
سرفصل اخبار

اخبار کشوري و استانی

اخبار واحد فنی اتحادیه 

اخبار واحد بازرگانی اتحادیه

اخبار دامپزشکی

اخبار جهاد کشاورزي

:مدیر مسئول
مهندس فرشید صراف

:سردبیر
مهندس عبداله نوروزیان  

:مدیر داخلی
مهندس مهدي شاهرخی

:طراحی
مهندس علی داودیان

: همکاران این شماره
:در کمیته فنی

مهندس رسول صابري
36049908-051

:بخش بازرگانی
مهندس محمد صراف
مهندس علی جاللی

13-36038912-051
: نشانی
نبش -بلوار امامت-مشهد

-2پالك -14امامت 
-ساختمان اتحاد

طبقه اول
36045632-051

Tech@kdlfu.ir     اتحادیه  شرکت هاي تعاونی کشاورزي  گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضويwww.kdfu.ir

1395شهریورماهاول هفته  153شماره -سال چهارم

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

1250قیمت پایه هر کیلو شـیـر       /  شوداستان انجام می10خرید تضمینی شیر در 
خـریـد   :  مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی گـفـت    ) 95شهریور 01فارس  ( تومان 

و استان آغـاز شـده      10ماهه با مجوز دولت در 6ماه قبل و پس از وقفه 2تضمینی شیر از 
حسین صفایی در نشست خبري در محـل ایـن     . استتومان رسیده1250قیمت پایه به باالي 

سال گـذشـتـه سـازمـان          :  سازمان به آخرین وضعیت خرید شیر در کشور اشاره کرد و گفت
استان کشور ورود کرد و در 7آوري شیر مازاد در سطح مرکزي تعاون روستایی ایران به جمع

وي در   . حد مقدورات، این شیر را فرآوري کرده، تبدیل به شیر خشک و آن را صـادر نـمـود     
این طرح را اجـرا کـردیـم و بـا             94تا آذرماه سال 93از آذرماه سال :  توضیح بیشتر افزود

تومان در   75مداخله سازمان مرکزي تعاون روستایی در بازار شیرخام توانستیم، در هر کیلو 
به گفته صفایی، امسال نیز از دو ماه قبل بـا  . شده به دامداران کمک کنیمکل قیمت شیر مبادله

هاي اصلی تولیدکننده شیر هستـنـد، آغـاز      استان که استان10مجوز دولت، خرید شیر را در 
افـتـاد،   تومان برسانیم و اگر این اتفاق نمی1250ایم به باالي ایم و قیمت پایه را توانستهکرده

دولت در کـنـار آن، بسـتـه حـمـایـتـی                 :  وي اضافه کرد. شاهد تداوم بحران شیر خام بودیم
صفایی در مورد جزئـیـات   . تولیدکنندگان شیرخام را در دستورکار دارد که بسته متنوعی است

هاي صادراتی براي صادرکنندگان در نظر گرفته شده و در کـنـار آن       مشوق:  این بسته گفت
هاي ضعیف در سطح کشور، یک کیلو پنیر گـذاشـتـه    بینی شده تا در سبد رفاهی خانوادهپیش

مـدیـرعـامـل سـازمـان         . شـود شود و در عین حال توزیع شیر مدارس از اول مهرماه انجام می
تا کنون :  مرکزي تعاون روستایی در مورد پرداخت وجه شیر خریداري شده از دامداران گفت

ایم که بخشی از طریق فروش خامه و شیرخشک بـوده  درصد از این رقم را پرداخت کرده35
شهریورماه مطالبات دامداران را بپردازیم20و نهایت 15کنیم که تا است، ولی سعی می

100امکان تحقق خودکفایی ایران در تولید گوشت قرمز با کـاهـش ضـایـعـات            
هزار تـن از انـواع       100هر سال حداقل :  فائو اعالم کرد) 95شهریور 01فارس ( هزارتنی

گوشت قرمز در ایران به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود که در صورت کاهش 
بـر اسـاس     . تواند به سوي خودکفایی در تامین گوشت قرمز گـام بـردارد      آن، این کشور می

تولیدات مواد )  معادل تقریبا یک سوم( میلیارد تن 1.3برآوردهاي این سازمان ساالنه بیش از 
غذایی و محصوالت کشاورزي تولیدي در جهان به شیوه هاي گوناگون در قالب ضایعـات بـه     

درصد غالت تـولـیـدي،      30میلیون تن معادل 450ر اساس این گزارش حدود ب. رودهدر می
درصد 20میلیون تن معادل50درصد تولیدات میوه و سبزیجات، 45میلیون تن معادل 300

درصدماهی تولید شده 35میلیون تن برابر با 20گوشت، لبنیات و دانه هاي روغنی تولیدي و 
سرانه مـتـوسـط      . در گوشه و کنار جهان عمال دورریز شده و از چرخه مصرف خارج می شوند

کیلوگرم در سال محاسبه شد 3/41توسط فائو برابر با 2015مصرف جهانی گوشت در سال 
میزان متوسط مصرف سـرانـه     2030و با روند رو به رشد مصرف، پیش بینی می شود تا سال 

این در حالی است که سرانـه مصـرف     . کیلوگرم در سال برسد3/45گوشت در دنیا به حدود 
کیلـوگـرم   5/12کیلوگرم محاسبه شده که از این مقدار 5/35گوشت در ایران ساالنه حدود 

بر اساس آمـار هـاي وزارت         .کیلوگرم را گوشت مرغ تشکیل می دهد23را گوشت قرمز و 
هزار تن و مقدار تولید گوشت ٩٥٠جهاد کشاورزي میزان تولید گوشت قرمز در ایران حدود 

هزار 100هزار تن در سال است که با احتساب واردات حدود 750مرغ حدود یک میلیون و 
تنی گوشت قرمز در سال مقدار کل سبد گوشت قرمز و سفید کشور به حدود دو میـلـیـون و      

اگرچه میزان ضایعات گوشت در ایران کمتر از الگوي کلی ضایـعـات   . هزار تن می رسد800
هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ در سال در کشور به 300در جهان است، اما ساالنه بیش از 

کشتار و نگهداري، فرآوري و بسته بندي، توزیع و   ( شکل ضایعات در فرآیند تولید تا مصرف 
در حال حاضر نمایندگی فـائـو در     . از چرخه ارزش خارج می شود)  عرضه و در نهایت مصرف

ظـرفـیـت    »ایران با همکاري وزارت جهاد کشاورزي در حال اجراي پروژه ي زیر منطقه اي     
می باشد که کشورهاي ایران، اردن، لبنان «سازي براي کاهش ضایعات مواد غذایی خاورمیانه

میلیون تن مـواد    50تنها در منطقه شرق خاورمیانه ساالنه بالغ بر . و مصر در آن شرکت دارند
این در حالی اسـت    .  غذایی به شیوه هاي مختلف در فاصله برداشت تا مصرف به هدر می رود

١٩١که تولیدات غالت، میوه، سبزیجات، لبنیات، گوشت و ماهی در این منطقه نزدیـک بـه       

درصد ضـایـعـات      25فائو بر این باور است که با رساندن عدد . میلیون تن محاسبه شده است
درصد، بخش قابل توجهی از ایـن  10مواد غذایی کنونی در شرق خاورمیانه به رقم قابل قبول 

بـر  . را می توان دوباره به چرخه مصرف بازگـردانـد  )  میلیون تن27.8بالغ بر ( میزان ضایعات 
هاي فائو اگرچه کاهش ضایعات و هدرروي مواد غذایی نیازمند سرمایه گـذاري  اساس توصیه

در ظرفیت سازي و توسعه زنجیره ي ارزش است، اما جلوگیري از اتالف مواد غذایی می تواند 
عمال به حفظ منابع طبیعی بیانجامد چراکه در عین بازگرداندن مقادیر قابل توجهی از غـذا بـه     
زنجیره ارزش، از اراضی بیشتر زیر کشت، آب و دیگر نهاده هاي کشاورزي استفاده نخواهـد  

.شد

بنـا بـر اعـالم        ) شهریور 03دانشجو ( اثر شدید رکود بر مصرف گوشت و لبنیات مردم
درصـد و    35بانک مرکزي در چند سال اخیر و در شرایط رکود مصرف لبنیات در کشـور        

صادرات خوراك دام :  کاوه زرگران اظهار داشت. درصد کاهش یافته است22مصرف گوشت 
رسـیـده   94میلیون دالر در سال 81میلیون دالر به 7.5ساله از ١٠آماده در یک بازه زمانی 

تـراز  :  وي با اشاره به عملکرد وزیر جهاد در حوزه خوراك مصرفی دام کشـور گـفـت         . است
تجاري این حوزه رو به بهبود گذاشته تا حدي که کنجاله و سویا بیشتر توسط صنایـع داخـلـی      

کرد، اکنون به بـاالي    درصد ظرفیت کار می8کشی با شود و اگر زمانی صنایع روغنتأمین می
کشی خاموش و شاید تعطیل را   درصد رسیده است و وزارت جهاد کشاورزي صنایع روغن40
رئیس کمیسیون کشاورزي اتاق تهران الزام واحدها در مصرف خوراك . اندازي کرده استراه

شود را اقدامی مثبت در جهت تولید دام سالـم دانسـت و       دامی که توسط کارخانجات تهیه می
در گذشته آماري تکان دهنده از بار میکروبی و سم آفالتوکسین که در شـیـر وجـود        :  افزود

شد، مواجه بودیم و این مسئله با تدبیر سازمان دامپزشکی حل داشت و به بدن انسان منتقل می
هاي مـتـضـاد بـرخـی          گذاريزرگران در بخش دیگري از سخنان خود به سیاست. شده است

شـود، در    اي عمـل مـی    در برخی تصمیمات بعضا جزیره:  اي کرد و گفتها هم اشارهسازمان
به گفته دبـیـر کـانـون         . هاي متولی به وجود آوریمصورتی که باید یک همخوانی بین سازمان

صنایع غذایی ایران بنا بر اعالم بانک مرکزي در چند سال اخیر و در شرایـط رکـود مصـرف        
درصـد کـاهـش یـافـتـه اسـت             22درصـد و مصـرف گـوشـت             35لبنیات در کشـور      

با عرضه دام عشایري و جبران کمبود محصول ، قیمت گـوشـت قـرمـز تـا          :  قائم مقام امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي گفت) 95شهریور 02ایرنا (قیمت گوشت قرمز کاهش می یابد 
سالیانه بخشی از گوشت مصرفی کشـور از دام عشـایـري          :  علی اکبر مهرفرد  درباره وضعیت تنظیم بازار گوشت قرمز و قیمت آن به خبرنگاران گفت. نزدیک یک ماه آینده کاهش می یابد

وي تاکید کرد، با عرضه گوشت قرمز عشایـري تـا اواخـر        . تامین می شود که امسال به دلیل پرواربندي در شرایط خوب آب و هوایی هنوز به بازار عرضه نشده است و با کمبود مواجه شدیم
شهریور ماه قیمت این محصول متعادل می شود



قیمت جو در بازار در هفته قبل  با تـغـیـیـرات       . درصد کاهش پیدا کرد15تا 10قیمت ذرت دانه اي با کاهش قیمت مواجه بود بطوریکه قیمت این نهاده . در ابتداي  هفته گذشته  همانطور که پیش بینی شده بود
ش با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت  تخم پنبه و همچنین کمبود تخم پنبه در استان قیمت این نهاده با کمی افزایش رو به رو بود که پیـ . چندانی رو به رو نبود و با همان قیمت قبل در بازار به فروش رسید

.بینی می شود با شروع فصل برداشت قیمت این نهاده به جایگاه واقعی برگردد

:  قیمت هاي جهانی در بازارهاي دنیا

دالر 190دالر                          قیمت ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی 205دالر                      قیمت گندم  قزاقستان تحویل بنادر شمالی   165قیمت جو  دامی قزاقستان تحویل در بنادر شمالی   

دالر          170دالر                        قیمت جو روس تحویل بنادر شمالی    440قیمت دانه کلزا قزاق تحویل بنادر شمالی    

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
-20، ساعت 1395/06/08در تاریخ جناب آقاي دکتر علی فرامرزي با سخنرانی روشی نوین در اندازه گیري تولید پروتئین میکروبیکالس آموزشی 

کالس آموزشی رفاه :  همچنین متذکر می شود . نفر ساعت  با جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار شد54با 18
.در سالن اجتماعات اتحادیه برگزار خواهد شد18-20ساعت 1395/06/08در تاریخ جناب آقاي مهندس مجید جعفري با سخنرانی در دام

براي اولین بارصورت گرفت:برگزاري دوره آموزشی تکثیر وپرورش زالو در خراسان رضوي 

وامورآبزیان استان خراسان رضوي در این رابطه اظهار مدیر شیالت.برگزارشددر مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد مشهد95مردادماه 20تا18اولین دوره آموزشی تکثیروپرورش زالو در خراسان رضوي از 
می زالوي طبی، براساس سرفصل استاندارد ابالغی       علتوجه به مراجعات متعدد متقاضیان پرورش زالو ودرخواست فعالیت دراین زمینه، اولین دوره آموزشی تکثیر وپرورش زالو، باهدف تکثیروپرورش              با: داشت

امروزه در کشورهایی نظیر روسیه ،انگلیس وچین زالو به صورت عمده تولید میشود و روسیه یکی از بزرگترین :محمد رضا مهدیزاده افزود.روز برگزارگردید3نفر فراگیربه مدت 15سازمان شیالت ایران براي 
متاسفانه در کشور ما این صنعت هنوز جایگاه ویژه  :وي ادامه داد.پرورش دهندهاي اروپا میباشد که در سطح وسیعی صادرات انجام میدهد بطوریکه سود صادرات زالو در روسیه چند برابر نفت در ایران میباشد
خراسان رضوي در حال حاضرتعداد یک      :وي بیان کرد  .میشودده  اي در درآمد زایی و تولید کشورمان باحجم باال نداشته و فقط به صورت فارم ها و مزرعه هاي کوچک پرورش زالو براي نیاز داخلی پرورش دا                            

زالو در  :وامورآبزیان استان خراسان رضوي گفت     مدیر شیالت .هزارقطعه در استان صادرشده است     430موافقت اصولی به ظرفیت    7هزارقطعه، مشغول فعالیت می باشدو تا بحال تعداد          50مرکز باظرفیت   
ي نظیر حکیم بوعلی سینا کاربرد هاي زیادي را براي زالو تعریف کرده طباکشورهاي توسعه یافته به عنوان ابزار پزشکی معرفی می گردد که متاسفانه با اینکه در کشور ایران استفاده از زالو قدمت زیادي دارد و ا

) بزاق  (  آب دهان زالو    .  معروف ترین ماده مترشحه از زالو هیرودین است       .زالو هنگام مکیدن خون ، مواد متنوعی ترشح می کند که خواص درمانی دارند              .اند هنوز آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد          
حاوي تعدادزیادي ماده حیاتی مفید است که موجب درمان بیماریهاي مختلفی می شود

استدامپزشکی استان همزمان با هفته دولت اعالم کرد؛ رصد لحظه اي بیماري هاي دامی در استان در جهت ارتقاي بهداشت عمومی امکان پذیر شده

دام، طیور ، GISسامانه : هفته دولت در این باره اظهار داشتبابه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي رئیس اداره فناوري اطالعات، ارتباطات و تحول اداري این اداره کل همزمان
مادر ، کارگزاران بیمه و مراکز توزیع واکسن می باشد و در رغ آبزیان و زنبور عسل در چهار حوزه گفته شده پل ارتباطی بین سازمان دامپزشکی و مراکز بخش خصوصی شامل مراکز مایه کوبی، مزارع پرورش م

توفیقات کسب شده طی سه سال گذشته در زمینه فناوري هاي : مهندس عباس خوشنویس گفت.اجراي نظارت حاکمیتی سازمان دامپزشکی، مراکز فوق موظف به ارائه گزارش لحظه اي در این سامانه می باشند
وي یادآور شد در جهت اطمینان بخشی از سالمت فرآورده هاي .اطالعاتی مرتبط با دامپزشکی سبب شده تا از این سامانه ها در جهت ارتقاي بهداشت عمومی و امنیت غذایی نیز بهره مندي کامل صورت گیرد

پالك گوش روي دام زنده در این سامانه، اطالعات کاملی را از وانخام دامی از طریق سامانه ردیابی دام زنده و فرآوردهاي خام دامی و گواهی بهداشتی، ادارات می توانند باورود کد رهگیري ثبت شده به عن
از شناسنامه مرغ مورد نظر شامل؛ کشتارگاه محل ذبح مرغ، 30008903شرایط دام و مقصد نهایی آن دریافت نمایند و مردم نیز می توانند با ورود کد رهگیري ثبت شده روي بسته مرغ در این سامانه به شماره 

خوشنویس یادآور شد در سامانه یکپارچه قرنطینه نیز به عنوان یکی از سامانه هاي تهیه شده در سه سال .مرغداري مبدا ، تاریخ کشتار و دیگر موارد مورد نیاز در زمینه سالمت این فرآورده اطمینان حاصل نمایند
.قلم کاالي مرتبط با دامپزشکی ازطریق این سامانه در قالب خدمات الکترونیک انجام می شود98صدور مجوز هاي بهداشتی صادرات، واردات و حمل نقل گذشته

درصدي بخش خصوصی دامپزشکی در مراکز دهستانها100رشد : اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي همزمان با هفته دولت اعالم کرد

توسعه خدمات دامپزشکی از شهرها تا روستاها و تقویت آن در روستاها و دهستـان  :  در این باره اظهار داشتاستانبه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، مدیر کل دامپزشکی این
نها می باشد و درهمین راستا در قـالـب مـراکـز خـدمـات           ستاها از جمله برنامه هاي دامپزشکی استان بوده و سیاست دامپزشکی استان به تشویق حضور همکاران دامپزشک در شهرستانها ي محروم ومراکز ده

دکتر مجید روحانی نژاد . مرکز درمانی، داروخانه ومرکز مایه کوبی در دهستانهاي استان افزایش یافته است24مرکز به 12تا کنون  از 1392دامپزشکی ویژه مناطق روستایی وعشایري تعداد این مراکز از سال 
وي با اشـاره  . مرکز مایه کوبی عالوه بر مراکز یاد شده در شهرستان هاي استان صادر وتمدید شده است113داروخانه دامپزشکی و 104مرکز درمانی، 140طی مدت یادشده، مجوز فعالیت تعداد :  اعالم داشت

با توجه به افزایش واگذاري امور به بخش خصوصی، نظارت هاي بخش دولتی نیز فزونی یافته به گـونـه اي     :  به حساسیت بخش خصوصی دامپزشکی در ایجاد اشتغال و نیز سالمت آحاد جامعه، خاطرنشان ساخت
دکـتـر   . مورد نیز به نظام دامپزشکی استان ارجـاع شـده اسـت       19مورد تخلف مشاهده شده نیز به مراجع قضایی و 31هزار بازدید از مراکز مختلف غیردولتی صورت گرفته و 12که طی مدت یادشده بیش از 

دامی لزومی به مراجـعـه بـه      رويدر حقیقت خدمات دامپزشکی وحضور دکتر دامپزشک تا مراکز دهستانها گسترش پیدا نموده است و عشایر و دامداران جهت دسترسی به درمان و دا:  روحانی نژاد اظهار داشت
وي تعداد مراکز درمانی و آزمـایشـگـاهـی بـخـش           . ار می شوندوردمرکز شهرستانها ندارند و می توانند خدمات دامپزشکی را درمحل دهستان دریافت نمایند و بدین وسیله از خدمات درمانی با هزینه کمتر برخ

.نفر را در ردهاي کاردان تا فوق دکتراي دامپزشکی دانست762مرکز و تعداد شاغلین این مراکز را 360خصوصی دامپزشکی استان را  


