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        گردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زندهگردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زندهگردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زندهگردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زنده

، از مورخ ، از مورخ ، از مورخ ، از مورخ 93939393////22222222////71150711507115071150طي نامه شماره طي نامه شماره طي نامه شماره طي نامه شماره     بنا به دستور معاونت محترم بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشوربنا به دستور معاونت محترم بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشوربنا به دستور معاونت محترم بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشوربنا به دستور معاونت محترم بهداشتي و پيشگيري سازمان دامپزشكي كشور

 ::::، گردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زنده به شرح ذيل صورت مي گيرد، گردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زنده به شرح ذيل صورت مي گيرد، گردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زنده به شرح ذيل صورت مي گيرد، گردش كار اداري و اجرايي واردات انواع آبزيان زنده به شرح ذيل صورت مي گيرد1393139313931393////10101010////3333

        ارايه درخواست و بررسي مداركارايه درخواست و بررسي مداركارايه درخواست و بررسي مداركارايه درخواست و بررسي مدارك    ))))بخش الفبخش الفبخش الفبخش الف

 دفتر قرنطينه و امنيت زيستي بهارايه درخواست واردات انواع آبزيان زنده   .1

عالوه بر پروفرما، ليست درخواستي بايستي به صورت يك  آبزيان زينتي زندهدر هنگام ارايه درخواست واردات  .1.1

اعالم  گونه در ليست مجاز  - 2رديف  - 1ارايه شود كه هر دو بايستي در چهار ستون به ترتيب   Excelفايل 

دسته    -Z (4به  Aبه ترتيب و برحسب حروف الفباي التين از (نام تجاري / نام علمي  -3شده توسط سازمان

و روش  originبا ذكر ... و / شقايق ها/ مرجان ها/ نرم تنان/ ميگو و سخت پوستان/ بندي بر اساس گروه ماهي

  .تنظيم گردند) وحشي / پرورشي( استحصال 

   آبزيان بيماري هاي دفتر بهداشت و مديريت استعالم از .2

گردش كار  بخش ببخش ببخش ببخش بدر صورت عدم نياز به اعالم نظر دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان، انجام مراحل   .2.1

و ضوابط واردات ماهيان زينتي زنده آب  20/91اداري و اقدام الزم بر اساس ضوابط واردات آبزيان زنده شماره 

 .ي دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان به آن دفتر بر اساس مدارك مورد نيازشور و شيرين ارسال

توسط  اصالت آن كهبهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان دفتر  به) بدون حضور ارباب رجوع( ارسال مدارك ذيل .3

  .باشد تأييد شده دفتر قرنطينه

سالن  ، تأييد شرايط قرنطينه اياپيدميولوژيك پزشكي استان مبني بر مشخص نمودن واحدنامه اداره كل دام .3.1

 )ماهه 3داراي اعتبار (سالن قرنطينهقرنطينه  و ميزان ظرفيتقرنطينه 

3.2. Proforma Invoice 

 شده قبلي در صورت سابقه وارداتصادر  VIPكپي  .3.3

 :يكي از مدارك ذيل .3.4

مربوط به  )توسط كارشناس قرنطينه( گواهي بهداشتي ارايه شده به قرنطينه فرودگاهبرابر با اصل شده كپي  .3.4.1

 در صورت سابقه واردات) مرتبط با كشور مورد درخواست(آخرين محموله وارداتي 

 در صورت عدم سابقه واردات كشور مبدأدامپزشكي شده توسط  تأييدنمونه گواهي بهداشتي  .3.4.2
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 روز كاري 7بررسي و پاسخ دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان در مدت  .4

        و ورود آبزيو ورود آبزيو ورود آبزيو ورود آبزي    VIPصدور صدور صدور صدور ) ) ) ) بببب    بخشبخشبخشبخش

از سوي  شش ماهحداكثر در مدت  ظرفيت قرنطينه اي اعالم شدهكل متناسب با توسط دفتر قرنطينه  VIPصدور  .5

 ادارات كل دامپزشكي استان ها

  حصول يكي از شرايط ذيل خودداري شودتا زمان  براي واحد قرنطينه معرفي شده VIPاز صدور مجدد  .5.1

 صادره VIPانقضا مدت  .5.1.1

 صادره VIPاز محل  محموله درخواستي درصد 80 انجام واردات .5.1.2

 قبلي VIPابطال  .5.1.3

ردات ماهيان در خصوص واو  "تكثير و پرورش"و  "تكثير" تنها براي مراكز داراي پروانه بهداشتي VIPصدور  .5.2

  .صورت گيردبه ميزان ساليانه پانزده درصد از ظرفيت پروانه بهره برداري مركز  زينتي زنده آب شيرين حداكثر

قرنطينه مركز اقدام به واردات نموده و فقط  دوره اي واحد متقاضي، در هر نوبت، فقط مي تواند به اندازه ظرفيت  .5.3

به طور بديهي است كه قرنطينه دو پارتي وارداتي متفاوت ، . قرنطينه نگهداري نمايد واحديك پارتي وارداتي را در 

  .نمي باشدقرنطينه امكان پذير  واحدهمزمان در يك 

روز تعيين مي  45حداقل ،  20/91ضوابط واردات آبزيان زنده شماره  23دوره قرنطينه تخم چشم زده موضوع بند  .5.4

 .گردد

مطابق با ضوابط واردات ماهيان زينتي زنده آب شيرين و شور ارسالي به دفتر قرنطينه، دوره قرنطينه ماهيان زينتي  .5.5

كوئي و ماهي و نژادها و هيبريدهاي مربوطه  Carassius auratus ماهي قرمز( روز  14آب شيرين حداقل 

Cyprinus carpio  روز تعيين شده است كه به شرط قيد  7و ماهيان زينتي آب شور حداقل ) روز 21حداقل

 .گواهي بهداشتي مي باشداصل در  روز قرنطينه در كشور مبدأ 7

 .روز افزوده مي شود 7قرنطينه  هاي ، به دورهدر گواهي بهداشتي در صورت عدم قيد مدت قرنطينه مبدأ  .5.5.1

، حداقل سه هفته تعيين شده 20/91دوره قرنطينه ساير آبزيان وارداتي مطابق با ضوابط واردات آبزيان زنده شماره  .5.6

  .است

        صدور مجوز بهداشتي جهت ترخيص محمولهصدور مجوز بهداشتي جهت ترخيص محمولهصدور مجوز بهداشتي جهت ترخيص محمولهصدور مجوز بهداشتي جهت ترخيص محموله    ))))ججججبخش بخش بخش بخش 

 توسطبراي واحد اپيدميولوژيك معرفي شده آبزيان  GISدر سامانه  انآبزيجهت واردات ورود بهداشتي مجوز  صدور .6

 صادره توسط سامانه يكپارچه قرنطينه و درج شماره مجوز در گواهي حملاداره كل دامپزشكي استان 
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متقاضيان صورت  الزم است كه اطالع رساني دقيق به. مي باشد مجوزاين  صدور، منوط به صدور گواهي حمل .6.1

 .گيرد

 صادره VIPدر  اعالم شده اپيدميولوژيك واحدصدور گواهي حمل صرفاً به مقصد  .7

اپيدميولوژيك، تنها با نظر دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان امكان پذير بوده كه  هر گونه تغيير در واحد .7.1

   .حداقل يك هفته قبل از ورود محموله از سوي آن دفتر به اداره كل دامپزشكي استان محل ورود اعالم مي گردد

 چه قرنطينهشده در سيستم يكپار اعالمقرنطينه  واحدوارداتي در  محمولهثبت تأييد تخليه  .8

 ثبتو بر اساس بازديد و بررسي نتايج آزمايشات  پس از اتمام دوره قرنطينه تعيين شدهسالمت محموله  اطمينان از .9

  توسط شبكه دامپزشكي مربوطهآبزيان  GISسامانه در  پايان قرنطينه

دامپزشكي مربوطه شبكه  توسطوارد شده قبلي  محموله پايان قرنطينه، بايستي بعدي ترخيصبراي صدور مجوز  .9.1

  .ثبت شده باشد


