
 

 19/11/95رخ مو 32709/020قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مطابق با نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به شماره  2به استناد ماده 

با  تاسیس مرکز خدمات کشارزی غیردولتیجازه داده می شود نسبت به ا ......... ثبت شرکتهای استان ................... دارای شماره ..…………………به شرکت  وزیر جهاد کشاورزی

کد/ صندوق   .......................................................................................................................... به آدرس ................ شهرستان .................. در استان موضوع عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی

  .دکنپروانه اقدام این شرایط ظهر  با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و این پروانهدر زمینه فعالیت های مندرج در  ........................... پستی

 محل انبار مشخصات کارشناس فنی متخصص مساحت انبار سطح عرضه نوع نهاده

     کود

     بذر

     نشاء و نهال

     ماشین آالت و ادوات کشاورزی

     تجهیزات، لوازم و ابزارآالت

     خوراک دام، طیور و آبزیان

     خاک و خاک پوششی

 عرضه هر کدام از موارد فوق الزامی است.تذکر: داشتن استانداردها و تاییدیه ی الزم برای 

 
 

 

 

 جواز تاسیس 

 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
 (شخص حقوقی)

                

 

 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 و منابع طبیعی ج.ا.ا

 

       

 رییس سازمان نظام مهندسی

 استان کشاورزی و منابع طبیعی 

  :شماره

 تاريخ:  

 سال دومدت اعتبار: 



 

 

 تعهدات:

 دارنده جواز تاسیس ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات تجاری مرتبط با نوع فعالیت و تعهدنامه محضری می باشد. .1

د در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده جواز رفتار کنراستای وظایف تعیین شده فعالیت د در شودارنده جواز متعهد می  .2
 .خواهد شد

به اطالع مرجع  طی یک ماهحداکثر  می بایستهرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن و ... مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی  .3
 صادر کننده جواز برسد.

 لق به دارنده جواز می باشد.حق انتفاع از مزایای قانونی، متع .4

تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی، زمین و سایر الزامات ایجاد مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عهده دارنده جواز و تابع  .5
ضوابط و مقررات مربوطه می باشد و جواز صادره هیچگونه تعهدی برای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی 

 طبیعی و سایر دستگاههای دولتی در ارتباط با موارد مذکور و عدم النفع آن ایجاد نمی کند. کشاورزی و منابع

دارنده این جواز موظف به پذیرش و همکاری با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  .6
 طبیعی در بازرسی از مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد.

ضمن رعایت تمامی قوانین و  کنندشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می تمامی ا .7
 د.کننبیمه مسئولیت مدنی اقدام ن کار و بیمه تامین اجتماعی نسبت به ومقررات از جمله قان

 درج در جواز پیگیرد قانونی دارد.هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط من .8

 این جواز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان مندرج در جواز موثر نمی باشد. .9

 این جواز صرفاً به منظور تاسیس مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی صادر شده و ارزش دیگری ندارد. .10

 به عهده صاحب پروانه می باشد و تجهیزات نهاده ها ی، حقوقی و اخالقی در عرضه، توزیع و فروش تمامیکلیه مسایل فن .11

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   امضاء متقاضی                                                   

 

 

 



 

 19/11/95مورخ  32709/020اورزی و منابع طبیعی و مطابق با نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی به شماره قانون افزایش بهره وری بخش کش 2به استناد ماده 

ه تاسیس مرکز خدمات کشارزی غیردولتی با نسبت ببه آقای/ خانم ........................... فرزند .............  دارای شناسنامه/ کدملی..................... اجازه داده می شود  وزیر جهاد کشاورزی

کد/ صندوق   .......................................................................................................................... به آدرس ................ شهرستان .................. موضوع عرضه نهاده ها و تجهیزات کشاورزی در استان

 . دکناین پروانه با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط ظهر این پروانه اقدام ........................... در زمینه فعالیت های مندرج در  پستی

 محل انبار مشخصات کارشناس فنی متخصص مساحت انبار سطح عرضه نوع نهاده

     کود

     بذر

     نشاء و نهال

     اورزیماشین آالت و ادوات کش

     تجهیزات، لوازم و ابزارآالت

     خوراک دام، طیور و آبزیان

     خاک و خاک پوششی

 عرضه هر کدام از موارد فوق الزامی است.تذکر: داشتن استانداردها و تاییدیه ی الزم برای 

 

 
 

 

 

 جواز تاسیس 

 مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی
 قیقی(شخص ح)

                

 

 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی 

 و منابع طبیعی ج.ا.ا

 

       

 رییس سازمان نظام مهندسی

 استان کشاورزی و منابع طبیعی 

 : شماره

 تاريخ:  

 سال دومدت اعتبار: 



 

 

 تعهدات:

 دارنده جواز تاسیس ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات تجاری مرتبط با نوع فعالیت و تعهدنامه محضری می باشد. .1

د در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده جواز رفتار کنراستای وظایف تعیین شده فعالیت د در شودارنده جواز متعهد می  .2
 .خواهد شد

د در غیر اینصورت برابر مقررات با دارنده جواز رفتار کنراستای وظایف تعیین شده فعالیت د در شودارنده جواز متعهد می  .3
 .خواهد شد

به اطالع مرجع  طی یک ماهحداکثر  می بایستهرگونه تغییرات در نشانی، شماره تلفن و ... مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی  .4
 صادر کننده جواز برسد.

 لق به دارنده جواز می باشد.حق انتفاع از مزایای قانونی، متع .5

تامین اعتبارات و تسهیالت بانکی، زمین و سایر الزامات ایجاد مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی به عهده دارنده جواز و تابع  .6
ضوابط و مقررات مربوطه می باشد و جواز صادره هیچگونه تعهدی برای وزارت جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی 

 طبیعی و سایر دستگاههای دولتی در ارتباط با موارد مذکور و عدم النفع آن ایجاد نمی کند. کشاورزی و منابع

دارنده این جواز موظف به پذیرش و همکاری با نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  .7
 طبیعی در بازرسی از مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باشد.

ضمن رعایت تمامی قوانین و  کنندشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تاسیس مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می تمامی ا .8
 د.کننبیمه مسئولیت مدنی اقدام ن کار و بیمه تامین اجتماعی نسبت به ومقررات از جمله قان

 درج در جواز پیگیرد قانونی دارد.هرگونه دخل و تصرف در شرایط و ضوابط من .9

 این جواز و امتیاز ناشی از آن در اثبات مالکیت ساختمان مندرج در جواز موثر نمی باشد. .10

 این جواز صرفاً به منظور تاسیس مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی صادر شده و ارزش دیگری ندارد. .11

 به عهده صاحب پروانه می باشد و تجهیزات نهاده ها ی، حقوقی و اخالقی در عرضه، توزیع و فروش تمامیکلیه مسایل فن .12
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