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 استان طبيعي منابع و كشاورزي مهندسي نظام سازمان محترم رياست

.... 
 

 ٥٩ سال در طيور بخش  توليد ريزي برنامه اجرايي سياستهاي ابالغ موضوع:
 

 با سالم،

( قانون نظام جامع دامپروری کشور به پیوست نامه شماره 5احتراماً، در راستای اجرای ماده) 

سیاستهای اجرایی برنامه ریزی تولید در بخش مبنی بر ارسال یک نسخه از  92/90/75مورخ  592875/799

جهت استحضار و اقدام مقتضی بحضورتان ارسال می گردد. در این خصوص  75طیور و زنبورعسل در سال 

 توجه به نکات ذیل با رعایت کامل ضوابط و مقررات موجود و قانون نظام جامع دامپروری الزامی می باشد.

هرگونه مجوز)موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه توسعه، پروانه موجود و...( و تمدید مجوز  صدور (5

موافقت اصولی برای فعالیتهای مرغ گوشتی، مرغ مادر گوشتی، مرغ تخمگذار، مرغ مادر تخمگذار، 

ز بوقلمون مادر و گوشتی، شترمرغ مولد و توام، کارخانجات جوجه کشی و احداث ولحدهای جدید ا

 مجاز نمی باشد. اولویت های سیاستگذار نبوده و تا اطالع ثانونی

پیشرفت چنانچه تاریخ اعتبار پروانه تاسیس و یا مجوز توسعه منقضی شده باشد، به شرط داشتن  (8

، پروانه مذکور تمدید خواهد شد. همچنین متقاضیانی که در گذشته نسبت به اخذ  %89فیزیکی بیشتر از 

 ( مستثنی می باشند.5م نموده اند در صورت معتبر بودن اعتبار پروانه از بند شماره )پروانه تاسیس اقدا

به  73صدور پروانه تاسیس فقط برای آن دسته از متقاضیان که قبل از ابالغ سیاستهای اجرایی سال  (3

( دستورالعمل 55موضوع ماده)نسبت به اخذ تمامی استعالمات  82/95/73تاریخ  799/73/8522شماره 

اقدام نموده اند، بنا به تشخیص و تایید ستادهماهنگی صدور مجوزهای استان و با  (5جرایی ماده)ا

 رعایت تمامی ضوابط و مقررات جاری بالمانع می باشد.

آن، سازمان نظام مهندسی  یک ماه از پایان اعتباردر صورت عدم تمدید پروانه بهره برداری و گذشت  (0

اقدام، تا جهت تمدید پروانه اقدام الزم  اخطار کتبی به واحد مذکوراستان موظف است نسبت به ارسال 

با فواصل سه ماهه، با  تسلیم سه اخطار کتبیصورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم تمدید و 

تعلیق پروانه توسط هماهنگی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به 
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شد. که در صورت تعلیق، رفع آن منوط به طرح موضوع در ستاد هماهنگی  اقدام خواهد نظام مهندسی

صدور مجوزهای استان و کارگروه تخصصی دفتر امور طیور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی 

خواهد بود. در این خصوص خواهشمند است گزارش فصلی از اقدامات صورت گرفته جهت پیگیری 

 اونت ارسال گردد. تمدید پروانه ها تهیه و به این مع

 که منتج به افزایش ظرفیت واحدهای موجود می گردد بر اساستجهیز، نوسازی و بهینه سازی  هرگونه (5

 ذیل بند مذکور بالمانع می باشد.  (0( تا )5( سیاستهای توسعه و حمایتی با رعایت تبصره های )8بند)

آن( در مرحله پروانه تاسیس به هر  )تغییر شاخص و تغییر نوع فعالیت و مشابهتغییرکاربری هرگونه  (2

( سیاستهای 5بند) فعالیت دیگر در زمینه طیور و سایر ماکیان مجاز نمی باشد. بر این اساس توجه به

 با رعایت موارد ذیل بند مذکور الزامی می باشد.  توسعه و حمایتی

ستورالعمل شماره کلیه فعالیتهای واحدهای پرورش پولت، مرغ تخمگذار و مادر تخمگذار بر اساس د (9

 معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. 92/98/75مورخ  509/75/799

بخش)د( هرگونه صدور مجوز در خصوص فعالیتهای حوزه مرغ بومی و سایر ماکیان بر اساس  (2

به همراه امکان پذیرخواهد بود. توجه به موارد ذکر شده در ذیل این بخش سیاستهای توسعه و حمایتی 

 تبصرهای آورده شده الزامی می باشد. 

 

 

 

 
 ابهري قريشي جواد سيد  

 كارآفريني و ريزي برنامه معاون

 
 

 

 


