
 فرم شاخص های سنجش متقاضیان سرمایه گذاری

 پرورش ماهی در قفس و پن

 مشخصات سرمایه گذار: -1

 الف: شخص حقیقی )نام و نام خانوادگی(:

                                 نام پدر :                 شماره شناسنامه:                           کد ملی:                           صادره از :           

                مدرک تحصیلی :                                              رشته تحصیلی/گرایش:                          نام واحد دانشگاهی:    

 کد پستی:                                                  تلفن تماس)همراه(:                                    آدرس محل سکونت:              

 شخص حقوقی)نام تعاونی /شرکت(: -ب

 شماره ثبت:                                                   تاریخ ثبت:                               کد اقتصادی:

 کد پستی:                                                 تلفن تماس:            آدرس:                                              

 : مشخصات اعضای هیات مدیره:1-ب

شماره  نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف

 شناسنامه

مدرک  کد ملی محل صدور

 تحصیلی

 عنوان مسئولیت

  

 

 

 

      

 امتیاز O 4امتیاز            غیرمرتبط  O 11حقیقی : مدرک تحصیلی :                              مرتبط  -الف

 امتیاز( 8امتیاز        )حداکثر  O 4امتیاز            غیرمرتبط  O 11حقوقی : مدارک تحصیلی                                 مرتبط  -ب

-O  2مدیریت   -O     2-5توان سرمایه گذاری  -O    2-4بومی  -O   2-3تجربی  -O 2-2تخصصی      :ها توانمندی -2

  O خانواده شهدا -6

 اولویت های سرمایه گذاری: -3

الف( سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه شخصی در اجرای عملیات زیرساخت ها ، مزارع و هزینه های جاری تولید بدون 

 امتیاز O 31استفاده از تسهیالت بانکی    

 دد(                                                        درصد از کل هزینه سرمایه گذاری با حساب بانکی در یکی از بانکهای استان یا وثیقه ملکی ارائه گر11)الزم به ذکر است 

ب( سرمایه گذاری با استفاده از سرمایه شخصی جهت ایجاد زیرساخت ها و تسهیالت بانکی بمنظور احداث مزارع و هزینه های 

 امتیاز O 11جاری تولید طبق قوانین و مقررات مربوطه     

      ینه سرمایه گذاری با حساب بانکی در یکی از بانکهای استان یا وثیقه ملکی ارائه گردد(درصد از کل هز 5)الزم به ذکر است 

ج( سرمایه گذاری با استفاده از تسهیالت بانکی جهت اجرای عملیات زیرساخت ها ، مزارع و هزینه های جاری تولید طبق  

 امتیاز   O 5قوانین ومقررات مربوطه                             

 



 : توضیح اینکه اولویت با سرمایه گذاری است که از سرمایه شخصی استفاده نماید.1تبصره

 : اولویت بندی مزارع قابل واگذاری براساس تاریخ واریز سهم سرمایه گذار برای هزینه های احداث زیرساختها تعیین می گردد.2تبصره

  امتیاز( 2)هر سال ندارم        مدت سابقه مرتبط:   Oدارم       Oکار یا مدیریت در مرکز میگو         سابقه  -4

 امتیاز    O  11فعالیت مرتبط با ابزی پروری     

 .سوابق سرمایه گذاری و سنوات پیوست گردد 

 امتیاز(      11هستم ) Oبومی استان گلستان         -5

 در صورت بومی استان گلستان بودن شهرستان محل سکونت خود را نام ببرید:

 امتیازO                   (5 )ندارم                Oبق ایثارگری : دارم   سوا -6

 )شامل خانواده شهید، ازاده ،جانبازوایثارگر (

 تذکر: مدارک ایثارگری پیوست گردد.

 ی باشد.م مرکز تکثیر مساحت مورد تقاضا جهت سرمایه گذاری با توجه به توان مالی و اجرایی اینجانب                      -7

 امتیاز( 11)       تعهد در بکارگیری نیروهای بومی استان -8

 در صورت واجد شرایط بودن در سرمایه گذاری ، اخذ تعهد محضری در راستای اجرای تعهدات الزامی می باشد.-9        

 واگذاری زمین مورد نظر برابر مقررات امور اراضی می باشد. -11       

 مثبته قید شده در فرم مذکور پیوست و ارائه گردد. در غیراینصورت امتیاز مربوطه تعلق نخواهد گرفت.کلیه مدارک  -1تبصره

 در شرایط برابر اولویت با تاریخ درخواست متقاضی می باشد. -2تبصره 

 :email                                                 آدرس الکترونیکی                                                                          -11       

 اینجانب                                                            با امضای این فرم صحت اظهارات خود را بعهده می گیرم. -12       

 امضای متقاضی                     مهر شرکت             نام و نام خانوادگی شخص حقوقی/حقیقی                                     

 جمع امتیاز مکتسبه )         (  امتیاز

 بررسی کنندگان و تأئید کنندگان:

 

 


