
     روز خوبی رو براتون آرزو می کنم -سالم، صبح بخیر

  تلفن:-سال پانزدهم3605شماره -98/08/12

 
 
 
 

 برای رسیدن به آرزوهایت شجاعت و شهامت داشته باش
 

 های دامی سازی نهاده وجود مشکل انبار برای ذخیره
سازی شود، تصریح کرد:  هزار تن نهاده در استان ذخیره 051رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید 

ای انباار خاا ای باا  هزار تن است، در صورتی که اداره 01در حال حاضر با مشکل تامین انبار مواجه هستیم که ظرفیت انبارهای موجود 

 تواند در اختیار ما قرار دهد. ظرفیت بیش از دو هزار تن را داشته باشد می

تن انواع نهاده دامی از  511هزار و  77ماه ابتدای سال جاری  7ماه در کارگروه تنظیم بازار استان، اظهار کرد: طی  آبان 00اهلل غریب  ذبیح

های دامای  درصد نهاده 04تن از سوی پشتیبانی امور دام تامین شده است. وی افزود:  011هزار و  01بخش خصوصی وارد استان شد و 

هزار تان  051درصد توسط بخش خصوصی توزیع شده است. غریب با اشاره به اینکه باید  50استان توسط پشتیبانی امور دام استان و 

 01سازی شود، تصریح کرد: در حال حاضر با مشکل تامین انبار مواجه هستیم که ظرفیت انبارهای موجود  های دامی در استان ذخیره نهاده

 تواند در اختیار ما قرار دهد. وی گفت: در ای انبار خا ی با ظرفیت بیش از دو هزار تن را داشته باشد می هزار تن است، در صورتی که اداره

هزار تن سهمیه خوراک آبزیان  01هزار تن است. غریب بیان کرد: از  2تن و سویا  711هزار و  7حال حاضر میزان ذخیره ذرت در استان 

پور معاون امور بازرگانی سازمان صمت استاان  درصد آن به استان اختصاص یافته است. در ادامه حسن شمسی 75کشور در بحث سویا، 

برای استان درخواست شد که با توجه به نزدیک بودن قیمت با برنج هندی، استقبال از سوی  0020تن برنج  411گفت: برای ماه گذشته 

تن  711مصرف کننده انجام نشد، مقرر شد در صورت امکان قیمت تعدیل شود تا مردم استقبال بیشتری داشته باشند. وی افزود: تاکنون 

قامام  17مانده است. معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان  بیان کرد: از  تن دیگر باقی 711، در استان توزیع شده و 0020از برنج 

قمم افزایش قیمت داشته که  وازم بهداشتی، شاکار و  02قمم کاهنده و  01ماه نسبت به مهرماه ثابت،  قمم کاال آبان 57کاالی اساسی، 

 چای، گوسفند زنده، روغن خوراکی، سبزی خوردن و خیار جزء کاالهای افزاینده بوده است.

 شود غرب کشور از ترکیه تامین می های دامی مورد نیاز شمال نهاده
غربی کشور  های دامی مورد نیاز شمال غربی گفت: این سازمان با کشور ترکیه برای تامین نهاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

وری در تو ید محاصاوالت دامای  غربی، با تاکید بر افزایش بهره کند. رسول جمیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان می  همکاری

آید. وی از افزایش میزان  های الزم به عمل می غربی کشور همکاری های دامی مورد نیاز شمال اظهار کرد: با کشور ترکیه برای تامین نهاده

مرغ تو یدی استان به منظور جایگزینی بخشی از گوشت قرمز مصرفی خبر داد و بیان کرد: از سوی دیگر احادا   تو ید گوشت مرغ و تخم

وری  شود. جمیمی اظهار کرد: از جممه اقداماتی که برای افزایش باهاره مقیاس دامداری کوچک و بزرگ شیری نیز انجام می واحدهای بزرگ

سازی مصرف انرژی و اصالح ساختار واحدهای دام و طیور و نیز طرح تکمیل، تجهیاز  بینی شده است بهینه در تو ید محصوالت دامی پیش

غربی گفت: از سوی  های دامی در آذربایجان های دو تی دام و طیور است. وی با اشاره به بهسازی و نوسازی جایگاه وری از ایستگاه و بهره

هاای  های صنعتی، تغییر در ترکیب جمعیت دام از کم تو ید به پرتو ید و ایجاد زنجیاره داری دیگر توسعه پرورش گاومیش، ایجاد گاومیش

وری در  های سازمان جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهاره جدید تو ید گوشت مرغ، گوشت قرمز، شیرخام و عسل نیز از سایر برنامه

 تو ید محصوالت دامی است.

 خطر آنفلوانزای پرندگان در کمین مزارع مرغ مادر و تخمگذار
استان کشور هشدار داد و اعالم  02سازمان دامپزشکی نسبت به خطر شیوع بیماری آنفمونزای پرندگان در مزارع مرغ مادر و تخمگذار در 

کرد که درصورت عدم رعایت موازین امنیت زیستی و واکسیناسیون طیور، شیوع این بیماری دور از انتظار نیست. تمام پرندگان نسبت به 

ویروس آنفموانزای حاد پرندگان حساس هستند، اما طبق هشدار سازمان دامپزشکی بی توجهی ما کان مزارع مرغ مادر و تخمگذار استان 

های آذربایجان شرقی، قزوین، ا برز، تهران، قم، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، گیالن و گمستان به رعایت موازیان 

واحد مرغ ماادر،  221کارگاه جوجه کشی و  01امنیت زیستی و عدم واکسیناسیون طیور عمیه این بیماری ؛مهمک است. استان مازندران با 

کشتارگاه فعال به عنوان استان پر تراکم و از قطب های صنعت طیور کشور محسوب می شاود کاه  21واحد مرغداری و  711هزار و  2

صاحبان واحدهای پرورش طیور باید نسبت به کمین بودن این بیماری همواره حساس باشند. سازمان دامپزشکی اعالم کرد که با توجه به 

تغییر فصل و مساعد شدن اکوسیستم ها برای فعا یت ویروس آنفمونزای حاد پرندگان، ضمن تاکید بر ضرورت انجام واکسایانااسایاون 

واحدهای مادر و تخمگذار عمیه این بیماری در اسرع وقت، پرورش دهندگان طیور باید به چندین توصیه توجه جدی داشاتاه بااشاناد. 

نخستین توصیه دامپزشکی قطع ارتباط پرندگان داخل سا ن، دان و آب مصرفی با پرندگان وحشی و آزاد پرواز و فضوالت آنها است و در 

این ارتباط الزم است انبار دان و سا ن پرورش برای این گونه پرندگان غیر قابل نفوذ باشد و محوطه مرغداری فاقد هرگونه جااذباه ای 

برای ورود پرندگان وحشی باشد، چراکه ریخت و پاش دان و رها سازی کود در محوطه و وجود آبگیر و تجمع آب به هر شکل این جااذباه 

را ایجاد می کند. از رفت و آمد غیر ضروری جموگیری شود و در صورت  زوم با رعایت کامل موارد بهداشتی تردد انجام شود ، تاعاویا  

کفش و  باس در هنگام ورود به مزرعه )شامل کارگران و بازدید کنندگان( ضروری است و حوضچه ضد عفونی درب ورودی مازرعاه و 

ورودی سا ن ها همواره فعال باشد، در هنگام ورود به سا ن شستن دست ها با آب و صابون و ضدعفونی آنها و تعوی  کفش یا حاداقال 

 برس کشی کف چکمه با مواد ضد عفونی کننده ضروری است.
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