« دستورالعمل تامين هد برداشت كلزا

»

 - 1بب ػٌبيت بِ فشاخَاى سشاسشي ٍ دس ًظش گشفتي الضاهبت فٌي هَسد ًيبص ً ،تبيج اسصيببي  ،ميفيت ٍ هَجَدي دستگبّْب اص بيي ضشمت ّبي تَليذ مٌٌذُ ّذ
بشداضت ملضا تبمٌَى  ،هجتوغ صٌؼتي مبسبي ٍ ضشمت َّهي صٌؼت اساك بِ آدسس ّبي ريل پس اص ببصديذ هَسد تبييذ گشٍُ مبسضٌبسي هطتشك هشمض تَسؼِ
هنبًيضاسيَى هؼبًٍت اهَس صساػت ٍ طشح تَليذ داًِ ّبي سٍؿٌي قشاس گشفتِ اًذ .لزا سبصهبًْبي جْبد مطبٍسصي هي تَاًٌذ ًسبت بِ هؼشفي هتقبضيبى بِ ضشمت
ّبي هزمَس اقذام ًوبيٌذ بذيْي است دس صَست تبييذ سبيش ضشمتْبي سبصًذُ هتؼبقبب فْشست ضشمتْبي جذيذ اػالم خَاّذ ضذ.
* هجتوغ صٌؼتي مبسبي  :استبى گلستبى – ضْشستبى گٌبذ مبٍٍس – ميلَهتش  15جبدُ سذ گلستبى بِ ضوبسُ توبس  - 01733275490ضوبسُ ّوشاُ :
09113764015
* ضشمت َّهي صٌؼت اساك  :اساك – ضْشك صٌؼتي ضوبسُ ( 3خيشآببد) – بلَاس تالش – خيبببى تالش گشاى ضشقي  .ضوبسُ توبس – 08633553501
ضوبسُ ّوشاُ 09183632877
 - 2بِ هٌظَس تسشيغ دس مبس تَصيغ ّذ بشداضت ضشٍست داسد بب تطنيل مويتِ هنبًيضاسيَى ًسبت بِ اٍلَيت بٌذي تَصيغ ٍ تؼييي ٍ ابالؽ بشش ضْشستبًي
تَصيغ ّذ بشداضت سشيؼب اقذام گشدد.
 - 3اٍلَيت هؼشفي هتقبضيبى ّذ بشداضت ملضا :
 ضشمتْبي تؼبًٍي تَليذ صساػي ٍ اسائِ دٌّذگبى خذهبت هنبًيضاسيَى فؼبل دس سطح استبى ٍ ضْشستبى . موببيي داساى حشفِ اي مِ خذهبت هنبًيضُ بشداضت اسائِ هي ًوبيٌذ. صاسػيي بضسه هبلل مِ بيص اص ّ 40نتبس سطح مطت ملضا داسًذ. سبيش موببيي داساى بَهي استبى. - 4هسبػذت دس ًظش گشفتِ ضذُ جْت خشيذ ّذ بشداضت ملضا بِ هيضاى  % 40قيوت فشٍش بب سػبيت سقف حذامثش  40هيليَى سيبل بشاي ّش دستگبُ هي
ببضذ.
 – 5هتقبضيبًي مِ حبضش بِ پشداخت ًقذي سْن خَد هي ببضٌذ هي تَاًٌذ پس اص دسيبفت هؼشفيٌبهِ اص سَي سبصهبى جْبدمطبٍسصي ٍ اخز پيص فبمتَس اص
ضشمت ّبي سبصًذُ ٍ ٍاسيض هبلؾ هبصاد بش  % 40هسبػذت بِ ضشمت ّبي تَليذمٌٌذُ بب دس ًظشگشفتي بٌذ ً 3سبت بِ تحَيل ّذ بشداضت اقذام ًوبيٌذ.
 – 6هتقبضيبًي مِ تقبضبي دسيبفت تسْيالت اص خط اػتببسي هنبًيضاسَى سا داسًذ پس اص هؼشفي اص سَي سبصهبى جْبد مطبٍسصي بِ ضشمت سبصًذُ ٍ اخز پيص
فبمتَس بب دس ًظش گشفتي هفبد بٌذ  3جْت دسيبفت تسْيالت اص ببًل اقذام ًوبيٌذ.
 – 7اًتخبة ًَع ّذ بشداضت ٍ ضشمت سبصًذُ بشاسبس تقبضبي هتقبضيبى بَدُ ٍ طشح داًِ ّبي سٍؿٌي ٍ ّونبساى سبصهبى جْبدمطبٍسصي ّيچگًَِ دخبلتي دس
اًتخبة يب تؼييي ضشمت سبصًذُ سا ًخَاٌّذ داضت .
 – 8هؼشفي هتقبضيبى ببيستي صشفب دس چْبسچَة سْويِ ابالؿي بَدُ ٍ اص هؼشفي هتقبضيبى هبصاد بش سْويِ ابالؿي خَدداسي گشدد ٍ هسئَليت ػذم سػبيت
سْويِ ابالؿي بؼْذُ سبصهبى هؼشفي مٌٌذُ هي ببضذ.

