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مقدمه:
راهنماي کسب و کار بخش کشاورزي استان البرز در راستاي اجراي بند الف ماده  3قانون ارتقاء سالمت
نظام اداري و به منظور اطالع رساني و شفاف سازي شرايط و ضوابط ايجاد کسب و کارهاي مربوط به بخش
کشاورزي به تفکيک زير بخش هاي مختلف و با همکاري مديريت هاي تخصصي سازمان جهاد کشاورزي
استان البرز و نظام مهندسي و منابع طبيعي استان البرز تهيه و تدوين شده است .در اين مجموعه تالش بر
اين بوده اطالعات کاملي از فعاليت هاي کسب و کار مربوط به بخش کشاورزي به همراه شرايط و ضوابط و
مراحل انجام کار در اختيار بهره برداران و متقاضيان بخش قرار گيرد.
الزم به ذکر است اطالعات مربوط به اين بخش در حال تدوين و تکميل بوده و اطالعات تکميلي متعاقباً
در نسخه هاي جديد منتشر خواهد شد.
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توانمندي ها و فرصت هاي بخش کشاورزي استان البرز
توانمندي ها و ظرفيت هاي کشاورزي استان البرز
.1

همجواری با شهر های بزرگ و بازارهای مصرف

.2

تنوع شرايط اقليمي استان

.3

دسترسي به راه های مواصالتي ترانزيت کاال

.4

وجود مراکز علمي ،آموزشي و تحقيقاتي ملي کشاورزی و دامپروری در استان

.5

آگاهي فني و تخصص باالی بهره برداران بخش کشاورزی استان

.6

وجود تشکل های توليدکنندگان محصوالت مختلف

.7

فراهم بودن بستر اگرو توريسم

.8

تنوع محصوالت کشاورزی توليدی در استان

مزيت هاي صاداراتي بخش کشاورزي استان البرز
.1

وجود صادر کنندگان با تجربه و خوشنام با سوابق صادراتي مناسب

.2

توليد محصوالت زراعي ،باغي و دام و طيور با کيفيت در استان

.3

معرفي استان البرز به عنوان پايانه صادراتي محصوالت کشاورزی ساير استان ها

.4

وجود امکانات صادراتي مناسب از قبيل فرودگاه پي ام به عنوان تنها فرودگاه کارگو کشور مناسب فرود

هواپيماهای باری پهن پيکر ،وجود سردخانه های مدرن و امکانات ترانزيت زميني
.5

وجود برند های معروف صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزی در استان
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فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي استان البرز
فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش توليدات گياهي
 oتوليد اندامهاي تکثيري شامل نشاء سبزي و صيفي ،پايه گل ،پايه درختان ميوه ،پياز و بذر
 oاحداث باغهاي متراکم
 oاحداث مراکزکشت بافت گياهي
 oتوسعه باغات ديم در اراضي شيب دار
 oاحداث مجتمع هاي گلخانه اي
 oتوسعه واحد هاي توليد حشرات مفيد در جهت کنترل بيولوژيک آفات
 oايجاد واحد فاز  3کمپوست قارچ خوراکي
 oتوليد کود و سموم بيولوژيک
 oکشت و فرآوري گياهان دارويي

فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش توليدات دام و طيور
 oتوسعه و تکميل زنجيره هاي توليد طيور
 oاحداث مجتمع دامپروري (ماهدشت کرج )
 oايجاد و تجهيز مرکز (DHIمديريت گله هاي گاو شيري)
 oاحداث آزمايشگاه تغذيه دام و طيور و آبزيان
 oايجاد مراکز توليد مواد ژني گوسفند و بز تجاري
 oتجهيز آزمايشگاه شير
 oتکثير وپرورش آرتميا (غذاي زنده ماهي)
 oايجاد مرکز عرضه دام زنده(عشايري)
 oدرجه بندي ،بسته بندي و فرآوري ميوه جات و سبزيجات (به ويژه محصوالت خشک شده ،اساليس شده و
منجمد به روش) IQF
 oاحداث سردخانه زير صفر و انبارهاي سرد محصوالت کشاورزي
 oفرآوري و بسته بندي گياهان دارويي و محصوالت نوشيدني با پايه گياهي
 oفرآوري تخم مرغ (توليد تخم مرغ مايع پاستوريزه و پودر تخم مرغ)
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فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش منابع طبيعي
 oتوسعه زراعت چوب با استفاده از آبهاي نا متعارف (پساب ها)
 oسرمايه گذاري در انرژي هاي نو و نيروگاه هاي خورشيدي
 oاحداث آب شيرين کن و تديل آب شور به اب شيرين در منطقه اشتهارد
 oاحداث نهالستان و و توليد نهال درختان ارزشمند بومي
 oگردشگري و بوم گردي

فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش دامپزشکي
 oتوليد دارو و واکسن هاي دامپزشکي ( دام و طيور ) به روش High tech
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زراعت
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شرکت توليد و فرآوري بذر
- 9خالصه اي از شرح کار
در راستای تحقق برنامه توليد بذور اصالح شده و استاندارد به منظور ارتقاء سطوح تحت پوشش با بذور اصالح شده،
افزايش توليد بذور گواهي شده و کاهش بذور خودمصرفي ،توليد بذور غالت در طبقه مادری ،پرورشي و گواهي شده
جديد و سازگار با اقليم استان و ورود آنها در چرخه توليد و توزيع بذر در استان.
- 2ذينفعان
کارشناسان زراعت در بخش دولتي( کارشناسان مديريت زراعت ستاد ،کارشناسان مديريت هاي جهاد کشاورزي شهرستان
ها و مراکز جهاد کشاورزي) و بخش خصوصي ،شرکت هاي توليد کننده بذر ،کشاورزان غله کار  ،کشاورزان پيمانکار
توليد کننده بذردر سطح استان و در نهايت کل اقشار جامعه که مصرف کننده اين محصوالت هستند

- 3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم):
زمين :زمين دارای سند رسمي يا بنچاق و يا زمين استيجاری که قرارداد اجاره از سوی دفاتر رسمي تنظيم و مدت
اعتبار آن حداقل  11ساله و از تاريخ صدور پروانه تأسيس مي باشد .اراضي که توسط متقاضي ارائه مي گردد بايد بال
معارض باشد و از طريق مراجع ذيصالح مورد تأييد قرار گيرد.
آب :ميزان آب مورد نياز جهت انجام فعاليت های مورد تأييد از لحاظ کميت و کيفيت با توجه به نوع فعاليت تعريف
شده برابر برآورد اوليه در طرح مي تواند از منابع مختلف و البته پس از تأييد حق آبه از شرکت سهامي آب منطقه ای
استان يا شهرستان محل فعاليت آن مجموعه باشد.
برق :برای انجام اينگونه فعاليت های بوجاری و فرآوری تامين ميزان برق کافي از ضروريات طرح مي باشد ميزان برق با
توجه به ميزان توليد و نوع تجهيزات به کار رفته در برآورد اوليه در طرح ،پيش بيني و محاسبه مي گردد .ارائه موافقت
اداره برق شهرستان برای تامين برق ضروری است.
سوخت :رعايت استاندارد هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت.
گاز :انشعاب گاز شهری
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- 4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت:
 -1مسئول فني بايد داراي گواهي صالحيت از نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي باشد .
 -2دوره هاي آموزشي کارگران ساده و ماهر توسط مرکز آموزش فني و حرفه ايي استان اجرا ميشود.
 -3دورههاي آموزشي کارشناسان فني توسط سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان برگزار مي گردد.
سطح سالن (مترمربع)

تعداد کارگر ساده مورد نياز(نفر)

تعداد کارشناس فني مورد نياز(نفر)

 5055متر مربع مساحت سالن

5

2

آزمايشگاه  05متر مربع

5

1

باسکول  05متر مربع

1

5

جمع
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- 5عنوان مجوزهاي مورد نياز:
پروانههه ت س هيس و توسههعه  ،پروانههه بهههره بههرداري ،مجههوز مههورد ت يي هد تولي هد و فههرآوري بههذر از موسسههه کنتههرل و
گواهي بذر
- 6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
مدير عامل شرکت و اعضای هيئت مديره و کليه کارشناس های و افراد شاغل در شرکت مي بايست تبعه ايران باشند.
نداشتن سوء پيشينه مدير عامل شرکت و اعضاي هيئت مديره و کليه کارشناس هاي و افراد شاغل در شرکت

- 7عناوين ضوابط قانوني دستورالعملها و نظام نامههاي مرتبط:
 دستورالعمل هاي توليد و فرآوري انواع بذور از مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال وزارت جهادکشاورزي -دستورالعمل هاي ساماندهي و ت سيس واحدهاي توليد بذربر اساس استانداردهاي مؤسسه اصالح و گواهي بذر

- 8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام):
پروانه تاسيس:
 درخواست متقاضي ارائه طرح توجيهي،تعيين مقدار تغيير کاربري درساخت سالنها و ... اسناد مالکيت قانوني ومعتبرزمين9
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 طرح در کميته فني و پس از اخذ موافقت ارسال مدارک و مستندات به موسسه تحقيقات ثبت و گواهي اخذ پروانه فني از موسسه تحقيقات ثبت و گوتهي بذر و نهال صدور پروانه ت سيس در سازمان جهادکشاورزيپروانه بهره برداري:
 ارائه درخواست متقاضي طرح پس از اتمام مراحل ساخت و نصب تجهيزات بکارگيري مسئول فني توسط متقاضي تصويرپروانه تاسيس /توسعه گواهي پايان کارتائيد شده مهندس ناظر بازديد کارشناس فني از محل و ت ييد نهايي آمادگي فعاليت شرکت صدور پروانه بهره برداريتوسعه
 درخواست متقاضي طر ح توجيهي ،طرح ساخت اسناد مالکيت قانوني و معتبرزمين استعالم رعايت حريم راه ازاداره راه وترابري -تمديد توسعه

- 1برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح:
به طور ميانگين هر متر مربع  9ميليون ريال که در يک سالن  3555متري  2055ميليون ريال مي باشد
 - 91حداقل زمين مورد نياز :
زمين مورد نياز بشرح جدول زير:

مساحت محل
فعاليت

آب

نفت و گاز

برق
11
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 5955متر مربع

دارد
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دارد

دارد

15555متر مربع

 - 99برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 -99-9سرمايه ثابت مورد نياز
زمين و ساختمان 31 :ميليارد ريال
تجهيزات و ادوات شامل :دستگاه های بوجاری و ضد عفوني ،تجهيزات آزمايشگاهي ،باسکول ،باالبر و  ...جمعاً  8ميليارد
ريال
-99-2سرمايه در گردش مورد نياز
سرمايه در گردش شامل مواد اوليه جهت خريد بذر  ،حقوق و دستمزد ،هزينه آب و برق و سوخت حدود 2711
ميليون ريال
 - 92حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد:
سالن  3111مترمربع به همراه ساير ابنيه مورد نياز از جمله دفتر مديريت ،سرايداری وتجهيزات بوجاری.
 - 93عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و )...
دستگاهها و ادوات مورد نياز کار ،تأسيسات برقي و گازی مورد نياز  ،فضای مناسب استقرار دستگاهها  ،تجهيزات
آزمايشگاهي مورد استفاده ،مواد شيميايي موردتأييد و قابل استفاده ،انبار مناسب با شرايط استاندارد جهت نگهداری
بذور ،نيروی کار آموزش ديده و ماهر .
 - 94مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح:
شهرستان ساوجبالغ و اشتهارد
 - 95رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار):
استان های تهران و قزوين
 - 96بازارهاي مصرف داخلي و خارجي:
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کشاورزان استان البرز و ساير استان های کشور
 - 97تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي:
تسهيالت قابل پرداخت در صورت دارا بودن شرايط الزم ازسوی جهاد کشاورزی توسط بانک کشاورزی وصندوق توسعه
و حمايت ازبخش کشاورزی  ،بانک سينا
-97-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه ،درصد سودبانکي ،دوره تنفس ،دوره
بازپرداخت:
تسهيالت بانک کشاورزی و صندوق توسعه بخش کشاورزی با بازپرداخت يک ساله
 -97-2شرايط اعطاي تسهيالت:
درخواست متقاضي ،تأييد فعاليت توليدی متقاضي توسط جهاد کشاورزی  ،نداشتن بدهي و معوقه بانکي  ،و
داشتن شرايط خاص بانک يا مؤسسه اعطا کننده تسهيالت.
 -71-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت:
ارائه درخواست متقاضي و تکميل پرونده ( تأييديه فعال بودن و دارابودن فعاليت توليدی از جهاد کشاورزی به
همراه کليه مدارک مربوطه و مورد نياز) – نداشتن بدهي و يا معوقه بانکي  -در صورت تائيد ارسال به بانک.
 - 98امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه و : )...
معافيت مالياتي در بخش کشاورزی -تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق  ،سوخت  ،بيمه
 - 91عناوين مخاطرات احتمالي:
مخاطرات ناشي از فناوری شامل قطع آب ،برق ،گاز ،آتش سوزی ،بروز خسارت در انبار های نگهداری بذر ،بروز خسارت
در مراحل کاشت تا برداشت و فرآوری بذر ،سرقت تجهيزات و ادوات
 - 21عناوين مزيت هاي توليدي
وجود مراکز و موسسات تحقيقاتي مادر در استان ،دسترسي آسان به برخي از استان های دارای سطح کشت باال در
محصوالت زراعي ،وجود کشاورزان پيشرو و دارای اطالعات به روز و عالقمند با توان مالي باال.
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 - 29اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان:
شرکت پيشرو کشت البرز واقع در شهرستان نظرآباد روستای گازرسنگ

تاسيس آزمايشگاه خاکشناسي
- 9خالصه اي از شرح کار
در راستاي استفاده بهينه از نهاده هاي کشاورزي و حفظ بافت و ساختمان خاک و آب مصرفي و به منظور دستيابي به توليد
کمي و کيفي بيشتر و به منظور ارائه خدمات رساني بهتر به بهره برداران  ،لزوم وجودآزمايشگاههاي خاکشناسي مجهز و
فعال در سطح استان را سبب مي شود.
- 2ذينفعان
کارشناسان زراعت در بخش دولتي( کارشناسان مديريت زراعت ستاد ،کارشناسان مديريت هاي جهاد کشاورزي شهرستان
ها و مراکز جهاد کشاورزي) و بخش خصوصي ،کارشناسان و متخصصين آزمايشگاه خاکشناسي  ،کليه بهره برداران زراعي
در سطح استان و در نهايت کل اقشار جامعه که مصرف کننده محصوالت کشاورزي هستند.

- 3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم):
ابنيه :ساختمان با کاربري تجاري و ...
آب :در حد مصارف شرب واحدهاي مسکوني مورد نياز است.
بررر  :بههراي انجههام اينگونههه فعاليهت هههاي آزمايشههگاهي و دسههتگاههاي تخصصهي مربوطههه ته مين ميهزان بههرق کههافي
از ضروريات طرح مهي باشهد .ميهزان بهرق بها توجهه بهه نهوع فعاليهت و نهوع تجهيهزات بهه کهار رفتهه در بهرآورد اوليهه
در طرح ،پيش بيني و محاسبه مي گردد (معموالً برق به صورت تک فازاست).
گاز :انشعاب گاز شهري جهت گرمايش
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- 4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت:
 -1مسئول فني بايد داراي گواهي صالحيت از نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي باشد .
 -3دورههاي آموزشي کارشناسان فني توسط سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان برگزار مي گردد.
مساحت آزمايشگاه (مترمربع)

کارگر ساده (نفر)

کارشناس فني (نفر)

 155متر مربع

2

3

- 5عنوان مجوزهاي مورد نياز:
 -1اساسنامه شرکت و آگهي ت سيس (درصورت حقوقي بودن درخواست کننده )
 -2پروانه ت سيس و توسعه
 -3پروانه بهره برداري
 -0مجوز مورد ت ييد فعاليت آزمايشگاه از مؤسسه خاک و آب
 -5موجود بودن وت ييد دستگاههاي مورد نياز
 - 6مدارک و مستندات قانوني و مورد ت ييد مکان شرکت

 - 0مورد ت ييد بودن مدارک تحصيلي مسئول فني و کارشناسان آزمايشگاه
- 8شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
 -1تبعه ايران بودن مدير عامل شرکت و اعضاي هيئت مديره (حقوقي )
 -2تبعه ايران بودن مسئول فني و کارشناسان شاغل در آزمايشگاه (حقيقي)
 -3نداشتن سوء پيشينه هر کدام از افراد شاغل در آزمايشگاه
-0رشته تحصيلي مسئول فني و کارشناسان بايستي با نوع فعاليت آنها مرتبط باشد و ترجيحاً رشته هاي خاکشناسي باشد.

- 1عناوين ضوابط قانوني دستورالعملها و نظام نامههاي مرتبط:
 دستورالعمل هاي ساماندهي و ت سيس آزمايشگاههاي خاکشناسي بر اساس استانداردهاي مؤسسه خاک و آب. دستورالعمل هاي تخصصي انجام انواع آزمون هاي آب و خاک و برگ مورد نياز و ضرورت متقاضيان با رعايتکليه استانداردهاي الزم .
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سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

راهنمای کسب و ک ار در حوزه کشاورزی استان البرز

- 91مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام):
پروانه تاسيس:
 درخواست متقاضي ارائه طرح توجيهي اسناد مالکيت قانوني و يا اجاره ملک طرح در کميته فني و پس از اخذ موافقت ارسال مدارک و مستندات به مؤسسه خاک و آب اخذ پروانه فني از مؤسسه تحقيقات خاک و آب صدور پروانه ت سيس در سازمان جهادکشاورزي تمديد تاسيس درخواست استعالم هايي که اعتبار زماني آن منقضي شده است.پروانه بهره برداري:
 ارائه درخواست متقاضي طرح پس از اتمام مراحل ساخت و نصب تجهيزات بکارگيري مسئول فني توسط متقاضي استقرار کليه دستگاههاي و تجهيزات مورد نياز در محل آزمايشگاه به همراه ارائه ليست کامل آنها تصوير پروانه تاسيس /توسعه گواهي پايان کار تائيد شده بازديد کارشناس فني جهاد کشاورزي از محل و ت ييد نهايي آمادگي فعاليت آزمايشگاه -صدور پروانه بهره برداري

- 99برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح:
ساختمان و مکان ( 611ميليون ريال)  -2تجهيزات اداری و آزمايشگاهي (  211ميليون ريال)  -3وسايل عمومي
آزمايشگاه ( 511ميليون ريال)  -4دستگاههای تخصصي آزمايشگاه (يک ميليارد ريال)  -5مواد شيميايي مور د نياز
( 111ميليون ريال)
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- 92حداقل زمين مورد نياز :
زمين مورد نياز بشرح جدول زير:

مساحت محل
فعاليت
حداقل
 155متر مربع

آب

برق

آب شرب

تک فاز

نفت و گاز
گاز مورد نياز است

مساحت زمين
(در

صورت نبود  ،مشکلي ايجاد
نميکند)

- 93برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 -93-9سرمايه ثابت مورد نياز
ميزان سرمايه برای ساختمان و تجهيزات و دستگاههای آزمايشگاهي در مجموع حدود يک ميليارد ريال
-93-2سرمايه در گردش مورد نياز
سرمايه در گردش شامل مواد شيميايي مورد نياز ،حقوق و دستمزد ،هزينه آب و برق و سوخت حدود 255
ميليون ريال.
- 94حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد:
حداقل مساحت  71تا  111متر مربع و برای حداقل  51نمونه  3 ،نفر کارشناس فني.
- 95عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و )...
دستگاهها و ادوات مورد نياز کار ،ت سيسات برقي وگازي مورد نياز ،فضاي مناسب استقرار دستگاهها ،تجهيزات
آزمايشگاهي مورد استفاده ،مواد شيميايي موردت ييد و قابل استفاده ،انبار مناسب با شرايط استاندارد جهت نگهداري  ،نيروي
کار آموزش ديده و ماهر( .دو ميليارد و  555ميليون ريال)
- 96مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح:
شهرستان نظرآباد و اشتهارد
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- 97رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار):
ازمايشگاه های واقع در استان تهران
- 98بازارهاي مصرف داخلي و خارجي:
در سطح استان البرز و ساير استان هاي همجوار
- 91تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي:
تسهيالت قابل پرداخت در صورت دارابودن شرايط الزم ازسوي جهاد کشاورزي و توسط بانک کشاورزي وبانک سينا
صندوق توسعه و حمايت از بخش کشاورزي
-91-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه ،درصد سودبانکي ،دوره تنفس ،دوره
بازپرداخت:
تسهيالت بلند مدت برای احداث  25111ميليون ريال ،تسهيالت سرمايه در گردش  511ميليون ريال
 -91-2شرايط اعطاي تسهيالت:
درخواست متقاضي ،تأييد فعاليت توليدی و فعال بودن متقاضي توسط جهاد کشاورزی  ،نداشتن بدهي و معوقه
بانکي  ،و داشتن شرايط خاص بانک يا مؤسسه اعطا کننده تسهيالت.
 -91-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت:
ارائه درخواست متقاضي و تکميل پرونده ( ت ييديه فعال بودن و دارابودن فعاليت توليدي از جهاد کشاورزي به
همراه کليه مدارک مربوطه و مورد نياز) – نداشتن بدهي و يا معوقه بانکي  -در صورت تائيد ارسال به بانک.
- 21امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه و : )...
معافيت مالياتي در بخش کشاورزی -تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق  ،سوخت  ،بيمه – ايجاد و واگذاری فضا جهت
احداث آزمايشگاه در دانشگاهها و شرکت ها و مراکز علمي دولتي و خصوصي
- 29عناوين مخاطرات احتمالي:
مخاطرات ناشي از فناوري :قطع آب ،برق و گاز ،آتش سوزي با منشاء انساني
خرابي دستگاههاي تخصصي آزمايشگاه
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سرقت تجهيزات و ادوات
صدمه ديدن کارشناسان ضمن کار با دستگاهها و مواد شيميايي
- 22عناوين مزيت هاي توليدي
وجود مراکز و موسسات تحقيقاتي مادر در استان  ،وجود کشاورزان پيشرو و داراي اطالعات به روز و عالقمند با توان مالي
باال.
 - 22اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان:
آدرس محل فعاليت

نام شرکت
آزمايشگاه البرز آزما

ساوجبالغ -شهر گلسار -کوچه شهيد رضا کوه خيل

آزمايشگاه پارس

کرج – انتهاي پل راه آهن

آزمايشگاه دانش گستر
زيست پويان

محمدشهر -مرکزآموزش امام خميني
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توليد سبزي و صيفي گلخانه اي

-9خالصه اي از شرح کار:
از آنجايي که ايران از جمله کشورهايي است که در مناطق خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد ،همواره با معضل
کمبود آب مواجه بوده است .بنابراين بخش کشاورزی بعنوان يکي از مصرفکنندگان عمده منابع آبي در ايران برای
ادامه حيات خود نيازمند استفاده بهينه از منابع آبي و خاکي ميباشد.
از طرفي افزايش جمعيت وافزايش تقاضا برای تامين نياز مردم سبب شده است که نياز روزافزوني برای توليد هم با
کميت و کيفيت بيشتر و هم در خارج از فصل و مورد توجه قرار گيرند.
از اينروکشت گلخانه ای به عنوان يک نوع کشت مدرن بواسطه توانايي در استفاده بهينه از منابع آبي و توليد محصوالت
باکيفيت تر ،با عملکرد بسيار بيشتر در واحد سطح و همچنين توانايي در ارائه محصول در خارج فصل بعنوان راهکار
مناسبي برای مسائل مطرح شده در کشاورزی ايران امروزه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

 -2ذينفعان:
فارغ التحصيالت بخش کشاورزی ،مالکين زمين کشاورزی ،کشاورزان و بهره برداران ،سرمايه گذاران
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين:
زمين دارای سند رسمي يا بنچاق باشد
زمين استيجاری :قرارداد اجاره از سوی دفاتر رسمي تنظيم و مدت اعتبار آن حداقل  11ساله و از تاريخ صدور پروانه
تاسيس ميباشد.
اراضي که توسط متقاضي ارائه مي گردد بايد بالمعارض باشد و از طريق مراجع ذيصالح مورد تاييد قرار گيرد.
آب :
ميزان آب مورد نياز جهت فعاليت های گلخانه ای از نظر کميت وکيفيت با توجه به نياز آبي گياه و مصارف برابر برآورد
اوليه در طرح مي تواند از منابع مختلف از جمله :قنات دائمي ،چشمه دائمي ،رودخانه دائمي ،آب سدهای دائمي و چاه
های کشاورزی پس از تاييد حق آبه از شرکت سهامي آب منطقه ای استان يا شهرستان تامين گردد.
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خصوصيات فيزيکي ،شيميايي و بهداشتي آب پس از آزمون تجزيه به عنوان مدارک قابل وثوق از متقاضي اخذ مي
گردد.
برق:
برای انجام فعاليت های گلخانه ای تامين ميزان برق کافي از ضروريات طرح مي باشد ميزان برق با توجه به سطح
گلخانه و نوع تجهيزات به کا رفته در برآورد اوليه در طرح ،پيش بيني و محاسبه مي گردد .ارائه موافقت اداره برق
شهرستان برای تامين برق ضروری است (تعبيه موتور ژنراتور مولد برق به عنوان تامين کننده اضطراری عالوه بر برق
سراسری الزامي است.
سوخت:
رعايت استاندارد های سازمان بهينه سازی مصرف سوخت
ايجاد منابع ذخيره سوخت دوم متناسب با شرايط اقليمي و متراژ گلخانه الزامي است.
جدول حداقل زمين و زيرساخت هاي الزم براي احداث گلخانه سبزي و صيفي بر حسب مساحت گلخانه

مساحت گلخانه

آب

برق

گازوئيل

مساحت زمين

3111

 1/3ليتر در ثانيه

21111کيلو وات در سال

 35111ليتر درسال

 5111مترمربع

5111

1/5ليتر در ثانيه

 33111کيلو وات در سال

 61111ليتر درسال

8111مترمربع

11111

 1ليتر در ثانيه

 66111کيلو وات در سال

121111ليتر درسال

15111مترمربع

(متر مربع)

*براي گلخانه هاي بيش از يک هکتار به ميزان افزايش هر يک هکتار يک ليتر در ثانيه آب مورد نياز  ،محاسبه ميشود.
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
جدول تعداد نيروي فني مورد نياز گلخانه سبزي و صيفي

سطح گلخانه

کارگر ساده

کارشناس فني

 3111متر مربع

يک نفر

يک نفر

 5111مترمربع

دو نفر

يک نفر

 11111متر مربع

سه نفر

يک نفر

مسئول فني بايد دارای گواهي صالحيت از نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي باشد.
دوره های آموزشي کارگران ساده و ماهر توسط مرکز آموزش فني و حرفه ايي استان اجرا ميشود.
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دورههای آموزشي کارشناسان فني توسط سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان برگزار مي گردد.
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز حق آبه ،پروانه تاسيس ،پروانه بهره برداری
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
(نظام گلخانه ای،پرورش قارچ خوراکي و کمپوست کشور) نشريه شماره  - 472ساماندهي و تاسيس واحد های گلخانه
ای کوچک مقياس در اراضي داخل محدوده روستاها ،شهرها و شهرک های مسکوني
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
 8-9پروانه تاسيس
 - 1مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان
 - 2ارائه درخواست و مدارک زمين و آب مورد نياز ،بازديد کارشناسي وتهيه نقشه utm

 - 3بررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از زمين و ملک پيشنهادي جهت
اجراي طرح
 - 4استعالم مورد نياز از دستگاه هاي اجرايي (منابع طبيعي ،امور آب ،اداره برق،محيط زيست ،راه و شهرسازي و ميراث
فرهنگي )
 - 5استعالم از معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي
 - 6معرفي به مهندس مشاور داراي صالحيت جهت تهيه طرح توجيهي فني ،اقتصادي و مالي
 - 7صدور پروانه تاسيس
 - 8انتخاب پيمانکار و عقد قرارداد با پيمانکار
 - 9احداث گلخانه بر اساس طرح

 8-2پروانه بهره برداري
 - 1مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان
 - 2ارائه درخواست و اعالم پايان ساخت و تجهيز واحد
 - 3استعالم از دستگاه هاي اجرايي
 - 4ارائه فرم گواهي پايان کار تکميل شده توسط مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسي
 - 5بررسي پرونده و تطبيق امکانات و تجهيزات ايجاد شده با ضوابط و مقررات
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 - 6عقد قرارداد با مسئول فني واجد شرايط و معرفي به سازمان نظام مهندسي
 - 7صدور پروانه بهره برداري

 -1حداقل زمين مورد نياز
زمين مورد نياز برای گلخانه های کوچک مقياس کمتر از  3111متر مربع (در اين مورد ميزان حداقل در نظر گرفته
نشده و با توجه به اقتصادی بودن برای متقاضي تصميم گيری مي شود).
مساحت گلخانه (متر مربع)

حداقل زمين مورد نياز

3111

 5111مترمربع

5111

8111مترمربع

11111

15111مترمربع

-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام
 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و)...
سيستم سرمايش – سيستم گرمايش – سيستم آبياری قطره ای  -سمپاش
 -93حداقل آب مورد نياز(به ازاء هر قطعه در روز)
-94مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
-95رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
-96بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
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-97تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
97-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه ،درصد سودبانکي ،دوره تنفس ،دوره بازپرداخت
97-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي به بانک های عامل ،داشتن و ثيقه و ضامن الزم
97-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
تسهيالت بانک سينا (محدوده شهر و خارج از بافت روستا):
 ارائه درخواست متقاضي به مديريت جهاد شهرستان به همراه طرح مورد نظر -معرفي به فرمانداری شهرستان –معرفي به استانداری – استعالم استانداری از سازمان جهاد کشاورزی – استعالم معاونت برنامه ريزی استان معاونت
توليدات گياهي (مديريت باغباني) – در صورت تائيد ارسال به بانک.
تسهيالت صندوق توسعه ملي :
ارائه درخواست متقاضي به مديريت جهاد شهرستان به همراه طرح مورد نظر-ارسال به معاونت طرح و برنامه – اظهار
نظر واحد تخصصي (توليدات گياهي،مديريت باغباني) – بازگشت به معاونت برنامه ريزی – معرفي به بانک در صورت
تائيد.
سايت کارا:
مجوز تاسيس گلخانه – ثبت نام اوليه در سايت کارا

kara.mcls.gov.ir

 -ادامه فرايند در معاونت طرح و برنامه –

استعالم از معاونت توليدات گياهي (مديريت باغباني) – بازگشت به معاونت برنامه ريزی – معرفي به بانک در صورت
تائيد.
-98امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه...،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق ،سوخت ،بيمه
-91عناوين مخاطرات احتمالي
نوسانات قيمت در بازار ،سرمازدگي ،طوفان  ،طغيان آفات و بيماريها
-21عناوين مزيت هاي توليدي
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-29اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان

حفظ نباتات
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مرکز توليد عوامل ماکرو ارگانيسم کنترل بيولوژيک آفات (انسکتاريوم پرورش
حشرات مفيد)
- 9خالصه اي از شرح کار:
محلي است که توليد انبوه عوامل ماکرو ارگانيسم را برای کنترل آفات خسارتزای بخش کشاورزی و منابع طبيعي عهده
دار است.
- 2ذينفعان
فارغ التحصيالت بخش کشاورزی
- 3زيرساخت هاي مورد نياز:
پيوست شماره  6صفحه  88بخشنامه وزير محترم جهاد کشاورزی
- 4مهارت هاي مورد نياز:
مسئول فني (کارشناس گياهپزشکي)
کارشناس فني (کارشناس گياهپزشکي)
بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات ،تعداد و ترکيب نيروی انساني افزايش مي يابد که در صورت نياز از
رشته های اصلي و مرتبط گياهپزشکي استفاده مي شود.
- 5عنوان مجوز هاي مورد نياز:
مجوز تاسيس (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير محترم)
مجوز بهره برداري (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير محترم)
- 6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي
عدم اشتغال در دستگاههای دولتي و موسسات عمومي متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي
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گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح که موجب
محکوميت محروميت از حقوق اجتماعي شده باشند
گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح مبني بر نداشتن
محکوميت انتظامي از درجه  5به باال
- 7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گياهپزشکي ابالغي وزير محترم جهاد کشاورزی به شماره  121/37561مورخ
94/2/15
- 8مراحل فرآيند اعطاي مجوز (بصورت گام به گام):
 مراجعه به واحد نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تکميل و ارائه فرم درخواست بررسي درخواست در سازمان نظام مهندسي بازديد کارشناسي معرفي مسئول فني توسط متقاضي -بررسي نهايي توسط نظام مهندسي و صدور پروانه در صورت احراز شرايط عدم مغايرت با دستور العمل

- 1حداقل زمين مورد نياز:
 121متر مربع فضای اعياني
- 91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح:
 91-9سرمايه ثابت 1/500/000/000 :ريال
 91-2سرمايه در گردش 300/000/000 :ريال
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فروشگاه آفتکش هاي گياهي
- 9خالصه اي از شرح کار:
به واحد های اطالق مي شود که آفت کش های مجاز و مورد نياز کشاورزان را جهت عرضه و فروش به بهره برداران
مطابق نسخه گياهپزشکي تامين مي کند.
- 2ذينفعان
فارغ التحصيالت بخش کشاورزی
- 3زيرساخت هاي مورد نياز:
آب :انشعاب شهری
ابنيه :فروشگاه و انبار

برق :انشعاب شهری

خط تلفن

- 4مهارت هاي مورد نياز:
مسئول فني (کارشناس گياهپزشکي و يا يکي از رشته های مرتبط با آن)
- 5عنوان مجوزهاي مورد نياز:
مجوز تاسيس (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير)
پروانه بهره برداری (طبق بند ب ماده  11بخشنامه وزير)
- 6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي
عدم اشتغال در دستگاههای دولتي و موسسات عمومي متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي
گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح که موجب
محکوميت محروميت از حقوق اجتماعي شده باشند
گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح مبني بر نداشتن
محکوميت انتظامي از درجه  5به باال
- 7عناوين ضوابط قانوني و دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط:
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نظام صدور مجوز و پروانه های واحد های گياهپزشکي ابالغي وزير محترم
- 8مراحل فرايند اعطاي مجوز (به صورت گام به گام):
 مراجعه به واحد نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تکميل و ارائه فرم درخواست بررسي درخواست در سازمان نظام مهندسي بازديد کارشناسي معرفي مسئول فني توسط متقاضي -بررسي نهايي توسط نظام مهندسي و صدور پروانه در صورت احراز شرايط عدم مغايرت با دستور العمل

- 1فهرست ابزار و تجهيزات مورد نياز:
- 91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 -91-9سرمايه ثابت300/000/000 :ريال
 -91-2سرمايه در گردش 2/000/000/000 :ريال

- 99ساير ضوابط و مقررات فروشگاه آفت کش هاي کشاورزي
-

مسئول فني فروشگاه موظف است در اوقات فعاليت فروشگاه حضور مستمر داشته باشد.

 -فروشگاه موظف است يک ماه قبل از انقضاء تاريخ اعتبار پروانه فروشندگي نسبت به تمديد آن اقدام نمايد.

 فروشگاه هاي مجاز آفت کشها مي بايست دفتر ثبت سموم و همچنين فاکتورهاي رسمي کد براي تدارکات و همچنين فروشآفت کش ها صادر مي شوند ،بايد در محل مشخصي در فروشگاه نگهداري شوند و در زمان مراجعه و درخواست کارشناسان
سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي کشاورزي ارائه نمايند.

 فروشندگان مجاز آفت کشها ،توصيه هاي مصرف آفت کشهاو موارد احتياط هاي الزم را طبق تجويز کلينيک هاي گياهپزشکيانجام دهند و در برابر فروش آفت کشها به خريداران ،ضمن توضيحات کامل موارد احتياطي ،از خريداران بخواهند دفتر ثبت را
امضاء نمايند.

 فروشندگان آفت کشها ،موظفند پروانه فروشندگي خود را در معرض ديد عموم قرار دهند تا هم براي کارشناسان نظارت فنيسازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسي کشاورزي و هم افراد خريدار قابل رويت و مشاهده باشد.
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تاسيس کلينيک گياهپزشکي (آزمايشگاه تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي)
- 9خالصه اي از شرح کار:
آزمايشگاه کلينيک گياهپزشکي واحدی است که آفات ،بيماريها و علف های هرز محصوالت کشاورزی و فرآورده های
آنها را تشخيص و ضمن بررسي ،با صدور نسخه ،روش های مديريت آن را توصيه و درخواست متقاضي بر اجرای اين
عمليات نظارت مي کند.
مشروح وظايف در بخشنامه شماره  121/37561مورخ  94/2/15صفحه 11
- 2ذينفعان:
فارغ التحصيالت بخش کشاورزی
- 3زيرساخت هاي مورد نياز:
آب :انشعاب شهری
ابنيه :ساختمان کلينيک

برق :انشعاب شهری

گاز :انشعاب شهری

تلفن
- 4مهارت هاي مورد نياز:
مسئول فني (کارشناس گياهپزشکي)
کارشناس فني (کارشناس گياهپزشکي)
بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات ،تعداد و ترکيب نيروی انساني افزايش مي يابد و در صورت نياز از
رشته های اصلي و مرتبط گياهپزشکي استفاده مي شود.
- 5عنوان مجوز هاي مورد نياز:
مجوز تاسيس (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير محترم)
مجوز بهره برداري (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير محترم)
- 6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
 -داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي
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 عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح که موجب محکوميتمحروميت از حقوق اجتماعي شده باشند
 گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح مبني بر نداشتنمحکوميت انتظامي از درجه  5به باال

- 7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گياهپزشکي ابالغي وزير محترم جهاد کشاورزی به شماره  121/37561مورخ
94/2/15
- 8مراحل فرآيند اعطاي مجوز (بصورت گام به گام):
 مراجعه به واحد نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تکميل و ارائه فرم درخواست بررسي درخواست در سازمان نظام مهندسي بازديد کارشناسي معرفي مسئول فني توسط متقاضي -بررسي نهايي توسط نظام مهندسي و صدور پروانه در صورت احراز شرايط عدم مغايرت با دستور العمل

- 1فهرست ابزار و تجهيزات مورد نياز:
يخچال ،بينوکولر ،ميکروسکوپ ،تور حشره گيری ،لوپ ،کامپيوتر ،تلفن ،ميز آزمايشگاهي ،تجهيزات کشت آزمايشگاهي
- 91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح:
 91-9سرمايه ثابت 700/000/000 :ريال
 91-2سرمايه در گردش 300/000/000 :ريال
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شرکت دفع آفات و ضدعفوني محصوالت کشاورزي
- 9خالصه اي از شرح کار:
شرکتي است که اقدام به کنترل آفات نباتي و همچنين ضدعفوني فرآورده های نباتي در صحرا ،مزارع ،باغات ،گلخانه
ها ،انبارها ،کارگاهها ،اماکن ،سيلوها ،وسايل حمل و نقل و موارد مشابه مي نمايد.
- 2ذينفعان:
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی
- 3زيرساخت هاي مورد نياز:
آب :انشعاب شهری
ابنيه :ساختمان شرکت

برق :انشعاب شهری

خط تلفن

- 4مهارت هاي مورد نياز:
مسئول فني (کارشناس گياهپزشکي)
کارشناس فني (کارشناس گياهپزشکي)
بديهي است با توجه به حجم خدمات و نوع خدمات ،تعداد و ترکيب نيروی انساني افزايش مي يابد که در صورت نياز از
رشته های اصلي و مرتبط گياهپزشکي استفاده مي شود.
- 5عنوان مجوزهاي مورد نياز:
مجوز تاسيس (طبق بند الف ماده  11بخشنامه وزير)
پروانه بهره برداری (طبق بند ب ماده  11بخشنامه وزير)
- 6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
 داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح که موجب محکوميتمحروميت از حقوق اجتماعي شده باشند
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 گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي يا صاحبان امضاء مجاز درخصوص اشخاص حقوقي از مراجع ذيصالح مبني بر نداشتنمحکوميت انتظامي از درجه  5به باال

- 7عناوين ضوابط قانوني و دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گياهپزشکي ابالغي وزير محترم جهاد کشاورزی به شماره  121/37561مورخ
94/2/15
- 8مراحل فرايند اعطاي مجوز (به صورت گام به گام)
 مراجعه به واحد نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي تکميل و ارائه فرم درخواست بررسي درخواست در سازمان نظام مهندسي بازديد کارشناسي معرفي مسئول فني توسط متقاضي -بررسي نهايي توسط نظام مهندسي و صدور پروانه در صورت احراز شرايط عدم مغايرت با دستور العمل

- 1فهرست ابزا و تجهيزات مورد نياز:
سمپاش فرغوني يکصد ليتري ،سمپاش توربيني ،سمپاش اتومايزر پشتي ،سمپپاش مناسب مبارزه با علف هاي هرز،
وسايل و ابزار ايمني ،انواع عاليم خطر ،وسايل کمک هاي اوليه و کپسول اکسيژن ،تانکر کوچک آب
- 91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 -91-9سرمايه ثابت1/200/000/000 :ريال
 -91-2سرمايه در گردش 300/000/000 :ريال
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واحد ارائه خدمات مکانيزاسيون کشاورزي
 .9خالصه اي از شرح کار :
استفاده از دانش فني به همراه ماشين ها و ادوات مدرن و به روز در کشاورزی موجب پويايي و همچنين توسعه کمي
وکيفي مکانيزاسيون کشاورزی مي گردد از اين رو تشکيل و استقرار واحدهای خدمات مکانيزاسيون در راستای رسيدن
به اين اهداف مي باشد.
 .2ذينفعان:
بهره برداران بخش کشاورزی ،فارغ التحصيالن کشاورزی
 .3زيرساخت مورد نياز:
زمين سند دار به اضافه آب و برق و ترجيحا گاز
 .4مهارت مورد نياز:
کارشناس در رشته های مکانيک ماشين های کشاورزی ،مکانيزاسيون و ساير رشته های مرتبط و يا گذراندن دوره های
مرتبط در آموزش فني و حرفه ای و تجربه کار حداقل به مدت  5سال.
 .5عنوان مجوز مورد نياز:
پروانه تاسيس و بهره برداري واحد خدمات مکانيزاسيون

 .6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
 ثبت شرکت ارائه خدمات مکانيزه کشاورزي ارائه طرح توجيهي -داشتن مدرک تحصيلي مرتبط در رشته هاي مهندسي ماشين هاي کشاورزي ،مکانيزاسيون کشاورزي

 .7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
ضوابط و شرايط ايجاد واحدهای خدمات مکانيزاسيون کشاورزی
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 .8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
 ارائه درخواست توسط متقاضي به مديريت شهرستان ارجاع نامه درخواست به مسئول مکانيزاسيون شهرستان اظهار نظر در خصوص درخواست به عمل آمده از نظر نياز منطقه به ايجاد واحد مکانيزاسيون ارائه ليست مدارک مورد نياز به متقاضي توسط مسئول مکانيزاسيون تکميل و تحويل فرم ها و مدارک به همراه طرح توجيهي توسط متقاضي به مسئول مکانيزاسيون شهرستان استعالم از امور اراضي شهرستان بررسي کارشناسي طرح توسط مسئول مکانيزاسيون شهرستان ارجاع پرونده به اداره فناوري هاي مکانيزه کشاورزي استان بررسي کارشناسي طرح توسط اداره فناوري هاي مکانيزه کشاورزي استان اخذ تعهدنامه از متقاضي -صدورپروانه تاسيس

 .1حداقل زمين مورد نياز :
 1555الي  2555متر مربع زمين سند دار

 .71برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 .91-9برآورد حداقل سرمايه ثابت مورد نياز
سرمايه گذاری ثابت حداقل  7111ميليون ريال
 .71-2برآورد حداقل سرمايه درگردش مورد نياز
حداقل  711ميليون ريال برای هزينه های جاری ،حقوق و دستمزد ،هزينه های سوخت تعميرات و سرويس ماشين ها
و ادوات
 -91حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
ارائه خدمات در سطح  211-251هکتار زمين زراعي يا باغ
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-99عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و)...
-92مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-93رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان قزوين
-94بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
_
-95تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
95-9عنوان تسهيالت،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت
تسهيالت خط اعتباري مکانيزاسيون با بهره  % 15دروره بازگشت  5ساله
95-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي به بانک های عامل ،داشتن وثيقه و ضامن الزم
95-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
ثبت نام در سامانه مربوطه ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل پرونده
و ارائه طرح توجيهي مربوطه ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی ،بررسي و تائيد پرونده ،ارسال به معاونت
برنامه ريزی ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل
-96امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه...،
بهره مندی از اعتبارات ويژه در بخش مکانيزاسيون .معافيت مالياتي
-97عناوين مخاطرات احتمالي
-98عناوين مزيت هاي توليدي
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-91اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
شرکت خدمات مکانيزه کشاورزی زرين هيو در شهرستان نظرآباد
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طيور و ماکيان
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پرورش بوقلمون گوشتي

-9خالصه اي از شرح کار:
واحد پرورش بوقلمون گوشتي صرفاً در قالب واحدهاي توليد گوشت در مزارع بسته و با بهره گيری از کنسانتره و مدت
زمان محدود پرورش و سپس کشتار و عرضه آن انجام مي شود.
استفاده از گوشت بوقلمون چند سالي است که در کشور ما افزايش يافته است و اغلب آن را در قفسه مواد پروتئيني
فروشگاه های بزرگ به صورت تکه های ران و سينه بسته بندی يا به صورت درسته در برخي مغازه های عرضه کننده
گوشت مرغ مي بينيم.
بوقلمون پرنده ای از نژاد قرقاوالن و بزرگ ترين و سنگين وزن ترين پرنده خانگي است .گوشت اين پرنده حاوی هر دو
نوع گوشت سفيد و قرمز است 65 .درصد گوشت بوقلمون سفيد و در ناحيه سينه و  35درصد آن تيره و در ناحيه ران
ها قرار دارد .هر يک از اين گوشت ها از نظر طعم و مزه با هم متفاوتند .گوشت سينه و بال ها سفيد و لذيذ و از نظر مزه
شبيه گوشت گوساله است و گوشت قرمز آن که اغلب در ران ها يافت مي شود ،بسيار نرم و طعمي شبيه گوشت
پرندگان وحشي يا شکاری را دارد.
در حال حاضر با توجه به ظرفيت های موجود کشور ،ايجاد واحدهای جديد پرورش بوقلمون گوشتي از اولويت های
وزارت جهاد کشاورزی نبوده و صدور مجوز پرورش بوقلمون گوشتي صرفاً در راستای آمايش واحدهای مرغداری از محل
ابطال پروانه های تاسيس و بهره برداری معتبر طيور و ساير ماکيان ،پس از تصويب در کميسيون استان و با تائيد
معاونت بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزی منوط به شرايط ذيل امکان پذير مي باشد.
الف-صدور مجوز برای ايجاد واحدهای بوقلمون گوشتي ،تا حداکثر  25درصد ظرفيت پروانه های ابطالي امکان پذير
است.
ب-صدور مجوز صرفاً برای فارغ التحصيالن رشته های مرتبط و افرادی که بيش از  2سال سابقه ی پرورش بوقلمون
دارند امکان پذير مي باشد.
ج -تعهد رسمي مبني بر عدم درخواست زمين
د -اخذ تعهدی مبني بر پذيرش مسئوليت بازاريابي و تبعات حاصل از نوسانات قيمت محصول
رعايت فاصله طبق نظام دامپروری مطابق جدول فواصل بين واحدهای صنعتي دام و طيور الزامي است
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-2ذينفعان:
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی ،مالکين زمين ،سرمايه گذاران
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين دارای سند مالکيت يا اراضي استيجاری با اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل  21سال که بدين
منظور تنظيم شده برای حداقل ظرفيت  8111قطعه زمين به مساحت حداقل  8164متر مربع مورد نياز مي باشد ،
حداقل آب مورد نياز به ازاء هر قطعه در روز ( آب شرب 1/5ليتر و ساير مصارف  1/75ليتر جمعاً  2/25ليتر )
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
آشنايي با فرآيند ،فارغ التحصيل از دانشگاه در رشته مرتبط
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز حق آبه– مدارک زمين
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
اشخاص حقيقي يا حقوقي دارای زمين و مجوز از امور آب استان يا ديگر ارگان های ذيربط با ارائه مدارک شخصي
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
سايستهای اجرايي برنامه ريزی توليد در بخش طيور و زنبور عسل
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
 مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان ارائه مدارک زمين و آب مورد نياز -بازديد کارشناسي وتهيه نقشه utm

 بررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از زمين و ملک پيشنهادي جهتاجراي طرح
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 استعالم مورد نياز از دستگاه هاي اجرايي (منابع طبيعي ،امور آب ،اداره برق،محيط زيست،ه راه و شهرسازي و ميراثفرهنگي )
 استعالم از معاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي(صدور پروانه تاسي س باغ پرندگان منوط به ارائه طرح وتائيد دفتر طيور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزي مي باشد)
 در صورت موافقت صدور پروانه تاسيس معرفي کارشناس ناظر دامپروري و تهيه نقشه تيپ احداث ابنيه مورد نياز بر اساس نقشه تيپ گرفتن پايان کار -ارائه گزارش کارشناس جهت صدور پروانه بهره برداري

 -1حداقل زمين مورد نياز
 8164متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام
الف) ابنيه و تاسيسات ساختماني به مبلغ حداقل  27111ميليون ريال شامل :خريدزمين ،احداث سالن پرورش،
موتورخانه ،انبار دان ،انبار تجهيزات ،اتاق کالبدگشايي ،سرويس و حمام ،ساختمان نگهباني و کارگری ،انشعاب گاز و
برق ،لوله کشي آب و آبرساني(....طبق نقشه تيپ)
ب) خريد ماشين آالت و تجهيزات به مبلغ  1711ميليون شامل :آسياب و ميکسر ،موتور ژنراتور ،تجهيزات دانخوری و
آبخوری ،هيتر ،هواکش ،هواده ،دوربين مدار بسته و خودرو نقليه و ديگر تجهيزات
حداقل سرمايه ثابت مورد نياز  28711ميليون ريال
 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
سرمايه در گردش شامل خريد جوجه ،هزينه دان ،دارو و واکسن ،هزينه پوشال ،آب ،برق ،سوخت ،اياب و ذهاب،
دستمزد کارگر و دامپزشک ،بيمه و غيره .حداقل سرمايه در گردش مورد نياز به ازاء هر قطعه  4811ميليون ريال
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
 8111قطعه
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-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و)...
مساحت تاسيسات مسقف پرورشي  2124متر مربع و مساحت تاسيسات جانبي غير پرورشي  246متر مربع و الباقي
زمين به مساحت  5694متر مربع محوطه بين تاسيسات مي باشد
تاسيسات جانبي بر طبق نقشه تيپ پرورش بوقلمون گوشتي متناسب با زمين و حداقل و حداکثر ظرفيت مجوز طراحي
و احداث مي گردد.
-93مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-94رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان قزوين و زنجان
-95بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
ميادين ميوه و تره بار ،مرغ فروشي ها ،فروشگاه های زنجيره ای ،فروشگاه های بزرگ ارزان سرا (هايپرمارکت )
-96تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
96-9عنوان تسهيالت،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت
الف )تسهيالت ثابت برای ايجاد تاسيسات ،خريد ماشين آالت وتجهيزات
ب) تسهيالت نقدينگي برای سرمايه در گردش
معرفي جهت تسهيالت با حداقل  31درصد پيشرفت فيزيکي طرح انجام مي گيرد و سهم متقاضي  31درصد و سهم
بانک  71درصد مي باشد.
سقف تسهيالت متناسب با ظرفيت مجوز تعيين مي گردد درصد سود پايين تر از نرخ سود متداول مي باشد دوره
مشارکت يک سال و دوره تنفس يک سال و دوره بازپرداخت  5سال است
96-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي به بانک های عامل ،داشتن وثيقه و ضامن الزم

44

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

راهنمای کسب و ک ار در حوزه کشاورزی استان البرز

96-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
ثبت نام در سامانه مربوطه ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل پرونده
و ارائه طرح توجيهي مربوطه ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی ،بررسي و تائيد پرونده ،ارسال به معاونت
برنامه ريزی ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل
-97امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه...،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق ،سوخت ،بيمه

-98عناوين مخاطرات احتمالي
بوقلمون ها در سن پايين در مقابل عوامل بيماری زا حساس تر هستند (بيماری فوق حاد تنفسي پرندگان و ديگر
بيماريها).
گوشت بوقلمون دارای مقدار کمي اگزاالت است .بنابراين بيماران مبتال به سنگ کليه اگزاالتي بايد در مصرف آن
محتاط

باشند.

اين گوشت به دليل حاوی بودن اسيد آمينه پورين در مبتاليان به نقرس بايد به ميزان بسيار کممصرف

شود.

-91عناوين مزيت هاي توليدي
افزايش حجم توده گوشت قسمت های سينه و ران نسبت به حجم استخوان و در نتيجه ضايعات کمتر نسبت به گوشت
های مشابه ويژگي برجسته بوقلمون است.
گوشت بوقلمون بدليل بافت ويژه هنگام طبخ حجم خود را از دست نمي دهد و به دليل داشتن پروتئين باال ،حداقل
چربي اشباع ،کمترين سطح کلسترول و فقدان چربي ميان بافتي و منبع خوب ويتامين های

B12 ،B6 ،B3 ،B1،A

و

امالحي چون سلنيوم ،منيزيوم ،مس ،آهن ،روی ،پتاسيم و اسيد آمينه تريپتوفان مي باشد که عالوه بر تقويت سيستم
ايمني بدن و کاهش عالئم بيماری ام اس به ترشح بيشتر سروتونين کمک کرده و باعث سرحالي و آرامش در افراد دچار
عالئم افسردگي موقت مي شود ،در مقايسه با گوشت قرمز از اهميت بسياری برخوردار است.و هر چه رنگ ماهيچه ران
تيره تر باشد مصرف آن برای کساني که کمبود آهن دارند مفيد تر است و اسيد آمينه موجود در گوشت بوقلمون مي
تواند از تجمع سرب و جيوه در بدن جلوگيری کرده و با کمک به عملکرد کبد ،سموم بدن را دفع نمايد.
مزايای ديگر پرورش بوقلمون به لحاظ اقتصادی و روند عرضه به بازار نسبت به گوشت مرغ شامل:
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الف -بوقلمون گوشتي به لحاظ مدت پرورش در سال مي توان  2الي  2.5دوره اقدام به جوجه ريزی نمود که نسبت به
پرورش بوقلمون که  4دوره در سال مي باشد به لحاظ خريد پوشال – هزينه های ضد غفوني –واکسيناسيون و غيره
باعث صرفه جويي مي گردد.
ب -در پرورش بوقلمون گوشتي مالک توليد گوشت ،ضرايب تبديل و موقعيت بازار هدف مي باشد.
ولي در پرورش مرغ گوشتي با توجه به کوتاه بودن دوره و محدوديت ارائه وزن مرغ به بازار و عوامل متعدد مرغداران
نمي توانند استراتژی مطلوبي در ارائه مرغ زنده داشته باشند ولي در پرورش بوقلمون در مدت زمان پرورش مي توانند
در  3الي  3.5ماه قسمتي از بوقلمون ها را به بازار ارائه نمود و مابقي پرنده ها را با اوزان  15الي  23کيلوگرم وزن زنده
وارد بازار کنند يعني محدوده وزني ارائه به بازار از  8کيلوگرم  23کيلوگرم مي باشد که امکان تصميم گيری درست را
جهت پرورش دهنده را فراهم مي سازد.
ج -ديگر مزايای اين صنعت مي توان به کند نمود سرعت روند رشد پرنده اشاره نمود که با اجرای اين سياست مي توان
از بازار بدون منفعت اقتصادی به بازار مطلوب با سود رسيد.
-21اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
آقای محمد رضا فالح فر دارنده واحد پرورش بوقلمون گوشتي واقع در اراضي لشکرآباد شهرستان ساوجبالغ با ظرفيت
 2411قطعه و همچنين دارای شراکت در واحد پرورش بوقلمون شرکت طيور پرورکرج با ظرفيت  12111قطعه واقع در
مجتمع هرجاب شهرستان ساوجبالغ شماره تماس 19123612341
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پرورش ساير ماکيان( بلدرچين ،کبک ،قرقاول)
-9خالصه اي از شرح کار:
بلدرچين ،کبک و قرقاول جزو ساير ماکيان مي باشند که عمدتاً به منظور بهره برداری به صورت واحدهای صنعتي توليد
گوشت و تخم صورت مي گيرد.
پرورش بلدرچين ،کبک و قرقاول در قالب صنعتي بوده و وجود قسمت هاي مادر ،جوجه کشي ،پرورشي وکشتارگاه که
از ملزومات تاسيسات مورد نظر مي باشد.
احداث کشتارگاه در مجتمع های پرورش کبک ،بلدرچين و قرقاول ضروری نيست و متقاضيان مي توانند از کشتارگاه
های صنعتي کبک ،بلدرچين و قرقاول مستقل و يا از کشتارگاه های صنعتي طيور دارای امکانات و تجهيزات کشتار
پرندگان فوق استفاده نمايند ،ضمناً اين امر نافي پذيرش درخواست متقاضيان احداث کشتارگاه در داخل مجتمع نمي
باشد و با توجه به مصوبه جلسه کميته فني ساير ماکيان و بر اساس دستورالعمل ضوابط فني بهداشتي کشتار ،بسته
بندی و عرضه گوشت کبک ،بلدرچين و قرقاول و ايجاد کشتارگاه و بسته بندی در داخل فارم با رعايت ضوابط بالمانع
مي باشد.
صدور پروانه برای تاسيس و بهره برداری برای چنين واحدهايي در قالب زنجيره و با رعايت کامل قانون نظام جامع
دامپروری کشورو مقررات موجود و رعايت حداکثر ظرفيت مجاز مي باشد .ظرفيت بيش از سقف مجاز منوط به تائيد
دفتر امور طيور و زنبور عسل معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزی مي باشد.
رعايت فاصله ها مطابق جدول بين واحدهاي صنعتي دام و طيور الزامي است.

-2ذينفعان
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی ،مالکين زمين کشاورزی ،سرمايه گذاران
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين دارای سند مالکيت يا اراضي استيجاری با اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل  21سال که بدين
منظور تنظيم شده ،حداقل آب مورد نياز(طبق رديف )12
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
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آشنايي با فرآيند
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز آب– مدارک زمين
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
اشخاص حقيقي يا حقوقي دارای زمين و مجوز از امور آب استان با ارائه مدارک شخصي
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
سايستهای اجرايي برنامه ريزی توليد در بخش طيور و زنبور عسل
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان ،ارائه مدارک زمين و آب مورد نياز ،بازديد کارشناسي
و تهيه نقشه  ،utmبررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از زمين و ملک
پيشنهادی جهت اجرای طرح ،استعالم مورد نياز از دستگاه های اجرايي (دامپزشکي ،منابع طبيعي ،امور آب ،اداره
برق،محيط زيست ،راه و شهرسازی و ميراث فرهنگي ) ،استعالم از سازمان جهاد کشاورزی ( امور اراضي ) ،در صورت
موافقت صدور پروانه تاسيس ،معرفي کارشناس ناظر دامپروری و تهيه نقشه تيپ ،احداث ابنيه مورد نياز بر اساس نقشه
تيپ،گرفتن پايان کار ،ارائه گزارش کارشناس جهت صدور پروانه بهره برداری
 -1حداقل زمين مورد نياز
بلدرچين توام :مساحت زمين مورد نيار بر اساس حداقل ظرفيت  6111متر مربع
کبک توام :مساحت زمين مورد نيار بر اساس حداقل ظرفيت  7561متر مربع
قرقاول توام :مساحت زمين مورد نيار بر اساس حداقل ظرفيت  7938متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
بلدرچين توام :حداقل سرمايه گذاری مورد نياز  12511ميليون ريال
کبک توام :حداقل سرمايه گذاری مورد نياز  11251ميليون ريال
قرقاول توام :حداقل سرمايه گذاری مورد نياز  11511ميليون ريال
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 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام شامل
سرمايه ثابت شامل :احداث تاسيسات ساختماني و خريد لوازم و تجهيزات الزم شامل :دستگاه جوجه کشي ،قفس،
دانخوری ،آبخوری ،دستگاه سردخانه ،هيتر ،فن تهويه ،آسياب و ميکسر ،وسيله نقليه و ديگر تجهيزات مختص نوع پرنده
مزرعه پرورش بلدرچين شامل :سالن جوجه کشي ،سالن مولد ،سالن های پرورش ،کشتارگاه و بسته بندی ،انبار
دان ،انبار لوازم و تجهيزات ،اتاق مديريت ،اتاق برق ،خانه کارگری ،سردخانه و اتاقک کوره الشه سوز مي باشد و حداقل
سرمايه ثابت مورد نياز  11111ميليون ريال
مجتمع پرورش کبک شامل :سالن جوجه کشي ،سالن مولد ،سالن های پرورش ،کشتارگاه و بسته بندی ،انبار دان،
انبار تجهيزات ،اتاق مديريت،اتاق برق ،اتاق کارگری و اتاقک کوره الشه سوز مي باشد و حداقل سرمايه ثابت مورد نياز
 9451ميليون ريال
مزرعه پرورش قرقاول شامل :سالن جوجه کشي ،سالن مولد ،سالن های پرورش ،کشتارگاه و بسته بندی ،انبار دان،
انبار لوازم و قطعات ،اتاق مديريت ،اتاق برق ،خانه کارگری و اتاقک کوره الشه سوز مي باشد و حداقل سرمايه ثابت مورد
نياز  11511ميليون ريال
 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
سرمايه در گردش شامل خريد پرنده مولد ،هزينه دان ،دارو و واکسن ،آب ،برق ،سوخت ،اياب و ذهاب ،دستمزد کارگر و
دامپزشک ،بيمه و غيره شامل نوع پرنده
بلدرچين توام :حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  1511ميليون ريال
کبک توام :حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  811ميليون ريال
قرقاول توام :حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  1111ميليون ريال
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
بلدرچين توام :حداقل ظرفيت  2111قطعه مولد ماده و  711قطعه مولد نر  31111 +قطعه گوشتي
کبک توام :حداقل ظرفيت  511قطعه مولد ماده و  171قطعه مولد نر  5111 +قطعه گوشتي
قرقاول توام :حداقل ظرفيت  511قطعه مولد ماده و  171قطعه مولد نر  5111 +قطعه گوشتي
-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و)...
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بلدرچين توام :مساحت سالن های مورد نياز مسقف پرورشي و مولد  566متر مربع ،مساحت تاسيسات مورد نياز
مسقف غير پرورشي  324متر مربع و الباقي زمين محوطه بين تاسيسات  5211متر مربع
کبک توام :مساحت سالن های مورد نياز مسقف پرورشي و مولد  594متر مربع ،مساحت تاسيسات مورد نياز مسقف
غير پرورشي  324متر مربع و الباقي زمين محوطه بين تاسيسات  6642متر مربع
قرقاول توام :مساحت سالن های مورد نياز مسقف پرورشي و مولد  1418/5متر مربع ،مساحت تاسيسات مورد نياز
مسقف غير پرورشي  291متر مربع و الباقي زمين محوطه بين تاسيسات  6239/5متر مربع
تاسيسات های جانبي بر طبق نقشه تيپ طراحي شده است.
 -93حداقل آب مورد نياز(به ازاء هر قطعه در روز)
بلدرچين توام( :آب شرب و ساير مصارف 124سي سي ،جوجه کشي  16سي سي ،کشتارگاه  251سي سي و جمعاً
 1/4ليتر و بدون احتساب کشتارگاه جمعاً معادل  141سي سي)
کبک توام( :آب شرب و ساير مصارف  175سي سي ،جوجه کشي  25سي سي ،کشتارگاه  315سي سي و جمعاً
 1/515ليتر و بدون احتساب کشتارگاه جمعاً معادل  211سي سي)
قرقاول توام( :قرقاول گوشتي :تا سن  17هفتگي آب شرب  1/14ليتر ،ساير مصارف  1/11ليتر ،جوجه کشي 1/135
ليتر ،کشتارگاه و بسته بندی  1/315ليتر جمعاً  1/6ليتر -قرقاول مولد :آب شرب  1/3ليتر ،ساير مصارف  1/11ليتر
جمعاً  1/31ليتر )
-94مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-95رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان تهران ،قزوين ،مرکزی
-96بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
بصورت بسته بندی در فروشگاه های هايپرمارکت ،ميادين ميوه و تره بار ،متقاضيان مصرف کننده ،ارائه در نمايشگاه
های پرندگان ،بازارچه های فروش داخلي و خارجي
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-97تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
97-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت
معرفي جهت دريافت تسهيالت پرورش ساير ماکيان با  31درصد پيشرفت فيزيکي طرح در قالب موارد زير معرفي مي
گردند.
الف )تسهيالت ثابت برای تکميل تاسيسات ،خريد ماشين آالت و تجهيزات
ب) تسهيالت نقدينگي برای سرمايه در گردش برای يک دوره توليد
سقف تسهيالت متناسب با نوع پرنده و ظرفيت مجوز تعيين مي گردد ،دوره مشارکت يک سال و دوره تنفس يک سال
و دوره بازپرداخت  5سال است.
 97-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي معوق به بانک های عامل ،داشتن وثيقه و ضامن الزم(اهليت اعتباری از سوی بانک عامل)
97-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
ثبت نام در سامانه مربوطه ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل پرونده و
ارائه طرح توجيهي مربوطه ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی ،بررسي و تائيد پرونده ،ارسال به معاونت
برنامه ريزی ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل

 -98امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه...،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق ،سوخت ،بيمه
 -91عناوين مخاطرات احتمالي
بيماری فوق حاد تنفسي پرندگان و ديگر بيماريها ،افزايش قيمت نهاده ها ،افزايش قيمت تمام شده و تنش بازار
 -21عناوين مزيت هاي توليدي
گذشته از لذيذ و سالم بودن گوشت اين نوع ماکيان دارای انرژی و پروتئين سرشار بوده و عالوه بر زيبايي که جنبه
زينتي دارند از نظر توليد گوشت و تخم برای مصارف خانواده مناسب مي باشند.
ديگر مزيت آنها جثه کوچک ،رشدسريع ،بلوغ زودرس ،توليد باالی تخم ،فاصله نسلي کوتاه نياز به مساحت کم جهت
محيط پرورشي ،خوراک کم ،مقاومت به شوری جيره ،دوره کوتاه جوجه کشي ،مقاومت در برابر بسياری از بيماريهای
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متداول،هزينه کم تغذيه و درمان و بازگشت سرمايه سريع ،وجود انواع اسيد آمينه کمياب .انواع عناصر معدني کمياب و
ويتامين های متعدد در گوشت اين پرندگان باعث شادابي و سالمتي و ازدياد قوا مي گردد.

 -29اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
آقای نصراله کريمي نسب دارنده واحد پرورش بلدرچين توام با ظرفيت  3111قطعه مولد ماده 751 ،قطعه مولد نر و
 25251قطعه گوشتي واقع در شهرستان نظرآباد اراضي روستای خسروآباد تلفن همراه 19125116169
در حال حاضر استان البرز فاقد واحد پرورش کبک و قرقاول فعال مي باشد.
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پرورش شتر مرغ گوشتي
-9خالصه اي از شرح کار :
پرورش شتر مرغ گوشتي که به منظور بهره برداری به صورت واحدهای توليد گوشت با شرايط صنعتي امکان پذير مي
باشد:

شترمرغ نوعي پرنده بي پروا بومي آفريقا و مناطق گرمسيری و خشک است اما با آب و هوای ايران سازگار بوده و نسلش
رو به افزايش گذاشته است و لقب بزرگترين پرنده زنده دنيا را يدک مي کشد و تخم آن از هر پرنده ديگری بزرگتر
است .مدت هاست که شترمرغ ها با توجه به منافع سرشاری که دارند در نقاط مختلف دنيا اهلي شده و پرورش داده مي
شوند.
شتر مرغ ها معموالً بين  63تا  145کيلوگرم هستند .نژادهای شترمرغ آفريقای شرقي به طور متوسط  115کيلوگرم نر
و  111کيلوگرم ماده وزن دارد .به طور استثنا وزن شترمرغ ماده هم به  156کيلوگرم هم مي رسد.
اين پرنده بدليل قدرت متابوليسمي باال و تبديل غذا به انرژی ،رشد سريع  ،عمر مفيد و طوالني و توليد مثل باال از ديگر
دامها متمايز ميباشد .اين دام به دليل سازگاری با محيط زيست و آب و هوای متفاوت (از  31درجه سانتيگراد زير صفر
تا پنجاه باالی صفر) از نظر نگهداری ،کم هزينهترين جايگاه را به خود اختصاص داده است .با حصارکشي روی زمينهای
خاکي و ايجاد سايهبان  ،ميتوان از شترمرغ نگهداری کرد .غذای اين پرنده ،يونجه ،علف ،تخم علفها ،دانهها ،غالت،
شکوفهها وجوانههای سبز ،ميوه و گياهان دانهدار ميباشد
اين پرنده برخالف ساير دامها ميتواند در دشتها و فالتها نيز زندگي کند و به دليل داشتن سيستم گوارشي مناسب،
آن هم به گونهای که غذا به مدت  42ساعت در معده اين پرنده گردش ميکند ،تمام مواد مغذی در بدنش جذب
ميشود
شترمرغ با رشد سريعي که دارد ،پس از يک ماهگي  ،روزی يک سانتيمتر رشد کرده و در سن ده ماهگي قابل کشتار
ميباشد و اين نشان دهنده رسيدن اين پرنده به رشد اصلي است .
دوره پرورش شترمرغ گوشتي حدود يک سال و وزن شتر مرغ زنده  121کيلوگرم که حدود  35درصد آن را گوشت
تشکيل و ساير ملزومات از جمله گوشت  ،پوست  ،پر  ،امحاء و احشاء تشکيل مي دهد که بايد آن را در گروه صنايع
سود آور دسته بندی کرد .
برای پرواربندی شترمرغ ابتدا بايد جوجه ها را در سن خاصي و از مزرعه شناخته شده خريداری نمود و تا زمان کشتار
پرورش داد  .عاملي که در امر پرواربندی اهميت بسيار دارد تغذيه مي باشد .
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هزينه غذا حدود  61درصد کل هزينه پرورش شترمرغ را تشکيل مي دهد بنابراين درک آن در ابتدای آغاز به کار
پرورش شترمرغ بسيار مهم است .
بعد از سن  3ماهگي جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات کاهش مي يابد  .بعد از سن  3ماهگي بيشتر تلفات ناشي از
مسائل فيزيکي است  .از سن سه ماهگي تا پايان دوره پرورش ( زمان کشتار) جوجه ها در فضاهای محصور نگهداری مي
شوند .بنابراين بعد از سن سه ماهگي پرندگان نياز به سالن های بسته نخواهند داشت  .بعد از سن سه ماهکي پرندگان
به سرما و گرما بسيار مقاوم هستند  ،تغذيه در جوجه های شتر مرغ مسئله ای بسيار مهم جهت آغاز و تداوم رشدی
خوب و موثر است  .برای به حداقل رساندن تلفات رعايت کامل بهداشت و تغذيه مناسب و دقيق امری ضروری است .
صدور پروانه برای تاسيس و بهره برداری واحدهای پرورش شترمرغ با توجه به شرايط اقليمي و تراکم واحدهای پرورش
طيور با رعايت حداقل و حداکثر ظرفيت بالمانع مي باشد .ظرفيت های بيش از سقف ظرفيت اعالم شده با بررسي و
تائيد دفتر طيور معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزی امکان پذير مي باشد .
رعايت فاصله ها مطابق جدول بين واحدهای صنعتي دام و طيور الزامي است.
-2ذينفعان
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی ،مالکين زمين کشاورزی ،سرمايه گذاران

-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين دارای سند مالکيت يا اراضي استيجاری با اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل  21سال که بدين
منظور تنظيم شده
حداقل آب شرب مورد نياز به ازاء هر قطعه در روز  6ليتر
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
آشنايي با فرآيند
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز آب– مدارک زمين
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
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اشخاص حقيقي يا حقوقي دارای زمين و مجوز از امور آب استان با ارائه مدارک شخصي
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
سياستهای اجرايي برنامه ريزی توليد در بخش طيور و زنبور عسل
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان  ،ارائه مدارک زمين و آب مورد نياز  ،بازديد
کارشناسي و تهيه نقشه

utm

 ،بررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از

زمين و ملک پيشنهادی جهت اجرای طرح  ،استعالم مورد نياز از دستگاه های اجرايي (دامپزشکي  ،منابع طبيعي  ،امور
آب  ،اداره برق ،محيط زيست  ،راه و شهرسازی و ميراث فرهنگي ) ،استعالم از سازمان جهاد کشاورزی (امور اراضي) ،در
صورت موافقت صدور پروانه تاسيس ،معرفي کارشناس ناظر دامپروری و تهيه نقشه تيپ  ،احداث ابنيه مورد نياز بر
اساس نقشه تيپ،گرفتن پايان کار ،ارائه گزارش کارشناس جهت صدور پروانه بهره برداری
 -1حداقل زمين مورد نياز
مساحت کل اراضي مورد نيار بر اساس حداقل ظرفيت  11511متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
برای حداقل ظرفيت سرمايه گذاری مورد نياز  11325ميليون ريال
 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام شامل
سرمايه ثابت شامل  :احداث تاسيسات ساختماني و خريد لوازم و تجهيزات الزم شامل  :دانخوری  ،آبخوری  ،آسياب و
ميکسر  ،وسيله نقليه و ديگر تجهيزات مختص نوع پرنده
سالن های پرورش ،سايه بان  ،گردشگاه  ،انبار خوراک  ،انبار لوازم و تجهيزات  ،قرنطينه  ،اتاق مديريت  ،اتاق برق ،
خانه کارگری و نگهباني  ،اتاقک کوره الشه سوز مي باشد
برای حداقل ظرفيت سرمايه ثابت مورد نياز  9111ميليون ريال
 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
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سرمايه در گردش شامل خريد جوجه  ،هزينه دان  ،دارو و واکسن  ،آب  ،برق  ،سوخت  ،اياب و ذهاب  ،دستمزد کارگر
و دامپزشک  ،بيمه و غيره شامل نوع پرنده
برای حداقل ظرفيت  ،سرمايه در گردش مورد نياز  2325ميليون ريال
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
حداقل ظرفيت 311قطعه  -حداکثر ظرفيت  611قطعه
-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و )...
فضای تاسيسات مورد نياز مسقف  1تا  3ماهگي (به اضافه راهرو و انبار) 391متر مربع  ،گردشگاه  1تا  3ماهگي 1511
متر مربع  ،سايبان  3ماهگي تا کشتار و راهرو  611متر مربع ،گردشگاه  3ماهگي تا کشتار  4511متر مربع  ،حصارکشي
(پن بندی)  493.5متر  ،کارگری و نگهباني  24متر مربع  ،مديريت  24متر مربع  ،قرنطينه  31متر مربع  ،خوراک
سازی و انبار خوراک  48متر مربع
-93مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-94رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان تهران ،قزوين ،مرکزی
-95بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
به صورت بسته بندی در فروشگاه های هايپرمارکت ،ميادين ميوه و تره بار ،متقاضيان مصرف کننده ،بازارچه های
فروش داخلي و خارجي
-96تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
96-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت
معرفي جهت دريافت تسهيالت پرورش ساير ماکيان با  31درصد پيشرفت فيزيکي طرح در قالب موارد زير معرفي مي
گردند.
الف )تسهيالت ثابت برای تکميل تاسيسات  ،خريد ماشين آالت و تجهيزات
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ب) تسهيالت نقدينگي برای سرمايه در گردش برای يک دوره توليد به ازاء هر قطعه  7751هزار ريال(يکسال)
سقف تسهيالت متناسب با نوع پرنده و ظرفيت مجوز تعيين مي گردد ،دوره مشارکت يک سال و دوره تنفس يک سال
و دوره بازپرداخت  5سال است.
 96-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي معوق به بانک های عامل  ،داشتن و ثيقه و ضامن الزم (اهليت اعتباری از سوی بانک عامل)

96-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
ثبت نام در سامانه مربوطه  ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان  ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل
پرونده و ارائه طرح توجيهي مربوطه  ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی  ،بررسي و تائيد پرونده  ،ارسال
به معاونت برنامه ريزی  ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل
 -97امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه ... ،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق ،سوخت ،بيمه
 -98عناوين مخاطرات احتمالي
بيماری فوق حاد تنفسي پرندگان و ديگر بيماريها ،افزايش قيمت نهاده ها ،افزايش قيمت تمام شده و تنش بازار
 -91عناوين مزيت هاي توليدي
گوشت شترمرغ که در گروه گوشت های قرمز طبقه بندی مي شود و از ارزش غذايي بسيار بااليي برخوردار است که
فاقد چربي و کلسترول باالست و کالری ،کلسترول و چربي آن حتي از گوشت مرغ و بوقلمون هم پايين تر است و منبع
غني از ويتامين هاست همچنين هضم بااليي دارد و بعد از گوشت ماهي از نظر هضم در رتبه دوم قرار دارد و اسيد های
چرب امگا 3در آن نيز بسيار زياد است پس ميتواند انتخاب خوبي برای کودکان و زنان باردار باشد  ،به طوری که مي
توان گفت يکي از کم چرب ترين و سالم ترين نمونه های گوشت قرمز در دسترس

است.

گوشت اين پرنده دارای خواص درماني بسياری است و مي تواند در درمان بسياری از بيماران قلبي و افرادی که دارای
چربي خون هستند نقش حائز اهميتي داشته باشد .
از چربي شترمرغ برای توليد روغن و صابون استفاده مي شود .
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پوست شرمرغ در توليد پوشاک کاربرد دارد و دارای مصارف عمده ای است به طوری که چرم اين پرنده به دليل
انعطاف پذيری و مقاوم بودن هم رديف پوست کروکوديل و مار قرار مي گيرد که در فهرست مرغوبترين چرمها قرار
گرفته است
مغز اين پرنده در درمان بيماری الزايمر موثر است .از بافت زانوی شترمرغ در دستگاههای الکترونيکي و مخابراتي
استفاده مي شود .ميتوان قرنيه چشم اين پرنده را به قرنيه چشم انسان پيوند زد .
از پر و تخم شترمرغ نيز براي کارهاي زينتي بسياري استفاده مي شود و از تخم شترمرغ هم به دو صورت خوراکي و
توليد جوجه استفاده ميگردد  ،ضمن اينکه پوسته آن نيز بهعنوان پايههای زينتي ،محبوبيت قابلتوجهي در بين مردم
دارد .از پوسته تخم شترمرغ در صنايع تزئيني ،ساخت آباژور ،نقاشي و… استفاده ميشود و بازار خوبي در کشورهای
امريکای شمالي ،اروپا و جنوب شرق آسيا دارد.
اين پرنده به علت مصرف آب کمتر نسبت به گاو و گوسفند دارای ارجحيت است و بعنوان يک محصول کم آب خواه
بسيار مقرون به صرفه تر است.
 -21اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
آقای محمد رضا ميردامادی تهراني دارنده واحد شترمرغ مولد دارای پرواربندی با ظرفيت پروانه بهره برداری  29قطعه
مولد واقع در شهرستان اشتهارد اراضي روستای جعفرآباد تلفن همراه 19121169978
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پرورش شتر مرغ مولد (توليد جوجه)
-1خالصه اي از شرح کار :
شتر مرغ مولد داراي قسمت هاي مادر و جوجه کشي بوده و به منظور بهره برداری به صورت واحدهای صنعتي توليد
جوجه صورت مي گيرد.
شترمرغ نوعي پرنده بي پروا بومي آفريقا و مناطق گرمسيری و خشک است اما با آب و هوای ايران سازگار بوده و نسلش
رو به افزايش گذاشته است و لقب بزرگترين پرنده زنده دنيا را يدک مي کشد و تخم آن از هر پرنده ديگری بزرگتر
است .مدت هاست که شترمرغ ها با توجه به منافع سرشاری که دارند در نقاط مختلف دنيا اهلي شده و پرورش داده مي
شوند.
وزن شتر مرغ معموالً بين  63تا  145کيلوگرم مي باشد .نژادهای شترمرغ آفريقای شرقي به طور متوسط  115کيلوگرم
نر و  111کيلوگرم ماده وزن دارند .به طور استثنا وزن شترمرغ ماده به  156کيلوگرم هم مي رسد.
شترمرغ در سن  2تا  3سالگي به بلوغ جنسي مي رسد و تا مدت زيادی بارور باقي مي ماند .پرنده نر در زمان بلوغ به
رنگ سياه با پر و بال سفيد رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاکستری است .بارزترين نشانه در شترمرغ نر،
قرمزی رنگ ساق پا ،نوک و اطراف چشم است که ارتباط مستقيمي با قدرت جنسي نر دارد ،هر چه اين قرمزی بيشتر
باشد پرنده از قدرت نرينگي بيشتری برخوردار است.
شتر مرغ نر و ماده به صورت جفت تا دسته های چندتايي و نيز به صورت گله نگهداری مي شوند ،اين ترکيبات بسته به
ميزان زمين موجود و امکانات ،قدرت جنسي نرها و اهداف اصالح نژادی متفاوت مي باشد.
شتر مرغ ها در سال در حدود  6تا  8ماه تخمگذاری نموده و بقيه سال را استراحت مي کنند .در ايران اين زمان از
حدود بهمن ماه آغاز گشته و تا آبان ماه ادامه دارد .بديهي است در مناطق مختلف اين زمان متغيير باشد .در طول فصل
تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط  41تا  61تخم مي گذارد .البته در بعضي از پرندگان اين رکورد به  121عدد
تخم مرغ هم مي رسد.
توليد مثل اين پرنده به عوامل زيادی از جمله ژنتيک ،شرايط آب و هوايي ،سالمت پرنده و به خصوص جيره مناسب
بستگي دارد .استرس از جمله عوامل منفي در تخمگذاری پرنده مي باشد.
هزينه غذا حدود  61درصد کل هزينه پرورش شترمرغ را تشکيل مي دهد بنابراين درک آن در ابتدای آغاز به کار
پرورش شترمرغ بسيار مهم است .
بعد از سن  3ماهگي جوجه ها نسبتاً مقاوم تر بوده و تلفات کاهش مي يابد و تلفات بيشتر ناشي از مسائل فيزيکي است.
بعد از سن سه ماهکي پرندگان به سرما و گرما بسيار مقاوم هستند ،تغذيه در جوجه های شتر مرغ مسئله ای بسيار
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مهم جهت آغاز و تداوم رشدی خوب و موثر است .برای به حداقل رساندن تلفات رعايت کامل بهداشت و تغذيه مناسب
و دقيق امری ضروری مي باشد.
صدور پروانه برای تاسيس و بهره برداری برای چنين واحدهايي با توجه به شرايط اقليمي و تراکم واحدهاي پرورش
طيور و رعايت آمايش واحدهای پرورش طيور با رعايت کامل قانون نظام جامع دامپروری کشور و مقررات موجود و
رعايت حداقل و حداکثر ظرفيت بالمانع است .
ظرفيت های بيش از سقف ظرفيت اعالم شده با بررسي و تائيد دفتر طيور معاونت امور توليدات دامي وزارت جهاد
کشاورزی امکان پذير مي باشد.
رعايت فاصله ها مطابق جدول بين واحدهای صنعتي دام و طيور الزامي است.
احداث واحد پرورش شترمرغ مولد در مناطق سردسير توصيه نمي گردد.
مجوزی تحت عنوان مجتمع شترمرغ صادر نمي شود.
-2ذينفعان
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی ،مالکين زمين ،سرمايه گذاران
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين دارای سند مالکيت يا اراضي استيجاری با اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل  21سال که بدين
منظور تنظيم شده
آب مورد نياز به ازاء هر قطعه شتر مرغ بالغ در حرارت باال و رطوبت پايين  12ليتر در روز و در آب و هوای مرطوب به
ميزان  8ليتر در روز مي رسد.
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
آشنايي با فرآيند
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز آب– مدارک زمين
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
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اشخاص حقيقي يا حقوقي دارای زمين و مجوز از امور آب استان با ارائه مدارک شخصي
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
سايستهای اجرايي برنامه ريزی توليد در بخش طيور و زنبور عسل
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي استان  ،ارائه مدارک زمين و آب مورد نياز  ،بازديد
کارشناسي و تهيه نقشه

utm

 ،بررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از

زمين و ملک پيشنهادی جهت اجرای طرح  ،استعالم مورد نياز از دستگاه های اجرايي (دامپزشکي  ،منابع طبيعي  ،امور
آب  ،اداره برق ،محيط زيست  ،راه و شهرسازی و ميراث فرهنگي ) ،استعالم از سازمان جهاد کشاورزی ( امور اراضي) ،
در صورت موافقت صدور پروانه تاسيس  ،معرفي کارشناس ناظر دامپروری و تهيه نقشه تيپ  ،احداث ابنيه مورد نياز بر
اساس نقشه تيپ ،گرفتن پايان کار ،ارائه گزارش کارشناس جهت صدور پروانه بهره برداری
 -1حداقل زمين مورد نياز
مساحت زمين مورد نيار بر اساس حداقل ظرفيت  31111متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
برای حداقل ظرفيت سرمايه گذاری مورد نياز  14251ميليون ريال
 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام شامل
سرمايه ثابت شامل :احداث تاسيسات ساختماني و خريد لوازم و تجهيزات الزم شامل :دستگاه جوجه کشي ،دستگاه
ستر ،دستگاه هچری ،دانخوری ،آبخوری ،آسياب و ميکسر ،وسيله نقليه و ديگر تجهيزات مختص نوع پرنده
سالن های مسقف پرورش ،سالن جوجه کشي ،سايه بان مولدين و راهرو ،گردشگاه مولدين ،حصارکشي (پن بندی)،
خوراک سازی و انبار خوراک ،انبار لوازم و تجهيزات ،قرنطينه ،اتاق مديريت ،اتاق برق ،خانه کارگری و نگهباني ،اتاقک
کوره الشه سوز و ديوار يا حصارکشي مزرعه مي باشد
برای حداقل ظرفيت سرمايه ثابت مورد نياز  12111ميليون ريال
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 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
سرمايه در گردش شامل خريد جوجه  ،هزينه دان  ،دارو و واکسن  ،آب  ،برق  ،سوخت  ،اياب و ذهاب  ،دستمزد کارگر
و دامپزشک  ،بيمه و غيره شامل نوع پرنده
برای حداقل ظرفيت  ،سرمايه در گردش مورد نياز  2251ميليون ريال
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
حداقل ظرفيت 111قطعه مولد و  51قطعه نر  -حداکثر ظرفيت  211قطعه مولد و  111قطعه نر
-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و )...
فضای تاسيسات مورد نياز شامل :مساحت مسقف و سالن های مورد نياز پرورشي  386متر مربع ،گردشگاه پرورش
جوجه ( 3-1ماه)  511متر مربع ،سايبان مولدين و راهرو  751متر مربع ،مساحت مسقف و تاسيسات مورد نياز غير
پرورشي  367متر مربع
تاسيسات شامل :سالن های مسقف پرورش ،سالن جوجه کشي ،سايه بان مولدين و راهرو ،گردشگاه مولدين ،حصارکشي
(پن بندی) ،خوراک سازی و انبار خوراک ،انبار لوازم و تجهيزات ،قرنطينه ،اتاق مديريت ،اتاق برق ،خانه کارگری و
نگهباني ،اتاقک کوره الشه سوز و ديوار يا حصارکشي مزرعه
لوازم و تجهيزات الزم شامل :دستگاه جوجه کشي (ستر و هچر) ،المپ مادر مصنوعي ،دانخوری ،آبخوری ،آسياب و
ميکسر ،وسيله نقليه
-93مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-94رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان تهران ،قزوين
-95بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
واحدهای پرورش شتر مرغ پرواری (گوشتي) و واحدهای پرورش شتر مرغ مولد
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-96تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
96-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت
معرفي جهت دريافت تسهيالت با  31درصد پيشرفت فيزيکي طرح در قالب موارد زير معرفي مي گردند.
الف )تسهيالت ثابت برای تکميل تاسيسات  ،خريد ماشين آالت و تجهيزات
ب) تسهيالت نقدينگي برای سرمايه در گردش برای يک دوره توليد به ازاء هر قطعه  15ميليون ريال(يکسال)
سقف تسهيالت متناسب با نوع پرنده و ظرفيت مجوز تعيين مي گردد ،دوره مشارکت يک سال و دوره تنفس يک سال
و دوره بازپرداخت  5سال است.
 96-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي معوق به بانک های عامل  ،داشتن وثيقه و ضامن الزم(اهليت اعتباری از سوی بانک عامل)
96-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
ثبت نام در سامانه مربوطه ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل پرونده
و ارائه طرح توجيهي مربوطه ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی ،بررسي و تائيد پرونده ،ارسال به معاونت
برنامه ريزی ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل
 -97امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه ... ،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی  ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق  ،سوخت  ،بيمه
 -98عناوين مخاطرات احتمالي
بيماری فوق حاد تنفسي پرندگان و ديگر بيماريها ،افزايش قيمت نهاده ها ،افزايش قيمت تمام شده و تنش بازار
 -91عناوين مزيت هاي توليدي
از نظر مقاومت به برخي بيماريها ،سازگاری با شرايط محيط زيست و آب و هوای متفاوت از نظر نگهداری (از  ۰۳درجه
سانتيگراد زير صفر تا پنجاه باالي صفر) ،کم هزينه ترين جايگاه ،قدرت متابوليسمي باال و تبديل غذا به انرژی ،رشد
سريع ،عمر مفيد و طوالني و توليد مثل باال از ويژگي های برتر اين پرنده مي باشد.
با حصارکشي روی زمينهای خاکي و ايجاد سايهبان ،ميتوان از شترمرغ نگهداری کرد .غذای اين پرنده ،يونجه ،علف،
تخم علفها ،دانهها ،غالت ،شکوفهها وجوانههای سبز ،ميوه و گياهان دانهدار ميباشد.
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 -21اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
آقای محمد رضا ميردامادی تهراني دارنده واحد شترمرغ مولد با ظرفيت پروانه بهره برداری  29قطعه واقع در شهرستان
اشتهارد اراضي روستای جعفرآباد تلفن همراه 19121169978
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پرورش پرندگان زينتي و باغ پرندگان

-9خالصه اي از شرح کار:
نگهداری پرندگان زينتي عالوه بر جنبه سرگرمي و تفنن ،جنبه تجارتي نيز به خود گرفته است و جزء يکي از رشته
های توليدی کشاورزی و دامپروری محسوب مي شود.بسياری از افراد عالقمند و با ذوق اقدام به جمع آوری نژادهای
اصيل و زينتي و تشکيل کلوپ و جمعيت اين پرندگان مي کنند و هر ساله به برپايي نمايشگاه مي پردازند و داوران با
تجربه بهترين پرندگان را انتخاب و جوايزی به صاحبان آنها مي دهند.
الف -مزارع پرورش و تکثير پرندگان زينتي ،مي توانند به تکثير ،پرورش و نگهداری ترکيبي از انواع پرندگان زينتي
اقدام نمايند .نگهداری مي بايستي در سالنهای سرپوشيده و محصور در داخل قفس های جداگانه صورت پذيرد
ب-واحدهاي کوچک پرندگان زينتي ،مي توانند صرفاً به پرورش پرندگان کوچک جثه و متوسط جثه اقدام نمايند و
بر حسب امکانات در منازل حياط دار بزرگ (غير از آپارتمان) و پارک ها و باغات شخصي با رعايت کليه ضوابط و
مقررات بهداشتي و زيست محيطي بالمانع مي باشد.
ج -باغ پرندگان ( پارک پرندگان زينتي) ،در اين پارک انواع پرندگان زينتي به صورت آزاد قرار دارند ،سرتاسر اين
پارک به وسيله توري و قفس محصور و سرپوشيده مي گردد که محيط مناسبي براي هر کدام از پرنده ها و النه سازي
آنها در نظر گرفته مي شود .کاشت درخت ،محوطه سازي ،ايجاد استخر و درياچه مصنوعي و صخره مصنوعي و آبشار
و غيره از جمله محيط هاي مناسب در ايجاد پارک پرندگان زينتي مي تواند باشد.متقاضي مي تواند به ايجاد نمايشگاه
پرندگان زينتي در باغ اقدام نموده و به عنوان مرکز عرضه و فروش پرندگان زينتي نيز فعاليت نمايد و همچنين مجاز به
ايجاد واحد کوچک تکثير پرندگان مي باشد.
د -مراکز فروش و عرضه پرندگان زينتي به منظور نگهداري موقت پرندگان بوده و صاحبان امتياز آنها فقط ملزم به
نگهداري پرندگان زينتي به منظور فروش مي باشند .اين مراکز همچنين مجاز به فروش دان و ساير اقالم استاندارد
نگهداري پرندگان زينتي از قبيل قفس ،آب خوري ،دانخوري و غيره نيز مي باشند.
صدور مجوز پرورش پرندگان زينتي کوچک جثه (کمتر از  511قطعه) در داخل محدوده شهرها بر اساس دستورالعمل
های صادره امکان پذير مي باشد.
انواع پرندگان زينتي شامل:
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 )1پرندگان زينتي کوچک جثه :قناری ،مرغ عشق ،فينچ ،سهره ،بلبل ،چکاوک ،سار ،پری شاهرخ ،طوطي کوتوله و...
 )2پرندگان زينتي متوسط جثه :انواع طوطي ،کاسکو ،انواع کبوتر ،انواع مرغ و خروس زينتي ،انواع مرغ مينا ،توکا و...
 )3پرندگان زينتي بزرگ جثه :انواع قوها ،انواع قرقاول زينتي ،انواع طاووس ها ،فالمينگو ،لک لک ،پليکان،سياه
خروس ،مرغ شاخدار ،انواع اردک ،انواع غازها ،انواع مرغابي ،شتر مرغ حداکثر تا  11قطعه و. ..
-2ذينفعان
فارغ التحصيالن بخش کشاورزی ،مالکين زمين ،سرمايه گذاران
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب،برق،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين دارای سند مالکيت يا اراضي استيجاری با اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل  21سال که بدين
منظور تنظيم شده ،حداقل آب مورد نياز(طبق رديف )12
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
آشنايي با فرآيند
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
مجوز حق آبه– مدارک زمين
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
اشخاص حقيقي يا حقوقي دارای زمين و مجوز از امور آب استان يا ديگر ارگان های ذيربط با ارائه مدارک شخصي
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
سايستهای اجرايي برنامه ريزی توليد در بخش طيور و زنبور عسل ،سياستهای اجرايي مرتبط با پرورش پرندگان
زينتي.
-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
 - 1مراجعه به سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان
 - 2ارائه مدارک زمين و آب مورد نياز ،بازديد کارشناسي وتهيه نقشه utm
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 - 3بررسي فني و کارشناسي مبني بر رعايت ضوابط ابالغي و ارائه گزارش کارشناسي از زمين و ملک پيشنهادي جهت
اجراي طرح
 - 4استعالم مورد نياز از دستگاه هاي اجرايي (منابع طبيعي ،امور آب ،اداره برق،محيط زيست ،راه و شهرسازي و ميراث
فرهنگي )
 - 5استعالم از معاونت بهبود توليدات دامي سازمان جهاد کشاورزي(صدور پروانه تاسيس باغ پرندگان منوط به ارائه طرح و
تائيد دفتر طيور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزي مي باشد)
 - 6در صورت موافقت صدور پروانه تاسيس
 - 7معرفي کارشناس ناظر دامپروري و تهيه نقشه تيپ
 - 8احداث ابنيه مورد نياز بر اساس نقشه تيپ
 - 9گرفتن پايان کار
- 10ارائه گزارش کارشناس جهت صدور پروانه بهره برداري

 -1حداقل زمين مورد نياز
پرندگان کوچک جثه حداقل  311مترمربع – پرندگان متوسط جثه حداقل  451متر مربع – پرندگان بزرگ جثه
حداقل  7511متر مربع -باغ پرندگان حداقل  5111متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
پرندگان کوچک جثه حداقل سرمايه مورد نياز  1511ميليون ريال
پرندگان متوسط جثه با حداقل سرمايه مورد نياز  2511ميليون ريال
پرندگان بزرگ جثه با حداقل سرمايه مورد نياز  3111ميليون ريال
باغ پرندگان (پارک پرندگان زينتي) حداقل سرمايه مورد نياز  27ميليارد ريال
 91 -9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام
الف) احداث تاسيسات ساختماني شامل  :سالن ،گردشگاه ،انبار ،اتاق قرنطينه،اتاق جوجه کشي،دفترکار ،خانه کارگری
و(....طبق نقشه تيپ)
ب) خريد لوازم و تجهيزات شامل :قفس ،دانخوری ،آبخوری ،هيتر ،فن تهويه ،خودرو و ديگر تجهيزات شامل نوع
پرنده
پرندگان کوچک جثه حداقل سرمايه ثابت مورد نياز  451ميليون ريال
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پرندگان متوسط جثه حداقل سرمايه ثابت مورد نياز  751ميليون ريال
پرندگان بزرگ جثه حداقل سرمايه ثابت مورد نياز  911ميليون ريال
باغ پرندگان حداقل سرمايه ثابت مورد نياز  18ميليارد ريال
برای واحدهای کوچک پرندگان زينتي در مناطق شهری و منازل غير از آپارتمان نيازی به انبار تاسيسات نيست
 91-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا
سرمايه در گردش شامل خريد پرنده ،هزينه دان ،دارو و واکسن ،آب ،برق ،سوخت ،اياب و ذهاب ،دستمزد کارگر و
دامپزشک ،بيمه و غيره شامل نوع پرنده پرندگان کوچک جثه حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  1151ميليون ريال
پرندگان متوسط جثه حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  1751ميليون ريال
پرندگان بزرگ جثه حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  2111ميليون ريال
باغ پرندگان حداقل سرمايه در گردش مورد نياز  9111ميليون ريال
 -99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
کوچک جثه حداقل  1511قطعه – متوسط جثه حداقل  751قطعه – بزرگ جثه حداقل  511قطعه – باغ پرندگان
حداقل  111قطعه
-92عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و)...
الف)پرندگان زينتي کوچک جثه مساحت سالن پرورش  111متر مربع و مساحت تاسيسات جانبي 21متر مربع و الباقي
زمين محوطه سازی مي باشد
ب) پرندگان متوسط جثه مساحت سالن پرورش  151متر مربع و مساحت تاسيسات جانبي  31متر مربع و الباقي
زمين محوطه سازی مي باشد
ج) پرندگان بزرگ جثه مساحت گردشگاه ( سالن)  5111متر مربع و مساحت تاسيسات جانبي  251متر مربع و الباقي
زمين محوطه سازی مي باشد
د) باغ پرندگان مساحت گردشگاه ( سالن)  2511متر مربع ،مساحت تاسيسات مسقف غير پرورش  251متر مربع و
مساحت محوطه سازی بين تاسيسات  2251متر مربع مي باشد.
تاسيسات های جانبي بر طبق نقشه تيپ طراحي شده است.
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 -93حداقل آب مورد نياز(به ازاء هر قطعه در روز)
پرندگان زينتي کوچک جثه (آب شرب  1.11ليتر و ساير مصارف تاظرفيت211قطعه 1.4ليتر ،تا ظرفيت  311قطعه
 1.3ليتر،تا ظرفيت  511قطعه  1.25ليتر ،بيش از  511قطعه  1.2ليتر) -پرندگان زينتي متوسط جثه (آب شرب 1.1
ليتر و ساير مصارف نيم ليتر) -پرندگان زينتي بزرگ جثه (آب شرب  1.2ليتر و ساير مصارف يک ليتر)
-94مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق با تراکم پايين واحدهای صنعتي طيور
-95رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
استان تهران
-96بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
مغازه های فروش پرندگان زينتي ،متقاضيان مصرف کننده ،ارائه در نمايشگاه های پرندگان ،بازارچه های فروش داخلي
و خارجي
-97تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
97-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه ،درصد سودبانکي ،دوره تنفس ،دوره بازپرداخت
الف )تسهيالت ثابت برای ايجاد تاسيسات و خريد تجهيزات
ب) تسهيالت نقدينگي برای سرمايه در گردش
سقف تسهيالت متناسب با نوع پرنده و ظرفيت مجوز تعيين مي گردد درصد سود پايين تر از نرخ سود متداول ميباشد
دوره مشارکت يک سال و دوره تنفس يک سال و دوره بازپرداخت  5سال است
97-2شرايط اعطاي تسهيالت
عدم بدهي به بانک های عامل ،داشتن و ثيقه و ضامن الزم
97-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
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ثبت نام در سامانه مربوطه ،مراجعه به مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ،ارائه مدارک اهليت اعتباری و تشکيل پرونده
و ارائه طرح توجيهي مربوطه ،ارسال به بخش تخصصي سازمان جهاد کشاورزی ،بررسي و تائيد پرونده ،ارسال به معاونت
برنامه ريزی ،طرح در کارگروه استاني ،ارسال پرونده پس از تائيد به بانک عامل
-98امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه...،
معافيت های مالياتي بخش کشاورزی ،تخفيف تعرفه کشاورزی جهت برق ،سوخت ،بيمه
-91عناوين مخاطرات احتمالي
بيماری فوق حاد تنفسي پرندگان و بيماريهای ديگر ،افزايش قيمت نهاده ها
-21عناوين مزيت هاي توليدي
عالوه بر زيبايي که جنبه زينتي دارد از نظر توليد گوشت و تخم برای مصارف خانواده و فروش نمونه های اردک و
کبوترتيهو و غيره ،حفظ نژاد پرندگان اصيل و زيبا و جلوگيری از انقراض برخي گونه ها ،اصالح نژاد و توليد نژاد جديد
آميخته به عنوان نگهداری ذخيره ژني با ارزش برای اصالح نژاد و ايجاد نژادهای جديد،در مقايسه با ساير پرندگان دارای
قيمت گران تری بوده و مصرف خوراک و مخارج نگهداری آنها ناچيز مي باشد
-29اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
واحد با غ پرندگان آقای امير محمد راد واقع در شهرستان ساوجبالغ اراضي چهارباغ با ظرفيت  1811قطعه و شماره
تماس 19123645132

71

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

راهنمای کسب و ک ار در حوزه کشاورزی استان البرز

دام سبک و سنگين
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شيالت و آبزيان
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صدور مجوز نگهداري و عرضه ماهي زنده
-9خالصه اي از شرح کار
دارندگان مجوز عرضه ماهي مي توانند ماهي زنده را تحت شرايط تعريف شده و بهداشتي عرضه و به فروش برسانند.
-2ذينفعان
عالقمندان به فعاليت در بخش ،فارغ التحصيالن بخش کشاورزی
-3زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب ،برق ،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم)
زمين :حداقل  1111متر مربع
آب :به ازای نگهداری هر  51کيلوگرم  1متر مکعب
برق :انشعاب شهری
گاز :انشعاب شهری
تلفن
-4مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت
آشنا بودن با نحوه نگهداري و عرضه و حمل و نقل بهداشتي ماهي
-5عنوان مجوزهاي مورد نياز
اخذ موافقت اصولي عرضه ماهي زنده ،اخذ پروانه تاسيس عرضه ماهي زنده ،اخذ پروانه بهره برداری عرضه ماهي زنده
-6شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز
داشتن مدارک مالکيت مکان عرضه و دپو
-7عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه تاسيس  /بهره برداري عرضه ماهي زنده کد مدرک -IRFQ0007 :سازمان شيالت ايران –
دفتر بهبود کيفيت فرآوري و توسعه بازار آبزيان
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-8مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام)
-1

ارائه تقاضاي کتبي و ثبت در شيالت توسط متقاضي جهت صدور مجوز

-2

انجام بازديد کارشناسي محل مورد نظر بررسي طرح پيشنهادي و تکميل فرم کارشناسي

-3

در صورت مثبت بودن نظر کارشناسي پس از کسب استعالمات الزم از مراجع ذيربط تقاضاي مربوطه در

دستور کار کميسيون صدور مجوز قرار مي گيرد.
-4

در صورت موافقت کميسيون نسبت به صدور پروانه تاسيس اقدام خواهد شد.

-5

پس از احداث نسبت به صدور پروانه بهره برداري اقدام خواهد شد.

-1حداقل زمين مورد نياز
حداقل  1111متر مربع
-91برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 11 -1سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا 151 :ميليون تومان
 11-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا 51 :ميليون تومان

-99حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد
 311کيلوگرم
-92عناويت حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات و ماشين آالت و)...
تانکر حمل و نقل با خودرو ديزلي ،خودروی يخچال دار ،يخچال و سردخانه ،تجهيزات تصفيه فيزيکي آب ،پمپ ها و
لوله های انتقال آب و هوادهي ،وان ،حوضچه های ثابت ساچوک ،ترازو ،ميز مخصوص فيله کردن ماهي و متعلقات
-93مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح
مناطق خارج از بافت شهری که در محل تردد عموم باشند.
-94رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار)
کليه استان های همجوار
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-95بازارهاي مصرف داخلي و خارجي
بازار مصرف داخلي دارد
-96تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
96-9عنوان تسهيالت ،سقف تسهيالت قابل ارائه ،درصد سودبانکي ،دوره تنفس ،دوره بازپرداخت
96-2شرايط اعطاي تسهيالت
96-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت
-97امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه)...،
-98عناوين مخاطرات احتمالي
تلفات حين حمل و نقل
-91عناوين مزيت هاي توليدي

-21اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان
شرکت البرز کاسپين در شهرکرج
شرکت مجتمع پرورشي آبزيان البرز .آدرس :جاده مخصوص کرج تهران ،گرمدره ،بعد از سعادتيه ،جنب ترابری
رانندگان تلفن36113371 :
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صنايع تبديلي و تکميلي
کشاورزي

76

سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

راهنمای کسب و ک ار در حوزه کشاورزی استان البرز

صدور مجوز هاي صنايع تبديلي و تکميلي

-9خالصه اي از شرح کار :
الف ) تقاضا از شهرستان يا استان ب ) بررسي کارشناس استان ج) استعالم ادارات محيط زيست ،دانشگاه «اداره
نظارت» د ) زمين شخصي باشد از امور اراضي استعالم مي گردد.
-2زيرساخت هاي مورد نياز(مانند زمين،آب ،برق ،گاز با ذکر حداقل ميزان الزم):
زمين :براي هر طرح  0222تا  0222متر مربع
-3مهارت هاي مورد نياز و مراکز ارائه آموزش مهارت:
فني و تکنولوژيکي ،بازار يابي ،مراکز فني و حرفه ای
-4عنوان مجوزهاي مورد نياز:
مجوز تاسيس ،مجوز ساخت بنا ،پروانه بهره برداری ،شناسه بهداشتي
-5شرايط عمومي و اختصاصي اعطاي مجوز:
ايراني بودن ،داشتن کارت پايان خدمت ،معرفي زمين مورد نياز ،توانمندی های مالي و عملي
-6عناوين ضوابط قانوني دستورالعمل ها و نظام نامه هاي مرتبط:
دستور العمل صدور مجوز ها ،ضوابط و معيار های مد نظر سازمان ها
-7مراحل فرآيند اعطاي مجوز(به صورت گام به گام):
درخواست صدور مجوز ،بررسي درخواست و تطبيق با ضوابط ،اخذ استعالم ها ،صدور مجوز تاسيس
 -8حداقل زمين مورد نياز
 0222متر مربع
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-1برآورد حداقل سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجراي طرح
 1-9سرمايه ثابت مورد نياز جهت اجرا با ذکر نام 02222 :ميليون ريال
 1-2سرمايه در گردش مورد نياز جهت اجرا 0222 :ميليون ريال

 -91حداقل ظرفيت الزم براي شروع کار با ذکر واحد 022 :تن در سال
-99عناوين حداقل اقالم هزينه اي (شامل تاسيسات،ماشين آالت و:)...
ساخت بنا ،محوطه و تاسيسات-ماشين آالت خط توليد-حمل و نقل
-92مناطق داراي الويت جهت اجراي طرح:
شهرک هاي صنعتي استان و مناطق صنعتي
-93رقباي منطقه اي (استان هاي همجوار):
استان قزوين ،تهران و زنجان
-94بازارهاي مصرف داخلي و خارجي:
بازار هاي داخلي و فروشگاه هاي بزرگ استان البرز و تهران – بازار عراق-قطر-روسيه و..
-95تسهيالت قابل ارايه در بخش کشاورزي
95-9عنوان تسهيالت،سقف تسهيالت قابل ارائه،درصد سودبانکي،دوره تنفس،دوره بازپرداخت:
تسهيالت توسعه روستايي (دو درصد)
تسهيالت توسعه اشتغال( 13درصد)
تسهيالت صندوق توسعه ملي (  16درصد )
95-2شرايط اعطاي تسهيالت:
طرح دارای اولويت باشد ،اخذ مجوز ساخت ،دارای پيشرفت فيزيکي باالی  25درصد
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95-3مراحل گام به گام اعطاي تسهيالت:
درخواست شهرستان مربوطه ،طرح موضوع در کارگروه شهرستاني ،طرح موضوع در کارگروه استاني ،معرفي به بانک و
ثبت در سامانه
-96امتيازات قانوني قابل ارائه (مانند بخشودگي مالياتي،تخفيف تعرفه بيمه:...،
اخذ مجوز تبصره  4ماده يک
-97عناوين مخاطرات احتمالي:
ورشکستگي احتمالي عدم پرداخت اقساط بانکي و معوق شدن تسهيالت
-98عناوين مزيت هاي توليدي:
همجواري با بازار مصرف تهران ،استقرار گمرک فرودگاه پيام در استان
-91اسامي افراد و برندهاي موفق در سطح استان:
شرکت سبز دانه ،شرکت بهروز ،پارس افق هشتگرد ،کشت چين ،آرامش پايتخت و...
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