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 تالش کن هر کاری را قبل از موعد مقرر به پایان برسانی.
 

 ITPNewsاجرای اولین وبینار تخصصی صنعت مرغداری و دامپروری توسط 

 ثبت نام وبینار تخصصی واقعیت های سیاسی صنعت مرغداری
و باا  ITPNewsتوسط موسسه خبری و اطالع رسانی  8931دی ماه  52اولین وبینار تخصصی صنعت مرغداری و دامپروری ایران در 

 برگزار می گردد. liveو به صورت زنده   -شاخه ایران -دبیر انجمن جهانی علوم طیور -سخنرانی آقای مهندس مصطفی سید مصطفوی 

و کسب یک امتیاز -شاخه ایران -شرکت کنندگان در پایان این وبینار موفق به دریافت گواهینامه حضور از سوی انجمن جهانی علوم طیور

 می شوند. ITPNewsحضور در وبینارهای 

امتیاز می توانند اقدام به دریافت برگه تائیدیه حضور  81و کسب حداقل  ITPNewsشرکت کنندگان با استمرار حضور خود در وبینارهای 

 نمایند. ITPNewsمعتبر خود در وبینارهای 

 

 شما می توانید جهت ثبت نام و حضور در این وبینار تخصصی از لینک زیر استفاده نمایید:
www.ITPNews.com/webinar/23 

 

ثبت نام برای حضور در وبینارها محدود می باشد و میزان ثبت نام ها منوط به تعداد اعالمی برای مشخصات هر وبینار است و کد ورود باه 

وبینارها تنها برای یک شماره همراه ارسال میگردد. شرکت ها، سازمان ها، دانشگاه ها و افرادی که می خواهند بیش از یک نفر اقدام باه 

مشاهده وبینار نمایند می توانند با داشتن یک کد ورود یک خروجی از سیستم خود گرفته و بر روی یک مانیتور مرکزی یا پروژکتور آن را 

دقیقه می باشد و مخاطبین می توانند اقدام به مطرح نمودن پارساش  82:91برای عموم در دسترس قرار دهند.ساعت اجرای این وبینار 

 های خود و دریافت پاسخ ها از طریق سخنران آن باشند.

 درصدی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال جاری ۹۹کنترل 
برای کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اظهارداشت: ساال  31و  39های  رئیس سازمان دامپزشکی در رابطه با  اقدامات این سازمان  در سال

با طغیان آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مواجه شدیم و به همین منظور در طرح ملی کنترل این ویروس عالوه بر اقدامات معمول شامل رصد  893۱

ساازی و  برداران، شناسایی قطعی بیماری، ماعادوم های صنعتی، آموزش بهره و پایش بیماری در همه مناطق روستایی، حیات وحش و مرغداری

اجرا کردیم. وی افزود: ویروسی کاه در  8939مراقبت شعاع بیماری، طرح هدفمند واکسیناسیون را به مدت سه سال در این طرح ملی در سال 

درصد  33ها بیش از  ها و اتحادیه های دامپزشکی، همکاری مرغداران، تعاونی به کشور آسیب زد هنوز وجود دارد، اما امسال با توصیه 893۱سال 

آمایاز  تواند مخاطره روز دیگر به دلیل تغییرات آب و هوایی می ۰1پور افزود: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تا حداقل  این ویروس کنترل شد.رفیعی

های بهداشاتای  کنیم که همچون گذشته در چارچوب طرح ملی کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و توصیه باشد؛ بنابراین به مرغداران اعالم می

تشکیال  ها ای را در استان ها عمل کنند. وی ادامه داد: برای اینکه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مجددا صنعت طیور را درگیر نکند، کمیته دامپزشکی

ها را مامایازی  مرغداری  گذار کشور است. این کمیته ایم که شامل اعضایی از سازمان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران تخم داده

دهد. این ممیزی کمک بزرگی کرده است تاا  گذار را نمی کند و به هر مرغداری که شرایط تولید تخم مرغ نداشته باشد، اجازه جوجه مرغ تخم می

های گیالن، ماازنادران،  استان  هایی که ریسک باالی بیماری دارند، شناسایی و کنترل شوند. رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: به مرغداری

و  گلستان، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی و فارس واکسیناسیون هدفمند را توصیه کردیم؛ زیرا به دلیل تراکم طیور

 ها نیز در مسیر حرکت پرندگان مهاجر هستند. ها باال است و از طرفی این استان تخم مرغ، ریسک بیماری در این استان

 بی ثباتی نرخ حمل و نقل عامل گرانی نهاده های دامی
،بازار غالت  5151مشاور اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: با توجه به تعطیالت سال نو میالدی انتظار می رود از اوایل ماه ژانویه 

ش منطقه دریای خزر بخشی از رونق خود را از دست بدهد. شاهمیر با اعالم این مطلب اظهارکرد : در منطقه دریای خزر هنوز معامالت غالت کاه

و نقال شود. وی افزود: به دلیل عدم ثبات نرخ حمل  ها از طریق بنادر ماخاچکاال و آکاتاوا جابجا می پیدا نکرده است و حجم انبوهی از این محموله

ارشاد های دامی ثابت باقی بماند. مشاور  توان انتظار داشت که قیمت تمام شده اقالم وارداتی به ایران از جمله غالت و نهاده کاال از روسیه نمی

 های دام وطیورایران با تاکید بر تأثیر متغیر بودن شاخص قیمت حمل و نقل در نرخ نهایی محصوالت وارداتی تصریاح اتحادیه واردکنندگان نهاده

 ها ها حاضر به جابجایی محموله شود، تعداد محدودی از کشتی کرد: با توجه به شرایط اقلیمی روسیه که منجر به یخ زدگی سطح رودخانه ولگا می

الش کند. شاهمیر ادامه داد: ت شوند و همین امر زمینه بی ثباتی در قیمت حمل و نقل و افزایش این مؤلفه در قیمت نهایی محصوالت را مهیا می می

شود تا مسیرهای جایگزین )هرچند که دورتر بااشاناد   فروشندگان جهت ایفای تعهدات قراردادی خود برای تحویل محموالت غالت موجب می

اره دربابرای تحویل بار به مشتریان انتخاب شوند که این امر افزایش تقاضا برای جابجایی کاال از بنادر ماخاچکاال را به دنبال داشته است. وی 

های دامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خریداران ایرانی با مساله مدت دار بودن ثبت سافاارش  مشکالت واردکنندگان ایرانی غالت و نهاده

کنند تا با ماذاکارات جادی باا  شود بنابراین تالش می مواجه هستند و اگر در بازه زمانی مشخصی کاال را وارد کشور نکنند این مجوز ابطال می

 ها در اسرع وقت کنند. فروشندگان روسی آنها را متقاعد به تحویل محموله
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