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 به حرفهايتان بيشتر از امضا هايتان اعتبار دهيد

 

 هزار ميليارد تومان است ١٣٥گردش مالي صنعت مرغداري بيش از 
: هزار ميليارد تومان در سال اسـت، گـفـت      ١٣٥مدير كل دامپزشكي استان اصفهان با بيان اينكه گردش مالي صنعت مرغداري بيش از 

دهد صنعت دامپروري ارزش افـزوده، بسـتـر         هزار ميليارد تومان است كه نشان مي ١٠٠ارزش محصوالت دامي توليدي كشور بيش از 
 .كند اشتغال، فعاليت ها و رونق اقتصادي زيادي ايجاد مي

در آيين افتتاح هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور، دامپزشكي و آبـزيـان         -فروردين ماه ٢٧  -شهرام موحدي عصر امروز 
برداران در يك زمان كـوتـاه و مـحـل          هاي جديد است، از طرفي بهره ها و نوآوري ها در دنيا محل عرضه توانمندي نمايشگاه:  اظهار كرد

توانند با دستاوردهاي صنعت مربوطه آشنا شوند و بتوانند با استفاده از آخرين تكنولوژي هاي ارائه شده به راندمان و تـولـيـد     مشخص مي
 . باال برسند

آشنايي تولـيـد   :  وي با بيان اينكه در سال رونق توليد هيچ كسي نمي تواند چشم بر بزرگترين صنعت كشور بعد از صنعت نفت ببندد، گفت
 .شود چرخ صنعت بزرگ دامپروري كشور به خوبي بچرخد كنندگان با صنعتگران در محيط نمايشگاهي باعث مي
بـا عـنـوان         ١٣٠٤دامپزشكي در ايران قدمتي بيش از يك قرن دارد  و در سال   :  مدير كل دامپزشكي استان اصفهان خاطر نشان كرد

هـاي     اولين قانون دامپزشكي ايران تصويب شده است كه نشان از عمر زياد فعاليـت  ١٣١٤موسسه دفع آفات حيواني تشكيل و در سال 
 .دامپزشكي در كشور دارد

 . فعاالن سازمان دامپزشكي فعاالن گمنام عرصه بهداشت هستند كه فعاليت آنها غير قابل كتمان است: موحدي افزود
وي با بيان اينكه دامپزشكي كشور وظايف متعددي در حوزه كتترل پيشگيري و مقابله با بيماري هاي دام و طيور و نيز بيماري هاي قـابـل     

 .شود ميليون نوبت در استان اصفهان واكسيناسيون انجام مي ١٢نزديك به : انتقال بين انسان و دام دارد، گفت
هزار قالده سگ واكسن هاري تزريـق   ١٥مدير كل دامپزشكي استان اصفهان با اشاره به اينكه در استان اصفهان روزانه ساالنه  به حدود 

 .   هاي موجود، اين كار براي پيشگيري از انتقال هاري به انسان ضرورتي اجتناب ناپذير است با وجود سختي: شود، گفت مي
 .هاي دام و طيور كشور را دارد كشتارگاه طيور بيشترين تعداد كشتارگاه ١٧كشتارگاه دام و  ٣٢استان اصفهان با : موحدي تاكيد كرد

 

 تن محموله دامي از البرز صادر شد ٦٣٠
تن انواع فرآورده و محصوالت دامي طي سال گذشته از اين استان  ٦٣٠معاون سالمت اداره كل دامپزشكي استان البرز گفت كه بيش از 

اين صادرات در قالب محموله هاي دام و طيور زنده، آبزيان خوراكي منجمد و زينتي، : به خارج از كشور صادر شد دكتر حسين طرق افزود
 .فرآورده هاي دامي و مكمل هاي غذايي انجام شده است

 .كيلوگرم خاويار به كشورهاي اروپايي صادر شد ٣٣٢تن ماهي خوراكي منجمد و بيش از  ٤٦دراين مدت بيش از : وي اظهار داشت
قطعه ماهي زينتي به كشورهاي همسايه صادر  ٣٠٠هزار و  ٦٧واحدهاي توليدي ماهيان زينتي استان در يكسال گذشته : طرق ادامه داد

همچنين صادرات جوجه يك روزه گوشتي به كشورهاي آسياي ميانه از ابتداي سال جاري : معاون اداره كل دامپزشكي البرز افزود. كردند
 .قطعه بوده است ٥٠٠هزار و  ٤٦٨تاكنون حدود 
 ١٠٤تن عسل،  ٢١، بيش از )گاو و گوساله(راس دام زنده  ٤٤كيلوگرم خرچنگ،  ١٣٥تن پا و پنجه مرغ،  ١٤٠صادرات : وي اضافه كرد

معاون سالمت دامپزشكي استان البرز، صادرات . كيلوگرم ميگو و يك راس اسب از ديگر محموله هاي صادراتي استان دراين مدت است
وي . هزار كيلوگرم تخم مرغ نطقه دار گوشتي را از ديگر اين صادرات دامي برشمرد ١٠٢هزار كيلوگرم گوشت مرغ منجمد و بيش از  ٥٠

هزار كيلوگرم غذاي حيوانات خانگي و  ٧٣٠در اين مدت بيش از : اشاره كرد و گفت ٩٧همچنين به ميزان واردات در اين حوزه طي سال 
 .گوشت گوسفند تازه به كشور وارد شده است ٣٥٧هزار و  ٢٨٧يك ميليون و 

 

 ميليارد ريال غرامت به دامداران خسارت ديده گلستان ٢٠پرداخت 
ميليارد ريال غرامت به دامداران خسارت ديده از بيماري سل و تب مالت از محل منـابـع مـلـي        ٢٠مدير كل دامپزشكي گلستان گفت كه 

 .تامين و پرداخت شد
راس دام مـبـتـال بـه        ٤٤راس مبتال به بيماري سل،  ٦٠١راس دام شامل  ٦٥٠از محل اين اعتبار براي :  غالمرضا محرابي اظهار داشت

 .راس دام مبتال به بيماري هاري، غرامت پرداخت شد ٥بيماري تب مالت و 
همچنمين با هدف كنترل و ريشه كني بيماري هاي سل و تب مالت كه جزو بيماري مشترك انسان و حيوان اسـت، آزمـايـش        :  وي گفت

 .مستمر دام هاي سبك و سنگين استان انجام مي شود
پس از تاييد آزمايشگاه، دام هاي بيمار براي جلوگيري از انتشار بيماري به كشتارگاه هدايت و با تـوجـه بـه خسـارت           :  وي اضافه كرد

 .دامداران، طبق قوانين به صاحبان اين دام ها غرامت پرداخت مي شود
 
 
 

 


