رونذ صذور پروانه ها:
 -1اذص هساضن  ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی حسة ضَاتظ ًظام گلراًِ ای تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی حساوثط عی زٍ هاُ.
 -2اتراش تػوین زض وویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ ّای استاى.
 -3پطزاذت ّعیٌِ ّای تطضسی ٍغسٍض پطٍاًِ ّا تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی استاى.
تثػطُ :هَافمت اٍلیِ ضاساً تطای آًسستِ اظ هتماضیاًی وِ فالس اسٌاز هثثتِ هی تاضٌس تَسظ ًظام هٌْسسی غازض ضسُ
ٍفالس ّطگًَِ تؼْس تطای ساظهاى ٍجْازوطاٍضظی هی تاضس.
تثػطُ :تطاساس لَاًیي هطتَعِ ّعیٌِ ّای یاز ضسُ زضایي تٌس تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی
وطَض تؼییي ٍپس اظ تاییس ٍظاضت جْازوطاٍضظی ( هؼاًٍت تَلیسات گیاّی ) هالن ػول لطاض ذَاّس گطفت.
 -4غسٍض اًَاع پطٍاًِ:
تصوط : 1ضػایت لَاًیي ٍهمطضات هطتَعِ جاضی وطَض تطای غسٍض پطٍاًِ ّا ٍهجَظّا تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی
العاهی هی تاضس.
تصوط : 2حساوثط فطغت الظم تطای غسٍض پطٍاًِ یه هاُ اظ ظهاى ًاییس وویتِ فٌی هی تاضس.

مراحل صذور پروانه تاسیس:
هطاحل غسٍض پطٍاًِ تاسیس تِ ضطح شیل هی تاضس.
 - 1اضائِ زضذَاست وتثی هتماضی تِ ّوطاُ ولیِ هساضن الظم تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی
استاى.
 - 2اضجاع هتماضی تِ اضراظ حمیمی ٍحمَلی زاضای ضتثِ هطتثظ ساظهاى ًظام هٌْسسی تطای اهَض واضضٌاسی
ٍتاییس عطح تَجیْی هتماضی زضهست ظهاى زٍهاُ.
 - 3اذص هساضن ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی تطای غسٍض پطٍاًِ تاسیس تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی استاى.
 - 4تطضسی ٍاػالم ًظط زضوویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ استاى ( هستمط زضساظهاى ًظام هٌْسسی)
 - 5هؼطفی هٌْسس ساظُ ،هطاٍض ،پیواًىاض ًٍاظط ٍاجس غالحیت هٌسضج زض تٌسّای

 23-1-1تا ٍ 25-1-1

تثػطُ ّای هطتثظ فػلٌاهِ تِ هتماضی جْت ػمس لطاضزاز تا ایطاى تطای ضطٍع ػولیات ساذت گلراًِ یا
ٍاحس پطٍضش لاضچ ذَضاوی.
 - 6غسٍض پطٍاًِ تاسیس.
تثػطُ :ضطٍع ػولیات احساث گلراًِ یا ٍاحس پطٍضش لاضچ تَسظ هٌْسس ًاظط پس اظ زضذَاست هتماضی
ٍتاظزیس هٌْسس هطتَعِ اظ سایت هحل احساث عی ًاهِ ای تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی اػالم هی گطزز.

مراحل صذورپروانه بهره برداری:
هطاحل غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی تِ ضطح شیل است:
 - 1اضائِ زضذَاست وتثی هتماضی هثٌی تط غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ
عثیؼی استاى.
 - 2تىویل فطم گَاّی پایاى واض تَسظ هٌْسس ًاظط پطٍغُ ٍاضائِ آى تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ
عثیؼی استاى.
 - 3اذص هساضن ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی تطای غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی ٍتغثیك تا عطح اٍلیِ عثك فطم
گَاّی پایاى واض احساث گلراًِ تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی هٌاتغ عثیؼی استاى.
 - 4تطضسی ٍاػالم ًظط زضوویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ ّای استاى.
 - 5ػمس لطاضزاز هغاتك تثػطُ  3 ٍ 2تٌس ً -5-1-2ظام گلراًِ ای تا هسَل فٌی ٍاجس الططایظ هٌسضج زضتٌس
ً 22-1-1ظاهٌاهِ.
 - 6غسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی.
تصوط :حساوثط فطغت الظم تطای غسٍض پطٍاًِ یه هاُ اظ ظهاى تاییس وویتِ فٌی هی تاضس.
تثػطُ  : 1هست اػتثاض پطٍاًِ تْطُ تطزاضی  2سال هی تاضس وِ پس اظ اًؼماز فالس اػتثاض تَزُ ٍضطٍضی است
ًسثت تِ توسیس آى السام ضَز.
تثػطُ ٍ : 2احسّای زاضای پطٍاًِ هٌمضی ضسُ اظ هعایای لاًًَی تطذَضزاض ًرَاٌّس ضس.
تثػطُ  : 3تػوین گیطی زضذػَظ توسیس پطٍاًِ تْطُ تطزاضی تِ ػْسُ وویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ استاى تَزُ
ٍاضائِ گعاضش هسَل فٌی زضایي ذػَظ ًافص است.
مجوز توسعه:
 -1اضائِ زضذَاست وتثی هتماضی ٍهساضن الظم هثٌی تط افعایص سغح گلراًِ تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی هٌاتغ عثیؼی استاى.
 -2اضجاع هتماضی تِ اضراظ حمیمی ٍحمَلی زاضای ضتثِ هطتثظ ساظهاى ًظام هٌْسسی تطای اهَض واضضٌاسی
ٍتاییس عطح تَجیْی هتماضی.
 -3اذص هساضن ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی تطای غسٍض هجَظ تَسؼِ تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی استاى.
 -4تطضسی ٍاػالم ًظط زضوویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ ّای استاى.
 -5هؼطفی هٌْسس ًاظط ،هطاٍض ٍ پیواًىاض ٍاجس غالحیت هٌسضج زضتٌسّای  23-1-1تا ٍ 25-1-1تثػطُ ّای
شیطتظ ًظاهٌاهِ تِ هتماضی جْت ػمس لطاضزاز تا ایطاى تطای ضطٍع ػولیات تَسؼِ گلراًِ یا ٍاحس پطٍضش لاضچ
ذَضاوی.
 -6غسٍض هجَظ تَسؼِ.
تصوط :حساوثط فطغت الظم تطای غسٍض هجَظ یه هاُ اظ ظهاى تاییس وویتِ فٌی هی تاضس.

تثػطُ :ضطٍع ػولیات تَسؼِ گلراًِ یا ٍاحس پطٍضش لاضچ تَسظ هٌْسس ًاظط پس اظ زضذَاست هتماضی
ٍتاظزیس هٌْسس ًاظط اظ سایت هحل اجطای پطٍغُ عی ًاهِ ای تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی اػالم هی گطزز.
مجوز بهسازی ونوسازی:
 -1اضائِ زضذَاست وتثی هتماضی ٍهساضن الظم هثٌی تط غسٍض پطٍاًِ تْساظی ًٍَساظی گلراًِ یا ٍاحس
پطٍضش لاضچ تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی استاى.
 -2اضجاع هتماضی تِ اضراظ حمیمی ٍحمَلی زاضای ضتثِ هطتثظ ساظهاى ًظام هٌْسسی تطای اهَض واضضٌاسی
ٍتاییس عطح تَجیْی هتماضی.
 -3اذص هساضن ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی تطای غسٍض هجَظ تْساظی ًٍَساظی تَسظ ساظهاى ًظام
هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی استاى.
 -4تطضسی ٍاػالم ًظط زضوویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ ّای استاى.
 -5هؼطفی هٌْسس ًاظط ،هطاٍض ٍ پیواًىاض ٍاجس غالحیت هٌسضج زض تٌسّای  23-1-1تا ٍ 25-1-1تثػطُ ّای
شیطتظ ًظاهٌاهِ تِ هتماضی جْت ػمس لطاضزاز تا ایطاى ٍضطٍع ػولیات تْساظی ًٍَساظی گلراًِ یا ٍاحس پطٍضش
لاضچ ذَضاوی.
تثػطُ :ضطٍع ػولیات تْساظی ًٍَساظی گلراًِ یا ٍاحس پطٍضش لاضچ تَسظ هٌْسس ًاظط پس اظزضذَاست
هتماضی ٍتاظزیس هٌْسس هطتَعِ اظ هحل عی ًاهِ ای تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی اػالم هی گطزز.
تصوط :حساوثط فطغت الظم تطای غسٍض هجَظ یه هاُ اظ تاییس وویتِ هی تاضس.

مجوز تغییر کشت:
 -1اضائِ زضذَاست وتثی هتماضی هثٌی تط غسٍض هجَظ تغییط وطت تِ ساظهاى ًظام هٌْسسی وطاٍضظی ٍهٌاتغ عثیؼی
استاى.
 -2اضجاع هتماضی تِ اضراظ حمیمی ٍحمَلی زاضای ضتثِ هطتثظ ساظهاى ًظام هٌْسسی تطای اهَض واضضٌاسی ٍتاییس
عطح تَجیْی هتماضی.
 -3اذص هساضن ،تطضسی ٍتىویل پطًٍسُ هتماضی تطای غسٍض هجَظ تغییط وطت تَسظ ساظهاى ًظام هٌْسسی
وطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی استاى.
 -4تطضسی ٍاػالم ًظط زضوویتِ فٌی غسٍض پطٍاًِ ّای استاى.
 -5غسٍض هجَظ تغییط وطت.
تصوط :حساوثط فطغت الظم تطای غسٍض هجَظ یه هاُ اظ تاییس وویتِ هی تاضس.

شرايط زمین طرح گلخانه:
 زض هَضز اضاضی زاضای سٌس هالىیت اضائِ تٌچاق ،اغل اسٌاز هالىیت تِ ّوطاُ یه ًسرِ تػَیط آى ( فتَوپی تطاتطاغل هساضن ) ضطٍضی است.
 زض هَضز اضاضی استیجاضی ،اضائِ اجاضُ ًاهِ ضسوی غیطلاتل فسد تِ هست حسالل  10سال وِ تِ ایي هٌظَض غازضٍتٌظین گطزیسُ است ( یه ًسرِ تػَیط تطاتط اغل اى)
تثػطُ  : 1زضهَضز ظهیي ّای اٍلافی ٍآستاًِ ای هست ٍهَضَع اجاضُ تط اساس ًظطیِ ازاضُ اٍلاف ضْطستاى یا استاى
هطتَعِ تؼییي هی گطزز.
تثػطُ  :2زضهَضز اضاضی فالس سٌس هالىیت ( اضاضی ٍاگصاضی هسیطیت اهَض اضاضی ٍهٌاتغ عثیؼی ) هساضن ٍاگصاضی
ٍهَافمت ًاهِ اجطای عطح تَسظ اضگاى ّای شیطتظ العاهی است.
تثػطُ  :3تا تَجِ تِ ایٌىِ احساث گلراًِ ّا تغییط واضتطی هحسَب ًوی ضَز لصا زض ضاستای تثػطُ  4الحالی تِ هازُ
یه لاًَى اغالح لاًَى حفظ واضتطی اضاضی ظضاػی ٍتاؽ ّا ،ضػایت ضَاتظ ظیست هحیغی ٍ ضػایت ترطٌاهِ
 53/020/87399هَضخ  86/9/14ساظهاى اهَض اضاضی ضطٍضی هی تاضس.
 یه ًسرِ اظ اًحػاض ٍضاثت زضهَضز ظهیي ّای هَضٍثی زال تطهالىیت هتماضی ٍاضائِ ٍوالت ًاهِ تالػعلاظ سایط ٍضاث تِ هتماضی ٍّوچٌیي اجاضُ ًاهِ هحضطی هست زاض.
 اضائِ تؼْسًاهِ هحضطی تِ هٌظَض ػسم ساذت تٌاّای غیطهجاظ ٍػسم تغییط واضتطی اضاضی تِ هسیطیت اهَضاضاضی استاى.
 اضائِ پاسد هثثت استؼالهْای هَضز ًیاظ. اضائِ وطٍوی تاییس ضسُ تَسظ هٌْسس ًاظط ساظهاى ًظام هٌْسسی استاى جْت تؼییي زلیك هىاى احساثگلراًِ یا ٍاحس لاضچ ذَضاوی تا ضػایت حطین ّای هطتَعِ .
 ظهیي هتماضی تایس زاضای اسٌاز هثثتِ ٍفالس هؼاضؼ تاضس. -زضذػَظ اضاضی ٍاگصاضی اظ سَی ّیات ّای ّفت ٍاگصاضی ظهیي یا وویسیَى هازُ

 32ٍ 31لاًَى

ٍاگصاضی اضاضی هلی ٍزٍلتی ،اضائِ غَضتجلسِ ٍاگصاضی ظهیي ٍّوچٌیي ًمطِ ٍوطٍوی هَضز ًظط جْت
غسٍض پطٍاًِ العاهی است.
تثػطُ  :4اهىاى احساث ٍاحسّای پطٍضش لاضچ زووِ ای زض ظهیٌْای استیجاضی ٍجَز ًساضز.
حذاقل های سطح وتولیذ برای احذاث گلخانه وواحذهای پرورش قارچهای خوارکی:

-1گلراًِ ّا
 حسالل هساحت هفیس گلراًِ ( پیَستِ ٍ ظیط پَضص ٍاحس)  3000هتطهطتغ هی تاضس. حسالل فاغلِ هحسٍزُ تاسیسات گلراًِ ّا ،ضٍزذاًِ ّا ٍزضیا ( ػَاضؼ عثیؼی) هحسٍزُ زاهساضیْا ٍغٌایغآلَزُ وٌٌسُ ( هاًٌسواضذاًِ سیواى ،واضذاًِ تَلیس آسفالت ،واضذاًِ سٌگثطی ٍ ) ...تِ ضطح شیل هی تاضس.

جسٍل  -1-2حسالل فاغلِ گلراًِ ّا اظ ػَاضؼ عثیؼی ،تاسیسات ،هٌاعك هسىًَی ،ضاّْا
حطین ضٍزذاًِ

 50هتط

ػَاضؼ عثیؼی

حطین زضیا

 200هتط

ػَاضؼ تاسیساتی

هحسٍزُ زاهساضیْا ٍ هطغساضیْا

 50هتط

واضذاًِ ّای آلَزُ وٌٌسُ

واضذاًِ سیواى ،سٌگ ضىٌی ،آسفالت،پَزض سٌگ ٍ....

 2000هتط

 ضػایت فاغلِ گلراًِ ّا تا واضذاًِ سیواى ،واضذاًِ گچ ،واضذاًِ سٌگ ضىٌی ،واضذاًِ آسفالت ،واضذاًِپَزض سٌگ ٍولیِ ٍاحسّائی وِ تِ همساض ظیاز گطز ٍذان ٍغثاض تَلیس هی وٌٌس حسالل  2ویلَهتط ضػایت
گطزز ٍجْت حػَل اعویٌاى الظم است وِ اظ ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست استاى ًیع استؼالم ٍّواٌّگی
گطزز .ضوي ایٌىِ گلراًِ ّا ًثایس زض هسیط جْت ٍظش تاز غالة هٌغمِ ٍهماتل ٍاحسّای فَق تاضس.

ٍ -2احس پطٍضش لاضچ ذَضاوی
 حس هساحت ظهیي هَضز ًیاظ ( وِ زضهحسٍزُ آییي ًاهِ هطتَعِ ًسثت تِ احساث تٌا ٍتاسیسات هثازضت هیًوایٌس) تطای پطٍضش لاضچ زووِ ای ( تسٍى ٍاحس ووپَست) تا ظطفیت  200تي زضسال 6000 ،هتطهطتغ ٍتطای
لاضچ غسفی تا ظطفیت  50تي زض سال  2000هتطهطتغ هی تاضس.
 حسالل ظطفیت تَلیس تطای احساث ٍاحس لاضچ زووِ ای 200 ،تي زضسال ٍتطای احساث ٍاحس لاضچ غسفی50 ،تي زضسال هی تاضس.
 هجَظ احساث ٍاحسّای پطٍضش لاضچ تِ عَض هستمل ٍجسا اظ ٍاحس تَلیس ووپَست ٍاسپاى لاضچ غازض گطزز. ضػایت ضَاتظ هطتثظ تا ساظهاى هحیظ ظیست ،ساظهاى زاهپعضىی وطَض ٍسایط زستگاُ ّای شیطتظػلی الرػَظ زضهَضز فَاغل هجاظ تا ٍاحسّای لاضچ ذَضاوی ضطٍضی هی تاضس .تطریع ضػایت ٍػسم ایي
ضَاتظ غطفا تطػْسُ ی هٌْسس ًاظط هی تاضس.
تَضیح :تٌس  4هازُ  4فػل زٍم آییي ًاهِ هطتَط تِ استفازُ اظ اضاضی ،احساث تٌا ٍتاسیسات زض ذاضج اظ
هحسٍزُ لاًًَی ٍحطین ضْطّا هػَب  1355لَاًیي هطتَط تِ ضْط ٍضْطزاضی همطض هی زاضز وِ حسالل  %75اظ
هساحت ظهیي تِ غَضت فضای تاظ ٍهاتمی تطای احساث تٌا ٍتاسیسات هی تاضس.
ٍ -احسّای لاضچ ذَضاوی تسٍى ػولیات ووپَست ساظی هلعم تِ ضػایت حسالل

 500هتط فاغلِ اظ

سىًَت گاّْا ،هطاوع آهَظضی ٍزضهاًی ٍضػایت حطین جازُ ّستٌس ٍضطٍضی است تا ٍاحسّای هطغساضی
 250هتط فاغلِ زاضتِ تاضٌس .سایط فَاغل تِ ضطح جسٍل شیل هی تاضٌس:

جسٍل -2-2حسالل فاغلِ ٍاحسّای لاضچ ذَضاوی تا ػولیات ووپَست ساظی اظ تاسیسات ،هٌاعك هسىًَی ،ضاّْا ٍ...

هطاوع حساس

فاغلِ ( هتط)

سىًَت گاُ ّا

1000

هطاوع زضهاًی آهَظضی

500

تعضگطاّْا ٍ جازُ تطاًعیت ( فاغلِ اظ هحَض)

250

جازُ اغلی ( فاغلِ اظ هحَض)

150

پاضن هلی -تاالب -زضیاچِ -آثاض عثیؼی هلی

1000

پٌاّگاُ حیات ٍحص -هٌغمِ حفاظت ضسُ -ضٍزذاًِ زائوی ٍلٌات زایط

200

چاُ ّای ػویك ًٍیوِ ػویك

100

جسٍل  -3-2فَاغل ٍاحسّْای پطٍضش لاضچ ذَضاوی تا هطاوع آلَزُ وٌٌسُ
فاغلِ تا واضذاًجات سیواى

 3000هتط

فاغلِ تا آلَزُ وٌٌسُ زضجِ یه( گاٍزاضی ،وطتاضگاُ سٌتی ،واضذاًجات گچ ٍآّه ،هطوع تجوغ

 1000هتط

ظتالِ ٍیاوَز ،زتاغی ،چطهساظی ٍتػفیِ فاضالب)
فاغلِ تا آلَزُ وٌٌسُ ّای زضجِ زٍ( ضیرتِ گطی ،هَظائیه ٍسطاهیه ،گَضستاى ٍوطتاضگاُ غٌؼتی)

 250هتط

فاغلِ تا ضٍستاّایی وِ زض تافت آى تِ ًحَی زاهساضی ٍهطغساضی سٌتی زض ساذتواًْای هسىًَی

 500هتط

ٍجَز زاضتِ تاضس.

تثػطُ :تِ ضطط ایٌىِ ضطایظ احساث گلراًِ ٍٍاحسّای پطٍضش لاضچ ذَضاوی تِ ػٌَاى وطت زض هحیظ ّای وٌتطل
ضسُ هثٌا ٍاساس واض تاضس ،تا ضػایت ضَاتظ فٌی هطتَعِ ٍتَجیِ التػازی ٍهمتضیات هٌاعك ٍحوایت اظ تْطُ
تطزاضاى ذطز ،تٌا تِ تطریع ضئیس ساظهاى جْازوطاٍضظی استاى واّص سغَح ٍهیعاى تَلیس هصوَض تالهاًغ
هی تاضس.

ٍاحس تاغثاًی
هسیطیت جْاز وطاٍضظی ضْطستاى چازگاى

