ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ از اﻟﺒﺮز
ﺻﺎدر ﺷﺪ

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑـﯽ اﺳـﺘﺎن اﻟـﺒﺮز ﮔﻔـﺖ ۶ :ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۶۶۸ﻫـﺰار و
۴۴۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻣﺪت ۲۷
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ۳۳۶ ،ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺎی و
ﻫﺰار و  ۹۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ۱۹۳
دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ.

ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ؛
ﻫﺰار و  ۴۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮه ﻣﻮم
ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮغ ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۲۷
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۹ﻫﺰار و  ۳۸۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ۲۰ ،ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﺮغ ۱۹۴ ،ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﺮغ ،ﯾﮏ
ﻫﺰار و  ۴۶۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺎزه ۷۲ ،ﻫﺰار و  ۷۴۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ و  ۱۶ﻫﺰار و  ۷۸۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﮕﻮ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﻟﺒﺮز ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﯽ  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺎدرات  ۸۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن
زﯾﻨﺘﯽ و  ۳۴۱ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ را از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮﺷﻤﺮد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺶ از ۲
ﻫﺰار و ۷۲۲ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در  ۹ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۸۸ﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ۴۹ ،ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻮﻟﺖ ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن،
 ۲۲۴ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ۴۰۰ ،ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ
ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و  ۴۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ آﺑﺰﯾﺎن
زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺻﺎدر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱۴۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﮐﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ـﯿﻪ و
ـﺘﺮاﻟﯿﺎ ،روﺳـ
ـﺪ ،اﺳـ
ـﻪ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨـ
ـﺎی ﻓﺮاﻧﺴـ
ـﮓ و ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﮓ ﮐﻨـ
ﻫﻨـ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ۱۲ ،ﻫﺰار و  ۵۰۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،
 ۷۱ﻫﺰار و  ۲۳۸ﮐﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ و  ۷۹۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ
ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻄﺮ و اﻣﺎرات ﺻﺎدر ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱۹ﻫﺰار و  ۲۷۴ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﻤﺪ و  ۱۷ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﻮزه داﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اداره
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

