
    

  

0397/39/317 

11/17/1939 

 ندارد

 

 99840980: دورنگارـ 420-4004444ـ تلفن:  ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت امور تولیدات دامی ـپل حافظ ـ نرسیده به  طالقانیآدرس: تهران ـ خیابان 
 4280-8770970نمابر:  4280-8770974-0ـ مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی  تلفن:  00090-880پستی  دشت ـ صندوق کرج ـ جاده مشکین

Email: modam-m@agri-jahad.org 

    

  

 بسمه تعالي
 

 
 

  کمدیر عامل محترم شرکت نوندچاال

 راس اسب از اکراين7تاييديه واردات موضوع : 
 سالم علیکم

راس اسر  ا  کورور اکررایب  برا کرار        7مبنی برر ااردا    آن شرکت  01/6/19مورخ  19-9911احتراماً باعنایت به درخواست های شماره

، ا  برا  93117991901ا شناسه ملی  301901شماره ثبت 399603096717، کد اقتصادی 7/2/11تاریخ اعتبار 93117991901با رگانی با شماره

مان توجه به نظر کمیته فنی ااردا  اس  ، ایب مرکز موافقت خود را با با رعایت ضرواب  ا مقرررا  باداشرتی ا قرنهینره ای یدامرید مرورد نظرر سرا         

ن دامپزشکی کوور ا مرکز اصرال  نرداد   دامپزشکی کوور ا همچنیب رعایت مقررا  با رگانی کوور اعالم می دارد. ضمناً اارد کننده موظف است سا ما

 ساعت قبل ا  اراد محموله فوق به گمرک کوور مهلع نماید. 39دام کوور را 

 ua9-969991-90شماره پرافرما: اکرایب ZHASHKIV EQUESTRIAN SPORT SCHOOL کمپانی ا کوور: 
 

 2191-99-11تاریخ پرافرما: نوندچاالک ااردکننده: 

 یورا60111 :ار ش پرافرما تولیدی -استفالیبنوع ا نداد:

 نام اس  ها :
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 شماره میکروچیپ یا پاسپورت

1 Cornet Oblensky X 

Polydor  

(Playgirl) 

 Westfalian نیله 7112 مادیان
 DE111111114112 تولیدی

 

722171111422671 

7 Cornet Oblensky X 

Pilot  

(Princess E) 

 Westfalian نیله 7112 مادیان
 DE111111114112 تولیدی

 

722171111424211 

6 Baron X 

Lancer III 

(Liberia) 

 Westfalian کرنگ 7112 مادیان

 DE111111117112 تولیدی

 

722171111427112 

1 
KannanX 

 Cornet Oblensky (Carvalla) 
 Westfalian نیله 7112 مادیان

 DE111111112212 تولیدی

 

722171111426646 

4 
Cornet Oblensky X 

Lancer III (Lavanda) 
 Westfalian نیله 7112 مادیان

 DE111111117612 تولیدی

 

722171111427611 

2 BaronX 

Heartbreaker 

( Cilini Tahor) 

 Westfalian کرنگ 7112 مادیان

 DE111111112112 تولیدی

 

722171111424171 

2 Cornet Oblensky X 

Polydor 

 (Pam) 

 Westfalian نیله 7112 مادیان

 DE111111111112 تولیدی

 

722171111426412 

 

 مختار علی عباسی

 رئیس مرکز

 رانوشت به:

 جناب آقای رضائی معاان محترم امور تولیدا  دامی   

 جناب آقای محمد نظری معاان محترم پرارش ا اصال  نداد دام های سنگیب   

 جناب آقای کاظمی سرپرست محترم گراه پرارش اصال  نداد دام سنگیب   

 جناب آقای سلیمی نیکنام دبیر محترم کمیته ااردا  ا صادرا    

                                                     « رونق تولید»


