
 اسب اسب و اسپرم و مستندات مورد نیاز برای وارداتمدارک 

 . درخواست متقاضی مبنی بر واردات جهت بررسی و تاییدنامه ارائه  -1

متقاضی باید محل نگهداری و اسب های خود را در سامانه جامع هویت دام کشور ثبت و در نامه درخواست شناسه  :1تبصره

 و کد گله خود را اعالم نماید.

درخواست از طریق نامه قبل از باید در صورتی که متقاضی فاقد شناسه و کد گله در سامانه جامع هویت دام باشد  :2تبصره

 نماید. و شناسه و کد گله دریافت ،اطالعات مربوطه را در سامانه مذکور ثبت هویت گذاری دام،نماینده های مجاز 

 های قبلی واردات آن متقاضی یا وارد کننده می باشد.صدور مجوز واردات منوط به تعیین تکلیف پرونده  :3تبصره

 

 ر اسبهای مورد تقاضا برای وارداتارائه تصویر گذرنامه یا شناسنامه معتب -2

  به نام متقاضی. ارائه پروانه بهره برداری معتبر و تصویر آن )اخذ شده از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت ورزش و جوانان( -3

 روانه بهره برداری و باشگاه، مجوز تعداد واردات برای هر متقاضی تعیین می گردد.با توجه به ظرفیت پ 4تبصره:

 د اسبهای مورد تقاضا برای وارداتارائه اصل پروفرم خری -4

پروفروما باید در سربرگ فروشنده و با نام و نام خانوادگی ممهور به مهر و امضاء باشد. ضمن اینکه فروشنده قبال  :5تبصره

 دارای شناسه بوده و در پروفرما ذکر شده باشد. در سامانه تجارت

 در سایت رسمی کسب شده توسط اسبهای مورد تقاضا برای واردات ورزشی رکوردهای ارائه تصویر گواهی تاییدیه -5

 ج.ا.افدراسیون سوارکاری و یا  ( و یا کشور مبداءFEIفدراسیون جهانی )

سالمت عمومی و ظاهری اسبهای مورد تقاضا و همچنین گواهی تایید شده سالمت دستگاه با مدارک مرتبط تصویر ارائه  -6

 از مراجع معتبر و رسمی کشور مبدا  تولید مثلی

 پرونده وارداتهر مستندات مورد نیاز در  

  و وارد کننده با ذکر شناسه و کد گله نامه درخواست متقاضی و مالک اسبهای وارداتی -صفحه اول

 کپی پروانه بهره برداری مالک از وزارت جهاد کشاورزی و یا ورزش و جوانان -صفحه دوم

 تاییدیه ثبت گله و اسبهای مالک در سامانه جامع هویت دام کشور توسط نماینده های مجاز مرکز -صفحه سوم

 تعهدنامه صحت مدارک و مستندات ارائه شده -صفحه چهارم

استعالم از فدراسیون ورزشی یا انجمن نژادی یا انجمن صنفی مرتبط برای تایید رکوردهای ورزشی مطابق  – پنجمصفحه 

 با ضوابط این دستورالعمل

  پروفرما -صفحه ششم

المت و تاییدیه عاری بودن از تصویر شناسنامه یا پاسپورت، تاییدیه رکوردهای ورزشی، تاییدیه س -تا انتهاصفحه هفتم  

 کی متداول به تفکیک برای هر اسبص ژنتینقای

 باشد. امضاء  و نام ونام خانوادگی دامپزشک معتمد ،ممهور به مهرباید  برگه های سالمت :1تبصره



  باشد. وزارت متبوع مورد تاییدمجاز و ممهور به مهر و امضاء آزمایشگاه باید تاییدیه عاری بودن از نقایص ژنتیکی  :2تبصره

 

 واردات  اقدامات الزم برای فرآیند و

 ارائه مدارک و مستندات متقاضی، واردکننده و اسب ها  -1

 سامانه تجارتپنجره واحد کشاورزی و ثبت سفارش در درج آن در و اخذ مجوز واردات  -2

ارائه اصل فاکتور رسمی خرید، برگ ترخیص از گمرک، ثبت در سامانه جامع هویت دام و برگ کشش و گزارش  -3

 کشش ها پس از واردات 

 


