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 پیشخوان دفاتر به فشار تحت آبیاری های پرونده تشکیلپیش نویس طرح واگذاری 
 

 : خدمت شرح

 همچنین ، ها بارش زمانی و مکانی مناسب توزیع عدم و کشورمان در آسمانی نزوالت کمبود به توجه با     

آبیاری  نوین های روش به سنتی آبیاری های روش تبدیل ضرورت ، اخیر سال بیست در متعدد های بروزخشکسالی

 . میشود احساس پیش از بیش

اعتباراتی  اسالمی جمهوری دولت سوی از ساله همه ، آبی کم بحران با مبارزه و آبیاری راندمان افزایش منظور به

 استان نسبت درسطح که است نیاز لذا . یابد می تخصیص ها استان به فشار تحت آبیاری های سیستم اجرای جهت

 صورتداشتن در و شده ارائه مدارک آزمایی راستی از پس و اقدام فشار تحت آبیاری متقاضیان پرونده تشکیل به

 مدیریت و خدمات مراکز در ها پرونده تشکیل کار حاضر حال در. نمود اقدام ها آن تصویب به نسبت ، الزم شرایط

 پیشخوان دفاتر به عملیات این تصویب، صورت در است قرار که میگیرد انجام ها شهرستان کشاورزی جهاد های

 گردد. واگذار پیشخوان دفاتر به عملیات این ،  گردد. واگذار

 

 : خدمت ارائه ندیفرآ

 فرم یا یک فرم ( شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت به فشار تحت آبیاری طرح اجرای درخواست ارائه .1

 ) خوداظهاری

 و شهرستانجهادکشاورزی  کارشناس توسط آبیاری نوین های سامانه اجرای امکان اولیه بررسی و محل از بازدید .2

 ) شناسایی فرم ( 2 شماره فرم تکمیل

 زمین مالکیت به مربوط مستندات و مدارک شناسایی فرم ( نیاز مورد مدارک همراه به پیشخوان دفاتر به مراجعه .3

 ، دبی مطابق شده تهیه طراحی دفترچه ملی کارت تصویر شناسنامه تصویر اعتبار دارای آب برداری بهره مجوز

 که این اعالم و شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت از نامه معرفی برداری بهره پروانه در مندرج کشت الگوی و سطح

 استفاده فشار تحت آبیاری اعتبارات از نظر مورد چاه از استفاده با یا و نظر مورد اراضی در قبالً نظر مورد کشاورز

 محضری تعهدنامه اظهاری خود فرم است ننموده

www.noviاینترنتی سامانه در کشاورز نام ثبت .4 nabyar i .maj .i r -  

کشاورزی  جهاد مدیریت به شده اسکن فایل و کاغذی پرونده ارسال و کشاورز توسط شده ارائه مدارک اسکن .5

 شهرستان

 شهرستان گذاری سرمایه توسعه و اقتصادی کارگروه در کشاورز مدارک بررسی .6

http://www.sjkob.ir/
mailto:info@sjkob.ir
http://www.novinabyari.maj.ir/
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