
 پروژه های مدیریت امور طیور زنبور عسل

 

 بهینه ساسی هصزف سوخت هزغذاریها -1

 تسهیالت بانکی : الف 

 ػایك بٌذی دیَارُ ّا ٍ سمف هرغذاریْا -3َهاسیَى تَْیِ ات-2اصالح سیستن ّای گرهایطی -1در صذ جْت  4ارائِ تْیالت باًکی با سَد 

 ریال برای ّر سِ هَرد بْیٌِ سازی  000/000/550ظرفیت هجوَػاً  14000بِ ازاء 

 تسهیالت خود اجزایی  -ب

 : زی ضاهلادرصذ ّسیٌِ اجرایی هَارد بْیٌِ س 30ارائِ ٍ پرداخت یاراًِ ًمذی هؼادل 

 .گرهایطی ٍ خٌک کٌٌذُ  اصالح سیستن-1

 .اتَهاسیَى تَْیِ -2

 .سمفػایك بٌذی دیَارُ ّا ٍ -3

 . کِ بصَرت هستمین بِ بْرُ بردار پرداخت هی گردد

 : هزاحل انجام کار 

 .هراجؼِ بِ هذیریت جْاد کطاٍرزی ضْرستاى ٍ ٍ ارائِ در خَاست -1

 .بازدیذ طرح تَلیذی ٍ بررسی هَارد لابل اجرا در ٍاحذ تَلیذی -2

 تکویل فرم ّای هرتبط  -3



 تطکیل کار گرٍُ ضْرستاى ٍ تصَیب طرح  -4

 تطکیل کار گرٍُ استاى ٍ تصَیب طرح -5

 (تسْیالت باًکی)هؼرفی بِ باًک ػاهل  -6

 (خَد اجرایی)هؼرفی بِ صٌذٍق حوایت از تَسؼِ بخص کطاٍرزی 

 :ساهاًِ اطالع رساًی صفت طیَر 

 .کطتارگاّْا ٍ کارخاًجات جَجِ کطی بصَرت آًالیٌَ لابلیت گسارش گیری لحظِ بِ لحظِ از ٍضؼیت تَلیذ ٍ هسائل ٍ هطکالت احتوالی -  ثبت اطالػات تَلیذ هرغذاریْای گَضتی فؼال

 .اهکاى برآهذ  دلیك تَلیذ  لابل  دسترسی حال ٍ آیٌذُ

 

 

 : بهبود هذیزیت هزغذاریهای گوشتی -2

 .تاى ٍ بررسی راّکارّای بْبَد ایي ضاخص ّا ری گَضتی اسبررسی کوی ٍ کیفی ضاخص ّای تَلیذ در هسارع هرغذا

 :ثبت هشخصات  و ارسیابی عولکزد هشارع هزغ گوشتی و تخن گذار -3

 ضاخص تَلیذٍ تلفات در ٍاحذ ّای تَلیذی هطخص ضذُ ٍ گسارش بِ دفتر طیَر ٍ زًبَر ػسل –هاًذگاری  -ثبت اطالػات تَلیذ ٍ ضاخص ّای ػولکردی  ضریب تبذیل داى

 : سزشواری سنبورستانها -4

 .اًجام ّواٌّگی الزم سطح استاى با هذیریت ّای جْاد کطاٍرزی ضْرستاًْا ٍ سابر هراجغ ریربط ٍ آهارگیری زًبَرستاًْا 

 ثبت اطالػات  کوی  تَلیذ ٍ اضتغال  ٍ هکاًی زًبَرداریْا

 :حوایت  اس تولیذ سنبور هلکه عسل  -6 



 .ٍضؼیت ٍ سراًِ تَلیذ  تاهیي ٍ تَزیغ  هلکِ ّای اصالح ضذُ بارٍر در بیي هسارع زًبَرداری ٍ بررسی ضاخص ّای تَلیذی  ایي پرٍشُ در هسارع بْرُ هٌذ جْت بْبَد


