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هذیریت هحترم شرکت
بب سالم ؛
بذیىًسیلٍ بٍ استحضبسمیشسبوذ دس وظشاست ديمیه کىفشاوس ػلمی -

تخصصی" هذیریت بْرُ ٍری در بخش کشاٍرزی ٍ داهپرٍری "

پیشي بشگضاسی مًفق ي بب ضکًٌ ديس ايل کىفشاوس ي با حضَر ٍ هعرفی بسرگاى ایي صٌعت رفیع مًسخ  1393/07/07دس محل مشکض
َمبیطُبی بیه المللی صذا ي سیمبی ج.ا.ا بشگضاس گشدد.
کىفشاوس مزکًس بب تًخٍ بٍ اَمیت تًلیذ ي پشيسش محصًالت وًیه کطبيسصی بٍ يیژٌ محصًالت اسگبویک ي ویض بب تًخٍ بٍ ضؼبس
"کشاٍرزی هحَر تَسعِ پایذار " بب حضًس اسبتیذ بىبم داوطگبَی ي حمبیت ػلمی پشدیس کطبيسصی ي مىببغ طبیؼی داوطگبٌ تُشان ي
ویض حمبیت مؼىًی مشکض تشيیح ي تًسؼٍ يصاست خُبد کطبيسصی ي خبوٍ کطبيسص بشگضاس خًاَذ ضذ.
برخی از هحَرّای هطرٍحِ در کٌفراًس در بخش کشاٍرزی :

 بهره وری سبس :افضایص بُشٌ يسی کطبيسصی بب حفظ محیط صیست
 بهره وری آب :استفبدٌ بُیىٍ اص مىببغ آة
 بهره ور زراعی :استفبدٌ اص سيضُبی وًیه کطبيسصی دس خُت بُبًد مىببغ
 بهره ور نصادی :استفبدٌ اص اسقبم بُشٌ يس دس صساػت کطبيسصی
 کشاورزی دقیق :استفبدٌ اص تکىیک َبی فىًن کطبيسصی دقیق دس خُت افضایص بُشٌ يسی
 تکنولوشی اطالعات و ارتباطات :استفبدٌ اص فه آيسی َبی وًیه استببطی بشای اطالع سسبوی بٍ َىگبم
 خصوصی سازی :اوتقبل يظبیف اص دیگش ی دس بخص کطبيسصی بٍ بخص خصًصی بشای ببال بشدن ببصدٌ
برخی از هحَرّای هطرٍحِ در کٌفراًس در بخش داهپرٍری :

 فشآيسی مًاد غزای گًضتی بب مىطب دام،طیًسي آبضیبن
 فشآيسی مًاد غزایی لبىی
 مذیشیت تًلیذمثل ،تغزیٍ ي پشياسبىذی
برخی از هْواًاى ٍ سخٌراًاى ٍیژُ هراسن :

 مسئًلیه يصاست خُبد کطبيسصی
 ومبیىذگبن محتشم مدلس ضًسای اسالمی اص کمیسیًن کطبيسصی ي مىببغ طبیؼی
 مسئًلیه محتشم خبوٍ کطبيسص
 مسئًلیه يصاست صىؼت،مؼذن ي تدبست
الصم بٍ رکش است بب ػىبیت بٍ استقببل گستشدٌ ديس ايل ي بب تًخٍ بٍ محذيدیت دس ظشفیت ثبت وبم خًاَطمىذ
است اقذامبت مقتضی خُت ثبت وبم سا مبزيل فشمبئیذ.
ٍهي ا ...تَفیق
ستاد اجرایی کٌفراًس
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فرم ثبت وام در ديمیه کىفراوس مذیر یت بهرٌ يری در بخش کشايرزی ي دا مپريری

ً -1ام ........................................................... ............................................................................................................................. :

First Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

ً -2ام خاًَادگی............................................. ........................................................................................................................... :

Last Name: ……………………………………………………………………………………………………………….……………..

ً -3ام هجوَعِ............. ........................................................................................................................... :
………………………………………………………………………………………………Company:
 - 10تاریخ تَلذ :

 -4سهیٌِ فعالیت :

 -6کذ پستی :

 - 5آدرس دقیق پستی :

ً - 7ام پذر :

 - 11کذ هلی :

 - 8شوارُ شٌاسٌاهِ :

 -12تحصیالت :

 - 9هحل تَلذ :
 -14تلفي ّوزاُ :

فکس :
 -16ا

 -15تلفي ثابت :

 – 17ایویل :

 –18تاریخ ٍاریش هبلغ :

 -19هبلغ ٍاریشی  ........................................................ :ریال

 -20شوارُ فیش باًکی :

/

1392 /

هشخصات حساب جْت ٍاریش ٍجِ ثبت ًام  :بانک رفاُ -شعبه طالقاًی کد  1392به شماره حساب  48119970بنام هَسسِ فزٌّگی ٌّزی عصز قلن

ًام ٍ اهضاء شزکت کٌٌذُ :

مسایای ثبت وام در بخشهای عادی ي :VIP
ردیف

وًع ثبت وام

1

شرح خذمات

مبلغ (ریال)

پذیزایی هیاى ٍعذُ (ًَ 2بت )  +پذیزایی ًْار (هٌَی پزسی)  +پکیج حضَر شاهل کیف

عادی

ًَع  ،CD+ 2خَدکار ،یادداشت  +حضَر در بخش ٍیژُ  +اعطای فیلن هزاسن  +دریافت

3/500/000

گَاّیٌاهِ حضَر بِ اهضاء اساتیذ  +دریافت گَاّیٌاهِ اس آکادهی صذاقت +گَاّیٌاهِ
اس پزدیس کشاٍرسی
پذیزایی هیاى ٍعذُ (ًَ 2بت)  +پذیزایی ًْار (هٌَی پزسی  +پکیج حضَر شاهل کیف

2

VIP

ًَع  ،CD+ 3خَدکار ،یادداشت  +حضَر در بخش  + VIPاعطای فیلن هزاسن  +دریافت
گَاّیٌاهِ حضَر بِ اهضاء اساتیذ  +گَاّیٌاهِ حضَر اس طزف آکادهی  + LLCدریافت
گَاّیٌاهِ اس آکادهی صذاقت+دریافت گَاّیٌاهِ اس پزدیس کشاٍرسی
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5/500/000

