عناوین طزحهای هورد پذیزش و عذم پذیزش در بانک کشاورسی
سهن آورده هتقاضی  20تا  30درصذ و پزداخت سزهایه ثابت  80درصذ کل هبلغ سزهایه گذاری و سزهایه در گزدش بز اساس
بزآورد دوره اس 30درصذ بزای گاو شیزی و هزغ تخوگذار تا  80درصذ بزای سایز طزح ها.

 -1در ٍاحذّای گَسفٌذ داضتی جْت خزیذ دام هَلذ تسْیالت پزداخت ًوی گزدد صزفا سزهایِ ثابت جْت
تکویل تاسیسات ٍاحذّای ًیوِ توام ٍ بِ ضزط داضتي پزٍاًِ بْزُ بزداری سزهایِ در گزدش دادُ
هی ضَد.
-2هزغ گَضتی  ،تخن گذار  ،بَقلوَى ثابت دادُ ًوی ضَد ٍ هطزٍط بِ دارا بَدى پزٍاًِ بْزُ بزداری صزفا سزهایِ
در گزدش پزداخت هی ضَدٍ .لی بِ ضزط عذم افشایص ظزفیت ٍ دارا بَدى پزٍاًِ بْزُ بزداری جْت تجْیش هاضیي
آالت سزهایِ ثابت دادُ هیطَد.
 -3گاٍداری ضیزی بابت خزیذ دام هَلذ در حذ کسزی ظزفیت داهذاری هٌذرج در پزٍاًِ بْزُ بزداری.
 -4سزهایِ در گزدش در داهذاری صٌعتی باالی  20راس هَلذ بِ اساء ّزراس  4/5هیلیَى تَهاى ٍ در داهذاری
سیز  20راس ٍ دارای پزٍاًِ بْزُ بزداری بِ اساء ّز راس  3/3هیلیَى تَهاى ( بِ ضزط داضتي دام ٍ پزٍاًِ بْزُ
بزداری)
-5گاٍداری صٌعتی ضیزی (بِ اساء ّز راس هَلذ  10هیلیَى تَهاى جْت احذاث ٍ بِ اساء ّزراس هَلذ بزای خزیذ
تلیسِ  10هیلیَى تَهاى ٍ سزهایِ در گزدش بِ اساء ّزراس هَلذ

 4/5هیلیَى تَهاى ) ٍ سزهایِ درگزدش بِ

تٌْایی هطزٍط بِ تکویل ساختواًْا ٍ تاسیسات بِ اساء ّزراس هَلذ  4/5هیلیَى تَهاى پزداخت هی ضَد.
-6گَسالِ پزٍاری جْت احذاث تسْیالت پزداخت ًویطَد ٍلی جْت خزیذ گَسالِ پزٍار ّز راس  4هیلیَى تَهاى
بِ ضزط داضتي پزٍاًِ بْزُ بزداری  ،سزهایِ در گزدش پزداخت هی ضَد.
 -7پزٍاری بٌذی بزُ بابت ساخت ٍ خزیذ بزُ پزٍار ٍ ّن سزهایِ در گزدش تسْیالت دادُ هی ضَد.
 -8طزحْای بْساسی ٍ ًَساسی گاٍ ضیزی) داهذاری کَچک رٍستایی) صزفا جْت تکویل تاسیسات ٍ هاضیي آالت
سزهایِ ثابت پزداخت ٍ هی بایست دام هَلذ داضتِ باضذ.
ٍ -9احذّای پزٍرش ضتزهزغ هطزٍط بِ تکویل ساختواًْا ٍ تاسیسات جْت خزیذ پزًذُ هَلذ ٍ سزهایِ در
گزدش تسْیالت پزداخت هی گزدد.
 -10طزحْای پزٍرش هاّی سزدآبی سزهایِ ثابت ٍ در گزدش پزداخت هی ضَد.
-11طزحْای پزٍرش کبک ٍ بلذرچیي سزهایِ ثابت ٍ در گزدش پزداخت هی ضَد.

 -12تَلیذ پفک  ،چیپس  ،فزآٍردُ ّای لبٌی  ،رضتِ آضی  ،هاکارًٍی  ،تي هاّی  ،کٌسزٍ  ،سزدخاًِ تک هذار فاقذ
تَجیِ اقتصادی هی باضذٍ پزداخت ًوی گزدد.
-13طزح ّای باالی یک هیلیارد تَهاى حتوا بایذ گشارش حسابزسی داضتِ باضٌذ ٍ گزًِ تَسط باًک رد هی ضَد.
-14سزدخاًِ دٍ هذارُ باالی ظزفیت  10000تي تَجیِ اقتصادی دارد ٍ تسْیالت پزداخت هیطَد.
 -15طزح ّای هزبَط بِ سًبَر داری سزهایِ ثابت جْت افشایص کلٌی پزداخت ًوی ضَد ٍ سزهایِ در گزدش بِ
اساء ّز کلٌی ّ 100شار تَهاى بِ ضزط دارابَدى ضٌاسٌاهِ سًبَر داری ٍ ارائِ بیوِ.
 -16جْت احذاث گلخاًِ سبشی ٍ صیفی ٍ گل ضاخِ بزیذُ بِ ضزط دارا بَدى پزٍاًِ تاسیس تسْیالت سزهایِ
ثابت ٍ در گزدش پزداخت هیطَد .سزهایِ ثابت سبشی ٍ صیفی بِ اساء ّز هتز هزبع

ّ 72شار تَهاى ٍ گل ضاخِ

بزیذُ ّ 160شار تَهاى  ٍ .سزهایِ در گزدش بِ تٌْایی بِ ضزط داضتي پزٍاًِ بْزُ بزداری بِ اساء ّز هتز هزبع
سبشی ٍ صیفی ّ 25شار تَهاى ٍ گل ضاخِ بزیذُ ّ 40شار تَهاى پزداخت هیطَد .جْت اصالح گلخاًِ ّای چَبی
بِ ساسُ سبک بِ اساء ّزهتز هزبع ّ 40شار تَهاى سزهایِ ثابت ٍ پزداخت سزهایِ در گزدش هطابق رٍال سایز
گلخاًِ ّا (( .بِ گلخاًِ ّای چَبی ّیچ تسْیالتی پزداخت ًویطَد))

