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 موضوع عنوان
بررسیی تاار  ایااد شیده از نهوه ساسیخگویی ظفامت مهیی زیسیت به اسیتای  اای سیازما  ننا  مکشدسیی ک یاورزی 

 رویه اای صدور ماوزاای کسب و کاربا  

 سازما  ننا  مکشدسی ک اورزی و مشابع طبیای استا  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

تولیدات دامی و نیازمشدی روز افزو  جمایت ک ییور به ایت تولیداتض وییرورت  مهدودیت امکانات و مشابع مورد نیاز در  

لیاا فراا   ورد  امکیانیات و تسیییکییت  ز  بیه مشنور تسیییریع در فر یشیدایای مربو  بیه   .طلبید  توجیه ویهه بیه    را می

زارت  سیییرمیاییه گیااری و صیییدور ماوزایای ظوزه دام روی صیییشاتی و نیمیه صیییشاتی باشوا  یکی از راابردایای و

که با    باشییدبه نهوی    میت تسییکیل در صییدور ماوزاا می بایسییتایت امر بدلیل ااجکادک ییاورزی ملمداد می شییود.  

 .اای دام روری نماید  ویق به فاالیتترا واگااری ایت ومیفه و ظاف مراظل اوافیض سرمایه گاارا  

روری صیشاتی و اای دام   مانو  ننا  جامع دام روری ک یورض صیدور سروانه فاالیت (5)طبق دسیتورالامل اجرایی ماده  

تولیدات دامی وزارت جکاد مااونت امور و     اورزی و مشابع طبیای واگاار شدهننا  مکشدسی ک   نیمه صیشاتی به سیازما

نه اای تاسیییو و بکره ک ییاورزی به وشوا  سیییاسییت گاارض برنامه ریزض امااشه کششده و ننارت والیه بر صییدور سروا

 برداری دام روری اا تاییت گردیده است. 

اا از  اداره کل مهیی زیسیت اسیتا  یا شیکرسیتا  ییت نامه ماکورض اسیتای  از  (11)با توجه به ایشکه بر اسیا  ماده  

الزامات زیست  جمله رویه اای مورد نیاز در صدور سروانه اای تاسیو و بکره برداری واظداای دام روری بوده و روایت  

اای اخیر از جمله    برخی ویوابی جدید در سیا  سایر می باشیدض ولیکاا بدلیل ابی مهیطی نیز امری ویروری و اجتشا   

و نیز  اسیتفاده از دسیتگاه کود خ ین کت برای واظداای دام روری در زما  تاسییو و صیدور سروانه بکره برداری اولیه

شیده  ض متاسیفانه شیااد برخی موانع در شیروس کسیب و کار فاا   امتصیادی ایت ظوزه  واظداای متقاویی افزایش مرفیت

     است.

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

با توجه به ایشکه اوتبار سروانه اای صیادره از سیوی سیازما  ننا  مکشدسیی ک یاورزی بر اسیا  فرمت ابیسی از سیوی .  1

  صیادر می گردد سیاله  بصیورت هکارض )سیامانه ماوزاای الکترونیکی ک یاورزی( سیماکوزارت جکاد ک یاورزی در سیامانه  

رتیکه اداره کل مهیی زیسیت اسیتا  جوا  اسیتای  مربوطه را نداردض لاا در صیو زما  ایت سروانه وجودو امکا  تغییر در 

ویوابی زیسیت مهیی در طو     و اجرای کامل  روایتمبشی بر   از واظد دام روری  با اخا تاکدنامه اییبصیورت م یرو  و 

مااه به سیازما  ننا  مکشدسیی ک یاورزی اوی  نمایدض متاسیفانه امکا  صیدور سروانه   15ین دوره سرورشیی یکسیاله یا  

 گردد.  مقدور نمی  ضبا مدت اوتبار ین دوره سرورشی مومت بکره برداری

جکت سیاخت دسیتگاه کود خ ین کتض    ود  وجود مرفیت کافی در داخل ک یوربا توجه به شیرایی تهریمی ک یور و  .  2

  توسیاه واظداای دام روری موجود و نیز   ردد تا  ایت امر به وشوا  ین الزا  از سیوی اداره کل مهیی زیسیت باوم میه

 امکا  سایر نگردد.    ضواظد دام روی جدید در استا ایااد  
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کلیه دام روا  صیشاتی و نیمه صیشاتی با توجه به ود  مرفیت سیازی داخلی در تولید دسیتگاه کود خ ین کت و نیاز  .  3

   اای جدی به مهیی زیست استا  خواای  بود. اای  تیض متاسفانه شااد  سیب ا به ایت دستگاه در س

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 02/ 06مورخ 

 1400/ 02/ 18و 

مهیی زیسیت برگزار گردیدض در ن یسیت دو جلسیه با ظویورض سیازما  ننا  مکشدسییض سیازما  جکاد ک یاورزی و سیازما   

او  موویوس ود  ساسیه اسیتای  سیازما  ظفامت از مهیی زیسیت و شیرکت    مشطقه ای به سیازما  ننا  مکشدسیی 

طرح گردید که خوشیبختانه در ایت ن یسیت مرتفع شید. موویوس تاار  ساسیخ اسیتای  ظفامت از مهیی زیسیت و رویه 

ی در دو جلسیه مقرر گردیدض سی یشکادات در صیهت اصیلی شیورا طرح و تاییت اای سیازما  مکشدسیی سو از بهم و بررسی

 تکلیف گردد.

 پیشنهادات 

  درج توضیحات در پروانه اداره کل جکاد ک اورزی استا ض اختیارات استانی  ز  را از وزارت جکاد ک اورزی به مشنور  .  1

نماید  برداریبهره    های استا   و    اخا  ننا  مکشدسی ک اورزی  تا  سازما   مید  مکلف گردد  با  را  مربوطه  سروانه اای 

. هشانچه  ساله صادر نماید  4مهیی زیست در متت سروانهض بصورت  ا شده از سوی اداره کل  تاکدات زیست مهیطی اخ

واظد صشفی امدا   ز  را وملیاتی نشموده  ض  زیست مهیطی  مشدرج در تاکدنامه  مفاد  بازه زمانی تاییت شده بر اسا 

 نسبت به ابطا  سروانه ماکور امدا  نماید.  مومف است تا ننا  مکشدسی ک اورزی استا   سازما باشدض 

مساودت  امکاری    .2 استا و  زیست  کل مهیی  ن  اداره  نگارشدر  استای   هوه  مکشدسی    اای  جوا   ننا   سازما  

با م کیتی ننیر  واظداای متقاوی تاسیو دام روری که  در خصوص    ضاز طریق سشاره واظد سرمایه گااری  ک اورزی

نسبت به صدور سروانه بکره بردای با مید    بتواندننا  مکشدسی  که سازما     نهویکهبه  ماول یاد شده مواجه می باششدض  

 امدا  نماید. ضتاکدات  ز  در سروانه

ستا  در ساخت دستگاه  اای واظداای صشاتی ا  و توانمشدیاستفاده از مرفیت  جکاد ک اورزی امدامات  ز  جکت  .  3

اا با م کیت مهیی  در دستور کار خود مرار داد تا واظد   کود خ ن کت مورد نیاز واظداای دام روری سطح استا 

 زیستی مواجه نگردند.

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 مانو  ننا  جامع دام روری؛.  1

 ؛ مانو  ننا  جامع دام روری ک ور  5دستورالامل اجرایی ماده .2

 ننا  مکشدسی خطا  به دبیرخانه شورا. 11/12/99مورخ  /ت/ 99/3500. نامه شماره3

 


