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 بين اين همه شلوغي تنها يك نفر باشد كه تو را بفهمد بس است
 

 آزاد شدن صادرات، قيمت تخم مرغ را افزايش داد
هزار تومان كاهش يافته بود، خبر آزاد شدن صادرات، نرخ  اين محصول را دوبـاره       ١٢عددي در بازار كه تا  ٣٠قيمت هرشانه تخم مرغ 

هزار تومان رساند، درحالي كه قيمت تخم مرغ هرساله درايام ماه رمضان به دليل كـاهـش    ١٨تومان تا  ٥٠٠هزار و  ١٣افزايش داد و به 
ارديبهشـت   ٣در پي نارضايتي مرغداران درباره كاهش قيمت تخم مرغ در بازار، رضا رحماني وزير صمت در تاريخ .  تقاضا ارزان مي شود

ماه با ارسال نامه اي به رئيس گمرك، صادرات اين محصول را آزاد اعالم كرد اما به نظر ميرسد كه براي تنظيم بازار در كشورمان ديـواري  
پيش از اين نبي پور رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار گفته بود هر كيلوگرم تخـم مـرغ     .  كوتاهتر از مصرف كنندگان وجود ندارد

 .شود تومان زيرقيمت تمام شده توليد عرضه مي ٢٣٠٠تا  ٢٢٠٠
 

 نيازمندي كشور به مؤسسات توليد واكسن
محمدرضا صفري با اشاره به اينكه برنـامـه امسـال      .  تحقيقات واكسن درايران بسيار ضعيف است:  رئيس سازمان نظام دامپزشكي گفت

تحقيقاتي اندكي هـم كـه در       :  است، تصريح كرد   ارزش واكسيناسيون  و شعارروز جهاني دامپزشكي    بهداشت دام  سازمان جهاني 
ها مـطـالـعـه داشـتـه و            هاي تحقيقاتي فراوان داريم تا روي بيماري پذيرد توسط مؤسسه رازي است، نياز به مؤسسه كشور صورت مي

وي با بيان اينكه ارزش واكسيناسيون نياز به توجه و پرداخت بيشتري در كشور دارد، خـاطـرنشـان    .  هاي مناسب با آن توليد كنيم واكسن
تر است؛ واكسيناسيون زماني مفيد خواهد بود كه تحقيقات واكسن مبـتـنـي بـر        تحقيقات توليد واكسن از انجام واكسيناسيون مهم:  كرد

هاي درسـت   رئيس سازمان نظام دامپزشكي كشوربا بيان اينكه بايد شيوه.  كند صورت گرفته باشد هايي كه در مناطق خودنمايي مي بيماري
وي، .  در اين زمينه نيز دچارضعف هستيم كه بايد تالش كنيم تا خالءهاي موجود جبـران شـود    :  واكسيناسيون را آموزش دهيم، تاكيد كرد

متأسفانه دامپزشكان از مزاياي سختي و زيان آور حرفه خود :  ترين بخش حرفه دامپزشكي برشمرد و اظهار كرد واكسيناسيون را از سخت
. هاي تأمين اجتماعي سوق داده است اما دامپزشكان از اين مزيت بي بهـره انـد     محروم هستند؛ دولت اكثر اقشار جامعه را به سمت بيمه

 .اگر قرار است به ارزش واكسيناسيون توجه داشته باشيم بايد به ارزش اركان آن نيز توجه كنيم: صفري تاكيد كرد
 

 نبايد شاهد فروش واكسن دامي باشيم
مقدار واكسن در كشور محدود است و نبايد شاهد واكسن فروشي باشيم؛ واكسن بايد توسط كارشـنـاسـان    :  حسين رضواني تصريح كرد

امروز دامپزشكي :  وي، حوزه فعاليت دامپزشكان را زياد و سخت دانست و تاكيد كرد.  واكسيناسيون، به صورت درست و اصولي انجام شود
مديركل دامپزشكي مازندران با بيان اينـكـه   .  توان جايگاه ويژه آن را ناديده گرفت واحد توليد و عرضه نقش دارد و نمي ٦٠٠٠در بيش از 

ها و تصميم گيري هاي صورت گرفته در سطح كشور، به مرور، وظايف دامپزشكي دولتي به سـمـت دامـپـزشـكـي          بسته به دستورالعمل
با واگذاري منطقي و اصولي وظايف به بخش خصوصي موافق هستيم؛ اينگونه دولت فقـط بـه     :  خصوصي سوق داده خواهد شد، اظهار كرد

مديركل دامپزشكي مازندران با بيان اينكه دامپزشكي نقش مهمي .  هاي اين نهاد نظارت خواهد داشت عنوان نهاد ناظر حكومتي بر فعاليت
ارزش واكسن و واكسيناسيون در توليد و صرفه جويي اقتصادي واحدهاي توليد دامـي تـأثـيـر         :  در امنيت غذايي كشور دارد، اظهار كرد

آخـريـن   :  رئيس شوراي نظام دامپزشكي مازندران نيزاظهار كـرد .  ها بيمه كند تواند توليد را در برابر بيماري اي كه مي بسزايي دارد به گونه
شنبه آوريل هر سال توسط سازمان جهاني بهداشت دام به نام روز جهاني دامپزشك نامگذاري شده است كه بسته به گسـتـره بـاالي        

محمـد حسـن     .  فعاليت دامپزشكان، شوراي نظام دامپزشكي مازندران تصميم گرفته تا هر سال در اين روز مقام دامپزشك را تكريم كند
قانون اساسي بخشي از تصدي گري دولـت در     ٤٤طبق اصل :  گلپايگاني با اشاره به نوپا بودن خدمات نظام دامپزشكي به دامداران گفت

هاي مردم نهاد واگذار شده است كه سازمان نظام دامپزشكي هم  حوزه صدور پروانه پرورش و بهره برداري به بخش خصوصي و سازمان
 .هاي بهداشتي تأسيس و بهره برداري اماكن دامي را بر عهده دارد يكي از آنهاست و وظيفه صدور پروانه

 

 هزارتن نهاده دامي دركردستان توزيع شد ٨٦
هاي پرداخت شده ازمـحـل    ها ونظارت براجراي آنها ونيز مستندسازي درزمينه وام اصالح دستورالعمل: سيداحمد زكريايي نژاد اظهارداشت

 .اعتبارات اشتغال پايدارروستايي تاكنون به خوبي انجام شده و اقدامات خوبي درزمينه توسعه دامداري دراستان صورت گرفته است
تمامي تالش معاونت بـهـبـود    :  هاي اموردام استان دانست وافزود وي سال گذشته را سال خوبي درزمينه پرداخت تسهيالت درزير بخش

معاون بهبود توليدات دامـي  .  ترين زمان ممكن انجام دهد توليدات دامي اين است كه امورات مربوط به بهره برداران ومتقاضيان رادركوتاه
سازمان جهادكشاورزي استان كردستان با تاكيد براينكه برنامه عملياتي و اجرايي طرح افزايش توليد گوشت قرمز تهيه شده است، ادامه 

 .اند همكاران مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي وواحداصالح نژاد دراين خصوص همكاري خوبي بااين معاونت داشته: داد

 ٦١٠٠حداكثر ٦٠٠٠حداقل  فسفات ٩٨٠٠حداكثر٧٢٠٠حداقل  مرغ زنده
١٣١٤٠حداكثر٩٩٠٠حداقل مرغ كشتار ١٦٠٠روس ١٣٥٠-١٣٠٠اكراين ١٣٥٠-١٦٠٠برزيل ذرت   
 ٤٨٠٠برزيل  ٤٢٠٠فول فت  كنجاله سويا  ٦٤٠٠حداكثر ٥٥٠٠حداقل تخم مرغ

 ٢٨٠٠٠حداكثر  ٢٦٠٠٠حداقل  متيونين ٢٥٠٠٠حداكثر ٢٤٥٠٠حداقل  بوقلمون كشتار
 ؟ ليزين ١٨٥٠٠حداكثر١٨٠٠٠حداقل  بوقلمون زنده

١٢٥٠حداكثر١١٥٠كاب  حداقل ١٣٥٠حداكثر١٢٥٠پالس حداقل ١٦٠٠حداكثر ١٥٠٠راس حداقل  جوجه  


