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وزارت جهاد کشاورزی و  05/04/9318مورخ  6666/020ابالغیه شماره نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی و  آئین نامه این مجوز به استناد
 00000صادره از  0000شماره شناسنامه  00000فرزند  0000آقای   00/00/0000مورخ  00000درخواست شماره  بنا بهو  هیأت مدیره  0000مورخ  0000مصوبه شماره 

شناسه ملی و  0000با شماره ثبت  00000000شرکت  00000000کدپستی  00000000000000000000000000: به آدرس 000000000کدملی  00/00/0000 تاریخ تولد
بندی،  خانه، سورتینگ، بستهدهمراه با زنجیره تولید )شامل سر 00000ای گلخانهشهرک جهت ایجاد  00000000 کدپستی 0000000000به آدرس دفتر مرکزی 000000

 صادر گردیده است. با مشخصات ذیل 00000 بخش ،اصلی 0000 فرعی از 0000 ثبتی پالک 00000 شهرستان 00000 به آدرس: استان گلخانه تولید نشاء و ...(

  ----------شماره جواز:

  ----------تاریخ صدور

 توضیحات :

 است. دوسالاز تاریخ صدور  جوازمدت اعتبار این  -

 غیر قابل انتقال می باشد. جوازاین  -

 الزامی است. جوازاجرای تعهدات متقاضی به شرح ظهر  -

 .بدون مهر برجسته و امضا فاقد اعتبار است جواز این  -

 پرداخت شده است. 0000000برای ابطال تمبر به اداره کل امور مالیاتی استان  000000مورخ  0000000 ریال طی فیش شماره 000،000جواز فوق، مبلغ  صدوربه منظور  -

 

 طاهرجمالی

 سرپرست معاونت فنی و اجرایی

محل الصاق 

عکس برای 

اشخاص 

 حقیقی



 تعهدات متقاضی

گردد تأسیسات و  و متعهد می نداشتههای تأییدی را  گونه دخل و تصرف در طرح و نقشه رسد و دارنده جواز تأسیس حق هیچ میهای کشاورزی  ه تصویب شرکت شهرکطرح و نقشه اجرایی شهرک، ب -9

 های مصوب احداث شهرک کشاورزی، ایجاد نماید. دستورالعمل سایر و مذکورساختمان و ابنیه مربوط به گلخانه را طبق طرح و نقشه 

 ای از جمله تأمین اعتبارات، تسهیالت بانکی و ... برای دستگاه صادرکننده ندارد.   سیس، آگاهی کامل دارد که صدور جواز تأسیس تعهدی در هیچ زمینهدارنده جواز تأ -2

های کشاورزی آغاز نماید و در تمام  اجرایی توسط نماینده شرکت شهرک عملیات احداث شهرک را با هماهنگی و اطالع، پس از بازدید، تأیید و تکمیل فرم شروع عملیاتگردد  دارنده جواز تأسیس متعهد می -3

 اجرایی را گزارش و زمینه را برای بازدید و بررسی فراهم نماید. مراحل، عملیات

 باشد.  های مصوب شهرک مجاز می منوع بوده و صرفاً برای فعالیتها، تجهیزات و تأسیسات مربوطه، در موارد غیرمرتبط با فعالیت شهرک م استفاده از کلیه امکانات شهرک از جمله زمین، ساختمان -4

 باشد. تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی واگذارشده توسط دولت منوط به اجرای کامل طرح و رعایت شرایط و ضوابط جاری واگذاری می -5

ریزی برای  برداری و برنامه تمام کلیه مراحل اجرایی شهرک مطابق مفاد مجوز تأسیس صادره، نسبت به دریافت پروانه بهرهدارنده جواز تأسیس مکلف است بعد از اباشد.  این جواز به منزله مجوز تولید نمی -6

 تولید اقدام نماید. 

 هد بود. های کشاورزی خوا کلیه مزایای ناشی از این جواز تأسیس، به صاحب جواز تعلق دارد و انتقال آن به غیر منوط به موافقت کتبی شرکت شهرک -7

 باشد. پذیر می های کشاورزی و صدور مجوز امکان طرح مصوب بوده و هرگونه تغییر در طرح، بر اساس نظر کتبی نماینده شرکت شهرکفعالیت در شهرک صرفاً مطابق  -6

 ها، تأسیسات و سایر تجهیزات موجود در شهرک اقدام نماید. دارنده جواز تأسیس باید نسبت به بیمه ساختمان -1

انجام ندهد و در صورت گزارش، مکلف است زمین را به حالت اولیه خود برگرداند. در  های مندرج در جواز تأسیس و طرح مصوب گردد که هیچ فعالیتی غیر از فعالیت دارنده جواز تأسیس متعهد می -90

 غیراینصورت، برابر مقررات اقدام و خسارت وارده از نامبرده اخذ خواهد شد. 

تواند نسبت  فعالیت باشد، در صورت دارا بودن شرایط، می ت فوت دارنده جواز تأسیس، حقوق متعارف ناشی از احداث شهرک متعلق به وارث بوده و چنانچه وارث یا نماینده قانونی آنها مایل به ادامهدرصور -99

   به اصالح جوازها با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید. 

 باشد.  های ذیربط می منزله جواز ساختمان نبوده و در صورت لزوم، دارنده جواز مکلف به اخذ پروانه و مجوزهای قانونی از دستگاه این جواز تأسیس به -92

 نمایم. رعایت موارد فوق الذکر را تعهد می 00000000 شرکت به نمایندگی از طرف 000000اینجانب 

 نام و نام خانوادگی /نماینده تام االختیار شرکت                                                                                                              



 امضا و تاریخ                                                                                                                                                                            


