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1396اردیبهشت هفته  دوم181شماره -سال پنجم

)اردیبهشت12فارس (96میلیون دز واکسن تب برفکی در سال 26بینی تولید پیش

میلیون دز واکسن تب برفکی در سال جاري در این موسسه             13، حسن ایزدي با اشاره به تعهد تولید          خبرگزاري فارس به گزارش خبرنگار کشاورزي     
میلیون دز واکسن تب برفکی توسط موسسه رازي بر اساس تعهد به سازمان دامپزشکی کشور تولید شده بود که هم                         16در سال گذشته    :  اظهار کرد 

همچنین شرکت روناك که با انتقال تکنولوژي         :  وي افزود .اکنون نیز در صورت لزوم ظرفیت افزایش تولید این واکسن در موسسه رازي وجود دارد                   
میلیون دز واکسن تب برفکی شد که این میزان در سال              13کند، در سال گذشته متعهد به تولید          موسسه رازي و با همکاري این موسسه فعالیت می          

.میلیون دز بود10گذشته 

13مهر  (هشدار دامپزشکی درباره شیوع تب کریمه کنگو           
اي از مردم   مدیر کل دامپزشکی استان تهران با صدور اطالعیه    )اردیبهشت

ها و احتمال شیوع تب      خواست با توجه به شیوع فصل گرما، فعالیت کنه           
خون ریزي دهنده کریمه کنگو، اقدامات بهداشتی را در این زمینه رعایت              

اي درباره شیوع بیماري تب خونریزي          این اداره کل طی اطالعیه       .کنند
دهنده کریمه کنگو هشدار داد و از مردم خواست اقدامات پیشگیرانه الزم             

ها، ذابحین،   را در این زمینه رعایت کنند؛دامداران، کارگران دامداري             
ها، قصابها وکلیه افراد مرتبط با دام، باتوجه به شروع              کارگران کشتارگاه 

بیماري فصل گرما و فصل تکثیر و فعالیت کنه ها و احتمال بروز و شیوع                
تب خونریزي دهنده، رعایت نکات و اقدامات بهداشتی  جهت پیشگیري از            

بروز بیماري، ضروري است

15مهر  (هستندهاي نظارتی مقصر بازار آشفته گوشت     دستگاه

رئیس شوراي تامین کنندگان دام زنده شرایط ایجاد شده               )اردیبهشت
هاي نظارتی عنوان      براي بازار گوشت را ناشی ازضعف سیستم                 

ماه است متوقف شده و با مازاد دام در واحدهاي            6صادرات دام :کردوگفت
شرایط پیش آمده    در گفتگو با مهر    منصور پوریان    .پرواربندي مواجهیم 

هاي نظارتی و بازرسی عنوان      براي بازار گوشت را ناشی از ضعف سیستم         
تر براي  ها باید هر چه سریع     ها و سیستم  این دستگاه :  اظهارداشتکرد و   

هاي کنترل شرایط پیش آمده اقدام کنند، البته در حال حاضر نیز دستگاه              
کنند اما چون روند رسیدگی به               مذکور، متخلفان را جریمه می           

کشد، افراد متخلف هم از این فرصت سوءاستفاده             طول می ها  پرونده
ماه است که    6وي با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزي حدود             .کنندمی

از کشور را متوقف کرده و اجازه صادرات به                     صادرات دام زنده     
از بهمن ماه سال گذشته صادرات ما متوقف        :دهد، افزود صادرکنندگان نمی 

رئیس .شودشده است عالوه بر این روز به روز به حجم واردات افزوده می             
همچنین ما با مازاد تولید     :  شوراي تامین کنندگان دام زنده کشور ادامه داد        

پوریان در  .به صورت انبوه در اکثر واحدهاي پرواربندي مواجه هستیم              
واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه وقوع سیل در برخی نقاط                    

مطرح :  کشور سبب گرانی گوشت گوسفندي شده است، تصریح کرد               
کردن این مباحث نوعی خود فریبی است، سیل هیچ تاثیري در بازار ندارد،              

است، علت این گرانی بازار بازي موجود در سیستم نهایی           ها همه بهانه  این
کند دالل دام و دالل       است و تنها کسی که از این مساله سوءاستفاده می             

سیستم نظارت پویایی وجود ندارد که بر این         :  وي اضافه کرد  .گوشت است 
مسائل نظارت دقیق داشته باشد، بنابراین گرانی گوشت یک گرانی کاذب             

هاي نظارتی نهایت    است سیستم داللی با استفاده از ضعف از دستگاه              
.برنداستفاده را می

هزارتن گوشت سفید و قرمز در      40برنامه ریزي براي عرضه     
به گزارش ایلنا، معاون امور        )اردیبهشت10ایلنا     (ماه رمضان    

هزار 40تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي از برنامه ریزي براي عرضه    
تا سه  :  رکنی گفت .تن گوشت سفید و قرمز در ماه مبارك رمضان خبر داد           

و ابتداي  92سال پیش کشور وارد کننده بودیم به طوري که در سال                   
هزارتن را داشتیم و با     50فعالیت دولت یازدهم برنامه واردات نزدیک به         

از همان  :  وي اظهارداشت .هزارتن واردات انجام شد    19مقاومت، نزدیک   
زمان تالش کردیم با وجود پتانسیل هاي موجود چرخه واردات را به                    
صادرات تبدیل کنیم ، اما براي حضور در بازارهاي صادراتی عالوه بر                    
رقابت قیمتی قوانین مناسب براي صادرات، بسته بندي مناسب و کیفیت                

.کشتاري مخاطبین داشته باشیم

KDLFU@............................کانال رسمی دام نیوز در تلگرام



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشـاورزي  (  جناب آقاي دکتر محمد مظهريبا حضور )   2( گفتمان آموزشی بازاریابی در صنعت دامپروري و فرآورده هاي آن

ساعت از دانشجویان،کارشناسان،دامداران و عالقمندان  در سـالـن   نفر 44با حضور 18-20ساعت 96/01/1113در تاریخ ) و منابع طبیعی خراسان رضوي
کـادر  با حضـور      گفتمان انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار گردید همچنین

.در محل مذکور برگزار می گردد 18-20ساعت96/02/18در تاریخمدیریتی و فنی واحد گاوداري جناب آقاي خادم 
)دانشگاه فردوسی مشهد-اردیبهشت ماه11و 10(حضور اتحادیه گاوداران  و دامداران صنعتی خراسان رضوي در نخستین نمایشگاه ساالنه کار فردوسی

کنگو ضروري -هشدار دامپزشکی استان خراسان رضوي به دامداران؛رعایت توصیه هاي بهداشتی براي جلوگیري از بروز تب کریمه
. است

با توجه به شـروع  :  به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، معاون سالمت این اداره کل ضمن اعالم مطلب فوق افزود
و فصل گرما و در نتیجه گسترش فعالیت کنه هاي عامل بیماري، احتمال بروز بیماري در دام هایی نظیر گوسفند و بز، شترمرغ و گاو وجود دارد  
ت جهت جلـوگـیـري از      اسدر صورت بی احتیاطی در کشتار دام و تماس با ترشحات دام آلوده، امکان انتقال این بیماري به انسان قوت خواهد گرفت به همین دلیل الزم

تـالش  :  دکتر محمد رشتی باف اعالم داشت. انتقال این بیماري، هنگام قطعه کردن گوشت و جگر از تماس با ترشحات و خونابه احتمالی جلوگیري و محافظت به عمل آید
غیرمجاز و نگهداري الشه و هایی در خصوص پیشگیري از این بیماري در استان انجام شده که نظارت بر کشتارگاه ها، سم پاشی دام ها، مبارزه و برخورد با کشتار قاچاق
ی دامپزشکی اخذ و نـیـز     اشتها در پیش سرد از جمله این اقدامات بوده و توصیه اکید می شود دام ها قبل از جابجایی، سم پاشی شده و براي حمل و نقل آنها گواهی بهد

بیماري در دام ها عالئم قابل توجهی ندارد و پس از گزش کنه آلوده، ویروس کمتر از یک هفته :  وي گفت.  بازرسی قبل و بعد از کشتار دام ها در کشتارگاه ها انجام شود
طیفی از انواع جـونـدگـان    و در بدن دام باقی می ماند و تنها عالمت آن، تب خفیف بوده و مخزن این ویروس در طبیعت انواع کنه ها به ویژه کنه سخت از جنس هیالوما ،

دکتر رشتی باف عمده ترین راههاي انتقال بیماري به انسان .  .است که در تمام مراحل تکامل کنه، در بدن باقی می ماند و از طریق تخم به نسل هاي بعد منتقل می گردد
شحات و نمـونـه هـاي      ،تررا شامل؛ تماس با دام هاي آلوده، تماس با خون و ترشحات الشه دام آلوده در زمان ذبح، گزش کنه یا دستکاري و له کردن آن، تماس با خون

.بافتی بیمار آلوده ذکر کرد و از دامداران خواست در نگهداري دام ها و تماس با آنها نکات بهداشتی را رعایت کنند

پیرو اطالعیه جدید وزارت راه ،تمامی صاحبان و بهره برداران انبارها و مراکز نگهداري کاال موظفند نسبت به ثبت و تکمیل نمودن 
بدیهی است در غیر .  اقدام نمایندwww.nwms.irاطالعات محل تخلیه خود در سامانه جامع انبارهاي کشور به نشانی اینترنتی

.اینصورت حمل کاال براي واحد مربوط میسر خواهد شد و مسئولیت هرگونه اخالل در تحویل کاال بر عهده مشتري می باشد
به دامداران عزیز توصیه می گردد جهت ثبت نام در سامانه هرچه سریعتر اقدام نمایند و جهت دریافت اطالعات بیشتر با شـمـاره   

.تماس حاصل فرمایند) بازرگانی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي(05136038912-13هاي 


