صورتجلسه کارگروه تخصصی طیور مورخ 98/30/03
پیرو دعوتنامه شماره  0809/49303مورخ  ،08/90/90جلسه کارگروه تخصصی طیور درخصوص بررسی شرایط احداث
و تغییر کاربری واحدهای بوقلمون گوشتی و همچنین شرایط توسعه مرغداریهای گوشتی براساس سیاست های ابالغی بخش
طیور وزارتخانه متبوع در سال جاری و نیز بررسی تعدادی درخواستهای تغییرکاربری واحدهای طیور به سایر ماکیان با
حضور نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی ،اداره کل دامپزشکی ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در
مورخ  08/90/49برگزار و موارد پیشنهادی ذیل جهت طرح در ستاد هماهنگی صدور مجوزها مورد موافقت اعضا قرار
گرفت.:
 -1ضوابط واحدهای بوقلمون گوشتی
الف-احداث واحد بوقلمون گوشتی :
 -1بدلیل تراکم واحدهای طیور ،احداث واحد جدید بوقلمون در شهرستانهای خمینی شهر ،تیران و کرون ،نجف آباد،
فالورجان ،اردستان ،آران و بیدگل ،کاشان ،گلپایگان و شهر شاهین شهر از شاهین شهر و میمه مجاز نمی باشد.
 -9احداث واحد جدید پرورش بوقلمون گوشتی در شهرستانهای سمیرم ،خورو بیابانک ،فریدونشهر ،بویین و میاندشت
و منطقه انارک نایین با رعایت ضوابط نظام دامپروری بالمانع می باشد.
 -4احداث واحد جدید پرورش بوقلمون گوشتی در شهرستانهای نایین ،اصفهان ،فریدن ،خوانسار ،نطنز ،لنجان،
شهرضا ،دهاقان ،مبارکه ،برخوار ،چادگان و بخش میمه از شاهین شهرومیمه مشروط به رعایت شرایط ذیل قابل
بررسی می باشد:
 -1-4در شعاع  4کیلومتری محل مورد نظر بیش از  4واحد طیور نباشد.
 -9-4فاصله محل احداث واحد جدید تا واحد پرورش مرغ مادر (گوشتی ،تخمگذار ،بوقلمون) حداقل  0کیلومتر باشد.
 -4-4فاصله محل احداث واحد جدید تا واحد پرورش مرغ تخمگذار و پولت حداقل  4کیلومتر باشد.
 .-3-4حداقل فاصله  1کیلومتری با دیگر واحدهای پرورش طیور رعایت گردد.
 -3به منظور اقتصادی نمودن تولید ،حداقل ظرفیت واحدهای جدید پرورش بوقلمون گوشتی استان 0999 ،قطعه و متراژ
مورد نیاز زمین  0099مترمربع (با دامنه تغییرات  ).%±19پیشنهاد می گردد.

 -0جهت جلوگیری از افزایش بی ضابطه تولید گوشت بوقلمون و نیز با توجه به مباحث بهداشتی و مشکالت کشتار
واحدهای با ظرفیت باال ،حداکثر ظرفیت جهت احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی در استان  19999قطعه و
زمین مورد نیاز  14999مترمربع پیشنهاد می گردد.
 -0مقرر گردید درخواستهای احداث در ظرفیتهای پایین تر و باالتر از حداقل و حداکثر مصوب به کارگروه تخصصی
طیور جهت تصمیم گیری ارجاع شود.
ب  -تغییر کاربری واحدهای مرغ گوشتی به پرورش بوقلمون گوشتی:
کلیه درخواست های تغییرکاربری به پرورش بوقلمون درصورت دارا بودن شرایط ذیل قابل بررسی می باشد و دراین
صورت در کارگروه تخصصی طیور مطرح و تصمیم گیری می گردد :
 -1فاصله واحد مورد نظر با اولین واحد پرورش طیور بجز مرغ مادر حداقل  1999متر باشد(.فاصله با واحدهای
مرغ مادر حداقل 3کیلومتر می باشد).
 -9در شعاع  4کیلومتری واحد مورد نظر حداکثر  0واحد طیور مستقر باشد.
ج -افزایش ظرفیت بوقلمون گوشتی:
افزایش ظرفیت بوقلمون صرفاً با رعایت آمایش ،ضوابط ،تامین آب ،عدم واگذاری زمین ملی و عدم درخواست تسهیالت
قابل بررسی می باشد.
 -0زمین مورد نیاز احداث واحدهای شترمرغ :
زمین مورد نیاز جهت احداث واحدهای شترمرغ گوشتی ،مادر و توام در ظرفیت های جدید ابالغی بخش طیور
وزرارتخانه متبوع به شرح ذیل می باشد:
 -1زمین مورد نیاز واحد  199قطعه ای شترمرغ پروار  8999مترمربع  ،برای واحد  999قطعه ای شترمرغ پروار 10999
مترمربع و برای واحد  499قطعه ای پروار  99099مترمربع
 -9زمین مورد نیاز برای واحد مولد با حداقل ظرفیت  00قطعه  4هکتار و برای شترمرغ توام  00قطعه ای  3/0هکتار
پیشنهاد می گردد.

ج –احداث واحدهای مرغ گوشتی (موارد جابجایی و نیز احداثی در راستای ساماندهی واحدهای بدون مجوز)
 -1با توجه به کاهش حداقل ظرفیت واحدهای احداثی مرغ گوشتی به  10999قطعه ،زمین مورد نیاز  0099مترمربع با
دامنه تغییرات  %± 19پیشنهاد می گردد.
 -2واحدهای غیرمجاز مرغ گوشتی احداثی قبل از سال 04متقاضی صدور پروانه ضمن داشتن شرایط آمایش منطقه ای،
تامین آب مورد نیاز ،اصالح ساختار در ظرفیت موجود و بر اساس سیاست های سال  08مجوز توسعه تا 10999
قطعه انجام می پذیرد.
د -شرایط افزایش ظرفیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی به لحاظ ارتقاء سیستم پرورشی :
 -1افزایش ظرفیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی برمبنای  10قطعه در هر مترمربع جهت سالنهای مدرن مرغداری
مشروط به دارا بودن کلیه شرایط قابل انجام است ازجمله :دارا بودن آبخوری و دانخوری اتوماتیک ،تهویه تونلی
(خروج هوا توسط هواکش و ورود هوا توسط پدکولینگ به همراه اینلت اتوماتیک) ،سیستم گرمایشی استاندارد و
سیستم تامین رطوبت ،عایق بندی استاندارد سقف و دیوار ،سیستم مانیتورینگ ،سیستم انتقال دان اتوماتیک (اوگر).
 -9درصورت نقص در یک مورد از الزامات مذکور افزایش ظرفیت برمبنای  13قطعه در مترمربع  ،در صورت نقص در
 9مورد الزامات ،افزایش بر مبنای  14قطعه و نقص در  4مورد از الزامات ،افزایش برمبنای  19قطعه در مترمربع انجام
می گردد.
 افزایش ظرفیت ناشی از تجهیز و نوسازی در واحدهای مرغ گوشتی دارای ساختار قدیمی با رعایت کلیه مواردصرفاً تا  19قطعه در هر مترمربع امکانپذیر می باشد.

