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پیش نویس دستورالعمل فعالیت مزارع مرغ گوشتی
مقدمه

دستورالعمل فعالیت مزارع تولیدکنندگان مرغ گوشتی در راستای اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در کشور
تهیه و تدوین گردیده است.
هدف:

ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نظام مدیریت کالن تولید مزارع مرغ گوشتی
دامنه کاربرد:

این دستورالعمل برای مدیریت کالن تولید در واحدهای مرغداری می باشد.
مسئولیت اجرا:

معاونت امور تولیدات دامی استان ها و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی و تشکیالت استانی مربوطه مسئول اجرای
دستورالعمل می باشند و دفتر امور طیور و زنبور عسل مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار را دارد.
مادۀ ( )1واژههای بهکار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر میباشند:

( )1

( )2

( )3
( )4

( )5

( )6
( )7
( )8

کارگروه ملی برنامه ریزی تولید:
کارگروهی متشکل از اعضای دفتر طیور ،سازمان دامپزشکی کشور و نمایندگان تشکل های ملی مرتبط
است که تولید گوشت مرغ در کشور را برنامه ریزی نموده و جوجه ریزی را در حلقه های مختلف تولید
کنترل مینمایند که در این دستورالعمل کارگروه ملی عنوان میگردد.
کارگروه استانی برنامه ریزی تولید:
کارگروهی متشکل از اعضای معاونت امور تولیدات دامی استان  ،اداره کل دامپزشکی استان و نمایندگان
تشکل های استانی مرتبط است که تولید گوشت مرغ در استان را برنامه ریزی می نمایند که در این
دستورالعمل کارگروه استانی عنوان میگردد.
واحد مرغداری:
واحدی است که با دریافت مجوز های الزم از مراجع ذیصالح اقدام به پرورش نیمچه گوشتی می نماید.
پروانه بهره برداری
این پروانه برای فعالیت واحد مرغداری به استناد ماده  5قانون نظام جامع دامپروری کشور توسط سازمان
نظام مهندسی صادر میگردد.
پرورش دهنده(مرغدار):
شخص حقیقی یا حقوقی متصدی یا مالک واحد مرغداری که به نگهداری و پرورش مرغ گوشتی با
دریافت مجوزهای قانونی مبادرت می ورزد.
دوره پرورش:
از زمان ورود جوجه یکروزه به سالن پرورش تا زمان خروج و اعزام به کشتارگاه اطالق میگردد.
سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور)www.Smpu.ir( :
سامانه اینترنتی طراحی شده برای ثبت اطالعات و عملکرد گله پرورش دهندگان مرغ گوشتی است.
ظرفیت جوجه ریزی:
به ظرفیت قید شده در مجوزهای قانونی صادره از طرف مراجع ذیصالح اطالق میگردد.
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( )9فاصله جوجه ریزی:
به فاصله زمانی بین دو جوجه ریزی متوالی اطالق میگردد.
( )01اطالعات عملکرد گله:
شامل اطالعات عمکلرد گله مانند تاریخ جوجه ریزی  ،تلفات دوره پرورش ،تاریخ حذف و کشتار
گله  ،وزن کشتار و  ....می باشد.
( )11وزن کشتار :
بهترین وزن برای کشتار است که در کارگروه ملی تعیین می گردد.
( )12انجمن شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ:
( )13واحدهای تحت پوشش شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ
مادۀ ( )2شرایط فعالیت

( )1واحد مرغداری باید پروانه بهره برداری پرورش مرغ گوشتی با تاریخ معتبر را دارا باشد.
( )2نداشتن منع قانونی ادامه فعالیت از مراجع ذی صالح و مراجع قضایی کشور
( )3تعهد رسمی مالک واحد یا مدیر زنجیره مبنی بر رعایت کامل مفاد دستورالعمل.
( )1تعهدات مزارع گوشتی

( )2
( )3

( )4

( )5
( )6
( )7
( )8

جوجه ریزی صرفا" در محل واحد مرغداری قید شده در پروانه بهره بررداری و برا دریافرت مجوزهرای
قانونی از مراجع ذیصالح ،برابر ظرفیت جوجه ریزی در تاریخ اعالم شده مجاز می باشد.
حداکثر وزن کشتار سنی است که با توجه به شرایط تولید و در راستای بهبود شراخص هرای اقتصرادی
تولید توسط کارگروه ملی تعیین میگردد.
تبصره : 1طول دوره پرورش با توجه به سویه آمیخته تجاری و شرایط تولید توسط کارگروه ملی قابرل
بازنگری بوده و پرورش دهندگان ملزم به رعایت آن میباشند.
مرغدار حداکثر تا  48ساعت پس از اتمام کشتار گله از طریق تعاونی مربوطه یا شخصا" از طریق سایت
نسبت به ثبت اطالعات گله در سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور اقدام نماید.
تبصره : 1در خصوص واحدهای تحت مشارکت شرکت زنجیره  ،شرکت زنجیره ملزم به ورود اطالعرات
در سامانه مربوطه می باشد.
مرغدار ملزم به رعایت ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی در مرغداری می باشد.
رعایت کلیه دستورالعمل های صادره و سیاستهای برنامه ریزی تولید وزارت جهاد کشاورزی
پیروی از ابالغیه های صادره در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و در صورت لزوم حذف گلره یرا عردم
جوجه ریزی بر اساس اعالم دستگاه متولی
رعایت فاصله جوجه ریزی در مرغداری که توسط کارگروه استانی متناسب با کارگروه ملی با توجره بره
وزن کشتار تعیین میگردد.
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مادۀ ( )3نحوه دریافت مجوز جوجه ریزی
الف :واحدهای تحت پوشش شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ

( )1شرکت زنجیره موظف است نسبت به اخذ مجوز از انجمن ملی شرکتهای زنجیره در سرامانه مربوطره و
ثبت عملکرد دوره قبل فارم اقدام نماید.
تبصره  :لینک ارتباطی سامانه شرکت های زنجیره با سامانه اتحادیه می بایست برقرار گردد.
( )2صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی
( )3ارائه برگه بهداشتی جهت دریافت سوخت به تعاونی شهرستان
ب :واحدهای مرغداری

( )1
( )2
( )3
( )4

ارائه فرم گزارش عملکرد پایان دوره
ثبت درخواست جوجه ریزی در سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور
صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی
ارائه برگه بهداشتی جهت دریافت سوخت به تعاونی شهرستان

مادۀ ( )4وظایف اتحادیه سراسری و استانی مرغداران گوشتی ایران

( )1همکاری با معاونت بهبود تولیدات دامی استان جهت نظارت بر فعالیت واحدهای مرغداری
( )2نظارت بر جوجه ریزی و کنترل رعایت وزن کشتار و فاصله جوجه ریزی
( )3اخطار کتبی به واحدهایی که دستورالعمل را رعایت نمی نمایند.
( )4بررسی صحت اطالعات تولید در سامانه مدیریت اطالعات طیور
مادۀ ( )5وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی استان

( )1نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های صادره
( )2برگزاری جلسات دوره ای با اتحادیه استان برای بررسی نحوه اجرا و موارد عدم رعایت دستورالعمل
( )3گزارش موارد عدم رعایت دستورالعمل به دفتر طیور
مادۀ ( )6وظایف دفتر طیور

( )1نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل
( )2انجام بازدید های میدانی بمنظور رعایت حسن اجرای مفاد دستورالعمل ابالغی
( )3برگزاری جلسات کارگروه ملی برنامه ریزی تولید
ماده ( )9موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل

( )0نگهداری به ازاء هر هفته بیش از بهترین وزن کشتار مصوب کارگروه ملی برای بار اول منجر به دو
هفته تأخیر در صدور مجوز جوجه ریزی ،عالوه بر رعایت فاصله جوجه ریزی ،و برای بار دوم عالوه
بر تاخیر مذکور،صدور مجوز جوجه ریزی منوط به تائید کارگروه استانی می باشد .تکرار این موضوع
منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری و بازنگری در ادامه فعالیت واحد مذکور در کارگروه استانی
خواهد بود.
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( )2عدم ثبت اطالعات گله تا  84ساعت بعد از آخرین کشتار منجر به تاخیر دو هفته در صدور مجوز
جوجه ریزی می گردد.
( )3ثبت غیر واقع اطالعات گله در سامانه برای بار اول منجر به دو هفته تاخیر ،عالوه بر رعایت فاصله
جوجه ریزی ،و برای بار دوم عالوه بر تاخیر مذکور ،صدور مجوز جوجه ریزی منوط به تائید کارگروه
استانی می باشد .تکرار این موضوع منجر عدم تمدید پروانه بهره برداری و بازنگری در ادامه فعالیت
واحد مذکور در کارگروه استانی خواهد بود.
( )8جوجه ریزی بدون اخذ هیچگونه مجوز منجر به حداقل تاخیر یک ماهه در صدور مجوز جوجه ریزی
 ،عالوه بر رعایت فاصله جوجه ریزی ،و برای بار دوم عالوه بر تاخیر مذکور،صدور مجوز جوجه ریزی
منوط به تائید کارگروه استانی می باشد .تکرار این موضوع منجر به عدم تمدید پروانه بهره برداری و
بازنگری در ادامه فعالیت واحد مذکور در کارگروه استانی خواهد بود.
( )5کارگروه استان می تواند در خصوص سایر موارد عدم رعایت دستورالعمل ،بسته به موضوع ،عدم
امکان استفاده از سیاستهای حمایتی را اعمال نماید.
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ﺑﻨﺎم ﺧﺪا

وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ
دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
"دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدرﮔﻮﺷﺘﻲ" در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري و ﻗﺎﻧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري )ﻣﺎده  1و ﺗﺒﺼﺮه  4ﻣﺎده  ،(2ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد آن اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺪف:
اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ
ﻣﺎدة ) (1ﺗﻌﺎرﻳﻒ:
) (1ﻛﺎر ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ:
ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ،ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
اﻣﻮر دام و دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻃﻴﻮر ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻛﺸﻮر را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮده و ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي را در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.
) (2دوره ﭘﺮورش:
از زﻣﺎن ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺗﺎ ﺳﻦ  25ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (3دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ:
در اﻳﻦ دوره ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﻦ ﻣﺼﻮب )ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد( اداﻣﻪ دارد.
) (4ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر و ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) www.samatir.ir(.
) (5ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي:
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
 12درﺻﺪ ﺧﺮوس ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد.
) (6ﺗﻮﻟﻚ ﺑﺮي:
ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺒﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻣﺎده ﻛﺮدن ﮔﻠﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ.
) (7ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي:
از زﻣﺎن اﻋﺰام ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻳﺎ ﺣﺬف ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﻌﺪي اﺳﺖ.
) (8اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻠﻪ :
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد دوره ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
2

ﻣﺎدة ) (2ﻣﻘﺮرات:
) (1ﺗﻮﻟﻚ ﺑﺮي ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮﻟﻚ ﺑﺮي ﮔﻠﻪ ﻫﺎي
ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ )ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره  930/92/6185ﻣﻮرخ  (92/12/21اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
) (2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر در ﺳﻪ ﮔﺮﻳﺪ  B ،Aو  Cﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  %10ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي
ﻧﮋاد ،ﮔﺮﻳﺪ A+
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮋاد ،ﮔﺮﻳﺪ A
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ  %10ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮋاد ،ﮔﺮﻳﺪ B
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ  %20ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮋاد ،ﮔﺮﻳﺪ C
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  %20از ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺘﺮﭼﻪ
راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮋاد ،ﮔﺮﻳﺪ D
) (3ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮﻳﺪ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد:
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺰارع ﮔﺮﻳﺪ  2 ،A +ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺰارع ﮔﺮﻳﺪ  3 ،Aﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺰارع ﮔﺮﻳﺪ  5 ،Bﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺰارع ﮔﺮﻳﺪ  6 ،Cﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺰارع ﮔﺮﻳﺪ 7 ، Dﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) (4ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻋﺰام ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه و ﻳﺎ ﺣﺬف
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻠﻪ و ﺣﺬف در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
) (5ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺻﺎدره از ارﮔﺎن
ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و در ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص )ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ( ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﮔﻠﻪ
ﻣﺮغ ﻣﺎدر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (6ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي
ذﻳﺮﺑﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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) (7ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺑﻼﻏﻴﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ )دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي( اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
) (8ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﻏﺪاري ﮔﻮﺷﺘﻲ
داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر و ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﻛﺮ
ﺷﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (9ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻠﻪ )ﺗﻠﻔﺎت ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ درآوري( ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ،ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه.
ﻣﺎدة ) (3ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
) (1داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ
) (2رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺻﺎدره در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ
) (3ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح و ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﺎدة ) (4ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ:
) (1ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺎده  3اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (2ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ،ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺑﻼﻏﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات
داﻣﻲ و ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
) (3اﻟﺰام ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ و اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﺑﻼﻏﻲ در راﺳﺘﺎي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﺟﻪ ﻛﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻳﺎ ﻣﻮرد
ﻗﺮارداد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ.
) (4ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
) (5ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻴﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎدة ) (5ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي
) (1رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ) (3و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎده) (4در ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻗﺒﻠﻲ واﺣﺪ.
) (2ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ و اﺧﺬ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ
اﺳﺘﺎن.
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) (3ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ) (GISو اﺧﺬ ﻣﺠﻮز داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن.
) (4رزرو ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺎدر از ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر.
) (5اراﺋﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ذﻳﻞ:
 -1-5ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ در آن ﺳﻦ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺬف ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر
ﭘﻴﺸﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -2-5اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﻛﺸﺘﺎر ﮔﻠﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .
 -3-5ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﺎدة ) (6وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
) (1ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﮔﺰارش ادواري
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر.
) (2ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺣﺬف ﮔﻠﻪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻣﺮغ ﻣﺎدر
ﮔﻮﺷﺘﻲ.
) (3اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻦ ﻣﺼﻮب اﺑﻼﻏﻲ
ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 2
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺳﻦ ﻣﺼﻮب.
ﻣﺎدة ) (7وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه
) (1ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﮔﺰارش ادواري
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر
) (2ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻦ ﻣﺼﻮب ﻛﺸﺘﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ و اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ.
) (3اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ و ارﺳﺎل روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻦ ﻣﺼﻮب اﺑﻼﻏﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
) (4درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻠﻪ )ﺗﻠﻔﺎت ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ درآوري( ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد
درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ.
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ﻣﺎدة ) (8وﻇﺎﻳﻒ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر
) (1ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ اﻧﺠﻤﻦ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات
داﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎنﻫﺎ
) (2اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد
ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ اﺳﺘﺎن.
) (3اﻋﻼم ﻣﺼﻮﺑﺎت و اﺑﻼﻏﻴﻪﻫﺎي ﺻﺎدره ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه.
) (4ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺠﻤﻦ ،ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.
) (5اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺎدة ) (9ﻣﻮارد ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
) (1ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﮔﻠﻪ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره  15ﻣﺎﻫﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻟﻴﺴﺖ رزرو واﺣﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
) (2ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻠﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻦ ﻣﺼﻮب ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎر اول
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺄﺧﻴﺮ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  3ﭘﺲ از اﻋﻼم
ﻛﺘﺒﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﺴﺖ رزرو واﺣﺪ اﺟﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) (3ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺘﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻤﺎﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف ﮔﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ دو
ﻣﺎﻫﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﻟﻴﺴﺖ رزرو واﺣﺪ اﺟﺪاد ﻣﻲ ﮔﺮدد.
) (4ﺗﺒﺼﺮه :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺘﺎر ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺳﺎل ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
) (5ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺘﺎر ﻏﻴﺮ واﻗﻊ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ  2ﻣﺎﻫﻪ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪرﻳﺰي ﭘﺲ از
اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﻟﻴﺴﺖ رزرو واﺣﺪ اﺟﺪاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
) (6در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ  4ﻣﺎده  4ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ.
) (7در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻣﺎده  4ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ در
ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﺴﺖ رزرو اﺟﺪاد ﺷﺪه و در ﺻﻮرت
ﺗﻜﺮار ،اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪ در ﻛﺎرﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ

در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ )ﻣﺎزاد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ( ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري در واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﻮﻟﻴﺪي ،اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه
ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮي ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ:
 دارﻧﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﺎرم ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ در ﺳﻪ ﺳﻦ ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻤﺎره  900/95/1782ﻣﻮرخ 95/4/8
 رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدره

از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ

ﺷﻤﺎره  920/92/6185ﻣﻮرخ

 92/12/21و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  920/94/2521ﻣﻮرخ  94/5/10و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر
 ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  50درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻠﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ
ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش ﻧﮋاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ

 اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
 اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن
ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺒﺼﺮه :دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك،
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺻﺎدراﺗﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ،ﺳﺎﻳﺮ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺪارك و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدرات آﻳﻨﺪه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -1ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

 -1-1ﺣﻘﻴﻘﻲ = ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ
-2-1ﺣﻘﻮﻗﻲ = ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ +اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

 -2ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

ﺗﻌﻬﺪ رﺳﻤﻲ )ﻣﺤﻀﺮي( در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ذﻳﻞ :
-1-2ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﻠﻪ ﻫﺎي داراي
ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺮورش ﻧﮋاد ﺑﻌﻼوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﺎدرات
ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ )ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ﮔﻠﻪ ﺻﺎدراﺗﻲ ،ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ(.
-2-2ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ
-3-2ﺣﺬف ﮔﻠﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﺎدراﺗﻲ)ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ( در ﺻﻮرت
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻳﺎ ﻣﻘﺼﺪ

-4-2اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر
-5-2رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ
-6-2ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ
-7-2اﺳﺘﻤﺮار ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ
-8-2اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻃﻴﻮر
-9-2رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ
-10-2رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮغ ﻣﺎدر ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺎدرات
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﻄﻔﻪ دار و ﺟﻮﺟﻪ ﻳﻜﺮوزه ﮔﻮﺷﺘﻲ
-11-2در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻓﺘﺮ ﻃﻴﻮر ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر
و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪات داﻣﻲ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻪ ﻓﺎرﻣﻬﺎي )ﺷﺮﻛﺖ/ﻣﺎﻟﻚ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل و ﺗﺎ اﻃﻼع
ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺠﻮز ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻓﺎرﻣﻬﺎي )ﺷﺮﻛﺖ/ﻣﺎﻟﻚ( ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ در آﻳﺪ.
)ﺷﺮﻛﺖ/ﻣﺎﻟﻚ( ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﻣﺤﻀﺮي ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض و ﻳﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﺎد اﻳﻦ
ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

بنام خدا

وزارت جهاد کشاورزی

دستورالعمل
اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی

تاریخ تهیه 5931 :
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مقدمه

"دستورالعمل طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ گوشتی " در راستای اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در کشور
تهیه و تدوین گردیده است.
اهداف:

کمک به توسعه پایدار با افزایش بهره وری در واحدهای مرغ گوشتی  ،استفاده بهینه از زیرساختهای موجود و منابع
مصرفی  ،ایجاد امنیت بهداشتی و ارتقا سالمت جامعه،کاهش هزینه های تولید و منابع انرژی ،بهبود کیفیت گوشت
تولیدی  ،کاهش ضایعات تولید  ،تنظیم بازار و ایجاد امنیت شغلی و هماهنگی در نظام مدیریت تولید مزارع مرغ گوشتی
دامنه کاربرد:

این دستورالعمل برای مدیریت تولید و عرضه گوشت مرغ در سطح کشور می باشد.
مسئولیت اجرا:

کارگروه استانی برنامه ریزی تولید مسئول اجرای دستورالعمل می باشند و کارگروه تخصصی کاهش سن و وزن کشتار
مرغ گوشتی مسئولیت نظارت و مدیریت انجام کار را دارند.
مادۀ ()5

تعاریف بهکار رفته در این دستورالعمل دارای معانی ذیل میباشند :

( )1کارگروه تخصصی کاهش سن و وزن کشتار مرغ:
متشکل از معاونت امور تولیدات دامی  ،سازمان دامپزشکی کشور  ،شرکت پشتیبانی امور دام کشور و مدیران تشکل های
ملی مرتبط می باشد که در این دستورالعمل کارگروه تخصصی عنوان میگردد.
( )2کارگروه استانی برنامه ریزی تولید:
متشکل از معاونت امور تولیدات دامی استان  ،اداره کل دامپزشکی استان ،استانداری ،شرکت پشتیبانی امور دام استان و
نمایندگان تشکل های استانی که با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و تولید گوشت مرغ در استان را
برنامه ریزی می نمایند که در این دستورالعمل کارگروه استانی عنوان میگردد.
( )3دوره پرورش:
از زمان ورود جوجه یکروزه به سالن پرورش تا زمان خروج و اعزام به کشتارگاه اطالق میگردد.
( )4سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور)www.Smpu.ir( :
سامانه اینترنتی طراحی شده برای ثبت اطالعات و عملکرد گله پرورش دهندگان مرغ گوشتی است.
( )5فاصله جوجه ریزی:
به فاصله زمانی بین دو جوجه ریزی متوالی اطالق میگردد.
( )6اطالعات عملکرد گله:
شامل اطالعات عمکلرد گله مانند تاریخ و تعداد جوجه ریزی  ،تلفات دوره پرورش ،تاریخ حذف و کشتار گله ،
وزن زنده کشتار کل و متوسط می باشد.
( )7حداکثر وزن کشتار :
حداکثر وزن کشتار وزن کشتاری است که توسط کارگروه تخصصی تعیین میگردد.
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( )8حداکثر سن کشتار:
حداکثر سنی است که جهت پرورش در واحد گوشتی در گارگروه تخصصی تعیین میگردد.
مادۀ ( )2وظایف معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

()1
()2
()3
()4
()5
()6

تشکیل جلسات کارگروه تخصصی سن و وزن بهینه کشتار مرغ
هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت اجرای سیاست ها و دستورالعمل ابالیغی ( بیمه ،سهمیه سوخت )
نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل
انجام بازدید های میدانی بمنظور ارزیابی اجرای مفاد دستورالعمل ابالیغی
برگزاری سمینارهای ملی بمنظور ارائه سیاستهای طرح و مزایای آن به مدیران و کارشناسان
تمهیدات الزم جهت تقویت تشکل های تولیدی به منظور اجرای دستورالعمل

مادۀ ( )9وظایف سازمان دامپزشکی کشور

( )1اجرایی نمودن آئین نامه نظارت بهداشتی و طرح تضمین کیفیت
( )2ابالغ مصوبات کارگروه ملی برنامه ریزی تولید به ادارات کل دامپزشکی استان و نیز تشکل های مرتبط
( )3نظارت ملی بر فعالیت کشتارگاه های طیور در خصوص رعایت سورتینگ مرغ و قطعه بندی مرغ برابر مصوبات کارگروه
تخصصی و در چهارچوب وظایف قانونی
مادۀ ( )4وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی استان

( )1برگزاری جلسات کارگروه استانی و بررسی نحوه اجرا و نظارت و ارزیابی اجرای دستورالعمل
( )2گزارش جلسات کارگروه استانی به معاونت امور تولیدات دامی وزارت
( )3اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان و تولید کنندگان با هماهنگی معاونت ترویج ،آموزش و تحقیقات
مادۀ ( )1وظایف ادارات کل دامپزشکی استان

()1
()2
()3
()4

نظارت بر عملکرد کشتارگاه های طیور استان در راستای اجرای طرح و مصوبات کارگروه استان
نظارت بهداشتی(کمی و کیفی) بر نحوه توزیع و عرضه گوشت مرغ در میادین و سطح شهر در چارچوب شرح وظایف و
مصوبات کارگروه تخصصی و استانی
اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان
انجام اقدامات الزم در راستای اجرایی نمودن آئین نامه نظارت بهداشتی و طرح تضمین کیفیت

مادۀ ( )6وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور و استانها

همکاری الزم در اجرای طرح بر اساس مصوبات کارگروه تخصصی
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مادۀ ( )7وظایف اتحادیه سراسری و استانی مرغداران گوشتی ایران و انجمن شرکت های زنجیره گوشت مرغ

( )1اتحادیه سراسری و متناسب با آن اتحادیه های استانی و شرکتهای زنجیره ای موظف به عملیاتی نمودن این
دستورالعمل با همکاری دستگاههای ذیربط در واحدهای مریغداری می باشند.
( )2اجرا و برگزاری دوره های آموزشی برای مریغداران با هماهنگی کارگروه استانی
( )3فرهنگ سازی تولید گوشت مرغ سایز با همکاری صنوف مرتبط
( )4شناسایی و اخطار کتبی به واحدهایی که دستورالعمل را رعایت نمی نمایند و ارسال گزارش به معاونت بهبود
تولیدات دامی استان
( )5در خصوص هماهنگی جهت کشتار با درخواست مریغدار ،در صورتیکه مریغدار یک هفته قبل ،تاریخ کشتار را به تعاونی
اعالم نماید.
مادۀ ( )8وظایف انجمن صنفی کشتارگاه های طیور ایران

( )1انجمن صنفی کشتارگاههای طیور موظف به عملیاتی نمودن این دستورالعمل با هماهنگی دستگاههای ذیربط در
کشتارگاههای طیور کشور می باشند.
( )2همکاری با اتحادیه سراسری و استانی جهت هماهنگی کشتار
( )3ارائه گزارش نتایج طرح در کشتارگاه های کشور به کارگروه تخصصی و دستگاههای ذیربط
مادۀ ( )3تعهدات مرغدار و شرکت زنجیره

( )1
( )2
( )3
( )4

رعایت کلیه ابالیغیه هایی که در راستای اجرای دستورالعمل توسط کارگروه تخصصی و کارگروه استانی تصویب و اعالم
میگردد.
تعهد به تعاونی شهرستان جهت اجرای دستورالعمل کاهش وزن و سن کشتار و رعایت اخذ مجوز جوجه ریزی و خرروج
مرغ از سامانه
رعایت محدوده سنی کشتار که توسط کارگروه تخصصی تعیین میگردد.
حداکثر تا  44ساعت پس از اتمام کشتار گله از طریق تعاونی مربوطه یا شخصا از طریق سایت نسبت به ثبت اطالعات
گله در سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور اقدام نماید.

مادۀ ( )51تعهدات کشتارگاه ها

( )1رعایت کلیه ابالیغیه هایی که در راستای اجرای دستورالعمل توسط کارگروه تخصصی و کارگروه استانی تصویب و اعالم
میگردد.
( )2کشتارگاهها در خصوص ارائه گوشت مرغ با توجه به ابالیغیه ارگانهای ذیربط در خصوص عرضره وزن بهینره (مصروب
کارگروه تخصصی) و عرضه گوشت مرغ سورت شده اقدام نمایند.
( )3کشتارگاهها در اسرع زمان ممکن نسبت به تجهیز کشتارگاه به سورتر اقدام نمایند.
( )4نسبت به بسته بندی مرغ در سایز اعالم شده توسط کارگروه تخصصی اقدام و حتی المقدور مرغ خرارج از سرایز قطعره
بندی گردد.
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تبصره  :اخذ پروانه تولید جهت قطعه بندی از دامپزشکی الزامی می باشد.
تبصره :پس از نصب سورتینگ در کشتارگاهها و اجرای کامل طرح ،عرضه مرغ خارج از سایز صررفا بصرورت قطعره بنردی
الزامی می باشد.
مادۀ ( )55الزامات

( )1اعمال سیاستهای تشویقی برای اجرای طرح با بررسی در کارگروه تخصصی و کارگروه استانی
( )2تعیین سن بیمه متناسب با حداکثرسن کشتار
( )3تعیین سهمیه سوخت متناسب با حداکثر سن کشتار
( )4عدم ارائه حمایتهای ویژه دولتی پس از اتمام حداکثر سن کشتار
( )5تشکیل کالس های آموزشی و ترویجی برای مریغداران ،کارشناسان و کشتارگاهها و آگاهی از مزیت های اقتصادی و
تولیدی سن و وزن بهینه کشتار
( )6فرهنگ سازی ملی در خصوص مزایای مصرف گوشت مرغ در محدوده وزنی پایین
( )7استفاده از امکانات رسانه های ملی در جهت فرهنگ سازی
( )4رعایت دامنه وزنی کشتار در خرید جهت ذخایر استراتژیک گوشت مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور
( )9رعایت دامنه وزنی کشتار در قیمت تضمینی گوشت مرغ در بورس کاالی کشاورزی (در صورت تحقق )
( )11عرضه گوشت مرغ در مراکز عمده و خرده فروشی شهرداری و سایر مراکز عرضه صرفا در محدوده وزنی تعیین شده
مادۀ ( )52روش اجرایی

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )4
( )9

تعیین حداکثر سن و وزن کشتار در کارگروه تخصصی و ابالغ به کارگروه استانی جهت اجرا
هماهنگی های الزم با معاونت ترویج ،آموزش و تحقیقات کشاورزی و تشکل های تولیدی توسط معاونت امور تولیدات
دام و معاونت بهبود تولیدات دام استانها جهت آموزش مریغداران ،کارشناسان و کشتارگاهها بصورت ملی و استانی
ابالغ بخشنامه های الزمه از سوی معاونت امور تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی کشور به معاونت ها و ادارات کل
استانها و تشکل های مربوطه در راستای اجرای دستورالعمل
هماهنگی های الزم با صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ،وزارت نفت و عندالزوم سایر دستگاهها ذیربط برای اجررای
دستورالعمل و وضع قوانین
الزام شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای خرید در محدوده وزنی تعیین شده جهت ذخیره استراتژیک گوشت مرغ
هماهنگی های الزم با بورس کاالی کشاورزی جهت لحاظ محدوده وزن گوشت مرغ بسته بندی شده جهت عرضه در
بورس
اهتمام دستگاه های ذیربط و تشکل های تولیدی مرتبط در خصوص فرهنگ سازی مصرف و تولید گوشت مرغ سایز
تعیین زمان آیغاز طرح توسط کارگروه تخصصی
صدور معرفی نامه اعزام به کشتارگاه توسط اتحادیه استان با هماهنگی ادارات کل دامپزشکی استان با رعایت سن بهینه
کشتار و ثبت در سامانه ( شیوه اجرا با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تشکل های مررتبط در کرارگروه اسرتانی تعیرین
میگردد).
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( )11ثبت میانگین وزن مرغ زنده هر واحد در سامانه  ،از طریق تعداد مرغ پایان دوره و برگه باسکول مرغ های اعزام شده به
کشتارگاه توسط کشتارگاه
( )11مرغ عرضه شده در میادین عمده و خرده فروشی شهرداری و سایر مراکز عرضه در محردوده وزن تعیرین شرده توسرط
کارگروه تخصصی مجاز می باشد.
مادۀ ( )59سیاستهای تشویقی

( )1در صورت اعزام کامل مریغهای تولیدی قبل از رسیدن به محدوده سنی تعیین شده در کارگروه تخصصی  ،پس از تخلیه
کامل گله در کلیه سالنها ،با بررسی کارگروه استان ،فاصله جوجه ریزی به ازای به ازاء هرروز حذف زودتر از سن مذکور
تا پنج روز قابل تقلیل خواهد بود.
( )2حق تقدم در دریافت تسهیالت بانکی با مریغدارانی است که سن بهینه کشتار را رعایت می نمایند.
مادۀ ( )54موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل

( )1نگهداری و تخلیه کامل واحد به ازاء هر روز پس از حداکثر سن تعیین شده توسط کارگروه تخصصی با
بررسی کارگروه استان ،منجر به افزایش فاصله جوجه ریزی معادل  5روز بیشتر از فاصله جوجه ریزی مصوب
استان خواهد گردید .برای بار دوم عالوه بر تاخیر مذکور ،صدور مجوز جوجه ریزی منوط به تائید کارگروه
استان می باشد.
( )2کارگروه برنامه ریزی استان می تواند در خصوص سایر موارد عدم رعایت دستورالعمل ،بسته به موضوع ،عدم

امکان استفاده از سیاستهای حمایتی را اعمال نماید.
( )3صدور گواهی بهداشتی قرنطینه ای توسط مسئولین فنی -بهداشتی کشتارگاه صرفاً برای مرغ های سایز مصوب
کارگروه تخصصی صادر می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف خارج از شبکه نظارتی توزیع به عنوان تخلف
محسوب گردیده و براساس قانون و ضوابط سازمان دامپزشکی برخورد خواهد گردید.
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وزارت جهاد کشاورزی
معاونت امور تولیدات دامی
دفتر امور طیور و زنبورعسل

نظام اجرایی شرکت های زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ

مهرماه 9316

نظام اجرایی شرکت های زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
مقدمه :
در راستتی ا ااتتساا س ستتو اتت ا ادارش ارتت د بهتت اردا ا شتتز نه تتیر بتت ا
ارا شربتتتید

تتت ا باتتت ا بتتت ر ا یستتتهز ازیرتتت دا اا تتت ا ا داتتتسش

ازاهتتز اتت ا ی تت ا تتزاا

شرتتس

" ن تتت ااسااتتت شتتتسبو اتتت ا

دنج تتتس ارچ رتتتتز ی تت یشتتتو نتتتس ه تتتو " ر تتتز شت ت استتتو ا نتتتکت راابتتتسا شتتتسبواتت ا دنج تتتس اا
ن شش .
بخش اول – اهداف وتعاریف
اهداف:
 -1ا ش رااز ا ذف نیارد نیادا ا غ س ضسارا در سآاه شه س ا ص ار ا م ا نجید ه و ی در ز

دنج س ی

یشو نس
 -2جم ع شف ف س دا ا ش دنگسا بل ز ضیاشط ا نقسراش نس بط ش ه و ی در ز

دنج س ی

یشو نس

 -3سری و انج ب ر بل ز ذاهفه ن
 -4شسان سچ را اظ اف در راسی ا ااساا اصل 44
تعاریف :ااژ ا ا شزب ر ر یز در اان دسییرا همل داراا ن ن ن داس ن ش شه :
 -9زنجیره تولید :نجمیعز اا اد ه یر شساا ارچ رتز س دا نیثس اد نس لز ی
 -2حلقه های تولید :ش هر ا اد دنج س ی اد نس لز عمل ش ی

ش دار رس ن نحریالش

ت نففتز دار ااا ت نی ت

ت نس لتز بهتی ر ااا ت

بهی ر را ش نل ن هید بز اا نزرعز نس ن در ب رخ نز خیرات ب رخ نز ایاز به نسغ اراا ا یشتی بهتی ر
شایزشه ا ا زفهز شه ا ن ش شه .
 -3شناخت ساختار فیزیکی :نس لز اا اد شسرس نق ن

ا

انر ن ش با ا ب ر شسبو نیق ض هر ل دنج س اسو

 -4احراز فعالیت زنجیره تولید:نس لز اا شه اد ا س خی ر زار ن ش ش بز عملرسد نیق ض شساس س ناتیه اش شتز
ن ش ارا ل حو ن رش زسار س یز ا درصیرش فب ق ا ا عملرسد از ان ش شه ا یسط نیق ض ز شل پ گ تسا خیاات
شید.
 -5مجوز زنجیره تولید :نجیدا اسو بز شز اسیه د ز نین ادارش ار د به اردا نابو شز ص ار آن شس اس س دستییرا همل
ا ا نسشیطز شساا شسبیر ا داراا صک و ص در ن سدد.
 -6واحدهای مالکیتی :اا ا ا اایه بز

ازل  15درص اد سر آن اا

نیهلق شز نیق ض

هر ل دنج س ش ش .

 -7واحدهای مشارکتی :اا ا ا اایه بز ن ییان در ن ر و ا ساد ن یلف ش ش ا اان اازاء اد طساق زتسارداد ااات ر اا ات
ب رنزدا ش نیق ض دنج س شریرش نه ربی

ه و ن نم اه .

 -8قرارداد رسمی :یا قه نز اا بز ش ن نیق ض دنج س ا اا ا ا نسشیطز ن ش ش .
 -1انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ :هرل اسو بز س ن ن ا انیر نسشتی شتز شتسبیر ا دنج تس اا را
شسعر دارد.

 -91شورای مشورتی اصالح ساختار صنعت طیور :اع ا نیهرل اد ص به سان ش

دا ی

دانهگ ا ا هترلر نت

ش ش بز در ش ال سان سفح رم م ش الد را در نیرد اصکح س خی ر صههو ط یر ا ذ ن نم اه .
بخش دوم – مقررات و شرایط فعالیت در زمینه زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ
اشی ا س خی ر زار شسبیر ا نیق ض
ن

ا ا سچس در صیرش داشین س اس شسااط نه رج نابو شز ص ار نجید ه و آنر از ا

سدد  .م ا نجید ه و شسبیر ا دنج س ارچ رتز ی

یشو نس ش ا نه انو انیر ی اش دان صیرش خیاا

پذاس و.
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شناسایی و تایید ساختار فیزیکی :درا و ا از س خی ر زار نهی شز ارائز ن ارت نیرد ن د ا شس اس س
سااه ا ا ذال خیاا شید:

 9-9شرایط مورد نیاز جهت تایید ساختار فیزیکی
شسبیر ا نیق ض ارو شه س ا س خی ر زار ن ش ااو داراا شسااط ذال ش شه :
 5-5-5در نیضیع اس سه نز شتسبو ه تو نسشتی شتز لقتز ات ا ی ت

تسآارا خت ن ش یداتع نهت ار ا نت اساو

دنج س ز ش ش ش .
 5-5-2ن ر تو شتسبو شتس ت ازل ستز لقتز ا ت ازل  15درصت شتس اتتس لقتز اد پته
ب رخ نز خیرات ب رخ نز ایاتز بهت ا اا ت ا ا یشتی

لقتتز اصتل ا نت در بهتتی ر

شتز شتسط بتز ت ازل نت درصت اد تیان ی ت یشتو نتس

بهیر را در اخی ر داشیز ش ش ا زسارداد نه ربو ا اا ر لقزا ا غ س ن ر ی .
 5-5-3ت ازل ظس تو نتیرد پتذاسب شتساا اا ت ا ا یشتی ا ن ر تو نهت ربو ات اات ر  018اتزار زفهتز شتید ا
نیه س ش آن ظس و نس ن در.
 5-5-4زسارداد رسم ا ازل ارا ز ا نه ربو ا اا ر ش لقزا ا ی .
 5-5-1دارا شیدن عکنو ا نهت ن جت را شت بل تز طبقت ش نتس بط شت ه تو اثبتو شسنت در ست ن نز ثبتو عکئت جت را
ی یا شسن رادن نز رسم شسن
 1-2اقدامات و وظایف شرکت های متقاضی جهت احراز و تایید ساختار فیزیکی
شسبیر ا نیق ض ارو ا ساد ا ا س خی ر زار ش اای ن ارت ذال را اد طساق نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د
به اردا اسی ن نسشیطز شز انجمن نل ی بهه ن دنج س اا یشو نس ارائز نم اه :
 5-2-5اس سه نز ا آ ر آخسان غ ساش انج شت رادن نتز رستم شتسبو شت دانهتز ه تو ی ت یشتو نتس در ز ت
دنج س ی
 5-2-2پساانز شرس شسدارا اا ا ا ن ر ی ا نه ربی حو پیش
 5-2-3نایه اش رسم نسشی شز عکنو ا نه ن ج را
 5-2-4نایه اش نسشی شز ن ر و اا ا ا ن ر ی

 5-2-1اسه د ن ر و ا زساردادا ا رسم انه ربو /اا ر نس بط ش لقز ا ا اا ا ا حو نه ربو
 5-2-6اسرن بل ز ن ارت شس اس س سنو ارس
نسشیطز.
 5-2-7ر ز خکصز پسان در ال ابال شس اس س سنو ارس ا ارائز آن شز نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د
به اردا اسی ن نسشیطز.
 5-2-0ارائز درخیاسو بیب اش ص قیز ش نرس ا ان ا سسشسگ شسبو شز نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د
به اردا اسی ن نسشیطز.
ا ارائز آن شز نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د به اردا اسی ن

 1-3وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشارزی استان ها در ارتباط با بررسی ساختار
فیزیکی
 5-3-5درا و ال ن ارت نه رج در شه  5-3شس اس س سنو ارس
اسی نر
 5-3-2شسرس درخیاسو ا ن ارت ارائز ش نیق ض
 5-3-3نهس نیق ض شز انجمن نل ی بهه ن دنج س اا یشو نس .
 5-3-4ارس ل رانیشو نهس نیق ض ا ارس ل ن ارت شز د یس انیر ط یر ا دنبیر عال نه انو انیر ی اش دان ادارش ار د
به اردا
شز نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د به اردا

 1-4وظایف انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ در ارتباط با بررسی ساختار فیزیکی
 5-4-5شسرس ن ارت ارس نیق ض .
 5-4-2اخذ نه ر ش ن اس ع نل شسبو راشط شسبو ا لفن م س.
 5-4-3اخذ اسرن بل ز ن ارت شس اس س سنو اعکن یسط د یس انیر ط یر ا دنبیر عال نه انو انیر ی اش دان ادارش
ار د به اردا.
 5-4-4در صیرش داشین نقص در ن ارت نیضیع شز نیق ض ارو ر ع نقص اعک شید.
 5-4-1ر ز ا ارائز شه سه نز شز شسبو ارو ا انرس ا ان ا شسبو ا هر اد شسبو نبه شس صحو ن ارت ارائز ش .
 5-4-6هر ل الاز ا شسرس پسان در ب ر سا نسشیطز ا ه صیر جلاز.
 5-4-7اعک نی جز شسرس پسان شز نیق ض .
 5-4-0ارس ل نی جز شز د یس انیر ط یر ا دنبیر عال نه انو انیر ی اش دان ادارش ار د به اردا ارو از ا الد .
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شرایط صدور مجوز فعالیت زنجیره تولید گوشت مرغ :ص ار نجید ه و دنج س ی
داراشیدن س خی ر زار

ه و در ز

دنج س ی

یشو نس نهی شز

ارائز زارش ش عملرسد درخیاسو نیق ض اردا ش شسبو ا ارائز

ن ارت شز شسح ذال شز انجمن نل ی بهه ن دنج س اا یشو نس شید بز پس اد ا نر ا یسط نه انو انیر
ی اش دان ادارش نیبیع ص در خیاا سدا .
 2-9شرایط صدور مجوز فعالیت زنجیره تولید گوشت مرغ
 2-5-5دارا شیدن س خی ر زار

 2-5-2زارش ش رل عملرسد س النز
ازل  8/1درص اد یشو نس بهیر
 2-5-3دارا شیدن یان ی
 2-5-4شز راد رس ن اسه د ن ارت ا زساردادا ا شسبو بز در نس لز ا س خی ر زار ارائز سدا اسو.
 2-2وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ها در ارتباط با صدور مجوز
فعالیت زنجیره تولید گوشت مرغ
 2-2-5درا و درخیاسو نیق ض شز ان م ن ارت نیرد ن د ارو شسرس .
 2-2-2شسرس عملرسد ا زاربا ا رل شسبو نیق ض در دن ن دارا شیدن س خی ر زار .
 2-2-3نهس نیق ض شز انجمن نل ی بهه ن دنج س اا یشو نس ا ارس ل رانیشو شز د یس انیر ط یر ا دنبیر عال
نه انو انیر ی اش دان ادارش ار د به اردا
 2-2-4اعک صحو زسارداد اا ا ا یشی ش شسبوا ا دنج س اا شز انجمن نل ی بهه ن دنج س اا یشو نس .
 2-3وظایف انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره ای گوشت مرغ در ارتباط با بررسی پرونده متقاضی
جهت دریافت صدور مجوز فعالیت زنجیره تولید گوشت مرغ
 2-3-5شسرس ن ارت ارس نیق ض
 2-3-2در صیرش داشین نقص در ن ارت نیضیع شز نیق ض ارو ر ع نقص اعک شید.
 2-3-3ر ز او اا ا ا یشی حو ن ر و نه ربو ا اا ر شز فر ک اسی ن شرسسی ن ن ک ظس و راخ
اعیب ر ا شم ر امسا ن ک نسغ ارا
 2-3-4اخذ ا از زسارداد اا ا ا یشی ش شسبوا ا دنج س اا اد نه انو شربید ی اش دان س دن ن ار د به اردا
اسی ن
 2-3-1ر ز ا ارائز شه سه نز ر ز ش شز شسبو ارو ا انرس ا ان ا شسبو
 2-3-6نح سبز یان ی شس اس س ش خرر ا نریب در شیراا نهیر اصکح س خی ر صههو ط یر.
 2-3-7هر ل الاز ب ر سا نسشی شز دنج س ا ارو شسرس پسان نیق ض ا ر ز صیر جلاز.
 2-3-0ارس ل اک نا ز اد اسرن ن ارت نیق ض ا پ نیاس نجید ه و شز د یس انیر ط یر ا دنبیر عال نه انو انیر
یا اش دان ارو از ا الد .
 2-4وظایف دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی
 2-4-5ر ز ا ارس ل س ا ا ا گیا ا نیرد ن د
 2-4-2شس زارا الا ش شیراا نهیر ارو ر ع نیانع یسهز دنج س ا .
 2-4-3ن رش بل شس ااساا دسییرا همل یسط نه انو شربید ی اش دان اسی ن انجمن  .شسبو دنج س اا.
 2-4-4نهس

شسبو ا ا ا ش ارو ص ار نجید شز دسیگ ذاسشط
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تمدید مجوز فعالیت زنجیره تولید گوشت مرغ:
م ا نجید ه و دنج س ی

یشو نس نهی شز ه و شسبو اخذ نجید ه و ارائز زارش ش رل عملرسد

درخیاسو نیق ض اردا ش شسبو عملرسد شسبو شساس س سنو اان ش ا ارائز ن ارت نیرد ن د شس اس س سااه ا ا
نزشیر خیاا شید.
تبصره  :9اعیب ر نجید ه و دا س ل شید ا شساا دار ا ا داس ز ز شل م ا ن ش ش .
تبصره  :2م ا نجید ه و دنج س ارچ رتز ی
ن زان
-4

ازل اک درص اد ی

یشو نس شه اد  2س ل ه و نهی شز داراشیدن یان ی شز

یشو نس بهیر خیاا شید.

وظایف و تعهدات شرکت دارای ساختار فیزیکی ،شرکت دارای مجوز فعالیت و یا شرکت متقاضی
تمدید مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ

 4-5سبو در نا س ارچ رتز س دا ا ا زاا شرس ارا اا ا ا حو پیش
 4-2اسیف د اد پی نا لر ا شسبو در نا س ی زسارداد نحیر
 4-3ثبو زارب ا ا رل عملرسد در س ن نز ن اساو اطکع ش صههو ط یر اسم س
 4-4امر را در ه ش دار ی عسضز ا ق ض ا یشو نس
 4-1رع او س سوا ا بل در خریص شسبوا ا دنج س اا اشکغ یسط نه انو انیر ی اش دان .
تبصره :3نجید ه و دنج س ی یشو نس ا چگینز ق ارو اخذ نجید س اس لقز ا ا ی ا ا رم ل ااج د نم
نم ا  .رن درصیرش ن دبهیر شز ااج د لقز ا ا ی ااهگینز شسبیر ش یاز شز سر ن ر و لقز ا ا ی ن زان سر
اد ش دار ا شساس س س سیر ا اشکغ نه انو انیر ی اش دان اد م ایر ا ص ار پساانز شسخیردارخیااه شید.
تبصره  :4بل ز عیاز ع رع او نا ئل ز نین ا ه شز صیرش نه شز عر دارن نجید ه و ن ش ش .
 4-1شسبو داراا نجید دنج س ی یشو نس نیظف اسو نابو شز رع او دسییرا همل ا ا اشکغ اد سیا ادارش ار د
به ارداانه انو انیر ی اش دان از ا نم ا .
 4-6شسبو داراا نجید دنج س ی یشو نس نیظف اسو ط نق طع دن ن نه ص ا شز راشر ا ه ن ش اطکع ش
نس بط ش ی اس اک اد اازاء لقز ا را ش یاز شز ن دا ا ادارش ار د به ارداانه انو انیر ی اش دان در س ن نز ات ا
نسشیطز ثبو ا بیب ارس ل نم ا .
 4-7ا اگزاه لقز ا ا نه رج در نجید نهی شز نیا قو ادارش ارت د بهت ارداانه انو انتیر ی ت اش دانت شتید ا در
صیر رز شسبو دنج س ی نابو شز ا اگزاه لقز ا ش ان ام اهگ از ا نم ا نجید اد دراز اعیب ر س زط ن سدد.
 4-0نجید دنج س ی یشو نس غ س ز شل انیق ل ا اا ذارا شز غ س شید ا پس اد شسرست عملرتسد دنج تس یستط ادارش
ار د به ارداانه انو انیر ی اش دان نابو شز م ا نج د رم سا خیاا ش .
 4-9نجید ص در صس شساا شرس شسدارا ا ه و دنج س ی یشو نس شید ا اردب داگسا ن ارد.
 4-58ع رع او شسااط ا هر اش نه رج ا لف اد نقسراش ا ضیاشط اعک ش اد سیا دسیگ ار ا نر دا ا ذاسشط
نجید نامیع نم ش ش .
نیا ن هید نجید اد دراز اعیب ر س زط ا اس ینز ادع ا خا رش ا نا ئل قیز اد سیا ص

