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One of the strategies of the Ministry of Agricultural Jihad is to facilitate the 

process of issuing agricultural licenses. Despite the measures taken, there are 

still many problems that have led to the prolongation of the route, the 

imposition of costs and the dissatisfaction of the people. Therefore, the 

present study is designed with the aim of optimizing the process of issuing 

agricultural licenses in the field of heavy livestock. The statistical population 

of the research consists of two groups: applicants and experts. In the 

applicant’s section, 100 people who had applied for a license between 2018 

and 2020 were selected by census method, and in the expert group, 100 

representatives of key organizations devices were selected. The research 

method was qualitative and focal group. The research findings were obtained 

in two stages. In the first stage, the current status of licensing was examined 

in terms of types of licenses available, time and cost spent. According to the 

results, the average time to receive a heavy livestock license is 312 days and 

the average cost is between 4 to 25 million Tomans. In the second stage, 

obstacles and problems were identified from the applicants' point of view. 

The most important problems were: Issuing licenses in different provinces 

does not have a fixed procedure; The window system is not a single unit; 

There is no transparency in laws and regulations; The institutions involved 

are not compatible with each other and with the single window system; 

Expert visits are frequent and unnecessary. Some of the most important 

solutions to the problems were: Performing all the steps in the system and in 

an integrated manner; Eliminating unnecessary items such as redundant 

queries; And Providing guidance on the various steps to avoid re-applying 

applicants. The final results if the solutions are implemented are: the stages 

of agreement in principle and the establishment license can; Licensing time 

can be reduced to 6 months by implementing the solutions and the cost of 

licensing can be reduced by about 40%. 
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   کلیدی:های واژس
 کاوی بهینه

 یکشاورز یمجوزها

 ی کانون گروس

 یجهاد کشاورز وزارت 

باشود. با های وزارت جهاد کشواورزی، تهوهیل فرآیند  ودور مجوزهای کشواورزی مییکی از اسوتراتژی

ای وجود دارد که منجر به طوالنی شودن مهویر،  وجود تمهیدات  وورت گرفته، همننان مشوکالت عدیدس

کاوی فرآیند  ودور  پژوهش حا،ور با هد  بهینه و عدم ر،وایت مردم شودس اسوت. از ایو رو  تحمیل هزینه

مجوزهای کشواورزی در حوزس دام سوننیو، طراحی شودس اسوت. جامعه آماری تحقیق دو بخش متقا،ویان و 

دراواست   99تا  97های  که بیو سال  افرادینزر از   104شود. در بخش متقا،یان،  کارشناسان را شامل می

نزر از نمواینودگان  100، به روش تموام شووومواری انتخوا  و در بخش کارشووونواسوووان نیز  مجوز کردس بودند

هوای  بود. یوافتوههوای کلیودی، انتخوا  شووودنود. روش تحقیق مود ن ر، کیزی و از نوع گروس کوانونی دسوووتنواس

انواع مجوزهای    تحقیق در دو مرحله به دسوت آمد. در مرحله اول و،وع موجود  ودور مجوزها به لحا 

موجود، زمان و هزینه  ور  شودس مورد بررسوی قرار گرفت. مقابق نتایج به دسوت آمدس در حال حا،ور  

میلیون تومان اسووت. در   25تا  4روز و متوسووز هزینه بیو   312متوسووز زمان دریافت مجوز دام سووننیو 

ت عبارت بودند از:  ودور  مرحله دوم موانع و مشوکالت از دید متقا،ویان، شوناسوایی شود. مهمتریو مشوکال

های مختلف روال ثابتی ندارد؛ سوامانه پنجرس واحد هوشومند نیهوت؛ شوزافیت در قوانیو و مجوز در اسوتان

مقررات وجود ندارد؛ نهادهای دسوت اندرکار با هم و با سوامانه پنجرس واحد هماهنن نیهوتند؛ بازدیدهای  

راهکارهای رفع مشوکالت نیز عبارت بودند از: کارشوناسوان زیاد و ریر ،وروری اسوت. برای از مهمتریو  

های مازاد؛ و انجام کلیه مراحل در سووامانه و به  ووورت یکهارچه؛ حذ  موارد ریر ،وورور ن یر اسووتعالم

تهیوه راهنموا از مراحول مختلف برای پرهیز از دوبوارس کواری متقوا،ووویوان. نتوایج نهوایی در  وووورت اجرای  
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شووند؛ زمان  ودور مجوزها با ا وولی و پروانه تاسویا ادرام می  اند از: مراحل موافقتراهکارها عبارت

 شود.  در د کاسته می 40یابد و هزینه  دور مجوز حدود  ماس کاهش می 6تواند به  اجرای راهکارها می
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 مقدمه 

ها و توسوعه و رشود، هموارس محور ا ولی سویاسوت 

های کشوووورهای مختلف بودس اسوووت و یکی از برنامه

مهویرهای مهم جهت پینیری آن، فراهم نمودن شورایز  

های اا ی  ایران با ویژگی  .کارآفرینی است  برای  بهینه

ن یر منوابع ع یم طبیعی، سووورموایوه انهوووانی جوان و  

تحصوویل کردس و سووااتار اقتصووادی نیمه دولتی که در 

تالش برای دسووتیابی به رشوود کارایی محور اسووت، با  

.  عقب ماندگی نهوبی در زمینه کارآفرینی مواجه اسوت 

توجه در ایو  های قابل  از جمله مشووکالت و ،ووعف

ها و  توان به ،وعف شودید در سویاسوت اصوو  را می

توسوووعوه   یهواسوووااوت ریز  هوای عملیواتی دولوت،برنواموه

 ویو همنن  ینواکواف  یموال  ویتوام  ،یو قوانون  یتجوار  افتوهیو ن

فناورانه    یو آمادگ  ینوآور  یها،وووعف در شووواا 

 .(1395و همکاران،   یزدیاشارس نمود )ا

که تاکنون توسوز  ای های سواالنهقابق با سونجشم

موسوهوه کارآفرینی  وورت گرفته اسوت، اکوسویهوتم  

کارآفرینی ایران، نه در جهان و نه در منققه و،وووعیت  

مناسوبی ندارد. در آاریو سونجش مسسوهوه کارآفرینی و  

کشووور جهان،   130توسووعه جهانی  رتبه ایران در میان  

کشوووور منتخوب ااورمیانه و شووومال   7و در میوان   72

ترکیه، کشوور منققه ااورمیانه و شومال آفریقا به عالوس  

 (.1400)علیزادس،   آفریقا رتبه هشتم را دارد

مهم از  بهبود  یکی  راهکوارهوای  مسثرتریو  تریو و 

وکار، تهوهیل و تهوریع فرایندهای  ودور محیز کهوب 

گذاری، نقش تردید تولید وسوورمایهبی.  مجوزها اسووت 

اشوووت وال  بهووویوار مهمی در افزایش درآمود ملی، ایجواد  

ارزش الق  و  بخشپووایوودار  در  مختلف  افزودس  هووای 

وکار  ایو مو،ووع، با فضوای کهوب .  کنداقتصوادی ایزا می

، فرآیند  وودور بیو ایو درنیز مهووتقیماا ارتباد دارد و 

های  تریو شواا گذاری یکی از اسواسویمجوز سورمایه

پور،  اسوووت )حضووورتتأثیرگذار در بهبود ایو فضوووا 

1391.) 

کارهای کشوواورزی با رویکرد توسووعه کهووب و 

رود.  از ملزومات توسوعه پایدار به شومار می  ،کارآفرینی

در بخش کشاورزی، پیشبرد کارآفرینی در قالب توسعه  

یابد و به  وورت  کهوب و کارهای کارآفرینانه تبلور می

یک جریان پینیدس، مهوووتلزم شوووناسوووایی مهوووا ل و  

بتوان با  مشووکالت، نیازها و عوامل تأثیرگذار اسووت تا 

واقعسووویواسووووت  موانع و  گوذاری  رفع  بوه  گرایوانوه، 

سووازی  اندازهای پیش روی ایو جریان و فراهمدسووت 

یوک محیز حموایتی برای فعواالن حوزس کهوووب و کوار  

واردان، موالکوان،    کشووواورزی اعم از متقوا،ووویوان، توازس

در ایو .  (OECD, 2005)  مودیران و حوامیوان پردااوت 

یکی از بیو،  ووودور مجوزهوای بخش کشووواورزی  

های تاثیرگذار در بهبود ایو فضوا  تریو شواا اسواسوی

باشووود که باید مدیران و مهووویوالن  ی ربز توجه  می

؛ 1394،  موسویونای بدان داشته باشند )واحدی و ویژس

عوبووداه  زادسشوووریوف و  1399زادس،  و  هواللوی  موومونوی  ؛ 

 (.1398همکاران، 

اهمیت اقتصوادی و نقش محوری بخش کشواورزی  

تامیو رذای جامعه، مسید لزوم هر گونه تالش برای  در  

افزایش کمی و کیزی محصووالت کشواورزی در جهت  

باشود. ولیکو، اودکزایی و اسوتقالل اقتصوادی کشوور می

تریو مشوووکالت و  اگر قرار بواشووود لیهوووتی از مهم

های اقتصوادی مرتبز با  های پیش روی فعالیت نارسوایی

،وووع  فضووای کهووب و کار کشووور تهیه شووود؛ مو 

های  کارذبازی، قوانیو دسووت و پاگیر و اعمال سوولیقه

بخش ریر،وووروری   در زمینوه  وووودور مجوزهوای 

های ا وولی اسووت که بدون یکی از گزارسکشوواورزی،  

بعد  .نشویندتردید در راس یک چنیو لیهوت فر،وی می

هوای دولوت برای بوه کوارگیری پنجرس واحود در از تالش

 زیامر ن  ویمهوویول،  های مختلف تولیدی و تجاریبخش

در جهت    ی،وورور  ریر  یهادر بخشوونامه  یاز بازننر

  ی کشواورز یدیتول  یوکار واحدهاکهوب  یرونق فضوا

با وجود تمهیدات  وورت گرفته در جهت    .ابر دادند
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تهوووهیل فرآیند بررسوووی و  ووودور مجوزهای بخش 

انودازی پنجرس واحود اودموات  کشووواورزی، از جملوه راس

ایو موارد بوه عمودسالکترونیوک و واگوذاری بخش   ی 

همننوان مهوووا ول و مشوووکالت   دولتی،نهوادهوای ریر

ای در مهوویر  وودور مجوزهای مربوطه وجود  عدیدس

که منجر به  ووور  زمان و هزینه بهووویار زیادی   دارد

 .(1400)علیزادس،    برای متقا،یان ایو حوزس شدس است 

در شورایز رقابتی امروز، عالوس بر مو،ووع کارآیی، 

ها در که موجب پیشوورفت سووازمان  هایییکی از روش

  ها النوبرداری از بهتریو  سوت،ا  هاعر وه رقابتی سوازمان

  کواوی بهینوه (.1395)عبواسوووهور و همکواران،   سوووت ا

سووونجی، النوگیری، یا ترازیابی( از مهمتریو فنون  )هم

  مدیریت نویو کیزیت و بهبود عملکرد سووازمان اسووت

کاوی وجود  (. تعاریف متعددی از بهینه1385، )سههری

دارد که نشووان دهندس تزاسوویر متزاوت افراد از فرایند و  

پیامدهای آن اسووت، اما اسوواسووا فرایند مذکور شووامل  

روال عملکرد،  در تحلیوول  فراینوودهووا  و  کوواری  هووای 

کهب اطالعات ها و  نایع و بیو آنها به من ور  سازمان

باشوود )اناری نژاد و همکاران، می  بههووازی برای اود

کواوی جهوووتجو برای یوافتو روش برتر  ه(. بهینو 1391

ای  ر بوه عملکرد بهتر در براسوووت کوه احتمواال منج

تواند ایو روش می شووود.های کهووب و کار میفعالیت 

کیزیوت را از طریق ارایوه اطالعوات  تالش هوای بهبود 

دربارس سوووقوم عملکرد و  ،  هادربارس سوووایر سوووازمان

دسوووتیوابی بوه  قوادر بوه    ،هوای مورد اسوووتزوادس آنهواروش

ی توجه از اارج  کاوهمننیو، بهینه ناس برتر سوازد.جای

ها، وظایف تخصوصوی و عملیات داالی برای  به فعالیت 

 (.1391)والی،   ا الم و بهبود مهتمر است 

های  ر کالن بخش دامهروری و طیور فر وت از من 

آوری و جلوگیری از نهزتوه برای ایجواد اشوووت وال، ارز

اروج ارز و باالبردن سووقم مصوور  تولید ایو بخش 

که مصور  بهویاری از مواد لبنی و پروتیینی از متوسوز  )

دارد. همننیو ایو بخش (  تر است مصر  جهانی پاییو

ای زمینه های بهویاری  و  ونایع پیشویو و پهویو آن دار

از ایو رو، ایو تحقیق سوعی   .گذاری اسوت برای سورمایه

،ومو شوناسوایی مشوکالت و موانع موجود بر سور  دارد 

های  راس  وودور مجوزهای بخش کشوواورزی در حوزس

ای کوه در پرکواربرد دامی، بوه جهوت مشوووکالت عودیودس

هوای ایو بخش وجود  زمینوه تولیود، ارتقوا  و توامیو نهوادس

تواند ،وومو کاوی در ایو بخش میبهینه .دارد، بهردازد

رفع موانع و مشوووکالت دامداران، در ایجاد اشوووت ال، 

اداموه کوار و تولیود داموداران و بر   اننیزس برای  ایجواد 

طر  کردن نیواز پروتیینی کشوووور و نیواز کشوووور بوه 

واردات و اروج ارز از کشوور، تاثیر به سوزایی داشوته  

کاوی  بهینهاز ایو رو، هد  ا وولی ایو تحقیق  باشوود. 

مجوز در بخش دام سوووننیو بود و فرآینود  ووودور  

که تحقیق سوعی در پاسوخنویی به آنها  سوواالت ا ولی  

 از:اند دارد عبارت

و،وع موجود فرآیند  ودور مجوزها در بخش دام  -1

به لحا  فرآیندی، زمان و هزینه  ووور  سوووننیو 

 چنونه است؟شدس 

بر سور راس  ودور مجوز دام  چه موانع و مشوکالتی -2

 برای متقا،یان وجود دارد؟

های موجود  چه راهکارهایی در جهت رفع شوکا  -3

به من ور تهوهیل و کوتاس کردن مدت زمان و هزینه  

 توان ارا ه نمود؟ دور مجوز در بخش دام می

 

 پيشينه تحقيق مباني نظری و 

تجربه کشوورهای توسوعه یافته نشوان دادس اسوت که 

ضوای کهوب و کار نقش اسواسوی در بهبود رشود بهبود ف

که بدون  نحوی و توسووعه اقتصووادی کشووورها دارد. به

  ، هافراهم نمودن شوورایز مهوواعد برای توسووعه فعالیت 

امکان رشود اقتصوادی نیز وجود نخواهد داشوت. عامل  

ا ولی رشود تولید و اشوت ال، تزریق سورمایه به پیکرس  

باشوود، بدیهی اسووت که بدون تأمیو اقتصوواد ملی می

تنها امکان جذ  سورمایه  فضوای مناسوب کهوب و کار نه
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المللی میزان  یوابود بلکوه در یوک رقوابوت بیوکواهش می

نیز کشوووور  از  سووورمووایووه  میافز  اروج   یووابوودایش 

 (.1391پور، )حضرت

اطالعات منتشوور شوودس از   ویدتریبر اسوواس جد

  ان یدر م 58/ 5  ازیبا امت رانیا  ،کار و  کهوووب   ت یو،وووع

  قرار گرفته اسوت 127کشوور مورد مقالعه در رتبه   190

  ی کشوووورهوا   نوان،یهمهوووا  انیو در م  (.1400)علیزادس،  

  جوان، یآ ربوا  ه،یو ترک   ،یگرجهوووتوان، اموارات متحودس عرب

عمان، ازبکهوتان، اردن،  ،یارمنهوتان، عربهوتان سوعود

پاکهوتان و مصور در   کهوتان،یتاج  ت،یکو   زسوتان،یقرق

اند  قرار گرفته  رانیا یاسوالم  یاز جمهور  یبهتر  ناسیجا

(  2020)  یبوانوک جهوان  ش(. گزار2020  ،ی)بوانوک جهوان

وکار در طول شووروع کهووب  نهیآن اسووت که هز  اننریب

بر    افتهیتوسوعه  یدر کشوورها 2020 یال 2004  یهاسوال

از درآمود سووورانوه هموارس کمتر از  یاسووواس در ووود

  و یدر ا  وجود  ویا توسوووعه بودس بادرحال  یکشوووورها

توسوعه(   حال کشوورها )در ویتأسویا در ا نهیمدت هز

در وود درآمد   50اکنون حدود کاهش داشووته و هم زین

  افته یتوسعه  یمبلغ در کشورها  وی. اباشدیها مسرانه آن

  ی گزارش کشوورها  ویدر ود اسوت. بر اسواس هم  4/ 2

پاکهوتان    کهوتان،یتاج و،یاردن، بحر ،یعربهوتان سوعود

توجهی  بهبود قابل رانیا  هیهمهوا  یاز کشوورها  ت یو کو 

مواجهه    ر،وکاکهوب  یاندازراس یهادر اصوو  مسلزه

  ت، یبه برق، حق مالک  یسواات، دسوترسو  یبا مجوزها

ارد، پرداات    یهاهیاعتبار، حزاظت از سوورما  افت یدر

قراردادها و رفع تضوواد  ت یتقو   ،یتجارت مرز  ات،یمال

 اند.منافع داشته

جوام مقوالعوات مختلزی در زمینوه کهوووب و کوارهوا ان

تریو آنها اشوارس  شودس اسوت که در ادامه به برای از مهم

تحت عنوان    ،(1391)پور در مقاله حضوورت  :شووودمی

گذاران،  گذاری و فرار سرمایههزت اوان مجوز سرمایه

های  دور مجوز پروانه در واحدهای کوچک را هزینه

میلیون توموان برآورد کردس و مودت   10توا    3رقمی بیو  

 . ماس الی یکهال بیان نمود 3زمان آن را در بازس زمانی  

نیشوووابوری    و  در پژوهش یوسوووزی نژاد عقواری

  ووف سوویهووتم  سووازیبا عنوان بهینه(  1391)جامی

  و  هاپارك   دفتر  ققعی  و ا وولی  مجوز ااذ هایپروندس

 روو نز سه  تخصی   که  رسیدند نتیجه ایو به رشد  مراکز

 5  و ا وولی هایپروندس  رسویدگی  جهت   کارشوناسوان از

  وجبوو م  یوو ققع هایپروندس روی بر  کارشناسان از  نزر

 در   انو ریتو مشت انت ار  انوووو زم  مدت  میاننیو شد اواهد

 .شود کمتر  ف در افراد تعداد  متوسز و  ف

مرکز نوسازی و تحول اداری، سازمان حزظ نباتات 

، در زمینه ن ام (1393)کشوور و سوازمان ن ام مهندسوی  

   ووودور مجوز و پروانوه واحودهوای گیواس پزشوووکی بر 

تواکیود کردس  هوای بخش ریردولتی  هوا و توانمنودیظرفیوت 

افزایش   اسووت. در ایو راسووتا، اشووارس شوودس اسووت که

ریزی، اعمال  اری، برنامهزاز طریق سوویاسووتن  وریبهرس

واحدهای گیاههزشوووکی   مدیریت و ن ارت مقلو  بر

 شود. حا ل میها  دراصو   دور مجوزها و پروانه

واحدی و کاوی  وودور مجوزها،  در راسووتای بهینه

، در تحقیقی با عنوان شووناسووایی  (1394)موسووویون  

مشوکالت کهوب و کارهای کشواورزی زیر بخش امور  

ی  ها سبننا  ،هارکشو از    ریبهیادر  نماید که  دام، اشارس می

به   دیقتصاا  تحیا  ،شاهر اقتصوادی کوچک و بزر،،

 30بوه اقتصووواد    انجمله میتو   آن  ازند که  رومی  رشما

های اقتصوادی و توسوعه کشوور عضوو سوازمان همکاری

هوای کوچوک و  برای مثوال در آلموان، بننواس.  اشوووارس کرد

در ود از تولید نااال    50متوسوز با داشوتو حدود 

 ,Rashkchi)روند داالی، موتور توسووعه به شوومار می

2009.) 

در تبییو فضای  ،(1394آباد )کمال  یمیکرهمننیو 

  نشووان داد که  وکار در بخش کشوواورزی ایرانکهووب 

اقتصوواد ایووران بووا مشکالت گوناگونی همنون فقر، 

بیکاری و رکود مواجه اسووت. ایو مشووکالت به میزان  
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وکار  زیادی ریشوه در نامناسووووووب بودن محیز کهوب 

وکار در بهبووووود فضوووووای کهوب   ورمنبه، لذا دارند

بخش اصو ی، تههیل   یهاایوووران، توسوووعه تشکل

مناسووب    ایجاد سووازوکار  از،ی وودور مجوزهای موردن

اجرا ی    یهادقیق و متعهدانه دسوتناس  یگو جهت پاسوخ

ها و مها ل فعوووواالن اقتصووووادی،  به ابهامات، پرسوش

تووووالش در اصووووو  کوووواهش واردات و توسعه  

اداری و رسویدگی به   یهادر روال  دن ری وادرات، تجد

وکار بوووورای ااذ تههیالت  دراواست  احبان کهب 

پیشوونهاد  ها  موقع نهادس بهاندازس کافی و  بانکی، تأمیو به

 گردید.

توسوووعوه   یهواهوا و فر وووت چوالشدر بررسوووی  

  ، یمحصوووالت بار یلیتبد  عیدر بخش  وونا  ینیکارآفر

  و یکه از ب دادنشان در تحقیق اود  (1395کارشناسان )

در رتبوه اول عوامول    یعوامول مقرم، موانع توأمیو موال

قرار   یاسوتان اراسوان شومال یلیتبد عیبر  ونا رگذاریتأث

تنننواهوای مرتبز بوا بوازار در رتبوه   آن  زا  د و پانو دار

 یلیتبود  عیراهبردی در  ووونوا  یزیردوم، فقودان برنواموه

 ندیدر رتبه سوووم، کارذبازی در فرآ  یمحصوووالت بار

( و ،وووعف ن ام ی ووودور مجوزها )ن ام بروکراسووو 

 یلیواحدهای تبد یو تعاون یبخش اصوو و  یتیریمد

   اشت.طور مشترك در رتبه چهارم قرار د به

میزان تأثیر   ،(1396سالطیو و همکاران )در مقالعه  

هوای فضوووای کهوووب و کوار بر جوذ  شووواا 

گذاری اارجی در کشوورهای منتخب منققه منا  سورمایه

الی  2004. نتایج نشووان داد که در دورس  بررسووی شوود

آور الزاموسواز،  شواا  ااذ مجوزهای سواات  2014

بودن اجرای قراردادها، اسوتخدام و ااراج نیروی کار و  

موالیوات معنی  ،پردااوت  منزی و  بر جوذ  توأثیر  دار 

  ، . همزمانداشوووت گذاری مهوووتقیم اارجی  سووورمایه

گوذاران ارد، ااوذ  هوای حموایوت از سووورموایوهشووواا 

توأثیر مثبوت و    ،اعتبوار، تجوارت فرامرزی و ثبوت موالکیوت 

گذاری مهووتقیم اارجی  هبر جذ  سوورمای یدارمعنی

. نتایج مشووخ  کرد که انحالل یک فعالیت و  داشووتند

داری بر جوذ  طور معنیشوووروع کهوووب و کوار بوه

گذاری مهووتقیم اارجی تأثیری نداشووته ولی سوورمایه

جذ  گذاری ارد بیشتریو اثر را بر ایهحمایت از سورم

 گذاری مهتقیم اارجی دارد. سرمایه

م زری   گزارش  راهنمووای   ،(1397)در  عنوان  بووا 

های  فرآیند  وودور مجوز سوورمایه گذاری در دسووتناس

اجرایی اسووتان اردبیل، یکی از اسوواسووی تریو موانع و  

مشوکالت موجود بر سور راس فضوای کهوب و کار اسوتان  

های  اردبیل را بروکراسوی اداری، موازی کاری دسوتناس

اجرایی و طوالنی بودن روند  وودور مجوزهای بخش 

 .نمایدزی معرفی میکشاور

توحوقویوق Yaghobi and Ghasemi  (2009 ،)  در 

عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشوواورزی و  

راهکارهای حمایت از آنها را در اسوتان زنجان بررسوی  

تریو موانع آنهوا  نشوووان دادنود کوه مهم  .شووودس اسوووت 

کارآفرینی و اشوت ال، تشوریزات زاید در زمینه  ودور 

قوانیو و مقررات دسووت و پا گیر ،ووعف در مجوزها، 

امیو   همننیو .باشودمیهای کشواورزی  رقابت بیو بنناس

پژوهشوووی تحوت عنوان  در    (،1390بیوداتی و زرگر )

های کوچک و متوسوز کشواورزی  آسویب شوناسوی بنناس

ها  ها با آسیب در استان سمنان، نشان دادند که ایو بنناس

بننواهی متعوددی و مشوووکالت درون بننواهی و برون  

های دولت از دیدگاس  بندی حمایت مواجه ههووتند. رتبه

ها نشوان داد که حمایت مالی دولت  مدیران ایو شورکت 

هوای موذکور در درجوه اول اهمیوت قرار دارد و  از بننواس

های بعود های مدیریتی، بازاریابی و فنی در رتبوهحموایت 

 است.

مجوزهای با بررسووی مرور منابع مرتبز با  وودور 

بخش کشواورزی مشوخ  شود که عمدس موانع موجود،  

های باالی  وودور مجوزها، طوالنی بودن فرآیند هزینه

نبود برنامه منهوووجم و کارذ  رسووویدگی به پروندس ها، 

 .بودس است بازی اداری، و قوانیو و مقررات نامناسب  
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 ها مواد و روش

در ایو تحقیق، به من ور شووناسووایی و،ووع موجود  

شووناسووی و  فرآیند  وودور مجوز دام سووننیو، آسوویب 

واکواوی و،وووع بهینوه آن، از روش تحقیق کیزی گروس  

جلهوات بح     ،کانونیهای  گروساسوتزادس شود.    1کانونی

ن گروهی از افرادی  ای ههتند که در آدهی شدسسازمان

شوووند که بتوان به ن ر آنان به عنوان کانون  انتخا  می

کرد. سووها از راس مصوواحبه  بح  مو،وووعی تمرکز 

های اود را بازنموایی  گروهی، ایو افراد ن رها و تجربه

نونورشموی کشوووف  روش  ایوو  از  هوود   هووا، کونونوود. 

ها و واکنش افراد اسووت.  احهوواسووات، باورها، تجربه

تعامل میان اعضووای یک گروس طی برگزاری یک گروس  

 (.1396آید )علیزادس، کانونی بوجود می

ارت از سوووریع و نهوووبتوا نقواد قوت ایو روش عبو 

ارزان بودن، به دسووت آوردن اطالعات زیاد و تشووویق  

جامعه باشند.  می  افراد به ابراز ن ر و مشوارکت در گروس

آماری مد ن ر تحقیق دو بخش متقا،ویان و کارشوناسوان  

با توجه به  شوووود. در بخش متقا،ووویان،  میرا شوووامل  

تمامی  آمارهای به دسوت آمدس از سوامانه پنجرس واحد، 

  ا وزهان، )اسوتان   6در 99تا  97های  بیو سوالافرادی که 

  ( کرمانشوواس، گیالن  کردسووتان، اراسووان ر،وووی، قم،

دراواسوووت مجوز کردس بودنود و موفق بوه دریوافوت  

برداری شدس  ا تاسیا و یا پروانه بهرست ا ولی، یقمواف

  انتخوا  شوووودنودبوه روش تموام شووومواری  ،  بودنود

(104= 1N). 

شووش اسووتان مقرم شوودس به عنوان جامعه آماری 

، بیشوووتریو  1399توا    1397هوای  منتخوب، طی سوووال

دراواسووت  وودور مجوز در حوزس دام سووننیو در 

کشووور را به اود ااتصووا  دادس بودند. دلیل انتخا   

ها به دلیل تنوع زیاد کشوواورزان و احتمال  ایو اسووتان

هایی  باالی وجود مهوا ل گوناگون در مقایهوه با اسوتان

 

1. Focus Group 

بود کوه تراکم تقوا،وووای متقوا،ووویوان کمتر داشوووتنود و  

 ت رسیدگی به آنها نیز به تبع، کمتر بود.مشکال

مقابق آمارهای به دسوت  در بخش کارشوناسوان نیز

کلیوه  ،  آمودس از پنجرس واحود وزارت جهواد کشووواورزی

های کلیدی دسوت اندرکار در  ودور  نمایندگان دسوتناس

نزر  100مجوز در سوقم شوش اسوتان مد ن ر تحقیق )

جمع آوری  شدند.انتخا    بر اساس آمارهای موجود(،

گیری  در ایو مرحلوه بر اسووواس روش نمونوه  اطالعوات

بر   انجوام شووود. همننیو  2از نوع گلولوه برفی  هودفمنود

اسواس اطالعات سوامانه پنجرس واحد و پرس و جو از 

های  ی ربز در ایو زمینه )شورکت سوهامی آ  دسوتناس

ای، سووازمان جهاد کشوواورزی، ن ام دامهزشووکی، منققه

جهاد کشواورزی، ادارس کل منابع طبیعی، ادارس  سوازمان  

محیز زیهوت، بنیاد مهوکو، اسوتانداری، سوازمان ن ام 

منهودسوووی کشووواورزی و منوابع طبیعی( بوه  وووورت  

حضووووری و یا تلزنی در قالب پرسوووشووونامه انجام و  

 بندی شد.جمع

بوه دلیول پراکنودگی    در بخش متقوا،ووویوان  هوادادس

ن شرایز تشکیل ها و کشاورزان و فراهم نبودشهرستان

های انزرادی و  مصوواحبه، عمدتا از طریق  گروس کانونی

های مشووترك  در بخش کارشووناسووان، با انجام کارگروس

  آوری شود. اسوتانی به شوکل حضووری و وبیناری، گرد

ایو تحقیق به من ور دسووتیابی به اهدا  اود پنج گام  

 زیر را طی نمودس است که عبارتند از:

فرآیند موجود بر اسواس مهوتندات،   شوناسوایی :گام اول

دسوتی، بررسوی  و ارزیابی قوانیو و مقررات باال بررسوی

تجربیوات سوووایر کشوووورهوا، پیموایش اولیوه و تودویو 

به من ور هدایت   پرسشنامه با قالب سواالت باز و بهته

 .بیشتر جلهات گروس کانونی در مهیر درست 

های اسوتانی به من ور  تشوکیل کارگروسشوامل    :گام دوم

ی  شوناسوی و،وع موجود با اسوتزادس از ن ر منتخب  آسویب 

2. Snowball 
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  1399-1397های سووالاز متقا،وویان اسووتانی که در 

 .  ، است انددراواست دریافت مجوز داشته

تشووکیل گروس کانونی با حضووور نمایندگان  : گام سووم

سووازمان مهندسووی  )نهادهای دایل در  وودور مجوز 

کشواورزی و منابع طبیعی، سوازمان دامهزشوکی، سوازمان  

جهاد کشوواورزی، سووازمان امور ارا،ووی، شوورکت آ  

ای، بانک کشوواورزی، سووازمان محیز زیهووت،  منققه

در ایو گام، نقاد ،ووعف (.  ها، ابرگان و ریرستشووکل

کارشوناسوان قرار    م شودس توسوز متقا،ویان در ااتیاررمق

گرفته و ن ر آنها نهووبت به تک تک موارد بیان شوودس  

 آوری شد. گرد

شودس  شوناسواییمقالعه تقبیقی فرآیندهای :  گام چهارم

کاوی  های قبلی، بررسوی اال های قانونی، بهینهدر گام

 .پیشنهادیو ترسیم فرآیند مقلو  و ارا ه راهکارهای 

کارشوناسوان به من ور  فرااوان گروس کانونی    :گام پنجم

هوای قوانونی بوه  هوایی کردن راهکوارهوا و بررسوووی اال ن

من ور ارا ه و،وع مقلو  برای  ودور مجوز در حوزس  

در ایو    هاتحلیل دادس و تجزیه.  (1)شووکل  دام سووننیو

انجام  24نهووخه   SPSS  افزاربا اسووتزادس از نرمتحقیق 

 .گرفت 

 

 
مراحل انجام روش تحقيق  -1شکل 

 

 های پژوهش هيافت

بخش    دوهای حا وول از انجام ایو تحقیق در یافته

و،وع موجود  ودور مجوز دام الف( بررسوی  بررسوی  

زمان و هزینه  ، انواع مجوزهای  ووادر شوودس)  سووننیو

موانع و مشوووکالت  (  و    الزم برای  ووودور مجوز(

پیشونهادی به شورم  ، راهکارها و متولیان ودور مجوز

  یل قابل ارا ه است:

بررسوی   :وضو  مووود دریاف  مجو  در دام سوننين

و،ووع موجود  وودور مجوز دام سووننیو با بررسووی  

و مصاحبه با کارشناسان    مراحل کار سامانه پنجرس واحد

نزر  20دسوت اندرکار وزارت جهاد کشواورزی )حدود 

از ابرگان مجموعه وزرات جهاد کشواورزی( حا ول  

. نتایج ایو بررسوی در سوه سوقم انواع مجوزهای  شود

موجود، زمان و هزینه  ور  شودس برای دریافت مجوز  

 باشد:  به شرم زیر قابل ارا ه می

مجوزی اسووت که قبل از  وودور   :موافق  اصووولی

های دامداری، پروانه تأسوویا برای متقا،وویان فعالیت 

ها و  در چهارچو  سوویاسووت ... و    مررداری، کاراانه

اعتبار   تگردد. مد،وووابز ن ام دامهروری  ووادر می

ماس   6ماس اسوت و در موارد ،وروری   6موافقت ا وولی 

موافقت ا ووولی مجوز رسوومی .  گردددینر تمدید می

محهووو  نشوودس و فقز محي دریافت اسووتعالم از 

بواشووود و پا از ارا وه و یوا توا یود  ادارات مربوطوه می

اقودام بوه  ادارات مربوطوه از طریق کمهووویون اسوووتوانی  

 .شودمی(  پروانه تاسیا) دور مجوز 
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مجوزی را کوه هر متقوا،وووی برای  :  پروانوه تويسووي 

هوا و توأسووویهوووات هر نوع واحود  احودا  سوووااتموان

  مندن امدامداری، کاراانه یا کارگاس که دارای ،وووابز  

.  گویندباشوود و باید دریافت نماید، پروانه تأسوویا می

سوال و با ن ر کمیهویون   2مدت اعتبار پروانه تأسویا 

 وودور پروانه اسووتان به مدت یک سووال دینر قابل  

چناننه پا از پایان تمدید اعتبار پروانه .  تمدید اسووت 

تأسویا عملیات احدا  واحد به پایان نرسویدس باشود، 

در  وووورت ارا وه مودارك و دالیول مهوووتنود از طر  

ی مدت یک سوال  متقا،وی پروانه تأسویا حداکثر برا

 .دینر به  ورت ا،قراری قابل تمدید است 

مجوزی را کوه متقوا،ووویوان پا از : برداریپروانوه بهره

تأسویا واحد، در موعد مقرر و برابر ،ووابز، دریافت  

پا از اعالم .  نوامنودبرداری میدارنود، پروانوه بهرسمی

اواتموه عملیوات از سووووی دارنودس پروانوه توأسووویا، 

پروانه اسوتان، موظف اسوت حداکثر  کمیهویون  ودور 

ظر  مدت دو هزته زمینه بازدید مشوترك کارشوناسوان  

دامهروری و دامهزشوکی را از تأسویهوات مربود فراهم و  

در  وورتی که عملیات سوااتمانی و تأسویهواتی مقابق  

با طرم باشود و مراتب مورد تا ید کارشوناسوان مربود  

پروانوه  هزتوه،  ظر  مودت یوک  گیرد، حوداکثر    قرار 

در  وورت ،ورورت نوسوازی  .  برداری  وادر کندبهرس

واحود دامهروری در هموان پالك یوا مرموت و بههوووازی  

واحد یا توسووعه، مو،وووع پا از طرم در کمیهوویون  

اسوتان و کهوب ن ر موافق کمیهویون، مراتب موافقت  

جهت انجام اموراداری، به  وورت کتبی با تعییو زمان 

سووال   2زی و ماس برای مرتب و بههووا 6الزم حداکثر  

.  برای نوسوازی یا توسوعه واحد به متقا،وی اعالم گردد

برداری، پروانه تأسوویا از در موقع  وودور پروانه بهرس

متقوا،وووی پا گرفتوه بواطول و در پرونودس ننهوداری 

 .شودمی

ی صووودور مجو  دام هوابوه پرونودهرسوويودگی   موان  

های به عمل آمدس در پنجرس  مقابق بررسوووی:  سووننين

واحد و نتایج مصواحبه با متقا،ویان، مشوخ  شود که  

برای  ودور مجوز دام سوننیو،  مدت زمان ثبت شودس 

در سووامانه پنجرس واحد با مدت زمان واقعی همخوانی 

های ریر دولتی متعلق به  به دلیول اینکوه شووورکت . ندارد

م امور مربود را انجا،  ن ام مهندسوی که برای متقا،ویان

پنجرس   دهند، قبل از ثبت مدارك متقا،وی در سوامانهمی

کنند تا دراواسوت میها  ، یک سوری از اسوتعالمواحد

بعد از اینکه متقا،وی  .  در ادارات پینیری کنند  متقا،وی

انجوام داد مقودمواتی را  معموال فرآینود   کوارهوای  )کوه 

، از طریق سامانه پنجرس  طوالنی و طاقت فرسایی است(

توان  از ایو رو می. نمایندواحد مدارك را بارگذاری می

از پنجرس   ها اارجدو سووم اسوتعالم  دحدوبیان نمود که 

لذا  ؛شووودمیواحد ن ام مهندسووی کشوواورزی دریافت  

 ووودور تعییو زموان دقیق برای رسووویودگی بوه پرونودس  

ایو حوال، بر اسووواس    ابو .  مجوز کوار مشوووکلی اسوووت 

جودول اطالعوات پنجرس واحود و بوا توجوه بوه اطالعوات  

تریو و  سوتان گیالن و قم به ترتیب طوالنیا ،1شومارس  

در حوزس دام تریو زموان را برای  ووودور مجوز  کوتواس

 .اندبه اود ااتصا  دادسسننیو را 
 

 های منتخببرداری در استانواف  اصولی، پروانه تاسي  و بهره مان رسيدگی پرونده برای دریاف  م -1ودول 

 * اراسان ر،وی  * ا زهان * کرمانشاس * کردستان * قم * گیالن فرایند 

 93 94 83 47 60 101  دور پروانه موافت ا ولی 

 141 99 99 109 117 121  دور پروانه تاسیا 

 81 129 56 95 33 316 پروانه بهرس برداری  دور 

 314 322 238 250 210 538 مجموع
 بر اساس روز 99-97اساس اطالعات پنجرس واحد در سال های  شدس برمیاننیو زمان  ر  *



 1401، 1، شماره 9کشاورزی، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

136 

های به  مقابق بررسوی: نيهزینه صودور مجو  دام سونن

عمل آمدس در پنجرس واحد و نتایج مصاحبه با متقا،یان  

مجوز  هزینه  ر  شدس برای دریافت  مشخ  شد که 

یک سری از .  بهیار دشوار، پینیدس و اقیری است  امر

هوای ثبوت شووودس در پنجرس واحود وجود دارد کوه  هزینوه

بوا توجوه بوه نوع مجوز    هوا تقریبواابرای تموامی اسوووتوان

های جانبی ناشوی از با هزینه اما دامداران.  یکهوان اسوت 

که گاهی  )اجارس اودرو برای بازدیدهای کارشووناسووی  

اوقوات بوه دلیول راهنموایی اشوووتبواس، بوازدیود چنودیو بوارس 

هوای رفوت و آمود بوه ادارات هزینوه،  (گیرد وووورت می

هزینووه اسوووتعالم،  دریووافووت  بووا برای  درگیری  هووای 

ر مرحلوه احودا  واحود تولیودی و  دهوا  اریبخشووود

تعار،وی که بیو ن ام مهندسوی کشواورزی و بخشوداری  

شووود که هزینه  مواجه می ،وجود داردحدا  بر سوور ا

طی .  واقعی دریافت مجوز را بهویار گران نمودس اسوت 

ایو    اسوتانی انجام شودس اسوت گزتنویی که با متقا،ویان  

  ه اسوت. البتمیلیون تومان مت یر بودس   25تا  4هزینه بیو  

های هننزتی هزینهها ن یر گیالن به اسوتاندر برای از 

 37به عنوان مثال  )  برای پرداات تعرفه ن ام سوااتمان

اشوارس شودس اسوت که مهوتلزم  ( 98میلیون تومان در سوال  

همننیو پرداات هزینه  .  آزمایی اسوت راسوتی بررسوی و

از النوی یکهوانی   ،بررسویهای مورد  اسوتانسوایر در 

ن پردامیپیروی  و  هزینووهکنوود  در اووت  جووانبی  هووای 

رویه   که دارای  به ریر از اراسووان ر،ووویها  اسووتان

هوا متزواوت و  در سوووایر اسوووتوانمعمولی بودس اسوووت  

 ای گزارش شد.سلیقه

موانع،  :  موان  و مشووک، ، راهکوارهوا و متوليوان امر

مشوووکالت، راهکوارهوا و متولیوان  ووودور مجوزهوای 

امر در دو  کشواورزی، از دید متقا،ویان و کارشوناسوان  

  یو من ور، ه اشوناسوایی شود. ب، بخش داالی و بیرونی

 آوری شود.ن ر متقا،ویان از طریق مصواحبه جمعابتدا 

با توجه به موارد بیان شودس توسز متقا،یان، ن ر سوها 

ای، نمایندگان منتخب از شووورکت سوووهامی آ  منققه

سووازمان جهاد کشوواورزی، ن ام دامهزشووکی، سووازمان  

جهواد کشووواورزی، ادارس کول منوابع طبیعی، ادارس محیز  

  مهندسوی زیهوت، بنیاد مهوکو، اسوتانداری، سوازمان ن ام  

های  برگزاری گروساز طریق کشوواورزی و منابع طبیعی 

 آوری شد.جمعکانونی استانی  

در  موانع و مشوکالت  ودور مجوز  یو ترتیب،  ه اب

به دو گروس ا وولی داال مجموعه  بخش دام سووننیو،  

از مجموعه وزارت    بیرونوزارت جهاد کشووواورزی و 

  . در گروس موانع داالی تقهوویم شوود  جهاد کشوواورزی

،  نیز به آن اشوارس شودس اسوت  2طور که در جدول  همان

قوانیو و مقررات داالی و مشووکالت مربود   بخش دو

باشد و در بخش سامانه پنجرس واحد قابل بررسی میبه  

نیز سوووه بخش قوانیو و    بیرونیموانع و مشوووکالت  

مقررات بیرونی، عوامول رفتواری و موانع حموایتی بوه  

 شرم زیر شناسایی شدند.

موان  و مشووک،  داخلی و را  وهاد کشوواور ی 

موانع و  :  در راسووتای صوودور مجو های کشوواور ی

مشووکالت داالی، راهکارها و متولیان  وودور مجوز  

  بخش قوانیو و کشواورزی در حوزس دام سوننیو در دو 

 ل مربود به سامانه پنجرس واحد،  مقررات داالی و مها

 یو شرم به دست آمد:ه اب

 :داخلیقوانين و مقررا   

مقررات   -الف و  قوانیو  زمینووه  در  کووه  مووانعی  اولیو 

درونی در حوزس  ودور مجوز دام سوننیو شوناسوایی  

موازی کاری در مراحل ااذ پروانه تاسووویا و  شووود، 

ایو در حالی اسووت که   .موافقت ا ووولی دامداران بود

طی شوودس در مرحله موافقت  بهوویاری از مهوویرهای  

تاسویا طی بایهوت مجددا در مرحله پروانه ا وولی می

ه اسوت و  موافقت ا وولی دارای اعتبار شوش ماه  .شوود

ها در مرحله تاسووویا  طوالنی شووودن زمان اسوووتعالم

  شوووود و ب انقضوووای اعتبار موافقت ا وووولی میموج

بایهوت برای دریافت  متقا،وی برای ادامه کار مجددا می

ادروام مراحول مربود بوه    موافقوت ا وووولی اقودام نموایود.
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یا از سوی وزارت جهاد  اسموافقت ا ولی و پروانه ت

 تواند در رفع ایو مشکل مسثر باشد.کشاورزی می

دومیو مانع شووناسووایی شوودس عبارت بود از اینکه   - 

اگرچه دریافت اسوتعالم بنا به ابالریه مصووبات سوی و  

یکمیو و سوی و دومیو نشوهوت هیات مقررات زدایی 

وزارت جهواد    1398/ 10/ 8مورخ    197777بوه شوووموارس  

مورخ    020/ 12280کشووواورزی طی نواموه بوه شوووموارس  

ا با  سوت امدهی حذ  شودس ااز روند مجوز  1399/ 5/ 25

شود  نبال میهای مورد بررسوی درویه متزاوتی در اسوتان

با واقعیت  .  شوودآننه که در پنجرس واحد مشواهدس می و

اراسان  در استان  .  متزاوت است  در عملمشاهدس شدس  

هوا توا چنود مواس پیش ر،ووووی ابالریوه حوذ  اسوووتعالم

شودس است ولی بررسی اایر حاکی از وجود  رعایت می

در اسوتان گیالن،  .اسوتعالم اسوت مشوکل و توقف حذ  

در دو  .  ها به شوودت به قوت اود باقی اسووت اسووتعالم

ها منود به شوروطی حذ  اسوتعالم اشوارس شودسابالریه  

هوای  هوا و دادسیوه ،ووووابز و دسوووتورالعمولاز جملوه ته

سووامانه  وودور مجوز از طریق  مکانی و اتصووال آن به 

ای، منققهی متولی چون شورکت سوهامی آ   هادسوتناس

ای، حزاظت محیز زیهوت، شورکت برق منققهسوازمان  

میرا  فرهننی و ریرس بودس اسوووت کوه ایو امر تحقق 

انجام  .سووازداسووت و امر اسووتعالم را ناگزیر می  نیافته

ها در یک مرحله و توسوووز ن ام مهندسوووی  اسوووتعالم

های  ی کشواورزی و منابع طبیعی با همکاری سوازمان

وزارت  ،  وزارت نیرو،  رزیربز )وزارت جهواد کشووواو

دامهزشوکی( در سوازمان  ،  سوازمان محیز زیهوت ،  کشوور

 گذار است.رفع ایو مانع تاثیر

نیاز به تشوووکیل کمیهووویون ها در امور ارا،وووی  -پ

هوا  قوانون حزظ کواربری ارا،وووی و بوا   4و  1تبصووورس  )

آن (  1374/ 3/ 31  مصوووو ) بوعوودی  ا وووالحویووه  و 

جمعی موجب  گیری برای انجام تصووومیم(  1385/ 8/ 1)

شوود و گاهی اوقات  فرایند اسوتعالم می  طوالنی شودن

پاسووخنویی به اسووتعالم را  تاایری چندماهه در روند

بایهوت از زیرا اعضوای کمیهویون می؛  شوودموجب می

و   شووندشواورزی جمع  ادارات مختلف سوازمان جهاد ک 

گیرد و  ها به شووکل موردی انجام نمیبررسووی پروندس

 7تا   6ها و رسویدن آنها به دسمنود به جمع شودن پرون

ابال  به سووازمان جهاد کشوواورزی برای    .مورد اسووت 

ها توسز وزارت  انجام بررسوی موردی توسز کمیهیون

گوذار  توانود در رفع ایو موانع اثرجهواد کشووواورزی می

 باشد.

ور ارا،وی و  های  وادر شودس از طر  امواگذاری -ت

کواربری ت ییر  مجوز  تحویول  یوا  بوه  نیواز  فیزیوک  هوا 

مهوووتنودات دارد، علی ررم ایو کوه در مهوووتنودات در 

یند حذ  فرآ. سوامانه بارگذاری شودس و موجود اسوت 

از سوی وزارت    تحویل فیزیکی مدارك در امور ارا،ی

   جهاد کشاورزی در ایو امر تاثیر گذار است.

ای در قانون جامع  عدم لحا  تنوع استانی و منققه  - 

عنوان مثوال رعوایوت فوا ووول و  ه  بو .  ن وام دامهروری

ها در قوانیو موجود بهویار دسوت و پا گیر و در حریم

هوای متزواوت  بوه ویژگیو    مورد اسوووت برای موارد بی

عوارض زمیو، آ  و هوای منققوه و تراکم زمیو و دام 

رااوان برای اعالم ن ر انجام ف.  توجه نشودس اسوت ... و 

متولیان کلیدی ن یر دامهزشووکی، محیز  کارشووناسووی  

یوازبینی قوانون جوامع ن وام   بوه من ورریرس  زیهوووت و  

ا وووالحوات پیشووونهوادی مقوابق بوا  دامهروری و انجوام  

های هر اسووتان و منققه از سوووی وزارت جهاد  ویژگی

 کشاورزی در ایو امر تاثیر گذار است.
ابالریه وزیر  )  قانون حزظ کاربری ارا،وووی زراعی -ج

  ( 98/ 4/ 4مورخ   6531/ 020ورزی به شومارس  جهاد کشوا

ت ییر در اسوووتوان هوای گیالن، موازنودران و ممنوعیوت 

هوای تولیودی ت کواربری ایو ارا،وووی بوه سوووایر فعوالیو 

کشوواورزی، مشووکالتی را برای ایجاد و حتی توسووعه 

هوا بوه وجود آوردس واحودهوای دامهروری در ایو اسوووتوان

های کارشوناسوی در قانون  . انجام مجدد بررسویاسوت 

پذیری در مذکور با هد  انجام ا وووالحات و انعقا 
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موارد ،روری و در راستای توسعه همه جانبه و پایدار 

 کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،روری است.

مورد ن ر باید طبق شورایز   ،های سوایت پلونقشوه -چ

سووازمان دامهزشووکی تهیه شووود که رعایت دقیق ایو  

زمان مشووکالت اقتصووادی و اجتماعی و  شوورایز در 

گیر  هزینه بر و وقت دشوووار و   فرهننی کشووور کاری

قانون   5بازننری در دسووتورالعمل اجرایی مادس    .اسووت 

ن وام جوامع دامهروری و تعودیول آن بوا شووورایز فعلی  

 کشور از  سوی وزارت جهاد کشاورزی الزم است.

 

 دام سننين  در حو ه صدور مجو  داخلی ررا   ققوانين و مموان  و مشک، ، راهکارها و متوليان مربوط به  -2ودول 
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 متولی انجام کار  راهکار پیشنهادی  موانع و مشکالت 

موازی کاری در مراحل   -1

ااذ پروانه تاسیا و موافقت  

 ا ولی 

دستورالعمل  )  ا ولی در پروانه تاسیاادرام موافقت 

 قانون ن ام جامع دامهروری کشور 5اجرایی مادس 

 1390( 5و  3، 2، 1مو،وع تبصرس های )

 وزارت جهاد کشاورزی 

های ریر  حذ  استعالم  -2

 ،رور

ها در یک مرحله و توسز ن ام مهندسی  انجام استعالم 

گیری و پایش اورزی و منابع طبیعی به من ور پیکش

  4منقبق با بند واو مادس )بهتر امور انجام گیرد 

قانون ن ام جامع دامهروری   5دستورالعمل اجرایی مادس 

 (. 1390کشور در سال 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 وزارت نیرو 

 وزارت کشور

 سازمان محیز زیهت 

 سازمان دامهزشکی 

ها  نیاز به تشکیل کمیهیون  -3

 در امور ارا،ی 

ازمان جهاد کشاورزی برای انجام بررسی  ابال  به س

ها و تههیل در  اجرای مزاد  موردی توسز کمیهیون

ها  قانون حزظ کاربری ارا،ی و با  4و 1تبصرس )

 (1/8/1385)و ا الحیه بعدی آن ( 31/3/1374مصو )

 وزارت جهاد کشاورزی 

های  ادر شدس از واگذاری -4

ور ارا،ی و یا مجوز طر  ام

از به تحویل  ها نیکاربریت ییر 

 مهتندات دارد  یفیزیک

 وزارت جهاد کشاورزی  حذ  فرایند تحویل فیزیکی مدارك در امور ارا،ی

عدم لحا  تنوع استانی و   -5

ای در قانون جامع ن ام  منققه 

 .دامهروری 

انجام فرااوان برای اعالم ن ر کارشناسی متولیان کلیدی  

جهت یازبینی قانون  ...ن یر دامهزشکی، محیز زیهت و 

جامع ن ام دامهروری و انجام ا الحات پیشنهادی  

 . های هر استان و منققهمقابق با ویژگی

 وزارت جهاد کشاورزی 

قانون حزظ کاربری ارا،ی   -6

 زراعی

ر با  های کارشناسی در قانون مذکوانجام مجدد بررسی

پذیری در موارد هد  انجام ا الحات و انعقا  

 راستای توسعه همه جانبه و پایدار کشور،روری و در 

  020/6531ابالریه وزیر جهاد کشاورزی به شمارس  )

ون حزظ  قان ( الحاقی) 4و  تبصرس ( 4/4/98مورخ 

و  31/3/1374ها مصو  کاربری ارا،ی زراعی و با 

 1.8/1385ا الحیه بعدی آن مصو  

 وزارت جهاد کشاورزی 

های سایت پلو نقشهتهیه  -7

 HCPو  GMPطبق شرایز 

قانون ن ام   5بازننری در دستورالعمل اجرایی مادس 

 جامع دامهروری و تعدیل آن با شرایز فعلی کشور 
 وزارت جهاد کشاورزی 
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مشک،  مربوط به سامانه پنجره واحد و ار  وهاد 

، موانع  3مقابق نتایج ارا ه شودس در جدول :  کشواور ی

و مشووکالت، راهکارها و متولیان امر در حوزس سووامانه  

 باشد:پنجرس واحد به شرم زیر می

اولیو موانعی کوه در سووواموانوه موجود  ووودور   -الف

مجوزهوا گزارش شووود عبوارت بود از عودم آشووونوایی  

متقا،وویان با روند کار و مهووتندات مورد نیاز و فقدان 

و دسوووتورالعمل سوووادس برای راهنمایی   راهنمادفترچه  

. تدویو کتابنه راهنما و گام  متقا،وویان در ایو سووامانه

از سووی وزارت جهاد کشواورزی   به گام دریافت مجوز

آن در   و بارگزاری  و سوازمان ن ام مهندسوی کشواورزی

توانود جلوی بهووویواری از سووواموانوه پنجرس واحود می

 ند.را کم ک   هاکاریها و دوبارس  سردگمی

سووامانه پنجرس واحد با دیدگاس مهندسووی فناوری   - 

اطالعات و با رویکرد کمی طراحی شوودس اسووت و در 

طراحی ایو سووامانه به همه جوانب و زوایای  وودور 

انجام ا ووالحات در ایو  لذا  مجوز توجه نشوودس اسووت 

پوذیری از سووووی  سووواموانوه در جهوت افزایش انعقوا 

 وزارت جهاد کشاورزی ،روری است.

هوشومند سوازی سوامانه در راسوتای هدایت درسوت   -پ

فراینود  ووودور مجوز و اعالم اقوا برای اشوووتبواهوات  

و   قرار دهی  گزارشاحتمووالی  ن ر  موود  چنوودان  دقیق 

 .ننرفته است 
 

 سامانه پنجره واحد در حو ه صدور مجو  دام سننينبه  موان  و مشک، ، راهکارها و متوليان مربوطبررسی  -3ودول 
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 متولی انجام کار  راهکار پیشنهادی  موانع و مشکالت 

عدم آشنایی متقا،یان با روند کار و  

 نبود راهنما 

تدویو کتابنه راهنما و گام به گام دریافت  

مجوز و بارگزاری آن در سامانه پنجرس  

 واحد 

سازمان ن ام   -جهاد کشاورزیوزارت 

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

در طراحی ایو سامانه به همه جوانب  

و زوایای  دور مجوز توجه نشدس  

 . است 

انجام ا الحات در ایو سامانه در جهت  

 افزایش انعقا  پذیری و دوستدار کاربری آن 
 وزارت جهاد کشاورزی 

سازی سامانه در راستای  هوشمند 

هدایت درست فرایند  دور مجوز  

و اعالم اقا برای اشتباهات  

احتمالی و گزارش دهی دقیق چندان  

 . مد ن ر قرار ننرفته است

بازننری در سااتار ایو سامانه و انجام  

 ا الحات در راستای هوشمند سازی آن
 وزارت جهاد کشاورزی 

های اطالعاتی منهجم  فقدان پایناس

 و یکهارچه 

های اطالعاتی منهجم و  توسعه پایناس ایجاد و  

ه و متشکل از ،وابز و  یکهارچ 

ها و ارتباد آنها با  های دستنا دستورالعمل 

سامانه پنجرس واحد به استناد بند واو  

قانون ن ام جامع    5دستورالعمل اجرایی مادس  

  5و به استناد مادس  (  1390)   دامهروری کشور 

جامع    قانون ن ام   ( 15) آییو نامه اجرایی مادس  

و به    1391/ 3/ 28دامهروری کشور مورخ  

 دستورالعمل اجرایی   37و    35،  29  استناد مادس 

سازمان ن ام   -وزارت جهاد کشاورزی

  -مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

وزارت   -سازمان ن ام دامهزشکی کشور

سازمان  -سازمان محیز زیهت-نیرو

ادارس کل راهداری و   -میرا  فرهننی

 جادس ای حمل و نقل  

عدم امکان انجام ویرایش اطالعات  

 توسز کاربران

باز فعال سازی امکان انجام ویرایش توسز 

 کاربران استانی 
 وزارت جهاد کشاورزی 
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های اطالعاتی منهووجم و یکهارچه و حاوی  پایناس -ت

هوا  ،ووووابز و دسوووتورالعمولهوای مکوانی مرتبز بوا  دادس

مند سوامانه پنجرس واحد با  ها و عدم ارتباد ن امحریمو

با وجود  )های کلیدی  های موجود در دسووتناسسووامانه

  1399/ 2/ 15مورخ    02/ 2897تاکید در ابالریه به شمارس  

( وجود نداشووته اسووت.  بند  )وزیر جهاد کشوواورزی  

امکان انجام ویرایش اطالعات توسز کاربران استانی    -   

و مواهوه برای انجوام ت ییرات  و در نتیجوه معقلی حتی د 

جز ی و پیش پا افتادس ن یر ت ییر نام روسوتا وجود نداشوته 

 بایهت در دستور کار قرار گیرد. است و می 

و را  وهاد کشوواور ی  بيرونیموان  و مشووک،   

موانع و  :  در راسووتای صوودور مجو های کشوواور ی

عوامل بیرونی  مشوکالت، راهکارها و متولیان مربود به  

در حوزس  ودور مجوز دام سوننیو در جدول   گذارتاثیر

بیرونی در حوزس    موانع و مشوکالتارا ه شودس اسوت.   4

قوانیو و مقررات   ودور مجوز دام سوننیو به سه دسته

بیرونی، مهوووا ول و مشوووکالت رفتواری و مهوووا ول و  

 ههتند:تقهیم   مشکالت حمایتی قابل

 اولیو مانع شنااته شدس   - الف  : قوانين و مقررا  بيرونی 

در دسوته قوانیو و مقررات بیرونی، مربود به مشوکل تعرفه 

در و،وعیت فعلی هی  تمایزی بیو  ن ام سوااتمان اسوت. 

احودا  یوک واحود تولیودی و واحود مهوووکونی و تجواری 

هزینوه زیوادی بر دامودار تحمیول   وجود نودارد و از ایو ن ر 

های مورد بررسوی  تعرفه ن ام سوااتمان در اسوتان .  شوود می 

 از النوی مشابهی پیروی نمی کند. 

در زمینوه قوانیو و مقر  -  رات دومیو موانع موجود 

 ها دردهیاریها و بیرونی، اعموال سووولیقوه بخشوووداری

های ریر ،ورور و  فرایند  ودور مجوز و تحمیل هزینه

البته ایو  . میلیون تومان بر متقا،ووی اسووت  7تا   5بیو 

ها  از النوی مشوووابهی در تمامی اسوووتان مو،ووووع نیز

هوا  آن در اسوووتوان  درجوهکنود و شووودت و  پیروی نمی

متزاوت اسوت و در اسوتان گیالن و قم بیشوتر گزارش  

 .شدس است 

سومیو مشکل در حیقه مباح  قوانیو و مقررات  -پ

کمبود کارشوناس دارای  والحیت برای طرم بیرونی،  

طرم توجیهی عمدتا  وووری و هزینه    .توجیهی اسووت 

اقع مورد تایید بانک  آن بهویار زیاد اسوت و در بیشوتر مو 

 .باشدکشاورزی نمی
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 متولی انجام کار  راهکار پیشنهادی  موانع و مشکالت 

 مشکل تعرفه ن ام سااتمان 

بازننری در تعرفه ن ام سااتمان و  

مهتثنی نمودن فعالیت تولید کشاورزی از  

جریان ابنیه سازی تجاری و مهکونی و  

های کم هزینه در راستای  اعمال تعرفه 

نامه  )مو،وع شیوس   تشویق و توسعه تولید 

نامه اجرایی قانون ن ام  آییو - 33مادس  

 مهندسی و کنترل سااتمان( 

سازمان ن ام مهندسی  

سازمان ن ام  -اتمان کشورسا

مهندسی کشاورزی و  

 طبیعی کشور منابع

ها در ها و دهیاریاعمال سلیقه بخشداری 

 فرایند  دور مجوز 

ورود دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 

امورحقوقی استانداری در زمینه  دور 

 مجوز و رفع مشکل 

سازمان ن ام   -وزارت کشور

مهندسی کشاورزی و منابع 

 طبیعی کشور

کمبود کارشناس دارای  الحیت برای طرم  

 وری و    عمدتاا   طرم توجیهی .  توجیهی 

هزینه آن بهیار زیاد است و در بیشتر مواقع  

 . باشد مورد تایید بانک کشاورزی نمی 

شناسایی، آموزش و معرفی افراد و  

های دارای  الحیت ابرای تهیه  شرکت

 طرم توجیهی

مهندسی  سازمان ن ام  

کشاورزی و منابع طبیعی  

 کشور
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رفتاری و 

 منشی

استزادس از کارکنان بازنشهته ادارات دولتی 

به عنوان کارشناس در سازمان ن ام  

 مهندسی کشاورزی 

آمواتنان زبدس  استزادس از دانش

ها و کاهش تعداد کارشناسان دانشناس

 بازنشهته ادارات دولتی 

سازمان ن ام مهندسی  

ع طبیعی  کشاورزی و مناب 

 کشور

 حمایتی

سامانه در اواست برای روزهای اا ی 

توانند  باز است و  تنها افراد  ی نزو  می

 از آن استزادس کنند 

ها و ن ارت بیشتر بر امور دراواست

 ها سامانه 

بانک  -وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزی

مشکل تامیو اعتبار و تامیو تههیالت  

های ریر  مصو  و ارجاع به بانک 

 تخصصی 

اطالع رسانی و هماهننی درست بیو  

وزارت جهاد کشاورزی و بانک  

 کشاورزی

بانک  -وزارت جهاد کشاورزی

 کشاورزی

 

در زمینه مهوووا ل  :  مهوووا ل و مشوووکالت رفتاری

اسوتزادس از کارکنان بازنشوهوته  رفتاری، مشوکل موجود  

سوووازموان ن وام ادارات دولتی بوه عنوان کوارشووونواس در 

های سازمان دولتی به  مهندسی کشاورزی و انتقال رویه

   بدنه ایو ن ام و تبدیل آن به یک نهاد شبه دولتی بود.

در زمینه مشووکالت :  مهووا ل و مشووکالت حمایتی

حمایتی، اولیو مشووکل عبارت اسووت از اینکه سووامانه  

  دراواسوت وام، برای روزهای اا وی باز اسوت و تنها 

تواننود از آن اسوووتزوادس کننود.  نزو  میافراد  ووواحوب  

همننیو مشکل تامیو اعتبار و تامیو تههیالت مصو  

های ریر تخصووصووی مشووکل دینری  و ارجاع به بانک

اسووت که در مصوواحبه با متقا،وویان دریافت مجوز دام 

 سننیو گزارش شد.

 

 و پيشنهادها  گيرینتيجه

مشووووق مووثورتوریوو  و  موهوموتوریوو  از  هووای یوکوی 

تهوهیل و    گذاری و بهبود محیز کهوب و کار،سورمایه

  تهریع فرایندهای  دور مجوزهای کهب و کار است. 

نها مولزه ایو فرایند دارای چنان اهمیتی اسوووت که به ت

از ا ووولی کم یکی  مولزوهیوا دسووووت  هوا برای  تریو 

المللی محیز کهوب و کار تبدیل شودس های بیوارزیابی

ر مجوزها  واسوت. به همیو ترتیب، افزایش تعداد  ود

توانود بوه عنوان یکی از در هر حوزس اقتصوووادی، می

.  های رشود و توسوعه اقتصوادی محهوو  شوودشواا 

تواند به  ، کاهش  ودور مجوزها نیز میاسواسو بر همی

 معنای رکود و کاهش رشد اقتصادی تعبیر شود.

رو،   ایوو  راهوبوردهووای یوکویاز   جوهوواد وزارت از 

  روزافزون  نیاز و اقلیمی شورایز به توجه با کشواورزی

  پرتراکم برای  کشووواورزی از جدی  حمایت  کشوووور،

 در و سووال فصووول تمام در تولید تثبیت  و افزایش

   وورت  تمهیدات  وجود با .اسوت  کشوور مختلف مناطق

  وودور و بررسووی تهووهیل فرآیند جهت  در گرفته

  هوای فعوالیوت  برای برداریبهرس و تواسووویا مجوزهوای

پنجرس  اندازیراس جمله از کشوواورزی بخش در مرتبز

الکترونیوک، بوه دلیول وجود قوانیو و   اودموات واحود

  و  مهووا ل همننان ،وووابز موازی و دسووت و پاگیر،

  مربوطه   ودور مجوزهای مهویر در ایعدیدس مشوکالت

 عدم و مهوویر شوودن طوالنی به منجر که دارد وجود

 تدابیری اتخا  بنابرایو ت.اسو  شودس متقا،ویان ر،وایت 

 فرآیند ا والم و کار و کهوب  فضوای بهبود در جهت 

  کشوواورزی،  بخش تولیدی واحدهای مجوز  وودور

  رفع  و شوناسوی به آسویب  نیاز که اسوت  اسواسوی مهویله

 فضوای بهبودلذا تحقیق حا،ور در راسوتای دارد.  موانع

  واحدهای  مجوز  ودور فرآیند ا والم و کار و کهوب 

 ا وووزهان،های  در اسوووتان  کشووواورزی بخش تولیدی

و به   کرمانشواس، گیالن  کردسوتان، اراسوان ر،ووی، قم،

هودفمنود از   گیریروش نمونوهروش گروس کوانونی بوا  

  هوای قوا،ووویوان و کوارشووونواسوووان کلیودی دسوووتنواسمت



 1401، 1، شماره 9کشاورزی، دوره   پايدار توسعه و کارآفريني مطالعات 

142 

اندرکار در فرایند  ووودور مجوز در یک دورس  دسوووت 

 انجام شدس است.   1399فشردس سه ماهه در سال 

ز با توجه به نتایج مصواحبه با متقا،یان  دور مجو

دسوت اندرکار   هایو تجمیع ن رات کارشوناسوی سوازمان

های مورد بررسووی، موانع و   وودور مجوز در اسووتان

و   داالیمشوکالت شوناسوایی شودس به دو گروس ا ولی 

بیرونی و بوه پنج زیر گروس قوانیو و مقررات داالی،  

عوامل  قوانیو و مقررات بیرونی، سووامانه پنجرس واحد، 

 بندی شدند.تقهیمحمایتی  رفتاری و 

کلی نتایج پروژس حاکی از و،وعیت نابهوامان  طوربه

دم رویه   ودور مجوز در حوزس دام سوننیو و عفرایند 

های مورد بررسوی بودس  یکدسوت و هماهنن در اسوتان

اسووت. مدت زمان  وودور مجوز دام سووننیو در حال  

بیو   اسووووت    210-538حوا،ووور  بودس  مت یر    و روز 

های گیالن و قم به ترتیب بیشووتریو و کمتریو  اسووتان

اند. ان رسووویدگی را به اود ااتصوووا  دادسمدت زم

تومان  میلیون   4-25برآورد میزان هزینه متقا،وویان بیو  

های ریر ،ورور در مت یر بودس اسوت و بیشوتریو هزینه

 استان گیالن گزارش شدس است.  

های  های به عمل آمدس در اسوتانبا توجه به بررسوی

مورد بررسوی، بحرانی تریو عامل طوالنی شودن فرایند  

های براز  انهعدم وجود سام دور مجوز دام سننیو، 

های  به روز حاوی ،ووابز و دسوتورالعمل  و هوشومند و

ای، شوورکت سووهامی برق  شوورکت سووهامی آ  منققه

حیز زیهوووت، سوووازمان میرا   ای، سوووازمان ممنققه

ارس کول راهوداری و  ادارس کول منوابع طبیعی، ادفرهننی،  

تصوووال آن به سوووامانه  ای و ریرس و احمل و نقل جادس

های )حضورت پور، در گزارش  که باشودپنجرس واحد می

، و امینی و فلیجی،  1393؛ هوشومند و همکاران، 1391

. ایو در حالی  نیز به ایو نکته اشوارس شودس اسوت ( 1397

 5اسووت که مقابق بند واو دسووتورالعمل اجرایی مادس  

(، بر تهیه و  1390)  قانون ن ام جامع دامهروری کشووور

ر موافقت ا ووولی و    نیزس  وودواسووتقرار سوویهووتم مکا

برداری دامهروری  ونعتی و  های تاسویا و بهرسپروانه

نیمه  ونعتی توسوز سوازمان ن ام مهندسوی کشواورزی و  

منوابع طبیعی بوا ن وارت معواونوت بهبود تولیودات دامی و  

ایو   . همننیواسووت  سووازمان شوویالت تصووریم شوودس

به شوناسوایی و احصوای مشوکالت و   سوازمان را مکلف

 ودور موافقت ا وولی و سوایر  های مرتبز با  نارسوایی

برداری  نعتی و نیمه  نعتی  بهرسهای تاسیا و  پروانه

ایو    18و اعالم بوه سوووتواد همواهننی )مو،ووووع موادس  

ایو مو،وووع در گزارش    .نمودس اسووت دسووتورالعمل(  

   ( هم اشارس شدس است.1394واحدی و موسویون )

بنوابرایو، یکی از موارد اسووواسوووی، مقوالبوه از ایو 

یهوتم مکانیزس و  سوازمان در زمینه چرایی عدم تحقق سو 

باشود. همننیو، با  های موجود میسواییمشوکالت و نار

توجه به عدم تحقق سوویهووتم مکانیزس  وودور مجوز و  

ها،  های مذکور با حذ  استعالمازمانمخالزت شدید س

بهتریو راهکوار ادروام موافقوت ا وووولی و تواسووویا و  

برقراری و انجام اسوتعالم توسوز سوازمان ن ام مهندسوی  

اسووویا  کشووواورزی و منابع طبیعی در مرحله پروانه ت

بایهوت مکلف به  های مورد اسوتعالم میسوت و سوازمانا

  رعایت مدت زمان تعییو شووودس در ابالریوه وزیر جهواد 

های دامهروری کشواورزی مو،ووع ن ام  ودور پروانه

مورخ    020/ 2897 وونعتی و نیمه  وونعتی به شوومارس

و موارد ا ووالحی ایو ابالریه به شوومارس    1399/ 2/ 15

 باشند.    1399/ 5/ 25مورخ   020/ 12280

در نهایت پیشونهادات ایو تحقیق در راسوتای بهینه  

کاوی فرآیند  وودور مجوز دام سووننیو در موارد زیر  

 شود:اال ه می

بوا هم ادروام    لی و تواسووویاموافقوت ا وووو   مراحول  -1

  ؛شوند

هوا یوک مرحلوه و در زموان دریوافوت پروانوه اسوووتعالم  -2

تاسویا از طریق سوازمان ن ام مهندسوی کشواورزی  

و منابع طبیعی  وورت گیرد و هر سوازمان فقز در 
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زمینه محور کلیدی مورد تاکید و مرتبز به سوازمان  

  اود اظهار ن ر نماید؛

را و مقرون به  ورفه  نقشوه احدا  واحد تولیدی کا -3

ف و متناسوووب با اقلیم هر های مختلبرای دامداری

استان تهیه و به  ورت راینان در سامانه قرار دادس  

شوووود و دامدار به انتخا  اود یکی را برگزیند تا 

اوال زموان تهیوه نقشوووه و طرم توجیهی کوتواس تر و  

ثوانیوا هزینوه دامودار برای  ووودور پروانوه تواسووویا 

  کاهش یابد؛

ی  باید طبق شورایز بهداشوت پلو  ت یسواهای نقشوه -4

مورد ن ر سوووازمان ن ام دامهژشوووکی تهیه شوووود.  

رعوایوت دقیق ایو ،ووووابز در زموان مشوووکالت 

اقتصوادی و فرهننی اسوتان تقریبا کاری دشووار و  

طوالنی شودن زمان  ودور   وقت گیر اسوت و باع  

شوود که باید تا حدودی ایو نقشوه مقابق  پروانه می

  .و،عیت اقتصادی و تورم تعدیل شود

بازننری در سوامانه پنجرس واحد و انجام ا والحات   -5

در زمینوه انعقوا  پذیری آن و امکان انجام ویرایش  

  ؛فراهم شود  توسز کاربران استانی

در سووامانه  پروانه بهداشووتی    مجدد  وودور نیاز به -6

پنجرس واحد حذ  شوود و به تایید آن در سوامانه،  

 بهندس شود. 

و به حداقل  تهوووهیل شووووند قوانیو دامهزشوووکی   -7

شوورایز الزم و عدم پافشوواری بر حداکثر مقالبات 

  ؛بهندس شود در ایو بخش

مجوز بخشووداری و ن ام مهندسووی و   کردنیکی با   -8

اتخوا  تصووومیم واحد در ایو مرحلوه دامداران را از 

  ؛دهندسرگردانی و دوبارس کاری نجات 

ت ا وولی  قارتباد ن امند سوامانه  ودور مجوز مواف -9

بهرسبووا   گرددبرداری  مرحلووه  بووه   تووا  برقرار  نیوواز 
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