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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

24مهر ( نشد مطالبات دامداران تسویه/  هزارتن رسید80خرید توافقی شیرخام به 

هـزارتـن   80مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران با بیان اینکه تـاکـنـون      ) 95شهریور
دولت هنوز مطالبات دامـداران را      :  شیرخام از تولیدکنندگان خریداري شده است،گفت

علیرضا عزیزالهی با بیان اینکه طرح خرید توافـقـی شـیـرخـام از          .پرداخت نکرده است
ماه است که طرح مذکور در کشـور      3حدود :  دامداران همچنان ادامه دارد، اظهارداشت

وي بـا  . شودتن شیر از دامداران خریداري می800اجرایی شده و روزانه به طور متوسط 
مـیـلـیـاردتـومـان از         100هزارتن شیر خام به ارزش حـدود    80اشاره به اینکه تاکنون 

مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم پرداخـت  :  دامداران خریداري شده است، گفت
35تاکـنـون     :  مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران اضافه کرد. مطالبات دامداران است

درصد از مطالبات دامداران پرداخت شده که آن هم از محل فروش خامه استحصالـی از    
شیرخام خریداري شده، بوده و غیر از آن دولت پولی به تولیدکنندگان پرداخت نکـرده  

عزیزالهی در واکنش به سخنان مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی مبنی بر .است
ابتدا قـرار  :  اینکه مطالبات تولیدکنندگان تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد، افزود

گویند تا پایان شهریور، احتمال بـعـدا   بود مطالبات تا پایان مرداد پرداخت شود، حال می
این مسـالـه     :  وي تصریح کرد. کندخواهند گفت تا پایان مهرماه و این روال ادامه پیدا می

سبب خواهد شد که دامداران دلسرد شوند و از عرضه شیر خود بـه دولـت خـودداري          
هـزارتـن شـیـرخـام        80مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران با بیان اینکـه از      . کنند

شـیـرخشـک    :  شود، ادامه داد  هزارتن شیرخشک استحصال می7خریداري شده، حدود 
تولیدي قاعدتا باید صادر شود چراکه سازمان مرکزي تعاون روستایی تنها از کسانی کـه  

.کندصادرات کنند حمایت میاین محصول را وارد چرخه

شهریور 31ایانا  (امکان صادرات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهم شد              
معاون وزیر جهادکشاورزي از فراهم شدن تسهیالت تازه امکان صادرات بیشتر              )95

معاون امور تولیدات دامی .محصوالت لبنی ایران تا سقف یک میلیون تن به اروپا خبر داد
وزیر جهاد کشاورزي در حاشیه بازدید وزیر کشاورزي رومانی از یک دامداري در                    

با حضرو هیات رومانیایی در ایران، امکانی فراهم شده که                 :  گفتپیشواي ورامین 
حسن رکنی،  .هزار تنی شیر به اروپا تا سقف یک میلیون تن افزایش یابد            600صادرات  

این موضوع می تواند یک مزیت براي         :  با اشاره به بازار نیم میلیارد نفري اروپا افزود           
ضمن اینکه وزیر کشاورزي رومانی نیز وعده داد که در ایجاد ارتباط      . کشور ما تلقی شود

به گفته رکنی، رومانیایی ها        .ایران با اتحادیه اروپا به عنوان پلی ارتباطی عمل کند               
پیشنهاد دادند که در برنامه مشترك با ایران و تطبیق استانداردهاي محصوالت لبنی ما با               
اروپا هیاتی تشکیل دهند تا در این مسیر فراورده هاي ایرانی جایگاه بهتر و رفیع تري                   

درصد هزینه هاي مربوط به استانداردسازي لبنیات       80ضمن اینکه تا    .  در اروپا پیدا کند   
هیات رومانیایی، روز اول نشست      :  وي خاطرنشان کرد  .را آنها بر عهده خواهند گرفت      

همچنین دیروز . مشترکی با وزیر جهاد کشاورزي و همچنین هیات تجاري ایرانی داشتند
از یکی از مراکز تولید ژن در استان البرز بازدید کردند و امروز هم یکی از بزرگ ترین                  

: رکنی ادامه داد  .دامداري هاي کشور در شهرستان پیشواي ورامین را از نزدیک دیدند            
این سفر براي آنها بسیار جذاب بود و مشاهده دستاوردهاي ایران به لحاظ تکنولوژي،                 

بنابراین از همکاري با ایران براي       .  فناوري و ظرفیت تولید، آنها را به وجود آورده بود           
ضمن اینکه به غیر از لبنیات، امکان           .  اتصال به بازار اروپا به شدت استقبال کردند           

معاون وزیر  .مراودات تجاري گوشت قرمز، آبزیان و دیگر نهاده هاي دامی فراهم است            
جهاد کشاورزي معتقد است که براي حضور در بازار اروپا اگرچه می توان به راحتی به                   
سطح استانداردهاي بین المللی دست یافت، اما براي رقابت در قیمت، ممکن است الزم                
باشد بسته هاي مشوق صادراتی را براي سال هاي بعد ادامه دهیم؛ درست همانطور که                  

بنابراین باید به صورت مستمر      .  کشورهاي اروپایی از صادرات خود حمایت می کنند          
قیمت هاي جهانی را رصد کرده و مطابق با آن انعطاف پذیري در برنامه ها را در دستور                   

هزار تن محصوالت لبنی به اروپا صادر می     600رکنی با بیان اینکه ساالنه .کار قرار دهیم
هزار تن از این محصوالت به کشورهاي         298ماهه نخست امسال،     5در  :  شود، گفت 

این مقام مسوول،   .درصد از پیش بینی صادرات ما را محقق کرد        50مختلف صادر شد که 
سفرهاي این چنینی به هیچ عنوان یک طرفه نیست و ما نیز همانند              :  در پایان تاکید کرد   

در همین راستا محصوالتی مانند      .  دیگر کشورها باید منافع خود را نیز در نظر بگیریم            
چرم و برخی آالیش ها که در سال هاي گذشته به رومانی صادر شده بود، امکان افزایش      

رومانی نیز می تواند در     .  دارد و در کنار آن راه براي صادرات پسته و خرما نیز باز است              

.تامین برخی نهاده هاي دامی به ایران کمک کند

ایرنا ( پنجمین محموله از آستارا صادر شد  /  روسیه مشتري ثابت شیرخشک ایران . 
با استقبـال روسـیـه از        :  رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان آستارا گفت) 95شهریور 2

شیرخشک تولید شده در ایران، پنجمین محموله از این محصول از مرز اسـتـارا بـه آن        
تن شیر خشک پاستوریزه و بدون چربی بـه  40:  بهرام پورضرب افزود. کشور صادر شد

دالر به عنوان پنجمین محموله از این محصول، از مـبـدا اسـتـان       ٦٠٠هزار و 73ارزش 
مازندران با مجوز اداره کل دامپزشکی آن استان و نظارت شبکه دامپزشکی آسـتـارا بـه      

صادرات لبنیات به روسیه با توجه به تقاضاي بازار ایـن    :  وي اظهار کرد. روسیه صادر شد
کشور و دیگر اعضاي اتحادیه اوراسیا از جمله قزاقستان، قرقیـزسـتـان، ارمـنـسـتـان و            
بالروس می تواند در ارزآوري، جهانی شدن برندهاي تولید کننده محصوالت لبنی ایرانی 

براي حضور موثر در بـازار پـر         :  وي بیان کرد. و ایجاد تعادل در بازار داخلی موثرباشد
رقیب روسیه تالش می کنیم و دستیابی به آن، ارتقاي کیفیت تولید داخلی و بـازاریـابـی      

تـن شـیـر      240از ابتداي سال جاري تاکنـون    :  پورضرب ادامه داد. مناسب را می طلبد
هزار دالر از مرز زمینی آستارا به کشـور روسـیـه صـادر شـده              368خشک به ارزش 

گمرك آستارا به عنوان اداره کل، در امور واردات و صادرات قطعی، ورود و خروج . است
موقت، تعاونی مرزنشینان، ترانزیت داخلی و خارجی، امور مسافري، مرجوعـی، امـانـت      

این گمرك رتبه اول تجارت چـمـدانـی در مـیـان            . هاي پستی و قضایی فعالیت می کند
.مرزهاي زمینی و رتبه نخست صادرات در میان مرزهاي شمال کشور را دارد



:در هفته گذشته وضعیت نهاده هاي دامی در بازار به شرح ذیل بود

. و دلیل آن جایگزین کردن نهاده هاي دیگر  و فصل گـرمـا بـود     شت ذرت دانه اي با کمی افزایش و دلیل اصلی آن عدم بارگیري به موقع  از بندر امام خمینی بود، قیمت گندم ثابت، سویا داخلی کاهش قیمت دا
تخم پنبه به علت کمبود تخم پنبه و تقاضاي زیاد و عرضه کم با افزایش قیمت رو بـه    . قیمت ثابت داشتند)  ترکمن و قزاق( سبوس گندم و کنجاله ها.  سویا خارجی با کمی افزایش به دلیل افزایش قیمت جهانی بود

.رو بود

ذرت علوفه اي با کمی افزایش و جو با کمی کاهش رو به رو بود

دالر                                          195)    اواخر اکتبر(دالر                  قیمت کنجاله ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی200قیمت گندم قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   :                                                      قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 195دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 200دالر          قیمت گندم  روس تحویل بنادر شمالی   170قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

دالر          160دالر                 قیمت جو روس تحویل بنادر شمالی    400دالر                        قیمت کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی    207قیمت ذرت روس تحویل بنادر شمالی    

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در کادر مدیریتی و فنی گاوداري سازمان موقوفات ملک با سخنرانی گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیريکالس آموزشی 

نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگـزار  70با 18-20ساعت 1395/06/29تاریخ 
میزبـان عـالقـمـنـدان مـی           22الی 16در ساعات 95مهرماه 9الی 6مورخ دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور و آبزیان مشهد همچنین متذکر می شود . شد

افرادي که تمایل به دریافت بلیط دارند می توانند به این اتحادیه مراجعه نمایند.باشد

هزار میلیارد ریال یارانه صادراتی محصوالت لبنی2تخصیص : مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي

2:با بیان این مطلب اظهار داشت اران رسانه هاي گروهی وزارت جهاد کشاورزي که به منظور بازدید از کارخانجات لبنی خراسان رضوي به مشهد سفر کرده است در مصاحبه با خبرنگمدیرکل توسعه صادرات 
95میلیارد تومان آن به عنوان یارانه محصوالت لبنی در سال           500میلیارد آن بابت خسارت خرید شیر خشک و یکهزار و           ٥٠٠محصوالت کشاورزي در نظر گرفته شده که     هزار میلیارد ریال یارانه صادراتی به

.یک میلیون دالر بوده ، تعلق گیرد                   )  94(مقرر گردید این یارانه به کارخانجات لبنی که میزان صادرات آنها در سال                                          :  دکتر شجري افزود      .در نظر گرفته شده است            

در رابطه با اقتصاد : ادامه داد وي.کنندشرکت که یکی از آنها مربوط به خراسان رضوي است محصوالت لبنی خود را به روسیه صادر می 5شرکت و در مرحله دوم 4در همین راستا در مرحله اول : وي بیان کرد 
به :  وزارت جهاد کشاورزي اضافه کرد    مدیرکل توسعه صادرات  .و دو نیم درصد براي صنایع غذایی اختصاص یافته است          مقاومتی یارانه سود تسهیالت و تسهیالت صادراتی به میزان دو درصد براي کشاورزي              

با مشوقهاي : مدیر عامل اتحادیه تعاونیهاي لبنی کشور نیز در این مصاحبه گفت.تخصیص پیدا کرده استدر مجموع به بخش کشاورزي و صنایع غذایی میلیارد ریال یارانه سود تسهیالت١٦٠همین منظور مبلغ 
تعدادي از واحدهاي صنایع لبنی در خراسان       :  افزود  گنجی با اشاره به تولید باالي شیر در خراسان رضوي         .صادراتی وزارت جهاد کشاورزي شرایط مطلوبی براي توسعه بازگانی محصوالت لبنی بوحود آمده است         

عالوه بر فرهنگ سازي براي مصرف شیر و فرآوده         :  وي ادامه داد  .  توانمندیهاي مناسب آنها در این زمینه تایید شد       در حال برنامه ریزي براي صادرات محصوالت لبنی هستند که در بازدید انجام شده                رضوي
شیر خام  برابر حجم 3ماشین آالت نصب شده در کارخانجات براي فر آوري           :  مدیر عامل اتحادیه تعاونیهاي لبنی کشور خاطر نشان کرد         .هاي لبنی باید از فرصت بوجود آمده براي صادرات نیز استفاده نمود            

.میلیون تن می باشد، کفایت می کند٥/٦تولید شده در کشور که حدود 

هزار راس دام سنگین استان علیه تب برفکی آغاز شد300ایمن سازي بیش از 

بـه  .  یی استان علیه بیماري تب برفکی از هفته جاري خبر دادستااداره کل دامپزشکی خراسان رضوي از آغاز عملیات واکسیناسیون تب برفکی مرحله دوم سال جاري در کلیه گاودارهاي صنعتی، نیمه صنعتی و رو
صنعتـی و    )  گوساله و گاو( در این مرحله، کلیه دام هاي سنگین:  با اعالم این خبر افزوداین اداره کلگزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماري هاي دامی

دکـتـر مـحـسـن        . البته تحقق عملیات فوق بستگی به همکاري دامدران مـحـتـرم دارد     . هزار راس، تحت پوشش عملیات ایمن سازي علیه بیماري تب برفکی قرار می گیرند300مناطق روستایی به تعداد بیش از 
ارت کاملی بر اجراي عملـیـات   نظدر این مرحله و در راستاي واگذاري امور تصدي گري، اجراي بخشی از عملیات یادشده به بخش خصوصی دامپزشکی واگذار شده است که بخش دولتی:  عابدزاده، اظهار داشت

قرنطینه اي تحت –قدامات بهداشتیه امطابق دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، به منظور به حداقل رسانیدن خسارات ناشی از بیماري، کلیه دام هاي سنگین استان با رعایت کلی: وي افزود. فوق خواهد داشت
روز کاري ادامه خواهد داشـت و    25طرح مذکور، تا :  عابدزاده، ضمن تاکید بر نظارت بخش دولتی بر نحوه انجام خدمات توسط اکیپ هاي مایه کوب اعالم داشت.  پوشش عملیات مایه کوبی قرار خواهند گرفت

وي اعالم داشت برابر دستورالـعـمـل هـاي ارسـالـی هـزیـنـه                .  توسط شبکه هاي دامپزشکی شهرستان هاي تابعه صورت خواهد پذیرفتGIS((گزارش دهی انجام عملیات از طریق سامانه اطالعات جغرافیایی 
کـوبـی و درصـورت رعـایـت            دو هفته پس از اتمام انجام مایهاقلواکسیناسیون براي دامداران رایگان است ودامداران فقط باید هزینه واکسن را پرداخت نمایند ضمنا صدور مجوز تردد دام در سطح استان، حد

او مجددا تاکید نمود، دامداران تا حد ممکن از رفت و آمد بـه    . هاي دامپزشکی شهرستان بالمانع خواهد بودالسابق توسط شبکههاي مربوطه کما فیبهداشتی و رعایت مفاد سایر دستورالعمل-ايتمهیدات قرنطینه

.طه هرنوع دام، اکیداً خودداري کنندضابدامداري یکدیگر اجتناب ورزیده و محتواي حوضچه هاي ضدعفونی را همه روزه با مواد مناسب پر نموده و از حمل و نقل و خرید و فروش بدون 


