به نام خدا
فرم ثبت نام متقاضيان اشخاص حقيقی در سامانه تسهيالت بانكی وزارت جهاد كشاورزي
مشخصات عمومي مجري
نام خانوادگي :

نام :
كد ملي :

نام پدر :

كد پستي :

تاريخ تولد :

شماره شناسنامه :

تلفن ثابت :

مدرك تحصيلي :

جنسيت  :مرد

(فرم خام)
تلفن همراه :

رشته تحصيلي :

آدرس مجري :

زن

وضعيت آموزش  :فنيحرفهاي

جهاد كشاورزي

وضعيت متقاضي  :عادي

آزاده

نوع مهارت  :كشاورزي

ساير :

جانباز

باغداري

سابقه فعاليت :

خانواده شهيد

دامداري

فارغ التحصيل بخش كشاورزي

خدمات كشاورزي

پرورش طيور

مشخصات طرح
عنوان طرح :
نوع طرح  :احداثي

توسعهاي

محل اجرا  :استان :

اصالح و نوسازي ،تكميل و يا تجهيز
شهرستان :

نوع سند محل اجرا  :اجاره اي

بخش :

ملکي

سرمايه درگردش

دهستان :

ساير

منطقه اجرا :

روستا :

كد پستي محل اجرا :

اعتبارات (مبالغ به میلیون ریال)
اعتبار درخواستي :

سهم آورده متقاضي :

درصد پيشرفت فيزيکي اوليه :

سرمايه گذاري انجام شده :
اشتغالزایي

تعداد اشتغال دائم :

(نفر) (احداثي – توسعهاي)

تعداد اشتغال فصلي :

(نفر)

تعداد اشتغال تثبيت شده :

(نفر) (احداثي – توسعهاي)
مجوزها

شماره جواز تاسيس :

تاريخ صدور مجوز :

شماره مجوز بهره برداي :

تاريخ صدور مجوز بهره برداري :
مشخصات كلي محل اجراي طرح

وضعيت زمين :دارد

ندارد

امکان دسترسي به آب  :دارد

نيازندارد

قبالً از تسهيالت سازمان استفاده شده است :بله
منبع تامين آب  :قنات

چاه

چشمه

دسترسي به شبکه سراسري برق  :دارد
دسترسي به سوخت  :شبكه گاز

موضوع تسهيالت :

خير

وضعيت زمين محل اجراي طرح  :اراضيمليودولتي

اراضيشخصي
رودخانه

ندارد
گازائيل

امکان دسترسي به مواد اوليه  :داخل استان

ندارد

موقوفاتاجارهاي

ساير

آب لوله كشي

نياز ندارد

نياز ندارد
نفت سفيد

داخل كشور

نياز ندارد
وارداتي

نياز ندارد

تاریخ و امضاء متقاضي :

نكته قابل توجه  :ثبت درخواست به معناي تایید درخواست شما توسط كارشناسان محترم سازمان جهاد كشاورزي نميباشد.
لطفاً از طریق این سامانه وضعیت طرح درخواستي خود را پیگیري نموده و از نتیجه درخواست آگاه شوید.

