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 اينكه به دوستان خوب و مهربانتان بي احترامي ميكنيد شاخ بازي نيست، بيشعوريست

 ترين صادركنندگان گوشت كدام كشورها هستند؟ بزرگ
بر اساس ليست ارائه شده در خصوص كشورهايي كه بيشترين ميزان صادرات گوشت گوساله در جهان را دارند، برزيل در جايگاه نخست قـرار    

 .گرفت
گفتني اسـت    .  ترين صادركننده گوشت گوساله در سراسر جهان شناخته شد ، بزرگ2019و همچنين  2017طبق آمار ارائه شده، برزيل، در سال 

 .كه همواره در برزيل و آرژانتين، سرعت رشد ميزان صادرات گوشت رو به افزايش بوده است
د قرار دايي هايي كه انجام داده، به شدت مورد انتقا ز رود، به دليل جنگل ترين كشور در زمينه صنعت دامداري به شمار مي در حالي كه برزيل، بزرگ

ها هكتار جنگل، براي نگهـداري   دانيم، گاوها نياز به تامين غذا و همچنين محل نگهداري دارند؛ به همين سبب، ميليون همانطور كه مي.  گرفته است
 .و تامين غذاي اين حيوانات از دست رفته است

 .روند ترين صادركنندگان گوشت گوساله در سراسر جهان به شمار مي قابل ذكر است كه هند در جايگاه دوم، و استراليا در جايگاه سوم بزرگ
 .مشاهده نماييد ITPNews.comجدول اين مطلب رو مي توانيد در سايت 

 

 شد oieايران نامزد ميزباني سي و سومين اجالس منطقه اي 
كشور منطقه و هييت رئيسه و نيز مدير كـل سـازمـان         35در شهر سندايي كشور ژاپن با حضور  oieمراسم اختتاميه اجالس منطقه اي 

 . بهداشت جهاني دام برگزار شد
در اين مراسم ابتدا دستاوردها و چالش هاي پيش رو در حوزه مديريت بيماري ها در منطقه با تمركز بر بيماري تب برفكي بحث و بررسي 

ايران گزارشي مبسوط از نتايج اجالس تب برفكي شيراز و محورهاي نقشه راه تدوين شده را ارايه و خواستار همگرايي در كل منطقه . شد
سپس كليه پيش نويس اسناد مورد بررسي شده در طول روزهاي گذشته در اجـالس بـه راي       . براي مبارزه و ريشه كني اين بيماري شد

مورد بـحـث قـرار         2023و  2021در پايان موضوع ميزباني اجالس سال .  جلسه گذاشته شده و همگي مورد تصويب نهايي قرار گرفت
 2023كشورمان ايران نامزد برگزاري اجالس بعدي در سـال     2021با توجه به نامزدي كشور تايلند براي برگزاري اجالس سال .  گرفت

 . شد كه مورد استقبال كليه اعضاي منطقه قرار گرفت
 

 گذاري دام ها است ساخت پالك گوش ، از مشكالت هويت نبود مواد اوليه 
هويت گذاري در دنيا براي كنترل هـاي    :   عباسي در جريان اين همايش با بيان اينكه بحث هويت گذاري دام بحث روز  كشور است گفت

در ايـن طـرح        :   وي طرح هويت گذاري را اولين پله براي انتخاب دام مولد دانست و افزود.  شود بهداشتي وكنترل كشتارگاه استفاده مي
 .توان آمار دقيق و طبق آن برنامه دقيق در توليد و مديريت دام داشته باشيم پستي تعريف مي شود با كامل شدن آن مي جابجايي دام با كد

يك شيوه نامه اي تعيين شـد  :  مدير كل اصالح نژاد بهبود توليدات دامي كشور با اشاره به جدي شدن قاچاق دام در سال گذشته ادامه داد
 .كه بتوان جلوي نقل و انتقال دام را گرفت، مالكان دام موظف شدند اطالعات دام را گزارش و جابه جايي را ثبت كنند

تشكل ها و اتحاديه ها اين ارتباط را ميسر كرده و خـدمـات     :  وي ارتباط مستقيم دولت را با دامپرور غير ممكن عنوان كرد و تصريح كرد 
شـود     ها تحويل داده مي رساني را به دامدار تصريح مي كند، معرفي دام توسط اتحاديه ها و تعاوني ها و بعد از آماده سازي به شهرستان

گذاري بايد قوانـيـن    براي پالك:  عباسي اذعان كرد.  كند و مراكز پيگيري فرايند و معرفي پالك و دريافت هستند دامدار تنها درخواست مي
: وي با بيان اينكه در سامانه هويت گذاري سرعت ثبت بـاال رفـتـه اسـت گـفـت            .  بين المللي رعايت شود كه ما آن را انجام مي دهيم

دهد،  در گذشته سامانه اصالح نژاد و هويت گذاري يكي بوده است كه اكنون جداسـازي شـده تـا         گذاري اصالت دام را نشان مي پالك
مدير كل اصالح نژاد بهبود توليدات دامي كشور ابتدا و انتهاي دام هاي پالك گذاري را  قابل رديابي بـيـان     .  تداخل در فرآيند ايجاد نشود

هاي هويت گذاري دام وارداتي نبود مواد اوليه جهت ساخت پالك گوش است  كه البته دو تا سـه   از مشكالت و چالش:  كرد و اظهار داشت
ها بسيار موثر براي انتقال اطالعات مراكز به دامداري  وي با اشاره به اينكه دهياري.  كارخانه توليد پالك داريم و در حال افزايش آن هستيم

گـذاري دام       زنده موظفند با مراجعه به تعاوني دامداران شهرستان خود نسبت به ثبت و پالك  تمامي مالكان دام:  و برعكس هستند گفت
عباسي بابيان اينكه  اجراي اين طرح از مرداد مـاه سـال       .  هاي خود در سامانه پنجره واحد كشاورزي اقدام و تغييرات آن را به روز كنند

شود و مشـمـول      هر گونه خريد و فروش و جابجايي دام زنده و فاقد پالك ممنوع و قاچاق محسوب مي:  جاري در حال انجام است افزود
براي جابجايي و حمل و نقل دام زنده مالكان يا مباشران حمل دام زنده از مـبـدا تـمـامـي          :   وي ادامه داد.  قوانين مبارزه با قاچاق است

سند حمل بار از سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي، گـواهـي       :  ها به مقصد استان ديگر موظفند در هنگام تردد مجوزهايي مانند استان
 .بهداشتي حمل دام از سازمان دامپزشكي كشوررا اخذ كنند

مدير كل اصالح نژاد بهبود توليدات دامي كشور در پايان مزاياي پالك گذاري دام را هويت دار شدن دام هاي گله، پيشگيري از سـرقـت   
ريزي براي تـولـيـد     دام، تسهيل در دريافت خدمات دامپزشكي و تسهيالت بانكي، افزايش سرعت و دقت در امر بيمه دام كشور و برنامه

ريزي اصالح نژاد جهت بهبود كيفي و كمي توليدات دامي عـنـوان    علوفه مورد نياز دام بر اساس آمار دامي كشور و همچنين  امكان برنامه
 .كرد
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