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 مدیر عامل محترم شرکت نوند چاالک 

 راس از بلغارستان  42تاييديه واردات تعداد موضوع : 
 سالم علیکم

راس اسب از کشور بلغارستان با کارت بازرگانی به  22مبنی بر واردات  آن شرکت 22/01/89مورخ  0217-89احتراماً باعنایت به درخواست شماره

واردات  ، و  با توجه به نظر کمیته فنی02117901948و شناسه ملی  241941شماره ثبت 200642406787، کد اقتصادی 7/2/88تاریخ اعتبار 02117901948شماره

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

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

 
 BG0-021051-52  شماره پروفرما: بلغارستان  ALFA CENTAUR LTD کمپانی و کشور: 

 2121-10-04تاریخ پروفرما: نوند چاالک واردکننده: 

 یورو421911 :ارزش پروفرما تولیدی-فریزین-تروبرد- عربنوع و نژاد:

 ها: لیست اسب          
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 شماره میکروچیپ یا پاسپورت

0 AWASEF AL 

KHALEDIAH 
 تولیدی  عرب کرنگ 5102 مادیان

52111002001222X 
521521211025255 

5 BOLTING تولیدی تروبرد کهر 5105 نریان USA05115225 

5 EMAAN AL 

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب  نیله 5101 مادیان

606POL01105255A 
606125211226525 

2 ETERNAL HILL تولیدی  عرب نیله 5106 مادیان 
606POL06100256A 

606125211501515 

2 JASI AL KHALEDIAH تولیدی عرب  نیله 5101 مادیان 
606POL01105251A 

606125211255552 

6 KAYAL AL KHALEDIAH تولیدی عرب کورسی کهر 5106 مادیان 
606POL06100016A 

606125211522001 

0 NAAMA AL 

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب  نیله 5100 مادیان

606POL00100055A 
606125211506210 

1 NAYEF AL KHALEDIAH تولیدی عرب کورسی کرنگ 5105 نریان 
102D-60E5 

02625 

2 SAUDI AL  KHALEDIAH تولیدی عرب کورسی کرنگ 5102 نریان 
52111002211125N 
521522116056216 

01 SHEBLAT AL  

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب کورسی کهر 5102 مادیان

52111002202206R 
521522116052655 

00 STRATH BURN 212010122025500 تولیدی تروبرد کهر 5105 نریان 

05 ZAHRA AL  

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب  کرنگ 5101 مادیان

606POL01110005A 
212001111522105 

05 CISMA AF FYNBO تولیدی فریزین سیاه 5106 مادیان 
511552510615125 
511501111266122 

                                                     « 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   

02 CYLKE FAN T 

HOOGELAND 
 تولیدی فریزین سیاه 5106 مادیان

251112510615110 
251526115521052 

02 REGINA تولیدی فریزین سیاه 5105 مادیان 
251112510515115 
251501115252265 

06 ZELA FAN T 

HOOGELAND 
 تولیدی فریزین سیاه 5102 مادیان

251112510215005 
251501112560222 

00 ORLA FATA تولیدی عرب کهر 5100 مادیان 
606POL00111551A 
212050100526255 

01 Foal of ORLA FATA تولیدی عرب کهر 5151 مادیان  

02 RAJWAN AL 

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب کرنگ 5105 نریان

521521211010025 

5211105521510X 

51 RADAD AL HAWAJER تولیدی عرب  5100 نریان 
012110111106225 
211102111001005 

50 PESARIA تولیدی عرب نیله 5102 مادیان 
606125211005202 
606125211005202 

55 CAPE KARLI تولیدی تروبرد کرنگ 5100 مادیان 
505IRE22005501T 
212010122005501 

55 FIKHAAR تولیدی تروبرد کهر 5102 مادیان 
151GB22555055T 
212010122555055 

52 NEDAL AL  

KHALEDIAH 
 تولیدی عرب کورسی نیله 5100 مادیان

606POL00111222A 

212050100512252 


