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 همتای او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید. نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندی بی
 

 واکسیناسیون طیور رشد هفت درصدی داشته است
 ماهه سالجاری رشد هفت درصدی داشته است. ۶مدیر کل دامپزشکی استان قم گفت: واکسیناسیون طیور طی 

 ۵۳ماه اول سال جاری واکسیناسیون شدند که افزایش  ۶هزار رأس دام در  ۰۹۹مهدی رفیعی محمدی اظهار داشت: حدود یک میلیون و 

میلیون دُز  ۶۵۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. مدیر کل دامپزشکی استان قم  با بیان اینکه در نیمه نخست امسال، 

ها استفاده شده است، افزود: واکسیناسیون طیور نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصدد رشدد  انواع واکسن طیور در مرغداری

داشته است. مهدی رفیعی محمدی  با بیان اینکه واکسیناسیون طیور روستایی علیه نیوکاسل با هماهنگی اتحادیه مرغدداران در تدمدام 

هدا داشدتده  روستاهای استان انجام شده است، تصریح کرد: این واکسیناسیون نقش مهمی در کاهش تلفات و ایجاد ایمنی در مرغداری

درصد، در  ۵۶نسبت به سال قبل،  ۰۰ماهه نخست سال  ۶است.  مدیرکل دامپزشکی استان قم بیان کرد: میزان تلفات مرغ گوشتی طی 

 درصد کاهش داشته است.  ۱۶گذار(  های پرورشی پولت )جوجه مرغ تخم درصد و در مرغداری ۵۶گذار  های تخم مرغداری

کاهش داشته است، افزود: در زمدیدنده  ۰۰مهدی رفیعی محمدی مدیر کل دامپزشکی استان قم  با بیان اینکه تعداد تلفات دام در سال 

ای و امدور  ای، تدذدذیده های قرنطینه ها را در این موضوع مانند بحث احداث باغ پرندگان همکاری خوبی با شهرداری قم داریم و حداقل

 ایم و نظارت خود را ادامه خواهیم داد. درمانگاهی باغ پرندگان اعالم کرده

 

 ایم به سختی جلوی افزایش قیمت گوشت را گرفته
ایم، گفت: اگر فکری بده حدال تدامدیدن  رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه با بیان اینکه به سختی جلوی افزایش قیمت گوشت را گرفته

های دامی نشود، باید منتظر افزایش قیمت گوشت قرمز هم باشیم. حسن آمویی، از وضعیت بازار گوشت در کرمانشاه یداد کدرد و  نهاده

های دامی وجود دارد و قیمت تمام شده دام را باال برده، اما تاکنون اجازه افزایدش قدیدمدت  گفت: علی رغم مشکالتی که در تامین نهاده

 تری داریم.  های دیگر بهتر است و قیمت پایین گوشت در کرمانشاه را نداده ایم و وضعیت ما نسبت به بسیاری از استان

رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه  با اشاره به اینکه در حال حاضر به سختی جلوی افزایش قیمت گوشت قرمز را گرفته ایم، یادآور شد: با 

شوند گداهدی  های تمام شده خود مجبور می شوند و یا برای جبران هزینه این روند قصابی ها هیچ سودی ندارند و قصابان یا ورشکسته می

به تخلف دست بزنند. رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه سود قانونی که برای فروش هر کیلو گوشت قرمز در نظر گرفته شدده را هشدت 

 درصد اعالم کرد و ادامه داد: این میزان سود برای شذل قصابی به هیچ عنوان منطقی ینست.

هزار تومان سود دارد، خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده  ۶1تا  ۶۹حسن  آمویی  با بیان اینکه اکنون فروش هر کیلو گوشت گوساله حدود 

 هزار تومان است. ۱۹هزار تومان و قیمت تابلوی قصابی حدود  0۹هر کیلوگرم گوشت گوساله نزدیک به 

هزار تومان اسدت  ۶۹۹ای که قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفند  دهیم، به گونه وی تاکید کرد: برای گوشت گوسفند اکنون ضرر می

ها از سود مختصری که در فروش گدوشدت  فروشند. به گفته رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه، قصابی هزار تومان می ۰۳ها آن را  و قصابی

کنند. آمویی اظهار کرد: با وجود همه این موارد تا زمانی که قیمت دام در میدادیدن  گوساله دارند ضرر فروش گوشت گوسفند را جبران می

تدوان  دهیم. حسن آمویی با بیان اینکه مشخص نیست تا چه اندازه مدی ها را افزایش نمی دام باال نرود، ما هم برای رفاه حال مردم قیمت

های دامی گوشت قرمز را نیز مانند مرغ تحت تاثیر قرار داده و اگدر  روند را به این شکل ادامه داد، یادآور شد: اکنون مشکل تامین نهاده

 فکری به حال این وضعیت نشود باید منتظر افزایش قیمت گوشت قرمز هم باشیم.

حسن آمویی رئیس اتحادیه قصابان کرمانشاه با اشاره به نبود دامداری صنعتی بزرگ که جوابگوی نیاز کشتار گوشت کرمانشداه بداشدد، 

ها باال برود ما هدم  شود و اگر قیمت در این استان افزود: بخشی از گوشت مورد نیاز کرمانشاه از شهرهای دیگر مانند اراک و قم تامین می

 ها در کرمانشاه داشته باشیم. توانیم کنترلی بر قیمت دیگر نمی

 

 پرورش شترمرغ در هرمزگان
در هرمزگان سی و یک مجوز پرورش شترمرغ با ظرفیت صد و بیست و سه  هزار قطعه صادر شده که شش مجوز با ظرفیت دو هدزار و 

 چهارصد  به بهره برداری رسیده است.

تعدادی از واحدهای مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان بستک و در شهر سیاهو روستای کروکان استدان هدرمدزگدان وجدود دارد. 

شهرستان بستک با نزدیک به نود  هزار جمعیت در دویست و سی  کیلومتری غرب بندرعباس واقع است وسیاهو جز بدخدش مدرکدزی 

توان در صنایع تولید کیف و کفش و روغن درمانی عضالنی استفاده  باشد.  از شتر مرغ عالوه بر تولید گوشت می شهرستان بندرعباس می

و نیاسین است. مصرف آن برای افرادی کده  B۶ ،B1های  کرد. گوشت شتر مرغ دارای موادمعدنی ضروری مانند روی، منیزیم و ویتامین

 شود. های قلبی، فشارخون باال و در حال رژیم غذایی هستند پیشنهاد می مبتال به ناراحتی

 0511حداکثر  0011حداقل  فسفات 05441حداکثر 02211حداقل  مرغ زنده
20750حداکثر16000حداقل مرغ کشتار 1500رومانی  1500اکراین    1500برزیل  ذرت   
 ؟ کنجاله سویا  00111حداکثر  00711حداقل تخم مرغ

 70111حداکثر  77111حداقل  متیونین 02111حداکثر 00111حداقل  بوقلمون کشتار
 04111حداکثر  00111حداقل  لیزین 20111حداکثر24111حداقل  بوقلمون زنده
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