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 زندگی پیدا کردن خودت نیست، زندگی ساختن خودت است.
 

 مرغ از ایران را لغو کرد+سند کویت ممنوعیت واردات مرغ و تخم
 مرغ از ایران را لغو کرد. با اعالم سفارت کویت در ایران و وزارت صنعت ایران، این کشور ممنوعیت واردات مرغ و تخم

ای به فرزاد پیلتن سرپرست دفتر عرربری و  علیرضا عنایتی دستیار وزیر در امور خلیج فارس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه

مرغ  الملل اتاق بازرگانی ایران با موضوع لغو ممنوعیت صادرات تخم آفریقایی سازمان توسعه تجارت و محمد رضا کرباسی معاون امور بین

مررغ بره  پیوست یادداشت سفارت کویت در تهران در خصوص لغو ممنوعیت صادرات ماکیان و تخرم و ماکیان به کشور کویت نوشت: به

های اخیر افزایش یافته است که از  مرغ در هفته گردد.بنابر این گزارش قیمت تخم کویت جهت اطالع یا هر گونه اقدام مقتضی ارسال می

 توان به افزایش صادرات این محصول به کشورهای همسایه و افزایش مصرف در بازار داخلی، اشاره کرد. دالیل آن می

 22ترا  01تومان رسیده است اما این محصول در بازار  00911هزار تومان افزایش قیمت به  4مرغ با حدود  قیمت مصوب هر شانه تخم

 تومان است. 02911رسد؛ قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ نیز  هزار تومان به فروش می

 

 سازمان دامپزشکی فراتر از تشکیالت اداری دیده شود
گیرد و این نشانگر این است که توجه ما بره  های خود را از حیات اهل می رییس سازمان محیط زیست گفت: معتقدم حیات وحش بیماری

های اهلی روند خوبی طی شده اسرت الرهرتره  بیمارهای حیات وحش باید بیش از پیش باشد. وی ادامه داد: در دامپزشکی نیز درباره دام

زیست تصریح کرد: متاسفانه حیات وحش و بیماریهای حیات وحش ترا حردود  همچنان جای فعالیت بیشتری دارد.رییس سازمان محیط

زیادی به حال خود رها شده است و صرف فعالیتهای ما در حوزه حیات وحش جمع آوری الشه ها است و این نقطه ضعف دامپزشکری در 

 سالهای گذشته است. ما نمی توانیم یک دامپزشکی دام اهلی و یک دامپزشکی حیات وحش داشته باشیم و هر دو در کنار هم باید باشند.

وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی به مفهوم واقعی یک تشکیالت بین سازمانی است و از وزیر جهاد کشاورزی آقای حجتی و االن هرم از 

 آقای کشاورز خواسته ام که سازمان دامپزشکی را فراتر از تشکیالت اداری وزارت جهاد کشاورزی بهیند.

کالنتری تصریح کرد: مسئولیت اصلی بیماریهای حیات وحش برعهده سازمان دامپزشکی است بیش از پیش به این موضوع توجه کرنرد 

سازمان دامپزشکی با توجه به وظایف گسترده ای که دارد اما متاسفانه امکاناتش توسعه پیدا نکرده و حتما باید مانند وزارت بهداشرت و 

درمان بخش خصوصی نیز در سازمان دامپزشکی تقویت شده و گسترش پیدا کند تا از عهده وظایف قانونی خود برآید. وی ادامه داد: یکی 

های بعدی حفظ منابع ژنتیکی است و این یکی از اصول توسعه پایدار است.وی تاکید کرد: مرن  از وظایف ما در راستای حفظ حقوق نسل

متخصص حیات وحش یا دامپزشکی نیستم اما باید از شما حمایت کنم. وظایف کوچک دامپزشکی در سازمان محیط زیست شاخه ای از 

 های بعد باشیم. تشکیالت سازمان دامپزشکی است و خواهش می کنم توجه بیشتری شود تا ما نیز پاسدار خوبی برای نسل

 

 هشدار رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره ممنوعیت صادرات

وزارت صمت دستور عجیب توقف صادرات شیر خشک را صادر کرد. دستوری که با اعتراض ترولریرد کرنرنردگران  99در تابستان سال 

شیرخشک، دامداران و نمایندگان مجلس روبرو شد.به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولید شیر خشک کشور؛ آنها معتقرد برودنرد 

دستور توقف صادرات شیرخشک خارج از اختیارات وزارت صمت و دستوری غیرقانونی است که در نهایت، روند پیشرفت و توسعره ایرن 

شود.علی رغم تعلل وزارت کشاورزی و وعده  کند، بازارهای صادراتی حذف و کشور از درآمدهای ارزی محروم می صنعت را دچار مشکل می

های مکرر وزرای صمت درطی بیش از یک سال گذشته هنوز مشکل تولید کنندگان حل نشده و این صنعت ارز آور از صادرات و حضور در 

بازار های منطقه ای و جهانی محرم است. مهندس سیاوش سلیمی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک کشور در گفت و گویری 

 به مسائل و مشکالت این صنعت پرداخته است.

 

 چرخه تولید طیور در خراسان جنوبی فراهم است
هرا  درصد تولیدی طیور در داخل استان و مابقی در سایر استران ۰1قوسی گفت: چرخه تولید طیور در خراسان جنوبی فراهم است؛ چراکه 

شود.غالمرضا قوسی در نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طهیعی با تولیدکنرنردگران برخرش  مصرف می

کشاورزی و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طهیعی خراسان جنوبی، اظهار داشت: خراسان جنوبی با توجه بره ترنروع 

 هایی است که محصوالت ارزشمند و دارای ارزش افزوده باال است. اقلیمی و شرایط آب و هوایی؛ یکی از استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: محصوالت عناب، زرشک و زعفران محصوالت سازگار با شرایط اقلیمی خرراسران 

هزار نفر شتر دومریرن اسرتران  ۰1جنوبی است که باالترن ارزش قیمتی را دارد و در صنعت دام و طیور به ویژه شتر، خراسان جنوبی با 

 پرورش دهنده است.

درصد تولیدی طیور در داخل استان و مابقی در سایرر  ۰1قوسی ادامه داد: چرخه تولید طیور در استان خراسان جنوبی فراهم است چراکه 

 شود. ها مصرف می استان
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