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 شماره : 

 تاريخ :

 ماه6مدت اعتبار: 
 

 

منابع طبیعی، به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و  2ماده به استناد 

                  شماره....................... ثبت شرکتهای استان......................  دارای ............................................. شرکت/مؤسسه

....... شهرستان در استان .................شرکت دفع آفات نباتی و ضد عفونی  تأسیس شود نسبت به  اجازه داده می

به مساحت کل..........متر کد/صندوق پستی............................... ......................... بخش .........................در پالك ثبتی ...............

 مربع با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه و شرایط مندرج در ظهر این مجوز اقدام نماید .
 

 

 ن نظام مهندسی کشاورزیسازما

 ج.ا.اومنابع طبيعی 

 

 سازمان نظام مهندسی
 کشاورزی و منابع طبيعی 

 مجوز تأسيس شرکت دفع آفات نباتی و ضدعفونی  
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 تعهدات:       
 .مي باشدنامه مح ري  و تعهدفعاليت نوع تجاري مرتبط با ت ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررا تاسيس مجوز هدارند (0

 رفتار مي گردد. مجوز هبا دارند مقرراتفعاليت نمايد در غير اينصورت برابر وظايف تعيين شده متعهد مي گردد در راستاي  مجوز هدارند (2

 برسد. مجوزبه اطالع مرجع صادر كننده حداكثر پس از يك ماه بايد واحد گياهپزشكي .... و ، شماره تلفننشانيدر هرگونه تغييرات   (2

 .ي باشد م مجوزمتعلق به دارنده  ،حق انتفاع از مزاياي قانوني (4

و تابع ضوابط و  مجوز هدارندبه عهده  ايجاد واحدهاي گياهپزشكي و ساير الزامات اوليهمواد  ،زمين، ماشين آالت، تامين اعتبارات و تسهيالت بانكي (1

 دستگاههاي دولتيتعهدي براي وزارت جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و ساير  و مجوزصادره هيچگونه مي باشدمقررات مربوطه 

 .ايجاد نمي كند در ارتباط با موارد مذكور

 در بازرسي از واحد گياهپزشكي مي باشد. نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي و همكاري با موظف به پذيرشمجوز دارنده  (6

را درخواست خود برداري از آن نمي باشند و مي بايست  واحد گياهپزشكي مجاز به بهرهو تجهيز اتمام عمليات ساخت  ه اين مجوز پس ازدارند (1

 نمايند. اعالمبه سازمان نظام مهندسي كشاورزي  جهت صدور پروانه بهره برداري

و مقررات از جمله قانون كار و  نيقوان تمامي تيضمن رعا ندينما يم ياهپزشكيگ يواحدها سيكه اقدام به تاس يو حقوق يقياشخاص حق تمامي (9

 .ندياقدام نما يمدن تيمسئول مهيشاغل و ب يانسان يرويو ن زاتياماكن، تجه مهيب ينسبت به برقرار ياجتماع نيتام مهيب

اين مجوز درصورتي منتج به صدور پروانه بهره برداري مي شود كه انبار، ساختمان، تاسيسات و تجهيزات مطابق قوانين و  مقررات، ضوابط و  (8

 رد تاييد از سوي صادر كننده مجوز باشد.دستورالعمل هاي ابالغي تامين و مو

 هرگونه دخل و تصرف در شرايط و ضوابط مندرج در مجوز پيگرد قانوني دارد. (01

 اين مجوز و امتياز ناشي از آن در اثبات مالكيت ساختمان و تاسيسات مندرج در مجوز موثر نمي باشد. (00

ماهه ي ديگر  6بت به راه اندازي شركت اقدام نمايد. اين مهلت براي يك دورهماه از تاريخ صدور نس 6دارنده اين مجوز موظف است حداكثر ظرف  (02

 با تشخيص سازمان نظام مهندسي استان قابل تمديد خواهد بود. در غير اين صورت امتياز صادره باطل خواهد شد.

 ندارد.صادر شده و ارزش ديگري  صرفاً به منظور تأسيس شركت دفع آفات نباتي و ضد عفوني اين مجوز (02

 امضاء متعهد /نام و نام خانوادای 
 


