
  

 
 

 

  :از طریق اطالع رسانی شروع

 برنامه ها و اخبار جراید 

 نصب بنر  

 تهیه بروشور  

  طراحی سایت  

  زیونییبرنامه تلو  

ــاهنگی  ــاورزي   هم ــاد کش ــا جه ــه ب ــاهم اولی و تف

ــتان، ــه  شهرس ــرکت آب منطق ــش  اي، ش ــاي پخ ه

گـذاري   هاي نفتی و نماینده شرکت سـرمایه  فراورده

  استان جهاد نصر در

 برگزاري جلسات توجیهی  

بررسی و کنترل شـرایط و الزامـات بهـره منـدي از     

یارانه براي متقاضیان ثبت نـام شـده توسـط جهـاد     

  :شهرستان

  کشاورزي باشدمصارف چاه براي.  

 برداري معتبر باشد چاه داراي پروانه بهره  

     هـاي   استخراج آب در سال هـاي قبـل بـا پمـپ

سابقه مصـرف گازوییـل   داراي (دیزلی بوده باشد 

 ).باشد

      طبق نظـر کارشناسـی دوام آب زیرزمینـی چـاه

 .بیش از هشت سال باشد

  

هاي مورد نیاز و  تهیه فرم

 ارسال به شهرستان 

بررسی پرونـده  

توســــــــــط 

ــان  کارشناســـ

موسســــــه و 

ــا  تطبیــــق بــ

ــرایط  شـــــــ

ــورداري از  برخـ

 یارانه 

دریافت قبوض برق مصرفی کشاورزان بـه صـورت   

  مرتب

      اخذ اطالعات مربـوط بـه اشـتراك بـرق

 براي دریافت اینترنتی قبوض 

 

تنظیم و عقد قرارداد پرداخت یارانه 

 با کشاورز و ابالغ مربوطه

دریافت اسناد بهره برداري و تهیـه و ارسـال اسـناد    

ــرفه  ( ــعیت ص ــورت وض ــویی ص ــرکت  ) ج ــه ش ب

 سازي بهینه

 مان تعیین شده انتقال یارانه به حساب کشاورزان در طول ز

ــه از   ــت یاران ــري دریاف پیگی

 سازي  شرکت بهینه

 

پیگیري براي پیش ثبـت نـام از تمـام    

  متقاضیان 

    ــاورزي ــاد کشـ ــط جهـ توسـ

  شهرستان و استان

تعیین متقاضیان مشمول و ارسال 

لیست به موسسه جهاد نصر یا 

  هاي آن در منطقه نمایندگی

   ــاد ــان جه ــط کارشناس توس

 شهرستانکشاورزي 

تعیین سهم کشاورز و 

سهم موسسه براي 

 گذاري سرمایه

  :مدارك مورد نیاز

 نامه اسناد مالکیت متقاضی یا وکالت 

 رسانی تصویر استعالم هزینه برق 

 تصویر نقشه دستور کار شرکت توزیع برق 

 تصویر اسناد خرید انشعاب برق 

 برداري  تصویر آخرین پروانه بهره 

  سالیانه چاهتصویر سهیمه سوخت 

  تاییدیه برابر اصل بودن تصاویر فوق توسط

 جهاد استان یا شهرستان

 پایان

رویـت اصـل مـدارك    

ــط   ــاورزان توسـ کشـ

ــاد   ــان جهـ کارشناسـ

ــال   ــاورزي و ارس کش

کپـــی برابـــر اصـــل 

ــه موسســه  مــدارك ب

 جهاد نصر

تسویه حساب نهایی با کشاورز و خاتمه 

 قرارداد

 هايبازدیدهماهنگی براي 

و ثبت چاه در  M&Vناظران 

 سازي شرکت بهینه


