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هدف گذاري، مقابله با چالش ها و توجه به مسائل کلی و 
اجرایی در مدیریت تولید، رمز موفقیت -جزئی فنی

.واحدهاي گاوداري است

دکتر اکبر اسدیان 
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان

استفاده از سیستم هاي خنک کننده براي گاوهاي شیرده 
و مخصوصاٌ گاوهاي اتنظار زایمان از کارهاي اساسی 

.جهت افزایش تولید و کاهش هزینه ها است

دکتر غالمرضا قربانی 
استاد گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

دبـیـر   ) 95مـرداد 23تسنیم  ( رقابت عربستان با ایران براي صادرات لبنیات به عراق 

ترکیه و عـربسـتـان    :  درصدي صادرات لبنیات کشور خبرداد و گفت13انجمن صنایع لبنی کشور از کاهش 
جزء کشورهاي صادرکننده لبنیات به عراق و پاکستان هستند و رقـیـب جـدي بـراي ایـران مـحـسـوب                   

: رضا باکري در مصاحبه با رادیو اقتصاد از تأخیر پرداخت مشوق صادراتی لبنیات گالیه کرد و افزد. شوندمی
طلبد دولت در پـرداخـت مشـوق      هاي صادراتی در توسعه صادرات برکسی پوشیده نیست و مینقش مشوق

وي همچنین با بیان اینکه روند صادرات لبنیات به روسیه بسـیـار   . صادراتی سرعت عمل بیشتري داشته باشد
هاي لبنی به سایر مقاصد صـادراتـی   میزان صادرات فرآورده:  کند است و پیشرفت چندانی ندارد اظهارداشت

: دبیر انجمن صنایع لبنـی کشـور گـفـت        . درصد افت داشته است13هاي گذشته نسبت به مدت مشابه سال
هاي کوچک با مشـکـالت     کنند اما شرکتهاي بزرگ با ظرفیت کامل خود اقدام به تولید و توزیع میشرکت

وي در ادامه با اشاره به این جمله که اختصاص مشوق صادراتی به لبنیات تنها در حـوزه  . زیادي مواجه هستند
وي . گـیـرد  اي مـی   با این اقدام صنعت لبنیات جان تازه:  صادرات این محصوالت اثربخش خواهد بود، افزود

هاي جـدیـد و       براي رفع مشکالت صنعت لبنیات در بخش داخلی به راهکارها و سیاستگذاري:  اظهار داشت
هیچ یک از   :  اي است، تصریح کردباکري با بیان اینکه بحث خروج از رکود مسئله پیچیده. کارآمد نیاز است

راهکارهایی که تاکنون براي خروج از رکود در صنعت لبنیات اتخاذ شده نتوانسته است گره اي از مشکالت 

وي در ادامه . دولتمردان براي خروج از رکود در این صنعت به فکر چاره اندیشی اساسی باشندکند و را باز 

هایی که ساالنه بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته باشند به تناسب ارزش صـادرات بـه         شرکت: گفت
هاي که از رشد صـادراتـی قـابـل       گیرد البته ناگفته نماند شرکتهاي صادراتی تعلق میها مشوقاین شرکت

دبیر انجمـن صـنـفـی       .هاي صادراتی در اولویت خواهند بودتوجهی برخوردار باشند از حیث پرداخت مشوق
: صنایع لبنی با اشاره به اینکه دولت نقش بسیار موثري در بهبود روند صادرات لبنیات دارد، اظـهـارداشـت       

تسـهـیـل    :  وي تصریح کـرد . دولتمردان تاکنون براي بهبود صادرات لبنیات از هیچ تالشی دریغ نکرده است
هـاي نـاشـی از        توانـد زیـان    هاي صادرات یکی از اقدامات مثبت دولت است که به میزان زیادي میمشوق

این اقدام نتـیـجـه    :  باکري همچنین از عرضه لبنیات در بورس کاال خبر داد و افزود . صادرات را پوشش دهد
مثبتی در بازار لبنیات داشته است و به طور قطع و یقین بورس کاال کمک بسیـار زیـادي در بـازار مـزبـور              

گـیـرد و     در حال حاضر صادرات لبنیات به کشورهاي عراق و افغانستان صورت مـی :  وي گفت. خواهد کرد
دبیر انجمن صنفی صـنـایـع    . توان گفت که شرایط صادرات به این کشورها در وضعیت متعادلی قرار داردمی

ترکیه و نیز عـربسـتـان    :  لبنی در پایان با اشاره به کشورهاي رقیب ایران در زمینه صادرات لبنیات هم افزود
جزء کشورهاي صادر کننده لبنیات به عراق و پاکستان هستند و رقـیـب جـدي بـراي ایـران مـحـسـوب                   

دهد؛ مواد غذایی به ویژه تولیدات دامی نقش اساسی و حـیـاتـی در اسـتـقـالل           ها نشان میبررسی. شوندمی
اي از   کنند و دسترسی آحاد جامعه به غذاي کافی و مطلوب و نیـز سـالمـت تـغـذیـه          جوامع بشري ایفا می

از آنجائیکه شیر و سایر مـواد  . استهاي آینده هر کشوري محورهاي اصلی توسعه جوامع و زیر ساخت نسل
شود افزایش کمی و بهبود کیفی این مواد غـذایـی از     لبنی مهمترین منبع تأمین پروتئین حیوانی محسوب می

.آیدهاي هر کشوري به شمار میاهم سیاست

رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق ) 95مرداد26مهر ( شود شیرتازه به شیرخشک تبدیل می

تن شـیـر مـازاد        1800روزانه :  بازرگانی تهران از کاهش قدرت خرید شیر از سوي مردم خبر داد و گفت
کاوه زرگران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران کـه بـا حضـور        . شودتبدیل به شیرخشک می

اجراي قانون مالیات مضاعف در بخش صنایع غذایی بـه  :  وزیر بهداشت در حال برگزاري است، اظهار داشت
تواند با توجه به فضاي اقتصادي کشـور، بـه ضـرر          دلیل نکاتی که وزارت بهداشت و درمان داشته، خود می

اکنون به دلیل رکود فعلی، شاهد کاهش فروش محصوالت غذایی هسـتـیـم و        بخش تولید باشد چرا که هم
تن شیر مازاد تبدیل به شـیـر     1800امروز در صنعت لبنیات به عنوان یکی از صنایع شاخص غذایی، روزانه 

دلیل تبدیل شـدن    :  رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود. شودخشک می
رسـد اجـراي مـالـیـات          شیر تازه به شیرخشک آن است که مردم توان خرید این کاال را ندارد؛ به نظر می

در حـال    :  زرگران تصـریـح کـرد     . مضاعف باعث شود سفره مردم کوچکتر شده و سالمت آنها به خطر افتد
هاي اجرایی آن اگر فراهم شود، ممکن است بتوان اجـرا    حاضر اجراي این سیاست عملی نیست اما پتانسیل

تري عملیاتی کرد و این در شرایطی است که روح قانون مالیات بر ارزش افـزوده نـیـز          را در پروسه کوتاه
کنندگان اخذ شود تا کاالیی که با سالمتی مردم منافات دارد، کمتـر فـروش     مالیات باید از مصرف»گوید می

؛ در حالی که هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته این قانون را اجرایی کند و فشار آن به جاي تحمـیـل   «برود
وي . شـود کنندگان، از جیب تولیدکننده یا به تولیدکننده وارد شده و از جیب وي پـرداخـت مـی       به مصرف

کـنـنـده    گرم است که از مواد غذایی به مصـرف 11میزان نمک روزانه مجاز براي هر فرد :  خاطرنشان کرد
هاي ما نشانگر این است که کمتر از یک گرم از این میزان نمک از طـریـق   یابد اما اعتقاد و بررسیانتقال می

رسد و بیش از پنج گرم آن از طـریـق مصـرف نـان وارد بـدن                    کنندگان میمحصوالت غذایی به مصرف
به دلیل اشکاالت زنجیـره  :  رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت. گرددمی

رسـد بـایـد در        شود که به نظر میکنندگان وارد میگندم، آرد و نان، نمک بیش از حد مجاز به بدن مصرف
این رابطه یک کار ملی انجام داد

معاون بهبود تولیدات   )95مرداد24ایسنا  (ترین چالش تغذیه دام دو رگ و بومی           مهم

: هاي آماده خوراك دام گفت    دامی سازمان جهادکشاورزي استان همدان با تأکید بر اهمیت استفاده از بلوك           
هاي دو رگ و بومی عدم استفاده صحیح از موادغذایی           هاي تغذیه دام  ترین چالش درحال حاضر یکی از مهم    

تن بلوك آماده خوراك دام به       600که سال گذشته    محمد نظرپور، با بیان این     .منطبق با نیازهاي دام است    
تن بلوك آماده خوراك دام به منظور فوق         600تا پایان امسال    :  دامداران تحول داده شده است، اظهار کرد      

وي با بیان اینکه به ازاء هر کیلوگرم بلوك خوراك دام             .در اختیار دامداران تحت پوشش قرار گرفته است        
ریال یارانه تشویقی پرداخت شده      2000آماده خریداري شده توسط دامداران از طریق این معاونت مبلغ             

هاي بومی افزایش یافته    هاي اخیر با توسعه اقدامات اصالح نژادي پتانسیل تولید دام         در سال: است، ادامه داد
که اگر با نیازهاي غذایی جدید دام همراه نباشد نه تنها کمکی به افزایش تولید نکرده بلکه به نوعی                             

هاي به دست آمده خواهد بود که به منظور جلوگیري از ضرر و                گرد همراه با از دست دادن فرصت       عقب
زیان ناشی از این مهم عالوه بر توجه دادن دامداران به تامین کلیه نیازهاي غذایی دام، تولید بلوك آماده                       

معاون .متناسب با نیاز دام طی چند سال اخیر به طور جدي در دستور کار معاونت امور دام قرار گرفته است                     
مولتی )  قرص(بلوس٦٠٠٠بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزي استان همدان همچنین از توزیع               

اجراي پروژه توسعه استفاده    :  هاي استان خبر داد و گفت     مینرال رایگان حاوي مواد معدنی در بین دامداري       
هاي اخیر به منظور تامین مواد معدنی مورد نیاز دام مورد استفاده             هاي معدنی در تغذیه دام از سال      از بلوس 

هاي مراتع استان همدان و     با توجه به کمبود برخی از مواد معدنی در خاك         :  وي اظهار کرد  .قرار گرفته است  
گیرد، ها مورد استفاده قرار می    هاي تولیدي از این اراضی که به منظور تعلیف دام         به تبع آن فقیر بودن علوفه

استفاده از مواد   :  نظرپور تصریح کرد  .استفاده از مواد معدنی کم مصرف به میزان کم مورد نیاز دام است                
6000ها خواهد داشت و براي این منظور در سال گذشته            معدنی تاثیر بسزایی در تولید مثل و سالمتی دام         

هاي تحت پوشش استان توزیع و مورد استفاده قرار         هاي بلعیدنی بین دام   مورد بلوس معدنی در قالب قرص     
بنابراین از  :  وي ادامه داد  .جاري نیز به همان مقدار در تعهد شهرستانها قرار گرفته است            گرفت و در سال   

این طریق مواد معدنی، عناصر غیرآلی مورد نیاز بدن براي رشد مطلوب و مناسب عضالت و عملکرد                          
طور بیشترین تاثیر خود را     ها و همین  ها و سلول  هاي بدن، هورمون  چنین اجزاء ضروري آنزیم   اعصاب و هم  

عالوه بر توجه دادن دامداران به تامین کلیه نیازهاي           :  نظرپور یادآور شد  .در سالمتی و تولید مثل دام دارد       

عاونت مطور جدي در دستور کار      طی چند سال اخیر به      غذایی دام، تولید بلوك آماده متناسب با نیاز دام          

امور دام قرار گرفته است

مدیرعامـل اتـحـادیـه سـراسـري           ) 95مرداد30مهر( هزارتن شیرخام از دامداران7خرید 

مـیـلـیـاردتـومـان بـه صـورت تـوافـقـی از                    10هزارتن شیرخام به ارزش   7دامداران با بیان اینکه تاکنون
عـلـیـرضـا     .دولت هنوز مطالبات دامداران را پرداخت نکرده اسـت : تولیدکنندگان خریداري شده است،گفت

مـتـاسـفـانـه      :  عزیزالهی با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام از دامداران همچنان ادامه دارد، اظـهـار داشـت       
هاي تامین کننده منابع مالی، بودجه مصوب این طرح را در اختیار سازمان مرکزي تعاون روسـتـایـی      دستگاه

کنـد، بـدون     اند و درحال حاضر این سازمان، سه ماه است که شیرخام را از دامداران خریداري میقرار نداده
بینی کرده بود بودجه این طـرح را    وي با اشاره به اینکه دولت پیش.اینکه پولی به آنان پرداخت کرده باشد

صندوق توسعه ملی هم این مساله را نپذیرفته و پولی در   :  از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند، گفت
مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران، میزان خریـد  .اختیار سازمان مرکزي تعاون روستایی قرار نداده است

: تومان اعالم و اضافه کـرد   1300هزار تن با متوسط قیمت هر کیلوگرم 7توافقی شیر خام را تاکنون حدود 
میلیارد تومان به دامداران بدهی دارد که حتی ریالی از آن را نیـز پـرداخـت      10در حال حاضر دولت حدود 

البته نسبت به روزهاي قبل از اجـراي    :  عزیزالهی وضعیت بازار شیر را نامطلوب دانست و گفت.نکرده است
تومان رسیده بود، شرایط تا حدودي بهـتـر شـده و قـیـمـت             1150طرح خرید توافقی که نرخ این کاال به 

تومانی، هنـوز تـفـاوت زیـادي دارد و             1440تومان رسیده؛ اما این عدد با نرخ مصوب 1250شیرخام به 
.انـــددامـــداران بـــه شـــرایـــط مـــطـــلـــوبـــی کـــه مـــدنـــظـــرشـــان بـــوده، نـــرســـیـــده                         



این در صورتی است که قیمت هـاي    . کاهش رو به رو بود % 5با رهادر هفته گذشته با توجه به پیش بینی هاي قبل قیمت نهاده هاي جو در هفته گذشته با کاهش محسوسی دیده شده به طوریکه این نهاده در بازا
قیمت باالي ذرت دانه اي در بـازار بـا       ود یکی از دالیل کاهش جو در بازار،فروش جو داخلی در بورس کاال و عرضه آن به مقدار زیاد در کل کشور می باشد که این امر باعث شده با وج. جهانی تغییر نکرده است

.پیش بینی می شود طی هفته هاي آینده با توجه به برداشت ذرت داخلی و باز شدن انبارها توسط پشتیبانی قیمت این محصول کاهش یابد. افزایش قیمت جو خارجی روبه رو نباشیم

: قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 205دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 200دالر             قیمت گندم  روس تحویل بنادر شمالی   165قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

دالر430دالر                        قیمت کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی    210قیمت ذرت روس تحویل بنادر شمالی    

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
کادر مدیرتی و فنی مجتمع کشت و دام هـالل    با سخنرانی   گفتمان آزاد و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیريکالس آموزشی 
نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همـچـنـیـن     48با 18-20، ساعت 1395/05/25در تاریخ احمر نیشابور 

جناب آقاي دکتر علـی  با سخنرانی روشی نوین در اندازه گیري تولید پروتئین میکروبی:  همچنین متذکر می شود . حضور گاوداران برگزار شد
.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20، ساعت 1395/06/01در تاریخ فرامرزي 

رتبه اول خراسان رضوي در تولید گوشت قرمز کشور

95درصد پیش بینی تولید گوشت قرمز در برنامه اقتصاد مقاومتی استان براي سال   27/3برآورد شده است که معادل هزار تن20میزان تولید گوشت قرمز در خراسان رضوي حدود95طی سه ماهه اول سال 

هـزار  71استان حدود در مجموع تولید گوشت قرمز حاصل از دام سبک و سنگین1394در سال:  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي با ااعالم این مطلب اظهار داشت. می باشد
هـزار  428میلیـون و      7استان خراسان رضوي با وجود : سیدجعفر حاجی مجتهد افزود.درصد تولید کشور می باشد و در بین استان ها رتبه اول کشور در تولید گوشت قرمز را دارد8/81تن بوده است که معادل 

از این استان بـه خـارج از         هزارراس دام سبک25هزار راس و در سه ماهه اول سال جاري 180راس گوسفند و بز بیشترین تعداد گوسفند و بز کشور را داراست و در راستاي اقتصاد مقاومتی در سال گذشته 
کشور صادرشده است

:مقاومت هاي آنتی بیوتیکی ،خطري بزرگ براي سالمت در قرن بیست و یکم

جعـفـر عـطـار       . خطري بزرگ براي سالمت انسان عنوان کردکم رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، مقاومت هاي آنتی بیوتیکی را در قرن بیست و ی
بیوتیک ها در جمعیت دام و طیور و آبزیـان  تی مقاومت آنتی بیوتیکی ریشه در مصرف و تجویز بی رویه آنتی بیوتیک ها به طور مستقیم توسط پزشکان به بیماران و همچنین مصرف بی رویه آن:  باشی مقدم گفت

هاي سازمان بهداشت جهـانـی مصـرف      براساس گزارش:  وي مقاومت آنتی بیوتیکی را خطري جدي براي بشریت دانست و افزود. این مقاومت می تواند از جمعیت دامی به جمعیت انسانی نیز انتقال یابد.  می باشد
در مزارع پرورش طیور تـخـمـگـذار و       :  عطارباشی خاطر نشان کرد. برابر استاندارد جهانی است که نشان از تجویز و مصرف بی رویه آن ها توسط پزشکان به بیماران دارد16آنتی بیوتیک هاي انسانی در ایران 

آنتی بیوتیک هاي مشوق رشد همیشه در جیره مرغان وجود دارد و خطر ایجاد مقاومت هاي آنتی بیوتیکی در اثر مصرف این نوع آنتی . گوشتی در ایران از آنتی بیوتیک هاي مشوق رشد تقریبا استفاده نمی شود
به منظور همراهی با مبارزه جهانی بـرعـلـیـه ایـجـاد           : وي تصریح کرد.درحالیکه استفاده از آنتی بیوتیک ها به منظور درمان، داراي یک دوره چند روزه بوده وخطر کمتري را در پی دارد. بیوتیک ها بیشتر است

م مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک در طول دوره پـرورش  تخمقاومت هاي آنتی بیوتیکی به عنوان یک خطر بزرگ سالمت در قرن بیست و یکم سازمان دامپزشکی کشور اقدام به اجراي طرح تولید گوشت مرغ و
تا کنون با افزایش تولید ، نیاز رو به رشد بازار مصرف را 1387عطارباشی با اشاره به اینکه خراسان رضوي به عنوان پیشتاز در تولید مرغ گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک از سال . ،در سطح کشور نموده است

امکان :  وي اظهار داشت. تن در روز در اولین واحد تولیدي آغاز شده و تاکنون تعداد این واحدها افزایش یافته است3تولید تخم مرغ بدون مصرف آنتی بیوتیک به میزان 1392درسال : فراهم کرده است؛ گفت

.آن روند تولید رو به افزایش استبعتن از این محصول در استان موجود می باشد که هم در زمینه تولید مرغ گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک و هم تخم مرغ آن ، متقاضیان و به ت40تولید روزانه 

95در چهار ماهه ابتدائی سال PCRدرصدي آزمایشات33افزایش : رئیس آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي خبر داد

درصد افزایش داشته است دکتر 33آزمایشگاه مرکزي در چهار ماهه ابتدائی سال جاري در مقایسه با سال گذشته PCRبه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي، براساس آمار، آزمایشات
، قطعه کوچکی از ژنوم PCRدر آزمایش . می توان به تشخیص قطعی بیماري هاي مختلف دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل پرداختPCRدر آزمایشگاه بیوتکنولوژي با انواع روش هاي : مهران قائمی بافقی گفت

در چهار ماهه ابتـدائـی   PCRدرصدي آزمایشات 33افزایش وي با اشاره به.گیردیک یا چند عامل بیماریزا تکثیر شده و در نتیجه وجود یا عدم وجود آن عامل بیماریزا در نمونه آزمایشی مورد ارزیابی قرار می
راه انـدازي شـده اسـت کـه             )  پروتکـل 150مجموعا (موجود بوده و بیش از یک آزمون براي هر عامل بیماریزا PCRدر بخش بیوتکنولوژي، براي اکثر عوامل بیماریزا روش هاي مختلف آزمایش : سال افزود

در بخش بیوتکنولوژي آزمایشگاه اداره کل انجام پذیرفته در حالی کـه در      PCRآزمایش 1186تعداد 95در چهار ماهه ابتدائی سال :  دکتر قائمی تصریح کرد. مجموعه اي ارزشمند و منحصر به فرد می باشد
با توجه به توانمندي آزمایشگاه اداره کل در بخش بیوتکنولوژي، تعدادي : وي خاطر نشان کرد.درصد رشد را نشان می دهد33آزمایش بوده است که در مقایسه 892چهار ماهه ابتدائی سال گذشته این تعداد، 

و 4و 1، هرپس ویروس اسبی PPRري هاي دامی تب برفکی، هاي آزمایش شده از سایر استان هاي کشور جهت تائید تشخیص عامل بیماریزا به آزمایشگاه مرکزي ارسال می گردد که شامل نمونه بیمااز نمونه
، می توان به افزایـش تـعـداد      PCRاز دیگر دالیل افزایش تعداد آزمایشات :  دکتر قائمی اظهار داشت.  و آئروموناس بوده استIHN ،IPN ،VHS ،SVCنیز نمونه بیماري هاي ماهیان سردآبی و گرمابی شامل 

.نمونه هاي ارجاعی به بخش بیوتکنولوژي جهت آزمایشات تب برفکی و تعیین نوع گوشت اشاره نمود


