
در سامانه  حوزه خدمات مهندسیعملیاتی  درج عملکرد برنامه  ،هااستان روستایی به مدیریت تعاون تانی برنامه عملیاتیبرش اسابالغ  پیرو   

جهت بررسی و مربوطه  و مستندات مدارك وانجام  ماهه 3طع ادر مقو  ها توسط استان )http://amar.corc.ir(جامع آماري سازمان

  :باشد هاي بررسی عملکرد و نحوه ارسال مستندات به شرح زیر می شاخص .شود یت خدمات مهندسی ارسال میتایید به مدیر

 :تجهیز و استانداردسازي مراکز خرید - 1

مانند الک،  خرید تجهیزاتی به غیر از  درج کلیه موارد مرتبطی که از محل منابع داخلی و یا تسهیالت فنی و اعتباري تامین اعتبار گردیده

  .ترازوي دیجیتالی، بامبو، کالیبراسیون باسکول

  :احداث انبارهاي ساده و مکانیزه - 2

از محل ) سردخانه، سیلو، انبار سرد و انبار فنی چندمنظوره(یا انبار مکانیزه ) چندمنظوره و هانگار(درج مواردي از قبیل احداث انبارساده 

  .باشد می هاي تولید و یا منابع استانی یا داخلی اندازي تعاونی و راه هاي فنی و اعتباري یا طرح تجهیز، تکمیل تسهیالت کمک

  :ایجاد مراکز عرضه مستقیم کاال - 3

  .جایگاه عرضه مواد سوختی و فروشگاه لوازم یدکی که از محل منابع مختلف تامین اعتبار گردیده باشد - 1- 3

هاي کشاورزي و دامی، در صورت  نهاده کز عرضهامرت کشاورزي، اي و مصرف، مراکز عرضه مستقیم محصوال هاي زنجیره فروشگاه - 2- 3

  .باشندهاي فنی و اعتباري یا از محل دیگري تامین اعتبار شده  استفاده از کمک

  :هاي آب و خاك اخذ رتبه پیمانکاري طرح - 4

  .باشد می و احداث گلخانه آب و خاك، آبیاري نوین و تحت فشار ،امور زیربنایی  هاي در گرایش رتبه اخذ شده سال جاري  منظور

  :ها هاي آب و خاك توسط تشکل پیمانکاري طرح - 5

داراي رتبه آن مدیریت در خصوص عملیات تسطیح اراضی کشاورزي،  هاي تحت پوشش درج قرارداد پیمانکاري منعقده سال جاري شرکت

ها و خطوط انتقال آب،  اژ، آبیاري تحت فشار، کانالهاي پمپ کشی، ایستگاه هاي آبیاري و زه هاي انحراف آب، شبکه سدهاي خاکی و سازه

. هاي عمیق به همراه اعالم آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ارسال گردد تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري، احداث گلخانه و حفاري چاه

  )باشد هزینه اعتبارات ردیف دار جهادکشاورزي شهرستان موردنظر نمی(

  :عتبارات استانیتعمیر و بازسازي از محل ا - 6

  .به همراه موافقتنامه استانی  انجام شده باشد از محل منابع داخلی شرکت تعمیراتی که به غیر از درج کلیه موارد

  :احداث ساختمان - 7

  .باشد ها از منابع مختلف می منظور احداث ساختمان دفترکار، اداري و صندوق تعاونی یا واحد اعتباري که محل تامین اعتبار آن

صورت امانی اجرا گردیده، ارسال برگ روکش  ها تامین اعتبار شده و احتماالً به ها از محل منابع داخلی شرکت مناً در موارد خاصی که پروژهض

 .کند باشد کفایت می گر چگونگی اجراي پروژه می ها و یک یا چند قطعه تصویر پروژه که بیان هزینه


