دستورالعمل اجرایی تبصره  4ماده  5قانون نظام جامع دامپروری کشور

(ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیرصنعتی)

پیش گفتار:

دراجرای قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب  1388و به منظور انسجام و هماهنگی بیشتر برای ساماندهی واحدهای
دامداری روستایی ،عشایری و غیرصنعتی ،دستورالعمل اجرایی تبصره  4ماده  5قانون مذکور به شرح زیر تدوین و جهت اجرا
ابالغ میشود.

ماده  -1عالوه بر واژهها و اصطالحات تعریف شده در قانون نظام جامع دامپروری کشور ،اصطالحات به کار رفته در این
دستور العمل ،دارای تعاریف زیر میباشد:

دام :دام به حیواناتی شامل (چهارپایان ،پرندگان ،آبزیان و حشرات) اطالق میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام
و فعالیتهای اقتصادی ،تولیدی ،آزمایشگاهی ،ورزشی و تفریحی ،تولید ،نگهداری و پرورش داده میشوند.
دامدار :دامدار به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق میگردد که مالک یک یا چند نوع دام باشد.
دامداری :به دامداری روستایی ،عشایری و غیرصنعتی اطالق می شود.
دامداری روستایی :به واحد دامداری که در محدوده روستا احداث گردیده است اطالق می شود.
دامداری عشایری :به روشی از دامداری اطالق میگردد که دامدار به شیوه کوچندگی به پرورش و نگهداری دام اشتغال
میورزد.
دامداری غیر صنعتی :به کلیه واحدهای دامداری که پیش از تدوین این دستورالعمل تحت عناوین مختلف از جمله دامداری
روستایی،کوچک روستایی وکوچک صنعتی از معاونت امور تولیدات دامی یا سازمانهای دامپزشکی وسازمان شیالت پروانه،
شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبری دال بر پرورش دام ،طیور ،آبزیان ،کرم ابریشم و زنبورعسل دریافت کردهاند و جزو
دامداری های صنعتی،نیمه صنعتی،روستایی و عشایری محسوب نمی شوند ،اطالق می شوند.
ساماندهی :به شناسایی واحدهای دامداری و اقدام در جهت ارتقای کمی و کیفی واحدهای تولیدی و محصوالت آن ه گفته می
شودا.
شناسایی :منظور از شناسایی ثبت اطالعات بهرهبرداران به صورت خود اظهاری در سامانه شناسنامه بهره برداران
کشاورزی و راستیآزمایی اطالعات ثبت شده می باشد.

کمیته ساماندهی :منظورکمیته ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیر صنعتی موضوع ماده  5این دستورالعمل
می باشد.
دستورالعمل :به مجموعه دستوراتی گفته می شود که برای انجام یک موضوع یا یک کار مشخص تدوین وابالغ میگردد و
رعایت آن الزامی است.
سازمان دامپزشکی :سازمان دامپزشکی کشور.
سازمان شیالت :سازمان شیالت ایران.
سازمان امور عشایری :سازمان عشایری ایران.
معاونت امور تولیدات دامی :معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی.

ماده  -2هدف :برنامه ریزی ،شناسائی و ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیرصنعتی در جهت ارتقاء کمی و کیفی
واحدهای تولیدی و محصوالت آن ها.

ماده  -3دامنه کاربرد :این دستورالعمل در مورد واحدهای دامداری روستایی ،عشایری و غیرصنعتی کاربرد دارد و مشمول
واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نمیباشد.

ماده  – 4قوانین و مقررات مرتبط :

-1

قانون نظام جامع دامپروری کشور.

-2

قانون سازمان دامپزشکی کشور .

-3

قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران .

-4

قانون تاسیس سازمان شیالت ایران .

-5

اساسنامه سازمان شیالت ایران .

-6

اساسنامه سازمان دامداران متحرک و اصالحات بعدی

-7

تشکیل شورای عالی عشایر ایران و اصالحات بعدی

-8

آئیننامه ساماندهی عشایر

ماده  -5به منظور هماهنگی و پیگیری اجرای طرح های ساماندهی واحدهای دامداری ،در هر استان« ،کمیته ساماندهی
دامداریهای روستایی ،عشایری و غیر صنعتی» با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل میشود:

الف)ترکیب کمیته:

-1

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

رئیس کمیته

-2

مدیر کل دامپزشکی استان

عضو کمیته

-3

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان

-4

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان

عضو کمیته

-5

مدیرکل امور عشایری استان

عضو کمیته

-6

مدیر کل شیالت در استانهای ساحلی

-7

نماینده سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد

عضو کمیته

عضو کمیته

کمیت تعیین می شود.
ه
تبصره ( : )1دبیر به انتخاب رئیس

تبصره ( : )2دبیرخانه کمیته در محل سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد شد.

تبصره ( : )3جلسات کمیته با حضور حداقل  4نفر از اعضاء رسمیت دارد.

ب) وظایف کمیته:

 -1هماهنگی وپیگیری اجرای سیاستها ،برنامهها و دستورالعملهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه.

 -2هماهنگی برای اجرای مفاد این دستور العمل.

 -3تهیه و ارسال گزارش عملکرد ساماندهی دامداریهای مذکور به وزارت جهاد کشاورزی.

ماده  – 6معاونت امور تولیدات دامی و سازمانهای دامپزشکی ،شیالت و امور عشایری موظفند سیاستها و برنامه های اجرایی
ساالنه مرتبط با ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیرصنعتی را در سه ماهه اول هر سال ابالغ نمایند.

ماده  -7ساماندهی شامل اقداماتی به شرح زیر در واحدهای دامداری خواهد بود:

شناسائی و راستی آزمایی واحدهای دامداری
بهسازی و نوسازی اماکن دامی
توسعه پوشش بیمه
توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی
ارتقاء کمی و کیفی فرآوردههای دامی
توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزشی  -ترویجی
بهبود تغذیه و اصالح نژاد
توسعه مدیریت و خدمات حمایتی
مهندسی مجدد و ترمیم سازه ها و تغییر شیوه های تولید

ماده  -8واحدهای دامداری که تحت پوشش طرحهای اصالح نژاد و ریشه کنی سل و بروسلوز میباشند در اجرای طرحها و
پروژههای ساماندهی واحدهای دامداری (موضوع ماده  ) 7در اولویت خواهند بود .

ماده  -9شناسائی واحدهای دامداری در قالب طرح ثبت اطالعات بهرهبرداران به صورت خود اظهاری در سامانه شناسنامه
بهرهبرداران کشاورزی و راستی آزمایی اطالعات انجام می شود.

ماده  -10معاونت برنامهریزی اقتصادی موظف است ظرف مدت  6ماه پس از ابالغ این دستورالعمل ترتیبی اتخاذ نماید که
امکان ارتباطات الکترونیکی و مبادله دادهها بین سامانه شناسنامه بهرهبرداران کشاورزی و سایر سامانههای الکترونیک مرتبط

دامداریها که در معاونت و سازمانهای وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد ،فراهم شود ،به طوری که به صورت خودکار تمام
تغییرات دادههای سامانههای الکترونیک مذکور در سامانه شناسنامه بهرهبرداران کشاورزی و بالعکس قابل اعمال باشد.

ماده  -11ارائه هر گونه خدمات به دامداران روستایی ،عشایری و غیر صنعتی یکسال پس از ابالغ این دستورالعمل منوط به
ثبت نام و به روز کردن اطالعات آنها در سامانه شناسائی بهره برداران کشاورزی خواهد بود .

ماده  -12بهسازی و نوسازی واحدهای دامداری ،بهبود تغذیه ،اصالح نژاد و توسعه مدیریت خدمات ،مطابق سیاستها و
برنامههای ابالغی معاونت امور تولیدات دامی ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان شیالت ایران و سازمان امور عشایری ایران
انجام میشود .

ماده  -13حمایتهای مالی در قالب تخصیص یارانه ،ارائه تسهیالت بانکی تکلیفی ،وجوه اداره شده ،کمکهای بالعوض ،و
سایر مشوقها به واحدهای دامداری روستایی ،عشایری و غیرصنعتی فقط در قالب طرح ساماندهی واحدهای دامداری انجام
میشود .

ماده  -14واحدهای دامداری روستایی و عشایری که درطرح ساماندهی دامداریها مشارکت نموده و با انجام اقدامات بهسازی و
نوسازی نسبت به ارتقاء سطح دامداری خود مطابق سیاستهای ابالغی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند در برخورداری از
حمایت های مالی و ارائه خدمات وزارت جهاد کشاورزی در اولویت خواهند بود.

ماده  -15واحدهای دامداری که برای طرحهای پیش بینی شده در ساماندهی همکاری نمایند ،در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
و استفاده از اعتبارات یارانهای مربوط  ،در اولویت خواهند بود .

ماده  - 16واحدهای دامداری شناسایی شده که واجد شرایط بهداشتی الزم باشند ،تحت پوشش برنامه ریشه کنی سل و بروسلوز
قرار خواهند گرفت .

ماده  -17سازمان دامپزشکی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ این دستورالعمل ،به منظور ارتقای کیفی
شیر ،شیوه نامه دوشش ،نگهداری و جمع آوری بهداشتی شیر را تدوین و ابالغ نماید .

ماده  -18سازمان جهاد کشاورزی استان موظف است برنامههای آموزش و ترویج مورد نیاز برای اجرای مفاد این دستورالعمل
را به صورت سالیانه تدوین و جهت تصویب به کمیته موضوع ماده  5این دستورالعمل ارائه و پس از تصویب نسبت به اجرا
اقدام نماید.
ماده  -19مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استانها و دستگاههای استانی وابسته به وزارت
جهاد کشاورزی و نظارت عالیه برعهده معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای دامپزشکی ،شیالت و
امور عشایری حسب وظایف می باشد.

ماده  -20این دستور العمل در  20ماده و  3تبصره تنظیم و پس از ابالغ در سراسر کشور الزم االجرا می باشد.

