
 راهنماي اتصال سامانه قرنطينه به سامانه راهداري ( صدور بار نامه الكترونيك )

 

كشور و سازمان رزاهداري و جاده اي حجهت افزايش كنترل حمل و نقل بهداشتي  شكي بدينوسيله به اطاله همكاران ميرساند با عنايت به تفاهم نامه سازمان دامپز
اهد بود كه در فاز اول اجرايي بايد كليه محموله كاالهاي تحت نظارت سازمان دامپزشكي  صدور بارنامه جهت خودروها منوط به صدور گواهي بهداشتي حمل خو

 هاي خروجي صادراتي تحت پوشش قرار گيرد .

شروع پروژه را تاييد نموده است. وتانهاي تحت پوشش ارسال نموده سراهداري بخشنامه اي مطابق تصوير ذيل را براي ادر همين راستا سازمان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در همين راستا ضروريست همكاران قرنطينه در سراسر كشور مطابق مراحل ذيل اقدام نمايبند

 با دكتر ساالري در دفتر فاوا تماس حاصل نموده و تلفن تماس با راهبر سيستم راهداري در استان را دريافت نمايند. -1

 بهو سواالت زير را پرسيده و در صورت تاييد راهبر راهداري اقدام نمايند. در غير اين صورت مراتب را ده موبا راهبر سيستم راهداري تماس حاصل ن -2
 اطالع دهند. دفتر فاوا 

حداقل تلفن  شده است ؟ اگر جواب مثبت است UPDATE استان  دفاتر شركت هاي حمل و نقلداري در راه سامانه  جديد نماييد آيا نسخه سوال  –الف 
   كه سامانه آپديت شده را دريافت نماييد. حملي سه شركت

ار نامه نماييد آيا به پرسنل شركت هاي حمل آموزش الزم داده شده است و آنها از اينكه محموله هاي مرتبط با دامپزشكي را بايستي قبل از صدور بسوال  –ب 
  خير ؟ گواهي بهداشتي داشته باشند مطلع مي باشند يا

اگر آشنا هستند آشنايي دارند   " حوالهصدور  "و يا  "صدور معرفي نامه  "مفاهيمي مانند  با شركت هاي حمل در نسخه جديدنماييد آيا پرسنل سوال  –ج 
 د.پزشكي استفاده مي كننمفهوم براي معرفي راننده به دام معموال از كدام

نان شدن سامانه راهداري اطمي UPDATEدر صورتيكه راهداري در استان اعالم آمادگي نموده بعنوان راندم به دو الي سه شركت حمل تماس گرفته و از  -3
 حاصل نمايند.

تي در صورت اطمينان از آمادگي راهداري با شهرستان ها تماس حاصل نموده و اعالم نماييد طي مدت حداقل دو هفته از صدور گواهي خروجي صادرا -4
 جرا مي گردد.اين گواهي در اداره كل بصورت پايلوت ا صدور م نماييدبدون هماهنگي با شما خودداري نمايند و اعال

 پس از صدور گواهي التين صادرات اقدانم به صدور گواهي خروجي صادراتي نماييد -5

    مطابق شكل زير وارد سامانه شده و روي آيتم خروجي صادراتي كليك نماييد  -6



 

در صورت وارد كردن كد رهگيري سامانه  ري خودرو را مي خواهد كه شما بايد كدرهگيري خورو را وارد نماييدمانه از شما كد رهگيدر اين مرحله سا -7
 ممكن است پيام زير را بدهد

 

 

ر و در صورتيكه جهت خودرو معرفي نامه صادر گرديده است اقدام به صدور گواهي بهداشتي مطابق شرايط معمول نماييد و پس از صدور گواهي را مه -8
 امضا نموده و به متقاضي تحويل نماييد

 



پيامك نمايد به  30008903ل راهداري به شماره ر العمگيري مجوز صادره را به مطابق دستودر پايان الزم است كه متقاضي جهت دريافت بار نامه كد ره -9
 به ابتداي كدرهگيري آن را به شماره فوق ارسال نمايد  B حرف  اين شكل كه با قرار دادن

 

زير نسبت به ارسال كد در صورتيكه سيستم پيامكي قطع باشد و يا داراي اختالل باشد شركت حمل مي تواند با ورود به سامانه قرنطينه مطابق شمل  -10
 رهگيري اقدام نمايد

  


