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 مقدمه
پیرو هماهنگی های به عمل آمده با معاونت آب، خاک و صنایع کشاورزی برای تمرکز امور مرتبط با قارچ های    

قارچ خوراکی و  با  (کشت شده کمپوست) بستر رویش خوراکی در معاونت امور باغبانی از جمله صدور پروانه های

 با صدور پروانه 8/2/99 مورخ 396/99/366مه شماره طی نامعاونت آب، خاک و صنایع کشاورزی توجه به موافقت 

از ( غیر صنایع کشاورزی)قارچ خوراکی به عنوان یک فعالیت کشاورزی  (کشت شده کمپوست) بستر رویشتولید 

           ابالغ ءماده از سوی این معاونت جهت اجرا 5مشتمل بر  اجرایی باغبانی، این دستورالعمل امور معاونت طریق

 :  می گردد
 

 تعاریف -1 ماده
 
های تاسیس و بهره برداری  به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اطالق می گردد که درخواست پروانه :تقاضيم

و نسبت به سرمایه گذاری در این خصوص  رندقارچ خوراکی را دا( کشت شده کمپوست)واحدهای تولید بستر رویش

 .می نمایند اقدام

ای مرتبط از سازمان مدیریت و ای مشاورهیا حقوقی دارای رتبه و صالحیت حرفهشخص حقیقی  :مهندس مشاور

معتبر بین المللی است که طراحی  شاورزی و منابع طبیعی و یا مشاوربرنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی ک

قارچ خوراکی را ( کمپوست کشت شده) واحد تولید بستر رویشو یا توسعه های ایجاد و احداث و راهبری پروژه

 .برعهده دارد

ای پیمانکاری مهندسی کشاورزی و منابع شخص حقیقی یا حقوقی است که دارای رتبه و صالحیت حرفه :پیمانکار

طبیعی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است که به 

عیتی پروژه احداث، بهسازی و نوسازی و توسعه تائید شده مهندس مشاور های محاسباتی و موقمنظور اجرای نقشه

 .گردداطالق می

ای از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی دارای رتبه و صالحیت حرفه :مهندس ناظر

اجرائی به منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است که انجام نظارت فنی بر عملیات 

( کمپوست)اطمینان از تطابق نقشه ها و مشخصات فنی از ابتدا و در حین عملیات اجرایی واحد تولید بستر رویش 

 .قارچ خوراکی را بر عهده دارد

کمپوست کشت ) تولید بستر رویشدر زمینه سال  6کشاورزی با مهارت و تجربه حداقل  مهندس :مسئول فنی

 کمپوست) بستر رویش به عنوان مدیر فنی واحد تولید با متقاضی، با قرارداد رسمی محضری کهقارچ خوراکی   (شده

  .فعالیت خواهد داشتقارچ خوراکی  (کشت شده

 
مجوزی است که پس از ارائه مدارک مثبته مورد نیاز و در صورت داشتن شرایط الزم متقاضی،  :پروانه تاسیس

 .شوددر زمین مورد تائید صادر می قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)واحد تولید بستر رویش برای 



  

مجوزی است که پس از اتمام عملیات ساخت و احداث و نصب تجهیزات مطابق با طرح و  :برداریپروانه بهره

 .شودصادر می قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش تائید اولیه، جهت آغاز فعالیت در تولید 

قارچ ( کشت شده کمپوست)تولید بستر رویش بردار به منظور توسعه و افزایش است که بهرهمجوزی  :توسعه مجوز

 .گرددنماید و در صورت احراز شرایط الزم صادر میدر سطح زمین تحت فعالیت خود درخواست می خوراکی

قطعیت یافته صادره اسناد مالکیت شش دانگ، آراء : این مدارک شامل موارد زیر می باشد: مدارک مالکیت قانوني

از محاکم قضایی مبنی تایید مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی پس از صدور اجرائیه، گواهی اداره ثبت اسناد و امالک 

بر مالکیت متقاضی در عرصه، آرای قطعی صادره از شورای حل اختالف مبنی بر اثبات مالکیت منوط به اخذ استعالم 

اسناد و امالک شهرستان، تاییدیه مرجع ذیصالح مبنی بر مستثنی بودن اراضی  مبنی بر تایید مالکیت از اداره ثبت

در مناطقی که به ( اداره منابع طبیعی یا اداره راه و شهرسازی حسب مورد) مورد نظر از انواع اراضی ملی و دولتی

م از سوی اشخاص به گواهی اداره ثبت اسناد و امالک مشمول اعالن ثبت عمومی و اجباری نباشد و از قدیم االیا

 .عنوان مالک مورد بهره برداری واقع و شورای اسالمی محل سابقه تصرف مالکانه متقاضی را تایید نماید

o      قولنامه و تصویر آن به همراه تائيدیه مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان یا شوراي اسالمم  در مالورد ارا ال

محدودیت هاي مربوط به پرداخالت تهالهيمب باله ارا ال       درصورتيکه با توجه به . اي فاقد سند رسم قولنامه

 .فاقد سند، متقا   درخواست دریافت هيچگونه تههيمت  را نداشته باشد

o قالرارداد   .سال به همراه تصویر آن در مورد ارا   اسالتيااري  51نامه رسم  غيرقابل فهخ به مدب اجاره ارائه

          سالاله و از تالاریخ صالدور پرواناله تاسالي       51آن حالداقل   اجاره از سوي دفاتر اسناد رسم  تنظيم ومدب اعتبار

 (.باشند قراردادهاي اجاره در ارا   مل  و دولت  از شروط این تبصره مهتثن  م . )باشد م 

 کمپوست)بستر رویش  به دليل غيرمنقول بودن تاسيهاب و سرمایه گذاري هاي ثابت، امکان احداث واحدهاي

  .در زمينهاي استيااري از شخص حقيق  وجود ندارد خوراك قارچ ( کشت شده

o زمينهاي اصمحاب ارا   مفروز الرعيه 

o  واگذاري ارا   مل  و دولت  13و  15زمينهاي واگذاري از طریق كميهيون ماده 

o زمينهاي اوقاف  به شرط موافقت كتب  سازمان اوقاف 

o  (اه هاآستان اماكن متبركه و زیارتگ)زمينهاي وابهته به آستانه اي 

 :مدارک و استعالم های موردنياز -2 ماده
 

 :مدارک عمومی -2-1
 

 و کارت ملی متقاضی برای اشخاص حقیقیتصویر شناسنامه اصل و  -

 6*9یک قطعه عکس  -

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی -

 یحقوق شخاصبرای ا تصویر آگهی تاسیس و اساسنامه -

 تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی -
 



  

 :اختصاصیمدارک  -2-2
 

 درخواست توسط متقاضی فرم تکمیل شده -

 . آنیا حق استفاده از  قانونی محل مورد تقاضا ومالکیت مدارک رائه ا -

 ...(و  UTMاز جمله )ارائه فتوکپی پالن نقشه به همراه مختصات جغرافیایی  -

 حقیقی یا حقوقی مشاور ینفنی، اقتصادی و مالی و نقشه اجرایی تهیه شده توسط مهندس ارائه طرح توجیه -

دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 .کشور

 
 

 :استعالم های موردنياز -2-3
 

 .مورد نیاز آب میزان تامین مربوطه برای شهرستان و یا استانسازمان آب  طرف از موافقت ارائه -

  .مورد نیاز برق میزان تامین برای مربوطه شهرستان و یا استان برق توزیع شرکت طرف از موافقت ارائه -

 مصرفی گاز میزان تامین ایبر مبنی گاز ملی شرکت نمایندگی از موافقت ارائهدرصورت درخواست متقاضی،  -

  .نیاز مورد

 .نیاز مورد مصرفی گازوئیل میزان تامین برای نفتی هایفرآورده پخش ملی شرکت نمایندگی از موافقت ارائه -

 .درخصوص فواصل و حریم اداره راه و ترابري و امور ارا  دامپزشکی،  اداره ،از اداره محیط زیست ارائه موافقت -

 
 واحد ضوابط صدور پروانه و احداث -3ماده

 
 قارچ خوراکی(کمپوست)مکان یابی برای احداث واحد توليدبستر رویش -3-1

موارد ذیل باید  خوراکی قارچ( کشت شده کمپوست) بستر رویش واحد تولیددر هنگام انتخاب محل برای احداث 

 :گیردمد نظر قرار 

قارچ خوراکی ( کشت شده کمپوست) بستر رویش خریدار واحدهایتا  رعایت دسترسی و بعد فاصله حداقل -

 .قارچ خوراکی تا مقصد( کشت شده کمپوست)به منظور حمل ایمن و حفظ کیفیت بستر رویش

 ... .نظیر کلش گندم، کود مرغی و بودن مواد اولیه مورد نیاز در دسترس -

 .در محل اجرای طرحمناسب برای نگهداری مواد اولیه  پیش بینی محل -

 .از نظر مکان و توسعه تاسیساتواحد آتی توسعه زمینه  -

 .آتیدسترسی به آب کافی متناسب با ظرفیت تولید و توسعه  -

 .سایر امکانات ارتباطی وجود داشته باشد از ودسترسی به برق صنعتی، خطوط انتقال گ -

 
 :قارچ خوراکی(کشت شده کمپوست)بستر رویش حداقل سطح و توليد برای احداث واحد -3-2

 

          قارچ خوراکی، (کشت شده کمپوست)بستر رویش واحدحداقل ظرفیت تولید برای صدور پروانه تاسیس  -

  .تن می باشد هزار 06

قارچ خوراکی،  (کشت شده کمپوست)بستر رویش زمین موردنیاز برای احداث واحدحداقل به طور کلی  -

پیش بینی شده در  و محوطه سازی ابنیه ،و ابعاد زمینمهندسین مشاور متناسب با طرح توجیهی تایید شده 

 :به عنوان راهنما قابل استفاده است در تعیین حداقل زمین موردنیاز ذیل اردضمنا مو. طرح می باشد



  

قارچ خوراکی، حداقل زمین موردنیاز برای  (کشت شده کمپوست)بستر رویش هزارتن 06برای ظرفیت تولید  -

 .هکتار  می باشد 9انبار مواد اولیه، ساختمان ها و تاسیسات جانبی،  

حداقل فضای سبز مطابق ضوابط محیط زیست ضروری است و به مقدار زمین موردنیاز              رعایت -

 .شود افزوده  می

توصیه  تن 566معموال دپوی کلش هر توده . زمین موردنیاز برای دپو یا ذخیره کلش گندم سالیانه موردنیاز -

        متر میان  56تا  66برای جلوگیری از خطرات احتمالی آتش سوزی کلش، حداقل فاصله که  می شود

 .گردد می توده های کلش لحاظ

 
قارچ خوراکی از سایر (کشت  شده کمپوست)بستر رویش توليدحداقل فواصل و حریم واحدهای  -3-3

  مراکز و واحدهای توليدی

 

حداقل فواصل مندرج در جدول ذیل، ازضوابط ومعیارهای استقرار واحدهای صنایع غذایی و مراکز پرورش  (الف

دام که توسط سازمان دامپزشکی کشور و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابالغ 

    نیز توسط 89ر سال الزم به ذکر است این ضوابط د. گردیده و مالک عمل می باشد، اقتباس گردیده است

هریک از سطح بندی های . معاونت وقت تولیدات گیاهی به کلیه سازمانهای جهادکشاورزی ارسال گردیده است

اشاره شده در جدول ذیل، در برگیرنده فعالیت های مختلف تولیدی است که در ضوابط فوق الذکر به تفکیک 

مراکز پرورش دام قرار دارد و فاصله آن تا واحد  9سطح  به عنوان مثال واحد مرغداری در. ) درج گردیده است

 (.متر می باشد 0666قارچ خوراکی،  (کشت شده کمپوست)تولید بستر رویش 
 
 

 قارچ خوراکی (کشت شده کمپوست)بستر رویش حداقل فواصل و حریم واحدهای توليدجدول 
 از سایر مراکز و واحدهای توليدی 

 
 

 (متر) فاصله سطح بندی و خدماتی نوع واحد توليدی، صنعتی ردیف

 صنایع غذایی 1

 566 0سطح 
 0666 2سطح 
 2666 6سطح 
 2566 9سطح 

 256 0سطح  صنایع بهداشتی و آرایشی 2
 0666 2سطح 

 و صنایع وابسته به دام( اماکن دامی)مراکز پرورش دام  3

 0666 0سطح 
 0666 2سطح 
 0666 6سطح 
 0666 9سطح 
 0566 5سطح 
 2666 3سطح 
 2566 7سطح 

 0666 0سطح  صنایع دارویی 9
 0566 2سطح 

5 
سایر صنایع و مراکز خدماتی شامل صنایع نساجی، چرم، 
سلولزی، فلزی،کانی غیرفلزی، شیمیایی، برق و الکترونیک، 

 کشاورزی، ماشین سازی و مراکز خدماتی

 *056 0گروه 
 266 2گروه 
 256 6گروه 
 **666 9گروه 
 566 5گروه 
 0666 3گروه 
 0666 7گروه 



  

-متر می 266متر و  26سازی، به ترتیب کمپوست فاصله واحد گلخانه تا واحد پرورش قارچ خوراکی بدون عملیات کمپوست سازی و دارای عملیات* 

 .باشد

متر و فاصله  واحد پرورش قارچ خوراکی بدون عملیات  066فاصله دو واحد پرورش قارچ خوراکی بدون عملیات کمپوست سازی از یکدیگر،  **  

 .باشدمتر می 666سازی، با رعایت فیلتراسیون، سازی و یا واحد کمپوستکمپوست سازی تا واحد پرورش قارچ خوراکی دارای عملیاتکمپوست

 

و نحوه مدیریت واحدهای تولیدی و  (نظیر جهت وزش باد غالب)با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه : تبصره

قارچ خوراکی تا واحد های پرورش قارچ  (کشت شده کمپوست)تولید بستر رویش  فیلتراسیون، فواصل واحدهای

 .درصد قابل تغییر می باشد 66خوراکی و گلخانه ها ، حداکثر تا 
 

قارچ خوراکی تا سکونتگاه ها، مراکز درمانی و آموزشی،  (کشت شده کمپوست)تولید بستر رویش ه واحدهایفاصل (ب

مراکز نظامی، پارک ملی، تاالب، دریاچه، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده، رودخانه دائمی 

غیر شرب، رودخانه دائمی آب شرب، چاه های آب شرب،کشاورزی و قنوات بر مبنای مصوبه شماره 

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های "هیئت وزیران با عنوان  05/9/96 ه  مورخ69027ت/78993

 .می باشد "صنعتی و تولیدی 

 

 

            (کشت شده کمپوست)و برق و سوخت موردنياز واحدهای توليد بستر رویش حداقل آب -3-9

 قارچ خوراکی

 قارچ خوراکی بر اساس  (کشت شده کمپوست)بستر رویش تولید  برای مصرفی گازوئیل میزان سوخت

بستر رویش ورده های نفتی ایران، به ازاء هر تن آدستورالعمل سهمیه سوخت شرکت ملی پخش فر

 .لیتر می باشد 0365قارچ خوراکی معادل ( کمپوست کشت شده)

  قارچ خوراکی با توجه به رطوبت مواد ( کمپوست کشت شده)بستر رویش میزان آب مصرفی برای تولید

مترمکعب  05تا  06لیه مصرفی و شرایط آب و هوایی منطقه، به ازاء هر تن کمپوست قارچ خوراکی، او

 .برآورد می گردد

  قارچ خوراکی با توجه به شرایط آب و  ( کمپوست کشت شده)بستر رویش میزان برق مصرفی برای تولید

کیلووات، در مناطق سردسیر         26در مناطق معتدل  به ازاء هر تن کمپوست قارچ خوراکی هوایی منطقه،

 .می گردد کیلووات برآورد 056کیلووات و مناطق گرمسیر  56

 
 و مجوز توسعه بهره برداری ،گردش کار صدور پروانه تاسيس-9ماده 

 

 :قارچ خوراکی(کشت شده کمپوست)بستر رویشتوليد  واحد و مجوز توسعه پروانه تاسيس -9-1
 

 

به غیر از طرح ) این دستورالعمل 6و  2 بند مندرج دردرخواست کتبی خود را به همراه مدارک  متقاضی .0

  .ارائه می نمایدجهاد کشاورزی شهرستان  به مدیریت (توجیهی

 .این دستورالعمل 9توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مطابق بند  های موردنیاز اخذ استعالم .2

 .رفع نواقص احتمالیی واصله و مدارک و استعالم هابررسی  .6

حقیقی یا مشاور  ینشده توسط مهندستهیه و تایید فنی، اقتصادی و مالی و نقشه اجرایی  ارائه طرح توجیه .9

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی  و صالحیت حرفه ای رتبهدارای حقوقی 



  

، توسط متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی معتبر بین المللیو یا مشاوران  کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 .شهرستان

          سازمان مدیریت باغبانی به تکمیل و ارسال پرونده متقاضی توسط مدیریت جهادکشاورزی شهرستان  .5

  .جهاد کشاورزی استان

به منظور بهره مندی از ظرفیت فنی و تخصصی انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در اجرای  .3

طرحهای کمپوست قارچ خوراکی، مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان طرح توجیهی ارائه شده 

        ارسال  توسط متقاضی را به منظور بررسی فنی و اقتصادی، به انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی

از تاریخ وصول روز  05ظرف مدت  حداکثر بدون دریافت هرگونه وجهی، انجمن قارچ موظف است. می نماید

به مدیریت باغبانی سازمان ( طرح و یا تایید طرح ایرادات فنی احتمالیاعالم ) نسبت به اعالم نتیجه طرح 

 .نماید ارسال گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچبه دفتر امور و رونوشت آن را  اقدام جهادکشاورزی استان

 نتیجه درخصوص اجرای طرح بررسی پرونده متقاضی در کمیته فنی سازمان جهادکشاورزی استان و اعالم .7

 .انجمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکیاز  تاییدیه طرحروزکاری از وصول  7 حداکثر ظرف مدت

 .ای متقاضی و امضاء توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی استانصدور پروانه تاسیس مطابق فرمت پیوست بر .8

سازمان  دارای رتبه و صالحیت حرفه ای ازاجرای عملیات ساخت سازه و تاسیسات توسط پیمانکاران  .9

یی مطابق نقشه اجرا مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

سازمان  مشاور و با نظارت مهندس ناظر دارای رتبه و صالحیت حرفه ای از ارائه شده توسط مهندسین

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 .ارسال یک نسخه از پروانه صادره به دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ .06

 
 

 :قارچ خوراکی(کشت شده کمپوست)د بستر رویشواحد تولي پروانه  بهره برداری  -9-2
 

سدال   6مهارت و تجربه حدداقل   حداقل مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی با فنی بامتقاضی یک کارشناس  -

واحدد  مدیر فنی  قارچ خوراکی را با قرارداد رسمی محضری به عنوان (کشت شده کمپوست)بستر رویش تولید

  .معرفی نمایدقارچ خوراکی (کشت شده کمپوست)بستر رویشتولید

         توسدط  قدارچ خدوراکی  ( کشدت شدده   کمپوسدت )تاییدیه مهارت و تجربه مدیر فنی واحد تولید بسدتر رویدش   -

جمن صنفی تولیدکنندگان قارچ خوراکی، صدادر و بده مددیریت باغبدانی سدازمان جهادکشداورزی اسدتان و        ان

 .می گردد عالمدارویی و قارچ ابه دفتر امور گلخانه ها، گیاهان رونوشت آن به  

قارچ خدوراکی   (کمپوست)بستر رویش را برای تولید الزم ی و تجربهدانش فنی و تخصص یکه متقاضیدر صورت -

بده   خدود مدی تواندد    ،موردتایید قرار گیرد و توسط مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان داشته باشد

 .باشد (شت شدهک کمپوست)بستر رویش مدیر تولید واحد عنوان

قارچ خوراکی موردتایید مهندس نداظر   (کشت شده کمپوست)بستر رویش ارائه گواهی پایان کار احداث واحد -

 .اجرای طرح

صدور پروانه بهره برداری مطابق فرمت پیوست با امضاء رئیس سازمان بررسی در کمیته فنی و  -

 .دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچان و ارسال یک نسخه از پروانه صادره به جهادکشاورزی است
 

 

 

 

 

 

 



  

 :ترکيب اعضاء و وظایف کميته فنی سازمان جهادکشاورزی استان -5ماده 
 

 :ترکيب اعضاء -5-1
 

 سمت عنوان

 رئیس کمیته معاون بهبود تولیدات گیاهی  سازمان جهادکشاورزی استان                        

 دبیر و عضو مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان                 

 عضو قارچ سازمان جهادکشاورزی استان                       کمپوست  و خوراکی کارشناس قارچ

 عضو نماینده مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان                             

 خوراکی قارچ (کشت شده کمپوست) بستر رویش نماینده تولیدکنندگان قارچ و

 استان                                     

 عضو

  سایر اعضاء حسب مورد 

 
 :استان وظایف کميته فنی -5-2

قارچ خوراکی متناسب با ظرفیت  (کشت شده کمپوست)بستر رویش نیازسنجی و برنامه ریزی برای تولید  -

 .موجود و توسعه آتی قارچ خوراکی و تامین مواد اولیه موردنیاز 

                     پرونده متقاضیان احداث واحد مدارک، استعالم ها، طرح توجیهی و سایر مدارک بررسی -

 قارچ خوراکی (کشت شده کمپوست)بستر رویش

 نواقص احتمالی پرونده متقاضیان و اعالم به متقاضی برای رفع نقص بررسی -

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با امضاءتایید نهایی پرونده و صدور پروانه  -
 

اعضاء، رسمیت پیدا می کند و تصمیمات کمیته با حداقل  اکثریتجلسات کمیته فنی با حضور  :1تبصره

 .اجرایی داردت لینفر از اعضاء قاب 6رای 

قارچ خوراکی به نحوی  (کشت شده کمپوست) بستر رویش جلسات کمیته فنی برای صدور پروانه :2تبصره

کمیته فنی،  پرونده متقاضی بهارجاع تکمیل مدارک و بعد از  هفته  0 حداکثر ظرفزمان بندی گردد که 

 .گرددو تعیین تکلیف  برگزار

قارچ خوراکی، از  (کشت شده کمپوست)بستر رویش احداث واحد متقاضیان تسهیالت بانکی برای :3تبصره 

        کلیه ردیف های اعتباری ملی و استانی مرتبط با قارچ خوراکی وفق ضوابط و مقررات مربوطه می توانند

 .بهره مند گردند

 

 

 

 

 

 

 



  

 1فرم شماره 
 «درخواست صدور پروانه»

 

 مجوز توسعه                  پروانه بهره برداری                    پروانه تاسیس 
 
 

 قارچ خوراکي (کشت شده کمپوست)بستر رویش برای واحد
 

 

 ...........................................استان  جهادکشاورزیسازمان 

 :اینجانب با مشخصات ذیل 

صالادره از  ......................... كالد ملال     ....................................شماره شناسنامه  ...............................................نام خانوادگ   ...........................................نام 

  به نمایندگ  از جانب خالود   .................................تحصيل   رشته  .........................ميزان تحصيمب  ......................تاریخ تولد  ..................................

 ......................................   یا تعالاون    ............................مورخ  ................................به شماره ثبت  .......................................................................... یا شركت 

خالوراك    قالارچ (كشت شالده  كمپوست)بهتر رویش دستورالعمل اجرای  و  وابط فن تقا ا دارم طبق   ................................شماره ثبت 

زیالر   با مشخصاب قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست) بهتر رویش، تن ................................براي  .............................نهبت به صدور پروانه 

 :اقدام نمایند 

 ...................................................  توليدينوع محصول  -5

 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه  -3

   ............................................ شماره تلفن منزل ..........................................................................................................................................آدرس محل سکونت  -1

 .................................................................  قارچ خوراك   (كشت شده كمپوست)بهتر رویشتوليد  واحدآدرس محل احداث  -4

   ...............................قارچ خوراك   (كشت شده كمپوست)بهتر رویشواحد توليد  شماره تلفن  -1

  .....................................................................................رشته و مدرك تحصيل   .........................................................................................مهئول فن  واحد -6

 مترمربع  ........................ قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویشتوليد  واحدمهاحت محل احداث  -7

زمين فاقد   مفروز الرعيه   واگذاري   استيااري محضري  استيااري اوقاف   شخص  رسم  : مالکيت  -8
    

 : قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش واحد منابع تامين آب مورد نياز -9

 حلقه ................................... چاه عميق 

 حلقه ................................... چاه نيمه عميق 

 اینچ ...................................با انشعاب لوله  آب لوله كش  

  ...................................از منابع دائم  با ميزان حق برداشت ................................... حقابه 

 قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش واحدمنابع تامين برق  -51

   ....................................سایر منابع          برق منطقه اي          انشعاب برق شهري و یا روستائ         ژنراتور      

 سایر امکاناب و اظهاراب تکميل   -55

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

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

 ..................................................... :نام و نام خانوادگي متقاضي 
 ........................................................................................... :محل امضاء 

 ................................................................................:  تاریخ درخواست                                                                                                            

 



  

 
 2شماره فرم 

 «قارچ خوراکي (کشت شده کمپوست)بستر رویش تعهدنامه واحد»

 

 ........................................... استانجهادکشاورزی سازمان 

 :اینجانب با مشخصات ذیل 

صالادره از   .....................................كالد ملال     .............................شالماره شناسالنامه    ....................................نالام خالانوادگ     ......................................نام 

به نمایندگ  از  ........................شغل ...........................مدرك تحصيل    .........................ميزان تحصيمب  ......................تاریخ تولد  ..........................

  یالا تعالاون      ................................مورخ  ................................به شماره ثبت  ................................................................ یا شركت   جانب خود 

بالا    قالارچ خالوراك    (كشالت شالده   كمپوسالت )بهتر رویالش  توليدبراي واحد  ............................تقا اي صدور پروانه  ..............................

 :خمصه مشخصاب زیر را دارم 

 ...................................................ظرفيت توليد ساليانه 

 ................................پالمك   ................................روسالتاي   ................................بخش  ................................شهرستان  ................................واقع در استان 

مم كليه مالدارك و اسالتع  بدینوسيله متعهد م  شوم قبل از آغاز عملياب ساختمان   ................................از اصل   ................................فرع  

ارائه شده توسط مهندسين سالازه،   و توصيهارائه نمایم و ابنيه و تاهيزاب و تاسيهاب جانب  را طبق طرح و نقشه  هاي موردنياز را

اناالام دهالم و در   قالارچ خالوراك     (كشت شالده  كمپوست)بهتر رویش و  وابط فن  واحد ها مشاور و ناظر و با رعایت دستورالعمل

همچنين از ساختمانها و ابنياله و تاسيهالاب واحالد    . آنها را به اتمام رسانده و آماده بهره برداري نمایم مدب اعتبار پروانه كار احداث

استفاده دیگري نکرده و بدون اطمع قبل  و كهب ماوز از آن سالازمان   قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش پرورش

تقيم و غيالر  ا انتقال آن یا سایر پروانه هاي صالادره باله طالور مهال    واحد خود را توسعه نداده و بدون كهب اجازه نهبت به فروش ی

 .و در تمام  مراحل توليد از مهئول فن  مورد تایيد استفاده نموده و به توصيه هاي ایشان عمل نمایم مهتقيم اقدام  ننمایم

ب اثباب عالدم صالحت مالکيالت    كه تعهداب ذكر شده را اناام نداده و یا برخمف آنها عمل نمایم و همچنين در صور در صورت  

غو كرده و ل زمين، مرجع صادركننده پروانه م  تواند  من سلب حق هر گونه استفاده از تاسيهاب از ایناانب، پروانه مورد اشاره را

قالارچ   (كشالت شالده   كمپوست)بهتر رویش نهبت به لغو امتياز آب و برق و گاز و سایر امتيازات  كه درنتياه صدور پروانه به واحد

 . مورد بحث تعلق گرفته است، اقدام نماید وراك خ

همچنين عموه بر اینکه هر گونه خهارب یا زیان و  رري كه از این بابت متوجه ایناانب شود مورد قبول بوده و حق هيچگونه  

رت  متوجه دولالت  خها دستورالعمل و  وابط فن  مرتبط،اعترا   براي ایناانب باق  نم  ماند، در صورتيکه از بابت عدم رعایت 

 .و بيت المال گردد موظف به جبران آن ههتم

 
 

 ................................................... :نام و نام خانوادگي

 : ................................................. امضاء و اثر انگشت

 .......................: ................................................... تاریخ

 
  



  

 
 3فرم شماره 

 « قارچ خوراکي (کشت شده کمپوست)بستر رویش گواهي پایان کار واحد» 
 

 : جهت صدور 

 مجوز توسعه                تمدید پروانه بهره برداری               پروانه بهره برداری 
 

 

 :مشخصات متقاضي  -

صالادره از   ..........................................كالد ملال     .............................شالماره شناسالنامه    ....................................نام خانوادگ   ......................................نام 

 شماره تلفن منزل  ...............................................................................................................آدرس محل سکونت  ......................تاریخ تولد  ..........................

نالالام مالالدیرعامل    ................................مالالورخ  ................................شالالماره ثبالالت  ..................................................نالالام شالالركت   ...................................

  .............................................شماره تلفن شركت  ......................................................................آدرس شركت   .......................................

 ................................ظرفيت توليالد سالاليانه   .......................................نوع محصول ................تاریخ   ..............................................شماره صدور پروانه  
 ................................تاریخ تمدید دوم ................................تاریخ تمدید اول

  ................................مهاحت ابنيه احداث شده  ................................مهاحت كل زمين 

         خير         در محل تعيين شده احداث شده است؟  بل    قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش توليدآیا واحد 

         خير         آیا تاسيهاب و ابنيه جانب  طبق نقشه و طرح تائيد شده احداث شده است؟  بل   

         خير         آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نياز طرح تامين شده است؟  بل   

 .......................................................................................................: تو يحاب در مورد آب 

        خير         آیا برق واحد پرورش قارچ  تامين شده است؟  بل   

        خير         آیا ژنراتور برق تامين شده است؟  بل   

 .......................................................................................................: تو يحاب در مورد برق 

طبق پمن اجرای  تائيالد شالده توسالط مهنالدس      قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش آیا موارد فن  ساخت سازه واحد

         خير         رعایت شده است؟  بل    مشاور

 .......................................................................................................: قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش تو يحاب در مورد سازه واحد

 رعایت شده است ؟   مشاورمهندس طرح تایيد شده آیا نصب تاسيهاب و تاهيزاب مورد نياز جانب  و داخل  طبق 

         خير         بل   

   سایر موارد       نفت گاز       برق        گاز : نوع سوخت تامين شده

   سایر موارد       نفت        نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

 ........................................................................................:  قارچ خوراك  (كشت شده كمپوست)بهتر رویش ابنيه واحدتو يحاب در مورد 

:  قالالالارچ خالالالوراك   (كشالالالت شالالالده  كمپوسالالالت)بهالالالتر رویالالالش  واحالالالد تو الالاليحاب در مالالالورد تاهيالالالزاب جالالالانب    
....................................................................................................... 

 
 :تاسيهاب و ابنيه احداث شده فهرست و مشخصاب 

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

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

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



  

 

 :درصد پيشرفت عملياب احداث واحد و تاهيز آن 

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

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

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

 :كروك  زمين واحد قارچ خوراك  احداث شده 

 شمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 :نظریه كل  و نهائ  كارشناس 

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

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

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

 

 ....................................:..................ناظر نام و نام خانوادگي مهندس

 ........................................................................ :محل امضاء، مهر مهندسي

 ....................................................................... :تکمیل فرم  تاریخ بازدید و

 
 



  

  
 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 وزارت جهادکشاورزی

 ................سازمان جهادکشاورزی استان 

 «(قیواشخاص حق) (کمپوست کشت شده)بستر رویش قارچ خوراکی  پروانه تاسیس واحد تولید»
      فعاليت  در زمينه قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)واحد توليد بستر رویش حداث یکاجازه داده می شود نسبت به ا  ......................... به شماره ثبت .................................به موجب این پروانه  به  شرکت 

 یا /و( 2کمپوست فاز)کشت شده   کمپوست  ثبتی  پالکواقع در مترمربع ................  مساحت به در زمينیتن .................  توليد ساالنه  با(  3کمپوست فاز )کمپوست کشت شده و رشد یافته ................................

: به آدرس................................ روستا .................................... بخش ...................................... شهرستان ...................  استان در ........................... (GPS)با مختصات جغرافيایی اصلی...............................فرعی از 

   .اقدام نماید و مندرجات جدول زیر با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه...........................   با کد پستی............................................... ........................................................................................................................

 

 :مساحت زمين و ساختمانها

زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

بونکرهامشخصات  ، نگهبانیاداری، ساختمان آزمایشگاه مشخصات تونل های پاستوریزه 

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت و  

بسته بندی 

کشت  کمپوست

 (مترمربع) شده

 انبار

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين آالت 

 (مترمربع)

تعداد  

 بونکر
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز کمپوست و 

مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و نگهداری 

(مترمربع)اسپان   

 

 
            

 جهادکشاورزیسازمان رئیس       
   .........استان                      

 : توضيحات  
 .باشد و برای دو دوره یکساله قابل تمدید می باشدمدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور حداکثر دو سال می -
 .باشداین پروانه غیرقابل انتقال می  -
 



  

 
 

 متقاضی تعهدات
 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با(کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتعهد ميمتقاضي  -

 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 
-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهطرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پیمانکار، تحویل مي: 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکي برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .ر بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی د -
 .گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضي متعهد مي -
فعالیت ممنوع بوده و صرفاً این قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با (کشت شده کمپوست)تر رویشبس استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد -

 .باشدقارچ خوراکي مجاز مي (کشت شده کمپوست)بستر رویش برای فعالیت
  .باشدپروانه بالمانع ميباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده حق انتفاع از مزایای قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
       (کشت شده کمپوست)بستر رویش درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحد 05در صورت واگذاری یا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل  -

های ذیربط الذکر به ادارات و سازمان پروانه فوق الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي ازقارچ خوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گردداعالم مي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهره -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده کمپوست)بستر رویش های واحد مواد اولیه و  سازه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدی و -
 .ور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدروی تولید،حضبمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار ميدر غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. برداری فعالیت نمایدگردد در راستای شرایط قید شده در پروانه بهره متقاضي متعهد مي -
                           حقوق متعارف ناشي از واحد ،....(برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي( کشت شده کمپوست)بستر رویشواحد  فوت صاحب پروانه فعالیت در صورت -

-فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط ميقارچ خوراکي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانوني آنها مایل به ادامه ( کشت شده کمپوست)بستر رویش

 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندتوانند نسبت به اصالح پروانه

 
 
 
 
 



  

 
 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 وزارت جهادکشاورزی

 ................جهادکشاورزی استان  سازمان

«(قییاشخاص حق)(کمپوست کشت شده) قارچ خوراکی بستر رویش تولیدپروانه تاسیس واحد »  
 

کد ملی ................. تاریخ تولد ......... .............صادره از ..................... شماره شناسنامه .............................. فرزند ............................... خانم / آقای ........ ................مورخ ................. ...........بر اساس درخواست شماره 

یا  /و( 2کمپوست فاز)کمپوست کشت شده  در زمينه فعاليت ( کشت شده کمپوست) قارچ خوراکی واحد توليد بستر رویش احداث یکاجازه داده می شود نسبت به ، به موجب این پروانه ................................

 با مختصات  اصلی...............................فرعی از ................................ ثبتی  پالکواقع در مترمربع ................  مساحتدر زمينی به تن .................  توليد ساالنه  با  (3کمپوست فاز ) کمپوست کشت شده و رشد یافته

: به آدرس................................ روستا .................................... بخش ...................................... شهرستان ...................  استان در ........................... (GPS)جغرافيایی

   .اقدام نماید جات جدول زیرو مندر با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه...........................   با کد پستی.......................................................................... .............................................................................................
 

 :مساحت زمين و ساختمانها

زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

، نگهبانیاداری، ساختمان آزمایشگاه مشخصات تونل های پاستوریزه مشخصات بونکرها

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت و  

بسته بندی 

کمپوست کشت 

 (مترمربع)شده 

 نبارا

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين آالت 

 (مترمربع)

تعداد  

 بونکر
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز کمپوست و 

مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و نگهداری 

(مترمربع)اسپان   

 

 
            

 سازمانرئیس         
                                            ....................... 

 : توضيحات         
 .باشد و برای دو دوره یکساله قابل تمدید می باشدمدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور حداکثر دو سال می  -              
 .باشداین پروانه غيرقابل انتقال می  -              



  

 تعهدات متقاضي
 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با(کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -

 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 
-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهسازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پیمانکار، تحویل ميطرح و نقشه مصوب توسط مهندس : 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکي برای دستگاه  -
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضي متعهد مي -
قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحدبستر  (کشت شده کمپوست)بستر رویش استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد -

 .باشدقارچ خوراکي مجاز مي (کشت شده کمپوست)بستر رویشممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتخوراکي  قارچ(کمپوست کشت شده)رویش
  .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع ميانتفاع از مزایای قانوني پروانه متعلق به دارنده آن ميحق  -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
قارچ  (کشت شده کمپوست)درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحدبستر رویش 05ر پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل در صورت واگذاری یا فروش اراضي مندرج د -

اعالم های ذیربط الذکر به ادارات و سازمان الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي از پروانه فوقخوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گرددمي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهره -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده کمپوست)حدبستر رویشهای وا متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدی ومواد اولیه و  سازه -
 .روی تولید،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار ميدر غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. ت نمایدبرداری فعالیگردد در راستای شرایط قید شده در پروانه بهره متقاضي متعهد مي -
 کمپوست)حقوق متعارف ناشي از واحدبستر رویش....( برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي ( کشت شده کمپوست)بستر رویش در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت -

توانند نسبت به اصالح ست و چنانچه وراث یا نماینده قانوني آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط ميقارچ خوراکي متعلق به وراث ا( کشت شده
 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندپروانه

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 وزارت جهادکشاورزی

 ................جهادکشاورزی استان سازمان 

 «(اشخاص حقیقی) قارچ خوراکی (کشت شده کمپوست)برداری  واحد تولید بستر رویشبهرهپروانه »
پروانه تاسيس  با توجه به.......... ......................کد ملی ................. تاریخ تولد ......... .............صادره از ..................... شماره شناسنامه .............................. فرزند ............................... خانم / آقای  به موجب این پروانه به 

در مترمربع ................ مساحتدر زمينی به  قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش واحد توليد بهره برداری از یکنسبت به  شوداجازه داده می.............................. مورخ ................................ ......شماره 

 (GPS)با مختصات جغرافيایی اصلی...............................فرعی از ................................ ثبتی  پالکواقع در مترمربع ................  مساحتدر زمينی به تن .................  توليد ساالنه  با........................ زمينه فعاليت 

 ................................................................................................................................ :آدرس به ............................... روستا.................................... بخش ......................................هرستانش ................... استان در...........................

    .اقدام نماید و مندرجات جدول زیر با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه........................................  با کد پستی

 

 :مساحت زمين و ساختمانها

زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

، نگهبانیاداری، ساختمان آزمایشگاه مشخصات تونل های پاستوریزه مشخصات بونکرها

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت و  

بسته بندی 

کمپوست کشت 

 (مترمربع)شده 

 انبار

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين آالت 

 (مترمربع)

تعداد  

 بونکر
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز کمپوست و 

مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و نگهداری 

(مترمربع)اسپان   

 

 
            

 

 جهادکشاورزیسازمان رئیس 

 .........استان  

 : توضيحات 
 .اعتبار سه ساله انجام می پذیردمدت تمدید پروانه با  د وباشسه سال می مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور -                         

 .باشداین پروانه غیرقابل انتقال می  -                         



  

 تعهدات متقاضي
 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با (کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -

 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 
-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهعنداللزوم پیمانکار، تحویل ميطرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و : 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکي برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .ل دارد که صدور پروانه تعهدی در بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کام -
 .گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضي متعهد مي -
قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحدبستر  (کشت شده کمپوست)بستر رویش ات و تجهیزات مربوط به واحداستفاده از زمین، ساختمانها، تأسیس -

 .باشدقارچ خوراکي مجاز مي (کشت شده کمپوست) بستر رویش ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتخوراکي  قارچ(کمپوست کشت شده)رویش
  .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع ميمتعلق به دارنده آن ميحق انتفاع از مزایای قانوني پروانه  -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
        (کشت شده کمپوست)بستر رویش درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحد 05داقل در صورت واگذاری یا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت ح -

های ذیربط الذکر به ادارات و سازمان الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي از پروانه فوققارچ خوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گردداعالم مي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهره -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده وستکمپ)بستر رویش های واحد متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدی ومواد اولیه و  سازه -
 .روی تولید،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار مياینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه در غیر. برداری فعالیت نمایدگردد در راستای شرایط قید شده در پروانه بهره متقاضي متعهد مي -
 کمپوست)حقوق متعارف ناشي از واحدبستر رویش....( برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي ( کشت شده کمپوست)بستر رویش در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت -

توانند نسبت به اصالح ث یا نماینده قانوني آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط ميقارچ خوراکي متعلق به وراث است و چنانچه ورا( کشت شده
 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندپروانه

 
 
 
 
 

 



  

 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 وزارت جهادکشاورزی

 ................سازمان جهادکشاورزی استان 

«(قیواشخاص حق)قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش واحد تولید بهره برداریپروانه »  
 بهره برداری یکاجازه داده می شود نسبت به  .............................. مورخ ...................................... پروانه تاسيس شماره  با توجه به ......................... به شماره ثبت .................................به موجب این پروانه  به  شرکت 

 پالکواقع در مترمربع ................  مساحتدر زمينی به تن .................  توليد ساالنه  با... .....................در زمينه فعاليت مترمربع ................ مساحتدر زمينی به  قارچ خوراکی( کمپوست)واحد توليد بستر رویش

 ............................... روستا.................................... بخش ......................................شهرستان ................... استان در........................... (GPS)با مختصات جغرافيایی اصلی...............................فرعی از ................................ ثبتی 

    .اقدام نماید و مندرجات جدول زیر با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه........................................  با کد پستی ................................................................................................................................ :آدرس به

 

 :مساحت زمين و ساختمانها

زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

، نگهبانیاداری، ساختمان آزمایشگاه مشخصات تونل های پاستوریزه مشخصات بونکرها

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت و  

بسته بندی 

کمپوست کشت 

 (مترمربع)شده 

 انبار

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين آالت 

 (مترمربع)

تعداد  

 بونکر
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

تونل ابعاد 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز کمپوست و 

مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و نگهداری 

(مترمربع)اسپان   

 

 
            

 جهادکشاورزیسازمان رئیس 
 ....... استان

  
 : توضيحات 

 .اعتبار سه ساله انجام می پذیردمدت تمدید پروانه با  د وباشمدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور سه سال می -                         
 .باشداین پروانه غیرقابل انتقال می  -                         



  

 

 
 تعهدات متقاضي

 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با (کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -
 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 

-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهعنداللزوم پیمانکار، تحویل ميطرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و : 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتبارات و تسهیالت بانکي برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .ل دارد که صدور پروانه تعهدی در بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کام -
 .گردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدمتقاضي متعهد مي -
بستر  قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحد (کشت شده کمپوست)بستر رویش ات و تجهیزات مربوط به واحداستفاده از زمین، ساختمانها، تأسیس -

 .باشدقارچ خوراکي مجاز مي (کشت شده کمپوست)بستر رویشممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتخوراکي  قارچ (کمپوست کشت شده)رویش
  .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع ميمتعلق به دارنده آن ميحق انتفاع از مزایای قانوني پروانه  -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
قارچ  (کشت شده کمپوست)بستر رویش درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحد 05داقل در صورت واگذاری یا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت ح -

های ذیربط اعالم الذکر به ادارات و سازمان الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي از پروانه فوقخوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گرددمي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  ه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهرهدارندگان پروان -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده کمپوست)بستر رویش های واحد متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدی ومواد اولیه و  سازه -
 .روی تولید،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار مير دستورالعمل ابطال پروانهدر غیر اینصورت براب. برداری فعالیت نمایدگردد در راستای شرایط قید شده در پروانه بهره متقاضي متعهد مي -
 کمپوست)حقوق متعارف ناشي از واحدبستر رویش....( برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي ( کشت شده کمپوست)بستر رویش در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت -

توانند نسبت به اصالح قانوني آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط ميقارچ خوراکي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده ( کشت شده
 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندپروانه

 
 
 
 

 



  

 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 وزارت جهادکشاورزی

 ................سازمان جهادکشاورزی استان 

«(قیواشخاص حق)قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش واحد تولید توسعه مجوز»  
واحد توليد توسعه می شود نسبت به  اجازه داده  ....................... مورخ ................................ برداری  شماره با توجه به پروانه  بهره ......................... به شماره ثبت .................................به موجب این پروانه  به  شرکت 

فرعی از ................................ ثبتی  پالکواقع در مترمربع ................  مساحتدر زمينی به تن .................  توليد ساالنه  بامترمربع ................ مساحتدر زمينی به  قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش

 :آدرس به ............................... روستا .................................... بخش ......................................شهرستان ................... استان در...........................  (GPS)با مختصات جغرافيایی اصلی ...............................

   .نمایدبه توسعه اقدام  و مندرجات جدول زیر با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر این پروانه...... .................................. با کد پستی ................................................................................................................................
 

 :مساحت زمين و ساختمانها

 وضعيت
زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

 مشخصات بونکرها
مشخصات تونل های 

 پاستوریزه
 ساختمان آزمایشگاه

، نگهبانیاداری،

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت و  

بسته بندی 

کمپوست 

کشت شده 

 (مترمربع)

 انبار

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين 

آالت 

 (مترمربع)

داد تع

بونکر   
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز 

کمپوست و 

مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و نگهداری 

 

(مترمربع)اسپان  

 موجود
 
 

            

              توسعه

 جهادکشاورزیسازمان رئیس       
   .........استان                      

 : توضيحات 
 .باشد و برای دو دوره یکساله قابل تمدید می باشدمدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور حداکثر دو سال می  -              
 .باشداین پروانه غيرقابل انتقال می  -              



  

 تعهدات متقاضي
 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با (کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -

 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 
-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهمصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پیمانکار، تحویل ميطرح و نقشه : 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .ي برای دستگاه صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتبارات و تسهیالت بانک -
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .، آغاز نمایدگردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شروع عملیات توسط ناظرمتقاضي متعهد مي -
بستر  قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحد (کشت شده کمپوست)بستر رویش استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد -

 .باشدمجاز ميقارچ خوراکي  (کشت شده کمپوست)بستر رویش ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتخوراکي  قارچ (کمپوست کشت شده)رویش
  .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع ميحق انتفاع از مزایای قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
قارچ  (کشت شده کمپوست)بستر رویش درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحد 05روش اراضي مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل در صورت واگذاری یا ف -

های ذیربط اعالم سازمان الذکر به ادارات و الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي از پروانه فوقخوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گرددمي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهره -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده کمپوست)های واحدبستر رویش اولیه و  سازهمتقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت تولیدی ومواد  -
 .حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شد روی تولید،بمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار ميدر غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. برداری فعالیت نمایدانه بهرهگردد در راستای شرایط قید شده در پرو متقاضي متعهد مي -
 کمپوست)بستر رویش حقوق متعارف ناشي از واحد....( برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي ( کشت شده کمپوست)بستر رویش در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت -

توانند نسبت به اصالح خوراکي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانوني آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط ميقارچ ( کشت شده
 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندپروانه

 
 
 
 

 



  

 

 

 ................ :شماره 
 :.................تاریخ 

 

      

 جهادکشاورزیوزارت 

 ................سازمان جهادکشاورزی استان 

«(قییاشخاص حق)قارچ خوراکی( کشت شده کمپوست)بستر رویش واحد تولید توسعه مجوز»  
برداری  با توجه به پروانه  بهره................................کد ملی ................. تاریخ تولد ......... .............صادره از ..................... شماره شناسنامه .............................. فرزند ............................... خانم / آقای به موجب این پروانه  به 

در تن .................  توليد ساالنه  با مترمربع................ مساحتدر زمينی به  قارچ خوراکی( کمپوست)واحد توليد بستر رویشتوسعه اجازه داده می شود نسبت به   ....................... مورخ ................................ شماره 

 ......................................شهرستان ................... استان در...........................  (GPS)با مختصات جغرافيایی اصلی ...............................فرعی از ................................ ثبتی  پالکواقع در مترمربع ................  مساحتزمينی به 

با شرایط و تعهدات مندرج در ظهر ........................................  با کد پستی ................................................................................................................................ :آدرس به ............................... روستا .................................... بخش

   .نمایدبه توسعه اقدام  و مندرجات جدول زیر این پروانه

 :مساحت زمين و ساختمانها

 ضعيتو
زمين کل 

 (مترمربع)

محوطه ذخيره 

کلش و  مواد 

 (مترمربع)اوليه

 مشخصات بونکرها
مشخصات تونل های 

 پاستوریزه
 ساختمان آزمایشگاه

، نگهبانیاداری،

رفاهی 

کارگری و

(مترمربع)  

سالن کشت 

و  بسته 

بندی 

کمپوست 

کشت شده 

 (مترمربع)

 انبار

 (مترمربع)

 تاسيسات

(مترمربع)  

هانگار 

ماشين 

آالت 

 (مترمربع)

تعداد 

بونکر   
 

ابعاد بونکر 

(طول×عرض×ارتفاع)  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

(طول×عرض×ارتفاع)  

آناليز کمپوست 

و مواد اوليه 

(مترمربع)  

توليد و 

نگهداری  

(مترمربع)اسپان  

 موجود
 
 

            

              توسعه

 

 جهادکشاورزیسازمان رئیس       
   .........استان                      

 : توضيحات       
 .تمدید می باشدباشد و برای دو دوره یکساله قابل مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور حداکثر دو سال می  -              
 .باشداین پروانه غيرقابل انتقال می  -              



  

 تعهدات متقاضي
 قارچ خوراکي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با (کشت شده کمپوست)بستر رویش شود تأسیسات و ساختمان و ابنیه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -

 .های موجود ایجاد نمایددستورالعمل 
-گردد و متقاضي حق هیچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشهطرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پیمانکار، تحویل مي: 1تبصره -

 .ایي که به تایید مهندس سازه و مشاور رسیده است را ندارد
 .ارات و تسهیالت بانکي برای دستگاه صادرکننده نداردمتقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در تامین اعتب -
 .متقاضي آگاهي کامل دارد که صدور پروانه تعهدی در بازاریابي و فروش محصول برای دستگاه صادرکننده ندارد -
 .وع عملیات توسط ناظر، آغاز نمایدگردد عملیات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازدید، تایید و تکمیل فرم شرمتقاضي متعهد مي -
بستر  قارچ خوراکي در موارد غیرمرتبط با فعالیت واحد (کشت شده کمپوست)بستر رویش استفاده از زمین، ساختمانها، تأسیسات و تجهیزات مربوط به واحد -

 .باشدقارچ خوراکي مجاز مي (هکشت شد کمپوست)بستر رویش ممنوع بوده و صرفاً برای فعالیتخوراکي  قارچ(کمپوست کشت شده)رویش
  .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر کننده پروانه بالمانع ميحق انتفاع از مزایای قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي -
 .باشدخرید و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعایت شرایط و ضوابط واگذاری مي -
قارچ (کشت شده کمپوست)بستر رویش درصد عملیات اجرایي ساخت ابنیه واحد 05صورت واگذاری یا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسیس، قبل از پیشرفت حداقل در  -

های ذیربط اعالم لذکر به ادارات و سازمانا الذکر باطل شده و مراتب جهت لغو کلیه امتیازات ناشي از پروانه فوقخوراکي  و در صورت واجد شرایط بودن خریدار، پروانه فوق
 . گرددمي

برداری به سازمان جهادکشاورزی استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسیس باید به محض اتمام عملیات ساخت و تأسیسات و قبل از بهره -
 . برداری اعالم نمایند بهره

 .قارچ خوراکي خود اقدام نمایند (کشت شده کمپوست)بستر رویش های واحد تولیدی ومواد اولیه و  سازه متقاضیان باید نسبت به بیمه محصوالت -
 .روی تولید،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غیر این صورت برابر ضوابط با متخلفین برخورد خواهد شدبمنظور ارتقای بهره -

 .گرددها با متقاضي رفتار ميدر غیر اینصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانه. برداری فعالیت نمایدقید شده در پروانه بهرهگردد در راستای شرایط  متقاضي متعهد مي -
 کمپوست)بستر رویش حقوق متعارف ناشي از واحد....( برداری و تاسیس، بهره)قارچ خوراکي ( کشت شده کمپوست)بستر رویش در صورت فوت صاحب پروانه فعالیت -

توانند نسبت به اصالح قارچ خوراکي متعلق به وراث است و چنانچه وراث یا نماینده قانوني آنها مایل به ادامه فعالیت باشند در صورت دارا بودن شرایط مي( کشت شده
 .ها با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنندپروانه

 

 

 

 

 


