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 مدیر عامل محترم شرکت نوند چاالک

 راس اسب از هلند  21تاييديه واردات موضوع : 
 سالم علیکم

 13001910948با کارت بازرگانی با شماره  هلندراس اسب از کشور  16 مبنی بر واردات آن شرکت  62/10/89مورخ  89-1602شماره های احتراماً باعنایت به درخواست

، و  با توجه به نظر کمیته فنی واردات اسب ، این مرکز موافقت خود را با با 13001910948و شناسه ملی  240940شماره ثبت 311242412181، کد اقتصادی 1/6/88تاریخ اعتبار

ارد. ضمناً وارد کنندده موفدا اسدت    رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای )دامی( مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور و همچنین رعایت مقررات بازرگانی کشور اعالم می د

 ساعت قبل از ورود محموله فوق به گمرک کشور مطلع نماید. 39ن دامپزشکی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور را سازما
 NL1-221211-21  شماره پروفرما: OOSTERLAAR HORSES IMPORT EN EXPORT BV کمپانی و کشور: 

 6060-13-01تاریخ پروفرما: نوند چاالک واردکننده: 

 یورو148200 :ارزش پروفرما تولیدی-KWPN-BWP-SL-هلشتاین-وستفالین-عرب  نوع و نژاد:

 ها: لیست اسب          

 

 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   
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 شماره میکروچیپ یا پاسپورت

2 AL CHYHANAH 16111221102052 تولیدی عرب کرنگ 1121 مادیانC 

1 BINT AL MAZINA 16111222200261 تولیدی عرب کرنگ 1122 مادیانS 

0 DJEZABEL DES FORGES 16111212001125 تولیدی عرب کرنگ 1112 مادیانY 

2 DJUPELLA DE THOUARS 16111220200616 تولیدی عرب کرنگ 1120 مادیانW 

6 Durrant X Quidam de Revel تولیدی وستفالن کهر 1121 مادیان DE222221156521 

5 EVE 16111222202666 تولیدی عرب کرنگ 1122 مادیانD 

2 Hustina کهر 1121 مادیان KWPN تولیدی 
610110112112066 

610121111002002 

0 Insallah VII S کهر 1120 مادیان KWPN تولیدی 
610110112010112 

610121111021610 

0 SAGRADAH 16111225000260 تولیدی عرب کرنگ 1125 مادیانT 

21 CASSI LANO C تولیدی هلشتاین نیله 1110 نریان 
DE212111652210 

002211111122110 

22 MADELIEF VD 
SONNIUSWIJK 

 تولیدی BWP نیله 1121 مادیان
165111W11011200 

610121111221202 

21 LUNA کهر 1126 مادیان SL تولیدی 
221112111121026 

002211112010020 

                                                     « رونق تولید»


