ايجاد واحدهای مكانيزاسيون كشاورزی

ّذف :

-1
-

افضايص بْشُ ٍسي هاضيٌْا ٍ ادٍات ٍ تجْيضات كطاٍسصي

-

بْبَد كوي ٍ كيفي تَليذ دس بخص كطاٍسصي با سػايت بْتش اصَل ػلوي ٍ اػوال يافتِ ّاي تحقيقاتي

 كاّص ّضيٌِ ّاي تَليذ-

ايجاد فشصتْاي ضغلي جذيذ بَيژُ بشاي فاسؽ التحصيالى سضتِ ّاي كطاٍسصي ٍ هكاًيضاسيَى كطاٍسصي

-

بستش ساصي تحقق اّذاف ،سياستْا ٍ بشًاهِ ّاي تَسؼِ هكاًيضاسيَى كطاٍسصي

 -2داهٌِ ػولكشد :استاى سيستاى ٍ بلَچستاى
 -3تؼاسيف ٍ :احذّاي هكاًيضاسَى كطاٍسصي ػباستٌذ اص يك ضخصيت حقَقي يا حقيقي با هجوَػِ اي اص هاضيٌْا ،ادٍات ٍ
تجْيضات كطاٍسصي بِ هٌظَس اًجام ػوليات هكاًيضُ دس فشايٌذ تَليذات كطاٍسصي دس يك حَصُ جغشافيايي ٍ هؼيي
ضشايظ كلي
-

ٍاحذّاي حقيقي :داسا بَدى هذسک كاسضٌاسي دس يكي اص سضتِ ّاي كطاٍسصي با اٍلَيت هاضيي ّاي كطاٍسصي

-

ٍاحذّاي حقَقي :حذاقل يكي اص اػضاء يا سْام داساى داساي هذسک كاسضٌاسي دس يكي اص سضتِ ّاي كطاٍسصي با

اٍلَيت هاضيي ّاي كطاٍسصي
 -4هذت صهاى اًجام كاس 2 :هاُ
 -5هشاحل ٍ ضشح اقذاهات :
.1

اسائِ دسخَاست تَسظ هتقاضي بِ هذيشيت جْاد كطاٍسصي ضْشستاى

.2

اسجاع دسخَاست هتقاضي بِ ٍاحذ هكاًيضاسيَى ضْشستاى

.3

اظْاس ًظش دس خصَظ دسخَاست بؼول آهذُ اص ًظش ًياص هٌغقِ بِ ايجاد ٍاحذ هكاًيضاسيَى

.4

پس اص تاييذ ،اسائِ هذاسک هَسد ًياص تَسظ هتقاضي بِ هسؤل هكاًيضاسيَى ضْشستاى

.5

بشسسي هذاسک عشح اسائِ ضذُ دس هذيشيت جْاد كطاٍسصي ضْشستاى(حذاكثش دٍ ّفتِ)
اسائِ كليِ هذاسک اص عشف هذيشيت ضْشستاى بِ ساصهاى جْت بشسسي ّاي فٌي ٍ اقتصادي عشح هزكَس دس اداسُ

.6

تَسؼِ هكاًيضاسيَى (حذاكثش يك ّفتِ)
اخز تؼْذًاهِ اص هتقاضي ٍ صذٍس پشٍاًِ تاسيس تَسظ ساصهاى جْاد كطاٍسصي استاى ٍ تحَيل پشٍاًِ بِ هتقاضي ٍ

.7

اسسال سًٍَضت بِ ٍاحذ ّاي ريشبظ
 -6هذاسک هَسد ًياص :
.1

اسائِ عشح با تَجيْات فٌي ٍ اقتصادي هتٌاسب با ضشايظ هٌغقِ

.2

اسائِ تصَيش ضٌاسٌاهِ – كاست پاياى خذهت يا هؼافيت (بشاي آقاياى) – تصَيش آخشيي هذسک تحصيلي

– ضغل

فؼلي – سَابق كاسي – هحل سكًَت هتقاضي يا هتقاضياى
.3

اسائِ اساسٌاهِ – آگْي تأسيس ٍ سايش هذاسک هشبَط بِ تأسيس ٍ فؼاليت (بشاي ٍاحذّاي حقَقي)

.4

اسائِ هذاسک هبٌي بش هالكيت صهيي هحل استقشاس ٍاحذ

تَضيحات :
حذاكثش يكي اص اػضاي يا سْاهذاساى ٍاحذّاي هكاًيضاسيَى هي بايست داساي هذسک تحصيلي كاسداًي يا كاسضٌاسي دس يكي اص
سضتِ ّاي كطاٍسصي با اٍلَيت هاضيي ّاي كطاٍسصي باضٌذ.
تبصشُ كاسضٌاس يا كاسداى الضاها هي بايست ػضَ ّيات هذيشُ باضٌذ
تبصشُ  :2صذٍس پشٍاًِ بْشُ بشداسي بصَست حقَقي بشاي افشاد حشفِ اي كِ اهكاًات ٍ تاسيسات آى ٍاحذ هكاًيضُ سا داضتِ باضٌذ
ٍ حذاقل  5سال سابقِ فؼاليت دس صهيٌِ هكاًيضاسيَى كطاٍسصي سا داضتِ باضٌذ با تاييذ اداسُ تَسؼِ هكاًيضاسيَى بالهاًغ است.
 -2هتقاضي ايجاد ٍاحذّاي هكاًيضاسيَى حقيقي الضاها هي بايست داساي هذسک كاسضٌاسي دس يكي اص سضتِ ّاي كطاٍسصي با
اٍلَيت هاضيي آالت باضٌذ.
 -3كاسضٌاس يا كاسداى ػضَ يا سْاهذاس ٍاحذ حقَقي ٍ هذيش ٍاحذ حقيقي هكاًيضاسيَى ًوي تَاًٌذ ّوضهاى هذيش ٍاحذّاي
هكاًيضاسيَى هطابِ باضٌذ.
 -4كاسضٌاس دٍلتي اػن اص سسوي يا پيواًي ًوي تَاًذ بؼٌَاى ػضَ ّيات هذيشُ ٍاحذّاي حقَقي ٍ هذيش يا ػضَ ٍاحذ حقيقي
هكاًيضاسيَى كطاٍسصي باضٌذ.
 -5اٍلَيت صذٍس پشٍاًِ تاسيس با هتقاضياًي ّست كِ ضوي داضتي ضشايظ ٍ ضَابظ هشبَعِ داساي هاضيي آالت ٍ اهكاًات پيص
بيٌي ضذُ دس عشح باضٌذ.
 -6اٍلَيت صذٍس پشٍاًِ با هتقاضياى حقَقي است.
 -7پس اص توذيذ دٍ سال هتَالي صذٍس پشٍاًِ تاسيس جذيذ بشاي ٍاحذّايي كِ ًياص بِ تكويل عشح داسًذ بالهاًغ است.
 -8پس اص صذٍس پشٍاًِ بْشُ بشداسي دس صَست ًياص هٌغقِ ٍ تقاضاي ٍاحذ هكاًيضاسيَى بشاي تَسؼِ با اسائِ عشح تَسؼِ اص سَي
ٍاحذ هتقاضي ٍ با عي گشدش كاس ايي دستَس الؼول صذٍس پشٍاًِ تاسيس جذيذ بالهاًغ است .

