
 

 

  81بند الف تبصره تسهیالت درخواست نحوه اقدام جهت 

 8011قانون بودجه سال 

 

 :وجود یکی از مجوزهای ذیل جهت درخواست اولیه الزامیستالف( 

مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی از سازمان نظام معتبر مجوز  بودن دارا .1

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  کلینیک ازدارای اعتبار  مجوز بودن دارا .2

 استان

هر دو به )دارای اعتبار داروخانه گیاهپزشکی و پروانه اشتغال مسئولین فنی  مجوز بودن دارا .3

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از( نام یک شخص

 :نحوه تشکیل پروندهب( 

 پروانه اشتغال مسئولین فنی/ پروانه اشتغال خدمات کشاورزی/ مشاورانپروانه اشتغال   :پروانه های اشتغالتصویر  -1

 شناسنامه/ کارت ملی صویر مدارک هویتی شامل:ت -2

 کارت عضویت سازمانتصویر  -3

 ، کلینیک و یا داروخانه گیاهپزشکیمرکزمجوز تصویر  -4

 نه اشتغالجدول تعداد افراد شاغل در مرکز با ذکر دارا بودن پرواپرینت  -5

 تکمیل و امضای فرم تعهد متقاضی جهاد کشاورزی توسط متقاضی -6

 پرینت ثبت نام در سامانه سیتا و کد رهگیری صادر شده -7

 در سمت چپ پوشه و  گیره کردن از باالرنگ قرار دادن کلیه مدارک در پوشه سبز  -8

 :فرآیندج(

 و پرینت ثبت نام18بخش تبصره  www. cita-maj.ir ثبت نام در سامانه سیتا -1



 

 

تکمیل پوشه و مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان جهت  -2

 معرفی به جهاد کشاورزی شهرستان

 بررسی مدارک توسط جهاد کشاورزی شهرستان -3

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به تحویل پرونده تأیید شده -4

 مربوطهصی رفی نامه به سازمان جهاد و بخش تخصجهت دریافت مع

 جهاد کشاورزیسازمان  ذکر شده در معرفی نامه به تخصصی بخشتحویل پرونده به  -5

 شرایط تسهیالت:د(

 الزامیست.بند الف  وجود یکی از مجوزهایجهت درخواست تسهیالت،  -1

سیله وتسهیالت مطابق شیوه نامه به سرمایه ثابت اختصاص می یابد و شامل خرید  -2

 مصرفی نمی شود. ده هاینهاو سایر آفت کش،  ، کود،نقلیه

نابع طبیعی غیردولتی کف و سقف دریافت تسهیالت مراکز خدمات کشاورزی و م -3

کارشناسان مرکز مطابق با تعداد کارشناسان دارای پروانه اشتغال ذکر شده در 

 (.18د الف تبصره شیوه نامه اجرایی بن 2-2-5-7بند )می باشد سامانه سانکا خدمات

 2-2-5-7بند  شیوه نامه 25و  24مطابق جدول صفحه د الف نبجهت تجهیز مراکز  -4

 اقدام شود.18د الف تبصره شیوه نامه اجرایی بن

ریال و جهت  2،000،000،000تا سقف  کلینیکجهت تجهیز سقف دریافت تسهیالت  -5

  ریال می باشد. 4،000،000،000تأسیس کلینیک تا 

 د الفشیوه نامه اجرایی بن جهت اقدام برای اخذ تسهیالت، مطالعه دقیق شیوه نامه -6

 الزامیست. بخش کشاورزی 1400قانون بودجه  18تبصره


