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 بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس، انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم.
 

 شیوع بیماری تب برفکی در قم
روستای استان درگیر بیماری تب برفکی شده اندد  ققدای  01گله و واحد دامداری در بیش از  021مدیرکل دامپزشکی استان قم گفت: 

رفیعی گفت: از اواخر قذر امسال شاهد افزایش ابتال به تب برفکی در سطح استان بودیم  وی مهمترین عامل شیوع این بیماری را جدابده 

جایی و نقل و انتقال بدون مجوز و بدون سابقه واکسیناسیون دامها عنوان کرد و گفت: زخم و تاول در دهان دام، زخم در پستان، لنگی دام 

و زخم در سم ها، تلفات ناگهانی در گوساله ها و بره های جوان، سقط جنین و مشکل در شیردوشی از جمله عالئم بروز این بیماری است  

رفیعی با اشاره به این که تب برفکی بیماری بدون درمان قطعی است گفت: تنها میتوان از طریق پیشگیری و واکسیناسیون و رعدایدت 

مسائل بهداشتی و قرنطینه ای با این بیماری مقابله کرد  رفیعی از اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در سطح استان خبر داد و 

 4افزود: طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی گوسفندی تا پایان دی در استان ادامه دارد و دامدارانی که ازقخرین مرحله واکسن قندهدا 

 0ماه گذشته میتوانند به واحدهای دامپزشکی مراجعه کنند  وی همچنین از اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی رایگان گاو و گوساله در 

بخش کهک، خلجستان و سلفچگان خبر داد و افزود: تب برفکی گاوی در بخش جعفریه بیشتر بوده و در بخش مرکدزی هدم مدواردی 

 مشاهده شده با این حال فرایند نمونه برداری، مراقبت و ثبت و تحلیل داده ها و این بیماری در این بخش ها ادامه دارد 

 درصد از واحدهای دامداری 04تعطیلی 
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور با اشاره به اینکه شرایط فعلی عرضه گوشت، فقط به نفع دالالن است، گفت: بعد از اجدرای 

درصد واحدهای دامداری کشور تعطیل شد  سعید سلطانی سروستانی با اشاره به اینکه هنوز هیچ تصمیمدی  41ها،  قانون هدفمندی یارانه

ای است که باید بگوییم خدو  بده حدال  برای رفع انباشت دام در کشور اتخاذ نشده است، گفت: در حال حاضر، وضعیت بازار به گونه

کنند  وی با بدیدان  فروشد و هم مصرف کننده گران می خرد و در این میان هم، فقط دالالن سود می دالالن؛ چون هم تولیدکننده ارزان می

هزارتومان است، افزود: در حال حاضر قیمدت هدر  03هزارتومان و گوسفند زنده  22اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده 

هزارتومان باشد که بعضا این قیمتها  22هزارتومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفند  31کیلوگرم گوشت گوساله برای مصرف کنندگان باید 

گیرد  مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره بر لزوم وجود تشکیالتی که صفر تا  شود و گرانفروشی صورت می در بازار رعایت نمی

ها بر عهده دولت نیسدت و  اقدامات مربوط به تولید، بازار و توزیع گوشت را عهده دار باشد، گفت: در هیچ کجای دنیا این مسئولیت 011

ها موفق عمل کنند؛ بنابراین باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنند  سلطانی اضافده کدرد:  توانند در اجرای این مسئولیت ها نمی دولت

ها باشند؛ بلکه بدایدد  تأمین کنندگان گوشت در حال حاضر که با انباشت دام در کشور مواجه هستیم، نباید فقط به فکر خودشان و خارجی

کنند که در پداسد   های مازاد را خریداری و انباشت و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند؛ اما سوال اینجا است که چرا این کار را نمی دام

 خواهند   باید گفت چون قنها به دنبال سود خود بوده و البته سود قنی هم می

 هزار تن محصول دامی به کشور های اروپایی و آسیایی 71صادارت بیش از  
دالر برای کشور ارزقوری به همراه داشته است   معاون سالمت اداره  240میلیون و  01صادارت محصوالت دامی استان اصفهان بیش از 

تن محصول دامی از این استان به بازارهای روسیه و  312هزار و 02کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 

دالر ارز قوری به هدمدراه داشدتده  240میلیون و  01حاشیه خلیج فارس ارسال شده که این میزان صادارت برای استان و کشور بیش از 

درصدی سود حاصل از فرو  این محصوالت به متقاضیان خدار  از  22درصدی  میزان صادرات و  21است   محمد کشتکار از افرایش 

نوع محصول شامل قالیش دامی ، تخم مرغ ،ماهی ،لبندیدات و  22کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: در این مدت 

تن خامه پاستوریزه برای اولین بار در چند سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت:  011هزار  2پرندگان زینتی صادر شده است   وی به صادرات 

 روغن ، کره و پنیر خامه ای نیز از دیگر محصوالت جدید صادراتی استان  در این مدت بوده است 

 ثبت نام کارگاه آموزشی بیماری های مهم متابولیک طیور
شرکت توسعه تجارت وشه با شعار تبدیل علم به محصوالت نو و دانش بنیان و در راستای ادامه برگزاری کالس هدا و کدارگداه هدای 

قموزشی تخصصی در صنعت مرغداری و دامپروری قصد دارد کارگاه قموزشی بیماری های مهم متابولیک طیور را برگزار نماید  این کارگداه 

جاده تهران برگزار خواهد شدد  سدرفصدل هدا و  2در دانشگاه گیالن واقع در شهر رشت، کیلومتر  001۱بهمن  2در روز چهار شبنه 

موضوعات قابل مطرح در این کارگاه شامل قسیت، نقرس، سندرم خونریزی دهنده کبد چرب، سندرم کبد و کلیه چرب، سدنددرم مدر  

ناگهانی ) سکته (، لنگش و سندرم تلفات ناگهانی هیپوگلیسیمیک می باشد  مدرس این کارگاه دکتر رضا طوایف ) بورد تخصصی بیمداری 

هزار تومان می باشد که شامل پکیج قموزشی، گدواهدی پدایدان دوره،  011های طیور ( می باشد هزینه حضور و ثبت نام در این کارگاه 

پذیرایی و ناهار می باشد و به علت محدودیت در زمان و تعداد ثبت نامی ها، صرفا ثبت نام افرادی قطعی می باشد که تاری  واریز قن هدا 

زودتر به دست ستاد اجرایی برگزاری این کارگاه رسیده باشد  متقاضیان کسب دانش موضوع این کارگاه می توانند جهت ثبدت ندام و 

 تماس حاصل نمایند  110330212۱2و  11111302012کسب اطالعات بیشتر، با شماره های 

 0077حداکثر  0077حداقل  فسفات 0077حداکثر0077حداقل  مرغ زنده
13670حداکثر10200حداقل مرغ کشتار    1600روس  1350برزیل  ذرت 
  0007فول فت  0007سویا پلت    کنجاله سویا  0077حداکثر  0507حداقل تخم مرغ

 00777 متیونین 00077حداکثر 00777حداقل  بوقلمون کشتار
 0077 لیزین 07777حداکثر00077حداقل  بوقلمون زنده
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