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 بسمه تعالی 
 اطالعیه

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی در راستای اجرای سیاست های راهبردی و برنامه ریزی تولید در بخش طیور 

معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی و نامه اعالم سهمیه به استان خراسان  1/5/8931مورخ  9981/31/399به شماره ابالغیه 8931در سال 

و ابالغ  88/3/8931  مورخ  6396/31/399توسط دبیر محترم ستاد هماهنگی صدور پروانه های وزارت جهاد کشاورزی  به شماره  شمالی

مورخ  98119/891/31به شماره نامه  کشاورزی خراسان شمالی ون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاداسهمیه شهرستانی از سوی مع

بر  متقاضیان اولویت بندیبا  و به تعداد و ظرفیت محدود مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار به صدور مجوز نسبت در نظر دارد 11/89/8931

بدیهی است این سازمان هیچ  نماید.اقدام  و قانونی ،زیست محیطیو رعایت کلیه ضوابط فنی ، بهداشتی در این اطالعیه شرایط اعالمیاساس 

 گونه تعهدی نسبت به سایر متقاضیانی که در اولویت قرار ندارند و یا حائز شرایط فنی ، بهداشتی و قانونی نبوده اند، نخواهد داشت.  

 دول ذیل می باشد:به شرح ج هر شهرستان و مقدار آب و زمین مورد نیاز هر واحد پرورشی )مجوز( مجوز هایسهمیه 

 
 شهرستان         

 مجوز
 اسفراین

 )واحد(
 بجنورد
 )واحد(

 رازو جرگالن
 )واحد(

 شیروان
 )واحد(

 فاروج
 )واحد(

 مانه
 )واحد(

 گرمه
 )واحد(

 جاجرم
 )واحد(

زمین مورد نیاز 

 هر واحد

آب مورد نیاز 

 هرواحد
تخم گذار 

 هزار قطعه ای03
متر  10900 متر مربع 0000 0 0 0 0 0 0 1 1

 مکعب در سال
 گذار تخم

 ای قطعه هزار52
متر  9120 متر مربع 0200 0 0 0 0 2 0 0 0

 مکعب در سال
 تخم گذار

 هزار قطعه ای53 
متر  0000 متر مربع 0000 1 0 0 1 0 0 0 0

 مکعب در سال
 گوشتی

 هزار قطعه ای53
متر  4030 متر مربع 0000 1 1 2 0 0 2 4 2

 مکعب در سال

 

 نیاز و شرایط:مدارک مورد 

به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی  81/88/8931مورخ  شنبه روز  پایان وقت اداری اکثر تاذیل را حد مدارک مورد نیازمتقاضیان می بایست 

و  تحویلمیدان شهید محمدزاده میدان مادر و  به آدرس بجنورد خیابان امام خمینی)ره( حد فاصل کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

 :نمایند رسید دریافت

بر اساس  ارائه مستندات مالکیت زمین-1تصویر شناسنامه ، کارت ملی ، کارت پایان خدمت ویا معافیت از خدمت سربازی )برای آقایان(.  -8

صویر برابر اصل اراضی قولنامه ای فاقد سند شش دانگ :ت-بکپی برابر اصل شده سند اراضی دارای سند شش دانگ:  -الف: واحد انتخابی

و  روستاشورای همسایگان ملک ، گواهی مالکیت زمین متناظر با قولنامه که به تائید فرم قولنامه دارای مساحت و حدود اربعه به همراه شده 

 )فرم گواهی مالکیت زمین قابل اخذ از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ورسیده باشد شهرستان د کشاورزیاجه مدیریت

اراضی دارای سند مشاع: تصویر برابر اصل سند به همراه وکالت نامه بالعزل از تمامی شرکا  -ج .می باشد( و سایت سازمان شهرستان ها

: تصویر برابر اصل چاهافراد دارای پروانه  -الف ارائه مستندات مالکیت آب: -9مورد نظر  جهت اخذ مجوز مرغداری به نام متقاضی در ملک

: تصویر برابر اصل تمامی صفحات مشاع افراد دارای سهم آب از چاه -. بچاه به نام متقاضی  یا حفر پروانه بهره برداریت تمامی صفحا
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جهاد  مدیریتشورای روستا و  شرکاء چاه، طتائید آن توس کهم گواهی مالکیت چاه تکمیل فر بهره برداری چاه مورد نظر به همراه پروانه

 سایت و ها شهرستان و استان طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام از اخذ قابل آب مالکیت گواهی فرم)باشدشهرستان رسیده کشاورزی 

که به تائید شرکاء،شورای روستا و افراد دارای آب از چشمه و قنات : تکمیل فرم گواهی مالکیل آب از چشمه و قنات  -ج .(باشد میسازمان 

آب حجم  بدیهی است صدور پروانه تاسیس منوط به اخذ پاسخ مثبت استعالم مبنی بر امکان استفاده از مدیریت جهاد شهرستان رسیده باشد .

العیه( ارائه پرینت به روز)بازه زمانی اط -9روز از تاریخ استعالم(  89مورد نظر، جهت پرورش طیور  از شرکت آب منطقه ای می باشد)ظرف 

) حداقل موجودی برای واحدهای مجوز مورد درخواستهر قطعه مرغ  ءریال به ازا 859999اقل موجودی موجودی حساب متقاضی با حد

قطعه  99999ریال و برای برای واحدهای  999/999/059/9قطعه ای  15999ریال و برای برای واحدهای 999/999/999/9قطعه ای 19999

درک تحصیلی برای فارغ التحصیالن رشته های مرتبط )دام و ارائه تصویر م -ارائه سوابق فنی: الف -5. ریال می باشد( 999/999/599/9ای

و مدارک مثبته  به نام متقاضی ارائه تصویر پروانه بهره برداری مرغداری -. جصنعت طیورسال سابقه بیمه مرتبط با  9ارائه حداقل -طیور( . ب

و تحویل فرم درخواست در روز تحویل مدارک  تکمیل -6 ) برای متقاضیان دارای مجوز طیور(مبنی بر جوجه ریزی طی یک سال گذشته

استان )قابل اخذ از دبیرخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی  طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان توسط خود متقاضی به دبیرخانه

ارائه مدارک  -ه خراسان شمالی باشد بارائه مدارک بومی استان بودن: الف : محل تولد در شناسنام 6 (.و سایت سازمان و منابع طبیعی استان

 سال سکونت در خراسان شمالی برای متولدین استان های دیگر 9مثبته مبنی بر حداقل 

 

 سایر شرایط:

فارغ التحصیالن رشته های مرتبط و سپس متقاضیان دارای سابقه کار و مرغداران فعال خواهد بود.ضمنا در در شرایط مساوی اولویت با -8 

ساعت آموزش در سازمان نظام  819پذیرش سایر متقاضیان ، ایشان باید با توجه به نداشتن صالحیت فنی الزم متعهد به گذراندن صورت 

ریال به ازاء هر قطعه مرغ مجوز درخواستی افراد منتخب ) افراد دارای اولویت که مجوز به آنها تعلق  859999مبلغ به میزان -1مهندسی شوند 

تفاهم نامه ای بین فرد منتخب و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی و بانک در حساب  خواهد گرفت( طی

متقاضی می  -1متقاضی مسدود خواهد شد وبر اساس پیشرفت فیزیکی و با اعالم نظام مهندسی به بانک در وجه متقاضی آزاد خواهد شد. 

فرد منتخب می بایست  -9یالت دولتی بابت اجرای طرح موضوع این اطالعیه نداشته باشد. بایست متعهد گردد به هیچ وجه تقاضای تسه

شروع اجرای پروژه حداکثر ظرف مدت یک ماه از صدور پروانه تاسیس، اجرای پروژه طی زمانبندی ارائه شده از سوی مشاور و نسبت به 

متعهد گردد ودر صورت عدم انجام تعهد سازمان نظام مهندسی تاسیس  اتمام پروژه و اخذ پروانه بهره برداری ظرف مدت یک سال از صدور

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی در خصوص ابطال تاسیس مختار خواهد بود و متعهد حق هرگونه اعتراض در این خصوص را باید 

محیطی و قانونی نباشد درخواست و انتخاب کان در صورتی که زمین فرد منتخب حائز شرایط فنی ، بهداشتی ، زیست  -9از خود سلب نماید.

 خواهد گرفت. مورد بررسی قرارنفر دارای اولویت بعدی  پروندهلم یکن می باشد و 

 * متقاضیان حتما می بایست بومی استان خراسان شمالی باشند.

 .*هیچ یک از مدارک ارائه شده به این سازمان مجددا به متقاضی مسترد نخواهد شد

قابل  به همراه ضوابط و حرائم بهداشتی و فنی و زیست محیط زمین ،گواهی مالکیت چاه و درخواست( مالکیت )گواهیفرم های الزم *

  ذیل می باشند: آدرس سایت سازمان به دریافت از
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