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مقدمه
در راستای اجرای قانون نظام جامع دامپروری و قانون سازمان دامپزشکی کشور و با توجه به فعالیت واحد
های فاقد پروانه معتبر و غیر مجاز پرورش طیور در کشور و نقش این قبیل واحدها در گسترش بیماریهای
واگیردار طیور به ویژه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چند سال اخیر و همچنین عدم امکان برنامه
ریزی دقیق در تولید گوشت سفید و تخم مرغ درکشور ،به منظور تولید پایدار و کاهش بیماریهای واگیردار

طیور (( دستورالعمل اجرائی ساماندهی واحد های طیور فاقد پروانه و واحدهای با
فعالیت غیر مجاز)) به شرح زیر تدوین می گردد.
ماده  :7اهداف
اعمال ضوابط و مقررات فنی و بهداشتی و ساماندهی فاقد پروانه ،واحد فاقد پروانه معتبر و واحد با فعالیت
غیر مجاز در کشور با هدف حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال ،مدیریت تولید بصورت کمی ،کیفی ،بهداشتی
محصوالت طیور و کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی از این واحدها.
ماده  :2تعاریف
طیور :پرندگانی از قبیل مرغ ،اردک ،غاز ،بوقلمون ،شترمرغ ،کبک ،بلدرچین و پرندگان زینتی و  ...که به
منظور فعالیت های اقتصادی ،تولیدی ،آزمایشگاهی و تفریحی تولید ،نگهداری و پرورش داده می شوند.
پروانه  :منظور پروانه مصرح در ماده  5قانون نظام جامع دامپروری کشور می باشد
واحد فاقد پروانه  :واحد های پرورش طیور که فاقد پروانه بهره برداری و بهداشتی از مراجع ذیصالح می
باشند.
واحد فاقد پروانه معتبر :واحد های پرورش طیور که فاقد پروانه بهره برداری و بهداشتی معتبر از مراجع
ذیصالح می باشند.
واحد با فعالیت غیر مجاز :واحد های پرورش طیور دارای پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی معتبر

که نسبت به تغییر کاربری یا فعالیت بدون اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح  ،اقدام به پرورش می
نمایند.
ساماندهی :شناسایی واحد های پرورش طیور و جوجه کشی فاقد پروانه ،واحد فاقد پروانه معتبر و واحد با
فعالیت غیر مجاز در کشور و اقدام در جهت جلوگیری از فعالیت و یا در صورت امکان انطباق این واحدها با
ضوابط و مقررات قانون جامع نظام دامپروری و قانون سازمان دامپزشکی کشور و دستورالعمل های مرتبط با
صدور پروانه های بهره برداری از مراجع ذیصالح
کارگروه ساماندهی ملی :این کارگروه با عضویت معاون امور تولیدات دامی یا نماینده ایشان ،رئیس
سازمان دامپزشکی کشوریا نماینده ایشان ،مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل معاونت امور تولیدات دامی،
مدیر کل بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور ،دبیر ستاد هماهنگی
صدور مجوزها ،مدیر عامل تشکل های ذیربط حسب مورد و با ریاست معاون امور تولیدات دامی تشکیل می
گردد.
کارگروه ساماندهی استانی  :این کارگروه با ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جانشینی مدیرکل
دامپزشکی استان ،معاون امور تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان ، ،رئیس سازمان نظام کشاورزی
و منابع طبیعی استان ،رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان ،مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان،
مدیر عامل اتحادیه تخمگذار در محل سازمان جهاد کشاورزی استان و با ریاست رئیس سازمان جهاد
کشاورزی تشکیل می گردد.
تبصره :استان هایی که تشکل مربوطه ندارند بنا به تشخیص رئیس کارگروه ،از نماینده بخش دعوت بعمل
می آید.
مجوز جوجه ریزی  :مجوزی است که بنا به درخواست متقاضی ،به واحد های دارای پروانه معتبر که با
طی مراحل قانونی پس از تأیید گواهی بهداشتی جوجه ریزی توسط دامپزشکی از طریق سامانه سماصط
صادر می گردد.

ماده :9
در اجرای این دستورالعمل ،الزم است به صورت ماهیانه لیست واحدهای پرورش طیور و جوجه کشی
واحدهای طیور فاقد پروانه ،واحد فاقد پروانه معتبر و واحد با فعالیت غیر مجاز در هر شهرستان با همکاری
اعضاء کارگروه ساماندهی تهیه و جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه ساماندهی استان ارسال گردد.
ماده :4
در رابطه با واحدهای فاقد پروانه معتبر و واحد با فعالیت غیر مجاز بر حسب نوع و شدت تخلف با تصمیم
کارگروه ساماندهی به استناد قانون نظام جامع دامپروری و قانون سازمان دامپزشکی و دستورالعمل های
مربوطه ،به مجازات هایی از قبیل معرفی به مراجع قضایی برای اعمال تبصره  3ماده  5قانون نظام جامع
دامپروری  ،تعلیق مجوزهای جوجه ریزی ،تجاری نمودن تعرفه های آب ،برق ،گاز و سوخت نیز قطع
دریافت تسهیالت بانکی ،معرفی به سازمان امور مالیاتی ،قطع سهمیه سوخت  ،عدم اجازه جوجه ریزی و
سایر خدمات ارائه شده به واحد پروانه دار اقدام نماید.
ماده:5
در رابطه با واحدهای فاقد پروانه ضمن اعمال مجازات هایی از قبیل تجاری نمودن تعرفه های برق ،معرفی
به سازمان امور مالیاتی و قطع سهمیه سوخت با توجه به شرایط واحد ،نسبت به معرفی به مراجع قضایی
برای اعمال تبصره  3ماده  5قانون نظام جامع دامپروری و پلمپ واحد طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد.
ضمناً بیمه تامین اجتماعی برای اینگونه واحدها به طریقی اعمال گردد تا کارفرما مجبور به پرداخت سهم
بیمه کارفرما گردد.
ماده: 6
واحدهای پرورش طیور که اقدام به جابجایی طیور زنده از سایر واحدها نمایند بعنوان واحد غیرمجاز تلقی
شده که در رابطه با اینگونه واحدها با تأیید کارگروه ساماندهی و طی مراحل قانونی ،درصورت اخذ تأییدیه
بهداشتی تأیید سالمت بالینی و آزمایشگاهی ،نسبت به ارسال طیور به نزدیکترین کشتارگاه اقدام و متعاقب
آن با اخذ تعهد در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعلیق مجوز جوجه ریزی آتی واحد ،بسته به شرایط به مدت 6
تا یک سال و در صورت تکرار نسبت به تشدید تعلیق جوجه ریزی و همچنین معرفی مسئول بهداشتی به

مراجع ذیصالح اقدام خواهد شد.
ماده : 1
نگهداری طیور بیش از سن مجاز و متعارف و بدون بیمه بعنوان پرورش غیرمجاز تلقی شده و در رابطه با
اینگونه واحدها با تأیید کارگروه ساماندهی و طی مراحل قانونی ،درصورت تأیید سالمت بالینی و
آزمایشگاهی گله ،نسبت به ارسال طیور به نزدیکترین کشتارگاه اقدام و متعاقب آن با اخذ تعهد در دفاتر
اسناد رسمی نسبت به تعلیق مجوز جوجه ریزی واحد بسته به شرایط بر اساس دستورالعمل های مربوطه
اقدام خواهد شد.
تبصره :مرجع ذیصالح اعالم سن مجاز نگهداری طیور برای تولید ،معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد
کشاورزی با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور می باشد.
ماده : 8
واحدهای طیور فاقد پروانه که شرایط آنها با ضوابط و مقررات قانون نظام جامع دامپروری کشور و قانون
سازمان دامپزشکی کشور مطابقت داشته باشند در صورت درخواست مالک واحد و مشروط بر اینکه واحد قبل
از سال  3333تأسیس شده باشد با تأیید کارگروه ساماندهی نسبت به تکمیل فرم مربوطه و ارسال آن به
ستاد هماهنگی صدور پروانه های استان جهت بررسی امکان دریافت پروانه اقدام گردد .برای این قبیل واحد
ها در صورت تأیید ستاد مذکور بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ،پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی
صادر خواهد شد.
تبصره  :حداقل ظرفیت تولید با توجیه اقتصادی مندرج در سیاست های ابالغی سال  3336برای واحد
های گوشتی  04هزار قطعه و برای واحد های تخمگذار  34هزار قطعه می باشد.
ماده : 3
واحدهای پرورشی فاقد پروانه که مغایر با ضوابط نظام جامع دامپروری باشند و مالک واحد نسبت به تخریب
بنا و تأسیسات واحد یا تغییر فعالیت به سایر فعالیت های مجاز کشاورزی اقدام نموده باشد با تأیید کارگروه

ساماندهی می توانند به صورت انفرادی و یا به صورت مشارکت و تجمیع چند واحد ( به صورت شرکت
سهامی و یا شرکت تعاونی) نسبت به معرفی زمین دارای ضوابط نظام جامع دامپروری جهت احداث واحد
پرورش طیور اقدام نمایند.
تبصره :این قبیل واحد ها جهت اقتصادی شدن فعالیت آنها ،تا دو برابر ظرفیت تجمیع شده ( متناسب با
ظرفیت هر واحد ) امکان صدور پروانه با رعایت ضوابط و مقررات برای آنها وجود خواهد داشت.
ماده : 71
درصورت درخواست کتبی مالک واحد پلمپ شده مبنی بر تغییر بر سایر فعالیت های مجاز کشاورزی ،با
تأیید کارگروه ساماندهی و اخذ تعهدات الزم در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم هرگونه فعالیت در زمینه
پرورش طیور ،واحد جهت طی مراحل قانونی فک پلمپ معرفی می گردد و بایستی بعد از اجرای حکم و طی
مراحل کامل آن ،تغییر کاربری انجام شود.
ماده: 77
واحدهای جوجه کشی فاقد پروانه که نسبت به خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار و یا تخم سایر پرندگان اقدام
نمایند غیر مجاز تلقی می گردند و با تأیید کمیته ساماندهی و طی مراحل قانونی پلمپ می گردد.در صورت
درخواست تغییر کاربری ،با تایید کارگروه ساماندهی و اخذ تعهدات الزم در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر عدم
هر گونه فعالیت در زمینه طیور ،واحد جهت طی مراحل قانونی فک پلمپ معرفی و پس از اجرای حکم طی
مراحل کامل آن تغییر کاربری انجام شود.
ماده : 72
واحدهای جوجه کشی دارای پروانه معتبر که نسبت به خوابانیدن تخم مرغ و یا تخم سایر پرندگان بدون
گواهی بهداشتی اقدام نمایند با تأیید کارگروه ساماندهی و طی مراحل قانونی ،تخم های نطفه دار موجود در
ستر و هچر و تخم های نطفه دار نگهداری شده در انبار جوجه کشی و جوجه های هچ شده از تخم های
نطفه دار دریافتی غیرمجاز معدوم و با پیگیری از طریق مراجع قانونی نسبت به پلمپ واحد اقدام گردد.

ماده :79
مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استانها و نظارت
عالیه برعهده معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور حسب وظایف
می باشد.
ماده  :74نظارت
مسئولیت نظارت بر اجرای مطلوب دستورالعمل بر عهده کارگروه ملی بوده و حسب مورد نسبت به تهیه
گزارش تحلیلی از عملکرد استانها بصورت دوره ای اقدام می گردد.
این دستورالعمل در  74ماده و  4تبصره تنظیم و از تاریخ ابالغ در کشور الزم االجرا می
باشد.

