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 کمدیر عامل محترم شرکت نوندچاال 
 راس اسب از هلند 22تاييديه واردات موضوع : 

 سالم علیکم
با کارت بازرگانی با   هلندراس اسب از کشور  00 مبنی بر واردات آن شرکت  02/12/89مورخ  89-11021شماره های احتراماً باعنایت به درخواست

، و  با توجه به نظر کمیته فنی واردات 13221912948و شناسه ملی  242942شماره ثبت 311142411181، کد اقتصادی 1/0/88تاریخ اعتبار 13221912948شماره

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. 39ن دامپزشکی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور را اعالم می دارد. ضمناً وارد کننده موظف است سازما

 OOSTERLAAR HORSES IMPORT EN EXPORT BV کمپانی و کشور: 

 هلند 

  NL1-132102-00 شماره پروفرما:

 0202-21-13تاریخ پروفرما: نوندچاالک واردکننده: 

 یورو418122 :ارزش پروفرما تولیدی -AES- BWP - Z - KWPN -هانور -عرب– هلشتاین -نوع و نژاد:تروبرد 

 نام اسب ها :
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 شماره میکروچیپ یا پاسپورت

1 
INPETTO کهر 4112 مادیان KWPN تولیدی 

240113411310424 
240411114011021 

4 
ALHANOOF تولیدی عرب کورسی کهر 4112 مادیان 

42111112421432S 
421402211140101 

3 FOAL OF 

ALHANOOF 
 - تولیدی عرب کورسی کهر 4141 مادیان

2 
ELINA تولیدی هلشتاین نیله 4114 مادیان 

DE241111234414 
240411114022424 

2 FERIA DE FAUST 42111112411110 تولیدی عرب کورسی نیله 4112 مادیانS 

6 HALLA B کهر 4114 مادیان KWPN 240113411416146 تولیدی 

1 Ilseline VD 

Hagenhorst 
 تولیدی KWPN کهر 4113 مادیان

240113411311862 
240411112118664 

0 
ILVERNA کرنگ 4113 مادیان KWPN تولیدی 

240113411314423 
240411114026248 

8 
Iris Lady کهر 4113 مادیان KWPN تولیدی 

24011341138102 
240411114860221 

11 
LODEWINA کهر 4116 مادیان KWPN تولیدی 

240113411618112 
240411112211201 

11 MARHABA 

SALAMAH 
 تولیدی عرب کورسی کهر 4111 مادیان

314IRE22488126T 
802111122488126 

14 
SANTA LARA تولیدی عرب کورسی کهر 4118 مادیان 

42111118321048J 
421420211441818 

13 SANTALE 42111110141022 تولیدی عرب کورسی کهر 4110 مادیانW 

                                                     « رونق تولید»
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12 
CARTANIA تولیدی هانور نیله 4118 مادیان 

DE231311221118 
416141111228814 

12 
GITTE S کهر 4111 مادیان KWPN تولیدی 

240113411111422 
240411114204416 

16 CAPTAIN 

GERRARD 
 تولیدی عرب کورسی کهر 4112 نریان

314IRE22126111T 
802111122126111 

11 
GANJ BEIK تولیدی عرب کورسی نیله 4111 نریان 

IR121828 
802122111134101 

10 
HUGO کهر 4114 نریان KWPN تولیدی 

240113411411431 
240411114032223 

18 ORBIT THE 

HOMAGE 
 126114W11312111 821111111262238 تولیدی BWP کرنگ 4112 نریان

41 
SES COURTEOUS کهر 4112 نریان AES تولیدی 

046114121013110 
820111111124384 

41 TITOUAN DES 

CONTES 
 تولیدی هانوور کهر 4111 نریان

42111111360806G 
421428111466318 

44 ZUMAYA VD 

BROUWERSHOEV

E Z 

 تولیدی Z نیله 4111 مادیان
126112Z22011311 
816111111330613 

 

 

 

 

 

 

   

 مختار علی عباسی

 رئیس مرکز

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 رونوشت به:

 جناب آقاي رضائي معاون محترم امور توليدات دامي   
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 جناب آقاي کاظمي سرپرست محترم گروه پرورش اصالح نژاد دام سنگين   

 جناب آقاي سليمي نيکنام دبير محترم کميته واردات و صادرات   


