
13021190100شناسه خدمت:آبیارينوینهايسامانهتوسعهطرح) یارانه(دولتتسهیالت بالعوضدریافت:عنوان خدمت 

)G2B(خدمت به کسب و کار)  G2Cخدمت به شهروندان(نوع خدمت:

لغ اجراي اجراي سیستم هاي نوین ابیاري از طریق کوك هاي بالعوض دولت در جهت افزایش بهره وري آب در زمینهاي کشاوري صورت می پذیرد . از کل مباخدمت:مختصر شرح 
درصد  مابقی توسط متقاضی تامین می گردد.15درصد از محل  کمک هاي  بالعوض دولت  و85طرح 

:مدارك مورد نیاز
مدارك متقاضی (کپی شناسنامه و کارت ملی)   - 1
مدارك آب (پروانه بهره برداري یا تخصیص از منابع آب صادره از سوي شرکت سهامی آب منطقه اي- 2
مدارك مالکیت زمین،(مدارك مربوط به زمین که موید بهره برداري براي متقاضی  و از نظر سازمان قابل قبول باشد.)- 3

:انجام خدمت فرایند و مراحل
بررسی مدارك ارائه شده از سوي - 1- 3- بررسی درخواست از طریق سامانه. - www.novinabyari.maj.ir)1 -2ثبت نام از طریق سامانه نوین آبیاري- 1- 1ثبت نام و بررسی درخواست بهره بردار(- 1

اعالم پاسخ به متقاضی طبق فرم شماره یک دستورالعمل اجرایی.بازدید ازمحل و بررسی اولیه امکان اجرا سامانه و - 1-4متقاضی و تشکیل پرونده.
مراحل طراحی و تصویب فنی طرح- 2
مراحل مالی طرح- 3
مرحله تحویل موقت و پرداخت-6مرحله نظارت بر اجرا- 5مراحل اجرا  - 4

)(www.novinabyari.maj.irادرس الکترونیکی  جهت دریافت خدمت:

)(www.novinabyari.maj.irارائه درخواست خدمت:ادرس الکترونیکی  جهت 

شماره تماس ارائه دهنده خدمت:–آدرس محل ارائه خدمت 
موسسه عامل پرداخت (صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي یا بانک عامل)-مدیریت شهرستان مربوطه -مرکز جهادکشاورزي 

ادرس الکترونیکی دریافت استعالمات:

یک ماه (پس از بررسی در کارگروه  و تشکیل پرونده  )حدوددر صورت تخصیص اعتبار  متوسط زمان ارائه خدمت:

جزییات خدمت

ساعات اداري ساعات ارائه خدمت :

پیگیري هاي متعدد تعداد بار مراجعه متقاضی

شماره حساب(هاي)بانکی مبلغ هزینه ارائه خدمت (ریال) 
به خدمت گیرندگان

اینترنتی نحوه دسترسی به خدمت

پست الکترونیک

یا مرکز تماستلفن گویا

تلفن ھمراه

پیام کوتاه

دفاتر ارائھ خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

www.saamad .irنحوه دسترسی به شکایت از خدمت:


