 ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ در
ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )ره(ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ۶۰۰:ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت  ،ﺳﻮﯾﺎ و
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و اﻧﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺪوی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم)ره( ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ
و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺎدهای ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺪف ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺪوی
ﺗﻮﺳﻂ
وارد
روان

ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )ره(
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺰود :واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت
اداﻣﻪ دارد.

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﻣﺘﻮﻟﯽ واردات ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﻃﯿﻮر ﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻮ  ،ذرت داﻧﻪای ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺳﻮﯾﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻮ رواﻧﯽ در ﺑﺎزار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آن  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و روﻏﻦ روﻧﺪی اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی  ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮐﺸﺘﺎر روز در اﻫﻮاز اﻧﺪﮐﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ﮐﺸﺘﺎر روز در اﻫﻮاز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎررزی
ﯾﻌﻨﯽ ۲۰۵ﻫﺰار رﯾﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﺧﻮزﺳﺘﺎن
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۷۲ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در
ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۵ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻی
اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ،ذرت ،داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ
و ﺷﮑﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎرﺳﺎل ﺣﺪود ۱۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم
)ره( و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )ره( واﻗﻊ در ﺧﻮرﻣﻮﺳﯽ دوﻣﯿﻦ ﺑﻨﺪرﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺑﻨﺪر ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.

ﺣﺪود ۸۰درﺻﺪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻓﻠﻪای و ﻏﻼت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )ره(
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺴﻮوﻻن ارﺷﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی و ﻏﻼت از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

