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 جهان را  فقط هنر و ادبیات می تواند  نجات  دهد.
 

 شناسایی یک کانون آنفلونزا فوق حاد پرندگان در کرمانشاه
های طیور دامپزشکی استان کرمانشاه از شناسایی یک کانون آنفلونزا فوق حاد پرندگان در این استان خبرر  رئیس اداره بهداشت و بیماری

داد. علیرضا حیدری گفت: مخزن بیماری آنفلوانزای فوق حاد، پرندگان وحشی با عاملیت ویروس است که از دو بعد اقتصادی و بهداشتری 

اهمیت دارد.وی افزود: استان کرمانشاه در فصول سرد سال در مسیر پرندگان مهاجر قرار دارد از سوی دیگر عواملی باعث جرابریرایری 

کانونی از بیماری آنلفوانزای فوق حاد پرنردگران در اسرتران  ۶۹شود. این مسئول گفت: از اواخر سال  بیماری از نقاط مختلف کشور می

شد، مشراهرده  کرمانشاه مشاهده نشد اما امسال یک کانون بیماری در منزلی واقع در مرکز شهر صحنه که در آن طیور بومی نگهداری می

قطعه خروس محلی از یک وانت بار دوره گرد که معلوم نیست از کریرا وارد ایرن  ۰۷شده است. وی تصریح کرد: در این منزل فردی 

های استانی و شهرستانی نظیر نیروی انتظامی عبور کررد  شهرستان شده، خریداری کرده است. حیدری گفت: این وانت بار از تمام گلوگاه

و بدون اینکه مانعی بر سر راه داشته باشد، نسبت به عرضه طیور اقدام کرده است.حیدری عنوان کرد: پس از مراجعه این فرد بره اداره 

قطعه مرغ و خروس و بوقلمون با همکاری مررکرز  ۴۷۱دامپزشکی کارشناسان بیماری یاب نسبت به نمونه گیری اقدام کردند و در نهایت 

های مناسب ضدعفونی شد. وی با تاکید بر اینکه مردم از  بهداشت به روش بهداشتی معدوم و دفن بهداشتی و واحد مذکور نیز با محلول

خرید مرغ زنده به دلیل احتمال آلودگی خودداری کنند، عنوان کرد: مردم گوشت مورد نظر برای مصرف را از مراکز عرضه و میاز کره بره 

های طیور دامپزشکی استان کرمرانشراه  شکل بسته بندی تحت نظر دامپزشکی کشتار شده خریداری کنند.رئیس اداره بهداشت و بیماری

شود همچنین پولت های وارد شده نیز از قبل واکسن آنلفوانزای فروق  گفت: واکسیناسیون طیور در واحدهای صنعتی و تخم گذار انیام می

شود  حاد پرندگان دریافت کردند اما طیور بومی تحت کنترل نیستند و وضعیت آنها نامعلوم است.این مسئول افزود: بر همین مبنا تقاضا می

 ها با ممانعت از ورود وانت بارها از انتشار احتمالی بیماری مذکور جلوگیری کند. نیروی انتظامی در گلوگاه

 

 دامداران آماده صادرات مازاد دام در کشور هستند
منصور پوریان دبیر شورای تامین دام کشور درباره آخرین وضعیت تولید دام سبک و سنگین در کشور گفت: در بخش تولید دام سبرک و 

 ایم و وضعیت تا به امروز ادامه پیدا کرده است. های کشور با مازاد دام رو به رو شده در اکثر دامداری ۶۹سنگین از اواخر تابستان 

های مناسب و اییاد مراتع باعث بازگشت تولید به شرایط مناسب شد، امرا  وی در زمینه دالیل وجود مازاد دام در کشور اظهار کرد: بارش

های پررمصررف  شود و تقریبا اغلب مکان مهمترین دلیل انباشت دام در کشور واردات است که در حال حاضر به اشکال مختلف انیام می

ها خرید تضمینی دام  های رفع مشکل انباشت دام اظهار کرد: یکی از روش شود. پوریان درباره راهکار نیازشان از طریق واردات تأمین می

 رود و روش بعدی صادرات محدود دام است که پس از آن دامداران بتوانند کار پرواری دام را میدد آغاز کنند. به شمار می

هایی ازسوی وزارت جهاد کشراورزی صرورت  دبیر شورای تامین دام کشور در ادامه تاکید کرد: برای رفع معضل انباشت دام نامه نگاری

درصرد  ۰۷ای برای صادرات داده نشده است. پوریان گفت: در بخش دام سنگین تقریبا  گرفته، اما هنوز از سوی وزارت صمت هیچ اجازه

جمعیت دامی که اصوال گوشتی است با مازاد دام رو به رو شده است. دبیر شورای تامین دام کشور با بیان اینکه دام مانرده روی دسرت 

دهد گفت: دامی که از حد معمول تیاوز کند از نظر ارزش هیچ افزایش قیمتی نخواهد داشت و سطح گوشت  ها را افزایش می دامدار هزینه

گیرد. پوریان با اشاره به اینرکره دام  ها دامدار تحت فشار قرار می شود که به دلیل افزایش هزینه نیز از نظر کیفیت با کاهش رو به رو می

و دامردار   کیلوگرم را رد کرده ۰۷۷های سنگین وزن  کیلوگرم به بازار عرضه شود، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از دام ۱۷۷باید در وزن 

شود گفت:  ها کاهشی نمی را با مشکالتی مواجه کرده اند. پوریان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود انباشت دام در کشور چرا قیمت

هرزار  ۵۰هزار تومان و هر کیلو دام سبک زنرده  ۵۰شرایط تولید با شرایط بازار فرق دارد به طوری که قیمت دام سنگین زنده کیلویی 

رود. دبیر شورای تامین دام کشور تاکید کررد: ورودی  هزار تومان به فروش می ۴۷۷تومان است، اما هر کیلوگرم گوشت در بازار حداقل 

 دهد. بازار اساسا در اختیار تولید کننده نیست و در اختیار مراکز بسته بندی، قصابان و ... است و دامدار تنها کار تولید را انیام می

میلیون رأس افزایش یافته، اما به دلیل برحرث واردات  ۴۰دبیر شورای تامین دام کشور تاکید کرد: در پاییز امسال جمعیت دامی حدود 

ها حاکی از آن  روند صعودی پیدا کرده و شنیده ۶۰و  ۶۹های  آغاز و در سال ۶۰انباشت دام تشدید شده است. وی افزود: واردات از سال 

 ماند. هزار تن گوشت منیمد نیز قرار است در کشور توزیع شود به همین دلیل مشتری برای دام داخل کشور باقی نمی ۰است که 

ای نیست گفت: باید شرایط خرید دام تعریف شود و در این بین دام سنگین از جرمرلره  پوریان با بیان اینکه خرید تضمینی دام کار ساده

 گوشت گوساله نسبت به گوشت وارداتی قیمت باالتری دارد که به همین دلیل خرید تضمینی آن به صرفه نیست.

های گوشت وارداتی با گروشرت  دبیر شورای تامین دام کشور در ادامه به خرید تضمینی دام سبک اشاره کرد و گفت: در این بخش قیمت

 های قبل گوشت دام سبک از سوی دولت خریداری و ذخیره سازی شود. تواند همانند سال داخلی تقریبا برابر است و می

ها را خریداری کند و یا اجازه بدهد که دامداران تولریردات  تواند به صورت تضمینی بخشی از تولیدات دامداری وی در ادامه گفت: دولت می

 خود را صادر کنند و در کنار آن نیز واردات انیام شود.
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