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 تو میتوانی تمام آن چیزهایی باشی که رویایش در دلت است، اگر خودت را باور کنی.
 

 های سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از آنفوالنزای فوق حاد پرندگان توصیه
 استمرار هوشیاری توسط پرورش دهندگان طیور برای عدم مواجهه با ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ضروری است.

، سازمان دامپزپزشپکپی ک پور 7931با تهیه به اجرای برنامه ملی کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چهار نسخه متفاوت در سال 

توانست سنگین ترین بحران بهداشت دام ک ور را در سال گذشته مهار و با اجرای این برنامه ضمن تامین نیاز  تخم مرغ ک ور، باعپ  

.لذا با توجه به تغییر فصل و مساعد شدن اکوسیستم ها در شش شد ک ور ایران در فهرست ک ورهای صادر کننده تخم مرغ  قرار گیرد.

حوزه آبریز ک ور برای فعالیت ویروس، ضمن تاکید بر ضرورت انجام واکسیناسیون واحدهای مادر و تخمگذار بر علیه این بپیپمپاری در 

 اسرع وقت، رعایت موارد زیر بطور اکید به پرورش دهندگان طیور توصیه گردد:

به هر طریق ممکن از ارتباط پرندگان داخل سالن، دان و آب مصرفی با پرندگان وح ی و آزاد پرواز و فضوالت آنها جلوگیری نماییپد.  -7

در این ارتباط الزم است انبار دان و سالن پرورش برای اینگونه پرندگان غیر قابل نفوذ باشد و محوطه مرغداری فاقد هرگونه جاذبپه ای 

 برای ورود پرندگان وح ی باشد.ریخت وپاش دان ورها سازی کود در محوطه ووجود آبگیر وتجمع آب به هرشکل این جاذبه راایجاد کند.

 از رفت و آمد غیر ضروری جلوگیری کرده و در صورت لزوم با رعایت کامل موارد بهداشتی تردد انجام شود. -2

 تعویض کفش و لباس در هنگام ورود به مزرعه )شامل کارگران و بازدید کنندگان ( ضروری است. -9

ها را فعال نگه دارید و در هنگام ورود به سالن شستن دستها با آب و صابون و  حوضچه ضد عفونی درب ورودی مزرعه و ورودی سالن -4

ضدعفونی آنها و تعویض کفش یا حداقل برس ک ی کف چکمه با مواد ضد عفونی کننده ضروریست. رعایت بهداشت و اصول قرنطینه در 

ورودی سالن به مراتب از محوطه  با اهمیت تر است بطوریکه از غیرآلوده بودن کلیه وسایل، مواد ، آب، دان و افراد ورودی به سالن بپایپد 

 اطمینان حاصل کنید.

های بیرونی خودرو به  از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه پاک جلوگیری شود و در موارد بسیار ضروری نسبت به ضدعفونی قسمت -5

 صورت کامل اقدام شود.

 خودرو حمل تخم مرغ، کارتن تخم مرغ و دان قبل از ورود به مزرعه و یا بارگیری در مبدا مورد شست و و ضد عفونی قرار گیرد. -6

درواحدهای تخمگذار ترتیبی اتخاذ شود تاتخم مرغ خوراکی به گونه ای به بیرون از مرغداری انتقال یابدکه خودرویی وارد مپحپوطپه  -1

 پاک ن ود.

 کلیه رفت و آمدهای افراد به واحد را ثبت و ضبط کنید. -8

های پرورش طیور، پارک پرندگان و به طور کلی محل تجمع پرندگان غیر از واحپد خپودتپان  از حضور در بازار پرندگان زنده ، محل -3

 خودداری کرده و ترتیبی اتخاذ کنید تا پرسنل واحد نیز همین ممنوعیت را اجرا کنند.

 از ورود پرنده جدید به واحد ) بویژه در مزارع مرغ مادر ( تا اطالع ثانوی خودداری کنید. -71

 

 استمرار کاهش قیمت دام در بازار
هزار تومان بوده کپه در  98تا  91هزار تومان و دام با وزن باال  41تا  93پوریان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام سبک با وزن پایین 

 تومان کاهش داشته است. 511مقایسه با هفته اخیر یک هزار و 

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام ک ور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و ک اورزی گروه اقپتپصپادی بپاشپگپاه 

هپزار  41تپا  93خبرنگاران جوان، از استمرار افت قیمت دام در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو دام سبک با وزن پایین 

تومان کاهش داشته است. وی  511هزار تومان بوده که در مقایسه با هفته اخیر یک هزار تا یک هزار و  98تا  91تومان و دام با وزن باال 

ها باالست و هپر  با اشاره به اینکه قیمت دام سنگین کماکان روبه کاهش است، بیان کرد: در حال حاضر ترافیک دام سنگین در دامداری

 یابد که از این رو باید تدابیری برای کاهش ترافیک دام اندی یده شود. شود، احتمال شیوع بیماری افزایش می چه سرمای هوا زیادتر می

 بیشتر بدانید :

 درصدی نرخ دام زنده ۰۲کاهش 

های دامداری به حدی باالست که بپا  ها بیان کرد: انباشتگی دام سبک و سنگین در واحد پوریان با تاکید بر خروج انباشت دام در دامداری

 کیلوگرم باید تمهیداتی، برای خروج آن اندی یده شود. 62تا  61افزایش وزن دام به بیش از 

های پاییز و افزایش جمعیت دام سبک روند کاه ی قیمت اسپتپمپرار  رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده ادامه داد: با توجه به زایش

 خواهد داشت، از این رو سیاستی در خصوص صادرات باید اتخاذ شود تا دامداران از حی  کاهش قیمت متضرر ن وند.

های اخیر اُفت محسوسی داشته که ایپن امپر در بپازار  به گفته وی، با توجه به ازدیاد عرضه دام در برابر تقاضا قیمت در مقایسه با ماه

 گوشت بی تاثیر نبوده است.
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