
هویت دار کردن دام

هویت دار کردن دام در استان

نظام جامع دامپرورى کشور و ضوابط اختصاصى  قانون  راستاى  در 
 (2) ماده  موضوع  زنده  دام  نگهدارى  و  نقل  و  فروش، حمل  خرید، 
بر  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قانون   (18) ماده  الحاقى   (4) تبصره 
اساس تصویب نامه شماره 138864/ن  52971  مورخ 95/11/9 و 
مصوبات   97/8/14 مورخ   55679 106689/ت  شماره  اصالحیه 
هیئت وزیران ، طرح هویت دار کردن دام استان همزمان با سراسر 
ابتداى آبان ماه سال جارى (1398) آغاز گردید. بنابراین  از  کشور 
نیمه   ، صنعتى  واحدهاى  صاحبان  از  اعم  استان  دامداران  تمامى 
صنعتى و روستایى مؤظفند دام هاى سبک و سنگین خود را اعم از 
گاو و گوساله، گوسفند و بره، بز و بزغاله و ... خود را با استفاده از 
پالك هاى داراى شناسه 15 رقمى مشخص کننده هویت دام ، پالك 
کوبى کرده و مشخصات دامدارى و دام هاى خود را در سامانه هویت 

دام ثبت نماید.

هویت دار کردن دام

اهمیت طرح

1- دستیابى به آمار واقعى دام که مبناى تمامى برنامه ریزى ها و اقتصاد 
است.

2- امکان برنامه ریزى اصالح نژادى در کشور در جهت بهبود کمى و کیفى 
تولیدات دامى.

3- تسهیل در پردازش توزیع نهاده هاى دامى و برنامه ریزى براى تولید 
علوفه در کشور و استان.

4- حذف هزینه هاى موازى توسط ارگانهاى مختلف براى دامدار.
کیفى  ارتقاء  براى  کشور  سطح  در  بهداشتى  نظام  صحیح  استقرار   -5

تولیدات و کاهش ضایعات .
6- کنترل بازار محصوالت دامى.

7- بررسى دقیق میزان بهره ورى در تولید محصوالت دامى و برنامه ریزى 
جهت افزایش آن.

8- ایجاد امنیت شغلى براى بهره برداران در ارتباط با حوادث غیر مترقبه 
و بیماریهاى واگیردار.

9- کنترل بیمارى هاى مشترك بین انسان و دام.
10- اجراى بیمه اجبارى دام و استفاده دامداران از مزایاى بیمه دام زنده.

11- برنامه ریزى براى ایجاد صنایع تولیدى و تبدیلى مرتبط با دام.

مسئولین و مجریان طرح
1- معاونت بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى ، به عنوان ناظر بر 

حسن اجراى عملیات طرح
2- اداره کل دامپزشکى استان، به عنوان ناظر بر حسن اجراى عملیات طرح
3- اتحادیه دامداران استان، به عنوان مجرى عملیات طرح و تأمین کننده 
پالك گوش و نیز مسئول ثبت مشخصات دام و دامدارى در سامانه هویت 

دام
4- شرکتهاى خدمات بیمه محصوالت کشاورزى، شرکتهاى مایه کوبى دام 

تحت پوشش نظام دامپزشکى و شرکتهاى خدمات فنى و مشاوره اى 
تحت پوشش سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى ، بعنوان 

مراکز مجاز پالك کوبى تحت نظر اتحادیه دامداران
5- کارگروه ویژه هویت گذارى دام متشکل از مسئولین و مجریان طرح 

به منظور پیشبرد اهداف و عملیات اجرایى و رفع مشکالت طرح.

فرآیند طرح 
مراکز مجاز  یا  مأمورین  به  دامدار  تلفنى  یا  1- درخواست حضورى 

پالك کوبى مبنى بر تعدا د پالك گوش مورد نیاز
2- مراجعه مأمورین پالك کوب شاغل در مراکز مجاز پالك کوبى به 

دامدارى و نصب پالك بر روى گوش دام ها.
3- تهیه لیست دامهاى پالك کوبى شده با شناسه ملى 15 رقمى دام 

ها توسط مأمورین پالك کوب
توسط  شده  تعیین  تعرفه  اساس  بر  کوبى  پالك  هزینه  اخذ   -4

مأمورین 
5- صدور و تحویل فاکتور رسمى حاوى نوع دام، دامنه شماره پالك نصب 

شده و هزینه خدمات ارائه شده به دامدار توسط مأمورین پالك کوب
در  شده  کوبى  پالك  هاى  دام  و  دامدارى  واحد  اطالعات  ثبت   -6

سامانه هویت دام توسط اتحادیه دامداران.

مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى 
با همکارى معاونت بهبود تولیدات دامى

هزینه هویت گذارى دام
هزینه خرید و نصب پالك گوش دام و ثبت در سامانه هویت دام 
مطابق با بند (ب) ماده (1) ابالغیه ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به شماره 97/14445/ص مورخ 97/12/26 در تشریح وظایف 
عهده  بر  زنده  دام  نگهدارى  ضوابط  اجراى  راستاى  در  و  ذینفعان 
مالکین دام زنده مى باشد که بر اساس تعرفه تعیین شده کشورى 
براى دام سبک به ازاء هر رأس 35000 ریال و براى دام سنگین به 

ازاء هر رأس 70000 ریال مى باشد.

مراحل نصب پالك گوش دام شامل نکات زیر است:
1- مهار دام

2- رعایت نکات بهداشتى 
3- رعایت اصول پالك کوبى

ثبت اطالعات دامدار یا دامدارى: 
تکمیل فیلدهاى اجبارى فرم ثبت اطالعات هویت دامدار شامل : کد 
ملى، کد پستى، نام گله، وضعیت پروانه بهره بردارى ملیت دامدار، 

ماهیت دامدار ، شماره موبایل دامدار و ... ضرورى است.
 - ظهرابى  محمود  مهندس  تنظیم:  و  تهیه 

مهندس محمد نصیرى
ویراستار ترویجى: عطااهللا على احیایى

مدیرداخلى: محمد جعفر نگهدار 
مدیریت هماهنگى ترویج کشاورزى

اداره شبکه دانش و رسانه هاى ترویجى 
چاپ : 1398

ثبت اطالعات هویت دام
تکمیل فیلدهاى اجبارى فرم ثبت اطالعات هویت دام شامل: گونه 

دام، نژاد دام، شناسه ملى دام، جنسیت و ... ضرورى است.
تذکرات:

1- نگهدارى دام زنده در صورت نصب پالك معتبر و ثبت مشخصات 
دام در سامانه هویت دام مجاز مى باشد.

2- هرگونه خرید، فروش و انتقال دام زنده فاقد پالك گوش ممنوع 
بوده و قاچاق محسوب مى شود.

3- کلیه خدمات بهداشتى ، اصالح نژادى ، بیمه اى ، تسهیالتى و 
نهاده هاى دامى منوط به پالك کوبى و ثبت در سامانه مى باشد.
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