
 بسمه تعالی

  وزارت جهاد کشاورزی–وزارت صنایع و معادن 

 18/7/1383 مورخ   011/12532 بنا به پیشنهاد شماره      22/7/1383هیئت وزیران در جلسه مورخ      

مصـوب  –قانون تشکیل وزارت جهـاد کشـاورزی        ) 8(وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده        

 :تصویب نمود– 1379

د نسـبت بـه صـدور مجـوز تاسـیس و بهـره بـرداری و                 وزارت جهاد کشاورزی می توان    -1

و در  )  نفـر اشـتغال      50(توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس کوچک           

صرفا عملیات روغن کشی    (1514-1513-1512-1511) ویرایش سوم   (قالب کدهای آیسیک    

سـبزیجات و   صرفا برنج کوبی ، ذرت خشک کنی ، پودر          (1531-1520) از دانه های روغنی     

اقدام ) صرفا صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه و سبزی ، صیفی و چای            (1549) میوه جات   

 .نماید 

 

 مصادیق یاد شده در قالب مقیاس کوچک خارج از گرایش منطقه ای است و صدور هر                 –تبصره  

 .گونه مجوز تحت عنوان صنعت روستایی مجاز نیست 

قانون تمرکز امور صـنعت و معـدن و تشـکیل وزارت صـنایع و              ) 1(ماده  ) 11(با توجه به بند     -2

هرگونه اقدام به منظور ایجاد و یا توسعه نواحی صنعتی صرفا در قالب             -1379مصوب  –معادن  

 .برنامه ها و سیاستهای وزرات صنایع و معادن مجاز است

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در تنظیم و ابـالغ دسـتورالعملها بـه واحـدهای اسـتانی                  -3

ایـن تصـویب نامـه سیاسـتها و دسـتورالعمل هـای وزارت صـنایع و                 ) 1(خود در خصوص بند     



معادن را رعایت نماید و در دستورالعمل های مـذکور حسـب مـورد عنـوان سـازمان صـنایع و                     

 .اورزی استان تغییر می یابدمعادن استان به سازمان جهاد کش

سازمان جهاد کشاورزی هر استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده در چارچوب این              -4

وزارتخانه های صـنایع و معـادن   . تصویب نامه را به اطالع سازمان و معادن هر استان برساند       

 نامه را هـر شـش       این تصویب ) 1(و جهاد کشاورزی آمار و اطالعات مربوط به اجرای مفاد بند            

 . ماه یکبار برای یکدیگر ارسال می نمایند

صدور مجوز تولیدات صنعتی توسط وزارت جهاد کشاورزی تنها در قالب کدهای مندرج در بند               

 .مجاز می باشد) 1(

 
 

 
 


