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دستورالعمل اجرایی «صدور ،تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل دام و كاالهاي تحت نظارت دامپزشكی»
مقدمه:
این دستورالعمل توسط دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی با همكاري دفاتر بهداشت و مدیریت بيماريهاي دامی؛
قرنطينه و امنيت زیستی؛ بهداشت و مدیریت بيماريهاي طيور ،زنبور عسل و كرم ابریشم و بهداشت و مدیریت بيماريهاي
آبزیان تدوین و پس از اخذ نظرات ادارات كل دامپزشكی استانها ،در شوراي هماهنگی مدیران فنی و شوراي معاونين سازمان با
كد «دستورالعمل  99/80/IVOدامپزشكی» تصویب و از تاریخ ابالغ توسط ریاست محترم سازمان ،الزم االجرا است.
 -1هدف:
اعمال ضوابط و مقررات بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل دام و كاالهاي تحت نظارت سازمان دامپزشكی و همچنين فراهم
نمودن شرایط الزم جهت كنترل بهداشتی حمل دام زنده و كاالهاي دامپزشكی در سطح كشور
 -2تعاریف واژه ها و اصطالحات:
عالوه بر تعاریف به كار رفته در آئين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشكی مصوب سال  8918واژه ها و اصطالحات به كار
رفته در این دستورالعمل داراي مفاهيم زیر نيز می باشند :
 سازمان :سازمان دامپزشكی كشور اداره كل :اداره كل دامپزشكی استان اداره دامپزشكی :اداره دامپزشكی شهرستان دام :شامل دام سبك ،دام سنگين ،طيور و سایر ماكيان ،آبزیان و زنبور عسل دفتر قرنطينه :دفتر قرنطينه و امنيت زیستی دفتر نظارت :دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر دارو و درمان :دفتر امور دارو و درمان سامانه :سامانه صدور پروانه سازمان دامپزشكی كاالهاي دامپزشكی :كليه كاالها و اقالم تحت نظارت دامپزشكی شامل سموم ،دارو ،واكسن و مواد بيولوژیك؛ فرآورده هايخام دامی (خوراكی و غير خوراكی)؛ آالیش دامی (خوراكی و غيرخوراكی)؛ خوراک دام ،نهاده ها و اجزاء خوراک؛ ضایعات دامی،
كود و فضوالت دام؛ جوجه یكروزه؛ تخم مرغ نطفه دار؛ كندوي عسل؛ ...
 كانتينر/كانتين/كانكس :اتاق مخصوص واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل براي حمل دام زنده و كاالهاي دامپزشكی كهبر روي شاسی خودروي مجاز مستقر است.
 -3دامنه كاربرد:
این دستورالعمل در خصوص صدور ،تمدید و ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل دام زنده و كاالهاي دامپزشكی (برابر
بند  -4تعاریف) كاربرد دارد.
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تبصره  :8ضوابط بهداشتی خودروهاي حمل كاالهاي دامپزشكی به منظور ترانزیت /صادرات  /واردات حسب مورد با استعالم از
دفتر نظارت /دفتر قرنطينه /دفتر دارو و درمان/دفتر سازمانهاي تخصصی و امور بين الملل اعالم می شود.
تبصره  :4رعایت كليه دستورالعمل هاي ابالغی كنترل بهداشتی و مقررات قرنطينه اي نقل و انتقال دام و كاالهاي دامپزشكی و
سایر بخشنامه هاي ابالغی الزامی میباشد.
 -4مسئوليت اجراء:
تمام اشخاص حقيقی و حقوقی كه مبادرت به حمل دام و كاالهاي تحت نظارت سازمان دامپزشكی می نمایند ،ملزم به رعایت
مفاد این دستورالعمل می باشند و اداره كل مسئول نظارت برحسن اجراي آن است.
كليه مالكين خودروهاي ویژه حمل و نقل دام و كاالهاي دامپزشكی موظف هستند از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به اخذ
پروانه از سامانه صدور پروانه سازمان اقدام نمایند.
 -5قوانين و مقررات مرتبط:
 قانون سازمان دامپزشكی كشور مصوب 8900 آیين نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشكی مصوب  8918هيات وزیران آیين نامه چگونگی كنترل بهداشتی تردد ،نقل و انتقال ،واردات و صادرات دام زنده و فرآورده هاي خام دامی مصوب 8989بند ( د ) ماده  9و بند (ب) ماده  0قانون سازمان دامپزشكی كشور
 -6الزامات بهداشتی:
 -8-2مالكان خودروهاي ویژه حمل دام و كاالهاي تحت نظارت دامپزشكی باید جهت بارگيري ،حمل و تخليه محموله ها
نسبت به اخذ پروانه بهداشتی معتبر خودرو در سامانه صدور پروانه سازمان و در نهایت اخذ گواهی حمل بهداشتی – قرنطينه اي
اقدام نمایند ،در غير اینصورت بهعنوان حمل غير مجاز و مصداق بارز تهدید عليه بهداشت عمومی تلقی شده و افراد متخلف باید
وفق ضوابط به مراجع قضایی معرفی گردند.
 -4-2بارگيري و حمل دام زنده بدون رعایت ضوابط بهداشتی قرنطينه اي ابالغی سازمان ممنوع میباشد.
 -9-2بارگيري و حمل هرگونه كاالي دامپزشكی بدون رعایت ضوابط و شرایط بهداشتی ابالغی سازمان نظير زنجيره سرد،
ضوابط بسته بندي و نشانه گذاري (درج مشخصات واحد ،شماره پروانه بهداشتی توليد ،لوگوي سازمان ،رتبه ،آدرس، IVC ،
تاریخ توليد /انقضاء ،دماي نگهداري محموله ،سامانه اطالع رسانی و پاسخگویی سازمان به شماره  ،8084سامانه پيامكی ردیابی
محموله  )90001909و  ...ممنوع می باشد.
 -9-2در صورت انقضاء پروانه بهداشتی خودرو در سامانه ،اداره دامپزشكی و مسئولين فنی و بهداشتی واحدهاي تحت پوشش
سازمان مجاز به صدور گواهی حمل بهداشتی– قرنطينه اي نمیباشند.
 -2-2قبل از صدو گواهی حمل بهداشتی – قرنطينه اي جهت حمل دام زنده (سبك و سنگين) ،اخذ گواهی سالمت دام از
دامپزشك مزرعه/واحد ،گواهی واكسيناسيون /تست ،گواهی شستشو و ضد عفونی قبل از بارگيري الزامی میباشد.
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-7ضوابط ،ویژگی هاي فنی و بهداشتی خودروهاي ویژه حمل دام و كاالهاي دامپزشكی:
 -8-8خودروي ویژۀ حمل دام زنده (سبك و سنگين):
 هر خودرو حمل دام باید از دو قسمت مجزا شامل كابين راننده و اتاق مخصوص حمل دام تشكيل شده باشد. فیمابين كابين راننده و اتاق مخصوص حمل دام باید قاب شيشهاي جهت كنترل وضعيت اتاق تعبيه شده باشد. اتاق حمل دام باید بر روي شاسی خودرو مستقر باشد. اتاق حمل و نقل دام سبك میتواند یك یا دو طبقه باشد. ابعاد اتاق حمل دام زنده (سبك و سنگين) برابر جدول یك ( )8این دستورالعمل باشد. مشخصات فيزیكی اتاق حمل:* سطوح بدنه دیواره هاي جانبی اتاق پوشيده از فلز زنگ نزن (قابل شستشو و ضد عفونی).
* حمل دام با خودروهاي داراي اتاق حمل با كف و بدنه چوبی صرفاً از جنس بلوط (قابل شستشو و ضد عفونی).
* كف اتاق نباید صاف و لغزنده باشد.
* ضخامت كف اتاق باید كافی باشد (كف باید استحكام كافی را دارا باشد).
* كف اتاق نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و خلل و فرج باشد.
* چرخ ها نباید در كف اتاق برآمدگی داشته و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد.
 مشخصات نرده هاي اطراف اتاق (در صورتیكه بدنه اتاق یك پارچه نبوده و نرده بندي شده باشد:* تا ارتفاع  00سانتی متر از كف باید یكپارچه و پوشيده ساخته شود.
* فواصل نرده هایی كه در باالي این قسمت تعبيه میشود نباید به حدي باشد كه سر دامها بين آنها گير كرده و یا به خارج از
اتاقك حمل نفوذ كند.
 درب ورود و خروج دام:* باید استاندارد (محكم و مجهز به قفل) باشد و در انتهاي وسيله نقليه قرار گرفته باشد.
* اگر دو لنگه اي باشد باید به طرف خارج باز شود .
* اگر درب كشویی باشد كه در موقع باز شدن نيمی از آن در پشت نيمه دیگر قرار گيرد.
 ميله هاي محافظ:در مورد حمل و نقل دام سنگين ميله اي براي محافظت بين هر دو راس دام قرار داده میشود كه ارتفاع آن از كف اتاق یك
متر و فواصل آن متناسب با عرض دام باشد.
*تبصره  :8چنانچه تریلر ،تجهيزات و مشخصات فوق را داشته باشد ،می تواند در حمل و نقل دام مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره  :4به طور كلی سطوح داخلی كاميون یا تریلر نباید داراي لبه هاي تيز و برنده باشند،بلكه باید لبه ها را گرد و مدور ساخت
تا سبب آسيب و آزار دام نشود.
 پلكان (نردبان) :براي سوار و پياده كردن دامها نياز به كاميون نردبانی با مشخصات زیر الزم است.* محكم و قابل شتشو باشد.
* كف آن لغزنده نباشد.
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* بست یا قطعات نرده اي كه روي سطح پلكان نصب و كوبيده میشود ،به فواصل  40سانتیمتر باشد.
* اگر عرض نردبان كمتر از یك متر باشد ،باید طرفين آن با نرده اي محافظتی كه ارتفاع آنها كمتر از  80سانتی متر نباشد نرده
كشی شود.
به طور كلی پلكان (نردبان) به اشكال و انواع مختلف زیر میتواند ساخته شود:
* پلكان متصل به بدنه كاميون كه به عنوان درب كاميون نيز بهكار میرود .بدین ترتيب كه درب به جاي آن كه دولنگه اي به
طرف خارج باز شود یا كشویی باشد یك قطعه بوده و لبه پایين آن به لبه انتهایی و كف كاميون لوال میشود و بهصورت نردبانی
به طرف خارج باز شده و انتهاي آن روي زمين قرار میگيرد .بدیهی است در این مورد باید در محكم و استوار باشد و روي آن
نرده هایی بهصورت پله كار گذشته شود.
* پلكان آلومينيومی و سبك مكانيكی متصل به بدنه كاميون كه به وسيله اهرمی باز و بسته میشود.
* پلكان (نردبان) مجزا و متحرک:
در زیر پلكان قرقره هایی به منظور سهولت تحرک كارگذشته شده و میتوان آن را در موقع پياده و سوار كردن دام ها به وسيله
قالب هایی محكم به بدنه كاميون متصل ساخت.
نحوه بكارگيري پلكان (نردبان) باید بهگونه اي باشد كه:
 فاصله اولين نرده تا زمين هنگامی كه نردبان بهكار برده میشود ،نباید از  84سانتیمتر تجاوز كند.
 شيب نردبان باید متناسب باشد و از  90درجه تجاوز نكند.
 نردبان باید داراي قالب مخصوص باشد كه به بدنه كاميون خوب و محكم بچسبد.
 شكاف بين نردبان و كف كاميون هنگام به كار بردن نباید از  4سانتی متر تجاوز كند.
 -4-8مشخصات خودروي ویژۀ حمل اسب (اسب كش):
 اسبكش باید داراي سكوي شيبدار مناسب و غير لغزنده براي پياده و سوار شدن اسب باشد. دیواره هاي اسبكش كامالً با فوم قابل شستشو و ضدعفونی پوشانيده شود تا در صورت برخورد با هركدام از قسمتهاي بدنهيچ گونه جراحت یا پارگی به وجود نياورد.
 طول ،عرض و ارتفاع اسبكش متناسب با جثۀ اسب باشد تا حيوان به راحتی در آن قرار گرفته ولی امكان قدم برداشتن درآنرا نداشته باشد .همچنين مجبور به پایين آوردن بيش از حد سر یا جمع كردن دستها و پاها به همدیگر نباشد.
 در داخل اسبكش فضاي كافی براي قرار دادن وسایلی مانند :بُرس ،سطل آبخوري و سطل غذاخوري (بدون آنكه درمجاورت دست و پا و بدن حيوان قرار گيرد) تعبيه شود.
 اسبكش باید داراي پنجره و هواكش مناسب باشد .ترجيحاً داشتن سيستم هواي كنترل شده داخل اسبكش است كه درجهحرارت مناسب را ثابت نگه داشته و تهویهۀ مناسب برقرار باشد.
 نصب  GPSبر روي خودروي حمل اسب. خودروي اسبكش باید توانایی كنترل و كشش تریلر حمل اسب را داشته باشد. در اسبكش جعبهي كمك هاي اوليه تعبيه شده و وسایل امدادي اوليه در آن قرار داده شود.* توجه :قبل از صدو گواهی حمل بهداشتی – قرنطينهاي جهت حمل اسب ،اخذ گواهی سالمت دام از دامپزشك ،گواهی
واكسيناسيون و تستهاي صورت پذیرفته ،گواهی شستشو و ضد عفونی قبل از بارگيري الزامی است.
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 -9-8خودروي ویژۀ حمل ماهيان زنده پرورشی:
 ارائه گواهی سالمت ماهی و پرهيز غذایی و دارویی توسط دامپزشك مزرعه در زمان صدور گواهی حمل بهداشتی قرنطينهايالزامی است.
 آماده سازي ماهی براي حمل:* پرهيز غذایی:
 در ماهيان سرد آبی حداقل  42ساعت قبل از حمل و نقل ،غذادهی متوقف شود.
تبصره  :در فواصل بيش از  400كيلومتر باید  21ساعت قبل از حمل و نقل ،غذادهی متوقف شود.
 تشخيص پر یا خالی بودن شكم ماهی :با فشار دادن ناحيه شكمی نزدیك مخرج از چند نمونه ماهی بصورت تصادفی و
مشاهده خروج و یا عدم خروج غذا از شكم ماهی انجام میشود كه در صورت مشاهده پر بودن شكم ماهيان ،باید از
حمل و نقل آن خودداري شود.
 درماهيان گرم آبی باید یك هفته قبل از بارگيري هر گونه كوددهی و  21ساعت قبل از بارگيري هر گونه غذادهی
متوقف شود.
 رعایت زمان پرهيز از مصرف دارو قبل از حمل و نقل الزامی است.
 تانكر حمل و نقل ماهی زنده:* مجهز به سيستم حفظ دما ،هوادهی ،اكسيژن رسانی ،سيستم آبگيري و تخليه (با نيروي موتور) باشد.
* مجهز به نردبان جهت سهولت بارگيري باشد.
* مجهز به لوله خروج گازهاي زاید باشد.
* مدخل ورود و تخليه تانكر باید به اندازه اي باشد كه بارگيري و تخليه به آسانی و بدون صدمه زدن به ماهيان انجام شود.
* شستشوي تانكر حمل و نقل با مواد ضد عفونی كننده مجاز و ترجيحا آب نمك الزامی بوده و موضوع بایستی به تائيد مسئول
فنی و بهداشتی مزرعه برسد.
* تانكر باید با آب تميز و عاري از كلر و مواد شيميایی قبل از انتقال و بارگيري شود.
* هم دمایی و هم فشاري آب تانكر با آب حوضچه یا استخر نگهداري ماهی ضررورت دارد.
* درجه حرارت در طول مدت حمل باید با توجه به گونه و سایز ماهی تنظيم شود.
* ميزان اكسيژن آب تانكر باید قبل و در طول مدت حمل به ميزان كافی تامين و تنظيم شود.
تبصره:
 هر كپسول اكسيژن با حجم  0متر مكعب اكسيژن خالص و فشار  800اتمسفر حداكثر تامين كننده اكسيژن  4متر
مكعب آب به مدت  92ساعت براي ماهيان گرم آبی و یك متر مكعب آب به مدت  92ساعت براي ماهيان سرد آبی
خواهد بود.
 حداكثر ميزان اكسيژن محلول در تانكر حمل براي ماهيان سرد آبی نباید كمتر از  8ميلی گرم در ليتر و براي ماهيان
گرم آبی كمتر از  0ميلی گرم در ليتر باشد.
* حمل ماهی زنده باید برابر ظرفيت تانكر صورت پذیرد.
*تبصره:
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 در هر متر مكعب آب تانكر با توجه به مسافت مدت زمان حمل و نقل و شرایط آب و هوایی ميتوان  00تا 800
كيلوگرم ماهی زنده به وزن متوسط  900گرم را حل كرد.
 تلفات حمل و نقل ماهی زنده (گرم آبی و سرد آبی)  0درصد در نظر گرفته میشود.
 حمل توامان ماهی گرم آبی و سرد آبی در یك تانكر ممنوع است.
-2-8خودروي ویژۀ حمل ميگوي زنده:
 -8-2-8حمل و نقل ميگوهاي مولد (پس از شناسایی مرحله رسيدگی جنسی) :باید به روشهاي مناسب مورد تأیيد سازمان از
جمله توسط لوله هاي سوراخ دار از جنس  P.V.Cبه طول  40تا  90سانتیمتر و قطر  2تا  8سانتیمتر انجام گيرد ،به طوري
كه از خم شدن بدن ميگو به منظور تخمریزي جلوگيري شود.
 جهت جلوگيري از آسيب دیدگی روستروم ميگوي مولد در اثر ضربه زدن به طرفين ،باید از تكه هاي یونوليت در نوک«روستروم » استفاده كرد.
 لوله هاي حاوي موليدن را باید درون كيسه هاي پالستيكی دو جداره با گنجایش  40تا  40ليتر به ميزان یك سوم آب دریا ودو سوم اكسيژن با دماي  44تا  40درجه سانتیگراد قرار داد ( 2تا  0لوله حاوي مولد در هر كيسه) و سپس این كيسه ها درون
جعبه هاي یونوليتی حاوي تكه هاي یخ قرار داده میشود.
 با توجه به بعد مسافت و مدت زمان حمل ،در صورت لزوم تجدید بسته بندي واكسيژن دهی و یخ گذاري صورت میگيرد. حمل و نقل ميگوي مراحل  8و  4میتواند بدون بسته بندي مربوط به مراحل  9و  ، 2در كيسه هاي پالستيكی و در مخازنتاریك با گنجایش  90تا  00ليتري انجام پذیرد.
 سایر نكات براي حمل ونقل مولدین مراحل  8و  4مانند مولدین مراحل  9و 2می باشد. مراحل نقل و انتقال ميگوهاي مولد پرورشی نيز مانند ميگوهاي مولد دریایی بوده و هيچگونه تفاوتی وجود ندارد. -4-2-8نقل و انتقال الرو و پٌست الرو ميگو:
 پًست الروها ترجيحاً باید از یك مركز تكثير (هچري) و داراي اندازه یكسان و از یك گونه باشند. تراكم پًست الروها در هنگام حمل و نقل باید با فاصله مركز تكثير تا مزرعه ،مدت زمان حمل و سن آنها نسبت عكسداشته باشد.
تبصره:
 براي حمل و نقل در مسافتهاي كوتاه مدت (كمتر از شش ساعت) تراكم پًست الرو پانزده تا بيست روزه حدود 2000
قطعه در  2تا  1ليتر آب دریا بسيار مناسب میباشد و براي حمل در مدت بين  2تا  84ساعت  4000تا  9200قطعه و
براي حمل بيش از  84ساعت كمتر از  4000قطعه توصيه میشود.
 حمل و نقل پًست الروها باید درون كيسه هاي پالستيكی دوجداره به گنجایش  40ليتر ودر دماي بن  40تا  44درجه
سانتی گراد ،از طریق استفاده از كيسه هاي یخ در كنار كيسه هاي پالستيكی دو جداره انجام گيرد.
 تغذیه پًست الروها حداقل  2ساعت قبل از انتقال باید قطع گردد.تبصره:
 در مسافت هاي طوالنی و یا در مدت زمان طوالنی حمل و نقل ،جهت تغذیه احتمالی پًست الروها  ،باید از یك تا
دوقاشق مرباخوري آرتيميا به هركيسه اضافه گردد.
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 جهت ثابت نگه داشتن  pHآب (حدود  )1/4و همچنين جذب مواد آلی به ترتيب به ميزان یك گرم ماده  Tris Hclو یكتا دو گرم كربن فعال به كيسه هاي حمل افزوده گردد.
 كيسه هاي حاوي پًست الرو باید به نسبت یك سوم تا یك چهارم حاوي آب دریا (به شوري حدود  90تا  ppt 999و مابقیبا اكسيژن پر شده و با نواركش الستيكی محكم بسته شود.
 -0-8خودروي ویژۀ حمل كندوي عسل:
 سطوح داخلی كابين حمل باید پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد. كف نباید صاف و لغزنده باشد و ضخامت نباید از  0سانتی متر كمتر باشد.كف نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد. كف و دیواره هاي خودرو از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی شونده باشد و فاقد ترک یا شكستگی و یا مواردي باشد كهمیتواند محل تجمع آلودگی باشند.
 شستشو و ضدعفونی خودرو قبل از بارگيري و ارائه گواهی شستشو و ضد عفونی به اداره دامپزشكی جهت اخذ گواهی حملبهداشتی قرنطينه اي.

 ارائه تائيدیه سالمت كندوهاي زنبور عسل قبل از حمل توسط دكتر دامپزشك از نظر بيماريهاي واگير نظير "نوزوما" و"لوک"و آلودگی به انگلهاي "واروا" و "آگارآپيس وودي" به اداره دامپزشكی جهت اخذ گواهی حمل بهداشتی – قرنطينهاي.
 در صورت وجود بيماريهاي فوق در زنبورستان ،اجازه نقل و انتقال و كوچ براي زنبورستان بعد از اقدامات دارو درمانی،ضدعفونی و رعایت ضوابط بهداشتی و پس از تایيد دامپزشك مجاز ،صادر خواهد شد.
 -2-8خودروي ویژۀ حمل طيور زنده:
 هر خودروي حمل طيور باید از دو قسمت مجزا شامل كابين راننده و اتاق مخصوص حمل طيور تشكيل شده باشد. فی مابين كابين راننده و اتاق مخصوص حمل دام باید قاب شيشه اي جهت كنترل وضعيت اتاق تعبيه شده باشد . اتاق حمل طيور باید بر روي شاسی خودرو مستقر باشد. مشخصات فيزیكی اتاق حمل:* سطوح بدنه دیواره هاي جانبی اتاق ،پوشيده از فلز زنگ نزن قابل شستشو و ضدعفونی باشد.
* حمل طيور با خودروهاي داراي اتاق حمل با كف یا بدنه چوبی ممنوع است.
* كف اتاق نباید صاف و لغزنده باشد.
* كف اتاق باید ضخامت و استحكام كافی داشته باشد.
*كف اتاق نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و هر گونه خلل و فرج باشد.
* چرخ ها نباید در كف اتاق برآمدگی داشته و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد.
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* ارتفاع كف از سطح زمين باید به اندازهاي باشد كه از تكان شدید جلوگيري شود.
 دیواره اطراف اتاق:* بدنه دیواره هاي اطراف اتاق باید مشبك باشد و تا ارتفاع  00سانتی متر از كف باید یك پارچه و پوشيده ساخته شود.
* در طی حمل طيور زنده باید با كشيدن چادر ضد آب و مقاوم در قسمت جلو و اطراف اتاق حمل ،از ورود هواي سرد ،تابش و
گرماي شدید آفتاب ،باران و  ...محافظت شود.
 درب ورود و خروج قفسهاي حمل طيور به كاميون:* به طور كلی باید استاندارد (محكم و مجهز به قفل) باشد و در انتهاي وسيله نقليه قرار گرفته باشد.
* اگر دو لنگهاي باشد باید به طرف خارج باز شود.
* اگر درب كشویی باشد ،در موقع باز شدن نيمی از آن در پشت نيمه دیگر قرار گيرد.
تبصره :چنانچه تریلر ،تجهيزات و مشخصات فوق را داشته باشد ،میتواند در حمل و نقل طيور مورد استفاده قرار گيرد.
 قفسهاي ویژۀ حمل طيور كشتاري:* جنس قفسها باید از پالستيك مستحكم باشد.
* داراي درب در قسمت باال ،جهت تخليه و بارگيري طيور باشد.
* طراحی قفسها باید به گونهاي باشد:
 زوایاي كف با دیواره ها و نيز دیواره ها با یكدیگر مورب بوده و بهخوبی قابل شستشو و ضدعفونی باشند.
 وقتی بر روي هم چيده میشوند در یكدیگر محكم گردند تا در طی حمل واژگون نشده و روي هم نریزند.
* ابعاد تقریبی قفس هاي قابل حمل مرغ:
 ارتفاع 90 :سانتی متر
 طول 10 :سانتی متر
 عرض 20 :سانتی متر
* تعداد مرغ در هر قفس بر حسب فصل (سرد /گرم) 0 :تا  1قطعه
* قفسها را در داخل خودرو باید با فاصله مناسب از یكدیگر بارگيري كرد به نحويكه امكان تهویه و گردش هوا بين قفسها
وجود داشته باشد.
* صدو گواهی حمل بهداشتی – قرنطينهاي جهت حمل طيور زنده مستلزم انجام موارد زیر توسط دامپزشك مزرعه وفق ضوابط
ابالغی سازمان است:
 ارائه گواهی سالمت طيور
 تایيدیه زمان پرهيز از مصرف دارو و پرهيز غذایی
 كارت واكسيناسيون
 گواهی شستشو و ضد عفونی قبل از بارگيري خودرو و قفسهاي حمل طيور زنده
 -8-8خودروي ویژۀ حمل جوجه یك روزه:
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 هر خودرو حمل جوجه یك روزه باید از دو قسمت مجزا شامل كابين راننده و كانتين مخصوص حمل جوجه یك روزه تشكيلشده باشد.
 كابين راننده باید داراي تجهيزاتی باشد كه بتواند وضعيت دما (ترموگراف) ،ميزان رطوبت و نحوه چرخش هوا و وضعيت تهویهداخل كانتين حمل جوجه را در هر لحظه نشان داده و نيز در طول مسير با ثبت تاریخ و ساعت آغاز حمل جوجه و زمان در طول
مسير ،بتواند این اطالعات را در گراف ثبت نماید به طوري كه منحنی گراف در پایان حمل و زمان تحویل جوجه ،آماده و قابل
بررسی باشد.
 بين كابين راننده و كانتينر مخصوص حمل جوجه یك روزه باید قاب شيشهاي با دید كافی و الزم جهت كنترل وضعيت داخلاتاق تعبيه شده باشد.
 توصيه میشود در صورت امكان سيستم دوربين مدار بسته به همراه مانيتور در كابين راننده نصب گردد. كانتينر مخصوص حمل جوجه یك روزه:اتاق حمل جوجه یك روزه باید روي شاسی خودرو مستقر باشد. مشخصات فيزیكی كانتينر حمل:* سطوح اتاق :باید پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد.
* كف كانتين:
 نباید صاف و لغزنده باشد و ضخامت آن نباید از  0سانتی متر كمتر باشد.
 فاقد برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد.
 از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی شونده باشد (جداره داخلی از جنس چوب نباشد) و فاقد ترک یا شكستگی و یا
فاقد هر موردي كه میتواند محل تجمع آلودگی باشند.
*جداره هاي داخلی و خارجی كانتين:
 از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی ( فاقد ترک /شكستگی یا هر موردیكه محل تجمع آلودگی هستند
 در بين دو جداره داخلی و خارجی كانتين از مواد عایق حرارتی استفاده شده باشد.
 رنگ جداره هاي داخلی و خارجی كانتين حمل جوجه باید سفيد رنگ باشد.
* درب ورود و خروج كارتنهاي حاوي جوجه یك روزه به كانتينر:
 به طور كلی باید محكم و مجهز به قفل و بند باشد و در عقب كاميون قرار گرفته باشد.
 اگر در دو لنگهاي باشد باید به طرف خارج باز شود.
 اگر در كشویی باشد باید به گونهاي باشد كه در موقع باز شدن ،نيمی از آن در پشت نيمه دیگر قرار گيرد.
 در فصل سرما میتوان خودرو را به پرده پالستيكی انعطافپذیر كه در پشت آن نصب میشود مجهز كرد تا در مواقعی كههنوز جوجه ها بارگيري نشده اند گرماي داخل حفظ شود.
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 چنانچه تریلر تجهيزات و مشخصات فوق را داشته باشد میتواند در حمل و نقل جوجه یك روزه مورد استفاده قرار گيرد. تجهيز نور كافی در كانتين حمل عایق بندي بدنه (دیوار ها ،سقف و كف) و تمام درب ها دوجداره كامالً عایق و قابل شستشو باشند. تامين درجه حرارت  40-44درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  80-80درصد در كابين حمل جوجه الزامی است. سيستم هاي گرم كننده و خنك كننده:* در مناطق سرد ،وسيله حمل جوجه ها باید گرم شود .میتوان از آبی كه به وسيله حرارت موتور كاميون گرم شده به عنوان
منبع حرارتی استفاده كرد .اگر چه استفاده از مولدهاي الكتریكی توليد حرارت با رعایت اصول ایمنی ،بالمانع است.
* در ماههاي گرم سال ،جریان هوا در كابين كاميون خنك كنندگی كافی را فراهم نمی آورد لذا استفاده از یك سيستم سرد
كننده استاندارد جهت توزیع یكنواخت هواي خنك باید مورد توجه قرار گيرد.
 تهویه هوا:* سيستم هاي ورود هواي تازه و چرخش هوا باید از هم مجزا باشند.
* حداقل گردش هوا در كابين حمل جوجه  0/1متر بر ثانيه در نظر گرفته شود.
* در زمان بارگيري و یا تخليه جوجه ،خاموش بودن موتور كاميون الزامی است.
* در صورت استفاده از یك سيستم تهویه تحت فشار براي گردش در آوردن هوا ،باید دقت كرد كه در زمان باز بودن درهاي
عقب ،چرخش هوا به شدت كاهش مییابد.
* امكان تنظيم كاركرد كليه بخشهاي سيستم تهویه باید وجود داشته باشد.
 سيستمهاي اضطراري:* نصب سيستم هوشمند مركزي :كاميون باید مجهز به یك سيستم هشدار دهنده باشد كه در صورت بروز هر گونه اشكال در
تهویه و باال/پایين رفتن دما ،راننده را مطلع سازد.
 نور :كانتين باید داراي امكانات تامين نور به ميزان كافی جهت بررسی وضعيت داخل كانتين در هر زمان از شبانه روز باشد. كارتن (جعبه) حمل جوجه:* جعبه هاي پالستيكی یا كارتنهاي مقوایی ،شرایط محيطی متفاوتی را نياز دارند .انواع پالستيكی نسبت به كارتنهاي مقوایی
در تابستان گرمتر و در زمستان سردتر میشوند ،ضمناً براي جذب رطوبت حاصل از تنفس جوجه ها نيز ظرفيت كمتري دارند.
* تعداد جوجه هاي داخل هر كارتن نباید از  800قطعه تجاوز كند (در فصول سرد حداكثر  800قطعه و در فصول گرم  10تا 90
قطعه)
* در زمان بارگيري و یا تخليه ،كارتنهاي حمل جوجه نباید بيش از  2ردیف روي هم چيده شوند.
* باید اطمينان حاصل نمود كه سوراخ موجود بر روي كارتن ،در نظر گرفتن فضاي عمودي و افقی الزم بين آنها ضروري
است.

صفحه  80از 42
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* مشخصات كامل كارخانه جوجه كشی (نام واحد  ،آدرس  ،كد بهداشتی واحد و  ...تاریخ توليد) باید روي كارتن ثبت شده باشد.
* كارتنهاي حمل جوجه باید پس از تحویل جوجه به مرغداري سوزانيده شوند و از نگهداري و استفاده از آن در سالن به هر
نحو و یا استفاده مجدد از كارتن هاي مذكور در كارخانه جوجه كشی جلوگيري گردد.
 -1-8خودروي ویژۀ حمل و نقل فرآورده هاي خام دامی خوراكی:
 مشخصات فيزیكی كانتينر:* كانتينر حمل فرآورده خام دامی باید روي شاسی خودرو مستقر باشد.
* سطوح اتاق باید حتی المقدور پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد .
* كف ،سقف و دیواره ها:
 كف نباید صاف و لغزنده باشد و ضخامت نباید از  0سانتی متر كمتر باشد.
 كف و سقف و دیواره ها نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی باشد.
 سراسر كف اتاق حمل باید باید همسطح بوده و فاقد خلل و فرج و یا هر موردي كه میتواند محل تجمع آلودگی باشد
باشد.
 جداره هاي داخلی و خارجی كانتينر حمل فرآورده هاي خام دامی از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی باشد.
 باید در بين دوجداره داخلی و خارجی كانتينر از مواد عایق حرارتی استفاده شده باشد.
 رنگ جداره هاي داخلی و خارجی كانتينر حمل باید از رنگ روشن ترجيحاً سفيد رنگ باشد.
 درب ورود و خروج فرآورده خام دامی به كانتينر باید محكم و مجهز به قفل و جایگاه نصب پلمپ باشد و در عقب
خودرو قرار گرفته باشد و به سمت خارج باز شود.
 نصب راه خروج آب در كانتينر
 در خودروهاي حامل فرآورده هاي خام دامی منجمد ترجيحاً نصب پرده هوا (پرده پالستيكی انعطاف پذیر و قابل
شستشو و ضد عفونی).
 خودروهاي ویژه حمل فرآورده هاي خام دامی منجمد باید مجهز به پالت كف كانكس از جنس مناسب (قابل شستشو و
ضد عفونی و داراي استحكام كافی) باشد.
 نصب ترموگراف ،خوانشگر (ریدر) ترموگراف و زنگ هشدار براي اعالم دماي بيشينه و كمينه الزامی جهت كليه خودروهايحمل فرآورده هاي خام دامی (تازه و منجمد) الزامی است.
 هر گونه عرضه و خرده فروشی فرآورده هاي خام دامی توسط خودروهاي ویژه حمل فرآورده مذكور تحت هر عنوان ممنوع وپيگرد قانونی دارد.
 كليه فرآورده هاي خام دامی تازه و منجمد و همچنين فرآورده هاي خام دامی بسته بندي شده باید از فرآورده هاي غير بستهبندي بصورت جداگانه و توسط خودروهاي واجد شرایط حمل شوند.
 حمل توامان انواع فرآورده هاي دامی بسته بندي شده (بجز آبزیان) توسط یك خودروي حمل مجاز ،بالمانع می باشد.صفحه  88از 42
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 حمل فرآورده هاي خام دامی بصورت فله و فاقد بسته بندي و بدون درج مشخصات ممنوع می باشد. حمل فراورده هاي خام دامی بدون اخذ گواهی حمل بهداشتی – قرنطينه اي ممنوع می باشد. -دماي عمق فرآورده خام دامی و دماي كانتينر قبل از بارگيري باید بررسی و در گواهی حمل بهداشتی

قرنطينه اي درج

گردد .
بارگيري صرفاً پس از حصول اطمينان از دماي استاندارد داخلی كانتينر (ترموگراف) و فعال بودن ترموكينگ وفق ضوابط سازمان
انجام میگيرد.
 مقدار بارگيري فرآورده هاي خام دامی باید بر حسب ظرفيت و مطابق استاندارد هاي كانتينر باشد. در صورتی كه سيستم خنك كننده اواپراتور نزدیك سقف تعبيه شده باشد ،ارتفاع محموله نباید از سطح زیرین اواپراتور تجاوزنماید.
 در زمان بارگيري و تخليه محموله فرآورده هاي خام دامی ،رانندگان و پرسنل حمل و تخليه محموله هاي فرآورده هاي خامدامی باید ملبس به لباس كار تميز و مناسب باشند و بهداشت فردي رعایت و كارت بهداشت معتبر نيز بهمراه داشته باشد.
 بعد از تخليه هر گونه فرآورده خام دامی در مقصد مورد نظر شتسشو و ضد عفونی خودرو با مواد مجاز و فاقد بو الزامی است. تجهيز جعبه كمك هاي اوليه خودروهاي فرآورده هاي خام دامی الزامی است. خودروهایی كه مبادرت به حمل فرآورده خام دامی منجمد بسته بندي مینمایند باید مجهز به سيستم خنك كننده مناسب بهمنظور تامين برودت مورد نياز ( 81درجه سانتی گراد زیر صفر) باشند.
 افزایش دماي فرآورده خام دامی خوراكی منجمد تا منهاي  80درجه سانتيگراد قابل اغماض میباشد ولی دماي فرآورده بایددر اسرع وقت (در طی انتقال یا بالفاصله پس از تحویل) به منهاي  81درجه سانتی گراد كاهش داده شود .درصورت افزایش
دماي فرآورده منجمد بيشتر از حد بحرانی ( 80درجه سانتی گراد زیر صفر) باید اقدام اصالحی (ضبط موقت ،بررسی
ارگانولپتيك ،نمونه برداري و آزمایشات الزم) وفق ضوابط انجام گيرد .در صورت انطباق معيارهاي بهداشتی (ارگانولپتيكی و
آزمایشگاهی) و احراز قابليت مصرف فرآورده خام دامی ،دستور مصرف سریع فرآورده تحت نظارت اداره كل صورت میگيرد.
 حمل الشه دام كشتاري :الشه استحصالی گوشت قرمز واجد لفافه و یا سلفون ،پس از طی شدن جمود نعشی و با درجبرچسب مشخصات شامل (نام كشتارگاه ،نوع دام ،جنس دام ،تاریخ توليد ،تاریخ انقضاء ،لوگوي سازمان دامپزشكی كشور و كد
 )IVCدر سردخانه كشتارگاه با رعایت ضوابط بهداشتی بارگيري و صرفاً در خودروهاي حمل ویژه واجد قالب آویز از سقف از
جنس فلز زنگ نزن بارگيري و حمل میشود .قالب و ریلها جهت انتقال الشه استحصالی گوشت قرمز در خودروي حمل
گوشت ،باید با فاصله مناسب حداقل  40سانتیمتري از دیواره كانكس و حداقل  90سانتی متري از ریل مجاور ،به سقف كانكس
متصل شوند .اتصال قالب یا ریلها به دیواره كانكس ممنوع می باشد.
 چيدمان الشه ها و آالیش خوراكی مربوط باید طوري انجام گيرد كه الشه و آالیش در تماس با دیواره ها و كف نباشد وهواي سرد بصورت یكنواخت بين آنها جریان داشته باشد.
صفحه  84از 42

 99 /81/IVOمقررات ملی دامپزشکی

اجرایی

 حمل مرغ تازه بسته بندي كامل :درون سبد هاي مشبك بهداشتی پایه دار با گنجایش حداكثر دو ردیف مرغ بسته بندي درهر سبد صورت پذیرد و چيدمان آن بهنحوي باشد كه هواي سرد بصورت یكنواخت فی مابين سبدها جریان داشته باشد .هرگونه
پوشاندن یخ بر روي بسته بندي و سبدهاي مرغ ممنوع میباشد.
 حمل ماهی تازه :صرفا" در سبدهاي بهداشتی و با تامين دماي استاندارد صفر الی چهار درجه سانتیگراد و با تامين رطوبتمورد نياز (پوشانيدن پودر یخ خوراكی و بهداشتی) بر روي ماهی مجاز است .تاكيد میگردد تامين برودت سردخانه كانتينر حمل
ماهی با استفاده از سيستم خنك كننده (ترموكينگ) باشد.
 حمل تخم مرغ خوراكی :قبل از بارگيري و حمل تخم مرغ در خودروهاي واجد شرایط بهداشتی داراي كانتينر سردخانه دار بادماي  2الی  84درجه سانتیگراد ،باید نسبت به حصول اطمينان از بسته بندي استاندارد و رعایت ضوابط نشانه گذاري وفق
ضوابط سازمان بر روي پوسته و بسته بندي تخم مرغ اقدام الزم را بعمل آید.
 حمل شير:* خودروهاي ویژه حمل شير باید داراي تانكر دوجداره از جنس استيل نصب شده روي شاسی خودور و مجهز به سيستم CIP
جهت شستشو و ضد عفونی اتوماتيك باشند.
* خودروهاي حمل شير باید واجد عایق بندي داخلی بدون هر گونه خلل و فرج و نشتی باشد.
* در تانكرهاي حمل شير باید دریچهاي جهت بازدید و نمونه برداري تعبيه گردد.
 -9-8خودروي ویژۀ حمل نهاده هاي اوليه و خوراک ،دام ،طيور ،آبزیان:
 سطوح داخلی كابين حمل باید پوشيده از فلز زنگ نزن و قابل شستشو و ضد عفونی باشد. كف نباید صاف و لغزنده باشد و ضخامت نباید از  0سانتی متر كمتر باشد. كف نباید داراي برآمدگی و فرو رفتگی و سراسر كف اتاق حمل باید هم سطح باشد. كف و دیواره هاي خودرو از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی شونده باشد (جداره داخلی از جنس چوب نباشد) و فاقدترک یا شكستگی و یا مواردي باشد كه میتواند محل تجمع آلودگی باشند.
 جداره هاي داخلی و خارجی خودرو از جنس مواد قابل شستشو و ضد عفونی (جداره داخلی از جنس چوب نباشد و فاقد ترک/شكستگی كه محل تجمع آلودگی هستند .
 بارگيري و حمل كليه توليدات كارخانجات خوراک دام ،طيور وآبزیان باید توسط گونی پلی اتيلن یا كيسه هاي سه الیه (درمورد كنسانتره هاي طيور وآبزیان) یك بار مصرف واجد ضوابط نشانه گذاري وفق ضوابط ابالغی سازمان صورت گيرد.
 پاكت ها یا گونیها نباید رطوبت را از خود عبور دهند وكامالً غير قابل نفوذ باشند. حداكثر وزن گونیها  00كيلوگرم باشد. كف كانتينرها باید كامالً خشك باشد و در صورت امكان توسط پالستيك یا پالت هاي پالستيكی پوشيده شود. حمل و نقل توسط كاميونهاي سرپوشيده كه قبالً ضدعفونی شده باشند. جهت حمل خوراک پودر (مش) از بونكرهاي استریل گالوانيزه استفاده شود. حمل هرگونه نهاده اوليه و خوراک از كارخانجات به واحدهاي پرورش دام وطيور و آبزیان باید با گواهی حمل بهداشتی –صفحه  89از 42
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قرنطينه اي اداره دامپزشكی و یا مسئول فنی و بهداشتی كارخانه و یا انبار نگهداري صورت گيرد.
 حمل نهاده اوليه منجمله ذرت ،سویا و  ...كه بصورت فله بارگيري میشود باید در خودروهاي واجد كف و دیواره هاي فلزيقابل شستشو و ضد عفونی و واجد چادرهایی با قابليت شستشو و ضد عفونی و ضد آب انجام شود.
 -80-8خودروي ویژۀ حمل فضوالت دامی و آالیش غير خوراكی دامی:
 دیوار ،سقف و كف اتاق باید كامالً یكنواخت ،صاف و صيقلی قابل شستشو و ضد عفونی كردن و بدون هرگونه زاویه و خلل وفرج باشد ،به نحوي كه موجب نشت و یا انتشار آلودگی در مسير حمل نشود.
 نصب تجهيزات الزم به منظور سهولت تخليه كود از جمله جك /باال بر. درب تخليه مواد باید به نحوي باشد كه از ریزش مواد و هدر رفت آن در زمان حمل و نقل ممانعت بهعمل آید. در صورت استفاده از خودروهاي حمل روباز ،باید سطح اتاق با پوشش هاي مناسب (قابل شستشو و ضد عفونی و نيز غير قابلنفوذ آب) پوشانيده شود.
 براي حمل فضوالت مایع باید از تانكرهاي مخصوص و یا گنجایه هاي مناسب براي این امر استفاده نمود. جهت حمل آالیش غير خوراكی دامی باید از كيسه هاي نایلونی از جنس مجاز و مستحكم و بهداشتی استفاده گردد. نشانه گذاري بر روي بسته بندي آالیش غير خوراكی دامی شامل نام واحد ،آدرس ،كد  ، IVCتاریخ توليد ،نوع محموله(تازه /منجمد) و شرایط نگهداري و لوگوي سازمان ،الزامی است.
 گنجایش هر كيسه نایلونی جهت حمل  80یا  0یا  4كيلوگرم بوده و پس از قرار گرفتن آالیش در آن با زیپ دوخت بسته-بندي شده و درب بندي بهصورتی باشد كه به غير از پاره كردن نایلون ،امكان باز شدن نایلون وجود نداشته باشد.
 -8ضوابط ،مقررات و فرآیند صدور پروانه بهداشتی جهت خودروهاي ویژه حمل دام و كاالهاي
دامپزشكی:
 -8-1تكميل و ثبت فرم درخواست:
 كليه متقاضيان دریافت پروانه بهداشتی باید تقاضاي خود مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی را بهه اداره دامپزشهكی شهرسهتانمحل سكونت ارائه و به ثبت برسانند.
 ثبت كد ملی در سامانه.* اگر متقاضی و مالك خودرو فرد حقوقی باشد گزینه شركت حقوقی را انتخاب مینماید.
 درج كليه مشخصات مالك خودرو  /مدیر عامل شركت. درج تصویر رنگی و خوانا كارت ملی و مدرک تحصيلی متقاضی جهت ثبت نام اوليه. پس از تكميل مدارک مذكور ،پست الكترونيك معتبر خود را وارد مینماید.* لينك فعال سازي صفحه شخصی جهت درج اطالعات و مدارک به پست الكترونيك ارسال میگردد.
 پس از ورد به پست الكترونيك فرد متقاضی نسبت به فعال سازي و اخذ نام كاربري و رمز عبور اقدام خواهد شد.صفحه  82از 42
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* نام كاربري :كد ملی
*رمز عبور :پس از ساخت نام كاربري جهت امنيت اطالعات مالك قابل تغيير خواهد بود.
 -4-1مرحله بارگذاري مدارک اوليه:
 آپلود عكس مالك خودرو. مشخص نمودن فرد حقيقی یا حقوقی. -9-1درج اطالعات اوليه بصورت كامل (فرد ح قيقی  /شخص حقوقی)
 (نام و نام خانوادگی ،كدملی ،نام پدر  ،سال فارغ التحصيلی ،تحصيالت ،گهرایش تحصهيلی ،اسهتان محهل سهكونت ،شههر محهلسكونت ،كد پستی ،آدرس محل سكونت ،ایميل)
 -2-1درخواست و نوع صدور مجوز مربوطه:
 -گروه مجوز :اماكن /نوع مجوز :پروانه بهداشتی خودرو /ثبت استان و شهر درخواست مجوز

 -0-1درج اطالعات خودرو:
 نوع خودرو ، ... :شماره پالک خودرو ، ... :كد  ، ... : VINشماره شاسی ، 000:شماره مجوز ، ... :شماره كارت هوشمند ، ... :نوع كاربري خودرو ، ... :شماره شاسی كشنده (جهت تریلرها)... :
* در زمان بررسی شماره  VINخودرو ،كارت هوشمند خودرو ،نوع خودرو شماره پالک با دقت كامل و براساس بهر سهبز و
كارت هوشمند خودرو صورت پذیرد.
 -2-1تكميل فرم شغلی اطالعات شغلی متقاضی:
تاریخ تولد ،شماره شناسنامه ،صادره از  ، ...شماره همراه ،سابقه كار ،شماره ثبت شده تعهد محضري در دفتر اسناد رسمی
* در قسمت فرم اطالعات شغلی و نشانی :بررسی دقيق و صحت و سقم اطالعات درخواستی در خصوص نام دانشگاه حتماً در
مورد افراد با تحصيالت تكميلی درج گردد ،در غير اینصورت كلمه هيچ درج گردد .در خصوص خودروهاي حمل سموم ،دارو و
مواد بيولوژیك باید با توجه به شركت معرفی كننده نام مسئول فنی ،شماره پروانه و شماره نظام دامپزشكی درج گردد.
 -8-1مدارک مورد نياز جهت بارگذاري در سامانه صدور پروانه:
 اسكن رنگی كليه صفحات تعهد ثبت شده در دفتر اسناد رسمی. تصویر رنگی اطالعات درج شده در بغل نویسی خودرو شامل (نوع فعاليت خودرو  ،كد  ، IVCتحت نظهارت بهداشهتی ادارهكل  ،...لوگوي سازمان).
 تصویر رنگی كارت هوشمند خودرو.صفحه  80از 42
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 عكس رنگی 9×2 تصویر رنگی كارت پایان خدمت. تصویر پروانه قبلی خودرو ( دور اوليه الزامی نيست). كارت بهداشت مالك خودرو (صرفاً براي خودروهاي حمل فرآورده هاي خام دامی). تصویر رنگی كارت ملی. تصویر فيش واریزي وفق تعرفه ابالغی سازمان. تصویر رنگی سند مالكيت خودرو. تصویر گزارش بازدید كارشناسی ( پيوست).* كليه تصاویر رنگی اسكن شده در سامانه صدور پروانه باید خوانا باشند.
* اصل تعهد محضري بهمراه تصاویر برابر اصل مدارک منجمله سند مالكيت خودرو ،كارت ملی و اساسنامه شهركت و روزنامهه
رسمی ،تحویل اداره دامپزشكی شهرستان گردند.
* صدور پروانه خودرو متعلق به دولت و یا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گواهی از باالترین مقام آن دستگاه مبنی بر تأیيد
مالكيت بالمانع است.
* چنانچه بعد از صدور پروانه ،عدم صحت مدارک مالكيت یا تصرف طبق مدارک رسمی به اثبات برسد ،پروانه مذكور فوراً لغو و
جبران خسارت هاي وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.
* پس از بارگذاري مدارک و ثبت درخواست در سامانه مذكور كارشناس مرتبط اداره دامپزشكی شهرسهتان نسهبت بهه بررسهی
مدارک اقدام و در صورت وجود هر گونه نقص در مدارک و یا عدم ارائه فيزیك مدارک فوق الذكر نسبت به اعالم نقص اقدام و
پس از حصول اطمينان از تكميل مدارک نسبت به ارجاع جهت امضاء توسط رئيس اداره دامپزشكی شهرستان اقدام الزم بهعمل
آید.
* در صورت وجود نقص در مدارک و اطالعات متقاضی میتواند به سامانه مذكور مراجعه و پس از رفع نواقص نسبت به ارسال
مجدد به كارشناس مرتبط جهت بررسی مجدد اقدام نمایند.
* حداكثر زمان جهت بررسی كارشناسی و تائيد  /اعالم نقص كارشناسی به مدت  80روز خواهد بود.
* مدت زمان اعتبار پروانه:
اعتبار پروانه خودروهاي حمل فرآورده هاي خام دامی (خوراكی و غيرخوراكی) به مدت یك ( )8سال و اعتبار سایر پروانه ههاي
موضوع این دستورالعمل به مدت دو ( )4سال از تاریخ صدور میباشد.
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* رعایت كليه ضوابط و مقررات بهداشتی مندرج در این دستورالعمل در خصوص خودروهاي موجود براي صدور/تمدید پروانه
بهداشتی نيز الزم االجرا است و در صورت عدم رعایت و نداشتن شرایط مندرج در این دستورالعمل ،اعتبار پروانه بهداشتی
خودرو از درجه اعتبار ساقط میشود.
 -1-1بررسی مدارک:
 -8-1-1تصویر سند مالكيت خودرو:
شرایط سند خودرو:
 ثبت نام به نام مالك خودرو (شخصی كه نام او در بر سبز خودرو به عنوان اصلی درج شده است ) انجام گيرد.
 در صورت وجود  4یا چند مالك جهت یك خودرو ،ثبت نام به نام شخصی كه نام او در بر

سبز خودرو به عنوان

اصلی درج شده است ،انجام گيرد.
 اگر مالك شركت ليزینگ بود و در بر

سبز نام شخص خریدار بود به شرط داشتن قرارداد ليزینگ ثبت نام صورت

گيرد.
 در صورت مالك بودن شركت حقوقی ،ثبت نام به نام مدیر عامل به عنوان شخص حقوقی صورت پذیرد.
 در صورت مالك بودن شخص با صغر سنی نوزاد تا  81سال ،ثبت نام به نام مالك انجام و در تعهد نامه ولی مالك به
عنوان قيم تعهد نامه را امضاء نماید.
 -4-1-1پروانه یا مجوز قبلی متقاضی :در مورد متقاضيانی است كه درخواست تمدید مجوزدارند .پروانه قبلی پروانه اي است كه
در سامانه  certبه نام متقاضی صادر گردیده است.
 -9-1-1كارت پایان خدمت :الصاق كارت پایان خدمت یا معافيت خدمت ،گواهی اشتغال به تحصيل دانش آموزان و دانشجویان
و ...
 -2-1-1كارت بهداشت :در صورتی كه مالك و راننده خودرو یكی باشد ،كارت سالمت رانندگان جهت خودروهاي حمل خوراک،
حمل دارو و سموم ،حمل دام زنده ،طيور زنده و  ...درج و كارت بهداشت جهت خودروهاي حمل فرآورده خام دامی تازه و منجمد
و حمل شير درج گردد.
 -0-1-1عكس پرسنل :در صورت صغر سنی مالك ( نوزاد تا  80سالگی ) نيازي به الصاق عكس نيست.
 -2-1-1تصویر بغل نویسی :درزمان تمدید پروانه تصویر كامل بغل نویسی با كد  IVCدرج گردد.
 -8-1-1كارت هوشمند خودرو :كارت هوشمند خودرو ،خوانا و اطالعات مندرج در آن منطبق با بر سبز خودرو باشد .در صورت
درج برگه موقت كارت هوشمند خودرو ،اخذ كارت دائمی پس از تاریخ انقضاء برگه موقت الزامی است.
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 -1-1-1تصویر فيش تعرفه صدور :مطابق تعرفه هاي ابالغی بخش دولتی صرفاً براي صدور پروانه خودروي سنگين 440000
ریال و خودروي سبك  900000ریال اخذ و تصویر درج گردد.
 -9-1-1گزارش بازدید :مطابق فرمهاي پيوست بازدید از خودروها ،بایدبا اطالعات دقيق و كامل توسط كارشناس بازدید كننده
تكميل گردد.
 -9-1تمدید پروانه بهداشتی خودروهاي ویژه حمل دام و كاالهاي دامپزشكی:
جهت تمدید پروانه ضمن بررسی مجدد مدارک مالكيت و بازدید و تكميل فرم بازدید از خودرو ،وفق پروانه صادره متقاضی (مالك
خودرو) نسبت به ثبت درخواست و تكميل اطالعات و مدارک تمدید در سامانه صدور پروانه اقدام الزم را بهعمل آورد.
* یادآوري :در صورت عدم تمدید پروانه توسط متقاضی ،صدور گواهی حمل بهداشتی -قرنطينهاي امكان پذیر نخواهد بود و وفق
تعهد ثبت شده پس از انقضاء اعتبار پروانه ،اداره كل/اداره دامپزشكی باید نسبت به لغو پروانه مذكور اقدام نماید.
 -80-1ابطال پروانه بهداشتی وسایل نقليه ویژه حمل دام و كاال هاي دامپزشكی:
در صورتیكه مالك خودرو به هر دليل و حتی در زمان اعتبار پروانه كتباً نسبت به درخواست لغو پروانه اقدام نماید ،اداره كل /اداره
دامپزشكی میتواند نسبت به ابطال پروانه در سامانه مذكور اقدام نماید.
 -9ضمائم (جداول و فرمها):
جدول  -8ابعاد اتاق حمل دام زنده (سبك و سنگين)
ارتفاع از كف اتاق از سطح زمين
دام سبك
ارتفاع دیواره اطراف اتاق

دام سنگين
گوساله

 8180تا  8140متر
 8140متر
(براي طبقه دوم  10سانتی متر )
 8180متر
 8140متر
(براي طبقه دوم  90سانتی متر)
 4180تا  9متر

عرض اتاق براي دام هاي سنگين
طول اتاق به ازاء هر راس دام سنگين
 00تا  20سانتی متر
(حيوانات سنگين را عمود بر طول كاميون در اتاق می بندند)
 010متر مربع
گوسفند
 018متر مربع
گوساله
*گنجایش اتاق -فضاهاي الزم براي
 819متر مربع
گاو تا  900كيلوگرم
حمل دامها
 810متر مربع
گاو  900تا  000كيلوگرم
 4متر مربع
گاو  800كيلوگرم و به باال
* در هواي گرم و مناطق گرمسير  80درصد فضا اضافه در نظر گرفته شود.
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جدول )2نحوه بررسی مدارک در سامانه صدور پروانه مربوط به خودروهای ویژۀ حمل دام و کاالهای دامپزشکی
شرح مدارک

نوع مدارک
اصل پروانه قبلی
( در صورت تمدید)

آخرین و به روز ترین پروانه قبلی در سامانه بارگذاری گردد

کارت شناسایی ملی

اسکن پشت و رو کارت در سامانه بارگذاری گردد

تعهد رسمی مالک خودرو

کارت هوشمند خودرو



در متن تعهد نامه مشخصات خودرو و کاربری ) بر اساس لیست موجود در سامانه )انتخاب گردد.



در صورتیکه فرد  ،مالک چند خودرو است مشخصات و کاربری تک تک خودروها را درج نماید.



با توجه به نوع فعالیت مربوطه باید تعهد کتبی اخذ شده مطابقت داشته باشد.



در صورتیکه مالک خودرو و راننده آن یک نفر باشد ،می توان از یک متن تعهد نامه که واجد ویژگی های تعهد نامه
مالک و راننده باشد استفاده نمود.



در صورت داشتن چند مالک حتما تعهد کتبی به نام دو نفر ثبت گردد



شماره تعهد نامه محضری بصورت صحیح در سامانه درج گردد



در صورت که مالک صغیر باشد حتما تعهد نامه نام موکل و یا قیم آن درج گردد



شماره کارت هوشمند با پالک و کد  VINخودرو مطابقت داشته باشد.



در صورت نداشتن کارت  ،برگه تاییدیه با سر برگ ومهر از سازمان راهداری بارگذاری گردد.

فیش تعرفه واریزی ماده 41
تصویر مدارک مالکیت خودرو

برای صدور اولیه  /تمدبد خودرو نیاز می باشد .


شماره پالک و کد  VINبا فرم اطالعات خودرو در سامانه همخوانی داشته باشد



متقاضی با مالک خودرو باید یکی باشد



در صورت داشتن چند مالک حتما در تعهد نامه محضری نام همه مالکین درج گردیده باشد

تصویر کارت سالمت معتبر
رانندگان

در صورت حمل فرآورده خام خوراکی تازه و منجمد  ،کارت بهداشت با تاریخ معتبر الزم می باشد.

کارت پایان خدمت

در صورت اشتغال به تحصیل متقاضی گواهی اشتغال به تحصیل الصاق گردد.

عکس مالک خودور

اگر مالک خودرو صغیر باشد بدون عکس یا تصویر ولی متقاضی الصاق گردد.


خودرو های حمل واکسن یا فرآورده های منجمد و تازه مجهز به ترموگراف باشد و از کارکرد صحیح آن اطمینان
حاصل گردد.

گزارش بازدید



در صورت حمل دارو و سموم و مواد بیولوژیکی متقاضی برگه معرفی از شرکت مربوطه را با مهر و امضاء شرکت و ذکر
نام مسئول فنی در سامانه بارگذاری کند

تصویر بغل نویسی خودرو

در صورت تمدید پروانه  ،بغل نویسیخودرو با کد  IVCمندرج در پروانه قبلی مطابقت داشته باشد.

کد پستی و ادرس سکونت
متقاضی

با هم مطابقت داشته باشد

صدور و تمدید پروانه

در صورت نبود مشکل در سامانه و نداشتن نواقص بصورت یکساله صادر گردد.

صفحه  89از 42

 99 /81/IVOمقررات ملی دامپزشکی

اجرایی

تعهد نامه مالك خودرو
اینجانب با مشخصات زیر :
نام و نام خانوادگی /شرکت  .............................به شماره شناسایی ملی  /شماره ثبت شرکت  .................صادره از  ......................به آدرس محل
سکونت...........................................به شماره تلفن ........................طی درخواست مورخه  .............................تقاضای صدور پروانه بهداشتی اشتغال به حمل
( ..............نوع کاال  ) ...........با خودروی  ...........................به شماره پالک انتظامی  .............................و شماره  ........ .........VINدارم لذا در سالمت کامل
جسمانی و روحی بدینوسیله متعهد می گردم :
-1ضمن اطالع و آگاهی کامل از کلیه ضوابط و مقررات و رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور  ،اداره کل استان
واداره دامپزشکی شهرستان ،از وسیله فوق استفاده نموده و بدون اطالع و کسب مجوز الزم از مراجع صادر کننده پروانه نسبت به تغییر کاربری و
همچنین نقل و انتقال خودرو و پروانه صادره به غیر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام ننمایم.
-2نوع کاال (.......................نهاده های دامی /دام زنده/طیور زنده/فرآورده های خام دامی و  )................ ... .بارگیری شده را با رعایت مقررات و ضوابط
بهداشتی -قرنطینه ای جاریه و ضوابطی که از سوی سازمان دامپزشکی کشور ،اداره کل استان و یا اداره دامپزشکی شهرستان صادر میگردد حمل نموده
و گواهی حمل بهداشتی -قرنطینه ای مربوطه را برای داخل استان و یا خارج از استان و یا صادرات را طبق مقررات دریافت نمایم و ضوابط بهداشتی
مندرج در گواهی حمل را رعایت نمایم .
-3نسبت به معرفی راننده خودرو و ارائه کارت بهداشتی برای خود و سایر کسانی که در امر حمل نهاده های دامی /دام زنده/طیور زنده /فرآورده های
خام دامی و  . . .با مسئولیت اینجانب اشتغال دارند به دامپزشکی اقدام نمایم و متعهد میگردم کلیه ضوابط بهداشتی ایمنی فردی و بهداشت  ،نظافت و
ضد عفونی خودرو توسط راننده خودرو صورت پذیرد .
 -4همکاری و مساعدت های الزم با مامورین و بازرسین سازمان دامپزشکی  ،اداره کل استان و اداره دامپزشکی شهرستان و ارائه هرگونه مدارک مورد نیاز
که از سوی آنان اعالم میگردد را رعایت نمایم.
 -5در صورتیکه تعهدات ذکر شده فوق و یا موارد مندرج در پروانه را انجام نداده و یا خالف آنها عمل نمایم و نیز در صورت عدم صحت مالکیت  ،سازمان ،
اداره کل استان و یا اداره دامپزشکی شهرستان میتواند نسبت به لغو پروانه صادره و جلوگیری از ادامه فعالیت خودرو اقدام نموده و چنانچه خسارتی و یا
ضرر و زیانی به اینجانب و یا دولت ( بیت المال) و یا اشخاص ثالث وارد شود پذیرفته و نسبت به جبران آن اقدام خواهم نمود و در صورتیکه به نحوی از
انحاء تخلفی از ناحیه اینجانب از قوانین  ،مقررات و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد  ،سازمان دامپزشکی و ادارات تابعه  ،اداره
کل و یا اداره شهرستان میتواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات کشور از طریق مراجع ذیصالح تحت تعقیب قرار دهد.
 -6چنانچه بعد از صدور پروانه در سامانه صدور پروانه بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور  ،عدم صحت مدارک مالکیت یا تصرف وسایر مدارک بارگذاری
شده  ...به اثبات رسید پروانه مذکور توسط اداره کل دامپزشکی استان لغو و جبران کلیه خسارت های وارده ناشی از آن به عهده اینجانب خواهد بود و
برخورد قانونی الزم با اینجانب بعمل اید  .و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب مینمایم .
 -7چنانچه پس از گذشت سه ماه از تاریخ اعتبار پروانه(منقضی شدن پروانه ) و یا عدم رفع نواقص مدارک در سامانه اینجانب نسبت به تکمیل مدارک و
ثبت اطالعات در سامانه صدرو پروانه سازمان دامپزشکی کشور اقدام ننمایم اداره کل دامپزشکی استان نسبت به ابطال و لغو پروانه اقدام و مسئولیت
خسارات ناشی از بیتوجهی بر عهخده اینجانب خواهد بود .

مطالب مندرج در این فرم می بایست در دفاتر اسناد رسمی ((در سربر آرم دار)) تنظيم گردیده و به امضاء برسد.
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