دستورالعمل

استفاده از يارانه صرفهجويي مصرف سوخت
براي برقدار كردن چاههاي آب كشاورزي

(موضوع مصوبه  157156مورخه  1393/12/10شوراي اقتصاد)

تهیه شده در مجري طرح برقدار كردن چاههاي آب كشاورزي موسسه جهادنصر

بهروز شده در تیرماه 1397
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چكيده

طرح برقدار كردن چاههاي مجاز آب كشاورزي ،يكي از راهكارهياي دو ير بيراي كياهف م ير
سوخرهاي فسیل و كاهف هزينه و آالم كشياورزان م باشي .بيرايا اسياب طميو م يوبه شيااره
 157156مورخ  1393/12/10شوراي اقت اد و اصالحیه هاي بع.ي ،به چاههياي كيه بيا اييا طيرح
برقدار شون ،.يارانهاي تعلو خواه .گرفر مملغ ايا يارانه براي هر چاه بسته به شرايط آن متغیر بوده و
م توان .بخش يا تاام هزينههاي برقدار كردن چاه را تامیا كن .در اجراي م يوبه شيوراي اقت ياد
وزارتخانههاي نفر ،نیرو و جهاد كشاورزي هاكياري و مسيات.ت دارني .يیكا تالیيات اجرايي بيا
سرمايهگذاري بخف خ وص و مشاركر كشاورزان خواه .بود
فراين .كار براي كشاورزان نیز دقیقا مشابه هاان فراين .رايج و جاري اسير كيه ه اكنيون كشياورزان
براي برق دار كردن چاه هاي خود به اجرا م گذران ،.با ايا تفاوت كه براي تشويو كشاورزان منجر به
افزايف تقاضا و برق.ار كردن چاه هاي ب برق ط م.ت كوتاهتري  ،تامل صرفهجوي (سيرمايهگذار
بخف خ وص ) بخش از هزينههاي برقدار كردن را در صيورت دارا بيودن صيالحیرهاي الزم ،بيه
كشاورز پرداخر خوه .كرد در ايا طرح سرمايهگذار بخيف خ وصي در كنيار كشياورز و مي.دكار او
خواه .بود
م.ارک مورد نیاز براي بهرهمن.ي از يارانه برقدار كردن چاههاي كشاورزي به ايا شرح خواه .بود:
 1پروانهي بهینه و معتمر بهره برداري آب
 2اسناد ما كیت چاه (درصورتیكه چاه شراكت باش .وكا تنامه كاري بنام يكنفر)
 3اسناد هويت متقاض
 4فرم شااره يک كه به ضایاه م باش.
 5نقشه و دستور كار برقرسان تهیه ش.ه توسط شركر هاي توزيع برق محل
 .6تايی.يهي كارشناسان ان.ازه گیري و صحهگذاري ()M&V
 7صورتجلسه تحويل و تحول مستح.ثات به شركر توزيع برق
 8قمض يا اتالمیه م ر برق
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شرح مراحل


فراخوان متقاضیان :در ايا مرحله ،مجري طرح از تاام امكانيات خيود ،هاینيیا از امكانيات هاكياران اسيتان خيود
(هاكاران و سازمانهاي مستقر در سراسر كشور) جهر اطالعرسان  ،تشويو و ترغیب كشاورزان به امر برقدار كيردن
چاههاي كشاورزي استفاده م كن.



مراجعه كشاورزان به جهادهاي كشاورزي :كشاورزان كه تاايل به برقدار كردن چاه خود دارن ،.يا سوال يا ابهيام در
مورد ايا طرح دارن ،.به سازمانها و ادارات جهاد كشاورزي مناطو خود ،يا مجريان ايا طرح در استانها ،يا به موسسه
جهاد ن ر مراجعه م نااين.



اخذ و بررس م.ارک او یه :پس از مراجعه كشاورزان به جهاد كشاورزي مناطو خود ،ضياا چيک كيردن مشخ يات
چاهها كه آيا در یسر چاههاي پايلوت وجود دارد يا خیر ،يکسري م.ارک او یه از آنها اخيذ م گيردد اييا مي.ارک
شامل كپ پروانهي بهرهبرداري (و پروانهي سیست آبیاري نويا در صورت وجود) ،اسناد هويت شامل كپ شناسينامه
يا كارت مل و فرم شاارهي يک م باش .فرم شاارهي يک در بخف ضااي آورد ش.ه اسر



ارسال یسر و پرون.هها به تامل صرفهجوي  :پس از اياكه م.ارک او یه از متقاضیان اخذ گردي ،.ايا م.ارک به تامل
صرفهجوي (موسسه جهاد ن ر) ارسال م گردد



تهیه و ارايه پیشنهاد فن ما او یيه توسيط سيرمايهگذار بيه شيركر بهینهسيازي م ير سيوخر :پيس از اياكيه
پرون.ههاي متقاضیان جاعآوري ش ،.براساب اطالتات او یه ،تامل صرفهجوي  ،پیشنهاد فن و ما ِ او یهي خود را به
شركر بهینه سازي م ر سوخر ارايه خواه .داد ايا پیشنهاد يک طرح او یه بوده و قابل جرح و تع.يل خواه .بود



ط تشريفات مناق ه در بهینهسازي :در ايا مرحله ،براساب پیشنهاد ارايه ش.ه ،پیشنهاد تامل صرفهجوي مورد قمول
يا رد قرار م گیرد در صورت رد ش.ن ايا پیشنهاد ،تامل صرفهجوي م توان .براساب بيازهي زميان اتيالم شي.ه و
اتالم نیاز شركر بهینهسازي ،نسمر به ارايهي پیشنهادهاي ج.ي .اق.ام نااي.



اتالم برآورد يارانهي ح.ودي به استان بيراي اطالعرسيان بيه كشياورزان :پيس از اياكيه پیشينهاد اراييه شي.ه بيه
بهینهسازري مورد تايی .قرار گرفر ،میزان تقريم يارانهي براي اطالع كشاورزان اتالم خواه .ش .براي ايا منظيور از
نااين.گان استان استفاده خواه .ش.



قمول يا رد كشاورز :كشاورزان پس از اطالع از میزان تقريم يارانهي خود ،با در نظر گيرفتا میيزان هزينيه و يارانيه و
وسع و توان خود ،ماكا اسر نسمر به استفاده از يارانه و اجراي طرح موافقر كن .و يا در نقطهي مقابل م تواني .بيا
توجه به شرايط خود ،در دريافر يارانه من ر شود
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در صورت كه كشاورزان استفاه از يارانهي برقدار كردن را قمول نااين ،.نیاز اسير بيراي اخيذ پروانيهي بهینيه بهيره
برداري آب به ادارات آب منطقهي خود مراجعه كنن .معرف نامه بيه ادارات آب منطقيهاي از سيوي جهياد كشياورزي
صورت م گیرد

 چنانیه متقاض مايل به خري .برق از شركرهاي توزيع برق باش .با اخذ نامه اي از اداره آب نسمر به خريي .انشيعاب
برق و استخ.ام به پیاانكار مورد تايی .شركر توزيع برق و انجام تالیات برقرسان به چاه اق.ام م كن .و در صورتیكه
بخواه .از ژنراتور گازسوز يا سیست هاي خورشی.ي و بادي براي تامیا انرژي مورد نیاز چياه اسيتفاده ناايي .بايي .بيه
شركر ها يا اشخاص معتمر مراجعه نااي .و نسمر به جايگزين ايا سیست ها با ديزل هاي گازوئیل خود اق.ام نااي.


نیاز اسر هازمان با اق.ام كشاورز براي خري .انشعاب و به روز كردن پروانه ،كارگروه سه جانمه استان  ،میزان سيهایه
سوخر كشاورز را تعییا و به مراجع باالدست خود ارسال نااين .میيزان سيهایه سيوخر توسيط ادارت آب منطقيهي
تعییا و به تايی .كارگروه م رس .ارسال ايا سهایهها توسط شركرهاي پخف منطقهاي صورت م گیرد



كشاورز پس از خري .انشعاب و انتخاب پیاانكار ،نقشهي برقرسان را براي برآرود هزينههاي كشاورز به پرون.ه اضيافه
م نااي .در ايا مرحله الزم اسر در صورت كه متقاض ما ک چاه نیسر ،وكا تنامهي معتمر از سيوي ما كيان را بيه
پرون.ه منض نااي.



چنانیه كشاورز تاايل داشته باش .كه در سرمايهگذاري طرح چاه خود با تامل صيرفهجوي مشياركر ناايي .و از اييا
طريو سود خود را افزايف ده ،.قراردادي با تامل صرفهجوي منعق .خواه .كرد كه موسوم به قرارداد تیپ  IIم باش.
چنانیه كشاورز نخواه .يا توان مشاركر در طرح را ن.اشته باش ،.قراردادي تحر تنوان قرارداد تیپ  Iبا متقاضي بيه
امضا خواه .رسی .طرفیا قرارداد تامل صرفهجوي سوخر (شركر سرمايهگذاري جهاد ن ير) و متقاضي (ما يک ييا
وكیل) خواهن .بود
در صورت كه نوع قرارداد ،تیپ  Iباش ،.ارايه ت وير پروانه معتمر بهینه در ايا مقطع ا زام خواه .بود اگر نوع قرارداد
تیپ  IIباش ،.تامل صرفهجوي ايا ارفاق را به متقاض م ده .كه در ضاا پیف بردن مراحيل بعي.ي ،هازميان بيا
ارايه قمض برق در مراحل بع.ي ،پروانه را ارايه نااي .در هر حال وجود پروانه بهینه ممیا رتاير سیاسير هياي ركير
ش.ه در م وبه شوراي اقت اد ممن بر ن ب كنتور هوشان .آب و برق و محاسمه ق.رت پاپ بگونيه ايكيه در شيرايط
استفاده از ا كتروپاپ با ران.مان باال امكان برداشر آب بیف از سهایه میسر نگردد خواه .بود



با كاملتر ش.ن پرون.ه ،در ايا مرحله برآورد دقیوتري از يارانه امكانپذير خواه .بود با مشخص ش.ن دقیو يارانه ،در
ايا مراحله نیز كشاورزان براساب تحلیلهاي خود و با در نظر گرفتا هزينهها و میزان يارانه ،ماكا اسر نسيمر بيه
اجراي پروژهي خود اق.ام ناوده يا از اجراي طرح من ر شون.
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با مشخص ش.ن اياكه كشاورز به طور قطع پروژهي برقدار كردن چاه خود را اجرا خواه .كرد ،در ايا مرحليه تاميل
صرفهجوي قرارداد خود را براساب م.ارک موجود ،با شركر بهینهسازي م ر سوخر تنظی و منعق .خواه .كرد



پس از تق .قرارداد تامل صرفهجوي با شركر بهینهسازي م ر سيوخر ،كارشناسيان اني.ازهگیري و صيحهگذاري
( )M&Vبازدي .می.ان از چاه خواهن .داشر



اگر كارشناسان  M&Vپروژهي مورد نظر را تايی .كنن ،.تامل صرفهجوي با اتيزام كارشناسيان خيود ،قيردادي را بيه
امضاي متقاض خواه .رسان .در ايا مرحله تضامیا الزم نیز كه شا سفته يا چک م باش .نیز از متقاضي دريافير
خواه .كرد



پس از ابالغ قرارداد ،متقاض با در دسر داشتا ايا قرارداد ،نسمر به برقرسان به چاه خود اقي.ام م ناايي .پيس از
برقرسان  ،صورتجلسهي تحويل و تحول برقرسان به م.ارک پرون.ه اضافه م گردد



پس از برقدار ش.ن چاه جهر قطعع سهایه سوخر ،ادارت آب منطقهي ط نامهاي شركرهاي پخيف فراوردههياي
نفت را از برقدار ش.ن چاه و قطع سهایهي سوخر مطلع م نااين .يک برگ از ايا نامه ضایاهي م.ارک م گردد



متقاضیان كه تیپ قرارداد آنها از نوع  IIم باش .نهايتا تا زمان دريافر او يیا قيمض بيرق ،فرصير اراييه پروانيهي
بهرهبرداري بهینه و معتمر چاه خود را دارن .با اضيافه كيردن اييا مي.ارک بيه پروني.ه ،تاميل صيرفهجوي  ،يارانيهي
كشاورزان را پرداخر خواه .كرد



تو ی .و ارسال صورتوضعیر به بهینهسازي :تامل صرفهجوي براي بازگشر سرمايهي خيود ،در طيول هشير سيال
نسمر به تو ی .و ارسال صورت وضعیر م ر برق در چاههاي برقدار ش.ه ،به شركر بهینهسيازي م ير سيوخر
اق.ام م كن .پس از ارسال صورت وضعیر ،مطا مات خود را از شركر بهینهسازي م ر سوخر دريافر خواه .كرد
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فرم شااره يک
فرم ثبت نام از متقاضیان برقدار كردن چاه مجاز آب كشاورزي

تاريخ:

مشخصات فردي
 نام متقاض :
 نوع ما كیر :شخ

□ مشاركت □

تعاون □

دو ت □

 نام ما ک در پروانه بهره برداري:

موروث □
نام ما ک فعل

 شااره پروانه بهرهبرداري:
 تلفا تااب (ضروري)

تلفا منزل:

 آدرب پست :
 نام و سه شركاء در صورت وجود:
نظر كارشناس جهاد كشاورزي
 شااره رديف چاه در یسر او ويرها (فايل اكسل) :
 فاصله چاه تا شمكه برق سراسري يا نزديكتريا چاه برق ش.ه:

متر

 هزينه تخاین براي برقرسان به چاه:
 تاو واقع چاه:
 آيا چاه جابجاي داشته اسر؟

ريال

متر
بل □

 مخت ات جغرافیاي چاه:

خیر □
=X

=Y

نام و نام خانوادگ كارشناب:

امضا

كروكي چاه نسبت به نزدیكترین شبكه برق
N

موقعیر شمكه برق سراسري يا نزديكتريا چاه برق دار اطرا چاه متقاض  ،و فاصله آن در كروك رس شود

مهر و امضاي مدیر جهاد كشاورزي شهرستان
كپ آخريا پروانه بهره برداري ضایاه گردد
كپ كارت مل متقاض (ما ک) ضایاه گردد

