
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 دستورالعمل خريد، فروش، حمل و نگهداري دام زنده

 41/44/4931مصوب 

 

  :در اين دستورالعمل اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند -1ماده 

شاه،  گروه )الف(: -الف ستان، كرمان سان جنوبي، كرد ضوي، خرا سان ر ستان، كرمان، فارس، خرا ستان، هرمزگان، خوز ستان و بلوچ سي ستان هاي  ا

 .آذربايجان غربي، همدان، قم، لرستان، اردبيل، بوشهر، ايالم و كهگيلويه و بوير احمد

 .ساير استان هاي كشور گروه )ب(: -ب

افزاري يكپارچه سازي و تبادل اطالعات زنجيره تأمين و توزيع نهاده و محصوالت كشاورزي كه در وزارت زيرساخت نرم  پنجره واحد كشاورزي: -پ

 .جهاد كشاورزي ايجاد شده است

 www.e.ivo.ir سامانه يكپارچه قرنطينه و امنيت زيستي سازمان دامپزشكي كشور به نشاني اينترنتي سامانه قرنطينه: -ت

 به نشااااني اينترنتي (GIS) ساااامانه شاي  و مراقبت بيماري هاي دامي ساااازمان دامپزشاااكي كشاااور امي:سااامانه پا ب ميراري ياي د    -ث

www.gis.ivo.ir 

 www.abc.org.ir  سامانه ثبت درخواست هويت دار كردن دام به نشاني اينترنتي سامانه يو ت دام: -ج

 . مي مبني بر اعالم وضعيت سالمت دامگواهي صادر شده از سامانه شاي  بيماري هاي دا گوايي سالمت دام: -چ

 . گواهي صادر شده از سامانه قرنطينه داراي شناسه رهگيري گوايي مهداشتي حرل دام: -ح

 (.اعم از دام هاي سنگين شامل گاو، گاومي  و شتر و دام هاي سبك شامل گوسفند و بز )در همه گروه هاي سني دام زنده: -خ

سه ملي دام:    -د سه ) شنا صره )( ر51شنا ضوع تب شور 51( آيين نامه اجرايي ماده )2( ماده )2قمي هويت دام مو ( قانون نظام جامع دامپروري ك

 . 5381/ 25/10ك مورخ 01851/ت93338موضوع تصويب نامه شماره 

ملي دام با قابليت  قابل رؤيت روي گوش دام و انواع ريزتراشاااه )ميكروچيح( حاوي شاااناساااه (RFID) شالك گوش حاوي يا فاقد رمزينه پالك: -ذ

 .استعالم برخط يا به وسيله شيامك

سامانه الكترونيكي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور كه به صورت لحظه اي براي ناوگان حمل و نقل اقدام به  :سامانه مارنامه مرخط  -ر

 .دستگاه هاي مسئول فراهم مي نمايد صدور، اصالح و ابطال بارنامه مي كند و امكان استعالم از طريق سامانه را براي

  :ضوابط نگهداري دام زنده به شرح زير است -2ماده 

                                                           
به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دستورالعمل خريد، فروش،  11/11/1931هيأت وزيران در جلسه  -1

 رساند.تصويب به حمل و نگهداري دام زنده را 



 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ستمر در  -الف صورت م شاورزي به  سازوكار اعالمي وزارت جهاد ك مالكان دام زنده موظفند آمار و اطالعات دام هاي خود را مطابق با زمان بندي و 

  د.تغييرات آن را به روز نماينسامانه شنجره واحد كشاورزي ثبت، شالك گذاري و 

  .فرصت اجراي اقدامات اين بند براي دام سنگين ش  ماه و براي دام سبك يك سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين تصويب نامه است -تبصره

سامانه شاي  بيماري هاي دامي  -ب شخصات دام زنده از طريق  صب شالك معتبر و ثبت م صرفاً با ن سامانه هويت دام در شنجره نگهداري دام زنده  و 

  .واحد كشاورزي مجاز است

 . مدت زمان مجاز براي ورود اطالعات مربوط به مشخصات و هويت دام حداكثر شنج روز است -تبصره

س -3ماده  شنده موظفند خريد و فروش خود را در  ست و خريدار و فرو امانه هويت هرگونه خريد و فروش و جا به جايي دام زنده فاقد شالك ممنوع ا

 .دام ثبت كنند

 .نامه استفرصت اجراي اقدامات اين ماده براي دام سنگين ش  ماه و براي دام سبك يك سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين تصويب -تبصره

  :ضوابط جا به جايي و حمل و نقل دام زنده به شرح زير است -4ماده 

شران حمل محموله هاي دام  -الف ستان هاي گروه )الف( و بالعكس و همچنين جا به مالكان يا مبا صد ا شور به مق ستان هاي ك زنده از مبدأ تمامي ا

ه اي كشور جايي درون استان هاي گروه )الف( موظفند در هنگام تردد، نسبت به أخذ سند حمل بار )بارنامه برخط( از سازمان راهداري و حمل و نقل جاد

  .دامپزشكي كشور اقدام كنندو گواهي بهداشتي حمل دام از سازمان 

 .استان هاي گروه )ب( ش  ماه شس از تاريخ الزم االجرا شدن اين تصويب نامه مشمول ضوابط اين ماده خواهند بود -تبصره

ي را ام هاي تحويلييد تخليه دامسئوالن انتقال دام زنده و تحويل گيرندگان در مقصد )مانند كشتارگاه ها، شرواربندي ها و دامداري ها ( موظفند ت -ب

 .در سامانه قرنطينه ثبت كنند

ستعالم و شس از حصول اطمينان از  -پ سامانه قرنطينه به صورت برخط ا تمامي شركت ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند قبل از صدور بارنامه از 

 .وجود گواهي بهداشتي حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام كنند

حمل و نقل، رانندگان و مباشران حمل دام زنده موضوع بند )الف( اين ماده موظفند شي  از حمل دام زنده، اطالعات تمامي شركت ها، مؤسسات  -ت

مل آن ثبت شااده در سااند حمل مربوط را با محموله مطابقت دهند و در صااورت عدم انطباظ از نظر تعداد، نوع دام، مبدأ، مقصااد و ساااير اطالعات، از ح

 .خودداري كنند

شده از تشكل هاي عشايري مورد تأييد وزارت جهاد  ر در زمان و مسير معين كوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشايري معتبر صادرعشاي -ث

 .هستند يكشاورزي، صرفاً براي جا به جايي دام هاي خود از شمول ضوابط حمل دام مستثن

 . االجرا استالزم نيز اقتصادي ويژه مناطق و صنعتي –تجاري  تمامي ضوابط مندرج در اين تصويب نامه در مناطق آزاد -5ماده 
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