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 رهبران خوب کاری می کنند که افراد احساس کنند در دل مسائل قرار دارند نه در حاشیه.
  

 شیوع آنفلوانزا ربطی به صنعت طیور ندارد
مدیر کل دامپزشکی استان یزد با رد شایعات مربوط به شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و منع مردم از مصرف گوشت مرر  در یرزد  

 اعالم کرد: آنفلوانزای مطرح شده در کشور از نوع انسانی و خوکی است و ربطی به صنعت طیور ندارد. دکتر علی اکبر حدادزاده با اشاره به

این که آنفلوانزای مطرح شده در کشور از نوع انسانی و خوکی است و ربطی به صنعت طیور ندارد  اظهار کرد: در استان یزد هریرن نروع 

های تولید شده در بازار یزد نریرز  آلودگی آنفلوانزای مربوط به پرندگان شایع نشده و استان در وضعیت آرامی قرار دارد از طرفی تمام مر 

ای نسبت به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نداشته باشند و در این رابطه خراطررنشران کررد:  سالم هستند. وی از مردم خواست تا دغدغه

ها در این حوزه وجود دارد به دنبال اجرای طرح کنترل سالمت کامل و پایش پرورش طیور قبل از اعرزام بره  عالوه بر این که تمام نظارت

ها نیروهای ناظر دامپزشکی  این مسئله را کنترل کنند و در صورت هر نوع مشکلی اجرازه  کشتارگاه هستیم به طوری که در تمام کشتارگاه

کشتار داده نشود. حدادزاده با بیان این که موضوع هورمون نیز در صنعت مرغداری یزد به هین وجه وجود ندارد  گفت: این اشتباه عرامره 

پذیر نیست. وی ادامه داد: اگر مر  با هورمرون رشرد  های هورمونی در یزد از نظر علمی و اقتصادی به هین وجه امکان مردم در زمینه مر 

هزار تومان عرضه شود تا برای مرغدار صرفه اقتصادی داشته باشرد. وی  ۰۶کرده باشد  باید هر کیلوگرم از گوشت آن در بازار به قیمت 

های بدن است به طوری که در زمان تررشر   ها شبیه به هورمون کند و  کارکرد آن ها از نظر علمی به صورت پالس عمل می افزود: هورمون

ها هرورمرون  شود؛با این احتساب باید در چندین نوبت در روز به مر   میزان آن در بدن  زیاد و پس از مدتی از میزان آن در بدن کاسته می

 تزریق شود که این اقدام از نظر علمی و اقتصادی ممکن نیست.

 

 شاید صادر کننده دام زنده شدیم
نایب رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی پیگیر لغو ممنوعیت صادرات دام زنده است  از احتمال صرادرات 

در آینده ای نزدیک خبر داد. سید احمد مقدسی با اشاره به نامه دامداران به مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای آزاد شدن صادرات دام 

 زنده  گفت: نظر وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مساعد است و آنها در حال پیگیری هستند که این ممنوعیت لغو شود.

وی اظهارامیدواری کرد: در آینده ای نزدیک صادرت دام زنده از کشور از سر گرفته شود.مقدسی اضافه کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس 

و عراق و همچنین کشورهای منطقه اوراسیا می توانند از مقاصد صادرات دام ایرانی باشد.وی با اشاره به روند نزولی قیمرت دام زنرده  

هزارتومان در حال حاضر رسیده است. وی قیمت تمام شده ترولریرد  52هزار در ابتدای سال به  93ادامه داد: قیمت دام زنده سنگین از 

 هزارتومان ضرر می کنند. ۰هزارتومان اعالم کرد و افزود: دامداران در هر کیلوگرم از تولید خود حدود  93هرکیلوگرم دام زنده سنگین را 

 

 افتتاح پایانه عرضه مستقیم گوشت طیور تا پایان سال
ریزی  ریزی استان تهران از افتتاح پایانه عرضه مستقیم گوشت طیور تا پایان سال خبر داد و گفت: برنامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه

های همین پایانه برای صادرات محصوالت کشاورزی نیز استفاده شود.ترکی در حاشیه بازدید از انبارهای سازمان ترعراون  شده از ظرفیت

آباد شهرری تا پرایران سرال  روستایی استان تهران در شهرستان شهرری اظهار کرد: پایانه عرضه مستقیم گوشت طیور در منطقه امین

های موجود در این پایانه عرضه مستقیرم مرحرصروالت کشراورزی  برداری خواهد رسید. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت جاری به بهره

برداری خواهد رسید.ترکی با تاکید بر اینکه استفاده از این پایرانره  به بهره 30۶۶روستاییان نیز در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال 

توان از آن برای صرادرات  برای صادرات محصوالت کشاورزی نیز مدنظر ما است  افزود: وسعت و ظرفیت این پایانه تا حدی است که می

محصوالت کشاورزی نیز بهره برد. وی همچنین از نهایی شدن سند توسعه و اشتغال روستایی با همکاری سازمان تعاون روستایی استان 

درصد از سند توسعه و اشتغال روسترایری اسرتران  0۶تا  52های مربوطه بیش از  تهران خبر داد و گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه

 شود. تهران آماده شده و تا پایان سال رونمایی می

 

 کند اندونزی جوجه را جایگزین موبایل می
هرزار  5های هوشمند بکاهد. تاکنون  آموزان به نگهداری از جوجه  از اعتیاد آنها به تلفن دولت اندونزی تصمیم دارد با ملزم کردن دانش

آموزان ابتدایی و راهنمایی توزیع شده است.خبرگزاری آلمان از شهر باندونگ اندونزی خبر داد مسئوالن این شهر از  جوجه در میان دانش

های همرراه اخرترصرا   اند تا کودکان وقت کمتری را به تلفن آموزان برای نگهداری را آغاز کرده چندی پیش کار تحویل جوجه به دانش

 آموزان ابتدایی و راهنمایی توزیع شده است. هزار جوجه در میان دانش 5دهند.شهردار این شهر در این رابطه گفت: تاکنون 

در میان این کودکان و نوجوانان تروزیرع  «از من نگهداری کن»ها داخل قفسی که روی آن نوشته شده است  او خبر داد: هر یک از جوجه

 شده است.
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