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  مقدمه

ی ها تیحساس به توجه با وی رنگ مرغ وی بوم وریطی ساماندهی راستا در
 روستا اقتصاد در رآنیتأث و وریطی ای ماریبی ولوژیدمیاپ در آنها نقش و موجود

 نیا دار،یپا دیتول در پرورشی بهداشت مناسب طیشرا آوردن فراهم جهت به و
 بشرحی دامپزشک سازمان قانون وی دامپرور جامع قانون استناد به دستورالعمل

. گرددی م ارائه لیذ

  هدف: 1 ماده

يی روستا وی رنگ مرغ ،یبوم وریط پرورش ساختار اصالح وی سامانده
. باشدی م مولد اشتغال وی بهداشت دار،یپا دیتول از تیحما هدف با درکشور

 فیتعار:2 ماده

 جهاد وزارتی بوم مرغ پرورشی واحدها در کهی وریط ی :بوم وریط
ی واحدها اریاخت در مرغ تخم ا یو گوشت دیتول بمنظور و  پرورشی کشاورز
  ردیگی م قراری بهداشت وی بردار بهره پروانهی دارای صنعت

ی دارای رنگ مادر مرغی واحدها در آن کروزه یجوجه کهی وریط ی :رنگ وریط
ی واحدها اریاخت در پولت ا یو مرغ تخم ا یو گوشت دیتول بمنظور و  دیتول پروانه
.  ردیگی م قراری بهداشت وی بردار بهره پروانهی دارای صنعت

 و غاز بوقلمون، اردک، خروس، مرغ، جمله از استی وریط يی:روستا وریط
 خانواده اقتصاد به کمک بمنظوريی روستای ها خانه در که ... و شاخدار مرغ

 وریط محصوالت دیتول بمنظوری مسکونی فضا در و محدود تعداد بهيی روستا
 .شودی می نگهدار

 100 تعداد ازی ستینبايی روستا خانه درهريی روستا وریط تعداد :تبصره
.  باشد شتریبی) بهداشت تیریمد و ونیناسیواکس قابل فنس در(قطعه

اين کارگروه با عضويت معاون امور توليدات دامی يا  :یملی سامانده کارگروه



نماينده ايشان، رئيس سازمان دامپزشکی کشوريا نماينده ايشان، مديرکل دفتر امور 
طيور و زنبورعسل معاونت امور توليدات دامی، مدير کل بهداشت و مديريت 
بيماريهای طيور و زنبورعسل سازمان دامپزشکی کشور، دبير ستاد هماهنگی 

صدور مجوزها، مدير عامل تشکل های ذيربط حسب مورد و با رياست معاون 
                                                   .  امور توليدات دامی تشکيل می گردد

                                                    

 اين کارگروه با رياست رئيس سازمان جهاد کارگروه ساماندهی استانی :
کشاورزی و جانشينی مديرکل دامپزشکی استان، معاون امور توليدات دامی 

سازمان جهاد کشاورزی استان، ، رئيس سازمان نظام کشاورزی و منابع طبيعی 
استان، رئيس سازمان نظام دامپزشکی استان، مديرعامل اتحاديه مرغداران 

گوشتی استان، مدير عامل اتحاديه تخمگذار در محل سازمان جهاد کشاورزی 
استان و با رياست رئيس سازمان جهاد کشاورزی تشکيل می گردد.                 
                             

استان هايی که تشکل مربوطه ندارند بنا به تشخيص رئيس کارگروه، از  :تبصره
 نماينده بخش دعوت بعمل می آيد.

 ازی  بردار بهره پروانهی دارای رنگ مرغ وی بوم وریطی ها واحد : 3 ماده
ی دامپزشک نظام سازمان ازی بهداشت پروانه وی  کشاورزی مهندس نظام سازمان

 کل اداره ازی زیر جوجه مجوز اخذ سپس و سماصط سامانه در اطالعات ثبت با
. باشندی م تیفعال به مجازی دامپزشک

ی ها واحد مورد دری  صنعتی  واحدها تیفعالی ها دستورالعمل هیکل :4 ماده
 نظام سازمان ازی  بردار بهره پروانهی دارای رنگ وی بوم وریط پرورش
 خواهد مصداقی دامپزشک نظام سازمان ازی بهداشت پروانه وی  کشاورزی مهندس
.  داشت

ی رنگ وریط ونیناسیواکس برنامه اساس بری ستیبای رنگ وی بوم وریط  : تبصره



ی های ماریب هیکشورعلی دامپزشک سازمانی بهداشت ضوابط اساس بری بوم و
 .گردند نهیواکس وریط رداریواگ

 از پسی دامپزشکی هماهنگ با است موظفی دام داتیتول بهبود معاونت :5 ماده
 ،یدامپرور جامع قانون 5 ماده استناد به وی سامانده کارگروه دری ریگ میتصم

ی ها دستگاه بهی رنگ وی بوم مجاز ریغ پرورشی واحدهای معرف به نسبت
 واحد پلمپی ریگیپ جهتيی قضا مراجع و خدمات ارائه عدم جهت ربطیذيی اجرا
.   دینما اقدام

 وریط رمجازیغ واحد بردار کشوربهرهی فعلی اضطرار طیشرا به بنا :تبصره 
 تیرعا با تواندی می سامانده کارگروه مصوبه اخذ با استانی رنگ ومرغی بوم

ی مجوزها اخذ نیهمچن و گله سالمت ديیتأ وی ا نهیقرنطی بهداشت مقررات
 وی بردار بهره پروانهی دارا واحد ک یبه را خود وریط ،یدامپزشکی بهداشت
ی ماریب نيیپا سکیر با درمناطقی رنگ مرغ ا یوی بومی صنعت وریطی بهداشت

 . دهد انتقال استان همان

 تیظرف از شیبيی روستای مسکون مناطق دريی روستا وریطی نگهدار :6 ماده 
يی قضا مراجع به مراتب و شده محسوب تخلف دستورالعمل نیا در شده اعالم

.   شد خواهد ارجاع

ی بررس بای ستیبا زارهایچرشال پس از استفاده منظور به اردک پرورش: 7 ماده
 وی زمان بازه در منطقه دری ماریب وعیش طیازنظرشرای استانی سامانده کارگروه

  .بود خواهد ریپذ امکان مشخصی ا منطقه

ی آنفلوانزا ژهیبو وریطی های ماریب نظر از مستمر شیپا استی هیبد  :تبصره 
.  باشدی می الزام پرندگان حاد فوق

 ی های کش جوجه در  انیماک ریسا وی رنگ ،ی وربومیط دار نطفه تخم :8 ماده 
 در . گردد سماصط سامانه ثبت آن اطالعات و شود خوابانده  استان همان مجاز

 نظر از که مجاوری ها استانی  های کش جوجه در ،ی کش جوجه نبود صورت



 اقدام استان دوی دامپزشک توافق با هستند نيیپا حاد فوقی آنفلوانزای ماریب سکیر
. شود

 موظفی دامپزشک کل ادارهی هماهنگ بای دام داتیتول بهبود معاونت: 9 ماده
 جامع قانون 5 ماده استناد به وی سامانده کارگروه دری ریگ میتصم از پس است

ی گواه بدون کهی کش جوجهی ها کارخانه پلمپی ریگیپ به نسبت ،ی دامپرور
 دنیخوابان به نسبت مجاز ریغ بصورت سماصط سامانه در ثبت عدم ا یوی بهداشت

.       دینما اقداميی قضا مراجع قیطر از ندینمای م اقدام دار نطفه تخم

 پرورش واحد دری ستیبا حاً یترجی وبومی رنگ وریط پولت انتقال :10 ماده
 کل اداره وی دام داتیتول بهبود معاونتی هماهنگ با و  انجام استان مجازهمان
 نبودن کانون طیشرا اساس بری صنعتی ها واحد به انتقال قابل استانی دامپزشک

.   شد خواهد داده حمل اجازه گلهی بهداشت طیشرا و مقصد استان

 و استان مجاز کشتارگاه دری ستیبا صرفاً ی بوم وی رنگ وریط کشتار : 11 ماده
. ردیگ انجام کشتارگاه نیکترینزد ای

ی گواه بدون آنی ها فرآورده وی رنگ وی بوم وریط نقل و حمل: 12 ماده
 فیتکل نيیتع به نسبت فیتوق صورت در و بوده ممنوعی دامپزشک حملی  بهداشت
.  گردد اقدام مقررات برابر مورد حسب محموله

ی ورمادررنگیط برداران بهره است الزمی اجبار مهیب قانون اساس بر :13 ماده
. ندینما اقدامی دیتولی ها جوجه نمودن مهیب به نسبتی بوم و

 تیمحور با تا است الزم ،یرنگ وی بوم وریطی ساماندهی راستا در: 14 ماده
 ويی ورروستایط عرضهی ها بازارچهی سامانده طرح ،یدامپزشک سازمان

 .   گردد نیتدوی ساماندهی مل کارگروه در رپرندگانیسا

 گزارشات هیته به نسبت تا است موظفی استانی سامانده کارگروه :15 ماده
 معاونت به و اقدام دستورالعمل نیای اجرا از ماهه 3ی زمان بازه دری ا دوره
. دینما کشورارسالی دامپزشک سازمان وی دام داتیتول امور



ی بررس و نظارتی برا تجربه با کارشناسان از متشکلی کارشناس میت :16 ماده
. گردند نظراعزام موردی ها استان به دستورالعمل نیای اجرا تیوضع

 الزم کشور در ابالغ خیتار از و میتنظ تبصره 5 و ماده 16 در دستورالعمل نیا
.                   باشدی م االجرا

         


