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 تمام روياها محقق خواهند شد، اگر شهامت دنبال كردنش را داشته باشيم

 ميليون تن پاي مرغ از اردبيل به ويتنام 3صادرات 
فقره گواهي بهداشتي حمل بين المـلـلـي  134هزار كيلوگرم پا و پنجه مرغ طي  686ميليون و  3مدير كل دامپزشكي استان اردبيل گفت: 

 دامپزشكي در يك سال گذشته به مقصد كشور ويتنام صادر شده است.
فقره گواهي بهداشتي  134هزار كيلوگرم پا و پنجه مرغ طي  686ميليون و  3صادق صالحي پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت:  

حمل بين المللي دامپزشكي در يك سال گذشته به مقصد كشور ويتنام صادر شده است. وي: به دليل مرغوبيت باال و رعايت استانداردها ، 
شاخص ها و الزامات بهداشتي دامپزشكي ، پاي مرغ توليدي استان در اين كشور مشتريان زيادي دارد. مدير كل دامپزشكي استان اردبيل  

هزار كيلوگرم  680كشور  تركيه را يكي از كشورهاي واردكننده آاليش غيرخوراكي از استان برشمرد و گفت: در همين مدت يك ميليون و 
فقره گواهي حمل بهداشتي بين المللي دامپزشكي به اين كشور صادرات داشته ايم. وي  با اشاره به اينكه در  70آاليش غيرخوراكي طي 

ميليون قطعه جوجه يكروزه گوشتي به مقصد كشورهاي آذربايجان ، ارمنستان ، افغانستان ، تركمنستان طي  2يك سال گذشته نزديك به 
فقره گواهي حمل بهداشتي صادر شده است ، خاطر نشان كرد: استان اردبيل يكي از استانهاي مهم در توليد و عرضه جوجه يـكـروزه  66

براي بازارهاي داخلي و نيز يكي از عمده ترين قطبهاي صادرات جوجه يكروزه در كشور است. صالحي در حوزه عسل نيز گفت : در هميـن 
فقره گواهي بهداشتي بين المللي حـمـل  15كيلوگرم عسل به مقصد كشورهاي عراق ، كويت ، مالزي و كانادا طي  158هزار و  142مدت 

فقره گواهي حـمـل  26كيلوگرم ماهي زنده به مقصد كشور آذربايجان طي  230هزار و  44صادر شده است. وي در عين حال از صادرات 
بهداشتي دامپزشكي در همين مدت خبر داد. مدير كل دامپزشكي استان با اشاره به اينكه يكي از حوزه هاي فعاليت دامپزشكي در زميـنـه 

باب كشتارگاه صنعتي و سنـتـي دام و  15بهداشت عمومي ، نظارت بهداشتي بر كشتارگاههاي دام و طيور است ، گفت : در حال حاضر 
 طيور تحت نظارت بهداشتي دامپزشكي در سطح استان فعاليت مي كنند. 

كشتارگاه صنعتي طيور استان تحـت بـازرسـي  5هزار قطعه طيور در  200ميليون و  13صالحي با بيان اينكه در يكسال گذشته بيش از  
بهداشتي و فني كارشناسان دامپزشكي به صورت كامالً بهداشتي و بسته بندي هويت دار وارد چرخه مصرف شده است افزود: ذبح طيور و 

 تمامي مراحل كشتار در كشتارگاههاي طيور كه همگي صنعتي هستند ، تحت نظارت بهداشتي و فني دامپزشكي انجام مي شود.
باب  8باب كشتارگاه صنعتي دام و  3رأس دام سنگين و سبك در  545هزار و  168مدير كل دامپزشكي استان ادامه داد : در همين مدت 

 كشتارگاه سنتي دام استان ذبح و پس از انجام فرآيند بازرسي هاي بهداشتي و فني وارد بازار مصرف شده است.
صالحي خاطر نشان كرد عليرغم اينكه در سالهاي اخير كشتارگاههاي سنتي استان ساماندهي شده اند ولي همچنان مصمم هسـتـيـم و 

 پيگير تجميع اين واحدهاي كشتارگاهي در كشتارگاههاي صنعتي دام استان مي باشيم.
 

 دستگاه كاميون نهاده هاي دامي وارداتي بارگيري مي شود 300روزانه 
دستگاه كاميون ايـن  300رئيس اداره حمل و نقل كاالي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي سيستان و بلوچستان گفت: روزانه حدود 

استان در بندر شهيد بهشتي چابهار نهاده هاي دامي وارداتي را به ساير نقاط كشور حمل مي كنند. محمد ياسين احمديان در تشريح خبر 
فوق افزود: با توجه به تكميل فاز نخست توسعه زيرساخت ها و افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بندر شهيد بهشتي چابهار به بيـش از 
هشت ميليون تن در سال، مقرر گرديده است بخش زيادي از كاال هاي اساسي وارده به كشور توسط كشتي، در اين بندر تخليه شود. وي 

هزار تني جو به مقصد اين بندر مهم و استراتژيك حـمـل شـده  66و  68محموله  2ادامه داد: در اين راستا از اواخر شهريور ماه تاكنون 
 هزار تني به طور كامل تخليه و محموله دوم در حال تخليه است. 68است كه محموله 

هزار تني ذرت نيز وارد بـنـدر  62رئيس اداره حمل و نقل كاالي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان افزود: همچنين محموله 
هزار تن نهاده دامي و  500چابهار شده است و به زودي عمليات تخليه آن آغاز خواهد شد و در مجموع قرار است تا اوايل آبانماه امسال 

 ساير كاالهاي اساسي شامل برنج، شكر و... بعد از ورود به بندر چابهار به ساير نقاط كشور حمل شود.
 

 بندر چابهار در تخليه به موقع كاالهاي اساسي مورد نياز كشور آمادگي كامل دارد
 وي بيان كرد: بندر چابهار در تخليه به موقع كاالهاي اساسي مورد نياز كشور آمادگي كامل دارد و با روند افزايشي تخليه و بارگيري ايـن
نوع كاالها و حمل زميني آن، ظرفيت تأمين ناوگان باري در مسير برگشت براي حمل كاالهاي صادراتي از طريق بندر چابهار فراهم شـده 

 كه اين امر تأثير قابل توجهي بر كاهش هزينه واردات و صادرات خواهد داشت.
رئيس اداره حمل و نقل كاالي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تصريح كرد: بندر چابهار امن ترين و كم هزينه ترين مسيـر 

 براي صادرات و واردات و همچنين ترانزيت كاالهاي متعلق به ساير كشورها خصوصا كشورهاي همسايه است.
 
 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 9700حداكثر8550حداقل  مرغ زنده
14260حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  6700حداكثر  5850حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 19000حداكثر 18500حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 14300حداكثر14000حداقل  بوقلمون زنده

2600حداكثر2500كاب  حداقل 2700حداكثر2600پالس حداقل 2800حداكثر 2750راس حداقل  جوجه  


