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وزارت جهاد كشاورزى
سازمان جهادكشاورزي هرمزگان

خالصه طرح توليدى كوچك خانوار روستايى

توليدات گياهى بخش

شماره   3

عنوان طرح:

كاشت آلوئه ورا
در يك هكتار 

معاونت بهبود توليدات گياهى
مديريت باغبانى

تابستان  88

بسم اهللا الرحمن الرحيم
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مشخصات عمومي طرح
عنوان طرح : عنوان طرح : 

مشخصات مجري / مجريان طرح ( وام گيرنده )

1 ـ نام و نام خانوادگي : 

ـ2 ـ2 ـ نام پدر : 

3ـ شماره شناسنامه : 

ـ4 ـ4 ـ سال تولد :        /        /        13

ـ5 ـ5 ـ ميزان تحصيالت: 

ـ6 ـ6 ـ محل سكونت فعلي : 

8 - وضعيت متقاضي :
( (خانواده شهيد  جانباز      آزاده      عادي

9 - نوع طرح  :
       ( ( انفرادي   شراكتي  تعاوني

  
تعداد شركا ء به شرح ليست ضميمه              

10 - نوع مالكيت عرصه طرح : 
سند ثبتي  واگذاري دولتي  استيجاري  شخصي سند عادي

مدت اجاره :   سال

محل اجراي طرح :

1 ـ شهرستان:  2ـ بخش : 

ـ3 ـ3 ـ دهستان:   4ـ روستا: 

موقعيت و محدوده طرح :

الف) فاصله محل اجراي طرح تامركز شهرستان  كيلومترتا مركز بخش 

 كيلومتر تا مركز دهستان  كيلومنر    



كاشت آلوئه ورا دفترچه خالصه طرح

3

ب) حدود اربعه :
شمال : 

جنوب: 

شرق : 

غرب : 

ج) مساحت زمين طرح :  متر مربع 
منبع تامين آب :

 ( چاه   چشمه     قنات    رودخانه   شبكه آبياري  )
ليتر در هر ثانيه و در هر گردش……… ليتر در هر ثانيه و در هر گردش……… ليتر در هر ثانيه و در هر گردش…………. روزه بميزان  بميزان 
…..…. سـاعت  و ميـزان پيش بيني افزايش آبدهـي پس از اجراي  ……  

ليتر در ثانيه 
الف)ساختمان و تاسيسات موجود:

ليتر در ثانيه متر  با دبى  1ـ  حلقه چاه به عمق 

قـدرت  بـا  الكتروپمـپ   / پمـپ  موتـور  دستگاه  تعـداد  2ـ 

اسب بخار

3 ـ سيستم انتقال آب: سنتى   / مكانيزه

هكتار (شامل: آبيارى تحت فشار 

مترمربع 4ـ ساختمان مسكونى: 

كعبمترمكعبمترمكعب 5ـ استخر ذخيره آب: 

مترمربع 6ـ موتورخانه: 

مترمربع 7ـ انبار: 

ب: ماشين آالت و ادوات موجود:

دستگاه دستگاه 3ـ  دستگاه  2ـ  1ـ 
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مدارك مورد نياز:ج) مدارك مورد نياز:ج) مدارك مورد نياز:

1ـ تصوير پروانه چاه آب به شماره پروانه: 

2ـ تصوير دفترچه كشاورزي: 

3ـ تصوير سند مالكيت زمين/ قولنامه / استشهاديه شورا 

ـ4 ـ4 ـ تصوير شناسنامه يا كارت ملى متقاضي/ متقاضيان: 

ـ5 ـ5 ـ فرم معرفي نامه مديريت جهاد كشـاورزي شهرسـتان  فرم معرفي نامه مديريت جهاد كشـاورزي شهرسـتان  به 

شماره :  و تاريخ:

ساير مدارك با ذكر نام :ـ ساير مدارك با ذكر نام :ـ ساير مدارك با ذكر نام : ـ 6 ـ 6 

آيا متقاضي/ متقاضيان به بانك بدهي/ تاخير در سررسيد دارند؟

                                 بلي                         خير

ميزان بدهي سررسيد شده  ريال

آيامتقاضي درسنوات گذشته جهت اجراي طرح تسهيالت تكليفي دريافت 

نموده است ؟

 بلي                   خير 

هزينه 
تسطيح

كرت 
بندي

هزينه خريد ،حمل
و پخش كود حيواني

تهيه و حمل 
نشاء

هزينه كاشت 
نشاء

جمع

كار گر آب بهاء
آبياري

حذف علف 
هرز

هزينه خريد شخم
،حمل و 

پخش كود 
حيواني

جمع

جمعهزينه حملبرداشت دستي
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هزينه كاشت يك هكتار به ريال

هزينه 
تسطيح

كرت 
بندي

هزينه خريد ،حمل
و پخش كود حيواني

تهيه و حمل 
نشاء

هزينه كاشت 
نشاء

جمع

2 /000 /000500 /0007 /000 /00060 /000 /000500 /00070 /000 /000

هزينه هاي داشت يك هكتار به ريال

كار گر آب بهاء
آبياري

حذف علف 
هرز

هزينه خريد شخم
،حمل و 

پخش كود 
حيواني

جمع

000/ 3/480- -000/ 0002/880/ 0002/880/ 600سال اول
000/ 880/ 0008/ 000/ 0005/ 000400/ 0002/880/ 0002/880/ 600سال دوم

هزينه هاي برداشت يك هكتار به ريال

جمعهزينه حملبرداشت دستي

000/ 900/ 0002/ 000500/ 400/ 2سال دوم به بعد
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سايرهزينه هاى يك هكتار در سال به ريال

جمعساير هزينه هااجاره زمين

000/ 000/ 0006/ 000/ 0001/ 000/ 5سال اول
000/ 000/ 0006/ 000/ 0001/ 000/ 5سال دوم
000/ 000/ 0006/ 000/ 0001/ 000/ 5سال سوم

000/ 000/ 0006/ 000/ 000/0001/ 5سال چهارم
24 /000 /000

جمع هزينه هاى يك هكتار در سال به ريال

جمعساير هزينه هاهزينه برداشتهزينه داشتهزينه كاشت

70 /000 /00012 /360 /0002 /900 /0004 /240 /00089 /500 /000

فروش محصول يك هكتار به ريال

فروشقيمت هر كيلوعملكرد( كيلو)سال
---سال اول

000 /000/ 000160/ 0008/ 20سال دوم به بعد
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سود خالص= درآمد ناخالص-هزينه ها 
پايان سال دوم: 000/ 500 / 70 = 000/ 500/ 89 - 000/ 000/ 160

از پايان سال سوم به بعد: 
160 /000 /000 - 19 /500 /000 = 140 / 500 /000

اعتبار مورد نياز طرح شامل :

000/ 500/ 89 ريال 1ـ كل اعتبار مورد نياز: 

000/ 500/ 89 ريال 2ـ تسهيالت بانكي: 

3ـ سهم مشاركت مجري طرح:  ريال
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كروكي محل اجراي طرح ( در صورت لزوم )

N

نقشه شماتيك طرح ( در صورت لزوم )

امضاءنام و نام خانوادگيسمت

امضاءنام و نام خانوادگيسمت

امضاءنام و نام خانوادگيسمت
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تائيد / تصويب كنندگان طرح

الف- حوزه مديريت جهادكشاورزي شهرستان :

امضاءنام و نام خانوادگيسمت

كارشناس ناظر مقيم

كارشناس مسئول طرح و برنامه

مدير شهرستان

ب- حوزه مديريت / معاونت ستاد :

امضاءنام و نام خانوادگيسمت

كارشناس ناظر مقيم

مدير/ معاون ستاد

ج- حوزه مديريت طرح و برنامه ريزي سازمان:

امضاءنام و نام خانوادگيسمت

كارشناس ناظر مقيم

كارشناس مسئول طرح و برنامه


