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 !حرف هاي منفي ديگران هيچ چيزي از عظمت من كم نمي كنه 
 

 تكذيب توزيع گوشت مرغ با كارت ملي
 .توزيع گوشت مرغ با كارت ملي در استان صحت ندارد: رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت

غربي تعديل شده و  در حال حاضر قيمت گوشت مرغ در آذربايجان:  رسول جليلي با تكذيب توزيع گوشت مرغ با كارت ملي در استان گفت
تعديل قيمت گوشت مرغ در استان و توزيع مرغ منجمد به قيمت تنـظـيـم بـازار در         :  وي ادامه داد.  شود به قيمت تنظيم بازار عرضه مي

تن نيز سهميه جديد بدين منظور براي عرضه در بازار مصرف تخصيص يافته است و    100غربي ادامه دارد و  روزهاي آينده در آذربايجان
همچنين براي حمايت از توليد كنندگان گوشت مرغ استان، سه هزار تـن  :  جليلي تصريح كرد.  هيچ گونه كمبودي در اين زمينه وجود ندارد

رئيس سـازمـان جـهـاد كشـاورزي            .  شود هاي استان توزيع مي ريزي و تداوم توليد بين مرغداري نهاده طيور به منظور افزايش جوجه
هاي انجام شده با توليدكنندگان گوشت مرغ مبني بر افزايش كشتار، در روزهاي آينده قيمت  براساس هماهنگي:  غربي ادامه داد آذربايجان

شود و در اين راستا نيز تمهيدات الزم براي ممنوعيت خروج مرغ از استان توسط مسئوالن ذيربط اتخـاذ   گوشت مرغ در استان تعديل مي
انتشارخبري از قول نائب رئيس اتحاديه مواد پروتئيني،گوشت و مرغ اروميه در فضاي مجازي ، مبنـي  :   جليلي خاطر نشان كرد.  شده است

شود، كذب محض است و از رسانه هاي جمعـي   بر اينكه به دليل افزايش قيمت مرغ، گوشت سفيد با ارائه كارت ملي در اروميه عرضه مي
 .درخواست داريم اخبار را از منابع موثق پيگيري كنند و بر ترويج شايعه هاي دروغي در جهت تشويش افكار عمومي در جامعه دامن نزنند

 هزار قطعه طيور در استان اصفهان 500واكسيناسيون 
هزار قطعه طيور علـيـه بـيـمـاري         500هاي طيور اداره كل دامپزشكي اصفهان از واكسيناسيون  رييس اداره بهداشت و مديريت بيماري

هزار قطعه طيور عليه بـيـمـاري       500مرحله نخست واكسيناسيون رايگان :  مصطفي كردآبادي گفت.  نيوكاسل در استان اصفهان خبر داد
طرح واكسيناسيون طيور بومي روستايي با هدف افزايش سطح ايمني طيور :  وي افزود.  دراستان اصفهان آغاز شده است 353نيوكاسل در 

مصطفي كردآبادي بـيـان     .  شود بومي و كاهش خطرات انتقال بيماري به واحدهاي صنعتي، بومي و پرندگان آزاد پرواز اين استان اجرا مي 
مرحله اول اين طرح در شهرستان هاي آران و بيدگل، اردستان، اصفهان، برخوار، شاهين شهر و ميمه، شهرضا، دهاقان، خميـنـي   :  داشت

شهر، خوانسار، كاشان، فالورجان، نجف آباد، نايين، مباركه و نطنز با كمك شوراهاي روستاها، بسيج و كاركنان شبكه هاي دامپزشكي اجرا 
مرحله واكسيناسيون  3تا پايان سال جاري :  هاي طيور اداره كل دامپزشكي اصفهان گفت رييس اداره بهداشت و مديريت بيماري.  مي شود

هايي مسري و واگيردار در كشور اسـت   گفتني است؛  نيوكاسل يكي از بيماري.  نيوكاسل طيور روستايي در استان  اصفهان انجام مي شود
 .كه يكي ازراههاي كنترل آن استفاده از واكسن به صورت آشاميدني براي طيور است

 ممنوعيت خروج مرغ از هرمزگان
ايرج حيـدري   .  شده است  با تمهيدات اتخاذشده مرغ مورد نياز در استان به مقدار موردنياز تأمين:  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان گفت

بـا  :  كـرد    موقع مرغ موردنياز استان، خـاطـرنشـان    در جلسه ستاد تنظيم بازار استان هرمزگان با محوريت تأمين مرغ موردنياز با اشاره به اهميت تأمين به
: وي در هميـن رابـطـه اظـهـار كـرد            .  تمهيدات اتخاذشده مرغ موردنياز استان تأمين و مشكلي در زمينه تأمين اين ماده پروتئيني در استان وجود ندارد

ونقـل   حمل:  معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري هرمزگان خاطرنشان كرد.  اند هاي استان با تمام ظرفيت وارد چرخه توليدشده ها و كشتارگاه مرغداري
 هـاي  هاي استان با مديريت فرمانداران است و در صورت درخواست سازمان جهاد كشاورزي فرمانداران مجوز جابجايي بين شهرستان مرغ بين شهرستان

وي با اشـاره بـه       .  خروج مرغ از استان تا حاكم شدن آرامش كامل در بازار استان همچنان ممنوع خواهد بود:  حيدري بيان كرد. استان را صادر خواهد كرد
هاي  صورت سرزده از برخي كشتارگاه براي نظارت بر  روند توليد و عرضه مرغ به بازار استان به:  هاي مرغ استان تصريح كرد بازديدهاي ميداني از كشتارگاه

همچنين رئيس سازمان صنعت، معـدن و    .  مرغ استان در شرق و غرب استان بازديد به عمل آمد و در صورت نياز بازديدهاي ميداني تداوم خواهد پيدا كرد
وسيله شركت پشتيباني امور دام، درصدد جبـران   هاي همجوار و همچنين توزيع گوشت مرغ منجمد به با تأمين گوشت مرغ از استان:  تجارت هرمزگان گفت

 .كمبود گوشت مرغ در استان هستيم

 هاي تكليفي سازمان دامپزشكي كشور آغاز شيوه جديد اخذ تعرفه
با صدور شناسه واريز و متمركز در حساب )  به نمايندگي از دولت( هاي تكليفي سازمان دامپزشكي  امكان اخذ تعرفه: يك مقام مسئول گفت

پور در گردهمايي مديران مالي ادارات كـل     عليرضا رفيعي.  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با زيرساخت سامانه تحت وب فراهم شد
هاي تكميلي خدمات دامپزشكي با صدور شناسه پرداخت شامل شفافيت، تحقق  از آنجا كه اخذ تعرفه:  دامپزشكي استانها در سنندج، گفت

، كمك به كنترل و ارزيابي، تسهيل امور، حركت در مسـيـر   ) تحقق همزمان حق و تكليف مقابل متصدي و متقاضي( برنامه دولت الكترونيك 
رساندن تماس مستقيم ارباب رجوع با كاركنان دولت مي شود، لذا جا دارد تالش تمام هـمـكـاران       خيز و حداقل هاي مفسده حذف گلوگاه

حوزه امور مالي سازمان، همكاري دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات، همراهي ادارات كل در سراسر كشور كه اين امكان را در سـامـانـه        
هاي دامي و شيوع و بروز آن قابل  رئيس سازمان دامپزشكي با بيان اينكه بيماري.  گنجانده اند را قدر نهاد(OPS)پرداخت آنالين سازمان 

كاري كه شما در استانها انجام داده و     : پنهان ساختن نيست و ما بواسطه عملكرد عالي در اين زمينه با سر بلندي حرف خواهيم زد، افزود
كما اينكه با اين شيوه جديد هر استاني كه كوتاهي كند يا برعكس خوب عمل كند، در شبكـه مـويـرگـي       .  مي دهيد موجب افتخار ماست

 )  ITPNews.comادامه خبر در سايت . ( سازمان دامپزشكي كشور براحتي ديده و ارزيابي خواهد شد
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