وسارت جهاد کشاورسی
شزکت شهزکهای کشاورسی
فزآخوان عمومی  99-01دعوت اس متقاضیان سزمایه گذاری در مجتمع ها/شهزکهای کشاورسی (گلخانه ای ،دامپزوری و شیالتی)

ضطکت ضْطکْای کطاٍضظی زض ًظط زاضز هتٌاسة تا هَقؼیت ،هساحت ،هستحسثات ٍ ٍضؼیت هَجَز تؼسازی اظ هجتوغ ّا ٍ ضْطکْای کطاٍضظی
(گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) ضا تا ضطایظ ظیط تِ هتقاضیاى ٍاجس ضطایظ ٍاگصاض ًوایس.
الف-شزایط عمومی:
 -0تِ ّط ضرص حقیقی یا حقَقی هتقاضی ترطی اظ ضْطک کطاٍضظی (گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) ٍاگصاض ذَاّس ضس.
ٍ -2اگصاضی تا هلحَػ زاضتي ظیطساذت ّا ٍ هستحسثات اًجام ٍ ٍضؼیت هَجَز تِ صَضت قطاضزاز اجاضُ تِ ضطط تولیک ٍ تطاتط هقطضات اًجام ذَاّس ضس.
 -3حق تفکیک ٍ ًحَُ تفکیک ضْطک کطاٍضظی (گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) ٍ قغؼات آى تطای ضطکت ضْطکْای کطاٍضظی هحفَػ است.
ً -4طخ ٍاگصاضی تَسظ کاضضٌاساى ضسوی زازگستطی تؼییي کِ سی ( )30زضصس آى ٌّگام اًؼقاز قطاضزاز ٍ هاتقی حساکثط عی ضص ( )6قسظ ّط ضص هاُ یکثاض اظ هتقاضی زضیافت هیضَز.

 -5هتقاضیاى تایستی ػالٍُ تط تَاًایی فٌی ٍ هالی تطای ایجاز ظیطساذت ّا ،تَاًایی تأهیي حساقل تیست ( )20زضصس آٍضزُ ٍ ٍثایق الظم تطای اذص تسْیالت تاًکی تِ هٌظَض
ایجاز ساظُّا ضا زاضتِ تاضٌس.
 -6تاظزیس هتقاضیاى اظ هحل ضْطک کطاٍضظی ٍ قغؼات هَضز تقاضا العاهی تَزُ ظیطا ٍاگصاضی تا ٍضؼیت هَجَز تَزُ ٍ ّیچگًَِ ازػایی پس اظ آى قاتل پصیطش ًوی تاضس.
 -7هتقاضیاى هؤظف ّستٌس تطًاهِ ظهاًثٌسی اجطای ػولیات تکویل ظیط ساذت ّا ٍ ساظُ ّا ضا زض قالة ظهاًثٌسی هؼیي اضائِ ٍ اجطای آى ضا زض هست تؼییي ضسُ تؼْس ًوایٌس.
 -8هتقاضی تؼْس هی ًوایس کِ ازاهِ کاض ٍ تکویل ظیطساذت هطتَط تِ قغؼِ یا قغؼات هَضز تقاضا زض ضْطک ضا تطاتط ضَاتظ ،عطاحی ٍ ًقطِ هَضز تائیس ضطکت اًجام زّس.
 -9ػطصِ هَضز ٍاگصاضی ٍ هستحسثات آى هٌحصطاً جْت احساث ضْطک کطاٍضظی (گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) ٍاگصاض هی گطزز ٍ هتقاضیاى حق تغییط کاضتطی اضاضی هَضز
ٍاگصاضی ضا ًساضًس.
 -01اظ هتقاضیاى زض زفتطذاًِ اسٌاز ضسویٍ ،کالت اجطای تؼْسات هٌسضج زض هفاز قطاضزاز اجاضُ تِ ضطط تولیک ٍ ضوائن آى کِ تِ اهضاء عطفیي ضسیسُ اذص هی گطزز.
 -00صسٍض سٌس تٌام سطهایِ گصاض هٌَط تِ اتوام ٍ تِ تْطُ تطزاضی ضساًسى عطح زض ظهاى تؼییي ضسُ ٍ تحقق سایط ضطٍط هٌسضج زض قطاضزاز هی تاضس.
 -02تطاساس هفاز هازُ ( )6اساسٌاهِ هَضَع تٌسّای (الف ،ب ،جّ ،ـ ،ظ) ٍظایف ّسایت ،ضاّثطی ،سیاستگصاضی ،تطًاهِضیعی ٍ ًظاضت تط تَسؼِ ظیطساذتّا ٍ ازاضُ اهَض
هجتوغ ّا ٍ ضْطکْای کطاٍضظی (گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) تط ػْسُ ایي ضطکت هیتاضس.
 -03ضطکت کٌٌسگاى زض فطاذَاى هی تایست آئیي ًاهِ ّای هطتَط تِ هؼاهالت زٍلتی ٍ ًیع قاًَى هٌغ هساذلِ کاضهٌساى زض هؼاهالت زٍلتی ضا هس ًظط قطاض زازُ ٍ ضػایت ًوایٌس.
 -04پس اظ اًؼقاز قطاضزاز ،ضطکت ًسثت تِ هؼطفی هستاجطیي جْت صسٍض پطٍاًِ تأسیس هجتوغ ّا یا ضْطک کطاٍضظی تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی کطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی
استاى (گلراًِ ای ،زاهپطٍضی ٍ ضیالتی) اقسام ذَاّس ًوَز.
 -05زض ضطایظ هساٍی اٍلَیت تا هتقاضیاى ٍ سطهایِ گصاضاى تَهی ذَاّس تَز.
 -06ضطکت زض ضز یا قثَل توام یا ّط یک اظ پیطٌْازات هرتاض است.
ّ -07عیٌِ زضج آگْی زض ضٍظًاهِ ّا تِ ًسثت تط ػْسُ سطهایِ گصاضاى هٌترة ذَاّس تَز.
ّ -08عیٌِ تؼطفِ کاضضٌاساى ضسوی زازگستطی قغؼِ یا قغؼات هَضز زضذَاست تِ ًسثت تطػْسُ سطهایِ گصاضاى هٌترة ذَاّس تَز.
 -09هتقاضیاى تؼس اظ اًؼقاز قطاضزاز ضوي اضائِ تطًاهِ ظهاًثٌسی هیثایست ظطف هست یکواُ ػولیات اجطایی ضا آغاظ ٍ ًسثت تِ اجطای زقیق پطٍغُ هغاتق تطًاهِ اقسام ًوایٌس ٍ زض
صَضت استٌکاف ضطکت حق فسد قطاضزاز تغَض یکجاًثِ ضا ذَاّس زاضت.

ب -شزایط اختصاصی :
 -1زاضا تَزى هسضک تحصیلی زاًطگاّی
 -2زٍضُ آهَظضی گصضاًسُ ضسُ (گَاّیٌاهِ آهَظضی هطتثظ)
 -3ػسم تسّی سطضسیس ضسُ زض سیستن تاًکی (کِ هتقاضی ضا اظ زضیافت تسْیالت هٌغ ًوایس)
 -4احطاظ تَاًایی هالی (اضائِ صَضتحساب ٍ گَاّی اظ هَسسات هالی ٍ اػتثاضی ٍ تاًک ّا)
 -5ساتقِ فؼالیت ّای سطهایِ گصاضی
 -6هْاضت فٌی ٍ ترصصی ٍ اجطایی تجطتی هطتثظ تا هَضَع فؼالیت
 -7تَهی استاى تَزى(ساکي زض استاى)

محل و مهلت دریافت پاکات درخواست متقاضیان:
هتقاضیاى هیتَاًٌس اظ ضٍظ سِ ضٌثِ هَضخ  1399/10/30توست ضص ( )6هاُ  ،تا هطاجؼِ تِ سایت ضطکت تِ آزضس  www.apcp.irفطم ثثت ًام ضا زضیافت ٍ پس اظ تکویل تا
ّوطاُ زاضتي هساضک هَضز ًیاظ تِ هسیطیت ضؼة ضطکت ضْطکْای کطاٍضظی زض استاى هطتَعِ ٍ یا تِ ضطکت ضْطکْای کطاٍضظی تِ آزضس تْطاى ،ذیاتاى ضْیس زکتط ػثاسپَض
(تَاًیط)ً ،ثص کَچِ گیتا ،پالک  ،8زفتط هسیطیت تولک ٍ ٍاگصاضی ٍ یا زتیطذاًِ ضطکت تحَیل ًوایٌس .ضوٌا تطای زضیافت فطم ثثت ًام تِ آزضس سایت ضطکت ضْطکْای
کطاٍضظی هطاجؼِ ًوایٌس.الظم تِ شکط است ّط  15ضٍظ یکثاض زضذَاستْای سطهایِ گصاضاى جوغ تٌسی ٍ پس اظ تصَیة ّیات هسیطُ ضطکت تِ هتقاضیاى اتالؽ هی ضَز.

ضطکت ضْطکْای کطاٍضظی
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