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 وزارت جهاد کشاورزی

 معاونت امور تولیدات دامی

 مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

 

 

 

 

 

 

 

 کشور گوشت قرمسشیر و فرآیند تولید یکپارچه 
و  

زنجیره های تولید تا عرضه محصول نهایی  ایجاد 
 (فعالیت مجوزبانضمام شرایط و ضوابط صدور )

 

 

 

 گروه بهبود تولید ات دامی: و تدوین تهیه
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لذٔٝ ْ

تخـٟای خلٛكی  دس عَٛ تش٘أٝ ٞای تٛػؼٝ ظشفیت ٞای تؼیاسی دس صٔیٙٝ ٌٛؿت لشٔض ٚ ؿیش ایداد ؿذٜ ٚ

اص ػٛی دیٍش كٙایغ خٙثی ٔشتثظ تا تِٛیذ ایٗ ٔحلٛالت ٘یض تٝ . ٔتؼذد ٚ فشاٚا٘ی ٘یض دس ایٗ استثاط ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ

أا دسحاَ حاضش استثاط واسوشدی ٚ . ٔٙظٛس تمٛیت فشآیٙذ تِٛیذ ٚ اػتفادٜ حذاوثشی اص ٔٙاتغ ٔٛخٛد ایداد ؿذٜ اػت

سای داؿتٗ یه تاصاس تا ػاختاس سٚاٖ ٚ ػُٟ تٙحٛیىٝ فاكّٝ تیٗ تِٛیذ ٚ ػشضٝ واال یی ٔاتیٗ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ بأحتٛ

تٝ ػٛد ٚ ٔٙفؼت ٔغّٛب خٛیؾ دػت  یواٞؾ یافتٝ ٚ ٞش یه اص اخضا ٚ ػٙاكش ص٘دیشٜ خلٛكا تخؾ ٞای تِٛیذ

الصْ  تِٚی تؼأالیاتٙذ، ٚخٛد ٘ذاسد، تؼثاستی ظشفیتٟای الصْ دس تخـٟای تِٛیذی ٚ كٙایغ خٙثی ٔشتثظ ایداد ؿذٜ 

دس ایٗ ساػتا الصْ اػت، فشآیٙذ .ٕ٘ی تاؿذ ٔاتیٗ الیٝ ٞا ٚ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تٝ ٔٙظٛس سؿذ ٚ ؿىٛفایی ٔدٕٛػٝ تشلشاس

یىپاسچٝ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ دس خٟت واٞؾ حاؿیٝ تاصاس ٚ اػتفادٜ اص وّیٝ ظشفیتٟای ٔٛخٛد تٝ ٔٙظٛس ؿفاف 

اتالؽ ػیاػتٟای التلاد ٔماٚٔتی تٛػظ  دس ساػتایٔضاف تش آ٘ىٝ ایٗ حشوت  .ػاصی فؼاِیتٟای تِٛیذ كٛست پزیشد

اص ایٗ . ٔحؼٛب ٔی ٌشدد٘یض  ٞای التلادی فؼاِیت آحاد خأؼٝ دس حذاوثشی ٔـاسوت  خٟتسٞثش ٔؼظٓ ا٘مالب ٚ دس 

٘دیشٜ ٞای تِٛیذ تا تٟثٛد صایداد ٚ سٚ ػیاػت حٕایت اص ؿشوت ٞای داسای فشآیٙذ یىپاسچٝ تِٛیذ ؿیش ٚ ٌٛؿت لشٔض ٚ 

 .ػشضٝ ٔحلَٛ ٟ٘ایی اص تش٘أٝ ٞای ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی ٚصاست خٟاد وـاٚسصی ٔی تاؿذ

 تبیین ساختار موجود درصنعت تولید شیر و گوشت قرمزکشور -1

دس حاَ حاضش تٍٙاٟٞای تِٛیذ وٙٙذٜ ؿیش ٚ ٌٛؿت لشٔض یا تؼیاس تضسي ٚ تا ظشفیتٟای تاال تٛدٜ یا دس ػغٛح 

ظشفیتٟای ایداد ؿذٜ كٙایغ خٙثی ٔٛسد ٘یاص ایٗ تٍٙاٟٞای تِٛیذی ٘یض اص . یتی ٔتٛػظ تا وٛچه لشاس داس٘ذظشف

تٝ دِیُ ػذْ استثاط ٚ تؼأُ ٔا تیٗ  دس چٙیٗ ؿشایغی .سا تـىیُ ٔی دٞٙذواسٌاٟٞای وٛچه تا واسخا٘ٝ ٞای تضسي 

ػٙاكش حّمٝ كشفا تٝ د٘ثاَ ػٛد ٚ ٔٙفؼت تٍٙاٜ تِٛیذی ٚ ، ٞش یه اص اخضا ٚ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ

اص ایٗ سٚ سٚاج ٚاػغٝ ٌشی ٚ دالِی دس آٖ ٚ ٔاتیٗ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تٝ ٔشٚس صٔاٖ ؿىُ . خذٔاتی خٛد ٔی تاؿٙذ

تٙاتشایٗ تِٛیذات  وٙٛ٘ی اص . ٌشفتٝ ٚ تٛػؼٝ یافتٝ اػت ٚ تؼثاستی تٝ خضء الیٙفه ػاختاس كٙؼت تثذیُ ؿذٜ اػت

، اخق ٞای ػّٕىشدی ٔٙاػثی تشای سؿذ، واسایی ٚ تٟشٜ ٚسی تشخٛسداس ٘ثٛدٜ ٚ تاصدٜ ػشٔایٝ ٌزاسی ٔٙاػثی ٘ذاسدؽ

 . ٘یض ٕ٘ی تاؿذ ؿفافیت ٚ ا٘ؼغاف پزیشی الصْ دس تشخٛسد تا ؿشایظ ٘أٙاػة داسای افضٖٚ تش آ٘ىٝ

ٞایی تشای ٔلشف وٙٙذٜ سا افضایؾ دالِی ٌشی فاكّٝ ٔاتیٗ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ سا عٛال٘ی ٕ٘ٛدٜ ٚ لیٕت ٖ

تِٛیذ  دس چٙیٗ ؿشایغی. واالی تِٛیذی، سضایت ٔٙذی الصْ تشای ٔلشف وٙٙذٜ سا ایداد ٕ٘ی وٙذدادٜ، تغٛسیىٝ 

اص ػٛی دیٍش  .ٔحلَٛ تشای تِٛیذ وٙٙذٜ وٝ تٝ د٘ثاَ  حذاوثش ػٛد اص ٔحلَٛ تِٛیذ ؿذٜ اػت، ػٛد آٚسی ٘ذاسد

ی اص واالی تِٛیذ ؿذٜ سا خٛاٞاٖ اػت تا تٛخٝ تٝ لیٕت تاال ٚ ویفیت پاییٗ تٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٘یض وٝ سضایت ٔٙذ

تٙاتشایٗ تٛخٝ ٚ دلت دس اسصیاتی ٔؼیاسٞای ػّٕىشدی ٘ظیش ضشیة تثذیُ خٛسان، دسكذ .خٛد ٘شػیذٜ اػت ٔغّٛب

لشٔض ٔی تٛا٘ذ تٝ تٟثٛد تّفات، افضایؾ ٚصٖ، ضشایة تاسٚسی، صایؾ ٚ سا٘ذٔاٖ تِٛیذ ٔثّی ٚ غیشٚ دس تِٛیذ ؿیش ٚ ٌٛؿت 

تِٛیذ ؿذٜ ٚ  یاتی ٔحلٛالتستاصا٘حٜٛ ػاختاس تاصاس ٚ افضٖٚ تش آ٘ىٝ  .واسایی ٚ تٟشٜ ٚسی دس ایٗ كٙؼت تیا٘دأذ

ِیذ ٌٛؿت ٕ٘ایی اص ٚضؼیت ٔٛخٛد دس تٛ 1 ؿٕاسٜ دس ؿىُ .فشآیٙذٞای پغ اص تِٛیذ ٔحلَٛ ٘یض ٘یاص تٝ تاصٍ٘شی داس٘ذ

 .لشٔض ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت
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 شمایی از وضعیت موجود در صنعت تولید گوشت قرمز: 1شکل 

 

 سا (Integration) ٘تیدٝ اخشای فشآیٙذ یىپاسچٝ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ تٟثٛد ٚضؼیت ٔٛخٛد دس :2ؿىُ ؿٕاسٜ 

 .٘ـاٖ ٔی دٞذ

 

یىپاسچٝ، حاؿیٝ تاصاس تٝ دِیُ حزف دالِی ٌشی ٔشتفغ ؿذٜ ٚ تِٛیذ تا ؿفافیت ٚ ٔالحظٝ ٔی ؿٛد وٝ دس ػاختاس 

 .ػِٟٛت تیـتشی ا٘داْ ٔی ؿٛد

 شمایی از وضعیت موجود در صنعت تولید شیر: 3شکل 

میدان عرضه دام

خوراک دام
دارو، واکسن و

خدمات فنی و مشاوره ای 

واسطه گری

واسطه گری
واسطه گری

واسطه گری

پرواربند

مصرف کننده نهایی

کشتارگاه

دام ابتدای پروار

دام پرواری

محصول نهایی

خوراک،واکسن،

خدمات فنی

واحد داشتی

تولید کننده دام )
(پرواری

پرواربند

کشتارگاه

مصرف کننده 
نهایی

فروشگاه های 
زنجیره ای، میادین 

میوه و تره بار 

شرکت یکپارجه 
کننده

 بازخورد اطالعاتیپرواربندپرواربند

 دام پروارشده

 قبل ازتولید 

نهاییمحصول    پس ازتولید 
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سا  (Integration) ٘تیدٝ اخشای فشآیٙذ یىپاسچٝ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ تٟثٛد ٚضؼیت ٔٛخٛد دس :4ؿىُ ؿٕاسٜ

 .٘ـاٖ ٔی دٞذ

 

 

 مزایای ساختار یکپارچه تولید -2

تٛػؼٝ پایذاس كٙایغ تخؾ وـاٚسصی ٚ اص خّٕٝ ٟٕٔتشیٗ  اػتشاتظی ٞای تٛػؼٝ وـٛسٞا تذٖٚ یىی اص ساٞىاسٞای 

اص . ػّٕی د٘یا لشاس ٌشفتٝ اػت تشدیذ ٕٞىاسیٟای تیٗ تٍٙاٞی ٔحؼٛب ٔی ؿٛد وٝ دس ػاِیاٖ اخیش ٔٛسد تٛخٝ خٛأغ

های زنجیره تولید تا بهبود و توسعه حلقه و  خوشه سازی ٟٕٔتشیٗ ٚ ٔغشح تشیٗ ٕٞىاسیٟای تیٗ تٍٙاٞی

خوراک داممرکز تولید تلیسه دارو، واکسن و

خدمات فنی و مشاوره ای 

واسطه گری

واسطه گری واسطه گری

کارخانه یا کارگاه فرآوری 
شیر

واحد داشتی

فروشگاه عرضه 

کارخانه یا کارگاه 
فرآوری شیر

مرکز جمع آوری شیر

ده
ش
ی 

ر
آو

ر
 ف
ل
صو

ح
م محصول تولیدی محصول تولیدی

خوراک،واکسن،

خدمات فنی

مرکز تولید 
تلیسه

واحد 
داشتی

کارخانه یا کارگاه 
فرآوری و بسته 

بندی شیر

مصرف کننده نهایی

فروشگاه های 
زنجیره ای، 

میادین میوه و تره 
بار 

شرکت 
یکپارچه 

کننده

واحد 
داشتی

واحد 
داشتی

مرکز جمع 
آوری شیر

 مصرف کننده نهایی

 قبل ازتولید

محصول فرآوری 

 شده

 بازخورد اطالعاتی

  پس ازتولید

 محصول تولیدی
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ٚ وـٛسٞای پیـشٚ ( یٛ٘یذٚ)دس د٘یا تٛػؼٝ خٛؿٝ ٞا تا ٕٞىاسی ػاصٔاٖ تیٗ إِّّی تٛػؼٝ كٙؼتی .اػت  عرضه کاال

دس ایشاٖ ایٗ ٔٛضٛع دس دػتٛس واس ػاصٔاٖ كٙایغ وٛچه ٚ ؿٟشوٟای كٙؼتی ایشاٖ تا .ٔا٘ٙذ ایتاِیا ا٘داْ ٔی ؿٛد

. ٔحٛسیت ٚصاست كٙایغ لشاس داسد

تٝ ٔدٕٛػٝ ای اص تٍٙاٟٞای التلادی ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ دس یه ٔحذٚدٜ خغشافیایی خاف، یه ٔحلَٛ ٚ ؿٝ خٛ

ایٗ ٔحذٚدٜ خغشافیایی ٔی تٛا٘ذ چٙذیٗ سٚػتا، یه ؿٟشن ٚ یا یه ؿٟش . یا چٙذ ٔحلَٛ ٔىُٕ ٞٓ سا تِٛیذ ٔی وٙٙذ

ػة كشفٝ ٞای التلادی تا یىذیٍش استثاعات ػٙاكش ٚ اخضاء تـىیُ دٞٙذٜ خٛؿٝ ٞا تشای ن.ٚ حٛٔٝ آٖ سا دس تشتٍیشد

استثاط .ػٕٛدی ٚافمی تشلشاسٕ٘ٛدٜ ٚضٕٗ سلاتت تا یىذیٍش دستؼیاسی اص ٔٛاسد ،ٕٞىاسی خٕؼی ٚالذأات ٔـتشن داس٘ذ

دسٚ٘ی ایٗ تٍٙاٟٞا واٞؾ دٞٙذٜ ٞضیٙٝ ٞا ٚتؼٟیُ وٙٙذٜ دػتشػی تٝ ٟ٘ادٜ ٞا ،دا٘ؾ ٚفٙاٚسی تِٛیذ،تاصاسٞای فشٚؽ 

 .اصٞای ٔـتشن ٔـتشی خٛاٞذ تٛدٚتأیٗ ٘ی

دسپیٛ٘ذ ػٕٛدی ٔشاحُ ٔختّف تِٛیذ ٚیا فاصٞای .پیٛ٘ذ دسٖٚ خٛؿٝ ٞا دٌٚٛ٘ٝ استثاعات ػٕٛدی ٚافمی سادستش ٔی ٌیشد

تِٛیذی ٚخذٔاتی ٔـتشن دسیه ٔدتٕغ ٔحّی ا٘داْ ٔی ٌیشد ٚص٘دیشٜ دادٜ ٚػتا٘ذٜ تِٛیذ یه واالی خاف ایداد 

دسپیٛ٘ذ افمی تٍٙاٟٞای ٔـاتٝ وٝ تٝ تِٛیذ یه واالی خاف ٔثادست . (ص٘دیشٜ ٞای تِٛیذتٟثٛد )ؿذٜ ٚتٛػؼٝ ٔی یاتذ

ٚدسٕٞاٖ حاَ وٝ تا یىذیٍش دسحاَ سلاتتٙذ تا  یه ٔىاٖ تٕشوض ٔی یاتٙذ تٝ ٘ٛػی سلیة یىذیٍش٘ذ،دس ٚ ٔی ٚسص٘ذ

اصی تِٛیذ ؿیش ٚ ٌٛؿت لشٔض تشایٗ اػاع ٔضایای فشآیٙذ یىپاسچٝ ع .یىذیٍش دستؼیاسی اص أٛس ٕٞىاسی ٔی ٕ٘ایٙذ

 :وـٛس تٝ ؿشح ریُ ٔی تاؿذ

  لیٕت تٕاْ ؿذٜ ٔحلَٛ واٞؾٚ ( دالَ ٞا)حزف ٚاػغٝ ٞا 

  تٙظیٓ ٚ ثثات پایذاس لیٕتٟا ٚ ا٘ضثاط ٚ تؼادَ تاصاس

  تاال سفتٗ تٟشٜ ٚسی ٚ واسایی ٚاحذٞا

  وٙتشَ تیٕاسیٟا

 ٚسٚدی ٞا ٚ یافتٗ تاصاس ، ػذْ تأیٗاص خّٕٝ سیؼه لیٕت ٚ تِٛیذ واٞؾ سیؼىٟای ٔتؼذد 

 دس ٔٛالغ تحشاٖ  ٚ ؿیشی تٛٔی ػاصی ٘ظاد ٚ یا أىاٖ ػٙتض ٘ظاد ٌٛؿتی

  َٛتاال تشدٖ وٕیت ٚ ویفیت تِٛیذ اصعشیك دسخٝ تٙذی ویفی ٚاػتا٘ذاسد ػاصی ٔحل

  ٔذیشیت تِٛیذ ٚ تش٘أٝ سیضی دلیك دس ػغح والٖ وـٛسی

 افضایؾ تٛاٖ ػّٕی ٚ تحمیماتی 

 دس ٔلشف وٙٙذٜ ٟ٘ایی اص واالی تِٛیذی ضایت ٔٙذی ایداد ٔغّٛتیت ٚ س 
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 ٜتٟثٛد ٔؼیاسٞا ٚ ؿاخق ٞای ػّٕىشدی ٚاحذٞای تِٛیذ وٙٙذ 

  (خلٛكا تشای ٔضاسع وٛچه)دػتشػی آصاد تٝ ٔٙاتغ ٚسٚدی، خذٔات ٚ اعالػات تِٛیذ 

 تأیٗ ٔٙاتغ ٔاِی الصْ ٚ تؼٟیالت اػتثاسی خلٛكا تشای ٚاحذٞای وٛچه 

 خاسی تشای ٔحلٛالت تِٛیذیایداد تش٘ذ ٚ ٘اْ ت  

  انتخاب ساختار مطلوب تولید -3

تٟثٛد ٚ ایداد حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تٝ ٔٙظٛس یىپاسچٝ ػاصی تِٛیذ ٔحلَٛ ٔی تٛا٘ذ تلٛست ٔاِىیتی یا لشاسداد 

پزیشفتٝ  ٔـاسوتی تاؿذ، ٞش چٙذ تشاػاع ٔغاِؼات وـٛسٞای ٔٙتخة ػاختاس لشاسدادی تٝ كٛست یه چاسچٛب ٔغّٛب

ؿذٜ ٚ خلٛكا تشای پشٚسؽ دٞٙذٌاٖ وٛچه أىاٖ دػتشػی تٝ ٚسٚدی ٞای خاف خٟت تِٛیذ ٔحلَٛ ٚ تاصاس 

ٔٙاػة تشای فشٚؽ سا آػاٖ ٔی وٙذ، ِٚی اص آ٘دائیىٝ ظشفیت ٞای كٙایغ خٙثی ایداد ؿذٜ دس وـٛس وٝ تؼٙٛاٖ حّمٝ 

ػتا٘ی ٚ ٔٙغمٝ ای ایداد ؿذٜ ا٘ذ، لاػذتا تشاػاع ٞای ص٘دیشٜ تِٛیذ تا ػشضٝ ٔحلَٛ ٔحؼٛب ٔی ؿٛ٘ذ، تٝ كٛست ا

 .ظشفیت ٞای ٔٛخٛد ٔی تٛاٖ ٘ؼثت تٝ تؼییٗ ٘ٛع ػاختاس ٔاِىیتی ٚ یا لشاسدادی الذاْ ٕ٘ٛدػایی آٔایؾ ػشصٔیٗ ٚ ؿٙا

دس ٞش كٛست ٘ظش تٝ ایٙىٝ ٞذف اص ایداد ػاختاس یىپاسچٝ تِٛیذ تٝ ٞیچ ٚخٝ ایداد ظشفیت ٞای خذیذ ٚ یا ٔاصاد تش 

تّىٝ ٞذف اػتفادٜ اص ظشفیت ٞای خاِی كٙؼت ٚتٝ واسٌیشی آٟ٘ا دس چشخٝ تِٛیذ ٚ تٛصیغ ٔی . آ٘چٝ ٚخٛد داسد، ٘یؼت

تٙاتشایٗ تٝ تٙاػة ٚخٛد أىا٘ات ٔشتثظ تا ص٘دیشٜ تِٛیذ دس ٞش اػتاٖ یا ٔٙغمٝ ٔی تٛاٖ ػاختاس ٔغّٛب تِٛیذ سا . تاؿذ

ٞضیٙٝ  ٚ اس پشٚسؽ ٔـاسوتی تٝ دِیُ تؼٟیٓ سیؼه لیٕت ٚ تِٛیذٞش چٙذ ٔدذدا تاویذ ٔی ٌشدد وٝ ػاخت. تشٌضیذ

 .تشخٛسداس اػت یاص پایذاسی تیـتش ،تشای پشٚسؽ دٞٙذٌاٖػشٔایٝ ای وٕتش 

   تولید یکپارچه اصول ساختار -4

اَٚ ؿشوت ٞای . دٚ ٚخٝ اكّی دس ٞش ٘ٛع اص ػاختاس تِٛیذ یىپاسچٝ، اػٓ اص ٔاِىیتی یا ٔـاسوتی ٚخٛد داسد 

یىپاسچٝ وٙٙذٜ وٝ تا تٛخٝ تٝ اػتفادٜ اص ظشفیتٟای ٔٛخٛد، اتحادیٝ ٞا ٚ ؿشوت ٞای تؼاٚ٘ی دأذاساٖ ٚ پشٚاستٙذاٖ ٚ 

دٞا ٚ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ وٝ دس ػاختاس ٔاِىیتی دس ٔاِىیت ٚ دْٚ ٚاح ػایش ؿشوتٟای خلٛكی ٔشتثظ سا ؿأُ ٔی ؿٛ٘ذ

د ٚ دس ػاختاس ٔـاسوتی دس لاِة پیٕاٖ یا لشاسداد تا ؿشوت یىپاسچٝ وٙٙذٜ ٕٞىاسی ٖیه فشد حمیمی یا حمٛلی لشاس داس

  .ٔی وٙٙذ

تا ویفیت ٚ  ٚ حشوت اص تِٛیذ وٕی تٝ ػٕت تِٛیذدس فشآیٙذ یىپاسچٝ تِٛیذ تشای افضایؾ واسایی ٚ تٟشٜ ٚسی 

سٚ٘ذ تٟثٛد وٕی ٚ ویفی دس  ٔغّٛتیت تٟتش، ؿاخلٟا ٚ ٔؼیاسٞای ػّٕىشدی تؼشیف ٔی ؿٛد وٝ تِٛیذ وٙٙذٜ ٔتٙاػة تا

تِٛیذ ٔحلَٛ ٚ تشاػاع ٔؼیاسٞای تؼییٗ ؿذٜ، اص عشف ؿشوت ٔدشی ٚ ٕٞاًٞٙ وٙٙذٜ فؼاِیت، واسٔضد دسیافت وشدٜ 

   . ٚ تش اػاع آٖ تـٛیك ٚ یا خشیٕٝ ٔی ؿٛد
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 بستر قانونی -5

  ٜلاٖ٘ٛ تش٘أٝ چٟاسْ تٛػؼٝ تٝ حٕایت اص ایدادپیٛ٘ذ ٔٙاػة تیٗ تٍٙاٟٞای وٛچه،ٔتٛػظ  39ٔاد

ا٘داْ تٕٟیذات الصْ تشای تمٛیت  ص٘دیشٜ ٞا ٚ ،تٛػؼٝ ؿثىٝ ٞا،خٛؿٝ ٞا ٚ(اػغای وٕىٟای ٞذفٕٙذ)ٚتضسي

تٛػظ ٚتٛػؼٝ ٔشاوض اعالع تٛاٖ فٙی ٟٔٙذػی ،تخللی،تحمیك ٚتٛػؼٝ ٚتاصایاتی دس تٍٙاٟٞای وٛچه ْٚ

 (ٔتٛػظ تلٛیة لاٖ٘ٛ سلاتت پزیش وشدٖ كٙایغ وٛچه ٚ)سػا٘ی ٚتداست اِىتشٚ٘یه تشای آٟ٘ا اؿاسٜ داسد

  ػٙذ تٛػؼٝ تخؾ تؼاٖٚ ٚ حٕایت اصؿىُ ٌیشی ا٘ٛاع تـىّٟای ٍٕٞٗ،ٔىُٕ ٚخٛؿٝ ای ٚاػٕاَ ٔذیشیت

                      تِٛیذ ٚتٛصیغ چای،تش٘ح،ٔیٜٛ ٚتىٕیُ ص٘دیشٜ تِٛیذ،تٛصیغ خذٔات ٟٔٓ تٛیظٜ دس  یىپاسچٝ ٚ

 تشٜ تاس،صػفشاٖ،كٙایغ دػتی ٚفشؽ،كٙایغ غزایی،كٙایغ ٔؼذ٘ی ٚكٙایغ ٔتىی تٝ كٙایغ تضسي ٚٔادس

  ٜای، تشٚیدی، فشٍٞٙی، آٔٛصؿی،  تٝ ٔٙظٛس ػأا٘ذٞی أٛس ٔـاٚسٜ : ٘ظاْ خأغ دأپشٚسی وـٛس لاٖ٘ٛ 15ٔاد

أٛس خذٔاتی ٚ ٘ظاست تش ٘حٜٛ ػّٕىشد اؿخاف حمیمی ٚ حمٛلی ؿاغُ ٔٛضٛع ایٗ ٔغاِؼاتی، تحمیماتی ٚ 

لاٖ٘ٛ، ٚصاست خٟاد وـاٚسصی ٔىّف اػت تشتیثی اتخار ٕ٘ایذ تا اص عشیك ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی وـاٚسصی ٚ 

ص ٔٙاتغ عثیؼی وـٛس، پشٚا٘ٝ تاػیغ تـىّٟا ٚ ٔشاوض خذٔات دأپشٚسی غیشدِٚتی حذاوثش ظشف یه ٔاٜ پغ ا

 . ثثت دسخٛاػت ٔتماضی ٚ تىٕیُ پشٚ٘ذٜ، كادس ٌشدد

 زنجیره تولید و تامین -6

دس ( 4تا  1،اؿىاَ ؿیش ٚ ٌٛؿت لشٔض) یىپاسچٝ ػاصی حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ پغ اص تِٛیذ ٔحلَٛ: تؼشیف فشآیٙذ

ػِٟٛت دػتشػی ساػتای افضایؾ اسصؽ افضٚدٜ، ؿفافیت تِٛیذ،حزف دالالٖ، واٞؾ حاؿیٝ تاصاس ٚ ٞضیٙٝ ٞای تِٛیذ ٚ 

 ، دا٘ؾ ٚ  فٗ آٚسی تِٛیذ، تاصاسٞای فشٚؽ ٚ تأیٗ ٘یاصٞای ٔشتثظ تا تِٛیذ ٔحلَٛٚ ٚسٚدی ٞای ٔحلَٛ تٝ ٟ٘ادٜ ٞا

 :زوجیرٌ تًلیذ شیر  ي اجساء حلقٍ َب -6-1

ٜ یا واسخا٘ٝ خٛسان داْ،واسخأٖشوض تِٛیذ تّیؼٝ،، (ثاتت ٚ ػیاس)ٚاحذٞای تِٛیذ وٙٙذٜ ؿیش، ٔشوض خٕغ آٚسی ؿیش

      .واسٌاٜ فشآٚسی تِٛیذ ؿیش،واسٌاٜ تؼتٝ تٙذی ؿیش ٚ فشآٚسدٜ ٞای ِثٙی، فشٚؿٍاٜ ػشضٝ واالٞای تِٛیذی

 :حلقٍ َب ي اجساء زوجیرٌ تًلیذ گًشت قرمس -6-2

ٚاحذٞای تِٛیذ وٙٙذٜ ٌٛؿت لشٔض، واسخا٘ٝ خٛسان داْ، ٔیذاٖ ػشضٝ داْ، ،(تِٛیذ وٙٙذٜ داْ ٘ش)ٚاحذٞای داؿتی

 .فشٚؿٍاٜ ػشضٝ واالٞای تِٛیذی ،وـتاسٌاٜ داْ، واسٌاٜ تؼتٝ تٙذی ٌٛؿت لشٔض،واسٌاٜ فشآٚسی تِٛیذ ٌٛؿت

ؿثىٝ ٞای تأیٗ داسٚ ٚ ٚاوؼٗ، حُٕ ٚ ٘مُ داْ ٚ  دس ساػتای تـىیُ حّمٝ ٞا ٚ ص٘دیشٜ ٞای تِٛیذ، ٕٞچٙیٗ

      صؽ تؼٙٛاٖ تخؾ ٞای استثاعی، خٛسان، تٛصیغ ٚ ػشضٝ ٔؼتمیٓ ٔحلَٛ ٟ٘ایی، تخؾ تحمیمات، تٛػؼٝ ٚ آٔٛ

 .تٛػؼٝ ٔی یاتٙذتاصاس سػا٘ی ٚ تحمیماتی 

 : سبزمبوُب يارگبوُبی مسئًليظبیف  -6-3

 ٕٞاٍٞٙی ٚ ٘ظاست  تخلیق اػتثاس، پـتیثا٘ی،: ٚصاست خٟاد وـاٚسصی  ٔؼاٚ٘ت أٛس داْ
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 تؼٙٛاٖ ؿشوت یىپاسچٝ ػاص اتحادیٝ ٞا ٚ ؿشوت ٞای تؼاٚ٘ی ٚ تخـٟای خلٛكی ٔشتثظ: ٔدشی پشٚطٜ

 ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی ٔٙاتغ عثیؼی ٚ أٛس داْ: كادس وٙٙذٜ ٔدٛص

یادآٚسی ٔی ؿٛد ٞش یه اص حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تِٛیذ ٘یض تا ٞٓ افضایی تٛاٖ ٚ أىا٘ات ٔٛخٛد، لادس تٝ ایداد خٛؿٝ دس 

 .صٔیٙٝ فؼاِیت ٔٛسد ٘ظش خٛد خٛاٞٙذ تٛد

 :اَذاف -6-4

  ٚ ٌٛؿت لشٔض تا تٛخٝ تٝ ػثذ ٔغّٛب ٔلشف آحاد خأؼٝ ٚ ایداد أٙیت غزاییتِٛیذ ؿیش 

 اكالح ػاختاس وؼة ٚ واس ٚ واٞؾ حاؿیٝ تاصاس 

 ؿفافیت تاصاس ٚ ػِٟٛت دػتشػی تٝ ٚسٚدی ٞای ٔحلَٛ اص عشیك تٕشوض فؼاِیت ٞا 

  فیتِٛیذ وٙٙذٜ ٚ ٌزاس اص تِٛیذ وٕی تٝ تِٛیذ ویافضایؾ واسایی ٚ تٟشٜ ٚسی ٚاحذٞای 

  ٚ أىاٖ ٚسٚد فٗ آٚسیٟای ٘ٛیٗ تٝ كٙؼت تِٛیذ ٚ اػتفادٜ اص واسؿٙاػاٖ ٚ ٔتخللیٗ واسآٔذ دس ٞذایت

 ساٞثشی تِٛیذ ٔحلَٛ

 افضایؾ دسآٔذ تِٛیذ وٙٙذٌاٖ دس خٟت حفظ ٚ ثثات تِٛیذ 

 واٞؾ سیؼه لیٕت ٚ تاصاس فشٚؽ 

 تشٚیح ٚ تٛػؼٝ فشًٞٙ ٞٓ افضایی تٛاٖ، ٘یشٚٞا ٚ أىا٘ات ٔٛخٛد 

 َٛافضایؾ سلاتت دس تاصاس دس خٟت تؼتش ػاصی تشای تٛػؼٝ كادسات ٔحل 

 (ٔـتشی ٔذاسی)تِٛیذ ٔحلٛالت ٔتٙٛع تا تٛخٝ تٝ رائمٝ ٚ ػفاسؽ ٔـتشی 

 تٟثٛد ؿاخق ٞا ٚ ٔؼیاسٞای ػّٕىشدی اص اتؼاد ٞضیٙٝ ٚ تاصدٜ ػشٔایٝ ٌزاسی  

 تًجیُبت فىی ي اقتظبدی  -6-5

 :تًجیٍ فىی

 (ٚصٖ، ضشیة تثذیُ خٛسان، تاصدٞی الؿٝ، ضشایة تِٛیذ ٔثّی ٚ غیشٚ: ؿأُ)دیؿاخق ٞای واسوش تٟثٛد 

 ٚ واسؿٙاػاٖ فٙی یٗٚاحذٞای پشٚسؽ دٞٙذٜ اص عشیك اػتفادٜ اص ٔتخلق

  ٚ سً٘، عؼٓ، ٔضٜ ٚ خٛؽ خٛساوی ٕٞشاٜ : ؿأُ ٔحلَٛ تِٛیذدس  اػتا٘ذاسدتؼییٗ تٟثٛد ؿاخق ٞای ویفی

  تا ایداد تٙٛع دس ٔحلٛالت

  تٝ ٔٙظٛس تِٛیذ ٌٛػاِٝ ٚ تشٜ اتتذای  ٚاحذٞای داؿتیدس اختیاس داؿتٗ  اص عشیكواٞؾ دس ٚصٖ ٚ ػٗ وـتاس

  لاتُ ػشضٝ تٝ تاصاس ٔلشف تِٛیذی دس ٌٛؿت ٚ سلاتت ویفیت،پشٚاس ٚ ایداد ٔغّٛتیت

 َٛاػتفادٜ اص فٗ آٚسیٟای ٘ٛیٗ دس تِٛیذ ٔحل 

  ٚ ْٔحلَٛ تِٛیذی ٚ واٞؾ تّفات اص عشیك اػٕاَ ٔذیشیت ٞای تٟثٛد ؿاخق ٞای تٟذاؿتی ٚ ػالٔتی دا

 تٟذاؿتی ٚ فٙی ٚ دسیافت اػتا٘ذاسدٞای الصْ دس تِٛیذ ٔحلَٛ
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 : تًجیٍ اقتظبدی

 اص عشیك حزف دالالٖ تا ایداد  دسآٔذ تِٛیذ وٙٙذٌاٖ آٖ افضایؾ اسصؽ افضٚدٜ ٔحلَٛ تِٛیذی ٚ تٝ تثغ

 تا كاحثاٖ كٙایغ خٙثی ا٘ؼماد لشاسدادیىپاسچٍی حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ ٚ 

 تاصاسیاتی ٔحلَٛ تٛػظٚ اص عشیك تأیٗ ٟ٘ادٜ ٞای ٚسٚدی  ٚ تِٛیذ واٞؾ خغش ٚ سیؼه لیٕت        

 ؿشوت ٞای یىپاسچٝ ػاص

  افضایؾ واسایی التلادی ٚ تٟشٜ ٚسی دس تِٛیذ ٔحلَٛ تا تٛخٝ تٝ افضایؾ واسایی فٙی ٚ تٟثٛد ؿاخق ٞای

 واسوشدی ٚاحذٞا

 ٝٙكادسات ٔحلَٛ اص عشیك تٟثٛد ویفیت ٚ تٙٛع ٔحلٛالت ٚ ایداد تش٘ذ ٚ ٘اْ تداسی  فشاٞٓ ؿذٖ صٔی 

  تش٘أٝ سیضی تشای تِٛیذ ٔؼتٕش دس عَٛ ػاَ دس ساػتای ثثات ػشضٝ ٚ تماضای تاصاس خلٛكا دس ٔٛسد تِٛیذ

 ٌٛؿت لشٔض 

 یىپاسچٝ ػاصی تِٛیذ اػتفادٜ اص ظشفیت ٞای خاِی كٙایغ خٙثی تؼٙٛاٖ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تأیٗ دس فشآیٙذ 

  وؼة ػٛد تیـتش اص عشیك تدٕیغ ٔٙاتغ ٚ أىا٘ات ٚ تلٕیٓ ػاصی ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٔتٕشوض ؿشوت ٞای

 یىپاسچٝ ػاص تش فشآیٙذ تِٛیذ ٚ ػشضٝ ٔحلَٛ

  ،ٚاٌزاسی أٛس ٔشتثظ تا تٙظیٓ تاصاس ٔحلَٛ تِٛیذی تٝ ؿشوت ٞای یىپاسچٝ ػاص تٝ دِیُ لذست تش٘أٝ سیضی

 ٚ واٞؾ تلذی ٌشی دِٚت دػتشػی ٔؼتمیٓ تٝ تاصاس رخیشٜ ػاصی ٚ

  ٝفشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ صٔیٙٝ ٞای الصْ تشای ٚسٚد ٔتخللاٖ ٚ فاسؽ اِتحلیالٖ تخؾ وـاٚسصی ٚ دأپشٚسی ت

 تخؾ ٞای خلٛكی ٔشتثظ ٚ افضایؾ اؿتغاَ ٚ تثثیت ؿغُ

 واٞؾ لیٕت تٕاْ ؿذٜ ٔحلَٛ تٝ دِیُ ایداد ٔذیشیت ٚاحذ تش سٚ٘ذ تِٛیذ 

  خٛسان اص عشیك افضایؾ سا٘ذٔاٖ ٚ تٟثٛد ضشیة تثذیُ خٛسانواٞؾ ٔلشف  

    ی فؼبلیتاجراشرایط، ضًابط ي شیًٌ   -6-6

اتحادیٝ ٞا ٚ ؿشوت ٞای تؼاٚ٘ی دأذاساٖ  ،(اؿخاف حمیمی ٚ حمٛلی)دأذاساٖ ص٘دیشٜ، واٖ٘ٛ ٚ ٔحٛس فؼاِیت -1

 .یىپاسچٝ وٙٙذٜ ٔی تاؿٙذ ص٘دیشٜػٙٛاٖ ٜ ٚاخذ ؿشایظ ب پشٚاستٙذاٖ اتحادیٝ ٞا ٚ ؿشوت ٞای تؼاٚ٘ی ٚ

تٙذٞای )حذالُ دٚ حّمٝ اص ص٘دیشٜ داسای ٔاِىیت اِضأا تایذ (ٚ حمٛلی حمیمی)ؿشوتٟای ٔتماضی ٚ اؿخاف  -2

ٚ یا اخاسٜ تا  سػٕی لشاسداد: ٔـاسوتتٝ كٛست ٔی تٛا٘ٙذ دس خلٛف ػایش حّمٝ ٞا  ٚتاؿٙذ (  2 -6ٚ  1 -6

 .ٕ٘ایٙذالذاْ  ،(ػاَ 5حذالُ )صٔاٖ ٔؼیٗ

ٕٞچٙیٗ ، تیؾ اص دٚ حّمٝ ٔداص دس ص٘دیشٜ تاؿٙذ ٔاِىیت وٝ داسای( حمیمی ٚ حمٛلی)اؿخاف ٔتماضی -3

      اِٛیت دس اخز ٔدٛص تشخٛسداس  اصدسكذ حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ   100اتحادیٝ ٞا ٚ تؼاٚ٘ی ٞای داسای ٔاِىیت 

 . ٔی تاؿٙذ
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 :ٔـاسوت اِضأا تایذ داسای ص٘دیشٜ دس حّمٝ ٞای ٔاِىیتتذٖٚ ؿشوتٟای ٚ ( حمیمی ٚ حمٛلی)اؿخاف ٔتماضی -4

                 دسٔٛسد حذالُ دٚ حّمٝ اص ص٘دیشٜ (ػاَ 5حذالُ )، ٚ یا اخاسٜ تا صٔاٖ ٔؼیٗسػٕی لشاسداد

  .خٟت اخز ٔدٛص ص٘دیشٜ تِٛیذ ٌٛؿت لشٔض ٚ ؿیش تاؿٙذ ( 2 -6ٚ  1 -6تٙذٞای )

    دس خلٛف )تا اسائٝ پشٚا٘ٝ تٟشٜ تشداسی ٔؼتثش ص ص٘دیشٜحذالُ دٚ حّمٝ ااؿخاف حمیمی داسای ٔاِىیت  -5

تؼٟذ ٔثٙی تش ا٘داْ ٚ یا الذاْ تش اػاع ػیاػتٟای اخشایی ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات  لثَٛٚ ( حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ

 .تِٛیذ ؿیش یا ٌٛؿت لشٔض تاؿٙذص٘دیشٜ ٔی تٛا٘ٙذ ٔتماضی فؼاِیت دس صٔیٙٝ  دٚسٜ تٟشٜ تشداسی،دأی دس عَٛ 

تا ٔؼشفی ٘أٝ ٔؼتثش اص ؿشوت  دٚ حّمٝ اص ص٘دیشٜاؿخاف حمٛلی داسای ٔاِىیت  سػٕی ٕ٘ایٙذٜس ػأُ یا ٔذی -6

تش اػاع ػیاػتٟای اخشایی ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی دس عَٛ تؼٟذ ٔثٙی تش ا٘داْ یا الذاْ  لثَٛٔشتٛعٝ ٚ 

 .یش یا ٌٛؿت لشٔض تاؿٙذٔی تٛا٘ٙذ ٔتماضی فؼاِیت دس صٔیٙٝ ص٘دیشٜ تِٛیذ ؽدٚسٜ تٟشٜ تشداسی 

 تؼُذات ي شیًٌ اجرای فؼبلیت  -6-7

ػتاد ٕٞاٍٞٙی  ٔذاسن تٛػظ ٔشوض اكالح ٘ظاد داْ ٚ تا ٔؼشفی ٚ تاییذ ص٘دیشٜ تِٛیذ پغ اص تشسػی ٔدٛص -1

تٛػظ دفتش ٔشوضی ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی وـاٚسصی ٚ ٔٙاتغ  ،ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأیكذٚس ٔدٛصٞای 

 .عثیؼی وـٛس كادس ٔی ؿٛد

ٚ ( اػتا٘ی ٚ ّٔی)ایداد ػٙاكش ٚ اخضاء ص٘دیشٜ ٞای تِٛیذ دس اػتاٟ٘ای وـٛس ٔتٙاػة تا ظشفیت ػشٔایٝ ٌزاسی  -2

 .تا تٛخٝ تٝ ػیاػتٟای ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی تالٔا٘غ ٔی تاؿذ

تٛػظ ٔشوض  الصْ اػت،دس تِٛیذ ؿیش ٚ ٌٛؿت لشٔض تا تش٘ذ ٚ ٘اْ تداسی ٔـخق  فؼاِیت ؿشوت ص٘دیشٜ -3

  .ٌشددتاییذ  تشسػی ٚ  اكالح ٘ظاد داْ

    مراحل اجرای فؼبلیت -6-8

ٚ ٔغاتمت آٖ  تٛػظ ٔؼاٚ٘ت تٟثٛد تِٛیذات دأی اػتاٖ( اػٓ اص حمیمی ٚ حمٛلی)دسیافت دسخٛاػت ٔتماضیاٖ  -1

ٚ اػالْ آٟ٘ا تٝ ٔشوض اكالح ٘ظاد داْ دس ػتاد ٔشوضی ٔؼاٚ٘ت أٛس داْ تٝ  تا ضٛاتظ ٚ ؿشایظ ایٗ دػتٛساِؼُٕ

 ٔٙظٛس تـىیُ پشٚ٘ذٜ 

اتحادیٝ ٞا ٚ ؿشوت ٞای تؼاٚ٘ی، تخـٟای خلٛكی  أىا٘ات ٚ دسیافت اعالػات ٔشتٛط تٝ خذَٚ ظشفیت -2

، سػٕی حّمٝ ٞای ص٘دیشٜ تِٛیذ تٝ كٛست ٔاِىیت، لشاسداد ٔشتثظ ٚ اؿخاف حمیمی ٔتماضی دس خلٛف

ٚ  ، وٝ تشای تىٕیُ ٚ تٟثٛد ص٘دیشٜ ٘یاص تٝ تأیٗ ٔاِی داس٘ذ(ػاَ 5حذالُ )ٔـاسوت یا اخاسٜ تا صٔاٖ ٔؼیٗ

 تٝ ٔشوض اكالح ٘ظاد داْ دس ػتاد ٔشوضی ٔؼاٚ٘ت أٛس داْ ٞاآٖاسػاَ 

تٛػظ ٔشوض اكالح )پغ اص تشسػی پشٚ٘ذٜ ٞا ،ٔؼاٚ٘ت أٛس داْ ٔٛسد تاییذ (ٚ حمٛلی حمیمی)اؿخافٔؼشفی  -3

تٝ ػاصٔاٖ ٘ظاْ ، ٚ اسػاَ آٖ اص عشیك ػتاد ٕٞاٍٞٙی كذٚس ٔدٛصٞای ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی (٘ظاد داْ

 خٟت كذٚس ٔدٛص فؼاِیت  ٟٔٙذػی وـاٚسصی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی
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 "بٍ وبم خذا

 "فؼبلیت زوجیرٌ یکپبرچٍ تًلیذ شیر مجًز"

 :شمبرٌ

 :تبریخ

 یک سبل: مذت اػتببر

 

/ بٍ شمبرٌ ثبت............................... شخض/ بٍ شرکت کشًر جبمغ وظبم دامپريریقبوًن  15ي  2بٍ استىبد  مبدٌ 

اجبزٌ دادٌ می شًد، وسبت بٍ فؼبلیت بٍ طًرت زوجیرٌ یکپبرچٍ تًلیذ شیر بب ...................................... کذ ملی

) ته شیر در سبل ي بروذ........ ..............مشبرکت ي یب مبلکیت اجسای مىذرج در جذيل ریل ایه پرياوٍ بب تًان تًلیذ 

 ...............بٍ مرکسیت استبن ( ............................... وبم تجبری

 .بب رػبیت مقررات ي ضًابط مربًطٍ ي شرایط ظُر پرياوٍ اقذام ومبیذ............................. شُرستبن 

 

 

 

 اجسای زوجیرٌ
 وًع سبختبرظرفیت 

 مجمًع ظرفیت
 **استیجبری **قرارداد *مبلکیت قطؼی

     (راس/ مًلذ)مسرػٍ مًلذ شیری

     (ريز/ ته)مرکس جمغ آيری شیر

     (سبػت/ ته)کبرخبوٍ خًراک دام

     (سبل/ راس)مرکس تًلیذ تلیسٍ

     (ريز/ته)کبرگبٌ فرآيری تًلیذ شیر/کبرخبوٍ

% 51بیش از ( حقیقی ي حقًقی)بٍ ظرفیتی اطالق می شًد کٍ سُبم اشخبص مبلکیت قطؼیظرفیت مىظًر از *

       .ببشذ

 .ببشذمی سبل  5در سبختبر قرادادی ي استیجبری، حذاقل مذت زمبن قرارداد ي اجبرٌ  **

 

 ا.ا.ي مىببغ طبیؼی ج کشبيرزی رئیس سبزمبن وظبم مُىذسی
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 :تؼُذات مذیریت زوجیرٌ تًلیذ شیر

 .دس ٔحُ ٔذیشیت ص٘دیشٜ دس ٔؼشم دیذ ػْٕٛ لشاس ٌیشد ٔدٛصایٗ  -1

 .ٔدٛصٞای روش ؿذٜ دس خذَٚ ٔتٗ پشٚا٘ٝ دس لاِة ص٘دیشٜ یىپاسچٝ تِٛیذ داسای حمٛق خذاٌا٘ٝ ٔی تاؿٙذ -2

 .ا٘تماَ ٚ تٕذیذ ایٗ پشٚا٘ٝ پغ اص تائیذ ٚ اػالْ ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی ٔداص ٔی تاؿذ -3

 .كشفا تشای تٟشٜ تشداسی ٚ فؼاِیت ص٘دیشٜ دس صٔیٙٝ تِٛیذ ؿیش كادس ؿذٜ ٚ اسصؽ دیٍشی ٘ذاسد ٔدٛصایٗ  -4

ا .ا.جفؼاِیت اص ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی وـاٚسصی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی ٔدٛص ٔٛظف اػت پغ اص دسیافت  ٔدٛصداس٘ذٜ  -5

خٟاد وـاٚسصی الذاْ  ٘ؼثت تٝ سػایت دػتٛساِؼُٕ ٞای اتالغی اص ػٛی ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی ٚصاست

 .ٕ٘ایذ

تٝ ٔذت یه ػاَ ٔی تاؿذٚ پغ اص تشسػی ػّٕىشد ص٘دیشٜ تٛػظ ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات  ٔدٛصٔذت اػتثاس  -6

 .دأی ٚصاست خٟاد وـاٚسصی ٘ؼثت تٝ تٕذیذ پشٚا٘ٝ تلٕیٓ ٌیشی خٛاٞذ ؿذ

ؿیش وـٛس سا تش اػاع دس ػاَ اَٚ اخشای عشح ٞش یه اص ؿشوت ٞای ص٘دیشٜ ٔٛظفٙذ حذالُ دٚ دسكذ تِٛیذ  -7

 .ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ ٔغاتك تش٘أٝ ػاال٘ٝ تِٛیذ ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی تٝ كٛست ص٘دیشٜ یىپاسچٝ، تِٛیذ ٕ٘ایٙذ

            ٚ تخّف اص ٔمشسات ٚ ضٛاتظ اػالْ ؿذٜ ٔٛخة ٔدٛصػذْ سػایت ؿشایظ ٚ تؼٟذات ٔٙذسج دس ایٗ  -8

 ٔدٛصٚ٘ٝ ادػای خؼاست ٚ ٔؼائُ حمٛلی اص ػٛی كاحة اص دسخٝ اػتثاس ػالظ  ٚ ٞش ي ٔدٛصٔی ؿٛد 

 .ٔؼٕٛع ٕ٘ی تاؿذ
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 "بٍ وبم خذا"

 "گًشت قرمسفؼبلیت زوجیرٌ یکپبرچٍ تًلیذ  مجًز"

 :شمبرٌ

 :تبریخ

 یک سبل: مذت اػتببر

 

/ بٍ شمبرٌ ثبت............................... شخض/ بٍ شرکتکشًر وظبم جبمغ دامپريری قبوًن  15ي  2بٍ استىبد مبدٌ 

زوجیرٌ یکپبرچٍ تًلیذ گًشت اجبزٌ دادٌ می شًد، وسبت بٍ فؼبلیت بٍ طًرت ...................................... کذ ملی

...................... يلیذ بب مشبرکت ي یب مبلکیت اجسای مىذرج در جذيل ریل ایه پرياوٍ بب تًان ت( برٌ/ گًسبلٍ) قرمس

شُرستبن .....................بٍ مرکسیت استبن ( ............................... وبم تجبری) ته شیر در سبل ي بروذ

 .بب رػبیت مقررات ي ضًابط مربًطٍ ي شرایط ظُر پرياوٍ اقذام ومبیذ............................. 

 

 اجسای زوجیرٌ
 اختبرظرفیت وًع س

 مجمًع ظرفیت
 استیجبری قرارداد *مبلکیت قطؼی

     (مًلذ/ راس)داشتی مسرػٍ مًلذ

     (ديرٌ/  راس)مسرػٍ پرياربىذی

     (ريز/ راس)یب ویمٍ طىؼتی کشتبرگبٌ طىؼتی

     (سبػت/ ته)کبرخبوٍ خًراک دام

     (ريز/راس)میذان ػرضٍ دام

فرآيری تًلیذ  بستٍ بىذی ي کبرگبٌ/ کبرخبوٍ

 (سبػت/ته)گًشت

    

% 51بیش از ( حقیقی ي حقًقی)مىظًر از ظرفیت مبلکیت قطؼی بٍ ظرفیتی اطالق می شًد کٍ سُبم اشخبص*

 .ببشذ

 .ببشذ می سبل 5در سبختبر قرادادی ي استیجبری، حذاقل مذت زمبن قرارداد ي اجبرٌ  **

      

 ا.ا.طبیؼی جرئیس سبزمبن وظبم مُىذسی کشبيرزی ي مىببغ 

 



 

 

 88945861: ـ ديروگار 021 -4354000: تهران ـ خيابان طالقاوي ـ ورسيدٌ بٍ پل حافظ ـ  ساختمان يزارت جهاد كشايرزي ـ طبقٍ سًم ـ  تلفه: آدرس

 026 -36771873: ديروگار  026-36771874 -5: تلفه  – 31585-963: پستي صىديق -مركس اصالح وژاد  يبهبًد تًليدات دامي -دشت ـبعد از رزكان وً كرج ـ جادٌ مشكيه
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 :(برٌ/ گًسبلٍ)گًشت قرمستؼُذات مذیریت زوجیرٌ تًلیذ 

 .دس ٔحُ ٔذیشیت ص٘دیشٜ دس ٔؼشم دیذ ػْٕٛ لشاس ٌیشد ٔدٛصایٗ  -1

 .ٔدٛصٞای روش ؿذٜ دس خذَٚ ٔتٗ پشٚا٘ٝ دس لاِة ص٘دیشٜ یىپاسچٝ تِٛیذ داسای حمٛق خذاٌا٘ٝ ٔی تاؿٙذ -2

 .ػالْ ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی ٔداص ٔی تاؿذا٘تماَ ٚ تٕذیذ ایٗ پشٚا٘ٝ پغ اص تائیذ ٚ ا -3

 .كشفا تشای تٟشٜ تشداسی ٚ فؼاِیت ص٘دیشٜ دس صٔیٙٝ تِٛیذ ؿیش كادس ؿذٜ ٚ اسصؽ دیٍشی ٘ذاسد ٔدٛصایٗ  -4

ا .ا.ٔٛظف اػت پغ اص دسیافت پشٚا٘ٝ فؼاِیت اص ػاصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذػی وـاٚسصی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی ج ٔدٛصداس٘ذٜ  -5

٘ؼثت تٝ سػایت دػتٛساِؼُٕ ٞای اتالغی اص ػٛی ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی ٚصاست خٟاد وـاٚسصی الذاْ 

 .ٕ٘ایذ

ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات  تٝ ٔذت یه ػاَ ٔی تاؿذٚ پغ اص تشسػی ػّٕىشد ص٘دیشٜ تٛػظ ٔدٛصٔذت اػتثاس  -6

 .دأی ٚصاست خٟاد وـاٚسصی ٘ؼثت تٝ تٕذیذ پشٚا٘ٝ تلٕیٓ ٌیشی خٛاٞذ ؿذ

وـٛس سا  ٌٛؿت لشٔضدس ػاَ اَٚ اخشای عشح ٞش یه اص ؿشوت ٞای ص٘دیشٜ ٔٛظفٙذ حذالُ دٚ دسكذ تِٛیذ  -7

ست ص٘دیشٜ یىپاسچٝ، تش اػاع ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ ٔغاتك تش٘أٝ ػاال٘ٝ تِٛیذ ٔؼاٚ٘ت أٛس تِٛیذات دأی تٝ كٛ

 .تِٛیذ ٕ٘ایٙذ

            ٚ تخّف اص ٔمشسات ٚ ضٛاتظ اػالْ ؿذٜ ٔٛخة ٔدٛصسػایت ؿشایظ ٚ تؼٟذات ٔٙذسج دس ایٗ  ػذْ -8

 ٔدٛصاص دسخٝ اػتثاس ػالظ  ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ادػای خؼاست ٚ ٔؼائُ حمٛلی اص ػٛی كاحة  ٔدٛصٔی ؿٛد 

 .ٔؼٕٛع ٕ٘ی تاؿذ

 

 


