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%20آماده سازی1

%2شامل خاکبرداری، خاک ریزی و غیره: تسطیح زمین سالنها1

%2محصور نمودن پس از اخذ مجوز شامل دیوارکشی ومحوطه سازی و غیره2

%5تأمین برق شامل خط انتقال و نصب کنتور3*

%5تأمین سوخت4*

%5تأمین آب شامل حفاری چاه، تجهیز چاه ، انتقال آب تا واحد5*

%1سیستم روشنایی وابدهی محوطه6

%10ابنیه جانبی

%2شامل گودبرداری،فنداسیون،بتون ریزی ودیوار کشی، سیمانکاری، عایق کاری، لیسه کشی: ساخت استخر ذخیره ویا منبع آب1*

%4ساخت انبارو سالن بسته بندی و سردخانه شامل فنداسیون، بتون ریزی و دیوارکشی، سیمان کاری و نصب درب و پنجره2

%1ساخت واحد کارگری و مسکونی و اداری شامل فنداسیون، بتون ریزی و دیوارکشی، گچ کاری و کاشی کاری ،نصب درب و پنجره3

%3واحد ساخت ابنیه تجهیزات هوادهی ،گرمایش و سرمایش شامل اسکلت ، بتون ریزی و دیوارکشی،4

%60سالنهای تولید3

%5تأمین ، نصب و اجرای لوازم و تجهیزات سالنها ،تجهیزات وغیره در محل پروژه1*

%3شامل ساندویج پنل و غیره برای سالنهای تولید درمحل پروژه: تأمین، نصب و اجرای عایق 2*

%3برای سالنهای تولید... پی کنی فنداسیون و پی ریزی،  و 3*

%22اجرای عملیات ساخت سالنهای تولید وغیره4*

%10اجرای عملیات قفسه بندی سالنهای تولید5*

%15اجرا و  نصب لوازم سیستم  هوادهی ،سرمایشی ، دیگ بخار ،دیگ آبگرم و غیره6*

*9
اجرای سیستم روشنایی و برق وآب رسانی به تأسیسات،  شامل تأمین و انشعابات سیستم های تجهیزات تولید و برق اضطراری و کابلهای مربوطه و نصب و راه 

اندازی آنها
2%

%10آماده سازی بستر10

%10آماده سازی بستر کشت و اجراء عملیات آن شامل تأمین کمپوست ، خاک پوششی و غیره در قفسه های تولیدی سالنها11*

%100امتیاز کل

 مربع با ظرفیتمتر..... …به مساحت زمین .....…………………........... .شرکت /خانم/فرم بازدید و تأیید پیشرفت فیزیکی اجرای طرح قارچ دکمه ای آقا

............روستا ...........بخش  ...........…تن درسال واقع در شهرستان ........... 

.* دریافت حداکثر امتیاز پیشرفت فیزیکی موارد ستاره دار برای دریافت پروانه بهره برداری الزامی است

.*سطح سازه و ابنیه های احداثی باید متناسب با سطوح مندرج در پروانه تأسیس بوده و درصد پیشرفت فیزیکی بر این مبنا تعیین گردد: تذکر

اجرای پروژه
2
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