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  ................ شماره :

  تاريخ :.................

  

            

  وزارت جهادكشاورزي

  سازمان جهادكشاورزي استان ................

  »(اشخاص حقيقي) قارچ خوراكي )كشت شده برداري  واحد توليد بستر رويش(كمپوستبهرهپروانه «
پروانه تاسيس  .......... با توجه به.......................... تاريخ تولد ................. كد ملي .....ز .............آقاي / خانم ............................... فرزند .............................. شماره شناسنامه ..................... صادره ا به موجب اين پروانه به 

در مساحت................ مترمربع در زميني به  ) قارچ خوراكيكشت شده بستر رويش(كمپوست واحد توليد بهره برداري از يكنسبت به  شوداجازه داده مي................................ مورخ .............................. شماره ......

 (GPS)با مختصات جغرافيايي ثبتي ................................ فرعي از ...............................اصلي پالكواقع در ................ مترمربع  مساحتدر زميني به توليد ساالنه .................  تن  بازمينه فعاليت ........................ 

 ................................................................................................................................ آدرس: به ............................... ....................................روستا بخش هرستان......................................ش ................... استان در...........................

     اقدام نمايد. و مندرجات جدول زير با شرايط و تعهدات مندرج در ظهر اين پروانه........................................  با كد پستي

  

  مساحت زمين و ساختمانها:

زمين كل 

  (مترمربع)

محوطه ذخيره 

كلش و  مواد 

  اوليه(مترمربع)

، نگهبانياداري، ساختمان آزمايشگاه مشخصات تونل هاي پاستوريزه مشخصات بونكرها

رفاهي 

كارگري و

 (مترمربع)

سالن كشت و  

بسته بندي 

كمپوست كشت 

  شده (مترمربع)

  انبار

  (مترمربع)

  تاسيسات

 (مترمربع)

هانگار 

ماشين آالت 

  (مترمربع)

تعداد  

 بونكر

 

ابعاد بونكر 

)طول×عرض×(ارتفاع  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

)طول×عرض×(ارتفاع  

آناليز كمپوست و 

مواد اوليه 

 (مترمربع)

توليد و نگهداري 

اسپان(مترمربع)   

  

  
              

  
  

  جهادكشاورزيسازمان رئيس 

  .........استان  

  توضيحات : 
  ساله انجام مي پذيرد.اعتبار سه مدت تمديد پروانه با  د وباشسه سال مي مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور -                         

  باشد.اين پروانه غيرقابل انتقال مي  -                         
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  تعهدات متقاضي
  قارچ خوراكي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با )كشت شده بستر رويش(كمپوست شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -

  ايجاد نمايد.هاي موجود دستورالعمل 
- گردد و متقاضي حق هيچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشه: طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي1تبصره -

  ايي كه به تاييد مهندس سازه و مشاور رسيده است را ندارد.
  در تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد. متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي -
  متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد. -
  و تكميل فرم شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد.گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد متقاضي متعهد مي -
قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحدبستر  )كشت شده بستر رويش(كمپوست استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد -

  باشد.قارچ خوراكي مجاز مي )كشت شده (كمپوست بستر رويش ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتخوراكي  رويش(كمپوست كشت شده)قارچ
   .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانه بالمانع ميحق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي -
  باشد.ميخريد و فروش اراضي ملي و دولتي واگذار شده توسط دولت منوط به رعايت شرايط و ضوابط واگذاري  -
        )كشت شده بستر رويش(كمپوست درصد عمليات اجرايي ساخت ابنيه واحد 50در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل  -

هاي ذيربط الذكر به ادارات و سازمان ناشي از پروانه فوقالذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات قارچ خوراكي  و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق
  گردد. اعالم مي

برداري به سازمان جهادكشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه  دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت و تأسيسات و قبل از بهره -
  برداري اعالم نمايند.  بهره

  قارچ خوراكي خود اقدام نمايند. )كشت شده بستر رويش(كمپوست هاي واحد نسبت به بيمه محصوالت توليدي ومواد اوليه و  سازهمتقاضيان بايد  -
 روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غير اين صورت برابر ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.بمنظور ارتقاي بهره -

  گردد.ها با متقاضي رفتار ميبرداري فعاليت نمايد. در غير اينصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانهردد در راستاي شرايط قيد شده در پروانه بهرهگ متقاضي متعهد مي -
 حدبستر رويش(كمپوستبرداري و ....) حقوق متعارف ناشي از وا) قارچ خوراكي (تاسيس، بهرهكشت شده بستر رويش(كمپوست در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت -

توانند نسبت به اصالح ) قارچ خوراكي متعلق به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط ميكشت شده
 ها با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.پروانه
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  ................ شماره :

  :.................تاريخ 

  

            

  وزارت جهادكشاورزي

  سازمان جهادكشاورزي استان ................

»قي)و(اشخاص حق) قارچ خوراكيكشت شده بستر رويش(كمپوست واحد توليد بهره برداريپروانه «  
 بهره برداري يكاجازه داده مي شود نسبت به  پروانه تاسيس شماره ...................................... مورخ ..............................  با توجه به ......................... به شماره ثبت .................................به موجب اين پروانه  به  شركت 

 پالكواقع در ................ مترمربع  مساحتدر زميني به توليد ساالنه .................  تن  بادر زمينه فعاليت ........................  مساحت................ مترمربعدر زميني به  واحد توليد بستر رويش(كمپوست) قارچ خوراكي

 ............................... ....................................روستا بخش شهرستان...................................... ................... استان در........................... (GPS)با مختصات جغرافيايي ثبتي ................................ فرعي از ...............................اصلي

     اقدام نمايد. و مندرجات جدول زير با شرايط و تعهدات مندرج در ظهر اين پروانه........................................  با كد پستي ................................................................................................................................ آدرس: به

  

  مساحت زمين و ساختمانها:

زمين كل 

  (مترمربع)

محوطه ذخيره 

مواد كلش و  

  اوليه(مترمربع)

، نگهبانياداري، ساختمان آزمايشگاه مشخصات تونل هاي پاستوريزه مشخصات بونكرها

رفاهي 

كارگري و

 (مترمربع)

سالن كشت و  

بسته بندي 

كمپوست كشت 

  شده (مترمربع)

  انبار

  (مترمربع)

  تاسيسات

 (مترمربع)

هانگار 

ماشين آالت 

  (مترمربع)

تعداد  

 بونكر

 

ابعاد بونكر 

)طول×عرض×(ارتفاع  

تعداد 

 تونل

ابعاد تونل 

)طول×عرض×(ارتفاع  

آناليز كمپوست و 

مواد اوليه 

 (مترمربع)

توليد و نگهداري 

اسپان(مترمربع)   

  

  
              

  

  

  جهادكشاورزيسازمان رئيس 

 استان....... 

   

  توضيحات : 
  اعتبار سه ساله انجام مي پذيرد.مدت تمديد پروانه با  د وباشصدور سه سال مي مدت اعتبار اين پروانه از تاريخ -                         

  باشد.اين پروانه غيرقابل انتقال مي  -                         
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  تعهدات متقاضي

  طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق باقارچ خوراكي را  )كشت شده بستر رويش(كمپوست شود تأسيسات و ساختمان و ابنيه مربوطه به واحدمتقاضي متعهد مي -
  هاي موجود ايجاد نمايد.دستورالعمل 

- گردد و متقاضي حق هيچ گونه دخل و تصرف در طرح نقشه: طرح و نقشه مصوب توسط مهندس سازه و مشاور پروژه به متقاضي و عنداللزوم پيمانكار، تحويل مي1تبصره -

  را ندارد.ايي كه به تاييد مهندس سازه و مشاور رسيده است 
  متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي براي دستگاه صادركننده ندارد. -
  متقاضي آگاهي كامل دارد كه صدور پروانه تعهدي در بازاريابي و فروش محصول براي دستگاه صادركننده ندارد. -
  با هماهنگي و اطالع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فرم شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد. گردد عمليات پروژه خود رامتقاضي متعهد مي -
بستر  قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليت واحد )كشت شده بستر رويش(كمپوست استفاده از زمين، ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات مربوط به واحد -

  باشد.قارچ خوراكي مجاز مي )كشت شده بستر رويش(كمپوستممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتخوراكي  قارچ رويش(كمپوست كشت شده)
   .باشدباشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانه بالمانع ميحق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي -
  باشد.واگذار شده توسط دولت منوط به رعايت شرايط و ضوابط واگذاري ميخريد و فروش اراضي ملي و دولتي  -
قارچ  )كشت شده بستر رويش(كمپوست درصد عمليات اجرايي ساخت ابنيه واحد 50در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس، قبل از پيشرفت حداقل  -

هاي ذيربط اعالم الذكر به ادارات و سازمان الذكر باطل شده و مراتب جهت لغو كليه امتيازات ناشي از پروانه فوقفوق خوراكي  و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه
  گردد. مي

ر پروانه برداري به سازمان جهادكشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدو دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت و تأسيسات و قبل از بهره -
  برداري اعالم نمايند.  بهره

  قارچ خوراكي خود اقدام نمايند. )كشت شده بستر رويش(كمپوست هاي واحد متقاضيان بايد نسبت به بيمه محصوالت توليدي ومواد اوليه و  سازه -
 ضوابط با متخلفين برخورد خواهد شد.روي توليد،حضور مسئول فني در تمام مراحل الزامي است، در غير اين صورت برابر بمنظور ارتقاي بهره -

  گردد.ها با متقاضي رفتار ميبرداري فعاليت نمايد. در غير اينصورت برابر دستورالعمل ابطال پروانهگردد در راستاي شرايط قيد شده در پروانه بهره متقاضي متعهد مي -
 برداري و ....) حقوق متعارف ناشي از واحدبستر رويش(كمپوست(تاسيس، بهره ) قارچ خوراكيكشت شده بستر رويش(كمپوست در صورت فوت صاحب پروانه فعاليت -

توانند نسبت به اصالح ) قارچ خوراكي متعلق به وراث است و چنانچه وراث يا نماينده قانوني آنها مايل به ادامه فعاليت باشند در صورت دارا بودن شرايط ميكشت شده
 دام كنند.ها با رعايت مقررات مربوطه اقپروانه

  

  

  

  

  


