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 مدیر عامل محترم شرکت نوند چاالک                  
 راس اسب از عمان 6 وارداتموضوع :   

 سالم علیکم
، کد  1/2/11تاریخ اعتبار 93331993901آن شرکت با کارت بازرگانی با شماره 91/0/19مورخ 19-9301احتراماً باعنایت به درخواست شماره

،   با توجه به نظر کمیته فنی واردات اسب ، این مرکز موافقت خود را با 93331993901و شناسه ملی 303903شماره ثبت 399603096111اقتصادی

راس اسب از کشور عمان در یک  نوبت با رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای )دامی( مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور و همچنین  6واردات 

از  ساعت قبل 39رعایت مقررات بازرگانی کشور اعالم می دارد . ضمناً وارد کننده موظف است سازمان دامپزشکی کشور و مرکز اصالح نژاد دام کشور را 

 ورود محموله فوق به گمرک کشور مطلع نماید.

 O1-200619-07  شماره پروفرما: مانع  MARABIT AL KHAIR TRADINGکمپانی و کشور: 

 93/3/2391تاریخ پروفرما: نوند چاالک واردکننده: 

 ریال عمان 36600 :ارزش پروفرما عرب کورسی تولیدینوع و نژاد:

 

 ها: لیست اسب          

 شماره میکروچیپ یا پاسپورت نژاد رنک متولد جنسیت نام اسب ردیف

9 
MUSCAT H.S 512250000001497 کورسی عرب کهر 2019 مادیان 

363512 

2 
IBRI H.S 41225000001854 کورسی عرب کهر 2018 مادیان 

0004677 

0 
RASHEED 250259806004761 کورسی عرب کهر 2012 نریان 

12227246p 

3 
SASKIA AL MELS 25025970013717 کورسی عرب نیله 2006 مادیان 

0002002 

3 
SOHAR H.S 512250000001594 کورسی عرب کهر 2018 مادیان 

360879 

6 
TAKREEM H.S 250259806002129 کورسی عرب کهر 2017 مادیان 

360490 

 روز بوده و غیر قابل تمدید و انتقال به غیر می باشد. 13اعتبار این مجوز      

 

 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   

                                                     « رونق تولید»


