالکین چاههاي جهاد کشاورزي،با ابالغ اجراي این پروژه به سازمان
.تکمیل نمایندیشانبا راهنمایی اهاي مربوطه رازیر را ارائه و فرميگفته شدهمناطق خود، بایستی مدارك

(فایل اکسل)سازي مصرف سوختوزارت نیرو به شرکت بهینهيارسال شدهبندي چاه در لیستتعیین شماره ردیف اولویت- 1
هاي پمپاژ آب کشاورزيطور کلی تمامی سیستمسیستم آبیاري نوین و بهدرصد سهام چاه آب، 100اسناد مالکیت - 2
دار کردن چاه و سیستم پمپـاژ  برداران در ایجاد تعهدات مربوط به قرارداد برقاالختیار مالکین و بهرهعنوان نماینده تامنامه متقاضی بهوکالت- 3

هاي مشارکتیدر چاهو دریافت یارانه
واهی سازمان آب مبنی بر مجاز بودن طرح و صدور پروانه متعاقبابرداري یا گپروانه بهره- 4
هاي نفتیگواهی میزان مصرف و یا سهمیه سوخت سالیانه مربوطه (هرکدام بیشتر باشد) توسط شرکت پخش فراورده- 5
ها جهت واریز یارانهبرداران یا نماینده قانونی آنشماره حساب معرفی شده از سوي مالکان و بهره- 6
رسانیمشخصات فنی طرح برقنقشه و - 7
هاي شافت و غالفرسانی به طرح و نیز نصب الکتروموتور شناور در چاهکاري برققرارداد پیمان- 8
گواهی کارشناسی عدم امکان استفاده از الکتروپمپ شناور براي متقاضیانی که به هر دلیل فنی مخالف نصب این پمپ هستند- 9

نی احداث شده با شرکت توزیع برقرساجلسه تحویل و تحول شبکه برقصورت- 10
برداري طرح از برقگواهی نصب کنتور هوشمند آب و برق و آغاز بهره- 11
برداري طرح از برقهاي نفتی متعاقب بهرهگواهی حذف سهیمه سوخت مربوطه  در شرکت پخش فراورده- 12
مندي از یارانهبرداري از آن در مدت زمان بهرهتعهد دایر نگه داشتن چاه و بهره- 13
ران برخورداري آن از یارانه مربوطه ورسانی شده در طول داستعالم مرتب میزان مصرف برق طرح برق- 14

منظور تشخیص صالحیت وي در استفاده از یارانه با رویـت اصـل مـدارك و تهیـه     مراجعه متقاضی و بهدر بدو4تا 1است اسناد ذکر قابل
سازي متقاضی واجد شـرایط از میـزان مشـارکت مـالی وي در     براي محاسبه حدود یارانه و آگاه5گیرد. بند ها صورت میتصویر از روي آن

گردد.شود و بندهاي بعدي صرفا براي متقاضیانی که با تامین سهم مالی خود در طرح موافقند اجرا میطرح انجام می
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معرفی طرحمفاهیم و 

باشد و از این پـس، فقـط یارانـه گفتـه     جویی مصرف سوخت میاین یارانه که همان یارانه صرفه:کردن چاهداري برقیارانه

هـاي دیزلـی بـه الکتریکـی پرداخـت      ، براي تبدیل چـاه هاي مجاز آب کشاورزيصاحبان چاهبه باشد که شود، کمک مالی میمی

هرچند ممکـن اسـت در   دهد. کردن را پوشش نمیدارقهاي بربوده و لزوما تمام هزینهشود. این مبلغ صرفا کمک به کشاورز می
نیز شود.  ها وارد شامل تمام هزینهبرخی از م

کـز پخـش   سوخت گازوییل بـوده و داراي سـهمیه گازوییـل از سـوي مر    توان آنمنبع که چاه آب کشاورزي مجاز چاه دیزلی:

شود.  از این پس فقط چاه گفته میوباشدهاي نفتی میفراورده

گـاز، خورشـید   دیگر تامین انرژي یعنی انـرژي  سه روشازي برق سراسري وصل شده یا چاهی است که به شبکه:داربرقچاه 

براي استحصال آب از چاه استفاده شود.  یا باد 

شـدن  دار وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نیرو، در اولویت برقباشد که به تشخیص هایی میلیستی از چاه:هاي در اولویتچاه

1396در پـاییز سـال   این لیست شود.هاي فاز پایلوت نیز شناخته میاین لیست مربوط به فاز پایلوت بوده و با نام اولویت.باشدمی
طبق مصوبه شـوراي اقتصـاد تنهـا مـالك     که سازي مصرف سوخت به موسسه جهاد نصر اعالم شده است از سوي شرکت بهینه

در ها بـه شـکل فایـل اکسـل     فایل مربوط به این اولویت.باشدمیدر این فاز هاي آب کشاورزي دار کردن چاهپرداخت یارانه برق
ین در ســایت موسســه جهــاد نصــر بــه آدرس نــهــا همچایــن اولویــت. گرفتــه اســتقــرار هــاجهــاد کشــاورزي اســتاناختیــار 

www.JahadNasr.com باشد.قابل رویت میبراي تمام متقاضیان و متولیان امر

.  اسم ایشان در لیست اولویت هاي فاز پایلوت وجود داردباشد که میاورزيکشمالک چاه آب مجاز متقاضی:

هاي کشاورزي در چندین مرحله انجام خواهد گرفت که اولین مرحله از آن با نام فـاز  دار کردن چاهبرقح: اجراي طرفاز پایلوت

د شد. اجـراي فازهـاي بعـدي    ندار خواههزار چاه برق23در این مرحله در کل کشور در حدود پایلوت جهت اجرا ابالغ شده است. 
هـا در لیسـت پـایلوت    رو الزم است تمام متقاضـیانی کـه اسـم آن   ، از اینباشدهاي این مرحله میمنوط به تعیین تکلیف تمام چاه

دار کردن چاه خود نداشته یا مایل هستند در فازهاي بعدي چاه خـود  باشد در نظر داشته باشند که در صورتی که تمایلی به برقمی

رزي محل سکونت خود برسانند.  دار کنند، بایستی به نحو مقتضی این موضوع را به اطالع ادارات جهاد کشاورا برق

هاي کشاورزي چیست؟کردن چاهداریارانه برق

هاي کشـاورزي بـود.   کاهش مصرف گازوییل در چاهآن اصلی طرحی را به تصویب رساند که هدف 1393شوراي اقتصاد در سال 
هـاي تجدیدپـذیر نظیـر انـرژي بـادي یـا       یا برق حاصـل از انـرژي  ياین طرح تالش دارد با جایگزینی برق ( برق شبکه سراسر

فـوق، باعـث   ییبـر صـرفه جـو   عـالوه هاي کشاورزي،پمپاژ آب چاهردیجاي گازوییل مصرفگازسوز) بهيهامولدیاخورشیدي 
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تشـویق کشـاورزان   محیطی در مزراع کشور شود. بر این اساس برايبهبود شرایط اقتصادي و زیستهاي زیرزمینی، صیانت از آب

شـرایط چـاه (طبـق پروانـه     متناسب بـا  متقاضیي اختصاص یافته براي هر هایی در نظر گرفته شده است. یارانهیارانهبه این امر،
(طبـق سـهمیه رسـمی    هاي پمپاژ آب مزرعه باالخص آبیـاري نـوین  و سایر سیستمبرداري) و میزان مصرف گازوییل در چاهبهره

) را طبـق شـرایط و الزامـاتی کـه در     دار کردن چاهبرقتمام مراحل اجراي طرح (متقاضیشود. در صورتی که ) تعیین میمتقاضی
مند خواهد شد.ي مربوطه بهرهیارانهازدر طول مدت هشت سال به درستی طی نماید،ذیل ارایه خواهد شد،

باشد. بـا ایـن   همین جهت مقدار آن متغیر میتی بوده و بههاي نففراوردهالمللیِهاي بینشدت تابع قیمتمبلغ این یارانه به
ریـال  20000شـوند معـادل   دار میي سراسري برقهایی که از شبکهتوان براي چاهمیهاي فعلی با قیمتاین مبلغ را حدودحال 

ازاي هـر  بـه (چهل هزار ریال) ریال 40000شوند دار میهایی که با سیستم خورشیدي یا بادي برقو براي چاه(بیست هزار ریال) 
هاي آب کشـاورزي  ها و سایر پمپشدن چاهداربرقتا سقف هزینهحداکثر،لیتر از مصرف گازوییل سالیانه برآورد نمود. مبلغ یارانه

يشـده تضـمین يجمع مبلـغ یارانـه  باشد.میلیون ریال 850تواندمیحداکثر مبلغ یارانه براي هر چاه نیز قابل وصول خواهد بود. 
گـذاري  به متقاضیانی که چاه خود را در قالب قرارداد بـا شـرکت سـرمایه   ،هاي بعديالتفاوت افزایش قیمتي مابهاضافهمذکور به

درصد پرداخت خواهد شد.  5/12صورت سالی به، وبرداري کامل از چاهبهرهدورانطی هشت سالدار نمایند،جهاد نصر برق
پمـپ از روابـط زیـر    يسالیانهکارکرد ي هر چاه براساس میزان قدرت پمپ چاه و میزان ساعات هي یاراني محاسبهرابطه

:قابل محاسبه خواهند بود
رسانی شوند میزان یارانه برابر خواهد بود با:ي برق سراسري برقهایی که از شبکهبراي سیستم

ریال چاه هر یارانه میزان = بخار اسب پمپ ×قدرت ساعت پمپ سالیانه مجاز کارکرد × 0.24 × 20,000
رسانی شوند برابر خواهد بود با:برقسیستم خورشیديهایی که با چاهو براي 

ریال چاه هر یارانه میزان = بخار اسب پمپ ×قدرت پمپ(ساعت) سالیانه مجاز کارکرد × 0.24 × 40,000
باشند.  چاه قابل رویت میبرداريِي بهرهدر پروانهمیزان یارانه برحسب ریال بوده و مقادیر قدرت پمپ و ساعات کارکرد سالیانه 

اهمیت طرح

کشاورزي دیزلی در کشـور از  چاههزار 600ناپذیر است. در حال حاضر امري اجتنابتر از منابع طبیعی و پایه، لزوم استفاده مناسب
نمایند. با توجه به اینکـه دولـت سـالیانه هزینـه زیـادي بابـت یارانـه        هاي آب استفاده میبراي تامین انرژي پمپگازوییلسوخت 

زیـادي تحمـل   مشـقت هزینـه و هاي دیزلیبرداري از چاهنماید و کشاورزان براي بهرهسوخت تحویلی به کشاورزان پرداخت می
هـاي تجدیدپـذیر   ر دستور کار دولت قرار گرفتـه اسـت. در ایـن طـرح، انـرژي     هاي کشاورزي ددار کردن چاهنمایند، طرح برقمی
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هـاي کشـاورزي خواهـد    سوخت گازوییل در چاهموتور دیزل و (خورشید و باد)، شبکه برق سراسري و موتورهاي گازسوز جایگزین 

شد.  

قابل انتظار از اجراي طرحنتایج

هاي فسیلیکاهش مصرف سوخت
مجازرویه و غیرآب کشور از برداشت بییرزمینی حفاظت و کنترل منابع ز

  کاهش هزینه تولیدات کشاورزي

 آب، خاك و هوا  به کاهش ورود مواد آالینده
بهبود شرایط کار و راحتی کشاورزان

چه مراحلی را باید طی کرد؟

شرح داده شده است.  کامل صورتبهاین مراحل در زیر تر تشریفات اداري منظور راهنمایی بیشتر متقاضیان و طی سریعبه

الزم اسـت  لـذا  ،شـوند یـن طـرح مطلـع    باید به نحو مطلوب و مقتضی، از چگونگی اجراي ان متقاضیارسانی:اطالع-1

صورت گیرد.  دیگر هاي مناسب ا روشیهاي محلی از طریق شبکهکافی و عمومیرسانیاطالع

ان، متقاضـی بـه  مناسـب رسـانی اجراي این طرح ملی و اطالع، بایستی براي ذیربطها و ادارات تمام سازمان:1تبصره

هاي اجتماعی، جرایـد، بنر، بروشور، پیامک، شبکهرسانی نظیر هاي اطالعوشکار گیرند. استفاده از رهبتمام توان خود را 

رسانی خواهـد  اطالعي هاي راهها از جمله، یا مکاتبه با شوراهاي روستایی و دهداريهاي تلوزیونی ملی یا استانیبرنامه
هـاي  عنوان حامیان اصلی کشاورزان و بخش کشاورزي، در کنار سـازمان جهادهاي کشاورزي استان و شهرستان بهبود.

محلی نقش اول را در این خصوص خواهند داشت.

هاي آب کشاورزي در چندین مرحله انجام خواهد شد کـه اولـین   دار کردن چاهگونه که بیان شد، برقهمان:2تبصره 

هـا  هایی که نام آندار کردن سایر چاههاي بعدي طرح (برقشود. شروع مرحلهشناخته می"فاز پایلوت"مرحله با عنوان 
هـاي  باشـد. بنـابراین تمـام مالکـان چـاه     ي فاز پـایلوت مـی  هاباشد) منوط به تعیین تکلیف تمام چاهدر فاز پایلوت نمی

ها ابالغ شده و در سـایت موسسـه جهـاد نصـر نیـز      هاي جهاد کشاورزي استانلیست به سازمانکشاورزيِ فاز پایلوت (
از قـرار  ، یا مراجعه به سایت موسسه جهـاد نصـر  کشاورزيجهاد ت ااز سوي ادارنحو مقتضیبه) باشدقابل مشاهده می

دار کـردن چـاه خـود،    بـرق پایلوت مطلع شده و در صورت عدم تمایل به اجـراي  هاي اولویتاشتن نام خود در لیست د
نماید.  ي خود را از این موضوع مطلع میجهاد کشاورزي منطقه
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ریزي استان و شهرستان، بـاالخص  شوراهاي برنامههاي مرتبط با طرح:تعامل مناسب بین ادارات و سازمان-2

هاي نفتـی در هـر منطقـه،   هاي پخش فراوردهشرکتهاي توزیع برق، منابع آب، شرکتاتادارات جهاد کشاورزي، ادار
ي ها و ادارات الزم اسـت از نحـوه  هستند که در این پروژه باید تعامل مناسب داشته باشند. تمام این سازمانمراجعیاز 

، برگـزاري جلسـات   اولیـه هـاي  براي هماهنگیدر آن آگاه باشند. نقش خود داشته و نسبت به اجراي طرح اطالع کافی
.  گرددقویاً توصیه میموسسه جهاد نصر به عنوان مجري این طرح نمایندگان مشترك با حضور 

هاي ارایه شـده توسـط شـرکت مـدیریت منـابع آب و جهـاد       هایی تعلق خواهد گرفت که در لیست اولویتیارانه به چاه-3
ها ابالغ شـده و در سـایت موسسـه جهـاد     هاي جهاد کشاورزي استاناین لیست به سازمان. ه باشدکشاورزي قرار داشت

باشد.نصر نیز قابل مشاهده می

ثبـت  طبق فرم شـماره یـک   متقاضیاناز ترین مرجع کشاورزان، الزم استعنوان اصلیها بهجهاد کشاورزي شهرستان-4

منـدي از یارانـه،   ، و تطبیـق آن بـا شـرایط مـورد نیـاز بـراي بهـره       هـا مل آورده و ضـمن بررسـی شـرایط آن   به عنام
اداره منابع درخود را براي طی مراحل کارمتقاضیها نامهادر نماید. این معرفیرا صمتقاضیهاي الزم براي نامهمعرفی

میمه، هـاي معرفـی در بخـش ضـ    فـرم هاي نفتی معرفی خواهـد کـرد.   پخش فراوردهآب، شرکت توزیع برق و شرکت
شده است.  پیشنهاد

مشـمول  متقاضـی نماید میبررسی کرده، و تعیین متقاضیشرایط زیر را براي هر در اولین گام،ادارات جهاد کشاورزي
باشد یا خیر:دریافت یارانه می

.چاه براي مصارف کشاورزي باشد

برداري معتبر باشدچاه داراي پروانه بهره.
هاي دیزلی بوده باشد (داراي سابقه مصرف گازوییل باشد).پمپاي قبل باهاستخراج آب در سال

هاي ارایه شده باشد.  چاه در لیست اولویت

(یـا مراکـز تعیـین شـده در هـر منطقـه)       در صورت مثبت بودن شرایط فوق، مدیریت جهادهاي کشاورزي : 1تبصره

نماید.ها اقدام مینامهمتقاضیان و اعطاي معرفینسبت به ثبت نام

یـا هـر فـرم    ، (بخش مستندات)بخش ضمیمههايهر منطقه، الزم است طبق فرمادارات جهاد کشاورزي: 2تبصره

ان متقاضـی ، نسبت به معرفـی  ضوابط درون سازمانی خودشرایط وداند و نیز براساس مناسب دیگري که خود صالح می

هاي کشاورزي اقدام کند.  کردن چاهدارها و ادارات دیگر براي انجام مراحل برقبه سازمان
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بـرداري قـرار   پذیر خواهد بود که چاه، مورد بهرهتوجه شود که دریافت یارانه براي متقاضیان تا زمانی امکان:3تبصره 

ها در مـدت زمـان   هاي آب زیرزمینی و احتمال خشک شدن برخی از چاهداشته باشد. بنابراین با توجه به وضعیت سفره
هـایی کـه   دارات محترم جهاد کشاورزي شهرستان، باید به نحو مقتضی به اطالع کشاورزان برسـانند کـه چـاه   قرارداد، ا

خشک شوند مشمول دریافت یارانه نخواهند بود حتی اگر چند سالی هم (در زمان دایر بودن چاه) یارانـه دریافـت کـرده    
باشند.  

لذا متقاضی با معرفی جهـاد کشـاورزي   باشد،سالیانه چاه میمبلغ یارانه هر چاه تابع مستقیمی از میزان مصرف سوخت -5
هـاي نفتـی   شرکت پخش فراوردهي خود، به ، براي اخذ گواهی میزان مصرف سوخت سالیانه(فرم شماره دو)شهرستان

را بـه  متقاضـی فتی باید میـزان سـهمیه هـر    هاي نهاي پخش فراورده. شرکتنمایدشهر محل زندگی خود مراجعه می
این میزان مصرف سوخت شامل تمامی مصـارف گازوییـل در   تعیین و تایید نماید.شماره سومرسمی طبق فرم صورت

باشد.  نوین میهايسیستم آبیاري اعم از پمپاژ آب از چاه و سیستم پمپاژ ثانویه در آبیاري

اند همه نیاز خود به مصـرف گازوییـل   دالیلی در سنوات قبل نتوانستهقابل ذکر است که اغلب متقاضیان بنا بهتبصره:

هـاي  ها، ماشـین ناچار به خرید سوخت از کامیونلذا کنند،پخش فرآورده هاي نفتی دریافتهاي شرکتهايبا حوالهرا 

هـا تقـویم و تاییـد نگـردد، در     کنون میزان مصرف واقعی آناند و چنانچه اکشاورزي یا هر طریق ممکن غیررسمی شده
هـاي متـولی مربوطـه از جملـه جهـاد کشـاورزي       توسط دستگاهاین مرحله نیز ضرر خواهند کرد و لذا حمایت از ایشان

ضروري است.براي برآورد واقعی مصرف سوختشان استان

ي خود مراجعه نموده، و براساس میـزان  ورزي منطقهمتقاضیان بعد از اخذ گواهی سهمیه سوخت، به جهاد کشاتبصره:

دارکـردن چـاه   د و در صورتی که موافق دریافت یارانه و بـرق نشوي خود مطلع میي تعیین شده، از میزان یارانهسهمیه

.  انصراف داده و از لیست متقاضیان حذف می شوندد و در غیر این صورت نکند، مراحل بعدي را طی مینخود بو

طی تشـریفات  به اداره منابع آب مراجعه و نسبت بهگرفته استاز جهاد کشاورزي اي که نامهمعرفیباید طبقمتقاضی-6

بدیهی است در ایـن مرحلـه متقاضـیان    .(فرم شماره چهارم)اقدام کندمصرف بهینه آب کشاورزي ياخذ پروانهالزم و
مـدیریت و  بـا آیـد آشـنا شـوند تـا    وجود مـی واسطه پروانه جدید و نصب کنتور هوشمند بههایی که بهباید با محدودیت

یري شود.ها جلوگاز بروز خسارت به آن،جویی بهترصرفه

نـد و  را به شرکت توزیع برق معرفـی نمای قاضیمتبرداري، باید هاي بهرهادارات منابع آب بعد از اصالح پروانهتبصره:

عالوه بر تاکید به نصب کنتور هوشمند، برآورد دقیقی از قدرت مورد نیاز چاه ارایه نمایند.  
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ي اجرایـی  نقشـه نسبت به خرید انشـعاب بـرق و دریافـت   برق مراجعه نموده و در مرحله بعد به شرکت توزیعمتقاضی-7
کنتور یمهاي توزیع برق در فروش قدرت و تنظدر این مرحله الزم است شرکتکند.میرسانی براي چاه خود اقدام برق

از قبل نگردد.یشترمنجر به برداشت آب بیکیالکتريهابه بازده بهتر پمپیتبا عناکهيطوربهیندهوشمند دقت نما

باشد، نیازي به مراجعـه بـه   هاي خورشیدي براي چاه خود پمپاستفاده ازمتقاضیِصاحب چاه، کهدر صورتیتبصره:

م، پـنج فرم شماره رسانی نیست. در عوض الزم است ي اجرایی برقید انشعاب و تهیه نقشهرهاي توزیع برق و خشرکت

.  شودو به موسسه جهاد نصر براي انجام مقدمات الزم ارسال تکمیلبا کمک کارشناسان جهادکشاورزي به دقت 

و شـرکت توزیـع بـرق،    اداره منـابع آب هـاي نفتـی،   شرکت پخـش فـراورده  ها و مجوزهاي الزم از س از اخذ تاییدیهپ-8

نماید.  نسبت به ارایه مدارك فوق و تکمیل پرونده اقدام میمجدد به جهاد کشاورزي با مراجعه متقاضی
ها را برابـر  رویت، و کپی آنرا ها و مدارك الزم براي تشکیل پرونده اصل تمام مجوزکشاورزي جهادتاالزم است ادار

اسکن آن را در اختیار نماینده جهاد نصر براي محاسبه یارانه و تنظیم قرارداد مشتري قرار دهند.  اصل نموده و 
در صـورت نیـاز   ادارات کشاورزي الزم است یک نسخه کپی برابر اصل شده، از تمام مدارك را در نزد خود نگهـداري و 

به مسئوالن مربوطه ارایه نمایند.

کننـده، کارشـناس تایید وجهاد کشاورزي معتبر خواهد بـود مسئول کپی برابر اصل با مهر و امضاي کارشناس تبصره:

باشد. با توجه به بار مالی این مدارك، الزم است کارشـناس، دقـت   در قبال کپی برابر با اصل بودن مدارك، مسئول می

داشته باشد.  هاي ارایه شده را تطبیق مدارك با کپیدر الزم
باشد:میبه شرح زیرمدارك مورد نیاز براي تکمیل یا تشکیل پرونده 

از طرف مالکین اصلی چاهنامهاسناد مالکیت متقاضی یا وکالت
تایید شرکت توزیع برقکاران واجد صالحیت و مورداز پیمانرسانیتصویر استعالم هزینه برق

 دستور کار شرکت توزیع برقو تصویر نقشه
تصویر اسناد خرید انشعاب برق

برداريتصویر آخرین پروانه بهره
 هاي نفتی صادر شده باشد.  که توسط شرکت پخش فراوردهسهیمه سوخت سالیانه چاهاصل گواهی

یی که ماسه دهی دارند.گواهی عدم امکان استفاده از الکتروپمپ شناور براي چاه ها
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شـناور باشـند. چنانچـه    الکتروپمـپ ها بایستی به صورت، نوع موتور چاهسازي سوخت کشوربراساس راي شرکت بهینه-9
سـازمان آب منطقـه گـواهی عـدم     الزم اسـت  ،دهاي شناور وجود نداشته باشامکان نصب پمپبسته به شرایط منطقه،

.)مشش(فرم شماره نمایدصادر ذکر دلیل با نصب پمپ شناور را براي متقاضیامکان

سـازي  بهینـه (ناظران شرکت M&V، کارشناسان سازي مصرف سوختها به شرکت بهینهو ارسال آنبا تکمیل پرونده-10

و در صورت تایید، چاه در سامانه وزارت نفت جهت دریافت یارانه ثبـت  ) از چاه و شرایط آن بازدید نموده مصرف سوخت
ها، الزم است همکاري الزم را براي بازدید شهرستاندر هاي متولی ، کارشناسان محلی، و دستگاهمتقاضیانخواهد شد. 

داشته باشند.  مندي از یارانهدر طول اجراي پروژه و مدت زمان بهرهاین کارشناسانمفید و موثر 

بـه وي  مراجعه با نمایندگان تعیین شده در هر استان براي اجراي پروژه، متقاضیو آمادگیبعد از تکمیل شدن مدارك-11

نماید.مینسبت به عقد قرارداد اقدام 

ات هاي الزم براي مدت اجراي قرارداد اقـدام نامهي بیمهنسبت به تهیه) جهاد نصر(شرکت سرمایه گذاريگذار سرمایه-12

دهد.میمقتضی را انجام

نسـبت بـه   قراردادي بسـته و کار مورد تایید شرکت برقباید با پیمانمتقاضیبا جهاد نصر، متقاضیبعد از عقد قرارداد -13

رسانی چاه خود اقدام کند.  اجراي طرح برق

و نصـب کنتـور هوشـمند آب و    کارتوسط پیمانرسانی از طریق شبکه سراسريبرقپایان یافتن عملیات اجراییبعد از -14

به تاییـد فنـی شـرکت توزیـع بـرق      راشبکه احداث شده، و تحولتحویلجلسه رسمیِصورتباید طبق پیمانکار، برق
بـه  (فـرم شـماره هفـتم)    بـرداري از بـرق   همراه گواهی آغاز بهرهنماید و یک نسخه از آن را بهرسانده و به وي تحویل

نماید.  سرمایه گذار ارائه

ه خـود را بـه ایـن    تی، برقی شـدن چـا  نفهاي راجعه به شرکت پخش فراوردهمدار شدن چاه خود، بای بعد از برقمتقاض-15

ي وي می نماید. این گواهی ضمیمه پرونـده و گواهی قطع سهمیه سوخت دیزل چاه خود را دریافتشرکت اطالع داده
.  (فرم شماره هشتم)خواهد شد

هاي برقی براساس میزان مجاز برداشـت آب و مصـرف   برداري بهینه و صحیح از پمپمنظور بهرهموسسه جهاد نصر به-16
ارایه خواهد داد. متقاضـیان الزم اسـت در ایـن    هاي کشاورزي دار کردن چاهبه متقاضیان برقهاي الزم را برق، آموزش

رم شـرکت در  فـ هاي آموزشی را ضمیمه پرونـده نماینـد.   رههاي شرکت در دوهاي آموزشی شرکت کرده و تاییدیهدوره

.  (فرم شماره نهم)ارایه شده استها در پیوستاین دوره
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، تجهیـزات مربوطـه   سرمایه گذار، یا سایر منابع انرژيي برق سراسريشبکهبا استفاده ازچاه متقاضی برق دارشدنبا -17
د.  ننمایمی ضمیمه پرونده دهم آن را طبق فرم شماره تحویلمتقاضی داده و رسیدتحویل سالم کامل و طور را به

ي متقاضی را به موسسه جهـاد نصـر تهـران ارسـال     ها، باید پروندهنمایندگان موسسه جهاد نصر در استان یا شهرستان-18
نمایند.  

را بـه شـرکت   متقاضیجوییصورت وضعیت صرفهاسناد مربوط به ، موسسه جهاد نصربرداري از چاه برقی شدهبا بهره-19
بـه  بنـدي مشـخص،   طبق جـداول زمـان  ، آن را متقاضیي سازي مصرف سوخت ارسال نموده، و با دریافت یارانهبهینه

انتقال خواهد داد.حساب متقاضی 

شـود، حـداقل تـا هشـت سـال متـوالی، از چـاه خـود در امـور کشـاورزي           میمتعهد یازدهمطبق فرم شماره متقاضی-20

برداري کند تا مشمول دریافت یارانه شود.  بهره

هاي مرتبط ي الزم را با سازمانرهمکابرداري از شبکه برق، بهرهدر طول هشت سال شود میمتهعد متقاضی تبصره:

داشته باشد.  شور سازي مصرف سوخت کو شرکت بهینهخصوص موسسه جهاد نصر به

باشـد.  برداري چاه توسط متقاضی در مدت زمان قرارداد میبهرهي مندي از یارانه، تمدید سال به سال پروانهبهرهالزمه-21
سـال، نسـبت بـه تمدیـد     بـه مندي از یارانه، سالشود در طول مدت بهرهمتعهد مییازدهممتقاضی طبق فرم بنابراین 

تعلـق  مربوطـه بـه وي  دید پروانه توسط متقاضی، یارانـه در صورت عدم تماري خود اقدام نماید. ردبي بهرهاعتبار پروانه

نخواهد گرفت.  

د از اولـین روز از  هشـت سـال بعـ   ساالنه و تـا  ، به صورت از طریق موسسه جهاد نصر به حساب متقاضی انتقال یارانه -22
لغ یارانـه  اشماره حسابی را براي واریز مبـ مدوازدهمتقاضی الزم است طبق فرم شماره باشد. شبکه برق میبرداريبهره

کند.به موسسه جهاد نصر اعالم 

تعمیـر و نگهـداري   ، حفـظ نظـارت بـر  تمهیـدات الزم جهـت  ها، کشاوزي شهرستانجهاد موسسه جهاد نصر و ادارات -23
راي قرارداد را اتخاذ نمایند. این تمهیـدات در قالـب  در طول اجتوسط متقاضی تجهیزات پمپ آب کشاورزي برقی شده 

.باشد، ارایه آموزش و مواردي از این قبیل قابل اجرا مینامهاي، اخذ تعهدبازدیدهاي دوره
واره، در دو بخش، یکـی بـراي کارشناسـان و همکـاران، و دیگـري بـراي       صورت طرح، بهبراي راهنمایی بهترتمام مراحل فوق، 

هـا را  واره ان و کارشناسان، ایـن طـرح  متقاضیجهت آشنایی بهترهاي مرتبطسازمانشود پیشنهاد میآورده شده است. ،متقاضیان
هایی که با عالمت ستاره (*) مشخص شده انـد، حتمـا بایـد بـه پرونـده الحـاق       فرمنمایند.نصب رویتدر محلی مناسب و قابل 

گردیده و به موسسه جهاد نصر ارسال گردند.
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هـاي کشـاورزيِ   دار کردن چاهبخش برقتوانید با کارشناسان نظر و پیشنهادات خود را میهرگونه سوال،

موسسه جهاد نصر در میان بگذارید.

:هاي ارتباطی با موسسه جهاد نصرراه

، موسسه جهاد نصر.  2خیابان نیلو، شماره آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل،
19945-138صندوق پستی: 

021–88661580تلفن: 
021-88776137نمابر: 

www.JahadNasr.comسایت موسسه: 
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دار کشاورزي، متقاضی برخورداري از یارانه برقاقدامات مالک چاه آب 

کردن چاه

بله

خیر

بله

خیر

شروع

مندي از یارانه هستید؟آیا داراي شرایط بهره شودشامل یارانه نمی
(توقف طرح)

پایان

ي مرتبطهابه دستگاهنامهیمعرفیافتدراولیه از سوي اداره جهاد کشاورزي شهرستان و بررسی و تایید 

مصرف گازوییل سالیانهگواهی میزانهاي نفتی و دریافت مراجعه به شرکت پخش فرآورده

به اداره برقو تهیه پروانه بهینه و اخذ معرفی نامه اياداره آب منطقهمراجعه به 

رسانیبرقطرحاجراییو مشخصات د انشعاب برق و دریافت نقشه مراجعه به شرکت توزیع و خری

مجاز یا مورد تایید شرکت توزیع برقکاران استعالم قیمت از پیمان

و تکمیل پرونده و ارایه مدارك فوقمراجعه به جهاد کشاورزي 

قرارداد دریافت یارانه در استان جهت عقد جهاد نصر نمایندهادارات جهاد کشاورزي یا مراجعه به 

شرکت برقبه تاسیسات رسانی و تحویل عقد قرارداد با پیمانکار و اجراي طرح برق

ارسال تصویر صورت مجلس تحویل و تحول شبکه برق و تاییدیه شروع بهره برداري از برق به موسسه جهاد نصر

مدت سال8تعهدات قراردادي در طولسایر ایفايرسانی به چاه، تمدید سالیانه پروانه چاه، برداري موثر از تاسیسات برقبهره
نهاییتسویه حساب، دریافت یارانه و قراداد

.باشدهاي پایلوت میچاه در لیست اولویت◄مندي از یارانه:شرایط بهره
اي مصارف کشاورزي باشد. برچاه ◄

کشاورزي و ارایه مدارك زیر:مراجعه به جهاد 
برداريپروانه بهره□نامه از سوي مالکین   سند مالکیت یا وکالت□
ثبت نامپیشتکمیل شده فرم □تقاضانامه با امضاي مالکین□

مراجعه به جهاد کشاورزي و کسب آگاهی از میزان یارانه سوخت و شرایط قراردادي

اعالم رسمی انصرافدار کردن دارید؟با توجه به شرایط، تمایل به برق

هاي نفتی و دریافت گواهی قطع سهمیه سوخت و ضمیمه کردن به پروندهبه شرکت پخش پخش فراوردهمراجعه 

هاي آموزشی و امضاي تاییدیه حضور در این دوره و الحاق به این تاییدیه به پروندهشرکت در دوره
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از طریق:اطالع رسانیشروع
برنامه ها و اخبار جراید
نصب بنر در جهاد کشاورزي شهرستان و مساجد
و توزیع در مجامع روستاییتهیه بروشور
و بارگذاري اخبار و گزارشاتطراحی سایت
پخش ملی و استانیزیونییبرنامه تلو

ــا جهــاد  همــاهنگی  ــه جهــاد نصــر ب ــاهم اولی و تف
اي، شـرکت آب منطقـه کشاورزي استان و متعاقبا با

و شرکت توزیع برقهاي نفتیپخش فراورده
تعیین نماینده جهاد نصر در استان
برگزاري جلسات توجیهی

ــام متقاضــیان بررســی  ــت ن ــر و ثب ــاد شــرایط زی توســط جه
شهرستان:

 کشاورزي باشد.مصارف براي آب مجاز و چاه
برداري معتبر باشدچاه داراي پروانه بهره.
 سنوات قبل بـا دیـزل و مصـرف گازوییـل     استخراج آب در

باشد.
  با توجه به شرایط آب هاي زیرزمینی، امکان بهره بـرداري

چاه بیش از هشت سال باشد.از
 هـا موجـود   دار کردن چاهاولویت برقنام متقاضی در لیست

باشد.

دســــتورالعمل و تهیــــه 
ــرم ــاز و  ف ــورد نی ــاي م ه

جهاد کشاورزي ارسال به 
شهرستاناستان و 

ــده  بررســی پرون
توســــــــــط 
ــان  کارشناســــ
ــه و موسســـــ

تنظیم محاسبه و
قراردادهــــــاي 

ــه ــا مربوطــ بــ
شــــــــــرکت 

ــه ــازي بهینـ سـ
سوخت

دریافت اسـناد اجرایـی شـبکه    
هـاي رسانی و صورتجلسهبرق

تحویل و تحول

بهـره بـرداري   میزان دریافت اسناد
وضعیت صورتو تهیه و ارسالبرق 
سازيجویی به شرکت بهینهصرفه

انتقــال یارانــه بــه 
حساب کشاورزان 
در طــول زمــان   

تعیین شده  

ــرکت    ــه از ش ــت یاران ــري دریاف پیگی
و تسویه حساب هر پروژه سازي بهینه

ثبت نام و راهنمایی الزم براي پیگیري 
و طی فراینـدهاي اسـتانی   از متقاضیان 

مربوطه
   توســـط جهـــاد کشـــاورزي

شهرستان و استان

تعیین تکلیف افـرادي  
هـــا در کــه نـــام آن 

هــاي لیســت اولویــت
پایلوت وجـود داشـته   

دار ولی تمایلی به برق
کــردن چــاه خــود در 
ــد   ــه ندارن ــن مرحل ای
ــن  (ارســال لیســت ای
افراد به موسسه جهاد 

نصر)

تعیین سهم کشاورز و سهم موسسه بـراي  
ــذاريســرمایه ــل وگ ــد متقاب تنظــیم و عق

قرارداد پرداخت یارانه بـا کشـاورز و ابـالغ    
مربوطه

مدارك مورد نیاز:
نامهیا وکالتاسناد مالکیت متقاضیتصویر .1
رسانیتصویر استعالم هزینه برق.2
دستور کار شرکت توزیع برقوتصویر نقشه.3
تصویر اسناد خرید انشعاب برق.4
برداري  تصویر آخرین پروانه بهره.5
نامه امور آب به شرکت برقتصویر معرفی.6
و سـایر  ه سالیانه سـوخت چـاه  یمتصویر سه.7

پمپاژ مزرعه
تصویر اسناد هویتی متقاضی.8

هاارسال لیست انصرافی
سازي به شرکت بهینه
م اعالمصرف سوخت و
پایان فاز پایلوت

رویت اصل مدارك 

کشــاورزان توســط 
کارشناســان جهــاد 

کشاورزي و ارسال 

ــر اصــل  کپــی براب

مدارك به موسسـه  

جهاد نصر

ــاب  ــویه حسـ تسـ
نهـــایی و خاتمـــه 

قرارداد

هايبازدیـــدهمـــاهنگی بـــراي 
ــاظران  ــاه در M&Vن ــت چ و ثب

سازيشرکت بهینه

هـاي الزم و  ارایـه آمـوزش  
اخذ امضا از متقاضی بـراي  

هاشرکت در این دوره

دریافـــت رســـید تحویـــل    
تجهیزات مربوطه به متقاضـی  

و الحاق آن به پرونده

ــه  تهیـــــــ
هـاي  نامهبیمه
الزم

بازدیدهاي 
ايدوره

ــت  درخواســ
ــمانتنامه  ضــ
قبل از قرارداد


