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 اگر به این می اندیشی که دیگران چگونه به تو می اندیشند؟! یا از دیگران می ترسی یا به خودت باور نداری!
 

 نیوکاسل در کمین است
 مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: واکسیناسیون رایگان طیور در راستای مبارزه با بیماری نیوکاسل در حال انجام است.

کاظمی با اشاره به واکسیناسیون طیور بومی در استان زنجان، اظهار کرد: واکسیناسین طیور بومی در روستاها آغاز شده و  محمدباقر حاج

 شود. این واکسیناسیون تا آخر ماه در مناطق پرخطر استان، انجام و واکسیناسیون طیور بومی به صورت رایگان انجام می

وی با بیان اینکه بیماری نیوکاسل یک بیماری شایع در بین طیور کشور و استان است، افزود: به شرط انجام واکسیناسیون هیچ نگرانی در 

هزار قطعهعه  ۰۳۳دهیم، به طوری که در طول یک ماه واکسیناسیون  این خصوص وجود ندارد و ما همیشه اقدامات پیشگیرانه را انجام می

کاظمی تصریح کرد: واکسیناسیون این بیماری در کشور به طور معداوم در طعیعور  های در دست اقدام است.حاج طیور بومی جزو برنامه

 های پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری نیوکاسل، استفاده از واکسن مخصوص است. شود. یکی از موثرترین راه صنهتی انجام می

دهعد.  های ویروسی در طیور است که چندین گونه از پرندگان را تحت تأثیر قرار معی ترین بیماری یکی از مهم (NCD)بیماری نیوکاسل 

هایی از آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی ادامه  بیماری در کانادا، ایاالت متحده و برخی از کشورهای اروپای غربی کنترل شده است. در بخش

پذیر است. ایمنعی  دارد و انتقال آن از طریق هوا، تماس مستقیم با پرندگان آلوده یا حامل، تماس با ترشح و فضوالت پرندگان آلوده امکان

 زیستی خوب، جدایی موارد آلوده و واکسیناسیون مناسب باید به عنوان روش کنترل و پیشگیری از این بیماری انجام شود.

 

 شرقی خسارت دیدند واحد دامداری در زلزله آذربایجان ۰۵۵
آبان در این اسعتعان  ۰۱راس دام سبک و سنگین در زلزله  ۰۰۳۳شرقی با اشاره به تلف شدن  رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان

 اند. درصد خسارت دیده  ۰۳۳تا  ۰۳واحد دامداری هم از  ۰۳۳گفت: بیش از 

اکبر فتحی در حاشیه بازدید از روستای زلزله زده ورنکش بخش ترکمانچای شهرستان میانه در گفتگو با خبرنگعاران دربعاره تعلعفعات 

کشاورزی و دامداری زلزله آذربایجان شرقی گفت: براساس بررسی های انجام شده، بخشی که بیشترین خسارت را از این زلزله دیعده 

دیده از این بخش نیز دامداری ها هستند.رئیس سازمعان جعهعادکشعاورزی  است بخش کشاورزی است و بیشترین زیرمجموعه آسیب 

استان گفت: با توجه به سرد شدن هوا و در ارتفاعات بودن بخشهای زلزله زده، تهیه محل نگهداری موقت برای دامهای زنعده کعار را 

 مشکل کرده است و باید تا زمان ساخت و ترمیم دوباره دامداری ها از این دام ها نگهداری کنیم.

درصعد از کشعاورزان و  ۰وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تهداد بسیار کمی از کشاورزان و دامداران تحت پوشش بیمه هستند و تنها 

دامداران خسارت دیده تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هستند.وی افزود: درباره بقیه کشاورزانی که تحت پوشش بیعمعه 

نیستند به جمع بندی رسیدیم و در شورای مدیریت بحران استان مصوب شد که خسارات این دامداران و کشاورزان در دولت تامین شعود 

های تلف شده و مبلغی هم برای نوسازی اماکن دامی به صورت تسهیالت پرداخت شود.وی از اقدامعات   و مبلغی برای جبران خسارت دام

روی این سازمان به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی برای جبران خسارات زلزله در بخش کشاورزی گفت و اعالم کرد: درصعدد   پیش

ها هستیم و قرار است درباره کم و کیف آن تصمیم گیری نهایی شود اما بناست که خود دامعداران  تامین تسهیالتی برای نوسازی دامداری

 های خود بپردازند. تسهیالت را بگیرند و به بازسازی دامداری

 

 میلیون قطعه جوجه ریزی در کردستان صورت می گیرد ۰۵ساالنه 
میلیون قطهه جوجه ریزی صورت می گیرد که بخشی از این کار حاصل عملکرد  ۰۳رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ساالنه 

 مناسب شرکت گاز در زمینه تامین انرژی مرغداری ها است.

وی افزود: توسهه روز افزون صنایع تولیدی این استان مرهون توسهه شبکه های گازرسانی است و یکی از شاخص های تعوسعهعه هعر 

استان افزایش ضریب زیرساخت ها برای افزایش صنایع تولیدی و تامین انرژی بطور مستمر و مداوم برای بهره مندی صنایع بوده و بعا 

 بررسی این شاخص میزان تاثیرگذاری شرکت گاز استان کردستان مشهود است.

جهفری به اختالف قیمت فرآورده های گوشتی با سوخت های گوناگون اشاره کرد و یادآور شد: اگر گوشت مرغ با سوخت گاز طبیهعی بعه 

مرحله فرآوری و مرحله فروش برسد قیمت تمام شده آن در هر کیلو در مقایسه استفاده از سوخت های فسیلی کمتر بوده و باعث می شود 

 فرآورده های گوشتی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی به فهالیت مطلوب مرغداری ها در سطح استان اشاره کرد و بیان کرد: با برنامه ریزی های مطلوب شرکت گاز استان کعردسعتعان در 

میلیون قطهه جعوجعه  ۰۳جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی مرغ گوشتی و عملکرد مناسب این شرکت در زمینه تامین انرژی، ساالنه 

ریزی صورت می گیرد که در این حوزه در سطح کشور جزو استان های برتر قرار گرفته و این امر فقط با تامین منابع انرژی که بیشتریعن 

 سهم به گاز طبیهی تهلق دارد، میسر شده است. 
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