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 .تمام افکار خود را روی کاری که انجام میدهید متمرکز کنید، پرتوهای خورشید هم تا متمرکز نشوند نمی سوزانند
 

 آزاد سازی صدور مجوز و پروانه فعالیت دام و طیور

هاای دا  و  زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت بر اساس مصوبه هیئت مقررات

 لغو و ممنوع اعال  شد. «های راهبردی و برنامه ریزی تولید ساالنه سیاست»طیور به دلیل اشباع و تنظیم بازار در هر قالبی از جمله 

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابالغ مصوبات سی و پنجمین نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب  

و کار به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پززشکی، وزارت تعاون، کاار و رفاا  

های داماراروری و  های اقتصادی و فنی ایران، به منظور تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیت گذاری و کمک اجتماعی سازمان سرمایه

های مذکور به دلیل اشباع و تنظیم بازار در هر قاالابای از جامالاه  تولید در بخش طیور، هر گونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت

 لغو و وضع مقررات مشابه را ممنوع اعال  کرد.» های راهبردی و برنامه ریزی تولید ساالنه سیاست«

زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین اشار  کرد  است که هرگونه ضابطه و تصمیم گیری در کمیتاه  رئیس هیئت مقررات 

 های ملی و استانی به منظور تغییر ظرفیت های مجوز و پروانه های بهر  بردای لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع شد.

 متن این مصوبه به شرح زیر است.

های کلی اصال  قانون اجرای سیاست 7به استناد ماد   8231دی  32زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه  هیئت مقررات

 قانون اساسی و اصالحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر تصویب نمود: 44

 های دامرروری و تولید در بخش طیور فعالیت  تسهیل در صدور مجوز و پروانه -الف

های دامرروری و تولید در بخش طیور به دلیل اشباح تنظیم بازار ، تعیین ظرفیت حداقال  هرگونه ممنوعیت صدور مجوز و پروانه فعالیت -8

های راهبردی و برنااماه  های دامرروری و تولید در بخش طیور در هر قالبی از جمله سیاست و حداکثر تولید برای متقاضیان در حوز  فعالیت

 ریزی تولید سالیانه لغو و وضع قوانین مشابه ممنوع است.

های دامرروری و تاولایاد در  ها )ملی و استانی( به منظور تغییر ظرفیت مجوز و پروانه فعالیت هرگونه ضابطه و تصمیم گیری در کمیته -3

 بخش طیور لغو و وضع مقررات مشابه ممنوع است

وزارت کشاورزی مکلف است حداکثر تا یک ما  پس از این مصوبه ضوابط، شرایط و فرآیند مربوط به کسب و کارها )اعم از موجاود و  -2

 های دامرروری و تولید در بخش طیور را تهیه و به هیئت دولت ارائه نماید. جدید( در حوز  فعالیت

 اصالح فرآیند صدور مجوز مشاغل خانگی -ب

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و با رعاایات 

مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای ایجاد وحدت رویه و تسهیل صدور مجوز و نظارت بر فعالیت های مشاغل 

های بهداشتی ویژ  محصوالت غذایی را متناسب با شرایط مشاغل خانگی ظرف مدت حداکثر یک ما  پس  های نظارت خانگی دستورالعمل

 از ابالغ این مصوبه تهیه و به هیئت دولت ارسال نماید.

سازی مجوز مشااغال  ما  پس از ابالغ این مصوبه نسبت به پیاد  3وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی مکلف است ظرف مدت حداکثر  -3

 های مرتبط از همان درگا  پاسخ داد  خواهد شد. های ملی مجوزهای کشوری اقدا  نماید. به کلیه استعال  خانگی در درگا 

 های اقتصادی و فنی ایران گذاری و حمایت مجوز سازمان سرمایه -ج

به تصویب رسایاد و  www.g4b.irهای کشور به آدرس  گذاری خارجی با شرایط و مراحل تعیین شد  در درگا  ملی مجوز مجوز سرمایه

روز کااری از  7های اقتصادی و فنی ایران به عنوان مرجع صدور مجوز مذکور ظرف مدت زمان  گذاری و کمک مقرر شد سازمان سرمایه

روز  81گذاری خارجی نیز موظف به پاسخگویی ظرف مادت  تاریخ دریافت درخواست صدور مجوز آن را بررسی نمود  و هیئت سرمایه

 کاری از تاریخ طرح در هیئت است.

 

 کرۀ جنوبی واردات محصوالت مرغداری از انگلستان و هلند را ممنوع کرد
به دنبال گزارشات رسمی مبنی بر شیوع انفوالنزای مرغی در کشورهای بریتانیا و هلند، کرۀ جنوبی واردات هر گونه فراوردۀ گوشت مرغای 

از این دو کشور را ممنوع اعال  کرد. وزارت کشاورزی کرۀ جنوبی همچنین از مردمش خواست تا در صورت سفر به ایان دو کشاور از 

 تماس و هر گونه دست زدن به حیوانات اهلی و مزرعه خودداری نماید و هیچگونه فراوردۀ گوشت مرغی با خود به کشور نیاورد.

تصمیم کرۀ جنوبی مبنی بر عد  واردات محصوالت مرغداری از بریتانیا و هلند به دنبال گزارش رسمی هفتۀ گذشته مبانای بار شایاوع 

انفوالنزای مرغی در این دو کشور انجا  شد. دولت مقدونیه نیز واردات تولیدات مرغداری از کشورهای انگلستان، هلند و همچنین آلمان را 

 که حتی پیش از آن دو کشور و در اوایل ما  نوامبر به انفوالنزای مرغی مبتال شد به طور موقت ممنوع اعال  کرد  است.

انفوالنزای مرغی که به انفوالنزای طیور هم شناخته می شود، نوعی بیماری است که از طیور قابل انتقال به انسان است. نخستین باری کاه 

 نفر فوت شدند. 6نفر مبتال و از این میان  81میالدی بود که  8337کشف شد این ویروس برای انسان نیز خطرناک و مهلک است سال 
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