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مقدمه:
محدوديت های موجود در منابع آبی ،نهاده ،افزايش هزينه های توليد و نياز روز افزون جمعيت کشور به غذا از جمله
محصوالت زراعی و باغی و همچنين فرصت مطلوب اقليم و جغرافيای کشور در جهت توليد اقتصادی محصوالت
کشاورزی موجب گرديده که توسعه گلخانه ها به عنوان يکی از روشهای توليد در سياستها و برنامه های بخش
کشاورزی مورد توجه مديران و توليدکنندگان قرار گيرد .در اين راستا در سال  3120و براساس قوانين و مقررات
باالدستی از جمله اصل  55قانون اساسی ،ماده  85قانون مديريت خدمات کشوری و هماهنگی بعمل آمده با سازمان
مديريت و برنامه ريزی کشور ،نظام گلخانه ای کشور مشتمل بر تفاهم نامه و دستورالعمل و مقررات اجرايی گلخانه ها
تدوين و به شماره  383/8115توسط وزير محترم جهاد کشاورزی جهت اجرا ابالغ گرديد.
با توجه به اهميت و لزوم بازنگری ،اصالح و بهبود فرايندهای انجام کار بمنظور کاهش هزينه ها ،زمان و مراحل انجام
کار و تسهيل در سرمايه گذاری از يک طرف و بهره گيری از تجارب و نتايج ناشی از اجرای نظام در سنوات گذشته
نظير شناسايی موانع ،نقاط ضعف و فرصتها از طرف ديگر ،با تشکيل کارگروه تخصصی مرکب از مديران و کارشناسان
واحدهای ذيربط نظام مذکور مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته است.
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ماده 1ـ تعاریف:

 معاونت امور باغبانی :منظور معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می باشد.
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی :منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا .می باشد.
 متقاضی :به کليه اشخاص حقيقی و حقوقی اطالق می گردد که درخواست پروانه های ايجاد و توسعه واحدهای
گلخانه ای و قارچ خوراکی را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی داشته و نسبت به سرمايه گذاری در اين خصوص
اقدام می نمايند.
 مهندس ناظر :شخص حقيقی يا حقوقی دارای رتبه و صالحيت حرفهای از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی که بمنظور انجام خدمات مهندسی و يا نظارت فنی بر عمليات اجرائی به منظور
اطمينان از تطابق نقشه ها و مشخصات فنی از ابتدا و در حين عمليات اجرايی از طرف سازمان نظام مهندسی
کشاورزی به متقاضی معرفی می گردد.
 مهندس مشاور :شخص حقيقی يا حقوقی دارای رتبه و صالحيت حرفهای از سازمان مديريت و برنامه ريزی
کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد که به منظور امکان سنجی ،طراحی برآورد اقتصادی و مالی و
راهبری پروژههای ايجاد و احداث ،بهسازی و نوسازی و يا توسعه از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به
متقاضی معرفی میگردد.
 پيمانکار :شخص حقيقی يا حقوقی است که دارای رتبه و صالحيت حرفهای پيمانکاری از سازمان مديريت و
برنامهريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد که به منظور اجرای نقشههای محاسباتی و موقعيتی
پروژه احداث ،بهسازی و نوسازی و توسعه تائيد شده مهندس مشاور و از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به
متقاضی معرفی میگردد.
 مسئول فنی :مهندس دارای گواهينامه در رشتههای مرتبط با توليد محصوالت گلخانهای و پرورش قارچ خوراکی و
دارای صالحيت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی که با گذراندن دورههای کارورزی عملی ،مهارت و تخصص
خدمات مهندسی توليد و نگهداری محصوالت گلخانهای و قارچ خوراکی را کسب و از سازمان نظام مهندسی
کشاورزی گواهينامه مسئول فنی دريافت کرده است.
 گلخانه :گلخانه عبارت است از سازه اسکلتی با پوشش شفاف قابل نفوذ نسبت به نور که در آن با کنترل عوامل
اصلی توليد (نور ،دما ،رطوبت و دی اکسيد کربن) و نهادههای مؤثر بر رشد و نمو گياه امکان توليد مطلوب
محصوالت مختلف زراعی و باغی فراهم گرديده و میتوان گياه را در مقابل خسارات عوامل نامساعد حفظ کرد.
 گلخانه تجاری :اين نوع گلخانه دارای اسکلت و پوشش متناسب با اقليم منطقه و نوع محصول توليدی بوده و
دارای سطوح وسيع تر نسبت به ساير گلخانهها برای توليدات مختلف میباشد و امکان استفاده از آن در تمام فصول
سال وجود دارد (بحثهای صورت گرفته در اين نظام مربوط به گلخانههای تجاری برای توليد محصوالت گلخانهای
و واحدهای اقتصادی پرورش قارچ خوراکی میباشد).
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 واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی :عبارت است از مجموعه سالنهای توليد و ابنيه مورد نياز برای توليد و
پرورش قارچ خوراکی که بطور استاندارد و با رعايت ضوابط فنی مربوطه احداث گرديده است و امکان تامين شرايط
محيطی مورد نياز (دما ،رطوبت نسبی و دی اکسيدکربن) را برای قارچ خوراکی فراهم مینمايد.
 طرح توجيه فنی ،اقتصادی و مالی :به مجموعه ای از اطالعات شامل موارد فنی ،اقتصادی و مالی مرتبط با
واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی که بوسيله مهندس مشاور دارای صالحيت تهيه و توسط متقاضی سرمايه
گذاری جهت دريافت پروانه تاسيس به سازمان نظام مهندسی ارائه می گردد.
 نظارت :مجموعه خدمات و اقداماتی است که برای کنترل و حصول اطمينان از صحت اجرای کار طبق اسناد و
مدارک قرارداد انجام میشود.
 موافقت اصولی :مجوزی است که با درخواست اوليه متقاضی برای احداث واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی و قبل
از هر گونه اقدام فقط برای آندسته از متقاضيان فاقد اسناد مثبته(آب و زمين) توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
صادر میگردد و هيچگونه تعهدی برای وزارت جهاد کشاورزی و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی ايجاد نمیکند.
 پروانه تاسيس :مجوزی است که پس از ارائه مدارک مورد نياز و در صورت داشتن شرايط الزم متقاضی ،برای
احداث واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی در زمين مورد تائيد توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر میشود.
 پروانه بهرهبرداری :مجوزی است که پس از اتمام عمليات ساخت و احداث و نصب تجهيزات مطابق با طرح و
تائيد مهندس ناظر در واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی ،جهت آغاز فعاليت در توليد محصول توسط سازمان نظام
مهندسی کشاورزی صادر میشود.
 پروانه توسعه :مجوزی است که بهرهبردار به منظور توسعه و افزايش مساحت و ظرفيت توليد واحد گلخانه ای و
قارچ خوراکی موجود در سطح زمين تحت فعاليت خود درخواست مینمايد و در صورت احراز شرايط الزم توسط
سازمان نظام مهندسی کشاورزی صادر میگردد.
 مجتمع گلخانه ای و یا قارچ خوراکی :مجموعه ای است که در آن واحدهای گلخانه ای و يا قارچ خوراکی به
صورت متمرکز و در اراضی باالی  1هکتار با رعايت حداقل فواصل و حريم ها و در مکانهای مناسب و براساس
نتايج تاييد شده مطالعات صورت گرفته توسط مهندسين مشاور ذيصالح و دارای رتبه از مراجع قانونی و پس از
اجرای زيرساختها و تاسيسات زيربنائی مورد نياز احداث می گردد و در آن گروهی در قالب واحدهای مستقل فعاليت
می نمايند که ممکن است به صورت مالکيت واحد و يا در قالب نظام های بهره برداری خاص اداره گردد.
 شهرک گلخانه ای :مجموعه ای است که در آن واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به صورت متمرکز و
براساس نتايج تاييد شده مطالعات صورت گرفته توسط مهندسين مشاور ذيصالح و دارای رتبه و پس از اجرای
زيرساختها و تاسيسات زيربنائی مورد نياز ايجاد و درحال فعاليت و بهره برداری می باشند .
 مدارک مالکيت قانونی :اين مدارک شامل موارد ذيل می باشد :اسناد مالکيت شش دانگ ،آراء قطعيت يافته
صادره از محاکم قضايی مبنی تاييد مالکيت اشخاص حقيقی و حقوقی پس از صدور اجرائيه ،گواهی اداره ثبت اسناد
و امالک بر مالکيت متقاضی در عرصه ،آرای قطعی صادره از شورای حل اختالف مبنی بر اثبات مالکيت منوط به
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اخذ استعالم مبنی بر تاييد مالکيت از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ،تاييديه مرجع ذيصالح مبنی بر مستثنی
بودن اراضی مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی (اداره منابع طبيعی يا اداره راه و شهرسازی حسب مورد) در
مناطقی که به گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قديم االيام از سوی
اشخاص به عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل سابقه تصرف مالکانه متقاضی را تاييد نمايد.
 نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور :به مجموعه نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ
خوراکی به انضمام نشريه  578سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اطالق می شود.
ماده  2ـ اهداف:
الف -هدف اصلی :
انجام امور اجرايی صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و واحدهای توليد و پرورش قارچ های خوراکی توسط سازمان
نظام مهندسی کشاورزی بمنظور اعمال مديريت بهينه و ارتقاء سطح وظايف حاکميتی دولت از طريق سياستگذاری،
برنامه ريزی ،حمايت  ،هدايت امور اجرايی و نظارت برحسن انجام آنها
ب -اهداف فرعی:
 .3بهرهگيری حداکثری از پتانسيل ها و ظرفيتهای بخش غيردولتی کشاورزی
 .8استانداردسازی فرآيندهای انجام کار
 .1تعيين وظايف و نقش هر يک از واحدهای درگير در اجرای کار
 .5ارتقاء سطح نظارت و ارزيابی بر عملکردها
 .1افزايش بهره وری از طريق استفاده بهينه از منابع و امکانات
 .2تسهيل و تسريع در صدور مجوزها و پروانه ها بمنظور ارتقاء رضايت مندی ارباب رجوع و افزايش سرمايهگذاری
 .7فراهم آوردن زمينه های ايجاد اشتغال فارغ التحصيالن بخش کشاورزی
ماده  -3شرح اجمالی فرآیند :
شامل کليه مراحل مربوط به ايجاد يا توسعه واحدهای گلخانه ای و واحدهای توليد و پرورش قارچ خوراکی که مشتمل
بر درخواست و صدور موافقت اصولی ،پروانه های تاسيس ،بهره برداری و توسعه و انجام تمديد ،ابطال و نظارت ميباشد.
ماده -4وظایف واحدهای مرتبط با نظام صدور پروانه ها و مجوزها به شرح زیر تعيين می گردد :
الف ـ معاونت امور باغبانی:
 .3تدوين سياستها و برنامههای مربوط به واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی و ابالالغ باله سالازمان جهادکشالاورزی
استانها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت اجرا
 .8تهيه ،تدوين و ابالغ دستور العمل ها ،استانداردها و سالاير ضالوابط و مقالررات فنالی ،اجرايالی ،نظالارتی مربالوط باله
واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به سازمان جهادکشاورزی استانها و سازمان نظام مهندسی کشالاورزی جهالت
اجرا
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 .1نظارت عاليه بر عملکرد سازمان جهادکشاورزی استانها و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در انجام وظايف واگذار
شده
 .5نيازسنجی و تعيين عناوين و تدوين سرفصلهای مربوط به دورههای آموزشی مورد نياز کارشناسان نظام مهندسی
کشاورزی ،سرمايه گذاران ،مسئولين فنی ،مهندسی مشاور ،ناظر و پيمانکاران مرتبط با نظالام صالدور پرواناله هالای
واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی
 .1همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مربالوط باله فعاليالت هالای
واگذار شده
 .2هدايت و حمايت از سرمايهگذاری در ايجاد و توسعه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی
 .7فراهم آوردن زمينه های تعامل همکاری فی ما بين واحدها و فعاالن نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور
 .2بررسی مستمر قوانين و مقررات فنی ،اجرايی و نظارتی مرتبط با موضوع و اقدام در جهت رفع مشکالت و نارسايی
های آن
 .0پيگيری امور مربوط به بيمه سازه ،تجهيزات و محصوالت گلخانه ای و قارچ خوراکی
 .33همکاری با مرکز نوسازی و تحول اداری و مرکالز فنالاوری اطالعالات و ارتباطالات در طراحالی و اسالتقرار سيسالتم
الکترونيکی نظام صدور مجوزها و پروانه ها درچارچوب ضوابط و مقررات دولت الکترونيک
 .33همکاری در تدوين تعرفه های مربوط به خدمات نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور با سازمان نظام مهندسالی
کشاورزی مطابق با نظام تدوين تعرفه های وزارت جهادکشاورزی
 .38حمايت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی در زمينه اطالع رسانی عمومی درخصوص نظالام صالدور پرواناله هالای
واحدهای گلخانه ای و قارچ های خوراکی
ب ـ سازمان جهاد کشاورزی استان:
 .1همکاری در تدوين برنامه ها ،دستورالعملها  ،استانداردها و ساير ضوابط فنی ،اجرايی و نظارتی مربوط به نظام
گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور
 .2اجرای کامل سياستها ،برنامه ها ،دستورالعمل ها ،استانداردها و ساير ضوابط و مقررات فنی ،اجرايی و نظارتی نظام
گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور
 .3نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی درخصوص وظايف واگذار شده و گزارش به معاونت امور باغبانی
مطابق با نظام پايش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی
 .4هدايت و حمايت از سرمايه گذاری در حوزه های مربوط به واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مطابق با سياستها و
برنامه های معاونت امور باغبانی
 .5اعالم برنامه ها و ظرفيت های ايجاد و توسعه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در ابتدای هر سال و تغييرات
احتمالی آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .6ايجاد هماهنگی و همکاری بين ساير دستگاه های استانی وظيفه مند با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در اجرای
نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور
 .7همکاری با معاونت امور باغبانی در تعيين عناوين دوره ها و کارگاههای آموزشی مربوط به فعاليت های واگذار شده
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 .8همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاورزی در برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مربوط به فعاليت های
واگذار شده
 .9همکاری با مراکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطالعات و ارتباطات در طراحی و استقرار سيستم الکترونيکی
نظام صدور مجوزها و پروانه ها درچارچوب ضوابط و مقررات دولت الکترونيک
 .11شناسايی و احصاء مشکالت و نارسائيهای مربوط به نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ
خوراکی و اعالم به معاونت امور باغبانی
 .11رسيدگی به پرونده آندسته از متقاضيان پروانه های تاسيس و بهره برداری که دارای سابقه ابطال می باشند.
 .12همکاری با سازمان نظام مهندسی در زمينه اطالع رسانی عمومی درخصوص نظام صدور پروانه های
واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی
ج ـ سازمان نظام مهندسی کشاورزی:
 .3رعايت کامل سياستها ،برنامه ها ،دستورالعمل ها ،استانداردها و ساير ضوابط و مقررات فنی و اجرايی ابالغی وزارت
جهاد کشاورزی و ارائه پيشنهادات اصالحی
 .8اجرای فرايند صدور ،تمديد ،توسعه و ابطال موافقت اصولی ،پروانه های تاسيس و بهره برداری واحدهای گلخانه
ای و قارچ خوراکی
 .1ابالغ دستورالعمل ها ،استانداردها و ساير ضوابط و مقررات فنی و اجرايی مرتبط ،به واحدهای ذيربط جهت اجرا
 .5تامين منابع انسانی ،امکانات و تجهيزات مورد نياز جهت صدور پروانه ها
 .1پيشنهاد تعرفه های مربوط به صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در قالب نظام تعيين تعرفه
های وزارت جهاد کشاورزی
 .2شناسايی و اعالم مشکالت و موانع اجرايی و قانونی مرتبط با نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور به معاونت
امور باغبانی
 .7اطالع رسانی عمومی درخصوص نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی
 .2حفظ و نگهداری از پرونده ها و سوابق مربوط به صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مطابق با
مقررات مربوط به حفظ اسناد (ده ساله)
 .0برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مورد نياز برای توانمند سازی کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی،
سرمايه گذاران ،مسئولين فنی ،مهندسی مشاور ،ناظر و پيمانکاران مرتبط با نظام صدور پروانه های واحدهای
گلخانه ای و قارچ خوراکی
 .33همکاری با مراکز نوسازی و تحول اداری و فناوری اطالعات و ارتباطات در طراحی و استقرار سيستم الکترونيکی
نظام صدور مجوزها و پروانه ها درچارچوب ضوابط و مقررات دولت الکترونيک
 .33تهيه و اعالم گزارش های عملکرد ماهانه و موردی مربوط به صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ
خوراکی به معاونت امور باغبانی و سازمان جهادکشاورزی استان
 .38اخذ گزارشات نظارتی مهندس ناظر و اعالم تخلفات احتمالی به سازمان جهاد کشاورزی استان جهت اطالع و
اقدام مقتضی
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ماده -5به منظور هماهنگی در اجرای سياستها ،برنامهها و دستورالعمل ها و استانداردها و ساير امور مربوط نظام
گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور «ستاد مرکزی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و
قارچ خوراکی» در معاونت امور باغبانی و «کميته استانی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه
ای و قارچ خوراکی» در سازمان جهاد کشاورزی استان ها با ترکيب و شرح وظايف زير تشکيل میگردد:
الف ـ ترکيب و وظایف ستاد مرکزی :


-

ترکيب

معاون وزير در امور باغبانی
مديرکل دفتر امور گلخانه ها  ،گياهان دارويی و قارچ
معاون طرح و برنامه و پشتيبانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی
نماينده تام االختيار معاونت برنامه ريزی و اقتصادی
نماينده تام االختيار معاونت آب ،خاک و صنايع
نماينده تام االختيار سازمان تحقيقات آموزش و ترويج
روسای مناطق يک و دو مديران باغبانی کشور ( دو نفر)
نماينده تام االختيار شرکت شهرک های کشاورزی
نماينده تام االختيار بانک کشاورزی
نماينده تام االختيار مرکز نوسازی و تحول اداری
ساير اعضاء حسب مورد

رئيس
دبير وعضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

تبصره  :1احکام اعضاء ستاد توسط رئيس ستاد صادر می گردد.
تبصره  :2دبير ستاد مرکزی میتواند ،درصورت لزوم از ساير کارشناسان و صاحب نظران در جلسات ستاد دعوت بعمل
آورد.
تبصره :3جلسات ستاد مرکزی حداقل هر دو ماه يک بار در محل دفتر امور گلخانه ها ،گياهان دارويی و قارچ تشکيل
می گردد.
تبصره :4مصوبات ستاد مرکزی توسط رئيس ستاد جهت اجرا ابالغ می گردد.


وظایف

 فراهم آوردن زمينههای اجرای سياستها و برنامههای نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور هماهنگی و کمک به اجرای مطلوب دستورالعملها و استانداردهای اجرايی و نظارتی نظام گلخانه ای و قارچ خوراکیکشور
 بررسی و اتخاذ تصميم جهت رفع موانع و مشکالت احتمالی در اجرای نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور همکاری در اجرای فعاليتها و اقدامات در حوزههای آموزشی و تحقيقاتی مربوط به نظام گلخانه ای و قارچ خوراکیکشور براساس سياستها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی
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ب-ترکيب و وظایف کميته استانی


ترکيب

-

رئيس سازمان جهادکشاورزی استان
مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان
معاون توليدات گياهی
رييس شورای نظام مهندسی کشاورزی استان
معاون امور برنامه ريزی و اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان
مدير شعب بانک کشاورزی استان
نماينده تام االختيار شرکت شهرک های کشاورزی استان
نماينده تام االختيار تشکل توليد محصوالت گلخانه های استان
نماينده تام االختيار تشکل توليد قارچ خوراکی استان
ساير اعضاء حسب مورد

رئيس
دبير و عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

تبصره  :1احکام اعضاء کميته توسط رئيس کميته صادر می گردد.
تبصره :2جلسه ی کميته استانی حداقل هر يک ماه يک بار تشکيل می گردد.
تبصره :3يک نسخه از صورتجلسه کميته استانی به معاونت امور باغبانی ارسال می گردد.

 وظایف:

 فراهم آوردن زمينههای اجرای سياستها و برنامههای نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور در محدوده اختياراتاستان
 هماهنگی و کمک به اجرای مطلوب دستورالعملها و استانداردهای اجرايی و نظارتی نظام گلخانه ای و قارچخوراکی کشور در محدوده اختيارات
 بررسی و اتخاذ تصميم جهت رفع موانع و مشکالت احتمالی در اجرای نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور درمحدوده اختيارات
 همکاری در اجرای فعاليتها و اقدامات در حوزههای آموزشی و تحقيقاتی مربوط به نظام گلخانه ای و قارچ خوراکیکشور براساس سياستها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اختيارات استان
تبصره :کميته استانی مجاز به انجام تغيير و يا دخل و تصرف در مفاد اين نظام و ساير آيين نامه ها ،مقررات و
بخشنامه های ابالغی مرتبط نبوده و می تواند مشکالت و راهکارهای پيشنهادی خود را جهت بررسی به معاونت امور
باغبانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعالم نمايد.
ماده  -6مدارک مورد نياز جهت صدور موافقت اصولی و ساير پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به
شرح زير تعيين می گردد.
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الف  :مدارک عمومی:
 اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملی متقاضی برای اشخاص حقيقی يک قطعه عکس 1*5 تصوير پايان خدمت يا معافيت برای مشمولين نظام وظيفه تصوير آخرين مدرک تحصيلی اصل و تصوير اساسنامه و تاييديه ثبت شرکتها برای اشخاص حقوقیب :مدارک اختصاصی:
 موافقت اصولی:
 درخواست کتبی متقاضيان (درصورت نياز) پروانه تاسیس و توسعه:
 فرم تکميل شده درخواست توسط متقاضی -ارائه فتوکپی پالن نقشه به همراه مختصات جغرافيايی (از جمله نقاط  UTMو )...

ارائه طرح توجيه فنی ،اقتصادی و مالی تهيه شالده توسالط مهنالدس مشالاور دارای صالالحيت از سالازمان مالديريت وبرنامه ريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی
آزمون ميزان آبدهی (دبی)  EC ،آب و آناليز آب و خاک مدارک مالکيت قانونی محل مورد تقاضا شامل : oبنچاق ،اصل سند به همراه تصوير آن در مورد اراضی دارای سند،
 oقولنامه و تصوير آن به همراه تائيديه مديريت جهاد کشاورزی شهرستان يا شورای اسالالمی در مالورد اراضالی
قولنامهای فاقد سند رسمی درصورتيکه با توجه به محدوديت های مربوط به پرداخالت تسالهيالت باله اراضالی
فاقد سند ،متقاضی درخواست دريافت هيچگونه تسهيالتی را نداشته باشد.
 oارائه اجارهنامه رسمی غيرقابل فسخ به مدت  31سال به همراه تصوير آن در مورد اراضی استيجاری .قالرارداد
اجاره از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظيم ومدت اعتبار آن حداقل  31سالاله و از تالاريخ صالدور پرواناله تاساليس
می باشد( .قراردادهای اجاره در اراضی ملی و دولتی از شروط اين تبصره مستثنی می باشند).
به دليل غيرمنقول بودن تاسيسات و سرمايه گذاری های ثابت ،امکان احداث واحدهای پرورش قارچ دکمه ای
در زمينهای استيجاری از شخص حقيقی وجود ندارد.
 oزمينهای اصالحات اراضی مفروز الرعيه
 oزمينهای واگذاری از طريق کميسيون ماده  13و  18واگذاری اراضی ملی و دولتی
 oزمينهای اوقافی به شرط موافقت کتبی سازمان اوقاف
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 oزمينهای وابسته به آستانه ای (آستان اماکن متبرکه و زيارتگاه ها)
تبصره :1درصورت دو بار تمديد پروانه تاسيس ،ارائه آزمون دبی و ای سی آب الزم است.
تبصره :2آزمون آناليز خاک فقط برای کشت های خاکی الزم است.
تبصره  :3اراضی که توسط متقاضی ارائه می شود می بايست بالمعارض باشد و از طريق مراجع ذيصالالح مالورد تائيالد
قرار گيرد.
 پروانه بهره برداری
 فرم تکميل شده درخواست پروانه بهره برداری اصل پروانه تاسيس گواهی پايان کار تائيد شده توسط مهندس ناظر براساس نقشه های اجرايیماده -7مراحل انجام کار فرايند های صدور موافقت اصولی و ساير پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ های
خوراکی بشرح زير تعيين می گردد:
الف -صدور موافقت اصولی:
 -3تکميل فرم درخواست موافقت اصولی و تحويل به سازمان نظام مهندسی کشاورزی توسط متقاضی
 -8بررسی درخواست و تطبيق با سياستها  ،برنامه ها و ظرفيتهای اعالم شده
 -1صدور موافقت اصولی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 -5تحويل به متقاضی
ب -صدور پروانه های تأسيس  /توسعه:
 .3مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سامانه الکترونيکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکميل
فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز به صورت دستی يا از طريق سامانه
 .8ثبت درخواست ،تشکيل پرونده و ارائه کد رهگيری به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .1اخذ استعالم از سازمانهای ذيربط ( استعالم از شرکت آب منطقه ای استان ،شرکت برق منطقه ای استان،
اداره محيط زيست شهرستان  ،اداره امور اراضی شهرستان)
 .5بررسی و تطبيق مدارک و استعالمات با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه تاسيس واحدهای گلخانه ای
و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعالم به متقاضی توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .1ارائه طرح توجيهی فنی ،اقتصادی و مالی تاييد شده توسط مشاور ذيصالح
 .2صدور پروانه تاسيس  /توسعه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .7تحويل پروانه:
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 نسخه اصلی به متقاضی نسخه دوم مديريت باغبانی استان نسخه سوم درج در پرونده و بايگانیتوضيحات:
 -1متقاضيان موظفند حداکثر ظرف مدت يک ماه نسبت به تهيه طرح توجيهی فنی ،اقتصادی و مالی توسط
مهندسين مشاور دارای صالحيت مرتبط از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی
کشاورزی ،اقدام نمايند.
-2

به منظور استفاده حداکثری از تجارب و توانمندی های فنی انجمن قارچ خوراکی ايران ،طرح توجيهی فنی،
اقتصادی و مالی توسط مهندس مشاور دارای صالحيت ،جهت بررسی و اعالم نظر مشورتی به انجمن مذکور
ارائه و انجمن موظف است حداکثر ظرف  33روز پس از وصول طرح نسبت به بررسی و اعالم پاسخ بدون اخذ
هرگونه حق الزحمه اقدام نمايد.

-3

مشاور طرح در پذيرش يا عدم پذيرش نظرات مشورتی انجمن قارچ خوراکی مختار و در تمامی موارد
مسئوليت تهيه و تائيد طرح بر عهده ايشان می باشد.

-4

چنانچه انجمن قارچ خوراکی در زمان تعيين شده نسبت به بررسی و اعالم پاسخ اقدام ننمايد ،موضوع خاتمه
يافته و گزارش آن توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی به سازمان جهادکشاورزی استان اعالم می گردد.

-5

هر گونه تغيير در نقشه اجرايی تائيد شده در حين اجرا ،با پيشنهاد مهندس ناظر و تاييد مهندس مشاور مربوطه
با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام و تغييرات ايجاد شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جهت درج در
سوابق ارايه میگردد.

-6

درصورت منفی بودن پاسخ ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی  33روز کاری
بصورت کتبی همراه با ذکر داليل به متقاضی اعالم نمايد.

-7

دريافت هرگونه مجوز و استعالم از دستگاههای ذيربط برعهده خود متقاضی می باشد.

ج -صدور پروانه بهرهبرداری:
 .1مراجعه متقاضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سامانه الکترونيکی صدور مجوزها و پروانه ها و تکميل
فرم درخواست و اعالم پايان ساخت و تجهيز واحد ،ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز به صورت دستی يا از طريق
سامانه
 .2ثبت درخواست و تشکيل پرونده متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .3اخذ استعالم از سازمانهای ذيربط درصورت انقضاء اعتبار استعالم های قبلی.
 .4تحويل گواهی پايان کار تکميل و تاييد شده توسط مهندس ناظر مبنی بر اتمام کار به سازمان نظام مهندسی
کشاورزی
 .5بررسی و تطبيق مدارک و استعالم با ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه
ای و قارچ خوراکی بمنظور رفع نقص و اعالم به متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
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 .6ارائه قرارداد با مسئول فنی واجد شرايط در چارچوب نظام گلخانهای کشور و معرفی به سازمان نظام مهندسی
کشاورزی توسط متقاضی
 .7صدور پروانه بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 .8تحويل پروانه:
 نسخه اصلی پروانه به متقاضی نسخه دوم مديريت باغبانی استان نسخه سوم درج در پرونده و بايگانیتوضيحات:
 -3درصورت منفی بودن پاسخ ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است مراتب را حداکثر طی  33روز کاری
بصورت کتبی همراه با ذکر داليل به متقاضی اعالم نمايد.
 -8متقاضيان موظفند عمليات ساخت واحد خود را مطابق با نقشه اجرايی و ساير ضوابط اعالمی از سالوی وزارت
جهادکشاورزی و زير نظر مهندس ناظر دارای رتبه مرتبط از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و سالازمان
نظام مهندسی کشاورزی انجام دهند.
 -1مهندس ناظر موظف است گزارشات مربوط به نظارت را به سالازمان جهادکشالاورزی اسالتان و سالازمان نظالام
مهندسی کشاورزی جهت اطالع و اقدام مقتضی اعالم نمايد.
ماده  -8سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است حداکثر يک ماه پس از ثبت تقاضا و تشکيل پرونده نسبت به
صدور پروانه های تاسيس و بهره برداری اقدام نمايد.
تبصره :1هرگونه تاخير ناشی از کوتاهی متقاضی به زمان مورد نظر اضافه می گردد.
تبصره  :2زمان تعيين شده برای ارائه طرح توجيه فنی ،اقتصادی و مالی توسط متقاضيان به زمان صدور پروانه تاسيس
اضافه می گردد.
ماده  -9درصورت عدم صدور پروانه های تاسيس يا بهره برداری مطابق با زمان تعيين شده متقاضی می تواند مراتب
را جهت رسيدگی از طريق مديريت باغبانی استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعالم تا در کميته استانی موضوع
ماده  1اين دستورالعمل مورد رسيدگی و تصميم گيری قرار گيرد.
تبصره :درصورت عدم امکان تصميم گيری در کميته استانی ،موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصميم و پاسخ به متقاضی
به هياتهای انتظامی ارجاع داده شود.
ماده  -11مدت اعتبار موافقت اصولی ،پروانه های تاسيس و بهره برداری واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی به
شرح ذيل می باشد:
 اعتبار موافقت اصولی يک سال بوده و قابل تمديد برای يک دوره  2ماهه است. اعتبار پروانه تاسيس يک سال بوده و قابل تمديد برای دو دوره  2ماهه است. اعتبار پروانه بهره برداری  1سال و قابل تمديد بدون محدوديت درچارچوب ضوابط و مقررات می باشد.16

ماده  -11دارنده پروانه تاسيس موظف است قبل از هرگونه اقدام اجرايی نسبت به تهيه نقشاله هالای اجرايالی توسالط
مشاور دارای صالحيت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور جهالت تحويالل باله
سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام و براساس آن نسبت به تاسيس واحد گلخانه ای و قارچ خوراکی عمل نمايد.
ماده  -12سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است به منظور امکان انتخاب مهندسين مشاور ،نالاظر و پيمانکالار
دارای صالحيت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور توسط متقاضی برای انجام
امور کارشناسی و همچنين تهيه و تائيد طرحهای توجيهی ،اطالعات مربوط به مهندسين مشاور ،ناظر و پيمانکار مذکور
را به تفکيک استانی تهيه و از طريق سامانه الکترونيکی در اختيار متقاضيان قرار دهد.
ماده  -13سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در بررسی و تاييد صالحيت و رتبه بندی مهندسالين مشالاور
جهت تهيه و طرح های توجيه فنالی ،اقتصال ادی و مالالی مربالوط باله تاساليس واحالدهای گلخاناله ای و قالارچ خالوراکی
استانداردها ،معيارها و مالک های اعالمی از طرف وزارت جهادکشاورزی را رعايت نمايد.
ماده  -14کليه مشاورين ،ناظران و پيمانکاران مرتبط با احداث واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی موظفند متناسب
با نوع مسئوليت وحسن اجرای تعهدات خود نسبت به ارائه تعهدنامه محضری مطابق با فرمهای تعيين شده اقدام نمايند.
(فرم های شماره  38 ،33و) 31
ماده  -15دارندگان پروانه بهره برداری که دارای يکی از شرايط ذيل باشند موظف به استخدام مسئول فنی نميباشند:
 -3توليدکنندگان خبره و با تجربه محصوالت گلخانه ای و قارچ خوراکی که دارای سوابق توليدی به مدت حداقل 1
سال در رشته مرتبط با فعاليت خود می باشند با ارائه مدارک مثبته به سازمان جهاد کشاورزی استان ذيربط اخالذ
تائيديه رسمی.
 -8فارغ التحصيل رشته های کشاورزی بوده و ساير شرايط مسئولين فنی مطابق با ضوابط مربوطه را داشته باشد.
ماده  -16سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است با هماهنگی های الزم از پتانسيل ها و ظرفيتهای آموزشی
انجمن قارچ و تشکل گلخانه ای جهت آموزش و توانمندسازی مهندسين مشاور ،ناظر و مسئولين فنی بمنظور تهيه و
تاييد طرح و يا مديريت توليد واحد گلخانه و قارچ خوراکی استفاده نمايند.
ماده  -17تغييرکشت در داخل يک گروه محصولی ،نياز به اخذ مجوز نداشته و صرفا با اعالم متقاضالی باله سالازمان
نظام مهندسی کشاورزی و اصالح پروانه ،انجام می گيرد.
ماده  -18صدور پروانه برای گلخانههای باالتر از سقف  1هکتار ،مستلزم ارجاع کار به مهندسان مشاور و ناظر
صالحيتدار و دارای رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی میباشد.
ماده  -19سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در جهت تسريع و تسهيل در انجام کار ،اطالعات مربوط به
مراحل صدور پروانه های تاسيس و بهره برداری را به نحو مقتضی در اختيار عموم قرار دهد.
ماده  -21درصورتيکه به داليلی نظير استعفا ،فوت ،ترک خدمت و ...امضای پروانه های تاسيس يا بهره برداری
توسط مقام مجاز در زمان تعيين شده امکان پذير نباشد ،پروانه ها با امضای رئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی يا
نماينده قانونی وی صادر میگردد.
ماده  -21سازمان نظام مهندسی کشاورزی در شرايط زير موظف به ابطال پروانه های تاسيس و بهره برداری ميباشد:
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الف -گزارش نظارتی مستند مديريت باغبانی و يا سازمان نظام مهندسی کشاورزی پس از بررسی و تاييد توسط سازمان
جهاد کشاورزی استان .
ب  -آراء و احکام قطعی هياتهای انتظامی و مراجع ذيصالح قضائی
تبصره :ساير موارد مرتبط با ابطال پروانه ها در مرحلاله اول در کميتاله اسالتانی بررسالی و تصالميم گيالری مالی شالود و
درصورت نياز به معاونت امور باغبانی جهت اخذ تصميم ارجاع می گردد.
ماده  -22درصورت فوت دارنده پروانه های تاسيس يا بهره برداری حقوق متعارف ناشالی از پرواناله متعلالق باله وراث
قانونی بوده و بايد با رعايت قوانين و مقررات نسبت به درخواست صدور بنام خود اقدام نمايند.
ماده  -23سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است در اجرای وظايف واگذار شده نظام گلخانه ای و قارچ
خوراکی کشور زمينههای الزم به منظور همکاری و استفاده از پتانسيلها و توانمندیهای اعضاء و تشکل های
غيردولتی ذيربط را فراهم آورد.
ماده  –24کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کهه اقهماب هه یا هیح واحهم ا گلخانهه ا و قها خ رهو اکی
مینماینم ،موظفنم ضمن عایت کلیه قوانین و مقر ات از جمله قانون کا و یمه یامین اجتماعی و مچنین
نسبت ه رقرا

یمه اماکن ،یجهیزات و نیرو انسانی شاغل و یمه مسئولیت ممنی اقماب نماینم.

ماده  -25بمنظور اعمال مديريت مطلوب ،ساماندهی و ارتقاء سطح نظارت بالر احالداث شالهرک هالای گلخاناله ای و
مجتمع های گلخانه ای و قارچ خوراکی ،مجوز های ايجاد و توسعه آن توسالط سالازمان جهادکشالاورزی اسالتان صالادر
می گردد.
تبصره :پروانه های تاسيس ،بهره برداری و توسعه واحدهای مستقر در شهرک هالا و مجتمالع هالای مالذکور ،پالس از
آمادهسازی زيرساختها از طريق بخشهای دولتی يا غير دولتی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رعايت اين مفاد
اين نظام صادر می شود.
ماده  -26بمنظور مديريت و ساماندهی بر توليدات محصوالت گلخانه ای و قارچ خالوراکی معاونالت امالور باغبالانی و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ ابالغ اين نظام با رعايت قوانين و مقررات
نسبت به صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی فاقد پروانه اقدام نمايند.
تبصره :معاونت امور باغبانی ظرف سه ماه پس از ابالغ اين نظام نسبت به اعالم سياستها و ضوابط مربوط به سالازمان
نظام مهندسی کشاورزی جهت اجرا اقدام نمايند.
ماده  -27سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف است نسبت به استقرار نمايندگی در شهرستانها جهت انجام بخشی
از امور مربوط به صدور پروانهها اقدام نمايد.
ماده  -28نظر به لزوم استمرار در اصالح و بهبود فرايندها و به منظور رفع مشکالت اجرايی و بهره مندی از ساير
نظرات اصالحی مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است در قالب نظام اصالح روشها و بهبود فرايندها حداکثر دو
سال پس از ابالغ اين نظام نسبت به بازنگری و اصالح مجدد آن اقدام نمايد.
ماده  – 29سازمان نظام مهندسی کشاورزی در چارچوب دستورالعملهای مربوطه ،نسبت به نظارت بر فرايند صالدور
مجوز تاسيس و پروانه بهرهبرداری اقدام نمايد .در صورتيکه بر اساس نتايج گزارش نظارتی يا حسب اعالم معاونت امور
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باغبانی ،وظايف و تعهدات موضوع اين نظام و ساير ضوابط و مقررات مربوطه توسط سازمان نظام مهندسی کشالاورزی
رعايت نشده باشد ،مراتب جهت بررسی به ستاد مرکزی موضوع ماده  1اين دستورالعمل ارجاع و درصورت احراز تخلف،
ضمن ابطال پروانه صادره ،موضوع جهت رسيدگی واقدام به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اعالم می گردد
تبصره :جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور سازمان نظام مهندسی کشاورزی به متقاضی يا اشخاص ذينفع ،برعهالده
متخلف /متخلفان بوده و سازمان نظام مهندسی مکلف به برخورد قانونی با آنان و پيگيری تاحصول نتيجه می باشد.
ماده  -31مرکز نوسازی و تحول اداری موظف است با همکاری معاونت امور باغبالانی نظالام پالايش عملکالرد صالدور
پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی را حداکثر سه ماه از ابالغ اين نظام تهيه و جهت ابالغ پيگيری نمايد.
ماده  -31چنانچه در تفسير و يا تعبير هر يک از مواد اين نظام اختالف نظر حالادث شالود موضالوع جهالت بررسالی و
تصميم گيری به معاونت امور باغبانی ارجاع می گردد.
ماده  –32از تاريخ ابالغ اين نظام کليه ضوابط و مقررات مغاير با آن لغو و فاقد اعتبار می باشد.
ماده  -33اين دستورالعمل در  11ماده و  32تبصره تهيه و از زمان ابالغ الزم االجرا میباشد.

محمد علیطهماسبی
معاون
امور باغبانی

احمد کبیری

محمد علی جوادی

رئیس سازمان

معاون

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

19

توسعه مدیریت و منابع انسانی

بخش دوم

فرآیندها
 فرآیند صدور موافقت اصولی فرآیند صدور پروانه تاسیس فرآیند صدور پروانه بهره برداری فرایند تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری -فرآیند ابطال پروانه بهرهبرداری

21

نمودار فرآیند صدور موافقت اصولی

شروع

مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی  /سامانه الکترونيکی
و تکميل فرم درخواست
متقاضی

بررسی درخواست و تطبيق با سياستها ،برنامه ها و ظرفيت های اعالم شده
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
صدور موافقت اصولی و تحویل به متقاضی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

پایان

21

نمودار فرآیند صدور پروانه تاسیس و توسعه
شروع
مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی  /سامانه الکترونيکی
متقاضی
تکميل فرم درخواست و ارائه آن به همراه مدارک مورد نياز
متقاضی
ثبت درخواست و تشکيل پرونده وارائه کد رهگيری به متقاضی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
انجام استعالم از سازما نهای ذیربط
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
بررسی مدارک و اسعالمات با ضوابط و مقررات مربوط
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
پاسخ منفی
انتخاب مهندس مشاور دارای صالحيت و اخذ تعهد نامه
و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
متقاضی

اعالم به متقاضی جهت رفع نقص
سازمان نظام مهندسی كشاورزي

تهيه طرح توجيهی فنی ،اقتصادی و مالی

رفع اشکال و اعالم به سازمان

مهندس مشاور دارای صالحيت

نظام مهندسی كشاورزي
متقاضی

صدور پروانه با امضا رئيس
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تحويل نسخ پروانه:
 نسخه اول متقاضی و اخذ رسيد جهت اقدام
 نسخه دوم به مديريت باغبانی استان
 نسخه سوم درج در پرونده و بايگانی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

انتخاب و عقد قرارداد با پيمانکار و معرفی مهندس ناظر برای اجرای طرح
متقاضی
اخذ تعهد محضری از پيمانکار و مهندس ناظر و ارسال به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
متقاضی
پایان

22

فرآیند صدور پروانه بهره برداری
شروع

مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
/سامانه الکترونيکی
متقاضی

تکمیل فرم درخواست  ،اعالم پایان ساخت و تجهییز
واحد و ارائه آن به همراه مدارک مورد نیاز

متقاضی
ثبت درخواست ،تشکیل پرونده
و ارائه كد رهگیری به متقاضی
سازمان نظام مهندسی كشاورزی
انجام استعالم از سازمان های ذیربط درصورت
انقضاء مهلت زمانی استعالم صورت گرفته
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
ارائه فرم گواهی پایان کار تکميل شده توسط مهندس
ناظر به سازمان نظام مهندسی کشاورزی
متقاضی
بررسی پرونده و تطبيق امکانات و تجهيزات ایجاد شده با ضوابط و مقررات
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
بدون نقص

دارای نقص

متقاضی
صدور پروانه بهره برداری با امضا رئيس

پاسخ منفی

عقد قرارداد با مسئول فنی واجد شرایط و معرفی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اعالم به متقاضی جهت رفع نقص
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

رفع اشکال و اعالم به سازمان نظام

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی
متقاضی

تحویل نسخ پروانه بهره برداری:
 نسخه اول متقاضی و اخذ رسيد جهت اقدام
 نسخه دوم به مدیریت باغبانی استان

 نسخه سوم درج در پرونده متقاضی و بایگانی

اعالم پاسخ مکتوب به متقاضی با ذکر دالیل حداکثر طی  11روز

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

پایان

پایان

23

فرآیند تمدید پروانه های تاسیس و بهره برداری
شروع

مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی /سامانه الکترونيکی و
تکميل فرم درخواست
متقاضی
بررسی پرونده و بازدید کارشناسی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
دارای نقص

بدون نقص

تمدید پروانه تاسيس  /پروانه بهره برداری

اعالم به متقاضی جهت رفع نقص

با امضا رئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی
رفع اشکال و اعالم به
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تحویل نسخ پروانه تاسيس /پروانه بهره برداری

متقاضی

تمدید شده:
 نسخه اول متقاضی و اخذ رسيد جهت اقدام
 نسخه دوم به مدیریت باغبانی استان

 نسخه سوم درج در پرونده متقاضی و بایگانی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

پایان

24

نمودار فرآیند ابطال پروانه بهرهبرداری
شروع

ارائه گزارش کارشناسی مبنی بر تخطی  /درخواست متقاضی
کارشناس بازدید کننده  /متقاضی

ثبت و بررسی درخواست  /گزارش واصله
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اعالم به متقاضی و سازمان جهاد کشاورزی استان

خیر

آیا با ابطال
موافقت میشود؟

بله
ابطال پروانه تاسيس و اعالم به متقاضی و ارسال رونوشت به سازمان جهاد کشاورزی استان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

اعالم به امور اراضی و منابع طبيعی (حسب مورد)

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

پایان

25

بخش سوم

فرم ها

26

عناوین فرم های مربوط به صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ های خوراکی :
 )1فرب د روا ت صمو پروانه ا واحم گلخانها
 )2فرب د روا ت صمو پروانه ا واحم یولیم و پرو ش قا خ رو اکی
 )3فرب د روا ت یممیم موافقت اصولی/پروانه یا یح  /پروانه یو عه
 )4فرب د روا ت یممیم پروانه هره ردا
 )5فرب گوا ی پایانکا واحم گلخانه
 )6فرب گوا ی پایانکا واحم یولیم و پرو ش قا خ رو اکی
 )7فرب یعهمنامه واحم گلخانه
 )8فرب یعهمنامه واحم یولیم و پرو ش قا خ رو اکی
 )9فرب اعالب آمادگی مسئول فنی
)11

فرب یعهم محضر مهنمس مشاو

)11

فرب یعهم محضر مهنمس ناظر

)12

فرب یعهم محضر پیمانکا

)13

فرب یعهمات کا فرما

)14

فرب موافقت اصولی( شخص حقیقی)

)15

فرب موافقت اصولی( شخص حقوقی)

)16

فرب پروانه یا یح واحم گلخانه ا ( شخص حقیقی)

)17

فرب پروانه یا یح واحم گلخانه ا ( شخص حقوقی)

)18

فرب پروانه یا یح واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی( شخص حقیقی)

)19

فرب پروانه یا یح واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی ( شخص حقوقی)

)21

فرب پروانه هره ردا

واحم گلخانه ا ( شخص حقیقی)

)21

فرب پروانه هره ردا

واحم گلخانه ا ( شخص حقوقی)

)22

فرب پروانه هره ردا

واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی ( شخص حقیقی)

)23

فرب پروانه هره ردا

واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی ( شخص حقوقی)

)24

فرب پروانه یو عه واحم گلخانه ا ( شخص حقیقی)

)25

فرب پروانه یو عه واحم گلخانه ا ( شخص حقوقی)

)26

فرب پروانه یو عه واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی ( شخص حقیقی)

)27

فرب پروانه یو عه واحم یولیم و پرو ش قا خ ا رو اکی ( شخص حقوقی)
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فرم شماره 1
بسمه تعالی

شماره.……… :

«درخواست صدور پروانه های واحد گلخانهای»
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا

 ،پروانه بهرهبرداری

پروانه تاسيس

مجوز تغيير کشت

 ،پروانه توسعه

تاریخ...................:

،

 ،گواهی ابطال پروانه فعاليت

به:سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
ینجانب با مشخصات ذیل :
نام  ...................نام خانوادگی  ..........................شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................صادره از  ..............تاریخ
تولد ............ميزان تحصيالت  .........................رشته تحصيلی  .................................به نمایندگی از جانب خود

یا شرکت

(نام شرکت )  ...........................................................................به شماره ثبت ................................مورخ ............................یا تعاونی
(نام تعاونی)  ......................................به شماره ثبت ................................تقاضا دارم طبق نظام گلخانهای و قارچ خوراکی کشور
نسبت به صدور پروانه  .............................برای واحد گلخانهای با مشخصات زیر اقدام نمایيد :
 -1نوع محصول مورد کشت در گلخانه ...................................................
 -2ظرفيت توليد ساليانه ...................................................
 -3نحوه بهرهبرداری ...................................................
محل

 -4آدرس

...............................................................................................................................

سکونت

شماره تلفن منزل ................................
 -5آدرس محل احداث گلخانه ........................................................................................کد پستی ...............................شماره تلفن
گلخانه................................
 -6مسئول فنی واحد گلخانه  ..........................................................................شماره عضویت سازمان نظام مهندسی
کشاورزی .........................................رشته و مدرک تحصيلی ..................................................
 -7مساحت محل احداث گلخانه  ........................مترمربع و مساحت گلخانه  ......................مترمربع
 -8مالکيت  :شخصی رسمی

استيجاری اوقافی

استيجاری محضری

واگذاری

مفروز الرعيه

فاقدزمين

 -9منابع تامين آب مورد نياز گلخانه :
 ...................................حلقه،

چاه عميق

چاه نيمه عميق
آب لوله کشی
حقآبه

 ...................................حلقه
با انشعاب لوله  ...................................اینچ

 ...................................از منابع دائمی با ميزان حق برداشت ...................................

 -11منابع تامين برق گلخانه
ژنراتور

انشعاب برق شهری و یا روستائی

برق منطقهای

سایر منابع ....................................

 -11سایر امکانات و اظهارات تکميلی
.................................................. .................................................. .............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... ...........................
.................................................................................................... .............................................................................................................................
........................................................

نام و نام خانوادگی متقاضی ......................... :
تاریخ درخواست ...................................................:
محل امضای :
کروکی منطقهی استقرار گلخانه:

شمال
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فرم شماره 2

بسمه تعالی

«درخواست صدور مجوز  /پروانه های واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی»

شماره.……… :
تاریخ...................:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبيعی ج.ا.ا

پروانه تاسيس

 ،پروانه توسعه

 ،پروانه بهرهبرداری

 ،گواهی ابطال پروانه فعاليت

به :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
اینجانب با مشخصات ذیل :
نام  ...................نام خانوادگی  ..........................شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................صادره از  ..............تاریخ
تولد ............ميزان تحصيالت  .........................رشته تحصيلی  .................................به نمایندگی از جانب خود

یا شرکت

(نام

شرکت )  ...........................................................................به شماره ثبت ................................مورخ ............................یا تعاونی
(نام تعاونی)  ......................................به شماره ثبت  ................................تقاضا دارم طبق نظام گلخانهای و قارچ خوراکی کشور
نسبت به صدور پروانه  .............................برای واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی با مشخصات زیر اقدام نمایيد :
 -1نوع محصول مورد کشت  :صدفی

دکمهای

 -2ظرفيت توليد ساليانه...................................................
 -3نحوه بهرهبرداری ...................................................
 -4آدرس محل سکونت................................................................................کد پستی ......................................شماره تلفن
منزل................................
محل

 -5آدرس

پرورش

قارچ...................................................................... .........................................

شماره

تلفن

واحد................................
 -6نام و نام خانوادگی مدیر توليد ...............................................................................................................رشته و مدرک
تحصيلی .....................................................................شماره عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی..........................................
 -7متراژ زمين ........................مترمربع و متراژ ساختمان (سوله ها) ......................مترمربع
شخصی رسمی

 -8مالکيت :

استيجاری

استيجاری

اوقافی

محضری

واگذاری

مفروز

الرعيه

فاقدزمين
 -9منابع تامين آب مورد نياز واحد پرورش قارچ خوراکی:
چاه عميق

 ...................................حلقه

چاه نيمه عميق

 ...................................حلقه

آب لوله کشی

با انشعاب لوله ...................................اینچ

حقآبه

 ...................................از منابع دائمی با ميزان حق برداشت...................................

 -11منابع تامين برق واحد پرورش قارچ خوراکی
ژنراتور

انشعاب برق شهری و یا روستائی

برق منطقهای

سایر منابع..............................

 -11سایر امکانات و اظهارات تکميلی
......................................................................................................................................................................................................... .
................................................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................. .............................................................................................................
نام و نام خانوادگی متقاضی ................................... :
تاریخ درخواست .........................:
محل امضای ........................................................ :
کروکی منطقهی استقرار واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی:

شمال
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فرم شماره 3

شماره.……… :

سمه تعالی

«درخواست تمدید»

تاریخ...................:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبيعی ا ج.ا.ا

موافقت اصولی  ،پروانه تاسيس  ،پروانه توسعه ،
به :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
اینجانب با مشخصات ذیل :
نام  ...................نام خانوادگی  ..........................شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................صادره از  ..............تاریخ
تولد ............ميزان تحصيالت  .........................رشته تحصيلی  .................................به نمایندگی از جانب خود

یا شرکت

(نام

شرکت )  ...........................................................................به شماره ثبت ................................مورخ ............................یا تعاونی
(نام تعاونی)  ......................................به شماره ثبت  ................................تقاضا دارم طبق نظام گلخانهای و قارچ خوراکی کشور
نسبت به صدور تمدید  .............................برای واحد توليدی گلخانه ای □ ،توليد و پرورش قارچ خوراکی□ اقدام نمایيد :
دالیل تمدید:
-1
-2
-3
نام و نام خانوادگی متقاضی............................... :
تاریخ و مهر و امضای...............................:

دبيرخانه
با رعایت مقررات بررسی و اقدام شود.
.............................................................
واحد استانی و شهرستانی سازمان نظام مهندسی
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فرم شماره 4
بسمه تعالی

شماره.……… :

«درخواست تمدید پروانه بهرهبرداری»

تاریخ...................:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبيعی ج.ا.ا

به :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
با سالم،
در اجرای نظام گلخانهای و قارچ خوراکی کشور ،خواهشمند است دستور فرمایند درخواست تمدید اعتبار پروانه بهرهبرداری با توجه به
اطالعات ذیل بررسی و اقدام مقتضی در خصوص آن صورت پذیرد.
مشخصات متقاضی:
نام متقاضی:

عملکرد مسئول فنی :خوب□ ،متوسط□ ،ضعيف□

شماره ثبت پروانه بهرهبرداری:

تاریخ صدور پروانه بهرهبرداری:

نام ونام خانوادگی مسئول فنی:

شماره و تاریخ پروانه اشتغال به کارمسئول فنی :

نوبت تمدید :نوبت اول :نوبت دوم :نوبت سوم :نوبت  .......
سوابق فعاليتها و اقدامات اجرایی پس از اخذ پروانه :
ردیف

تاریخ شروع

عنوان فعاليت

تاریخ پایان

1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگی
محل مهر و امضاء
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فرم شماره 5

بسمه تعالی

شماره.……… :

«گواهی پایانکار واحد گلخانه»

تاریخ...................:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

منابع طبيعی اج.ا.ا
سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
با سالم،
احتراما گواهی پایانکار واحد گلخانهای جهت صدور  :پروانه بهرهبرداری  ،تمدید پروانه بهرهبرداری  ،پروانه توسعه  ،مجوز تغيير
کشت

مورد تایيد میباشد.

مشخصات متقاضی :
نام  ...................نام خانوادگی  ..........................شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................صادره از  ..............تاریخ تولد
.................................................................................
سکونت
محل
آدرس
............
 .........................................................................................................شماره تلفن منزل ...............................نام شرکت
 ..................................................................به شماره ثبت  .......................مورخ  ......................نام مدیرعامل..................................
.................................................................................
شرکت
آدرس
 ...........................................................................................................شماره تلفن شرکت  ،..........................شماره صدور پروانه
.................................
محصول
نوع
،..................
تاریخ
،
..........................
نحوه بهرهبرداری  .........................ظرفيت توليد ساليانه ................................تاریخ تمدید اول  ...................تاریخ تمدید دوم
 ........................مساحت کل زمين  .......................مساحت مفيد گلخانه ........................
آیا گلخانه در محل تعيين شده احداث شده است؟ بلی  ،خير
آیا تاسيسات و ابنيه جانبی طبق نقشه و طرح تائيد شده احداث شده است؟ بلی  ،خير
آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نياز طرح تامين شده است؟ بلی  ،خير
آبياری ...............................................................................................................................................:
روش
توضيحات در مورد آب............................................................................................................ ..................... :
آیا برق گلخانه تامين شده است؟ بلی  ،خير
آیا ژنراتور برق نصب شده است؟ بلی  ،خير
توضيحات در مورد برق ...............................................................................................................................:
آیا موارد فنی ساخت سازه و اسکلت گلخانه طبق نظام گلخانه رعایت شده است؟ بلی  ،خير
توضيحات در مورد سازه گلخانهای ..............................................................................................................:
آیا موارد فنی پوششهای گلخانه ای ،تاسيسات و تجهيزات جانبی و داخلی گلخانه طبق نظام گلخانه رعایت شده است؟ بلی  ،خير
نوع سوخت تامين شده :گاز  ،برق  ،نفتگاز  ،سایر موارد
نوع منبع سوخت دوم :نفتگاز  ،نفت  ،سایر موارد
توضيحات در مورد پوشش گلخانهای .......................................................................................................... :
توضيحات در مورد تجهيزات جانبی .............................................................................................................:
آیا رعایت فواصل شده است؟ بلی  ،خير
فهرست و مشخصات تاسيسات و ابنيه احداث شده:
.......................................................................................................................... ................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
درصد پيشرفت عمليات احداث گلخانه وتجهيز آن:
.................................................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................ ..............................................................................................................
........................................................................................
کروکی زمين گلخانه احداث شده :
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شمال

نظریه کلی و نهائی کارشناس :
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازمان ........................................ :
تاریخ بازدید و تکميل فرم ....................................... :
محل امضای ،مهر مهندسی و درج رتبه............................................ :

33

فرم شماره 6

بسمه تعالی

«گواهی پایانکار واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی»
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

شماره.……… :
تاریخ...................:

منابع طبيعی ج.ا.ا

سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان ………….
با سالم،
احتراما گواهی پایانکار واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی جهت صدور  :پروانه بهرهبرداری  ،تمدید پروانه
بهرهبرداری  ،پروانه توسعه  ،مورد تایيد میباشد.
مشخصات متقاضی :
نام  ...................نام خانوادگی  ..........................شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................صادره از  ..............تاریخ تولد
.................................................................................
سکونت
محل
آدرس
............
 .........................................................................................................شماره تلفن منزل ...............................نام شرکت
 ..................................................................به شماره ثبت  .......................مورخ  ......................نام مدیرعامل..................................
.................................................................................
شرکت
آدرس
 ...........................................................................................................شماره تلفن شرکت  ،..........................شماره صدور پروانه
.................................
محصول
نوع
،..................
تاریخ
،
..........................
نحوه بهرهبرداری  .........................ظرفيت توليد ساليانه ................................تاریخ تمدید اول  ...................تاریخ تمدید دوم
 .................مساحت کل زمين  .................مساحت مفيد ابنيه احداث شده.................
آیا واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی در محل تعيين شده احداث شده است؟ بلی  ،خير
آیا تاسيسات و ابنيه جانبی طبق نقشه و طرح تائيد شده احداث شده است؟ بلی  ،خير
آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نياز طرح تامين شده است؟ بلی  ،خير
آبياری ...............................................................................................................................................:
روش
توضيحات در مورد آب.......................................................................................................................... ....... :
آیا برق واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی تامين شده است؟ بلی  ،خير
آیا ژنراتور برق نصب شده است؟ بلی  ،خير
توضيحات در مورد برق ...............................................................................................................................:
آیا موارد فنی ساخت سازه و اسکلت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی طبق پالن اجرایی فاز  2تائيد شده توسط مهندس ساختمان
رعایت شده است؟ بلی  ،خير
توضيحات در مورد سازه واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی ......................................................................................:
آیا عایقبندی سالن های پرورش قارچخوراکی ،نصب تاسيسات و تجهيزات مورد نياز جانبی و داخلی طبق نقشه فاز  2رعایت شده است ؟
بلی  ،خير
نوع سوخت تامين شده :گاز  ،برق  ،نفتگاز  ،سایر موارد
نوع منبع سوخت دوم :نفتگاز  ،نفت  ،سایر موارد
توضيحات در مورد عایقبندی سالنهای پرورش قارچ خوراکی (با ذکر نوع عایقبندی).................................... :
...................................................................................................................................................................
توضيحات در مورد تجهيزات جانبی................................................................................ .............................:
آیا سالنهای پرورش قارچ خوراکی دارای طبقهبندی استاندارد میباشد؟ بلی  ،خير
فهرست و مشخصات تاسيسات و ابنيه احداث شده:
............................................................................. .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
........................................................................................
درصد پيشرفت عمليات احداث واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی و تجهيز آن:
............................................................................. .............................................................................................................................
.......................................................................... ............................................................................................................................. ...
........................................................................................
کروکی زمين واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی احداث شده:

34

شمال

نظریه کلی و نهائی کارشناس :
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر سازمان ........................................ :
تاریخ بازدید و تکميل فرم ....................................... :
محل امضای ،مهر مهندسی و درج رتبه............................................ :
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فرم شماره 7

بسمه تعالی

«تعهدنامه واحد گلخانه»
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

شماره.……… :
تاریخ...................:

منابع طبيعی ج.ا.ا

سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
با سالم،
اینجانب با مشخصات ذیل :
نام ...................نام خانوادگی .........................شماره شناسنامه .....................کد ملی .......................:صادره از .....................تاریخ
تولد ...................ميزان تحصيالت .......................مدرک تحصيلی .......................شغل ........................به نمایندگی از جانب خود یا
شرکت  ..................................به شماره ثبت ................................مورخ ................................یا تعاونی  ...........................تقاضای
صدور پروانه .............................برای ................................واحد گلخانه با خالصه مشخصات زیر را دارم:
 -1نوع محصول مورد کشت در گلخانه...................................................
 -2ظرفيت توليد ساليانه...................................................
 -3روش کاشت...................................................
واقع در استان .....................شهرستان .......................بخش ...........................روستای  ..........................پالک ..................
فرعی ................................از اصلی  ................................بدینوسيله متعهد میشوم قبل از آغاز عمليات ساختمانی گواهی گذراندن دوره
آموزشی و نتيجه آزمایش کمی وکيفی آب و خاک را ارائه نمایم و اسکلت گلخانه و ابنيه و تاسيسات جانبی را طبق طرح و نقشه و توصيه
ارائه شده توسط مهندسين سازه ،مشاور و ناظر و با رعایت دستورالعملهای مندرج در نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور انجام دهم
و در مدت اعتبار پروانه کار احداث آنها را به اتمام رسانده و آماده بهرهبرداری نمایم .همچنين از ساختمانها وابنيه و تاسيسات واحد
گلخانهای مذکور به جز در مواردی که پروانه صادر میشود و برابر شرایط و ضوابط مندرج در نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور ،
استفاده دیگری نکرده و بدون اطالع قبلی و کسب مجوز از آن سازمان واحد خود را توسعه نداده و بدون کسب اجازه نسبت به فروش یا
انتقال آن یا سایر پروانه های صادره به طور مستقيم و غير مستقيم اقدامی ننمایم و در تمامی مراحل توليد از مسئول فنی مورد تایيد آن
سازمان استفاده نموده و به توصيههای ایشان عمل نمایم.
در صورتيکه تعهدات ذکر شده را انجام نداده و یا برخالف آنها عمل نمایم و همچنين در صورت اثبات عدم صحت مالکيت زمين ،مرجع
صادرکننده پروانه می تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسيسات از اینجانب ،پروانه مورد اشاره را لغو کرده و نسبت به لغو امتياز
آب و برق و گاز و سایر امتيازاتی که درنتيجه صدور پروانه به واحد گلخانهای مورد بحث تعلق گرفته است ،اقدام نماید.
همچنين عالوه بر اینکه هر گونه خسارت یا زیان و ضرری که از این بابت متوجه اینجانب شود مورد قبول بوده و حق هيچگونه اعتراضی
برای اینجانب باقی نمی ماند ،در صورتيکه از بابت عدم رعایت ضوابط نظام گلخانه کشور خسارتی متوجه دولت و بيت المال گردد موظف
به جبران آن هستم.
نام و نام خانوادگی.............................................:
تاریخ .........................:
امضای و اثر انگشت ............................................ :
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فرم شماره 8

بسمه تعالی

«تعهدنامه واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی»
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبيعی ج.ا.ا

شماره.……… :
تاریخ...................:

به :سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
با سالم،
اینجانب با مشخصات ذیل :
نام ...................نام خانوادگی .........................شماره شناسنامه .....................کد ملی .......................:صادره از .....................تاریخ
تولد ...................ميزان تحصيالت .......................مدرک تحصيلی .......................شغل ........................به نمایندگی از جانب خود یا
شرکت  ..................................به شماره ثبت ................................مورخ ................................یا تعاونی  ...........................تقاضای
صدور پروانه .............................برای ................................واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی؛ دکمهای  ،صدفی با خالصه
مشخصات زیر را دارم:
ظرفيت توليد ساليانه ..................................................
واقع در استان ........................شهرستان  ........................بخش  .........................روستای  ........................پالک ..........................
فرعی ................................از اصلی ................................بدینوسيله متعهد میشوم قبل از آغاز عمليات ساختمانی گواهی گذراندن دوره
آموزشی و نتيجه آزمایش کمی وکيفی آب را ارائه نمایم و ابنيه و تجهيزات و تاسيسات جانبی را طبق طرح و نقشه و توصيه ارائه شده
توسط مهندسين سازه ،مشاور و ناظر و با رعایت دستورالعملهای مندرج در نظام گلخانهای کشور انجام دهم و در مدت اعتبار پروانه کار
احداث آنها را به اتمام رسانده و آماده بهرهبرداری نمایم .همچنين از ساختمانها و ابنيه و تاسيسات واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی به
جز در مواردی که پروانه صادر میشود و برابر شرایط و ضوابط مندرج در نظام گلخانهای کشور استفاده دیگری نکرده و بدون اطالع قبلی
و کسب مجوز از آن سازمان واحد خود را توسعه نداده و بدون کسب اجازه نسبت به فروش یا انتقال آن یا سایر پروانههای صادره به طور
مستقيم و غير مستقيم اقدامی ننمایم و در تمامی مراحل توليد از مسئول فنی مورد تایيد آن سازمان استفاده نموده و به توصيههای ایشان
عمل نمایم
در صورتيکه تعهدات ذکر شده را انجام نداده و یا برخالف آنها عمل نمایم و همچنين در صورت اثبات عدم صحت مالکيت زمين ،مرجع
صادرکننده پروانه می تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسيسات از اینجانب ،پروانه مورد اشاره را لغو کرده و نسبت به لغو امتياز
آب و برق و گاز و سایر امتيازاتی که درنتيجه صدور پروانه به واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی مورد بحث تعلق گرفته است ،اقدام
نماید.
همچنين عالوه بر اینکه هر گونه خسارت یا زیان و ضرری که از این بابت متوجه اینجانب شود مورد قبول بوده و حق هيچگونه اعتراضی
برای اینجانب باقی نمیماند ،در صورتيکه از بابت عدم رعایت ضوابط نظام گلخانه ای و قارچ خوراکی کشور خسارتی متوجه دولت و بيت-
المال گردد موظف به جبران آن هستم.
نام و نام خانوادگی.............................................:
تاریخ .........................:
امضای و اثر انگشت ............................................ :
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فرم شماره 9

بسمه تعالی

شماره.……… :

«اعالم آمادگی مسئول فنی»

تاریخ...................:

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبيعی ج.ا.ا

به :سازمان محترم نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ج.ا.ا
با سالم،
اینجانب با مشخصات ذیل :
نام ......................................نام خانوادگی ................................فرزند .............به شماره شناسنامه ..............صادره از.....................
متولد سال ..............با شماره ملی .....................فارغ التحصيل سال ......................از دانشکده کشاورزی دانشگاه......................
رشته..............................در مقطع تحصيلی ...................با شماره عضویت .........................سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبيعی دارای رتبه ................از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ،آمادگی کامل خود را برای پذیرش مسئوليت فنی واحد
گلخانهای /توليد و پرورش قارچ خوراکی متعلق به « آقای /خانم /شرکت » ................................اعالم و تعهدات ذیل را به عهده می-
گيرم:
 .1نظارت بر عملکرد واحد توليدی و کنترل شاخصهای توليد
 .2رعایت استانداردها و معيارهای اصول صحيح مهندسی کشاورزی
 .3تهيه گزارشات منظم ماهانه
 .4ارائه اطالعات نيروی انسانی شاغل
 .5ارائه گزارش تخلفات واحد توليدی
 .6گذارندن دورههای آموزشی
 .7استفاده از اطالعات علمی روز به منظور ارتقای دانش فنی توليد
 .8کليه مواردی که از سوی سازمان استان ابالغ میگردد.
نشانی  :استان ..................:شهر  .......................:خيابان اصلی .....................:1خيابان اصلی  ...................:2خيابان فرعی
 ......................:کوچه  .................:پالک  ..... :تلفن  .....................:1تلفن  .......................: 2همراه ..................................:
نام و نام خانوادگی
محل مهر و امضاء
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فرم شماره 11

بسمه تعالی
تعهد محضری مهندس مشاور
اینجانب  .......................فرزنم .................شما ه شنا نامه..................کم ملی  .....................صاد ه از ..............متولم...............................
آد س و شما ه یماس............................................................................................................................................... ................................................
عنوان مهندس مشاور واحمگلخانه□ /یولیم و پرو ش قا خ رو اکی□  ................................معرفی گردیمه اب  ،ا علم و اطالع
کامل از قوانین و مقر ات نظاب گلخانه ا و قا خ رو اکی کشو و ایر مقر ات و د تو العمل ا مر وطه متعهم و ملزب ه
عایت کامل ضوا ط فنی و یخصصی ،عایت شئون و ارالق حرفه ا  ،قبول مسئولیت کا شنا ی د محموده صالحیت یعیین
شمه و ایر مسئولیتها و وظایف محوله ،مکا ا از ان اعزامی ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز ازمان جهاد کشاو ز /
معاونت اغبانی و د ارتیا قرا دادن اطالعات مو د نیاز د چا چوب مقر ات ا الغیه می اشم.
مچنین عنوان مهنمس مشاو طرح متعهم میگردب نسبت ه انجاب کامل موضوع قرا داد ا کا فرما شامل یهیه مما ک و
گزا شها ،متون ،مستنمات ،نقشه ا ،د تو العملها ،مشخصات فنی،کتا چه ا محا بات فنی ،رآو د فنی ،قیمتها و نظایر آن
ا ائه رنامه زمانی کلی و یفصیلی (یا یخ شروع و رایمه انجاب خشها مختلف رممات) د یافت متو ط حق الزحمه ما یانه ر
ا اس یعرفه ا ا الغی وزا ت جهاد کشاو ز شروع کا ا ا الغ و ینفیذ قرا داد از طرف کا فرما و نیز د پایان ر ماه و یا
زمانها یعیین شمه د رنامه زمانی یفصیلی،گزا ش پیشرفت رممات موضوع قرا داد ا د دو نسخه ،ه کا فرما و ازمان
نظاب مهنم ی کشاو ز یسلیم می نمایم مه کسانی که ه منظو اجرا رممات موضوع قرا داد ،ه صو ت دائم یا موقت ،ه
زینه اینجانب و را کا فرما رممایی ا انجاب می د نم،کا کنان اینجانب (مهنمس مشاو ) شنارته می شونم و مسئولیت
عملکرد آنها د مو د رممات موضوع قرا داد ،ه عهمه اینجانب (مهنمس مشاو ) ا ت .مچنین یعهم مینمایم د اجرا
وظائف د چا چوب شرح رممات ،مه ا الغها ،د تو العملها و اقماب ا رود ا د ا طه ا پیمانکا یا ازنمه یا دیگر
طرفها قرا داد ،ا عایت ا ناد و مما ک قرا داد آنها و طبق ظوا ط و د تو العمل ا مر وط انجاب د م .ا یاییم رممات
و یا یصویب مم ک و گزا شها مطالعات ،محا بات و یا طرحها مهنمس مشاو از و کا فرما از مسئولیت ا اینجانب
(مهنمس مشاو ) د عایت ا تانما د ا و اصول علمی و فنی نمی کا م و د ر حال ،اینجانب (مهنمس مشاو ) مسئول و
جوا گو کا تی ایی ستم که یه علت نقص کا عم ا د کا مشا مه شود .د صو ت واگذا خش از رممات یو ط
اینجانب عنوان مهنمس مشاو د قبال واگذا خشی از رممات ه اشخاص ثالث ،اعم از حقیقی یا حقوقی،که ر حسب
ضرو ت ،مو د یاییم کا فرما نیز قرا گرفته اشم،کماکان مان مسئولیتها موضوع این قرا داد ا ت و موافقت کا فرما نسبت
ه واگذا قسمتی از رممات ،افع یچ یک از یعهمات و مسئولیتها اینجانب (مهنمس مشاو ) د را ر کا فرما روا م ود.
ایم اینجانب(مهنمس مشاو ) اطمینان یا م که کا کنانم رممات ا طو ایمن و مطمئن انجاب میم نم و ضوا ط ایمنی ا ،د
یماب مراحل انجاب رممات عایت می کننم .مچنین متعهم میگردب متنا ب ا حجم کا  ،شما مهنمس و دانشجو
مریبط ا موضوع قرا داد ا ا مف آموزش ،که از طرف ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز معرفی میشونم موظف ه قبول و
آموزش آنان اشم .ضمنا یعهم مینمایم یماب مما ک و گزا شها که ه موجب قرا داد یو ط اینجانب (مهنمس مشاو ) یهیه
میشونم از جمله نسخه اصلی ،نو گذ یا ایانه ا  ،مه متعلق ه کا فرما ت.
د صو ییکه اینجانب ه ر یک از یعهمات عمل ننمایم ،معاونت امو اغبانی /ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز و یا ایر مراجع
ذیر ط و ذیصالح ه یشخیص رود می یواننم نسبت ه لغو قرا دا و یا ا طال پروانه کا شنا ی اینجانب اقماب و مسئولیت
رسا ت ناشی از عملکرد رود ا پذیرفته و حق رگونه ادعا و اعتراض عم ا از رود لب و اقط می نمایم.
تاریخ................
نام و نام خانوادگی و امضاء................
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فرم شماره 11

بسمه تعالی
تعهد محضری مهندس ناظر
اینجانب  .......................فرزنم .................شما ه شنا نامه..................کم ملی  .....................صاد ه از ..............متولم...............................
آد س و شما ه یماس ...............................................................................................................................................................................................
عنوان مهندس ناظر واحمگلخانه□ /یولیم و پرو ش قا خ رو اکی□ ................................معرفی گردیمه اب  ،ا علم و اطالع کامل
از قوانین و مقر ات نظاب گلخانه ا و قا خ رو اکی کشو و ایر مقر ات و د تو العمل ا مر وطه متعهم و ملزب ه عایت
کامل ضوا ط فنی و یخصصی ،عایت شئون و ارالق حرفه ا  ،قبول مسئولیت کا شنا ی فقط د محموده صالحیت منم ج
د پروانه کا شنا ی رود ،رپر تی کلیه امو فنی واحم ،کنترل و نظا ت رحسن اجرا ضوا ط ،مقر ات و یعرفه ا مصوب
قانونی وزا ت جهادکشاو ز  ،ینظیم گزا ش ا ادوا و ایفاقی جهت مقاب مافوق و دا نمه پروانه هره ردا طبق مقر ات،
مکا ا از ان اعزامی ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز  /معاونت اغبانی و د ارتیا قرا دادن اطالعات مو د نیاز د
چا چوب مقر ات ا الغیه می اشم.
مچنین اینجانب عنوان مهنمس ناظر رود ا مکلف میمانم نظا ت الزب ر حسن اجرا عملیات اجرا طرح از طرف کا فرما
ا انجاب د م و د صو ت عمب نظا ت و یا عمب عایت اصول فنی د نظا ت ه یشخیص ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز و یا
کا فرما پح از ر ی قرا داد یعهم نظا ت فسخ میگردد .ضمنا اینجانب عنوان مهنمس ناظر د ر مرحله نظا ت گزا ش
نظا ت ا د ه نسخه یهیه و یک نسخه د پایان ر مرحله ه ازمان و کا فرما ونسخه وب یا پایان کا نزد رود نگهما
میگردد .موضوع نظا ت ر اجرا ضوا ط فنی اجرا طرح موضوع پروانه یا یح صاد ه از طرف ازمان نظاب مهنم ی
کشاو ز  ،نقشه ا یهیه شمه از طرف مهنمس مشاو و ایر مقر ات و آئین نامه و ایر مقر ات گلخانه ا کشو می
اشم.اینجانب عنوان مهنمس ناظر رود اموظف ه ارذ حق الزحمه نظا ت طبق یعرفه وزا ت جهاد کشاو ز و عایت آن
مزمان ا ینظیم قرا داد یعهم نظا ت ه ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز یا دفایر نماینمگی ازمان میباشم .اینجانب موظفم
د تو کا یهیه کروکی و کا رگها مر وطه و نیز یک نسخه یصویر پروانه یا یح انضماب یک ر نقشه ا اجرایی مو د
یائیم مهنمس مشاو ا د ر مرحله یحویل و ه ازمان اعالب نمایم .مسئولیت یهیه و ا ائه یمه مسئولیت حرفه ایی منحصراً
ه عهمه ناظر ا ت و مسئولیت یهیه یمه حوادث عهمه کا فرما و مجر ا ت و د صو ت مشا مه نقصان مهنمس ناظر می
ایست مرایب ا ه ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز اطالع د م.
د صو ییکه اینجانب ه ر یک از یعهمات عمل ننمایم ،معاونت امو اغبانی /ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز و یا ایر مراجع
ذیر ط و ذیصالح ه یشخیص رود می یواننم پروانه کا شنا ی ا ا طال و اینجانب مسئولیت رسا ت ناشی از عملکرد رود ا
پذیرفته و حق رگونه ادعا و اعتراض عم ا از رود لب و اقط می نمایم.

تاریخ.........................
نام و نام خانوادگی................
امضاء.......................
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فرم شماره 12

بسمه تعالی
تعهد محضری پیمانکار
اینجانب  .......................فرزنم .................شما ه شنا نامه..................کم ملی  .....................صاد ه از ..............متولم...............................
آد س و شما ه یماس....................................................................................................................................................... ........................................
عنوان پیمانکار واحمگلخانه□ /یولیم و پرو ش قا خ رو اکی□ ................................معرفی گردیمه اب  ،ا علم و اطالع کامل از
قوانین و مقر ات نظاب گلخانه ا و قا خ رو اکی کشو و ایر مقر ات و د تو العمل ا مر وطه متعهم و ملزب ه عایت
کامل ضوا ط فنی و یخصصی ،عایت شئون و ارالق حرفه ا  ،قبول مسئولیت کا شنا ی فقط د محموده صالحیت منم ج
د پروانه کا شنا ی ر ود ،رپر تی کلیه امو فنی واحم ،کنترل و نظا ت رحسن اجرا ضوا ط ،مقر ات و یعرفه ا مصوب
ا
مکا
قانونی وزا ت جهادکشاو ز  ،ینظیم گزا ش ا ادوا و ایفاقی جهت کا فرما و دا نمه پروانه هره ردا
ازمان جهاد کشاو ز ا تان /معاونت اغبانی و د ارتیا قرا دادن
از ان اعزامی ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز
اطالعات مو د نیاز د چا چوب مقر ات ا الغیه می اشم.
مچنین متعم میگردب قبل از اجرا موضوع پیمان نسبت ه پردارت ضمانت نامه انجاب یعهمات ،یحویل موقت و یحویل
قطعی ،مباشرت د اجرا پیمان گونه ایی که شخصا" نسبت ه اجرا موضوع پیمان اقماب نمایم ویا ا کسب مجوز از کا فرما
نسبت ه واگذا پیمانکا ان جزء اقماب نمایم و اجرا یماب یا قسمتی از موضوع پیمان ا ه پیمانکا ان جز واگذا نمایم.
مچنین مکلف ه اجرا پیمان د ممت قرا داد میباشم .چنانچه یاریر اینجانب د اجرا یعهمات از جمله یأریرات مجاز
نباشم کا فرما مجاز ا ت نسبت رسا ت ناشی از یاریر ا یأدیه و یا فسخ قرا داد نمایم .ضمنا متعهم میگردب د یهیه مصالح و
یجهیزات ازدا  ،حضو د اجرا قرا داد نیز ماننم آ نچه د طرح اجرایی یو ط مشاو آممه ا ت ا عایت نمایم .اینجانب
عالوه ر قبول یعهم د قبال کا فرما ،د را ر اشخاص ثالث ماننم عایت حقوق کا د مو د کا گران ،محافظت و عمب یصرف
د امالک مجاو و محافظت از یأ یسات زیرزمینی ا نیز که از یعهمات الزب د قرا داد میباشم ا می پذیرب و چنانچه طرح
ایجاد شمه معیوب اشم مکلف ه فع عیوب میباشم و اگر رسا یی ه بب آن ه وجود آیم مون شک شخص مقصر وفق
اصول مسئولیت ممنی مکلف ه جبران رسا ات وا ده شمه ا ت .اگر چه شرایط عمومی پیمان رقرا داد ا پیمانکا دولتی
حاکم ا ت لیکن د موا د کوت و یا اجمال و یا ا هاب شرایط عمومی قرا داد ا رقرا داد حاکم می اشم.
د صو ییکه اینجانب ه ر یک از یعهمات عمل ننمایم ،کا فرما /مشاو  /ازمان نظاب مهنم ی کشاو ز و یا ایر مراجع
ذیر ط و ذیصالح ه یشخیص رود می یواننم قرا داد ا فسخ و اینجانب مسئولیت رسا ت ناشی از عملکرد رود ا پذیرفته و
حق رگونه ادعا و اعتراض عم ا از رود لب و اقط می نمایم.
.

تاریخ................
نام و نام خانوادگی................
امضاء
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فرم شماره 13

تعهدات کارفرما
را اس شرایط عمومی پیمان ،اینجانب طی نم


















می متعهم ه انجاب موا د زیر میباشم.

پردارت زینه ا :
 oرریم زمین
 oزینه ا یهیهٔ طرح و نظا ت (مهنمس مشاو )
 oزینه ا اجرایی
 oزینه ا رریم انشعا ات ( رق ،گاز ،یلفن ،آب و فاضالب و غیره)
انتخاب مهنمس مشاو  :انتخاب مهنمس مشاو ر ا اس نوع کا و طی مکایبات و جلسات ا ازمان نظاب
مهنم ی کشاو ز و منا ع طبیعی
یصویب مرحله اول (فاز  )1و مرحله دوب (فاز  )2کا مشاو  :کا فرما طی زمانبنم راص گزا ش کا مشاو ا
ر ی و یصویب روا م کرد.
انتخاب پیمانکا
یحویل زمین
یمگی ه صو ت وضعیت موقت کا :
 oیعیین صو ت وضعیت موقت یو ط پیمانکا و ناظر
 oا ال صو ت وضعیت موقت ه کا فرما یو ط ناظر
 oکسر کسو ات قانونی و پردارت مبلغ اقی مانمه قا ل پردارت ه پیمانکا (کسو ات قانونی ماننم یخفیف
پیمانکا د صو ی ی که پیمانکا نسبت ه قیمتها واحم و یا کل د صم یخفیفی داده اشم ،ده د صم ا ت
یضمین حسن انجاب کا  ،اقساط پیش پردارت ،مالیات و حقوق دولتی ،علی الحساب یمه یامین اجتماعی،
اقساط ها مصالح و لوازب و یجهیزات یحویلی از طرف کا فرما ه پیمانکا  ،ایر پردارتها قبلی اعم از
علی الحساب و غیره)
یمگی ه صو ت وضعیت قطعی کا  :ه محض انجاب یحویل موقت کا یهیهٔ صو ت وضعیت قطعی کا ا
انجاب شمه یو ط ناظر ه مراه نماینمه کا فرما .صو ت وضعیت قطعی مارذ یسویه قطعی محا بات می اشم.
یحویل موقت کا
 oد روا ت پیمانکا از ناظر جهت یحویل موقت کا
 oیعیین یا یخ آمادگی یحویل کا
یهیه آزمایش ا الزب جهت یحویل کا یو ط مشاو رنامه و ا الغ ه پیمانکا .
ٔ o
 oینظیم صو ت مجلح یحویل موقت و ا ال ه کا فرما.
یحویل قطعی کا  :یعیین شخص و یا اشخاص یو ط کا فرما و ا الغ ه پیمانکا ( زینه ا نگا ما عملیات ه
عهمه کا فرما می اشم ولی زینه ا ناشی از نقص عمل پیمانکا ه عهمهٔ رود و می اشم).
ٔ
پردارت صو یحساب قطعی پیمان و یعهم کا فرما ه یحویل زمین ه پیمانکا طبق صو ت مجلح
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صو یحساب قطعی :مبلغ صو ت وضعیت قطعی و مبالغی که را اس مواد موافقتنامه و شرایط عمومی و ایر
ا ناد منضم ه موافقتنامه ه این مبلغ اضافه و یا از آن کسر میگردد (مارذ یسویه حساب نهایی پیمانکا
می اشم).
اختیارات کارفرما

ارتیا ات کا فرما د را ر پیمانکا ر ا اس شرایط عمومی پیمان و مقر ات جا

ایران:



موافقت ا پیش پردارت :پیش پردارت مبلغی ا ت که ه عنوان حمایت از پیمانکا و کمک ه اه انماز
کا پردارت میگردد .کا فرما مییوانم مقما کا ا ا نظر و یاییم مشاو طرح یغییر د م.
یغییر ممت موافقتنامه :ه پیشنهاد ناظرو ا یوجه ه رنامه یفصیلی اجرایی .پح از یصویب کا فرما ،ه
پیمانکا ا الغ روا م شم.



ا الغ کا ا جمیم :کا فرما یا ناظر ه نماینمگی از او مییواننم حین اجرا عملیات موضوع موافقتنامه،
انجاب کا ایی ا ه پیمانکا ا الغ نماینم .چنانچه را این قبیل کا ا قیمتی د فهر ت هاء پیش ینی
نشمه اشم ،پیمان کا موظف ا ت الفاصله پح از وصول چنین د تو ایی یعیین قیمت واحم ر کا ا کتباً
از ناظر یقاضا کنم.
یعلیق کا  :ه صو ت موقت و حماکثر یا  3ماه
رایمه دادن ه پیمان)رتم پیمان)






پیش از ایماب کا  ،کا فرما می یوانم مون انکه یقصیر متوجه پیمانکا اشم نا ر مصلحت رود یا عللی دیگر یصمیم
ه رتم قرا داد گیرد.




کسر جرائم یأریر :اگر پیمانکا د رایمه ممت موافقتنامه یاریر داشته اشم جرائمی ه او یعلق روا م
گرفت
فسخ پیمان (رلع یم)
 oیاریر ا غیر مجاز که از ناحیه پیمانکا خ داده اشم.
ا کردن کا گاه مون رپر ت یا یعطیل کردن کا مون اجازه کا فرما و مون علل قبلی و یش از
o
 15وز
 oانتقال موافقتنامه ه شخص ثالث مون اجازه کا فرما
 oعمب یوانایی مالی یا فنی پیمانکا را انجاب کا طبق رنامه پیشرفت عملیات ه یشخیص ناظر.
 oانحالل شرکت پیمانکا
 oو شکستگی پیمانکا
تاریخ..............................
نام و نام خانوادگی و امضاء..............

43

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

« موافقت اصولی »
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  ...........................مورخ  .....................وزیر جهاد کشاورزی ،با صدور موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه ای به نام
آقای  /خانم  ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی
 ..................................در زمینی به مساحت كل ( .................................مترمربع) واقع در استان ................................. :شهرستان ............................ :بخش:
..........................

پالک فرعی ......................... :از اصلی ............................. :با کد پستی ..................................به

آدرس .............................................................................................:با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این مجوز موافقت می گردد.

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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تعهدات متقاضی:
-

این مجوز صرفا به منظور اخذ استعالم از دستگاه های اجرایی و واحدهای ذیربط در امر صدور پروانه صادر و فاقد ارزش دیگری می باشد.

-

صدور پروانه تاسيس منوط به ارائه اسناد و مدارک مورد نياز و طی مراحل قانونی مربوطه بوده ،و این گواهی به عنوان موافقت اصولی هيچگونه تعهدی برای صادرکننده ایجاد نمی کند.

-

این مجوز و امتيازات ناشی از آن در اثبات مالکيت زمين و تاسيسات احداثی موثر نبوده و همچنين نمی تواند مجوزی برای تفکيکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد.

-

رعایت فاصله واحد توليدی جدیدالتاسيس با واحدهای توليدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز و طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی ساختمان مسکونی
برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران در نظر گرفته شود.

-

احداث گلخانه و ابنيه آن تغيير کاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این مجوز تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می باشد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به
ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مندرج در مجوز ،موجب ابطال مجوز گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نيست.

امضاء متقاضی

45

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«موافقت اصولی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  ...........................مورخ  .....................وزیر جهاد کشاورزی ،با صدور موافقت اصولی واحد تولیدی گلخانه ای به نام
شركت  ......................................شماره ثبت  ............................در زمینی به مساحت كل ( .................................مترمربع) واقع در استان................................. :
شهرستان ............................ :بخش .......................... :پالک فرعی ......................... :از اصلی ............................. :با کد پستی ..................................به
آدرس .............................................................................................:با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این مجوز موافقت می گردد.

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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تعهدات متقاضی:
-

این مجوز صرفا به منظور اخذ استعالم از دستگاه های اجرایی و واحدهای ذیربط در امر صدور پروانه صادر و فاقد ارزش دیگری می باشد.

-

صدور پروانه تاسيس منوط به ارائه اسناد و مدارک مورد نياز و طی مراحل قانونی مربوطه بوده ،و این گواهی به عنوان موافقت اصولی هيچگونه تعهدی برای صادرکننده ایجاد نمـی
کند.

-

این مجوز و امتیازات ناشی ازآن در اثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و همچنین نمی تواند مجوزی برای تفکیکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد.

-

رعایت فاصله واحد تولیدی جدیدالتاسیس با واحدهای تولیدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز و طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی ساختمان
مسکونی برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران در نظر گرفته شود.

-

احداث گلخانه و ابنیه آن تغییر كاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این مجوز تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می باشد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها
مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مندرج در مجوز ،موجب ابطال مجوز گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نیست.

امضاء متقاضی

47

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه تاسیس واحد گلخانه ای»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره

 ...........................مورخ  .....................وزیر جهاد کشاورزی ،به موجب این پروانه

به آقای  /خانم

 ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی
 ..................................با توجه به پروانه تاسیس شماره ................................مورخه ................................

اجازه داده می شود كه در زمینی به مساحت

 ..............................مترمربع گلخانه دائم با سطح زیر كشت  ...............مترمربع و فضای باز تولیدی  ..............مترمربع با حجم تولیدی ساالنه  ..............تن دراستان
 ...................شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از
 ...............................اصلی با کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر
این پروانه اقدام نماید.
نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

این پروانه در صورتی منتج به صدور پروانه بهره برداری خواهد شد که ایجاد تاسيسات ,عمليات سازه و ابنيه طبق طرح و نقشه مصوب و برابر قوانين و ضوابط فنی ابالغی از سوی
صادر کننده پروانه باشد.

-

طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور تهيه و به متقاضی و پيمانکار ،تحویل می گردد و متقاضی حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح و نقشهمهندس مشاور را ندارد.

-

این پروانه و امتیازات ناشی ازآن در اثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و همچنین نمی تواند مجوزی برای تفکیکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانین کار و امور اجتماعی و کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،شهرداری ها  ،محیط زیست  ،بهداشت عمومی و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را در محل واحد تولیدی رعایت نماید.

-

ر عایت فاصله واحد تولیدی جدیدالتاسیس با واحدهای تولیدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

تاسيسات ,سازه و ابنيه باید با مصالح ,لوازم و تجهیزات مناسب و بر اساس ضوابط فنی و نقشه های تایید شده توسط مهندس مشاور ساخته و گزارش پیشرفت عملیات در
هر مرحله به سازمان نظام مهندسی ارسال شود .

-

دارنده پروانه موظف است ساختمان مسکونی برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران را طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی فراهم نماید .

-

احداث گلخانه و ابنیه آن تغییر كاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

متقاضی متعهد می گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز نماید.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می باشد.

-

در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسيس ،قبل از پيشرفت حداقل  51درصد عمليات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار ،پروانه فوق
الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو تمامی امتيازات ناشی از پروانه فوقالذکر به ادارات و سازمانهای ذیربط اعالم میگردد.

-

دارندگان پروانه تأسيس باید به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از ش روع فعاليت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور
پروانه بهرهبرداری اعالم نمایند.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها
مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نیست.

امضاء متقاضی
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شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه تاسیس واحد گلخانه ای»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  ...........................مورخ  .....................وزیر جهاد کشاورزی ،به موجب این پروانه به شرکت. ................................. :به
شماره ثبت ......................... :اجازه داده میشود نسبت به ایجاد گلخانه دائم در زمینی به مساحت  ......................مترمربع در زمینه ....................با حجم تولید
ساالنه  .................................تن/شاخه با فضای باز تولیدی  ...............متر مربع واقع در استان .....................شهرستان.....................بخش .......................... :پالک
فرعی ......................... :از اصلی ............................. :با کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با
شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام نماید.
نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)
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سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

این پروانه در صورتی منتج به صدور پروانه بهره برداری خواهد شد که ایجاد تاسيسات ,عمليات سازه و ابنيه طبق طرح و نقشه مصوب و برابر قوانين و ضوابط فنی ابالغی از سوی
صادر کننده پروانه باشد.

-

طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور تهيه و به متقاضی و پيمانکار ،تحویل می گردد و متقاضی حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح و نقشه مهندس مشاور را ندارد.

-

این پروانه و امتیازات ناشی ازآن در اثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و همچنین نمی تواند مجوزی برای تفکیکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانین کار و امور اجتماعی و کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،شهرداریها  ،محیط زیست  ،بهداشت عمومی و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رادر محل واحد تولیدی رعایت نماید.

-

رعایت فاصله واحد تولیدی جدیدالتاسیس با واحدهای تولیدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

تاسيسات ,سازه و ابنيه باید با مصالح ,لوازم و تجهیزات مناسب و بر اساس ضوابط فنی و نقشه های تایید شده توسط مهندس مشاور ساخته و گزارش پیشرفت عملیات
در هر مرحله به سازمان نظام مهندسی ارسال شود .

-

دارنده پروانه موظف است ساختمان مسکونی برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران را طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی فراهم نماید .

-

احداث گلخانه و ابنیه آن تغییر كاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

متقاضی متعهد می گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز نماید.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می باشد.

-

در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسيس ،قبل از پيشرفت حداقل  51درصد عمليات اجرایی ساخت گلخانه و در صورت واجد شرایط بودن خریدار ،پروانه فوق
الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو تمامی امتيازات ناشی از پروانه فوقالذکر به ادارات و سازمانهای ذیربط اعالم میگردد.

-

دارندگان پروانه تأسيس باید به محض اتمام عمليات ساخت گلخانه و تأسيسات و قبل از شروع فعاليت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت
صدور پروانه بهرهبرداری اعالم نمایند.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ا ی متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها
مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پرو انه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نیست.

امضاء متقاضی
51

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه تاسیس واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  .................مورخ  ........................وزیر جهاد كشاورزی به موجب این پروانه به آقای  /خانم ......................................
فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی  ..................................اجازه داده می
شود نسبت به ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ خوراكی با سالن های تولید به مساحت ................مترمربع در زمینه فعالیت  ........................و تولید ساالنه
.................

تن دراستان  ...................شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی

 ................................فرعی از  ...............................اصلی با كد پستی ..................................به آدرس............................................................................................. :
با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام نماید.
مشخصات سالن های پرورش قارچ
مساحت هر
تعداد سالن ها

سالن
(مترمربع)

نگهبانی و اطاق

مساحت كل

قفسه بندی

كارگری

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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تعهدات متقاضی:
-

این پروانه در صورتی منتج به صدور پروانه بهره برداری خواهد شد که ایجاد تاسيسات ,عمليات سازه و ابنيه طبق طرح و نقشه مصوب و برابر قوانين و ضوابط فنی ابالغی از سوی
صادر کننده پروانه باشد.

-

طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور تهيه و به متقاضی و پيمانکار ،تحویل می گردد و متقاضی حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح و نقشه مهندس مشاور را ندارد.

-

این پروانه و امتیازات ناشی ازآن در اثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و همچنین نمی تواند مجوزی برای تفکیکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانین کار و امور اجتماعی و کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،شهرداری ها  ،محیط زیست  ،بهداشت عمومی و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رادر محل واحد تولیدی رعایت نماید.

-

رعایت فاصله واحد تولیدی جدیدالتاسیس با واحدهای تولیدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

تاسيسات ,سازه و ابنيه باید با مصالح ,لوازم و تجهیزات مناسب و بر اساس ضوابط فنی و نقشه های تایید شده توسط مهندس مشاور ساخته و گزارش پیشرفت عملیات
در هر مرحله به سازمان نظام مهندسی ارسال شود .

-

دارنده پروانه موظف است ساختمان مسکونی برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران را طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی فراهم نماید .

-

احداث واحد پرورش قارچ خوراكی و ابنیه آن تغییر كاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

متقاضی متعهد می گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز نماید.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد توليدی در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد پرورش قارچ خوراکی ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای پرورش
قارچ خوراکی مجاز می باشد.

-

در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسيس ،قبل از پيشرفت حداقل  51درصد عمليات اجرایی ساخت واحد توليدی و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،
پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو تمامی امتيازات ناشی از پروانه فوقالذکر به ادارات و سازمانهای ذیربط اعالم میگردد.

-

دارندگان پروانه تأسيس باید به محض اتمام عمليات ساخت واحد توليدی و تأسيسات و قبل از شروع فعاليت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه و مراتب را
جهت صدور پروانه بهرهبرداری اعالم نمایند.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت واحد پرورش قارچ خوراکی (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد توليدی متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مند رج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نیست.

امضاء متقاضی
53

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار  1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه تاسیس واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  ...........................مورخ  .....................وزیر جهاد كشاورزی ،به موجب این پروانه به شركت . .................................به
شماره ثبت  .........................اجازه داده می شود نسبت به ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ خوراكی با سالن های تولید به مساحت ................مترمربع در زمینه
فعالیت  ........................و تولید ساالنه .................
................................

پالک

ثبتی

تن دراستان  ...................شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا

................................

فرعی از

...............................

اصلی با

كد پستی..................................

به آدرس:

 .............................................................................................با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام نماید.
مشخصات سالن های پرورش قارچ
مساحت هر
تعداد سالن ها

سالن
(مترمربع)

نگهبانی و اطاق

مساحت كل

قفسه بندی

كارگری

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
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تعهدات متقاضی:
-

این پروانه در صورتی منتج به صدور پروانه بهره برداری خواهد شد که ایجاد تاسيسات ,عمليات سازه و ابنيه طبق طرح و نقشه مصوب و برابر قوانين و ضوابط فنی ابالغی از سوی
صادر کننده پروانه باشد.

-

طرح و نقشه مصوب توسط مهندس مشاور تهيه و به متقاضی و پيمانکار ،تحویل می گردد و متقاضی حق هيچگونه دخل و تصرف در طرح و نقشه مهندس مشاور را ندارد.

-

این پروانه و امتیازات ناشی ازآن در اثبات مالکیت زمین و تاسیسات احداثی موثر نبوده و همچنین نمی تواند مجوزی برای تفکیکی اراضی به هر عنوان تلقی گردد.

-

هر گو نه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانین کار و امور اجتماعی و کلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،شهرداری ها  ،محیط زیست  ،بهداشت عمومی و
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رادر محل واحد تولیدی رعایت نماید.

-

رعایت فاصله واحد تولیدی جدیدالتاسیس با واحدهای تولیدی و خدماتی مجاور بایستی بر مبنای جدول فواصل و حریم مصوب باشد .

-

تاسيسات ,سازه و ابنيه باید با مصالح ,لوازم و تجهیزات مناسب و بر اساس ضوابط فنی و نقشه های تایید شده توسط مهندس مشاور ساخته و گزارش پیشرفت عملیات
در هر مرحله به سازمان نظام مهندسی ارسال شود .

-

دارنده پروانه موظف است ساختمان مسکونی برای سرپرست ،مسئول فنی و کارگران را طبق مقررات فنی و بهداشت عمومی فراهم نماید .

-

احداث واحد پرورش قارچ خوراكی و ابنیه آن تغییر كاربری اراضی محسوب نمی شود (به شرط اخذ مجوزهای مربوطه).

-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

متقاضی متعهد می گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگی و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید ،تایيد و تکميل فرم شروع عمليات توسط ناظر ،آغاز نماید.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد توليدی در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای
پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد.

-

در صورت واگذاری یا فروش اراضی مندرج در پروانه تاسيس ،قبل از پيشرفت حداقل  51درصد عمليات اجرایی ساخت واحد توليدی و در صورت واجد شرایط بودن خریدار،
پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو تمامی امتيازات ناشی از پروانه فوقالذکر به ادارات و سازمانهای ذیربط اعالم میگردد.

-

دارندگان پروانه تأسيس باید به محض اتمام عمليات ساخت واحد توليدی و تأسيسات و قبل از شروع فعاليت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان مراجعه و مراتب را
جهت صدور پروانه بهرهبرداری اعالم نمایند.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت واحد پرورش قارچ خوراکی (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد توليدی متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

تخلف از مقررات و ضوابط فنی ،شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع نیست.

امضاء متقاضی
55

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 3 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

« پروانه بهره برداری واحد گلخانه ای »
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  .................مورخ  ........................وزیر جهاد کشاورزی به موجب این پروانه به آقاای  /خاانم ......................................
فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی  ..................................با توجه به پروانه
تاسیس شماره ................................مورخه  ................................اجازه داده می شود كه در زمینی به مساحت  ..............................مترمربع گلخانه دائم با ساطح
زیر كشت  ...............مترمربع و فضای باز تولیدی  ..............مترمربع در زمینه فعالیت  ......................با حجم تولیدی ساالنه  ..............تان دراساتان ...................
شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصالی
با

کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :و تاسیسات مورد نیاز به شرح ذیل فعالیت نماید.
نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

56

استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می
باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان گلخانه نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی رادر محل واحد توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

 بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين و مقرراتاز جمله قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی اقدام
نمایند.
امضاء متقاضی
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شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
سازمان نظام مهندسی كشاورزی

مدت اعتبار 3 :سال از تاريخ صدور

و منابع طبیعی ج.ا.ا

« پروانه بهره برداری واحد گلخانه ای »
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره

 .................مورخ  ........................وزیر جهاد کشاورزی ،به موجب این پروانه به

شركت

 ........................................................به شماره ثبت ...........................................اجازه داده می شود در زمینی به مساحت  ..............................مترمربع گلخانه
دائم با سطح زیر كشت  ...............مترمربع و فضای باز تولیدی  ..............مترمربع در زمینه فعالیت  ...................با حجم تولیدی ساالنه  ..............تن دراستان
 ...................شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از
 ...............................اصلی با کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با مشخصات ذکر شده در جدول
ذیل با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام به بهره برداری نماید.
نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)
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استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می
باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان گلخانه نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی رادر محل توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

 بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين ومقررات از جمله قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی
اقدام نمایند.
امضاء متقاضی
59

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار3 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه بهره برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  .................مورخ  ........................وزیر جهاد كشاورزی به موجب این پرواناه باه آقاای  /خاانم ......................................
فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی  ..................................با توجه به پروانه
تاسیس شماره ................................مورخه  ................................اجازه داده می شود كه در زمینی به مساحت  ..............................مترمربع واحد تولید و پرورش
قارچ خوراكی با سالن های تولید به مساحت ................مترمربع و تولید ساالنه  .................تن دراستان  ...................شهرساتان  ......................................بخاش
 ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصالی باا كاد پساتی ..................................باه
آدرس ............................................................................................. :و با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام به بهره برداری نماید.
مشخصات سالن های تولید و پرورش قارچ
مساحت هر
تعداد سالن ها

سالن
(مترمربع)

نگهبانی و اطاق

مساحت كل

قفسه بندی

كارگری

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)

مشخصات جغرافیایی()GPS
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تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد پرورش قارچ خوراکی در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی ممنوع
بوده و صرفاً برای فعاليتهای واحد پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر
اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد توليدی متعلق به وراث است
و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه
اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی را در محل واحد توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

 بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين ومقررات از جمله قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی
اقدام نمایند.
امضاء متقاضی
61

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 3 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه بهره برداری واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
 .................مورخ  ........................وزیر جهاد کشاورزی ،به موجب این پروانه به

به استناد ماده  6دستورالعمل شماره

شركت

 ........................................................به شماره ثبت ...........................................اجازه داده می شود در زمینی به مساحت  ..............................مترمربع واحد
تولید و پرورش قارچ خوراكی با سالن های تولید به مساحت ................مترمربع و تولید ساالنه  .................تن دراستان  ...................شهرستان
 ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصلی با کد
پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام به بهره
برداری نماید.
مشخصات سالن های تولید و پرورش قارچ
مساحت هر
تعداد سالن ها

سالن
(مترمربع)

نگهبانی و اطاق

مساحت كل

قفسه بندی

كارگری

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)

مشخصات جغرافیایی()GPS
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تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامین نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهیالت بانکی برای دستگاه صادركننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمین ،ساختمانها ،تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد تولید و پرورش قارچ خوراكی در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحد تولید و پرورش قارچ
خوراكی ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتهای واحد پرورش قارچ خوراكی مجاز می باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان واحد تولید و پرورش قارچ خوراكی نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به كشت انواع گیاهان و محصوالت دیگر
اقدام كنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی تولید ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قید شده در پروانه بهره برداری فعالیت نماید .در غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت واحد تولید و پرورش قارچ خوراكی (تاسیس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد تولیدی متعلق به وراث است
و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه
اقدام كنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پیگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانین كار و امور اجتماعی و كلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد كشاورزی ،محیط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی را در محل واحد تولیدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است كلیه آیین نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد كشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهیالت الزم برای بازدید و تهیه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است كارگران  ,واحد تولیدی را بوسیله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و كارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغیر ،هرگونه تغییر كاربری ،افزایش ظرفیت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسیسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر كننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نیست.

 -بر اساس ماده  42دستورالعمل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی كه اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی می نمایند ،ضمن رعایت كلیه قوانین و مقررات از جمله

قانون كار و بیمه تامین اجتماعی و همچنین نسبت به برقراری بیمه اماكن ،تجهیزات و نیروی انسانی شاغل و بیمه مسئولیت مدنی اقدام نمایند.
امضاء متقاضی
63

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه توسعه واحد گلخانه ای»
به موجب این پروانه به آقای  /خانم  ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ
تولد  ......................كد ملی  ..................................با توجه به پروانه بهره برداری شماره................................

مورخ  ................................اجازه داده می شود كه

در گلخانه دائم با سطح زیر كشت  ...............مترمربع و فضای باز تولیدی  ..............مترمربع با حجم تولیدی ساالنه  ..............تن دراستان ...................
شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصلی

با کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :و تاسیسات مورد نیاز به شرح ذیل اقدام به توسعه نماید.

نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
64

استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می
باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان گلخانه نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی رادر محل واحد توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

-

بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات از جمله

قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی اقدام نمایند.
امضاء متقاضی

65

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه توسعه واحد گلخانه ای»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره

 .................مورخ  ........................وزیر جهاد كشاورزی ،به موجب این پروانه به شركت

 ........................................................به شماره ثبت  ...........................................با توجه به پروانه بهره برداری شماره ................................مورخ
 ................................اجازه داده می شود در گلخانه دائم با سطح زیر كشت  ...............مترمربع و فضای باز تولیدی  ..............مترمربع با حجم تولیدی ساالنه
 ..............تن دراستان  ...................شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی ................................
فرعی از  ...............................اصلی با کد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با مشخصات ذكر شده
در جدول ذیل با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام به توسعه نماید.

نوع محصول

دفتر کار

نگهبانی و اطاق

انباری

(مترمربع)

کارگری (مترمربع)

(مترمربع)

تاسيسات گرمایشی ،

سردخانه ،اطاق سورت و

سرمایشی و مخازن سوخت و

بسته بندی (مترمربع)

تغذیه (مترمربع)

(براساس نوع محصول)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا
66

استخر ذخيره آب
(مترمکعب)

تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد..

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به گلخانه در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه ممنوع بوده و صرفاً برای فعاليتهای گلخانه ای مجاز می
باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان گلخانه نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت گلخانه ای (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد گلخانه ای متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا
نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه م وظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی رادر محل واحد توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

-

بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات از جمله
قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی اقدام نمایند.

امضاء متقاضی

67

شماره....../...../....... :

کد رهگیری:

تاريخ صدور..../....../........ :
مدت اعتبار 1 :سال از تاريخ صدور

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

«پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  .................مورخ  ........................وزیر جهاد كشاورزی به موجب این پروانه به آقای  /خانم ......................................
فرزند  ............................شماره شناسنامه  .............................صادره از  ..........................تاریخ تولد  ......................كد ملی  ..................................با توجه به پروانه

اجازه داده می شود كه در سالن تولید و پرورش قارچ خوراكی به

بهره برداری شماره ................................مورخ ................................

مساحت ..............................مترمربع سطح زیر كشت با حجم تولیدی ساالنه  ..............تن دراستان  ...................شهرستان  ......................................بخش
 ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصلی با كد پستی ..................................به
آدرس ............................................................................................. :با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام نماید.
مشخصات سالن های تولید و پرورش قارچ
مساحت هر
تعداد سالن ها

سالن
(مترمربع)

نگهبانی و اطاق

مساحت كل

قفسه بندی

كارگری

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی  ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)

مشخصات جغرافیایی()GPS

سازمان نظام مهندسی كشاورزی
و منابع طبیعی ج.ا.ا

68

تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد توليدی ممنوع بوده و صرفاً
برای فعاليتهای توليد و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر
اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد توليدی متعلق به وراث است
و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه
اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی را در محل توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

 -بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات از جمله

قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچنين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی اقدام نمایند.
امضاء متقاضی
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«پروانه توسعه واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی»
به استناد ماده  6دستورالعمل شماره  .................مورخ  ........................وزیر جهاد كشاورزی به موجب این پروانه به شركت ........................................................

به شماره ثبت  ...........................................با توجه به پروانه بهره برداری شماره ................................مورخ  ................................اجازه داده می شود در سالن
تولید و پرورش قارچ خوراكی به مساحت ..............................مترمربع سطح زیر كشت با حجم تولیدی ساالنه  ..............تن دراستان ...................
شهرستان  ......................................بخش  ....................................روستا  ................................پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............................اصلی
با كد پستی ..................................به آدرس ............................................................................................. :با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه اقدام به
توسعه نماید.
مشخصات سالن های تولید و پرورش قارچ
مساحت هر
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مساحت كل

قفسه بندی

كارگری
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(مترمربع)

(مترمربع)

انباری

سردخانه (اولیه و ثانویه) اطاق

تاسیسات گرمایشی  ،سرمایشی

(مترمربع)

سورت و بسته بندی (مترمربع)

و مخازن سوخت (مترمربع)
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تعهدات متقاضی:
-

صدور این پروانه تعهدی در تامين نهاده ها ،بازاریابی ،فروش محصول ،اعتبارات و تسهيالت بانکی برای دستگاه صادرکننده پروانه ندارد.

-

استفاده از زمين ،ساختمانها ،تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد توليدی ممنوع بوده و صرفاً
برای فعاليتهای توليد و پرورش قارچ خوراکی مجاز می باشد.

-

حق انتفاع از مزایای قانونی پروانه متعلق به دارنده آن می باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع می باشد.

-

صاحبان واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی نباید با دریافت پروانه بهرهبرداری برای یك گروه محصولی خاص ،نسبت به کشت انواع گياهان و محصوالت دیگر
اقدام کنند.

-

بمنظور ارتقاء بهره روی توليد ،حضور مسئول فنی در تمام مراحل الزامی است ،درغير این صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.

-

متقاضی متعهد میگردد در راستای شرایط قيد شده در پروانه بهره برداری فعاليت نماید .در غير اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه ها با متقاضی رفتار می
گردد.

-

در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت واحد توليد و پرورش قارچ خوراکی (تاسيس ،بهره برداری و  ) ....حقوق متعارف ناشی از واحد توليدی متعلق به وراث است
و چنانچه وراث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرایط می توانند نسبت به اصالح پروانه ها با رعایت مقررات نظام گلخانه
اقدام کنند.

-

هر گونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط مندرج در پروانه پيگرد قانونی دارد .

-

دارنده پروانه موظف است قوانين کار و امور اجتماعی و کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ،محيط زیست  ،بهداشت عمومی و سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی رادر محل توليدی رعایت نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کليه آیين نامه ها و مقررات مربوط به ضوابط فنی ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی را رعایت نموده و در
مواقع مراجعه ناظرین و مامورین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی تسهيالت الزم برای بازدید و تهيه گزارش از برنامه های واحد را فراهم نماید .

-

دارنده پروانه موظف است کارگران  ,واحد توليدی را بوسيله پزشك شبکه بهداشت و درمان تحت معاینه قرار داده و کارت بهداشتی برای آنان دریافت نماید .

-

انتقال این پروانه بغير ،هرگونه تغيير کاربری ،افزایش ظرفيت ،توسعه در زیربنا  ،سالن ها و تاسيسات جنبی یا احداث ساختمانهای اضافی بدون جلب موافقت
قبلی صادر کننده پروانه ممنوع و موجب ابطال پروانه می گردد .

-

تخلف از مقررات ،ضوابط فنی و عدم رعایت شرایط و تعهدات مندرج در پروانه ،موجب ابطال پروانه گردیده و هرگونه ادعای خسارت از سوی صاحب آن مسموع
نيست.

 -بر اساس ماده  24دستورالعمل تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی که اقدام به تاسيس واحدهای توليدی می نمایند ،ضمن رعایت کليه قوانين و مقررات از جمله

قانون کار و بيمه تامين اجتماعی و همچن ين نسبت به برقراری بيمه اماکن ،تجهيزات و نيروی انسانی شاغل و بيمه مسئوليت مدنی اقدام نمایند.
امضاء متقاضی
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