
 

1                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

 1 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

 تعاریف -1ماده 

 :رودکار مینامه در معانی مشروح زیر بههای موجود در این شیوهعبارت

ستان گروه الف سیستان و بلوچستان، عبارتند از ا سان جنوبی،های  سان رضوی، خرا کردستان،  هرمزگان، خوزستان، کرمان، فارس، خرا

 .احمدیلویه و بویرگبوشهر، ایالم و که کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، قم، لرستان، اردبیل،

 .های کشورسایر استان گروه ب

جیره تأمین و توزیع نهاده و محصوالت کشاورزی که زیر ساخت نرم افزاری یکپارچه سازی و تبادل اطالعات زن :پنجره واحد کشاورزی 

 .در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است

 www.e.ivo.irسامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی به نشانی اینترنتی  :سامانه قرنطینه

 www.gis.ivo.irیماری های دامی سازمان دامپزشکی به نشانی اینترنتی سامانه پایش ب: GIS سامانه

 www.abc.org.irسامانه جامع هویت دام کشور به نشانی اینترنتی  :سامانه هویت دام

 .مبنی براعالم وضعیت سالمت دام است GIS گواهی صادره از سامانه :گواهی سالمت دام

 .گواهی صادره از سامانه قرنطینه که دارای کد رهگیری است :گواهی بهداشتی حمل دام

 .های سنی( استهمه گروه در) شتر و بز گوسفند، گاو، گاومیش، منحصراً نامه شیوه این  مصادیق دام زنده موضوع :دام زنده

 .قانون نظام جامع دامپروری 11دستورالعمل اجرایی ماده  2رقمی هویت دام موضوع تبصره  11شناسه ملی دام کد  :شناسه ملی دام

سه ملی دام با قابلیت  (RFID پالک گوش )حاوی و یا فاقد بارکد، :پالک شنا ستعالم قابل رویت روی گوش دام، انواع میکروچیپ حاوی  ا

 .وسیله پیامک برخط یا به

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده :سامانه بارنامه برخط  صورت لحظهسامانه الکترونیکی  ای برای ناوگان حمل و نقل اقدام ای که به 

 .نمایدهای مسؤول فراهم میبه صدور، اصالح، ابطال بارنامه و امکان استعالم سیستمی را برای دستگاه

 نگهداری دام زنده -2ماده 

شاورزی بههای خود را مطابق با زمانتمامی مالکین دام زنده موظفند آمار و اطالعات دام ساز و کار اعالمی وزارت جهاد ک صورت  بندی و 

 .نمایند  زروبه  مستمر در سامانه پنجره واحد کشاورزی ثبت، پالک گذاری و تغییرات آن را

                                                           
شماره نامه ( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز )تصویب1۱) ماده( الحاقی ۴) ( دستورالعمل تبصره۲) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به استناد ماده -1

هیأت وزیران( و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید  1۴/9۱/1۶۹۲هـ تاریخ ۱۱۳۲۹/ت19۳۳۱۹و اصالحیه شماره  9۹/11/1۶۹۱ هـ تاریخ۱۲۹۲1/ت1۶۱۱۳۴
به  1۶/11/1۶۹۲تبصره به شرح زیر تعیین نمود که در تاریخ  ۴ماده و  ۱مل و نگهداری دام زنده را در های مرتبط عضو ستاد، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حدستگاه

 .تأیید رییس جمهوری رسید

 

http://www.e.ivo.ir/
http://www.gis.ivo.ir/Vaccine_PagesSite/Login.aspx
http://www.abc.org.ir/


 

2                                                                                رســــولی  عبـــــدالهگردآوری و تدوین:  

ماه و برای دام سبک شامل گوسفند و بز یک سال  6بند برای دام سنگین شامل گاو، گاومیش و شتر فرصت اجرای اقدامات این  -تبصره 

 .از زمان ابالغ این ضوابط است

سامانه -1 صات دام زنده از طریق  شخ صب پالک دام معتبر و ثبت م صرفاً با ن سامانه هویت دام در پنجره واحد  GIS نگهداری دام زنده  و 

 .کشاورزی مجاز است

 .روز است 1مدت زمان الزم برای ورود اطالعات مشخصات و هویت دام حداکثر  -تبصره

 خرید و فروش -3ماده 

 .جایی دام زنده فاقد پالک، ممنوع استهرگونه خرید و فروش و جابه -1

 .اند خرید و فروش خود را در سامانه هویت ثبت نمایندخریدار و فروشنده موظف -2

 .ماه و برای دام سبک یک سال از زمان ابالغ این ضوابط است 6امات این بند برای دام سنگین فرصت اجرای اقد -تبصره

 جابجایی و حمل و نقل -4ماده  

)الف( و بالعکس و  گروه های کشررور به مقصررد اسررتان اسررتان های تمامی مبداء از زنده دام های مالکین یا مباشرررین حمل محموله -1

 :موظفند در هنگام تردد نسبت به اخذ مجوزهای ذیل اقدام نمایند استانی گروه )الف( درون جایی همچنین جابه

 .سند حمل بار) بارنامه بر خط( از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور -الف

 ..گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشورب

 .ماه پس از ابالغ دستورالعمل مشمول ضوابط این ماده هستندهای گروه )ب( ششاستان -تبصره

 هایها و ...( موظفند تأیید تخلیه دامها، دامداریها، پروار بندیمسررلول انتقال دام زنده و تحویل گیرنده در مقصررد )مانند کشررتارگاه -1

 .تحویلی را در سامانه قرنطینه ثبت نمایند

ش -2 سامانه قرنطینهرکتتمامی  صدور بارنامه از  سات حمل و نقل موظفند قبل از  س ستعالم برخط صورتبه  ها و مؤ صول  پس و ا از ح

 .اطمینان از وجود گواهی بهداشتی حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند

شرکت -3 ضوع بندتمامی  شرین حمل دام زنده مو سات حمل و نقل، رانندگان و مبا س یک فوق، موظفند پیش از حمل دام زنده،  ها، مؤ

صد و نظایر  صورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام، مبداء و مق سند حمل مربوطه را با محموله مطابقت نموده و در  شده در  اطالعات ثبت 

 .آن، از حمل آن خودداری نمایند

های عشایری مورد تأیید وزارت عشایری معتبر صادره از تشکل عشایر، در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه -4

 .های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنی هستندجایی دامجهاد کشاورزی، صرفاً برای جابه

 دامنه شمول -5ماده 

 .است االجراصنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز الزم -نامه در مناطق آزاد تجاریتمامی ضوابط مندرج در این شیوه

 


