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 اصفهان استان كشاورزي مهندسي و فني اي، مشاوره خدمات هاي شركت محترم عامل مديران
 

 

 (٠٩٣١ مهر ٠١ مورخ) استان اي خانه گل ستاد مصوبات ابالغموضوع:
 

 با سالم و احترام
فعالیت واحدداای وولیدد موصدو ت     یانهصدور پرورعایت در فرایند  موارد زیر برای 39/97/3169ای استان مورخ خانهستاد گل نظر به مصوبات

 شود:خوراکی ابالغ میقارچ پرورش ای و خانهگل

 آب و زمدین  مالکیتاسناد فاقد  متقاضی کهو در صوروی باشد زم نمیموافقت اصولی صدور  استند، مالکیت آب و زمیناسناد دارای  ی کهبرای متقاضیان -3

 .صادر شودموافقت اصولی واحد  یپنجره یاز طریق سامانه ، بایدباشد

 باشد.نمیاایی که دارای سند مالکیت استند نیازی به استعالم از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری زمین در خصوص -0

ای طو نی شد، با وایید حقابه ووسط شورای اسدالمی مودل و مددیریت د داد     ی پاسخ استعالم آب از سوی شرکت آب منطقهکه زمان ارایهدر صوروی  -1

 کشاورزی ش رستان اقدام  زم صورت پذیرد.

ووسدط   Site Planی نقشده  ، ارایهاا باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 3 یماده 0 یوبصره موضوعی نامهبه منظور وسریع در روند صدور موافقت -0

 الزامی نیست.  م ندسی کشاورزیو فنی  ،یاهاای خدمات مشاورشرکت

ی فعالیت ووسط مدیریت د اد کشداورزی ش رسدتان   ی فعالیت دارند، در صورت وایید سابقهتی فاقد گواای وولید که سابقهاای سنخانهدر خصوص گل -5

 ی دایگزین بالمانع است.خانهی واسیس گلربط، صدور پروانهذی

-ی گدل ی دایگزین بیشتر از سطح گواای وولید دارند، صدور پروانهاای سنتی )دارای گواای وولید معتبر( که درخواست احداث سازهخانهدر خصوص گل -9

 بالمانع است. با رعایت سایر ضوابطی دایگزین خانه

ووسدط   ایخانده خانه در بخش سدبزی گدل  ورت وایید فعالیت گلدر صاا منقضی شده است، اای سنتی )سبزی برگی( که اعتبار آنخانهگواای وولید گل -7

 باشند.ربط، قابل ومدید میمدیریت د اد کشاورزی ش رستان ذی

شوند، در صورت وایید مدیریت د اد کشاورزی ش رستان خانه میاای دارای گواای وولید که به دلیل مشکل وامین آب، مجبور به وغییر مکان گلخانهگل -8

 گواای وولید را خوااند داشت. وغییر مکانان ربط، امکذی

 

 برودنی پور وقی م دی  

 سازمان رییس

 
 

 
 :  رونوشت

 استحضار براي اصفهان استان كشاورزي جهاد سازمان رييس محترم مقام قائم – مرادمند مهندس آقاي جناب  - 
 استحضار براي اصفهان استان كشاورزي جهاد سازمان ياهيگ توليدات بهبود محترم معاون – كرماني زاده محسن مهندس آقاي جناب  - 
 استحضار براي اصفهان استان كشاورزي جهاد سازمان باغباني امور محترم مدير – زاده رييس مهندس آقاي جناب  - 

 


