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 برای یاد گرفتن تنها یک راه وجود دارد و آن عمل است!
 

  های دامی بدون حقوق ورودی از گمرک ترخیص نهاده

های دامی بدون پررداترت  درصد ازنهاده۰۸مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد در شرق مازندران گفت: برای نخستین بار 

نوع کاالی اسراسری کره  ۵۲گیرند. امیر جمشیدی افزود : براساس اعالم گمرک ایران  حقوق قانونی از گمرک امیرآباد مجوز ترتیص می

نهاده های دامی چون ذرت و جو که در زمره نیاز اساسی  دامداران و مرغداران این تطه شمال کشور قرار دارد ، در فهرست کراالهرایری 

درصد می تواند از گمرک نرتیص شود. وی اضافه کرد: مالکان این کاالها پر  از  ۰۸قرار می گیرند که بدون پرداتت حقوق گمرکی تا 

توزیع و فروش نهاده های دامی در بازار، می توانند با پرداتت حقوق گمرکی نسبت به ترتیص مابقی کاالها از گمرک بندرامیرآباد اقردام 

کنند. مدیرکل گمرک بندرامیرآباد مازندران اظهارداشت : به عنوان نمونه مالکان نهاده های دامی در گمرگ امیرآباد در شررق اسرتران ، 

چنانچه چندین شناور کاال داشته باشند، گمرک یک کاال را به عنوان وثیقه نگه می دارد و مابقی را ترتیص می کند. به گفته وی بررنرامره 

درصد از کاالهای اساسی عالوه بر بندرامیرآباد در نوشهر دیگر بندر استان مازندران نیز با این شرایط ترتیص مری شرود.  ۰۸ترتیص 

جمشیدی اظهارداشت :  واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری نیز می توانند با بهره مندی از این تسهیالت برای ترتیص کاالهرای 

تود از گمرک منطقه ویژه اقتصادی  امیرآباد در شرق مازندران استفاده کنند.براساس اظهار مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اسرتران 

هزار تن نهاده های دامی شامل ذرت و جو در گمرک بنادر استان به دلیل مشکل واردکنندگان در پررداترت حرقروق  ۰۷۸مازندران حدود 

گمرکی با وجود نیاز شدید مرغداران از چند ماه قبل تاکنون  اجازه ترتیص نگرفتند که پیش بینی می شود بیش از نیمی از این نهاده هرا 

در  گمرک منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به عنوان فعالترین بنادر استان های شمالی کشور وجود دارد. استان مازندران با تولیرد سراالنره 

درصد از نیاز کشور را به این مواد پروتینی تامین می کند و این استان  یکی از قطب های تولید  ۰۰هزار تن گوشت مرغ حدود  ۵۸۸حدود 

مرغدار غیر مرجراز  ۲۸۸واحد مرغداری دارای مجوز و  ۰۸۸هزار و  ۵استان کشور به حساب می آید به طوری که  ۱۰گوشت مرغ در بین 

هزار کارگر در این واحدها اشتغال دارند.  استان مازندران سه بندر فریدونکنار، نوشهر و امیرآباد دارد که در سال  ۰۸فعالیت دارند و حدود 

گذشته از بندرامیرآباد به عنوان فعالترین بندر استان و از بنادر نسل جدید کشور حدود چهار میلیون تن کاال بارگیری و تخلیه شده اسرت 

میلیون دالر و مابقی کاالهای وارداتی برود.برراسراس آمرار  ۶۸هزار تن از این محموله کاالهای صادراتی به ارزش حدود  ۷۶۸که حدود 

درصد از  ۷۸حدود  ۷۷صادرات کاالهای تولیدی استان از گمرک امیرآباد در شرق استان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال 

اسکله فعرال و یرک  ۰۲لحاظ ارزشی افزایش داشت. در مجموع بندرامیرآباد که تنها بندر اتصالی به شبکه ریلی کشور است  با داشتن 

 میلیون تن ظرفیت بارگیری و تخلیه را دارد. ۷اسکله رو رو ریلی در دست ساتت حدود 

 

 ذرتهای منقضی شده بندر امام در مسیر تولید الکل صنعتی در اصفهان
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ذرت های تاریخ مصرف گذشته در بندر امام تمینی)ره( با سنجش و 

آنالیز میزان آفالتوکسین در مسیر تولید الکل صنعتی قرار می گیرد.سید حسن قاضی عسگر با اشاره به سنرجرش و آنرالریرز مریرزان 

هایی وارد  های مرجع اصفهان اظهار داشت: در دو دوره زمانی ذرت های منقضی شده بندر امام تمینی )ره( در آزمایشگاه آفالتوکسین ذرت

ها در  کشور شد که میزان آفالتوکسین آنها محل مناقشه سازمان استاندارد کشور و دامپزشکی قرار گرفت و مقرر شد مقداری از این ذرت

هرزار  ۵۸آزمایشگاه مجهز و با نظارت دقیق متخصصان در استان اصفهان آنالیز شود.وی افزود: طی مراحل نمونه گیری و در نهایت دقت 

 شود. های مجهز به تکنولوژی روز امحاء می ها آلوده بودند که با دستگاه تن از این ذرت

 ها با حد مجاز آفالتوکسین هزار تن ذرت ۰۱۱

شوند و یا برای درترتران  های امحا شده یا سوزانده می سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه ذرت

های واردشده به کشور دارای آفالتوکسیرن در حرد  های به عمل آمده صدهزار تن از محموله ذرت شود، گفت: در بررسی غیرمثمر کود می

 گیرد. ها گذشته است، در مسیر بهره برداری الکل صنعتی قرار می مجاز بوده که با توجه به اینکه تاریخ مصرف این ذرت

های شیمیایی نقرش دارد، در اترتریرار  وی افزود: اتانول صنعتی برای تولید ترکیبات شیمیایی که به عنوان حالل در بسیاری از واکنش

 های مربوطه قرار تواهد گرفت. کارتانه

 تولید الکل صنعتی با نظارت صنایع دفاع استان اصفهان

های آفالتوکسین در حد مجاز داشت و تصریح کرد: مسئولیت عملیات بهره برداری از ذرت در  ای هم به تفاله ذرت قاضی عسگر اشاره

ها در  شود و این تفاله مسیر تولید الکل صنعتی زیرنظر بخش شیمیایی صنایع دفاع استان اصفهان است وبا نظارت بسیار دقیق انجام می

 رسد و یا در مسیر تولید کاغذ و نئوپان قرار تواهد گرفت. آنالیزهای متعدد یا به مصرف توراک دام می

وی افزود: شرکت زیست فرآورده سپاهان تولید کننده سهم اعظم الکل طبی در استان اصفهان است و نقشی در روند تولید الکل صنعتری 

های با حد مجاز آفالتوکسین ندارد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر ارزش افزوده الرکرل  از ذرت

های با حد مجاز آفالتوکسین منقضی شده عنوان داشت: این اقدام در جهت افزایش تولید الکل صنعتی در سرطرح  صنعتی حاصل از ذرت

 کشور انجام تواهد شد و مخاطره جانی و محیط زیستی نخواهد داشت.
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