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  اسب واردات و صادرات فني العملردستو

  1401 سال

قانون نظام جامع دامپروري كشور، واردات و صادرات منابع ژنتيكي دامي  10از آيين نامه اجرايي ماده  7 ماده 1تبصره با استناد به 

ي دستورالعمل در راستااين (منجمله اسب) منوط به اخذ مجوز فني از مركز و مجوز بهداشتي از سازمان دامپزشكي مي باشد لذا 

كليه  رعايت به مكلف اتوارد و صادرات متقاضيان وجاري تدوين شده  ماده قانوني مذكور براي نژادهاي مختلف اسب در سال

  .گردد ميصادر ن آنان درخواست براي واردات و صادرات مجوز اينصورت غير در باشند مي آنمواد و تبصره هاي 

  تعاريف-1ماده 

 كشاورزي جهاد وزارتدر  معاونت امور توليدات دامي يكي از ادارات كل توليدات دامي بهبود و نژاد اصالح مركزمنظور  :مركز

 مي باشد.

وزارت جهاد  در آموزش و ترويج كشاورزي ،وابسته به سازمان تحقيقات موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمنظور  موسسه:

  كشاورزي مي باشد.

 است. كشورمختلف اسب در  نژادهاي به مربوط هاي انجمنمنظور  :نژادي انجمن

نمايندگان انجمن هاي نژادي، فدراسيونهاي  ، موسسه،شامل كارشناسان مركز مركز واردات و صادرات كميته منظور فني: كميته

 .كه دبيرخانه دائمي آن در مركز مستقر است باشد مي ورزشي مرتبط و كارشناسان خبره

 .باشد مي ( سواركاري، چوگان)ايران اسالمي جمهوري ورزشي هاي فدراسيون منظور :فدراسيون

 اطالق مي گردد. بسته به نژاد متفاوت است،بوده و  سال 5بين سه الي  كه سن آنها يياسب ها :)Foal( كره

 و بوده قابل انتقال به نتاج خود فنوتيپي و ژنتيكي پتانسيل داراي كه نرياني منظور :)Stallion or Male Horse( سيلمي

شناسائي  كارت داراي و بوده ژن تكثير شرايط واجد ژنتيكي هاي قابليت لحاظ از همچنين و باشد دارا مطلوب را مثل توليد قدرت

 .باشند سيلمي بعنوان معتبر

 اسب هاي ماده اي كه داراي قدرت توليد مثلي و باروري مي باشند.: )Mare or Female Horse(ماديان

توانايي توليد مثلي  ،اسبهاي نر و ماده اي كه بنابه مقاصد پرورشي و يا ورزشي :)Gelding or Castrated Stallion(اخته

 سلب شده باشد. و دستكاري با روشهاي جراحي نهاآ

 تاييد مركز و موردبوده كه  اسب(ميكروچيپ)  حك شده در تراشه الكترونيكي رقمي 15شناسه بين المللي  منظور شناسه دام:

 International Committee for Animal Recording (ICAR)ام مطابق با دستورالعمل كميته بين المللي ركوردگيري د

  مي باشد. )FAOسازمان خارو بار جهاني (زير مجموعه 

مورد تاييد  (ميكروچيپ) داراي تراشه الكترونيكي حاوي شناسه بين المللي بايدصادراتي يا و  يكليه اسب هاي واردات -2ماده 

ICAR ثبت گردند. دام مركزدر سامانه جامع هويت  باشند و 
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  اسب صادرات دستورالعمل-3ماده 

  . نمايند اقدام آنها صادرات به نسبت توانند مي باشند شرايط ذيل داراي ه اسبهاي آنهاك متقاضياني

 ايراني نريان -3-1

 انيهر ماد از مركز باشد. از يشناسه و شناسنامه رسم يبوده خود اسب و نتاج آن دارا رانينتاج در ا يدارا ديبا ياسب صادرات

 انيفرزند ماده از دوماد كيفرزند نر و  كيهم حداقل  يلميس فرزند ماده از دو پدر مختلف و از هر كيفرزند نر و  كيحداقل 

آنها  ختهينژاد آن اسب باشند قابل قبول بوده و فرزندان آم كه از يفقط فرزندان نر و ماده ا .و موجود باشد زندهمتفاوت در كشور 

در بانك جهت ذخيره  از آن نريان دز اسپرم 50 صادرات منوط به ارائه، در صورت نداشتن نتاج. منظور نخواهد شد گريد يبا نژاد ها

 . مي باشدمركز  اسپرم

 .بود خواهد فني كميته در آنها توليدي هاي كره نتايج بررسي به منوط صادرات مجوز صدور -1تبصره 

با نظارت مركز به شرط اخذ تعهد از مالك جهت تلقيح در داخل كشور و اختصاصا براي نژاد مربوطه  انياخذ اسپرم از نر -2تبصره 

   باشد. يآن در مركز م يو محل نگهدار يو مطابق قانون نظام جامع دامپرور

قانون نظام جامع  10ماده  يينامه اجرا نييدر حال انقراض در كشور ( مطابق آ ينژادها انيبا توجه به تعداد كم نر -3 تبصره

 يفن تهيممنوع بوده و با نظر موافق كم يآن نژادها  تا اطالع ثانو انيگردد)، صادرات نر يساالنه توسط موسسه اعالم م يدامپرور

  خواهند داشت. اتفقط اسپرم آنها مجوز صادر

 وارداتي نريان -3-2

 گرفتن از پس و يا بوده كشور در نتاج 10كه حداقل  شوند اتصادر توانند مي صورتي در اند شده وارد كشور به كه هايي نريان

 ،( با هزينه مالك) به شرط اخذ تعهد از مالك جهت تلقيح در داخل كشور و اختصاصا براي نژاد مربوطه آنها از اسپرم دوز  50

 .بود خواهد مجاز فني توسط كميته مجوز صدور با صادرات

  .ممنوع است بين المللي ضوابط برابر اسپرم گرفتن تروبرد هاي نريان براي تبصره:

 ماديان -3-3

   .بود خواهد ذيل شرايط به منوط كشور از ايراني نژاد ماديان صادرات مجوز صدور

 مي مجاز باشند سالم مثل توليد نظر از كه يا مادر در حال توليد مادري خواهر يك بودن دارا شرط به سال 5 تا ماديانهاي -1

 .باشد

 . باشند مي مجاز سال 12يا داشتن خواهر تني زير  سالم ماديان كره يك توليد شرط به سال 12 تا 5 ماديانهاي صادرات  -2

  . باشند مي مجاز با تاييد كميته فني باال به سال 12 ماديانهاي صادرات -3

 وليدت يا و وارداتي ماديانهاي از اعمآنها  ماديانهاي صادرات كشور، در باغ،كاسپين و قره تروبرد نژاد كمبود به توجه با-1 تبصره

  .بماند باقي ايران در و باشد سالم هماد كره يكداراي  حداقل نظر مورد ماديان كه است اين به منوط كشور، داخل

 آئين اين در بجز موارديكه ساير و عرب اصيل اسب شوري، دره تركمن، كرد، اسب همانند نژادها كليه صادرات -2 تبصره

  .باشد مي بالمانع فني كميته موافقت و درخواست ارائه با است شده ذكر خاص بطور نامه

 كره -3-4

 از مجوز صدور متقاضي و درخواست به توجه با و آمده بعمل نامه آئين اين در كره از كه تعريفي اساس بر ها كره صادرات

  .باشد نمي مجاز ،شده صادر و گرفته صادرات مجوز قبال )كره مادر ( آنها ماديان هائي كه كره. باشد مي مجاز فني كميته طرف
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  . الزامي است متقاضيان براي صادرات با مرتبط ارگانهاي و سازمانها ساير شرايط و ضوابط رعايت است بديهي -تبصره 

  و مستندات مورد نياز براي صادرات اسبمدارك  - 4ماده 

 و كشور قابل صادرات قبل از خريد دام و انتقال به قرنطينه مبادي گمرگي كشور آگاهي از ضوابط و نوع دام -1

اشخاص  كشور مقصد و مدارك شناسايياز مبادي رسمي گمركي به  اسب صادراتمبني بر  ارائه درخواست كتبي متقاضي -2

 به مركز حقيقي يا حقوقي 

 به مركز  صادراتاسبهاي مورد تقاضا براي  رسميارائه تصوير شناسنامه  -3

در صورت نداشتن ميكروچيپ و شناسنامه ضروري است نسبت به انجام مراحل اخذ شناسنامه و ثبت در سامانه  - تبصره

 جامع هويت دام اقدام گردد.

تكميل فرم مربوط به بازديد كارشناس استان/شهرستان از اسب صادراتي، ممهور به مهر و امضاء امور دام استان/شهرستان با  -4

 و نام خانوادگي كارشناس بازديد كننده ذكر نام

  دز اسپرم از سيلمي مورد تقاضا كه داراي نتاج نر و ماده در كشور نمي باشد به منظور نگهداري در بانك اسپرم مركز  50ارائه  -5

لي در نوبت قب صدور مجوزهاي بعدي صادرات اسب براي متقاضي منوط به ارائه مدارك گمركي مبني بر خروج اسب از كشور -6

 .متقاضي مي باشد

  اسب واردات العملدستور -5ماده 

  عمومي ضوابط  -5-1

انجمن  ومبدأ  از كشور معتبر نژادي شجره و ) پاسپورت قبيل از ( شناسائي مدارك داشتن به منوط كشور به اسب ورود -1

 مستند اطالعاتو  پاسپورت رونوشت خود درخواست بهمراه كه مكلفند اسب واردات متقاضيان و باشد نژادي مربوطه مي

 متقاضي طرف از مدارك واصله كليه. نمايند تسليم مركز به را نظر مورد اسب ، و ركوردهاي ورزشينژاد شجره به مربوط

 كشور از آنها اصل كه مدارك كليه. شد خودداري خواهد پرونده بررسي از اينصورت غير در باشد انگليسي زبان به بايستي

  .شود ارائه و ترجمه فارسي زبان به (تاييد دارالترجمه) صورت رسمي به بايستي است انگليسي از غير زبان به مبداء

 يديتول يركوردها، مجوز واردات اسبها يو كم يفياسب كشور و به منظور ارتقاء سطح ك دكنندگانياز تول تيحما يدر راستا -2

دام كشور ثبت شده  تيكه در سامانه جامع هو تيپروانه فعال يدارا يسواركار يصرفا به مراكز پرورش اسب و باشگاهها

 ري. مجوز ساباشنديبه مركز م يواردات ياسبها يو ركوردها  جينتا هيارا و يرمراكز متعهد به همكا نيا و شوديباشند داده م

براساس  ،ندارند يو بارور يديشود و جنبه تول يدرخواست ممقام  يدارا يتوسط سواركارها يكه صرفا جهت سواركار يياسبها

داده  تيمورد اشاره بدون پروانه فعال يضاقبه اشخاص مت انيماد اي انيبودن اعم از نر ميدال بر عق يمدارك مستند دامپزشك

  خواهد شد.

 در صادره مجوزهاي گرفتن نظر در با و كشاورزي جهاد وزارت كلي سياستهاي به توجه با اسب واردات كلي دستورالعمل -3

مطابق ماده آيين نامه  نژاد اصالح و سواركاري ورزش توسعه جهت در داخلي نيازنيز  و مختلف نژادهاي براي قبل هاي دوره

  .گردد مي ابالغ و تعيين ساله هر قانون نظام جامع دامپروري 10اجرايي ماده 
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 تا ميالدي سال ژانويه20 با مقارن سال هر ماه بهمن ابتداي از واردكنندگان و متقاضيان از اسب واردات درخواست پذيرش -4

  .گيرد مي صورت ميالدي سال دسامبر 21 با مقارن بعد سال آذرماه پايان

 اريقوانين و ضوابط ج طبق وارداتبراي  شرايط حائز، داراي اهليت و معتبر بازرگاني كارت داراي بايستي كنندگان درخواست -5

 اخذ جهت و بدين منظور راذكر شده  شرايط واجد شركت يك بايستي مي بازرگاني كارت نداشتن صورت در و باشند كشور

  نمايند. معرفي مجوز

 Server Combinedژنهايحامل ( مانند:  ژنتيكي بيماريهاي از درخواست مورد اسبهاي بودن عاري گواهي ارائه -6

Immuno Deficiency Disecese (SCID) وCerebellar Abiotrophy (CA)  ،Lavender Foal Syndrome 

 )LFS(  وARTRIT ظاهري و سالم بودن اندامهاي توليد مثلي و باروري و حركتي بودن اندامهاي سالم و) يمادرزاد و 

 .مي باشد الزامي مبداء كشور سازمان دامپزشكي در تأييد مورد مرجع كلينيك از

 در نمايند اقدام نظر مورد اسبهاي واردات به نسبت مجوز صدور تاريخ از روز 180مدت  ظرف حداكثر بايستي متقاضيان مي -7

  .باشد مي فني كميته طرف از آنها مجدد بررسي و جديد درخواستهاي ارائه به جديد موكول مجوز صدور اينصورت غير

 معتبر گواهي و آبستن بوده متقاضي طرف از درخواست ارائه هنگام در واردات جهت شده درخواست ماديان صورتيكه در -8

 و واردات مجوز صدور بين زماني در فاصله و باشد شده ارائه درخواست با همراه فني كميته به مبدأ كشور از نيز آن آبستني

 باشد. مي بالمانع ماديان با همراه كره ورود در اينصورت باشد، كرده حمل وضع كشور از خارج در كشور، به ماديان ورود

 وارد كشور به دستورالعمل اين 4-1-7 ماده در مقرر مهلت ظرف نظر ماديان مورد كهاست  اجرا قابل صورتي در شرايط اين

با ضوابط تعيين شده در اين  بقاطم آن برايجديد  مجوز صدور به موكول كشور به كره اينصورت ورود غير در باشد شده

  .بود خواهد دستورالعمل

 ورود و همچنيندرصد ظرفيت نگهداري مطابق با پروانه فعاليت براي يك متقاضي  20تقاضاي واردات بيش از مجوز براي  -9

  .نمي گردد در طول يكسال صادر مادر و پدر يك از كره و اسب رأس پنج از بيش

 ورزشي ركوردهاي در خصوص نواقصي هرگونه داراي و بوده ناخوانا واردات درخواست بهمراه واصله مدارك صورتيكه در -10

 طرف از واصله پرونده مجدد بررسي و خودداري نموده درخواست بررسي از كميته باشد، غيره و مادر و پدر شجره اسب،

 ركوردهاي و مدارك كليه. باشد مي خوانا و كامل نمودن اطالعات ضميمه با جديد درخواست ارائه به موكول متقاضي

  .گردد ارائه متقاضي طرف از بايد آنها رسمي ترجمه اينصورت غير در انگليسي بوده زبان به بايستي متقاضي طرف از ارسالي

 مجوز شرايط دستورالعمل، احراز عدم بدليل آنها برايفني  كميته طرف از كه ياسبهاي خصوص در اسب كردن جايگزين -11

 ارائه همچنين. باشد مي مورد در اين جديد درخواست ارائه به مكلف متقاضي و باشد نمي مجاز گردد، نمي صادر واردات

 آئينامه اين مقررات طبق واردات جهت شرايط نبودن واجد بدليل كهي ياسبها خصوص در قبلي شرايط با مجدد درخواست

  .باشدنمي مجاز ،كنند نمي دريافت ورود مجوز

 صورت مستقل آنها تأييد و و مستندات مورد نياز مدارك بررسي به منوط فني كميته توسط اسب واردات براي مجوز صدور -12

 متقاضي. خواهد گرفت صورت فني كميته توسط آنها وصول تاريخ از روز 30 مدت ظرف وارده تقاضاهاي مي گيرد. بررسي

 در پاسخگويي عدم است مسئوليت بديهي. نمايد ارائه كامل بطور را دستورالعمل اين طبق نظر مورد مدارك است مكلف

  .باشد مي متقاضي عهده به مدارك نقص دليل به مقرر موعد
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 و نموده ثبت  :horse/8061http://www.ilbs.irبا آدرس  مركز سامانه طريق از را خود درخواست بايد متقاضيان -13

 گرفت. خواهد صورت ترتيبه ب مركز سيستم در ثبت تاريخ براساس وارده تقاضاهاي بررسي .نمايند دريافت رهگيري كد

 خواهد اعالم كننده، وارد شركت يا و كننده درخواست به 12بند  در مقرر مهلت شدن سپري از قبل بررسيهاي كميته نتيجه

  .گرديد

دستورالعمل تصميم گيري اين و با توجه به مفاد پرونده و  فنيموافقت اوليه واردات پس از بررسي و اعالم نظر اعضاي كميته  -14

 و متقاضي باشد مي كننده وارد يا و متقاضي بعهده كشور جاري قوانين طبق واردات بعدي اداري مراحل خواهد شد. انجام

  بود. خواهد آن پيگيري به موظف

 پاسپورت نسخه اصليآن (شامل موظف به اعالم زمان دقيق ورود اسب به كشور و ارائه كليه مدارك هويت  متقاضيان -15

در  و كشور به اسب ورود از پس، اصل فاكتور خريد ) مبدأ كشور از صادرات گواهيو  هويت احراز جهت شده وارد اسبهاي

(جهت مطابقت يا پيمانكاران مورد تاييد مركز مركز و  به شناسنامه صدور و ثبت ، ،و قبل از ترخيص از گمرك قرنطينه زمان

  . هزينه هويت گذاري و صدور شناسنامه بر عهده مالك مي باشد. مي باشند و تاييد

 17حداقل با) STRنتايج تست هاي ژنتيكي ميكروساتاليت( فايل بايد  )اخته اسبهاي جز به( اسب واردات متقاضيان كليه -16

از و يا باالتر  Equine70Kو همچنين ارائه نتايج ژنوميك با تراشه ژنوم  ،كره هاي احتمالي آزمون انسابنشانگر براي 

اينصورت نمونه گيري و انجام آزمايشات با هزينه وارد كننده در محل قرنطينه در غير  نمايند ارائه به مركز رارا  مبداء كشور

  .انجام خواهد شد

 .است ارائه درخواست تاريخ در ميالدي سال براساس وارداتي اسبهاي براي سن تعيين مالك جهاني مقررات طبق -17

توسط مركز اعالم  جهادكشاورزي ساليانه تعيين و كشور و سياستهاي وزارت تعداد، جنس، گونه و نژاد اسبهاي وارداتي بنا به نياز -18

 مي گردد.

براي متقاضياني كه قبال مجوز واردات گرفته اند صدور مجوز جديد منوط به تعيين تكليف مجوز قبلي صادر شده توسط مركز  -19

 مي باشد.

ان مربوطه را به مركز و مادي برگ كشش است براي ثبت اطالعات كره ها در سامانه صدور شناسنامه اسب، واردكننده موظف -20

  يا نمايندگان آن ارائه نمايد. 

 صادرات گواهي كه شد خواهند مركز ثبت دامسامانه جامع هويت  در صورتي در كشور به وارداتي نژادهاي كليه - تبصره

(Export certificate) باشد شده ارائه آنها براي مبدأ كشور از.  
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  ضوابط اختصاصي -5-2

  نريان/سيلمي -5-2-1

بر حسب نژاد  نريان /سيلمي راسي، دو راس 20سر ماديان مي توانند يك راس و واحد هاي بيش از  20پرورش اسب تا واحدهاي 

 در كشور به سيلمي/ نريان ورود نمايند. وارد دستورالعمل اين شرايط سال و ساير 18با رعايت حداكثر سن  بودن دارا با گله خود

  . است امكانپذير ذيل شرايط با سواركاري مختلف هاي رشته

 كشورداشته باشد و  توليداتي گذشته سال دو در حداقل و شده ثبت مبداء كشور در سيلمي بعنوان اسب : درساژ و پرش -1

محدوديت سني در اين رشته وجود و  باشد اين رشته در اعتبار صاحب كشورهاي از بايد شده ثبت آن در سيلمي كه مبداء

 ندارد.

 به ورود از قبل سال دو در و باشد شده ثبت سيلمي بعنوان مبداء كشور در اسب صورتيكه در ):كورس(اسبدواني عرب -2

مسابقات تحت (مانند  معتبر كشورهاي سبدواني مسابقات در 3 و 2 يا 1 هاي گروه از يكي در يا بوده توليد ركورد داراي كشور

 را سيلمي بعنوان كشور به ورود مجوز باشد شده سوم تا اول عناوين كسب به موفق كميته تشخيص طبق ،)ECAHO نظر

 .نمود خواهد دريافت

 ركورد داراي كشور به از ورود قبل سال دو در باشد يا شده ثبت سيلمي بعنوان مبداء كشور در اسب صورتيكه در: تروبرد -3

 اسبدواني مسابقات در سيلمي خود يا باشند70 (Ranking) امتياز حداقل داراي آن هاي كره و بوده قبول قابل توليد

 (Ranking) امتياز داراي حداقل يا و شده 3 و 2 ، 1 هاي در گروه سوم تا اول عناوين كسب به موفق معتبر كشورهاي

 را بعنوان سيلمي كشور به ورود مجوز ، دنيا شركت كرده باشد Stake raceو يا هر سيلمي كه در مسابقات  باشد  110

 .نمود خواهد دريافت

 شده ثبت مبداء كشور در آنها نتايج كه ممتاز ورزشي هاي كره توليد قابليت با مبداء كشور در كه تروبرد هاي سيلمي -1 تبصره

  .است بالمانع فني كميته نظر با فوق و محدوديت سني شرايط گرفتن نظر در بدون باشد

 حائز و باشند كرده شركت اروپا غرب و شرق مسابقات در) Steeple Chase( مانع با كورس مسابقات در كه تروبردي -2 تبصره

 .گيرند مي ورود مجوز باشد سوم تا اول رتبه

  B-Show يا  A-Showمسابقات در سوم تا اول مقام داراي و شده ثبت سيلمي بعنوان مبداء كشور در اسب :زيبايي عرب -4

 باشد.

  ، منوط به موافقت كميته فني مي باشد.نريان تركمن /بررسي سيلمي تركمن: -5

مطابق فرم  قابليت باروري و تناسلي دستگاه كامل سالمت گواهي بايستي كشور به ورود از قبل وارداتي هاي نريان - 3 تبصره

  .نمايند ارائه و اخذ را مبدأ كشور در ذيربط مراجع از پيوست

  اديانم - 5-2-2

 تا اول مقامهاي يكي از حداقل بايستي عرب و تروبرد از اعم اسبدواني رشته در كشور به ورود براي شده درخواست ماديان -1

 منوط اسبدواني رشته در عرب ماديان ورود. نموده باشند كسب فني كميته نظر طبق المللي بين معتبر مسابقات در را سوم
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 صرفا زيبائي ماديانهاي مورد در. باشند شده ثبت مبداء اسبدواني كشور سازمان در دو هر ماديان مادر و پدر كه است آن به

 .باشديم مجوز صدور مالك ECAHOنظر  تحت  B-show و A-show هاي رده در سوم تا اول مقامهاي كسب

. باشد مي الزامي كشور مبدأ در شده ثبت سيلمي با باروري گواهي ارائه باشد، آبستن درخواست ارائه تاريخ در ماديان چنانچه -2

 طبق مدارك ارائه از كننده و درخواست است بوده آبستن ورود هنگام در ماديان كه شد مشخص ماديان ورود از بعد چنانچه

  .گردد مي خودداري براي كره شناسائي مدارك و شناسنامه صدور از است نموده خودداري ماده اين

 باشند، توليد نداشته ركورد ورزشي دوران از پس سال سه يا و كرده جنين سقط دليل ره به بيشتر يا دوبار كه ماديانهايي -3

 .كنند نمي دريافت را كشور به ورود مجوز

  .سال مجوز واردات دريافت نمي كند 15ماديان با سن بيشتر از  -4

 دريافت را به كشور ورود مجوز بشرطي باشند نداشته ورزشي ركورد صورتيكه در توليدي تروبرد ماديانهاي مورد در  - 1تبصره 

نموده  كسب را سوم تا اول مقام كشورهاي معتبر از يكي در اسبدواني مسابقات در ماديان هاي كره از يكي حداقل كه نمايند مي

  باشد.

  .تا اطالع ثانوي ممنوع مي باشد و آخال تكه واردات ماديان تركمن -2تبصره 

  كره -5-2-3

 دوسال تا تروبرد نژاد اسبهاي -لفا

 سال سه تا عرب نژاد اسبهاي -ب

 سال 5 تا پرش رشته اسبهاي -ج

  سال 5 تا درساژ رشته اسبهاي -د

 و شده ثبت كشور مبدأ تبارنامه در بايد كره مادر و پدر ،كورس كاربري با وارداتي عرب و تروبرد هاي كره مورد در -1تبصره 

  .دنباش معتبر شجره داراي

 A,B Show هايرده در معتبر كشورهاي رسمي مسابقات در كره شركت به منوط زيبائي عرب هاي كره ورود  -2تبصره 

 B-show و A-show مسابقات كه در باشد مادر همان از يبرادرهاي و خواهر داراي يا و باشد مي دهم الي اول هاي مقام كسب

  .باشند گرفته قرار بندي رده در

  .باشد مي ستورالعملد ينابا اسبهاي ورزشي در مرتبط  شرايط احراز به منوط پرشي هاي كره براي مجوز صدور -3تبصره 

تا اطالع ثانوي داخل كشور، ورود اسب هاي تروبرد با مقاصد اسب دواني به كشور  كورس از توليداتجهت حمايت  -4تبصره 

  ممنوع است. 

 اخذ با و سال 5با رعايت حداكثر سن  باشد شده متولد مبدأ كشور در درساژ خوني خط از كه ماده  يا و نر كره ورود - 5تبصره 

  باشد. مي بالمانع كميته فني از مجوز

  ورزشي اسبهاي -5-2-4

ركوردهاي مورد نياز براي صدور مجوز واردات براي اسب هاي اخته مانند اسب هاي ورزشي در اين دستورالعمل بوده : اخته .1

 و فقط براي مسابقات ورزشي داده مي شود.
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نظر سالگي فقط براي مربيان و قهرمانان ملي با  6ورود اسب هاي رشته پرشي با شرط حداكثر سني  :پرش اسبهاي .2

موافق كميته فني و سالم بودن اسب از لحاظ بهداشتي و اندامهاي توليد مثلي و عاري بودن از هر گونه بيماري هاي دامي 

 مجاز است.

 .باشد داشته را FEI سيلمي مجوز كره مادر پدر و پدر :سال 5 تا كره -

 رسمي در مسابقات بار 3 حداقل يا و باشد بوده پنجم الي اول مقام داراي 130 رده در :ساله 7 و 6 سبهايا -

 .باشد رسانده پايان به خطا بدون را معتبر كشور

 در مسابقات رسمي در بار 5 حداقل يا و باشد بوده دهم تا اول مقامهاي از يكي 135 رده در :ساله 9 و 8 سبا -

 .باشد رسانده پايان به خطا بدون را معتبر كشور

 كسب نموده را معتبر كشور در رسمي مسابقات در دهم تا اول مقامهاي از يكي 140 رده در :ساله 10 اسب -

 .باشد

كشورهاي  رسمي مسابقات در را پانزدهم تا اول مقامهاي از يكي 145 رده در: سال 15 لغايت 11 اسبهاي -

  .باشد نموده كسب معتبر

 بدون معتبر دوبار كشورهاي در رسمي درمسابقات صورتيكه در 145 و 140 هاي رده در كننده شركت اسبهاي  - 1 تبصره

  .دكر خواهند دريافت داتراو مجوز نيز باشند نموده طي را مسابقات مسير خطا

  مبتدي رده در مبدأ سبك صاحب كشورهاي در كه درساژ رشتهورزشي  اسبهاي ورود :درساژ رشته سبهايا .3

(Elementary) است بالمانع فني كميته از مجوز اخذ با باشند شده مقام صاحب.  

 .باشد مي دستورالعمل اين 4-2-1 بندشرايط مربوط در  تابع رشته اين در نريان ورود -

 Serverژنهاي بودن عدم حامل ژنتيكي تستهاي نتايج ارائه به ملزم كورس عرب نژاد اسبهاي كنندگان وارد -2 تبصره

Combined Immuno Deficiency Disecese (SCID) وCerebellar Abiotrophy (CA) نيز و Lavender Foal 

Syndrome (LFS)   همچنين وARTRIT باشند مي.  

 در بررسي از پس كه باشد مي مجاز دستورالعمل اين مقررات تحت صرفاً كشور به ها كره و ماديان و اسبها ورود  -3 تبصره

  . شد خواهد نظر اعالم فني كميته

  و مستندات مورد نياز براي وارداتمدارك  -6ماده 

 . جهت بررسي و تاييد به همراه مدارك شناساييدرخواست متقاضي نامه ارائه  -1

متقاضي بايد محل نگهداري و اسب هاي خود را در سامانه جامع هويت دام كشور ثبت و در نامه درخواست شناسه  :1تبصره

 و كد گله خود را اعالم نمايد.

درخواست از طريق نامه قبل از بايد در صورتي كه متقاضي فاقد شناسه و كد گله در سامانه جامع هويت دام باشد  :2تبصره

  نمايد. و شناسه و كد گله دريافت اطالعات مربوطه را در سامانه مذكور ثبت هويت گذاري دام،نماينده هاي مجاز 

 اي قبلي واردات آن متقاضي يا وارد كننده مي باشد.صدور مجوز واردات منوط به تعيين تكليف پرونده ه :3تبصره
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 .ر اسبهاي مورد تقاضا براي وارداتارائه تصوير گذرنامه يا شناسنامه معتب -2

  به نام متقاضي باشد. ارائه پروانه بهره برداري معتبر و تصوير آن (اخذ شده از وزارت جهادكشاورزي يا وزارت ورزش و جوانان) -3

 ظرفيت پروانه بهره برداري و باشگاه، مجوز تعداد واردات براي هر متقاضي تعيين مي گردد.با توجه به  4تبصره:

 .د اسبهاي مورد تقاضا براي وارداتارائه اصل پروفرم خري -4

پروفروما بايد در سربرگ فروشنده و با نام و نام خانوادگي ممهور به مهر و امضاء باشد. ضمن اينكه فروشنده قبال  :5تبصره

 نه تجارت داراي شناسه بوده و در پروفرما ذكر شده باشد.در ساما

فدراسيون  در سايت رسميكسب شده توسط اسبهاي مورد تقاضا براي واردات  ورزشي ركوردهاي ارائه تصوير گواهي تاييديه -5

 .ج.ا.افدراسيون سواركاري و يا  ) و يا كشور مبداءFEIجهاني (

سالمت عمومي و ظاهري اسبهاي مورد تقاضا و همچنين گواهي تاييد شده سالمت با مرتبط  سايتمدارك يا تصوير ارائه  -6

 .از مراجع معتبر و رسمي كشور مبدا توليد مثليدستگاه 

ارائه تعهدنامه رسمي مبني بر صحت مدارك و مستندات، ارائه گزارش برگ كشش، صدور شناسنامه، ثبت در سامانه هويت  -7

  .ورالعمل فعليدست الف دام و ... مطابق با پيوست

  واردات اسب و اقدامات الزم برايمراحل  – 7ماده  

 متقاضي، واردكننده و اسب ها اين دستورالعمل براي  6مطابق با ماده ارائه مدارك و مستندات  -1

 تجارت هاي پنجره واحد كشاورزي و سامانه جامع مجوز واردات در سامانهو بارگذاري  اخذ -2

 به مركز  فاكتور رسمي خريد و برگ ترخيص از گمرك ارائه اصلپس از ورود به كشور  -3

  مستندات مورد نياز در پرونده واردات- 8ماده 

   وارد كنندهمعرفي و  با ذكر شناسه و كد گله نامه درخواست متقاضي و مالك اسبهاي وارداتي -صفحه اول

  جوانانكپي پروانه بهره برداري مالك از وزارت جهاد كشاورزي و يا ورزش و  -صفحه دوم

  تاييديه ثبت گله و اسبهاي مالك در سامانه جامع هويت دام كشور توسط نماينده هاي مجاز مركز -صفحه سوم

 توسط وارد كننده و مالك اسبها تعهدنامه صحت مدارك و مستندات ارائه شده -صفحه چهارم

استعالم از فدراسيون ورزشي يا انجمن نژادي يا انجمن صنفي مرتبط براي تاييد ركوردهاي ورزشي مطابق  – پنجمصفحه 

  با ضوابط اين دستورالعمل

   پروفرما -صفحه ششم

المت و تاييديه عاري بودن از تصوير شناسنامه يا پاسپورت، تاييديه ركوردهاي ورزشي، تاييديه س -تا انتهاصفحه هفتم  

  كي متداول به تفكيك براي هر اسبص ژنتينقاي

  بايد ممهور به مهر، امضاء و نام ونام خانوادگي دامپزشك معتمد باشد. برگه هاي سالمت :1تبصره

  تاييديه عاري بودن از نقايص ژنتيكي بايد ممهور به مهر و امضاء آزمايشگاه مجاز و مورد تاييد وزارت متبوع باشد. :2تبصره

  تورالعملمحدوده زماني دس- 9ماده 

   ي دارد.ياجرا يتبلسال به مدت يكسال قا ماه فروردين ابتداياز  نامه آئين اين 
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  تعهدنامه رسمي -الفپيوست 

  

با كد ملي                        متقاضي واردات تعداد        راس/ دز اسپرم اسب به            اينجانب آقا/خانم

  مشخصات:

 محل اسكان         شماره ثبت/ميكروچيپ     نژاد اسب  نام اسب -1

  محل اسكان         شماره ثبت/ميكروچيپ     نژاد اسب  نام اسب -2

  شوم:محول نموده و متعهد مي           مي باشم و امور مربوط به دريافت مجوز و ترخيص از گمرك را  به شركت 

د و بهبود توليدات دامي شامل شناسنامه تمامي مدارك و مستندات ارائه شده در اين خصوص به مركز اصالح نژا -1

و يا پاسپورت، ركوردهاي ورزشي، تاييديه سالمت عمومي، سالمت توليدمثلي و پروفرما صحيح و داراي اصالت و 

 باشد.اعتبار مي

گزارش كامل برگه هاي كشـــش / نتايج  تلقيحات را ارائه و كره هاي حاصـــله را پس از درج ميكروچيپ داراي  -2

تاييد وزارت جهاد كشاورزي در سامانه جامع هويت دام ثبت و شناسنامه ملي اسب براي نتاج حاصله شناسه مورد 

 را از مركز اصالح نژاد و بهبود توليدات دامي اخذ نمايم.

را در زمان ورود به كشور به مركز اصالح  نتايج مورد تاييد آزمايشات عاري از نقايص ژنتيكي اسب / اسپرم مذكور -3

 د توليدات دامي ارائه دهم.نژاد و بهبو

صالح نژاد و بهبود توليدات  -4 سان و يا نماينده مركز ا شنا هماهنگي و همكاري الزم براي بازديدهاي دوره اي كار

 دامي / جهاد كشاورزي استان مربوطه از محل اسكان اسبهاي خود بعمل آورم.

سب وارداتي و كره هاي ح -5 سكان ا صالح نژاد و بهبود هر گونه خريد، فروش و جابجايي محل ا صله را به مركز ا ا

  توليدات دامي به همراه مستندات اعالم نمايم. 

شي از آن بر عهده اينجانب  سئوليت و عواقب نا شده محرز گردد، م لذا چنانچه در هر زماني خالف موارد مورد تعهد ذكر 

وم نمودن اسب يا اسپرم وارداتي بوده و ضمن جبران خسارت وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي مربوطه، نسبت به معد

حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب كرده و مركز اصالح نژاد دام و بهبود توليدات دامي مجاز است تا مطابق ضوابط و 

  دستورالعملهاي خود اقدام الزم را انجام دهد.

  امضا و اثر انگشتتاريخ، 


