
  

 

 2شماره فرم 

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

 

 ........................................... استانجهادکشاورزي سازمان 

 :اینجانب با مشخصات ذیل 

صـادره از   .....................................کـد ملـی    .............................شـماره شناسـنامه    ....................................نـام خـانوادگی    ......................................نام 

به نمایندگی از  ........................شغل ...........................مدرك تحصیلی   .........................میزان تحصیالت  ......................تاریخ تولد  ..........................

  یـا تعـاونی     ................................مورخ  ................................به شماره ثبت  ................................................................ یا شرکت   جانب خود 

بـا    قـارچ خـوراکی   )کشـت شـده   کمپوسـت (بستر رویـش  تولیدبراي واحد  ............................تقاضاي صدور پروانه  ..............................

 :خالصه مشخصات زیر را دارم 

 ...................................................ظرفیت تولید سالیانه 

 ................................پـالك   ................................روسـتاي   ................................بخش  ................................شهرستان  ................................واقع در استان 

الم کلیه مـدارك و اسـتع  بدینوسیله متعهد می شوم قبل از آغاز عملیات ساختمانی  ................................از اصلی  ................................فرعی 

ارائه شده توسط مهندسین سـازه،   و توصیهارائه نمایم و ابنیه و تجهیزات و تاسیسات جانبی را طبق طرح و نقشه  هاي موردنیاز را

انجـام دهـم و در   قـارچ خـوراکی    )کشت شـده  کمپوست(بستر رویش و ضوابط فنی واحد ها مشاور و ناظر و با رعایت دستورالعمل

همچنین از ساختمانها و ابنیـه و تاسیسـات واحـد    . آنها را به اتمام رسانده و آماده بهره برداري نمایم مدت اعتبار پروانه کار احداث

استفاده دیگري نکرده و بدون اطالع قبلی و کسب مجوز از آن سـازمان   قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش پرورش

تقیم و غیـر  ا انتقال آن یا سایر پروانه هاي صـادره بـه طـور مسـ    واحد خود را توسعه نداده و بدون کسب اجازه نسبت به فروش ی

 .و در تمامی مراحل تولید از مسئول فنی مورد تایید استفاده نموده و به توصیه هاي ایشان عمل نمایم مستقیم اقدامی ننمایم

ت اثبات عـدم صـحت مالکیـت    که تعهدات ذکر شده را انجام نداده و یا برخالف آنها عمل نمایم و همچنین در صور در صورتی 

غو کرده و ل زمین، مرجع صادرکننده پروانه می تواند ضمن سلب حق هر گونه استفاده از تاسیسات از اینجانب، پروانه مورد اشاره را

قـارچ   )کشـت شـده   کمپوست(بستر رویش نسبت به لغو امتیاز آب و برق و گاز و سایر امتیازاتی که درنتیجه صدور پروانه به واحد

 . مورد بحث تعلق گرفته است، اقدام نماید وراکیخ

همچنین عالوه بر اینکه هر گونه خسارت یا زیان و ضرري که از این بابت متوجه اینجانب شود مورد قبول بوده و حق هیچگونه  

رتی متوجه دولـت  خسا دستورالعمل و ضوابط فنی مرتبط،اعتراضی براي اینجانب باقی نمی ماند، در صورتیکه از بابت عدم رعایت 

 .و بیت المال گردد موظف به جبران آن هستم

 

 

 ................................................... :نام و نام خانوادگی

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

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

 

 



  

 

 3فرم شماره 

 » قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش گواهی پایان کار واحد« 

 

 : جهت صدور 

 مجوز توسعه                تمدید پروانه بهره برداري               پروانه بهره برداري 
 

 

 :مشخصات متقاضی  -

صـادره از   ..........................................کـد ملـی    .............................شـماره شناسـنامه    ....................................نام خانوادگی  ......................................نام 

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

ــرکت   ................................... ــام ش ــت  ..................................................ن ــماره ثب ــورخ  ................................ش ــدیرعامل    ................................م ــام م ن

  .............................................شماره تلفن شرکت  ......................................................................آدرس شرکت   .......................................

 ................................ظرفیت تولیـد سـالیانه   .......................................نوع محصول ................تاریخ   ..............................................شماره صدور پروانه  

 ................................تاریخ تمدید دوم ................................تاریخ تمدید اول

  ................................مساحت ابنیه احداث شده  ................................مساحت کل زمین 

         خیر         در محل تعیین شده احداث شده است؟  بلی   قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش تولیدآیا واحد 

         خیر         آیا تاسیسات و ابنیه جانبی طبق نقشه و طرح تائید شده احداث شده است؟  بلی  

         خیر         آیا آب قابل استفاده به اندازه مورد نیاز طرح تامین شده است؟  بلی  

 .......................................................................................................: توضیحات در مورد آب 

        خیر         آیا برق واحد پرورش قارچ  تامین شده است؟  بلی  

        خیر         آیا ژنراتور برق تامین شده است؟  بلی  

 .......................................................................................................: توضیحات در مورد برق 

طبق پالن اجرایی تائیـد شـده توسـط مهنـدس      قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش آیا موارد فنی ساخت سازه واحد

         خیر         رعایت شده است؟  بلی   مشاور

 .......................................................................................................: قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش توضیحات در مورد سازه واحد

 رعایت شده است ؟   مشاورمهندس طرح تایید شده آیا نصب تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز جانبی و داخلی طبق 

         خیر         بلی  

   سایر موارد       نفت گاز       برق        گاز : نوع سوخت تامین شده

   سایر موارد       نفت        نفت گاز : نوع منبع سوخت دوم

 ........................................................................................:  قارچ خوراکی )کشت شده کمپوست(بستر رویش ابنیه واحدتوضیحات در مورد 

:  قـــارچ خـــوراکی  )کشـــت شـــده  کمپوســـت(بســـتر رویـــش  واحـــد توضـــیحات در مـــورد تجهیـــزات جـــانبی   

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

 

 :تاسیسات و ابنیه احداث شده فهرست و مشخصات 

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

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

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



  

 

 :درصد پیشرفت عملیات احداث واحد و تجهیز آن 

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

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

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

 :کروکی زمین واحد قارچ خوراکی احداث شده 

 شمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :نظریه کلی و نهائی کارشناس 

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

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

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

 

 ....................................:..................ناظر نام و نام خانوادگی مهندس

 ........................................................................ :محل امضاء، مهر مهندسی

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

 

 


