
 اطالعیه نوسازی دامداری های روستایی

  ٍ با حضَز هؼاًٍت بْبَد تَلیدات داهی ٍ هدیسیت اهَز ازاضی جْاد کشاٍزشی استاى 03/10/92عی جلسِ هَزخ 

کشاٍزشی استاى دز خصَص تغییس کازبسی جْت هجَش ّای ًَساشی داهدازی ّای زٍستایی هقسز گسدید، استؼالم ّا ًظام هٌْدسی  ساشهاى

 :ضی بِ شسح شیس اجسا گسدداتغییس کازبسی اهَز ازجْت 

 .بساساس جدٍل پیَست اقدام گسدد اػن اش ٍاحدّای صٌؼتی یا زٍستایی دز خصَص هساحت شهیي هَزد ًیاش جْت تغییس کازبسی -1

هَافقت ت اصَلی تکویل ٍ پس اش صدٍز قهتقاضیاى دزخَاست ٍاحد ّای جدیداالحداث صٌؼتی ابتدا هدازک جْت صدٍز هَاف -2

 بساساس فسآیٌدّا هدازک جْت استؼالم تغییس کازبسی بِ هدیسیت اهَز ازاضی ازسال ،اصَلی

 .هی گسدد

هی باشد، هدازک ٍ هساحل تکویل پسًٍدُ بِ  1376شی داهدازی زٍستایی کِ ٍاحد قبلی آًْا دازای قدهت قبل اش سال ّت ًَساج -3

 :شسح شیس هی باشد

 .قسوت ًَساشی تکویل گسدد( ییداهدازی زٍستا) 6کل فسآیٌد ( الف

 تَسظ هدیسیت جْاد کشاٍزشی شْسستاى  (1376حداقل قبل اش سال )دازا بَدى تأییدیِ قدهت هحل قبلی داهدازی( ب

 (بِ جص داهدازی ّای زٍستایی)زػایت فَاصل هحل جدید با داهدازی ّای صٌؼتی ٍ سایس تأسیسات ( ج

 بدٍى ازجاع دادى بِ هدیسیت)کازبسی هحل جدید دز سغح شْسستاى تکویل هدازک ٍ فسم ّای هسبَط تغییس ( د

 (اهَز ازاضی استاى

 اخغازیِ جابِ جایی ( ُ

بسای داهدازی ّای داخل زٍستا اخغازیِ ادازُ بْداشت یا دادگاُ ٍ بسای داهدازی ّای داخل یا حاشیِ شْس ّا اخغازیِ ) ; تبصسُ 

 .(شْسدازی ّا ضسٍزی است

ٍستایی جدید کِ بدٍى هجَش اش هساجغ ذیصالح اقدام بِ احداث ٍاحد داهدازی دز حاشیِ زٍستا ًوَدُ اًد داهدازی ّای کَچک ز -4

ز تکویل ٍ جْت عسح یٍ اهَز ازاضی با صدٍز اخغازیِ تَقف ػولیات دادُ است پسًٍدُ با هدازک ش( ًوی باشٌد 3دازای قدهت بٌد )

 .دادُ شَد دز کویتِ سیاست گرازی استاى بِ ًظام هٌْدسی ازجاع

 :هدازک هَزد ًیاش

 اخغازیِ تَقف اهَز ازاضی  -1

 هدازک هالکیت شهیي ٍ آب -2

ٍاحد هرکَز ًبایستی هشکل فاصلِ با )فَاصل با ٍاحد ّای اعساف آى هساحت ٍ ٍ  UTMکسٍکی هحل هَزد ًظس بِ ّوساُ ًقاط  -3

 .(ٍاحد ّای صٌؼتی هجاٍز داشتِ باشد

 آىدزخَاست هتقاضی جْت احداث ٍاحد ٍ ظسفیت  -4

 (کسٍکی ٍضؼیت هَجَد)هیصاى تأسیسات هَجَد  -5

 (ػکس شٌاسٌاهِ، کازت هلی، کازت پایاى خدهت ٍ)خصی هتقاضی هدازک ش -6

  



نوع فعالیتکذ فعالیت ردیف
     ظزفیت         

)راس/ قطعه(

حذاقل مساحت مورد نیاس جهت 

سمینهای مستثنیات )شخصی()متزمزبع(

حذاقل مساحت مورد نیاس جهت 

واگذاری اراضی ملی)متزمزبع(

30/00080008000پَلت تخوگذار 17-19-1

50/0001050010500پَلت تخوگذار27-19-2

70/0001300013000پَلت تخوگذار 37-19-3

100/0001700017000پَلت تخوگذار 47-19-4

بِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 1300 هتز هزبعبِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 1300 هتز هزبعباالتز 100/000پَلت تخوگذار 57-19-5

30/00075007500هزغ تخن گذار 67-19-6

50/00094009400هزغ تخن گذار 77-19-7

70/0001120011200هزغ تخن گذار 87-19-8

100/0001400014000هزغ تخن گذار 97-19-9

بِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 1100 هتز هزبعبِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 1100 هتز هزبعباالتز 100/000هزغ تخن گذار 107-19-10

30/00020/00020/000پزٍرش هزغ هادر تخن گذار 117-19-11

بِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 2700 هتز هزبعبِ اسای ّز دُ ّشارقطعِ 2700 هتز هزبعباالتز  30/000پزٍرش هزغ هادر تخن گذار 127-19-12

210801080  جعبهپزٍرش کزم ابزیشن 137-19-13

1500010/000 ) بِ اسای ّز100قطعِ 5000 هتزهزبع(300پزٍرش شتز هزغ پزٍاری 147-19-14

1625011600 )بِ اسای ّز قطعِ 650 هتز هزبع(25پزٍرش شتز هزغ هادر 157-19-15

پزٍرش شتز هزغ تَام 167-19-16
25قطعه مادر

500قطعه پزواری  

طبق ردیف ّای  15ٍ14هحاسبِ گزدد. 

16250+25000=41250
22000

3270061006100پزٍرش بلذرچیي گَشتی ٍ هَلذ 177-19-17

567075607560پزٍرش کبک گَشتی ٍ هَلذ 187-19-18

20/00080008000پزٍرش هزغ گَشتی 197-19-19

630080008000پزٍرش بَقلوَى گَشتی 207-19-20

`30/00020/00020/000هزغ هادر گَشتی 217-19-21

3000500/000500/000پزٍرش هزغ اجذاد تخن گذار 227-19-22

15000500/000500/000پزٍرش هزغ اجذاد گَشتی 237-19-23

1/000/00036403640احذاث کارخاًِ جَجِ کشی 247-19-24

1300010600 )بِ اسای ّزراس هَلذ130 هتزهزبع(100پزٍرش گاٍ شیزی 257-19-25

2400   2400      )بِ اسای ّزراس 24 هتزهزبع(100پزٍاربٌذی گَسالِ 267-19-26

10080008000گاٍهیش داشتی 277-19-27

1100  2000  )بِ اسای ّزراس هَلذ20هتزهزبع(100گَسفٌذ داشتی 287-19-28

900  1500 )بِ اسای ّزراس هَلذ 15هتزهزبع(100پزٍرش  بش داشتی 297-19-29

1000  1600        )بِ اسای ّزراس 8 هتزهزبع(200پزٍاربٌذی بزُ 307-19-30

1020002000پزٍرش اسب هادیاى 317-19-31

جذول حذ نصاب سمین تاسیسات جهت صذور مجوس ها



 


