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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

بـا  ) 95شهریور 6باشگاه خبرنگاران جوان ( خرید حمایتی شیر خام مرهم درد دامداران شد؟
وجود گذشت سه سال از اجراي نرخ مصوب شیر خام از سوي کارخانه ها وزیان هاي هنگفـت  

چند سالی . دامداران باید گفت که خرید حمایتی به تنهایی نمی تواند مرهم درد دامداران باشد
است که اجراي نرخ مصوب شیر خام از سوي کارخانه ها براي دامداران به یک رویا تـبـدیـل      

بـرایـن   . شده چرا که صنایع لبنی به بهانه هاي مختلف تن به اجراي این مصوبه نـمـی دهـنـد        
اساس،با توجه به افزایش هزینه هاي تولید و عدم اجراي مصوبه شیر خام باید گفت که خرید 
حمایتی به تنهایی نمی تواند مرهم درد دامداران و جبران زیان گذشته آنان باشد از ایـن رو        

.الزم است که دولت با اجراي هرچه سریع تر مشوق هاي صادراتی به کمک دامداران بـیـایـد   

احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به تاثیر خرید حمایتی شیر خام بر بهبـود  
در شرایطی که کارخانه هاي لبنی قادر به رقابت در بازارهـاي  :  وضعیت دامداران، اظهار داشت

از سـوي    تاثیر بسزایی در جذب شـیـر خـام دامـداران          هدف نبودند اجراي خرید حمایتی
همراه داشت چرا که پرداخت مشوق صادراتی از سوي اتحادیه اروپا به کارخانه کارخانه ها به

روزانه هزارتـن شـیـر      :  وي افزود. هاي لبنی، تولیدات داخل را تحت شعاع خود قرار داده بود
تومان از دامداران خـریـداري مـی شـود و ایـن              160خام با میانگین قیمت هر کیلو هزار و 

درحالیست که قبل از اجراي این طرح نرخ شیر خام در برخی استان ها به کمتر از هزار تومان 
:مقدسی با بیان اینکه نرخ فعلی خرید شیر خام از دامداران ایده آل نیست، گـفـت  . رسیده بود

امیدواریم با تخصیص هرچه سریع تر مشوق هاي صادراتی ضمن رقابت بـا رقـبـا و احـیـاي            
رئیس انجمن صنفی گاوداران در پاسخ به این . بازارهاي هدف به قیمت تعادلی نیز دست یابیم

: سوال که کارخانه هاي لبنی به سبب رکود بازار حاضر به اجراي نرخ مصوب نیستند، بیان کرد
با وجود گذشت سه سال از آغاز اجراي این مصوبه باید گفت که در صورت عدم اجراي کامـل  
و به موقع آن از سوي کارخانه ها ، تولید شیر خام متوقف خواهد شد، از این رو الزم است کـه    

خرید حمایتی شیر خام تاثیر . دولت با تخصیص مشوق صادراتی به داد دامداران برسد
همچنین علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران ،   : مثبتی در بازار داشته است

اجراي طرح خرید توافقی شیر خام تاثیر مثبتی بر روند بازار به همراه داشته چرا که تـا  :  گفت
قبل از اجراي این طرح قیمت شیر خام روند کاهشی به خود گرفته بود که خوشبختانـه از دو      

وي با بیان اینـکـه امـکـان       . ماه گذشته تا کنون این طرح به تعادل بازار شیر کمک کرده است
طرح خرید توافقی شیر خام تنـهـا در     :  اجراي این طرح در تمامی استان ها وجود ندارد، افزود

پنج قطب اصلی تولید عملیاتی شده و در سایر استان ها به سبب عدم وجود کارخانه هاي تولید 
عزیزاللهی در پاسخ به ایـن سـوال     . شیر خشک و به صرفه نبودن حمل و نقل اجرا نشده است

بـا وجـود     :  که نرخ مصوب شیر خام از سوي کارخانه ها چه زمانی عملیاتی می شود، بیان کرد
رکود بازار و کاهش هزینه هاي تمام شده دامداران باید این نرخ را به فراموشی بسپارند

عضـو کـمـیـسـیـون         ) 95شهریور 08دانشجو (واردات شیر خشک به کشور ممنوع شد
صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی از ممنوعیت واردات شیـر خشـک بـه کشـور خـبـر               

هاي جهاد کشاورزي سـبـزوار در     در حاشیه بهره برداري از پروژهرمضانعلی سبحانی فر. داد
: هـا اظـهـار داشـت        جمع خبرنگاران این شهرستان با اشاره به اختصاص اعتبارات به تعاونـی 

گیرد تا با خریداري شیر از دامداران، اقدام به تـولـیـد    اعتبارات در اختیار کارخانجات قرار می
وي . شیرخشک کنند و براي صادرات در فصول مختلف سال از این محصول اسـتـفـاده شـود        

میلیارد تـومـان در       200خوشبختانه چندي قبل سخنگوي دولت اعالم کرد که بالغ بر :  افزود
فر با تاکید بر اینکه تولید به شیر در بودجه امسال و سبحانی. این زمینه تامین اعتبار شده است

خوشبختانه این میزان توجـه در    :  اي شده بود، خاطرنشان کردبرنامه پنجم توسعه توجه ویژه
خورد و باید تسهیالت ارزان قیمت در اخـتـیـار دامـداران       برنامه ششم توسعه هم به چشم می

هـاي گـذشـتـه افـزایـش           قرار گیرد تا بتوانند محصوالت تولیدي خود را نسـبـت بـه سـال        
سبحانی فر با بیان اینکه فرهنگ استفاده از شیر باید در کشور نهادینه شود و به فرهنگ .دهند

باید از بازار داخلی کشور عبـور کـنـیـم و بـه سـوي               :  سازي آن توجه ویژه شود یادآور شد
وي با بیان اینکه خوشبختانه کشورهاي آسـیـاي   . صادرات به بازارهاي بین المللی حرکت کنیم

صادرات تحولی عظیم در :  کنند عنوان کردمیانه و روسیه از محصوالت ما به خوبی استقبال می
کند ضمن اینکه در حوزه صادرات شیر، شیر بـایـد بـه صـورت         بخش اقتصاد کشور ایجاد می

سبحانی فر با .لبنیات آماده و شیرخشک صادر شود و در این صورت تقاضاي بازار بیشتر است
در حال حاضر تولید محصوالت نسبت به میـزان  :  اشاره به اهمیت بازار محصوالت اظهار داشت

وي با تاکید بـر ایـنـکـه در           . تقاضا کاهش یافته و مسئوالن باید به بخش بازار هم توجه کنند
هاي سنگینی مـتـحـمـل     گذشته واردات شیر خشک به کشور سبب شده بود تا دامداران ضربه

هاي مرتبط داد و   مجلس شوراي اسالمی تذکرات جدي در این زمینه به دستگاه:  شوند، افزود
.در حال حاضر به صورت جدي از واردات شیر به کشور جلوگیري شده است

معاون امور دامی    )95شهریور  06ایسنا     (ایراننوع محصول لبنی از    600صادرات  
اي شده است که بیش از      در زمینه تولید لبنیات وضعیت به گونه : وزارت جهاد کشاورزي گفت

حسن رکنی در بازدید    .شودکشور صادر می  30نوع محصوالت لبنی از ایران به بیش از          600
تواند میلیون تن گندم می   11امروز کشور با تولید بیش از       :  از یک مجتمع صنعتی، اظهار کرد     

وي با اشاره به تولید لبنیات در کشور         .جشن خودکفایی در تولید این محصول را برگزار کند         
نوع 600اي شده است که بیش از          در زمینه تولید لبنیات وضعیت به گونه         :  تصریح کرد 

معاون وزیر جهاد کشاورزي با      .شودکشور صادر می  30محصوالت لبنی از ایران به بیش از          
تا چند  :  تاکید بر اینکه سیاست هاي دولت بر تولید و صادرات متمرکز است، خاطرنشان کرد              

200شد اما امروز پس از رسیدن به خودکفایی بیش از             سال گذشته مرغ به کشور وارد می       
ها براي تولید   رکنی با اشاره به تالش شرکت     .شودهزار تن مرغ به کشورهاي دیگر صادر می        

گیرد موجب رشد و شکوفایی     هر فعالیت تولیدي که صورت می     :  در دولت تدبیر و امید، گفت     
حسین نیازآذري نماینده مردم بابل در مجلس         .شود و ارزآوري را به همراه دارد        منطقه می 

حفظ همدلی و   :  شوراي اسالمی نیز در این مراسم با قدردانی از خدمات دولت، خاطرنشان کرد  
ایجاد انسجام میان دستگاه ها همواره می تواند در مسیر رشد و شکوفایی نقش اساسی اجرا                   

دبیر کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمی با اشاره به ظرفیت هاي فراوان بابل در                    .کند
امروز جمع فراوانی از تولیدکنندگان بابل امیدوارتر       :  زمینه هاي تولید و تجارت، تصریح کرد        

نیازآذري امنیت غذایی را در     .شونداز گذشته وارد عرصه هاي مختلف صنعتی و کشاورزي می         
حمایت از تولید داخلی تقویت      :  قلمرو امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد             

هاي مالی می توانند نقش     کننده اقتصاد مقاومتی است و در این زمینه دولت، بانک ها و موسسه
مهمی در خروج از رکود و ایجاد اشتغال داشته باشند

)95شهریور 7ایرنا (واردات نخستین محموله گوشت قرمز تازه از قرقیزستان به ایران

نخستین محموله گوشـت  : رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان البرز گفت
: دکتر حسین طـرق افـزود    . قرمز تازه از کشور قرقیزستان از طریق گمرك پیام البرز وارد ایران شد

بصورت تازه از کشورقرقیزستان به ایـران وارد      )  الشه گوسفند(تن گوشت 32این محموله در قالب 
این اولین بار است گوشت قرمز از کشور قرقیزستان به ایران وارد مـی      :  وي اظهار داشت. شده است

با توجه به نیاز بازار و همچنین وجود دام هاي مناسب در کشور قرقیزستان طی توافـق  : وي گفت.شود
صورت گرفته توسط وزارت جهاد کشاورزي با این کشور و همچنین تایید کشتارگاه هاي موجود، این 

تـنـی   500این محموله که بخشی از قرارداد :  طرق بیان داشت. محموله به کشورایران وارد شده است
شرکت ایرانی با کشور قرقیزستان است با طی کردن مراحل قرنطینه اي و اخذ مـجـوزهـاي الزم از          

وي . سازمان دامپزشکی کشور بصورت هوایی و از طریق گمرك پیام به استان البرز وارد شـده اسـت    
.مـی شـود    این گوشـت وارداتـی پـس از بسـتـه بـنـدي در تـهـران روانـه بـازار                             :  بیان داشت



در  هفته پیش قیمت  جو داخلی در بازار خـریـد و       .رو بودوبهدر ابتداي  هفته گذشته  همچنان شاهد کاهش قیمت ذرت در بازار بودیم و با توجه به کاهش قیمت ذرت قیمت ، قیمت جو خارجی با کاهش کمی ر
. هزار تن جو خرید و فروش گـردیـد  16به طوریکه در آخر ین روز عرضه جو در کاالهاي بورس در هفته گذشته نزدیک به . فروش با کاهش روبه رو بود که این امر  به سبب عرضه زیاد در بورس کاال می باشد

تغییرات چشمگیر در هفته گذشته پیدا نکرد در حالیکه سبوس گندم در حال افزایش قیمت می باشد...) سویا و کلزا و(قیمت کنجاله 

: قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 195دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 205دالر                      قیمت گندم  روس تحویل بنادر شمالی   170قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

دالر          165دالر                         قیمت جو روس تحویل بنادر شمالی    415دالر                        قیمت کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی    210قیمت ذرت روس تحویل بنادر شمالی    

دالر                                   200قیمت ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی    

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
نفر ساعـت  بـا       34با 18-20، ساعت 1395/06/08در تاریخ جناب آقاي مهندس مجید جعفري با سخنرانی رفاه در دامکالس آموزشی 

کالس آموزشی بررسی نقش و :  همچنین متذکر می شود . جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار شد
در 18-20، ساعت 1395/06/15در تاریخ جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور با سخنرانی اهمیت ماکرومینرال ها در تغذیه گاو شیري

.سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد
مهرماه در مشهد برگزار خواهد شد7”” راهکارهاى توسعه صادرات محصوالت دامى“”همایش ملى 

، همایش ملى راهکارهاى توسعه صادراتیورسازمان جهاد کشاورزى خراسان رضوى با همکارى نمایندگى مرکز آموزش بازرگانى استان، همزمان با دوازدهمین نمایشگاه بین المللى دام و ط

مهرماه با حضور مسئولین و مقامات عالى رتبه کشورى، فعاالن صنایع دامى، تولیدکنندگان و                 7محصوالت دامى را به عنوان اولین رویداد از سلسله رویدادهاى کاربردى صادرات بخش کشاورزى در تاریخ                     
با توجه به سیاست هاى کالن دولت در راستاى          :  سیدحمیدرضا جوادى مشاورعالى و مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزى خراسان رضوى در این خصوص گفت                .صادرکنندگان سراسر کشور برگزار مى کند     

کشورها، آموزش، اولین و مؤثرترین گام خواهد         بهتحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در بخش صنایع کشاورزى و لزوم آگاهى تولیدکنندگان این بخش، از بازارهاى هدف صادراتى و روش هاى صحیح ورود                              
ا هزار راس دام سبک به صورت زنده صادر کرده که این امر توسط واسطه ها در قالب تامین و تحویل در مبادي مرزي صورت میگیرد در صورتیکه ب                               170استان خراسان رضوي در سال گذشته قریب به          .بود

جهانی و خراسان رضوي رتبه اول کشوري در بحث تولید این              با توجه به اینکه، ایران در رده هفتم         .اموزش هاي کاربردي، صادر کننده می تواند حضور مستقیم در کشورهاي هدف را بدنبال داشته باشد                    
.حاصل شوددف محصوالت قرار دارد، امید است با برگزارى آموزش هاى کاربردى و هدفمند توفیق توسعه بازار محصوالت داخلى و ورود قدرتمند به کشورهاى ه

همکاري هاي علمی و تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي با مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور

ده ي شاین آزمایشگاه به عنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاه هاي شمال شرق کشور به تجهیزات و دستگاه هاي روز مجهز است و کارشناسان به کارگیر:  دکتر مهران قایمی بافقی ضمن تبریک هفته دولت گفت
وي در ادامه .کنترل کیفی فرآورده هاي خام دامی محسوب می شودیز از افراد مجرب و با سابقه هستند لذا یکی از آزمایشگاه هاي مرجع در زمینه هاي تشخیص بیماري هاي دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل و ن

همچنین در زمینه هاي مختلف به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی و منطقه اي توسط سازمان دامپـزشـکـی    :  با مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور، افزودضمن اشاره به همکاري هاي علمی و تحقیقاتی این آزمایشگاه
Bacillus Anthracis(در حال حاضر، در زمینه تشخیص عوامل بیماریزا براي شناسائی عامل بیماري شاربن : رئیس آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي تصریح کرد. کشور معرفی شده است

و تعیین باقی مانده هاي سموم و هورمون ها در موادغذائی، آزمایشگاه مرجع کشوري اسـت و نـیـز در          )  مرغ بدون آنتی بیوتیک( FPT، مسمومیت دام و طیور، آزمون 4و 1و هرپس ویروس اسبی تیپ هاي )  
در مورد طیف وسیعی از :دکتر قایمی خاطر نشان کرد. به عنوان مرجع منطقه اي فعال می باشدPPRو بیماري هاي دام مانند تب برفکی و VHSو IPN ،IHNتشخیص بیماریهاي ویروسی آبزیان سردآبی شامل 

، وجود باکتري سالمونال در موادغذائی، تعـیـیـن نـوع گـوشـت           ) عوامل باکتریائی، ویروسی و انگلی(آزمایشات ادارات کل دامپزشکی استان هاي مختلف کشور نیز می توان به آزمایشات تعیین عامل سقط جنین 
گردید؛ ارجاع نمونه به این آزمایشگاه 4850از تمامی استان هاي کشور بیش از 1394وي با بیان این مطلب که در طرح پایش ملی باقیمانده ها در عسل در پائیز .حیوان، نیوکاسل طیور و پاتولوژي اشاره کرد

.ردداکثر قریب به اتفاق نمونه هاي ارسالی به این آزمایشگاه بجز نمونه هاي مرغ بدون آنتی بیوتیک و سم شناسی به صورت رایگان آزمایش می گ: اظهار داشت

رییس جمهور از سازمان دامپزشکی کشور تقدیر کرد

همزمان با هفته دولت با حضور ) دوشنبه(ت صبح امروزها و کارمندان نمونه دولبه گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از وزارتخانه
در این مراسم که به منظور تجلیل و قدردانی از وزارتخانه ها، دستگاه هاي .دولت و جمعی از مدیران، کارکنان و کارمندان دولت در سالن اجالس سران کشورهاي اسالمی برگزار شدجمهور و اعضاي هیئترئیس

به عنوان رتبه برتر در بخش شاخص هاي عمومی و اختصاصی با اهداء تقدیرنامه قدردانی شددولتی و اجرایی ، کارمندان و مدیران نمونه کشوري برگزار شد، ازسازماندامپزشکی کشور براي چندمین سال پیاپی


