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 (95تعرفه ارائه خدمات کارشناسی، صدور و تمدید پروانه واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی )سال 

 تعرفه کارشناسی بازدید از اماکن دامی و فعالیت های شیالتی: الف (

 ضیال 1585000ساظمان نظام زامپعضىی  -1

 . واضضناس به عهسه متماضی می باضس و بطگطتهعینه ضـت :  1تبصره 

 زض صوضت اعالم ضـع نمص اظ ططؾ متماضی ، تعطـه واضضناسی مجسز طبك تعطـه محاسبه می ضوز.: 2تبصره

مبلػ تعطـه اضائه ذسمات واضضناسی بطای واحس هاای زامپاطوضی صانعتی و ن صاه صانعتی و ـعای تهاای       : 3تبصره 

 ض التی ثابت و بسون یحاظ جساول ظطـ ت ها می باضس.

هاای نظاام    ) پس اظ صاسوض لابه هعیناه واضضناسای مطبوطاه اظ طاطؾ سااظمان       مبلػ تعطـه واضضناسی  :4تبصره

به واضضناس  وسط متماضیمهنسسی وطاوضظی و منابع طب عی وطوض و نظام زامپعضىی جصهوضی اسالمی ایطان( ت

هاای ماصووض    پطزاذت و ضس س تأی س ضسه آن به پ وست گعاضش،  تحویل واحاس اساتانی و یاا ضهطساتانی سااظمان     

 .ذواهسضس

 باطای یاه  هاا(   ساظی نماط )گصانه ای و پ ازه های ماهواضه نطخ تع  ن نماط مرتصات جؽطاـ ایی اظ گ طنسه :5تبصره 

پاطوضی   و آباعی  به تعطـه واضضناسی باظزیس اظ امااون زامای  ضیال 265000 زض هط مطحله صسوض مجوظ و پطوانه واحس

 ضوز. اـعوزه می

بهره برداری واحد های دامپروری تأسیس ـ موافقت اصولی ـ هداشتی های ب پروانهب( تعرفه های خدماتی صدور 

 :ی پیوستول ظرفیت هااجدبا در نظر گرفتن  فعالیتهای شیالتی صنعتی و نیمه صنعتی و

 تعرفه صدور موافقت اصولی : -1

 ضیال 211000ایؿ: مواـمت اصویی              

 ضیال 53000ب: هعینه نظاضت بط صسوض مواـمت اصویی               

 ج: بطای تصسیس ن اظی به اذص هعینه نساضز.              

 تاسیس : پروانه صدور تعرفه -2

 ضیال 612000ایؿ: صسوض پطوانه تاس س             
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 ضیال 105000ب: هعینه نظاضت  بطصسوض پطوانه تاس س              

 ضیال 285000ج: تصسیس پطوانه تاس س              

 ضیال 48000ز: هعینه نظاضت بط تصسیس پطوانه تاس س                

 ضیال 612000ه : صسوض پطوانه توسعه              

 ضیال 105000و: هعینه نظاضت بط صسوض پطوانه توسعه              

 ضیال 285000ظ: تصسیس پطوانه توسعه              

 ضیال 48000  هح: هعینه نظاضت بطتصسیس  پطوانه توسع             

 ضیال 612000  ط: صسوض پطوانه نوساظی و بهساظی             

 ضیال 105000ی: هعینه نظاضت بط صسوض پطوانه نوساظی و بهساظی               

 ضیال 285000  ن: : تصسیس پطوانه نوساظی و بهساظی            

 ضیال 48000  بهساظیم: هعینه نظاضت بط تصسیس  پطوانه نوساظی و              

  

 برداری : بهره پروانه تعرفه صدور -3

 ضیال 970000ایؿ: صسوض پطوانه بهطه بطزاضی             

 ضیال 169000ب: هعینه نظاضت بط صسوضپطوانه بهطه بطزاضی             

 ضیال  527000ج: تصسیس پطوانه بهطه بطزاضی             

 ضیال 95000بطزاضی  بهطه یس پطوانهبطتصس نظاضت ز: هعینه            
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 59ها در سال  بر اساس ظرفیت های دامداری ها صدور و تمدید پروانهتعرفه ( 1شماره )جدول 

 تعرفه  براساس ظرفیت )ریال ( ظرفیت دامداری ها نوع مجوز ردیف

 ّای داهذاری  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 1

 ضتز ٍ ،یصپزٍاری، گاٍه ضیزی ٍ سٌگیي )گاٍ

 ).... 

 راس / ًفز 100تا 

 راس /ًفز 500تا  101

 راس / ًفز  500بیطتز اس 

243000 

485000 

717000 

ّای  داهذاری / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 2

  .....( آَّ ٍ ،بش ،سبک )گَسفٌذ

 راس 500تا 

 راس   500بیطتز اس 

243000 

485000 

تی هزغذاری گَض  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 3

  هادر گَضتی                                                                                                                    ٍ

 قطعِ  30000تا 

 قطعِ  50000تا  30001

 قطعِ  50000بیطتز اس 

243000 

485000 

717000 

/ بْزُ بزداری  هزغذاری سیسأپزٍاًِ ت 4

 هادر تخوگذار ٍ پَلت  ،تخوگذار

 قطعِ  60000تا  

 قطع150000ِتا  60000اس 

 قطعِ  150000بیطتز اس 

243000 

485000 

717000 

 قطعِ  75 تا ضتز هزغ هَلذ / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 5

 قطعِ 75بیطتز اس 

243000 

485000 

 قطعِ 200تا  ضتز هزغ پزٍاری  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 6

 قطعِ  200بیطتز اس 

243000 

485000 

 1000هَلذ ٍ  قطعِ 75 تا ضتز هزغ تَام  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 7

  قطعِ گَضتی

هَلذ ٍ  قطعِ 75بیطتز اس 

  قطعِ گَضتی 1000

243000 

 

485000 

سایز هاکیاى )هزغ  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 8

 ......( اردک ٍ ،بلذرچیي ،کبک ،بَقلوَى ،بَهی

 قطعِ  20000تا 

 قطعِ  20000بیطتز اس 

243000 

485000 

 243000 در توام ظزفیت ّا  پزًذگاى سیٌتی  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 9

 تلوبار 3تا  کزم ابزیطن  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 10

 تلوبار  7تا  4

 تلوبار  7بیطتز اس 

243000 

485000 

717000 

 فزًٍذ  60تا سلسًبَر ع / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 11

 فزًٍذ 60بیطتز اس 

243000 

485000 

هزکش پزٍرش  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 12

 اسب  

 راس  10تا 

 راس  10بیطتز اس 

243000 

485000 

هزاکش تکثیز  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 13

 هاّیاى سزدآبی ٍ گزهابی  

 هیلیَى قطعِ  5تا 

 هیلیَى قطعِ  5بیطتز اس 

243000 

485000 

شپزٍرش  هزاک / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 14

 ی  هاّیاى  سزد آبی ٍ گزهاب

 تي در سال  5تا 

 تي درسال  5بیطتز اس 

243000 

485000 

 هیلیَى قطعِ  50تا  هزاکش تکثیز هیگَ / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 15

 هیلیَى قطعِ 50بیطتز اس 

243000 

485000 

هزاکش پزٍرش  / بْزُ بزداریسیسأپزٍاًِ ت 16

 هیگَ 

 تي  100تا 

 تي  100بیطتز اس 

243000 

485000 
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( ن ع 1های جسول ضصاضه ) ظطـ ت  تعطـه (بنس یه های پایه برص )ب( )به ؼ ط اظ مواـمت اصویی به تعطـه: 1تبصره 

 ضوز. اضاـه می

( 2( ، )1های ) ه مطابك ضزیؿتعطـه تؽ  ط واضبطی واحسها پس اظ باظزیس واضضناسی و زضیاـت تعطـه مطبوط :2تبصره 

 ( بنس )ب( ذوهس بوز.3و )

 .ضوز ها مای ات بط اضظش اـعوزه اضاـه می لانونی به ماذص تعطـه صسوض پطوانهزض صوضت ایعام  :3تبصره 

بطزاضی، توسعه و بهساظی و نوساظی و  های ـوق بطای تصسیس مجوظهای تأس س، بهطه اظ جساول ظطـ ت :4 تبصره

 ضوز. جوظهای توسعه و بهساظی و نوساظی ن ع استفازه میهصچن ن صسوض م

های  بط اساس ظطـ ت ها جسول تعطـه صسوض و تصسیس پطوانهوه زض  هایی زض ضابطه با سایط ـعای ت :5 تبصره

 س سو تصسیس پطوانه تأ صسوض، هط ظطـ تزض صوضت وجوز ضوابط ـنی و بهساضتی بطای  است نطسهشوط  ها زامساضی

اـعوزه بنس )ب( به ل صت پایه ضیال  485000 مبلػپطوانه بهطه بطزاضی و تصسیس صسوض و  بطایضیال 245000مبلػ 

 ضوز. می

معازل تعطـه صسوض پطوانه بسون حساب هعینه ایصثنی و تؽ  طنام  های و پطوانه تعطـه صسوض مجوظ :6تبصره 

 باضس. واضضناسی می

ه با تصسیس پطوانه اعصال ضوز، یه تعطـه )معازل صسوض پطوانه( زضصوضت ىه وه تؽ  ط نام و ایصثنی تواماً هصطا *

 زضیاـت ذواهس ضس.

 سالزضصس صسوض پطوانه موضز نظط به اظای هط  25به صوضت  بطزاضی ی بهطهها تعطـه زیطوطز تصسیس پطوانه :7تبصره 

 ز.ضو بسیهی است تاضید تصسیس اظ تاضید مطاجعه متماضی محاسبه میضوز.  اضاـه میزیطوطز 

  .باضس حك تصبط و سایط حموق زویتی بط عهسه متماضی می: 8تبصره 

 جساول سال لبل لابل استناز و استفازه نصی باضس. و با ابالغ تعطـه های سال جاضی، ول ه تعطـه ها: 9تبصره 

 


