
    

  

2288/82/819 

09/19/1082 

 ندارد

 

 99840980: دورنگارـ 420-4004444ـ تلفن:  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت امور تولیدات دامی ـپل حافظ ـ نرسیده به  طالقانیآدرس: تهران ـ خیابان 
 4280-8770970نمابر:  4280-8770974-0ـ مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی  تلفن:  00090-880پستی  دشت ـ صندوق کرج ـ جاده مشکین

Email: modam-m@agri-jahad.org 

  

 بسمه تعالي
 

 

 

 مدیر عامل محترم شرکت نوند چاالک 

 راس اسب از بلغارستان 42تاييديه واردات موضوع : 

 سالم علیکم
 بهبا کارت بازرگانی   بلغارستانراس اسب از کشور  02 مبنی بر واردات آن شرکت  02/62/89مورخ  89-6021شماره احتراماً باعنایت به درخواست

، و  با توجه به نظر کمیته فنی واردات 62221962948و شناسه ملی  242942شماره ثبت 266142461181، کد اقتصادی 1/0/88تاریخ اعتبار 62221962948شماره

ایت مقررات بازرگانی کشور اسب ، این مرکز موافقت خود را با با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای )دامی( مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور و همچنین رع

 ساعت قبل از ورود محموله فوق به گمرک کشور مطلع نماید. 29ن دامپزشکی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور را اعالم می دارد. ضمناً وارد کننده موظف است سازما

 
 BG4-021041-42  شماره پروفرما: بلغارستان  ALFA CENTAUR LTD کمپانی و کشور: 

 0202-26-64تاریخ پروفرما: نوند چاالک واردکننده: 

 یورو486022 :ارزش پروفرما تولیدی KWPN - AES - Z -تروبرد -فریزین-عرب  نوع و نژاد:

 ها: لیست اسب          
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 شماره میکروچیپ یا پاسپورت

0 ANTHE R.S.FAN TOP EN 

TWEL 
 تولیدی فریزین سیاه 4102 مادیان

443112410214842 
443401112234411 

4 MARRUZO R سیاه 4102 نریان KWPN تولیدی 
443118410210828 
443401112412241 

8 MAXWELL W کهر 4102 نریان KWPN تولیدی 
443118410211410 
443401112442208 

2 MEGONDUS کرنگ 4102 نریان KWPN تولیدی 
443118410212318 
443401112442412 

4 MINERALE کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410212812 
443401112442182 

2 MINETTE کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443112410211804 
443401112238133 

2 MONA LISA K کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410214021 
443401112443231 

3 DA MAGIC DIAMOND تولیدی عرب کرنگ 4103 نریان 
121104111114841 
111411111214401 

1 FELICITA تولیدی عرب کرنگ 4101 مادیان 
DE213134124401 
4222131341244012 

01 KATHRIN تولیدی عرب کورسی نیله 4100 مادیان 
DE213131122304 
4222131311223041 

00 QUEEN CHANTAL تولیدی عرب نیله 4104 مادیان 
DE213131122204 
4222131311222044 

04 ANNEKE تولیدی فریزین سیاه 4102 مادیان 
422112410218080 
422141111211301 

                                                     « رونق تولید»
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 مختار علی عباسی

 رئیس مرکز

 
 رونوشت به:

 جناب آقاي رضائي معاون محترم امور توليدات دامي   

 جناب آقاي کاظمي سرپرست محترم گروه پرورش اصالح نژاد دام سنگين   

 جناب آقاي سليمي نيکنام دبير محترم کميته واردات و صادرات   

08 MISTER W کرنگ 4102 نریان KWPN تولیدی 
443118410212221 
443401112224422 

02 MACINTHE VDL کرنگ 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410210128 
443401112414121 

04 MARIOTTIE VAN 

HEECHHIEM 
 تولیدی AES کرنگ 4102 مادیان

342114021330223 
443401112242143 

02 MELESTA GE نیله 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410201022 
443401112201823 

02 MILAJOTTIE VAN 

HEECHHIEM 
 تولیدی AES کهر 4102 مادیان

342114021330222 
443401112242844 

03 MONOLENA VDL کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410212283 
443401112224220 

01 MELENA VDL کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410212231 
443401112212823 

41 DANCING QUEEN C Z کرنگ 4102 مادیان Z تولیدی 
142104Z44341202 
122111111144810 

40 MIRABELLA DEL SOL تولیدی تروبرد کهر 4112 مادیان 
44111012884311R 
441441211421482 

44 MIRABELLA T تولیدی تروبرد کهر 4108 مادیان 
443110111102224 
443401114223211 

48 MONALARIS کهر 4102 مادیان KWPN تولیدی 
443118410211341 

443401112214202 

42 MALIK FZ کرنگ 4102 نریان KWPN تولیدی 
443118410212213 
443401112228032 


