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موضوع :ابالغ شیوه نامه اجرایی سامانه مدیریت صنعت طیور کشور

سالم علیکم
احتراماً ؛ در راستای مدیریت تولید ،تعادل عرضه و تقاضا و تنظیم بازار که در دستورالعملهای فعالیت مزارع مرغ
مادر گوشتی (نامه شماره  659/61/5162مورخ  ،)6961/2/62فعالیت مزارع مرغ گوشتی (نامه شماره
 659/62/9123مورخ  )6962/7/65و کاهش سن کشتار (نامه شماره  699/62/9613مورخ  )62/3/6بر آن تأکید
گردیده و کلیه حلقه های تولیدی و خدماتی می بایست در قالب سامانه صنعت طیور فعالیت نمایند؛ از اینرو کلیه
تولیدکنندگان جوجه یکروزه گوشتی (واحدهای مرغ مادر گوشتی و کارخانجات جوجه کشی) و واحدهای پرورش مرغ
گوشتی می بایست از اول شهریورماه سال جاری عرضه و تقاضای جوجه و فرآیندهای مرتبط را صرفاً از طریق سامانه
یاد شده اقدام نمایند .بدیهی است توزیع جوجه یکروزه توسط کارخانجات جوجه کشی و مزارع مرغ مادر گوشتی
صرفاً به واحدهای مرغ گوشتی که در سامانه تایید گردیده اند مجاز بوده و در صورت توزیع جوجه و جوجه ریزی خارج
از سامانه مذکور برابر ضوابط و مقررات مصوبه کارگروه برنامه ریزی تولید اقدام خواهد گردید.
بر این اساس ضمن ابالغ شیوه نامه اجرایی طرح مذکور ،خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید مزارع مرغ گوشتی از
روز جاری نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نموده تا از زمان اجرای طرح (اول شهریور ماه) در جوجهریزی دچار
مشکل نگردند.
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شیوه نامه اجرایی سامانه صنعت طیور
در راستای مدیریت تولید  ،تنظیم بازار گوشت مرغ و جوجه یکروزه  ،ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا (به منظور کاهش نوسانات قیمت)  ،رصد
تولید در مراحل مختلف (شامل مزارع مرغ مادر گوشتی  ،کارخانجات جوجه کشی  ،واحدهای مرغ گوشتی  ،کشتارگاه و  ، )...ساماندهی واحدهای
غیر مجاز براساس ماده  5قانون نظام جامع دامپروری  ،کاهش سن و وزن کشتار  ،نظارت بر اجرای دستورالعمل فعالیت در بخش های مختلف،
ایجاد شفافیت در بازار معامله جوجه یکروزه گوشتی ،نظارت بر عملکرد شرکت های زنجیره تولید گوشت مرغ و در مجموع اصالح فضای کسب
و کار در صنعت طیور گوشتی کشور ،سامانه صنعت طیور راه اندازی و به منظور اجرایی شدن آن این شیوه نامه تدوین و ابالغ گردیده است.

الف :رویه های کار در سامانه جامع مدیریت صنعت طیور برای واحد های گوشتی :
 )1اطالع رسانی به کلیه واحد های گوشتی جهت آماده کردن اطالعات :
در مرحله ی اول می بایست کلیه واحد های گوشتی سراسر کشور ،اطالعات مورد نیاز برای ثبت در سامانه را آماده نمایند .این اطالعات
در سه بخش زیر می باشد :
-

اطالعات مالک

-

اطالعات واحد به همراه فایل اسکن شده پروانه بهره برداری

-

اطالعات آخرین جوجه ریزی به همراه اطالعات پایان دوره و جزئیات حذف و تخلیه

 )2ثبت اولیه اطالعات واحد های گوشتی در سامانه
بهره برداران واحد های گوشتی می بایست با مراجعه به تعاونی شهرستان وارد سامانه شده و اطالعات آماده شده را در سامانه
ثبت نمایند تا جهت تایید مرجع تایید کننده ارسال گردد.
البته باید توجه داشت که در این مرحله با توجه به اینکه صرفاً ثبت اطالعات انجام می شود و هیچ موضوع قطعی در سامانه
انجام نمی پذیرد ،بهره بردار می تواند شخصاً و از محل خویش نیز ثبت اطالعات اولیه را در سامانه را انجام دهد.
برای انجام کار مراحل زیر باید طی شود.
 )2-1ورود به سامانه
در این مرحله شخص می بایست از طریق یک کامپیوتر متصل به اینترنت ،یک مرورگر را باز کند و یکی از آدرس های ذیل را وارد
نماید :
www.samasat.ir
www.samatir.ir

با وارد کردن آدرس و زدن کلید  ،Enterعملیات ورود به سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور انجام می پذیرد.
 )2-2ثبت نام در سامانه

پس از ورود به سامانه ،از طریق لینک ثبت نام ،می بایست فرآیند ثبت نام در سامانه انجام پذیرد .ثبت نام در سامانه به راحت ترین
شکل ممکن و با ثبت حداقل اطالعات شامل :
-

نام و نام خانوادگی

-

شماره همراه (به عنوان نام کاربری)

-

کلمه عبور

-

و پست الکترونیکی که اختیاری می باشد.

انجام می شود.
 )2-3ثبت اطالعات واحد گوشتی توسط بهره بردار
کاربر پس از ثبت نام در سامانه ،به صفحه ای منتقل می شود که می بایست با انتخاب گزینه ثبت واحد گوشتی جدید ،اطالعات آماده
شده را در همان سه بخش مطرح شده در سامانه ثبت نماید.
 )2-4دریافت کد رهگیری ثبت اطالعات واحد
پس از تکمیل اطالعات ،در پایان سامانه یک کد رهگیری به کاربر ارائه می دهد تا در پیگیری های بعدی بتواند از وضعیت واحد خود
مطلع گردد.

 )3کنترل اطالعات ثبت شده توسط بهره بردار
 )3-1مراجعه بهره بردار به مرجع تایید کننده اطالعات :
پس از ثبت اولیه اطالعات واحد گوشتی در سامانه ،بهره بردار می بایست با در دست داشتن مدارک مرتبط اعم از کپی شناسنامه و
کارت ملی مالک ،اصل یا کپی پروانه بهره برداری و گواهی های بهداشتی تخلیه آخرین گله ،به مرجع تایید کننده اطالعات شهرستان
خود مراجعه نماید.
 )3-2کنترل اطالعات واحد گوشتی توسط کارشناس تایید کننده
کارشناس تایید کننده شهرستان با ورود به سامانه ،لیستی از درخواست های ارسالی توسط بهره برداران را در کارتابل خود مشاهده
می کند .به ازاء هر درخواست می تواند اطالعات زیر را مشاهده نماید :
-

اطالعات مالک ارسالی

-

اطالعات واحد ارسالی

-

فایل پروانه بهره برداری

-

اطالعات آخرین جوجه ریزی

-

اطالعات کلی پایان دوره از جمله تلفات کل دوره ،دان مصرفی و ...

-

اطالعات تخلیه و حذف شامل جدول روز های تخلیه

-

شاخص های عملکرد گله گوشتی که توسط سیستم محاسبه شده است شامل :
o

درصد حذف و تلفات

o

کیلوگرم دان مصرفی هر سر مرغ در کل دوره

o

متوسط سن کشتار

o

ضریب تبدیل

o

شاخص عملکرد (شاخص اروپایی)

o

و ...

کارشناس می بایست با انتخاب هر درخواست اطالعات فوق را با دقت مورد بررسی و تطبیق قرار دهد .بر این اساس می تواند یکی
از دو حالت زیر را انتخاب نماید.
 )3-2-1تایید اطالعات :
در صورت تایید اطالعات ،یک کد سیستمی منحصر به فرد به واحد گوشتی مورد نظر اختصاص داده می شود و کاربر واحد
با ورود مجدد به سامانه می تواند درخواست های جوجه ریزی خود را ثبت نماید.
 )3-2-2نقص مدرک :
در صورت ی که در کنترل اطالعات تناقضی مشاهده شد و یا نیاز به اصالح اطالعات واحد توسط بهره بردار وجود دارد،
کارشناس می بایست گزینه نقص مدرک را در اقدام جدید انتخاب نماید .با ثبت این گزینه و ورود دوباره کاربر بهره بردار
به سامانه ،سیستم اعالم نقص مدرک کارشناس را به اطالع بهره بردار می رساند و وی را دوباره به سیکل اصالح اطالعات
و ثبت مجدد هدایت می کند.
پس از ثبت مجدد اطالعات و رفع نقص ،دوباره درخواست در کارتابل کارشناس تایید کننده قرار می گیرد و این سیکل تا
تایید اطالعات و اخذ کد سیستمی ادامه می یابد.
 )4ثبت درخواست جوجه ریزی توسط کاربر واحد گوشتی
 )4-1ثبت درخواست جوجه ریزی
پس از ثبت اطالعات واحد گوشتی و اخذ کد سیستمی واحد ،بهره بردار می تواند درخواست جوجه ریزی خود را در سامانه ثبت نماید.
برای ثبت درخواست جوجه ریزی به جهت اعمال مدیریت کالن یکپارچه در کل صنعت ،تنظیم بازار و کنترل جوجه ریزی از طریق
تعیین شاخص های کالن و فرمولی جامع صورت می پذیرد.
برای این موضوع اطالعات زیر در تنظیمات کالن سیستم از کاربر ارشد گرفته می شود :
فاصله جوجه ریزی ( Aبه طور مثال  50روز)
متوسط سن کشتار پیش فرض ( Bبه طور مثال  42روز)

تعداد روز تشویق یا تنبیه ( Cبه طور مثال  7روز)
فاصله قابل قبول دامپزشکی از آخرین تاریخ تخلیه ( Dبه طور مثال  15روز)
) ) * Cمتوسط سن کشتار واحد – X = A - ( (B
 + Xتاریخ متوسط کشتار = Y
 + Dتاریخ آخرین کشتار گله قبل = Z
) = Max(Y , Zتاریخ پیشنهادی سیستم
بر این مبنا کاربر تاریخ پیشنهادی خود برای جوجه ریزی را که الزاماً پس از تاریخ پیشنهادی سیستم است وارد میکند .تعداد درخواست
جوجه ریزی تعیین می شود تا درخواست ثبت گردد.
محاسبه ظرفیت جوجه ریزی  :به ازای هر روز حذف زودتر و یا دیرتر از سن مصوب در کارگروه کاهش سن وزن کشتار ،درصدی به
ظرفیت پروانه بهره برداری اضافه و یا کسر گردیده و ظرفیت مجاز جوجه ریزی تعیین می گردد.
 )4-2انجام عملیات پرداخت از طریق درگاه الکترونیک
با توجه به اینکه ثبت درخواست از طریق فرمول کنترل می شود ،کاربر با پرداخت هزینه های ثبت ،می تواند مجوز خود را قطعی نماید.
با تایید مجوز ،امکان دریافت پرینت مجوز قابل قبول برای دامپزشکی شهرستان نیز مهیا می گردد.

 )5تعامل مرغدار گوشتی با واحد مرغ مادر گوشتی
پس از دریافت مجوز جوجه ریزی ،واحد گوشتی تا تاریخ ذکر شده در مجوز می تواند با شناسایی واحد مرغ مادر ،تعامالت تجاری با ایشان را انجام
دهد و الزاماً شماره مجوز خود را جهت ثبت حواله قطعی جوجه به واحد مرغ مادر ارائه دهد.
 )6توزیع جوجه یکروزه گوشتی توسط واحد های مرغ مادر گوشتی
کاربران واحد های مرغ مادر گوشتی موظفند تا در هر روز هچ ،حواله های قطعی ارسال جوجه را به واحد های گوشتی ثبت نمایند.
برای این کار ،در داشبورد واحد های مادر گوشتی ،امکان توزیع جوجه مهیا شده است تا کاربر با جستجوی شماره مجوز دریافتی از واحد گوشتی و
یا هر یک دیگر از آیتم های مرتبط ،مجوز گوشتی را یافته و حواله قطعی ارسال جوجه برای وی را در سامانه ثبت نماید.

 )7لغو یا انصراف از مجوز

در صورتی که واحد گوشتی به هر دلیلی جوجه ریزی نکرد ،می بایست به میز کار خود در سامانه مراجعه کرده و با ارائه مستندات ،درخواست انصراف خود
را در سامانه ثبت نماید.
این درخواست به کارتابل کاربر تایید کننده رفته و در صورت تایید ،مبلغ پرداختی واحد گوشتی برای مجوز قبلی در حساب وی شارژ می گردد.
 )8درخواست تایید اطالعات حذف و کشتار
پس از جوجه ریزی و اتمام آن برای درخواست جوجه ریزی جدید ،کاربر واحد گوشتی موظف است تا همانند فرآیند ثبت نام ،اطالعات حذف و تخلیه گله
خود را با جزئیات در سامانه ثبت گردد تا فرآیند انطباق و تایید اطالعات را طی کند.
در این مرحله نیز امکان رفت و برگشت بین کاربر تایید کننده و کاربر واحد گوشتی به جهت تکمیل مدارک و کنترل صحت اطالعات وجود خواهد داشت.
پس از تایید اطالعات حذف و کشتار ،مجدداً مطابق مرحله ی  4امکان ثبت درخواست جوجه ریزی برای واحد گوشتی فراهم می گردد.
ب :موارد عدم فعالیت در قالب سامانه:
موارد ذیل در صورت عدم فعالیت در قالب سامانه با نظر کارگروه برنامه ریزی تولید استان قابل انجام می باشد.
با عنایت به اینکه توزیع و جوجه ریزی در خارج از سامانه توسط مزارع مرغ مادر گوشتی و واحدهای پرورش نیمچه گوشتی منجر به ایجاد
اخالل در برنامهریزی تولید و توزیع گوشت مرغ گردیده و باعث عدم شفافیت در بازار معامله جوجه یکروزه می گردد که نوسان این نهاده ها را
به همراه خواهد داشت لذا موضوع پس از معرفی معاونت بهبود تولیدات دامی استان توسط نهادهای نظارتی قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.
توزیع جوجه خارج از سامانه برای مزارع مرغ مادر بسته به تعداد دفعات و میزان آن بغیر از اقدام بند فوق شامل یکماه تا یکدوره تاخیر در
جوجه ریزی مادر گوشتی و در صورت تکرار تعلیق پروانه و با معرفی به نهادهای مربوطه حذف یارانه انرژی را به همراه خواهد داشت.
جوجه ریزی مزارع مرغ گوشتی بسته به تعداد دفعات و یا میزان جوجه ریزی بیش از میزان ثبت شده در سامانه از یکماه تا یکسال تاخیر در
زمان جوجه ریزی و در صورت تکرار تعلیق پروانه و با معرفی به نهادهای مربوطه حذف یارانه انرژی را به همراه خواهد داشت.
ج :نحوه و میزان پرداخت در قالب سامانه  :هر گونه پرداخت در سامانه صرفاً می بایست بر اساس ارائه خدمات به واحدهای مرغداری باشد.
هزینه طراحی و پشتیبانی سامانه بصورت پرداخت الکترونیک برای کلیه واحدها الزامی می باشد.
ناظر سامانه :ناظر سامانه در سطح ملی شورای راهبری سیستم بوده و در سطح استان ریاست محترم سازمان و در سطح شهرستان نماینده تام
االختیار حسب نظر ریاست محترم سازمان می باشد .تا اطالع ثانوی که سامانه به سامانه وزارت راه و کشتاگاهها مرتبط می گردد با نظر استان
در کارخانجات جوجه کشی نسبت به نظارت بر جوجه یکروزه تولیدی و ارسالی به واحدهای مرغداری گوشتی با همکاری تعاونی شهرستان می
بایست نظارت الزم صورت پذیرد .

