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 بسمه تعالي
 

 

 

 مدیر عامل محترم شرکت راس تهران

  راس اسب از هلند 9موضوع: تایید واردات 

 سالم علیکم
از مجوز شماره  0آن شرکت مبنی بر انصراف از واردات یک راس اسب)ردیف  11/20/89مورخ   89/02احتراماً باعنایت به درخواست شماره

راس اسب از  3،  این مرکز موافقت خود را با واردات  11/20/89مورخ  770/89/812( و ارایه پروفرمای جدید، ضمن ابطال مجوز شماره  770/89/812

با تاریخ  01190و شماره ثبت 144448911114 ، کد اقتصادی12122688171با کارت بازرگانی به شماره تهران لند توسط شرکت راس کشور ه

در یک نوبت با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای )دامی( مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور و همچنین رعایت مقررات  26/10/1389اعتبار

ساعت قبل از ورود محموله فوق  19ور اعالم می دارد . ضمناً وارد کننده موظف است سازمان دامپزشکی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور را بازرگانی کش

 به گمرک کشور مطلع نماید.

 کیلوگرم 066وزن خالص:  PR0212/0218  شماره پروفرما: هلند-De Heikampen 8845,11 zr Schijndel the Netherlandsکمپانی و کشور: 

 لوگرمیک 056خالص: ناوزن  0218/20/02 تاریخ پروفرما: راس تهران واردکننده: 

 یورو 10102ارزش پروفرما:  اولدنبرگ-هلشتاین–نوع و نژاد:تولیدی 

 ها: لیست اسب          

 شماره میکروچیپ یا پاسپورت نژاد رنک متولد جنسیت نام اسب ردیف

1 SANTANA هلشتاین نیله 4602 مادیان 
400646666400640 

DE 240666542602 

0 CHACCORON اولدنبرگ کهر 4606 نریان 
400646666606070 

DE 200002662006 

3 QUINTANA 05 هلشتاین نیله 4600 مادیان 
400646666050070 

DE 240666504600 

 روز بوده و غیر قابل تمدید می باشد.  82اعتبار این مجوز      

 

  

 مختار علی عباسی

 رئیس مرکز

 
 رونوشت به:

 جناب آقاي محمد نظري معاون محترم پرورش و اصالح نژاد دام هاي سنگين   

 جناب آقاي سليمي نيکنام دبير محترم کميته واردات و صادرات   

 جناب آقاي کاظمي سرپرست محترم گروه پرورش اصالح نژاد دام سنگين   
 

 

                                                     « رونق تولید»
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