
1391نرخ تعرفه هاي خدمات فنی و مهندسی زیر بخش کشاورزي در سال   
 

طرح هاي گلخانه و واحدهاي تولیدي قارچجدول هزینه انجام خدمات فرآیندهاي صدور ، تمدید ، بهره برداري،   
 
 

)ریال(تعرفه نظارت  )ریال(تعرفه خدمات    ردیف عنوان 

 1 صدور موافقت اصولی  170000  30000

 2 صدور پروانه تاسیس 500000  40000

 3 تمدید پروانه تاسیس 250000 40000

 4 صدور پروانه توسعه 500000 40000

 5 تمدید پروانه توسعه 250000 40000

بهسازيصدور پروانه نوسازي و  500000 40000  6 

 7 تمدید پروانه نوسازي و بهسازي 250000 40000

 8 صدور پروانه بهره برداري 700000  70000

 9 تمدید پروانه بهره برداري 700000 70000

  10 صدور مجوز تغییر کشت  500000  40000

 11 تمدید مجوز تغییر کشت  250000  40000

-  
 12  طرح نویسی  در هزار ارزش طرح 5/1

  زار ارزش طرحدر ه 6  -
 تهیه نقشه و پالن اجرایی سالن

 هاي گلخانه
13  

 

تعرفه نظارت بر نحوه صدور مجوزها در وجه دبیرخانه مرکزي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی :  1تبصره
.کشور مستقر در موسسه صندوق مشترك سازمان واریز می گردد   

باالتر از . خدمات صدور مجوز و پروانه هاي گلخانه و قارچ خوراکی تا سطح پنج هزار متر مربع می باشد تعرفه  :2تبصره
. سطح پنج هزار متر مربع متناسب با افزایش سطح به نسبت به نرخ تعرفه اضافه می گردد  

الغی از سوي دستگاه ذیربط تعرفه طراحی و محاسبه ساختمان و تاسیسات و ابنیه جانبی بر اساس تعرفه هاي اب :3تبصره  



   نرخ تعرفه هاي کارشناسی بازدید از واحدها و تاسیسات گلخانه و قارچ خوراکی

  )9/11/91مورخ  34747/020( قانون افزایش بهره وري 2ماده  3تبصره ابالغیه موضوع 

  

  تعرفه کارشناسی 

  )ریال(نرخ تعرفه  شرح  ردیف
  500000  تعرفه پایه کارشناسی بازدید از طرح گلخانه و قارچ  1
  1بر اساس جدول شماره  کارشناسی بازدید بر اساس مساحت گلخانه و ظرفیت قارچ تعرفه  2

  

:تبصره  

. هزینه رفت و برگشت کارشناس به عهده متقاضی می باشد   -1       

.در صورت اعالم رفع نقص از طرف متقاضی ، تعرفه کارشناسی مجدد طبق تعرفه محاسبه می گردد  - 2  

 

  تعرفه کارشناسی بر اساس ظرفیت واحدهاي گلخانه اي و قارچ -1جدول                                       

  )ریال(تعرفه   )تن(ظرفیت تولید قارچ   )متر مربع( مساحت گلخانه
  150000  200تا   5000تا 

 5001- 10000   201 - 400  250000  
10001 - 50000   401 - 600  400000  

  600000  به باال 601  به باال 50001
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