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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

رئیس هیئت مدیره انجمن ) مهر04شبکه خبر ( چرا قیمت گوشت افزایش پیدا کرد

صنفی گاوداران معتقد است، بر خالف شایعات ما با کمبود دام زنده در کشـور روبـرو         
نیستیم اما تقاضا در این روزها روند افزایشی داشته و دالالن با سوء استفاده از شـرایـط       

مـحـمـدرضـا     . موجود؛ قیمت گوشت را باالبرده اند تا حاشیه سود خود را بیشتـر کـنـنـد      
مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزي بـا    

استفاده از دام زنده در :  اشاره به دالیل افزایش قیمت گوشت در یکی دوماهه اخیر گفت
ماه هاي پر مصرف موجب شده تا سیستم داللی در عرضه گوشت قرمز رونق بیـشـتـري    
بگیرد،؛ در میانگین سه سال گذشته تنها هزار تومان به قیمت دام زنده اضافه شده و هـم  

800هزار و 11هزار تومان است که در ماه گذشته 12اکنون هرکیلو گوشت دام زنده 
تومان بوده، عرضه انبوه در طی این ماه ها روند افزایشی اش با کندي مواجـه شـده کـه        

او تـاکـیـد      . ممکن است یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، همین بـاشـد  
ما در جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قیمت گوشت قرمز را باال بردیم اما ایـن    :  کرد

روند افزایشی را تایید نمی کنیم، بیشترین میزان گوشت قرمز در بازار گوشت گوسـالـه   
درصد مابقی گوشت در بازار، گوشت گوسفندي است، هر کیلو گـوشـت   40است و تنها 
هزار تومان است و ممکن است در تهران، بسته به منطقه محـل عـرضـه،      34گوسفندي 

وزارت جهاد باید بازار را تنظـیـم کـنـد و در           :  او تصریح کرد. قیمتها بیشتر از این باشد
حقیقت ابزارها در دست این وزارتخانه است، اما ابزار برخورد در دست ما نـیـسـت، مـا       
براي تنظیم بازار واردات گوشت را هم در دستور کار داریم؛ کمبود گـوشـت در بـازار        
مقطعی است اما مسئله مهم این است که در زمان عرضه انبوه، قیمتها افت می کننـد کـه     
طبیعتا سیستم داللی که به دنبال حاشیه سود خود است از وضعیت موجود سوء استـفـاده   
می کند، اي کاش درصدي از این سود به جیب مصرف کننده یا تولید کننده می رفت که 

افزایش قیـمـت   :  احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت.نمی رود
گوشت قرمز را تایید می کنیم اما سود اصلی را واسطه و دالل می برد؛ نه تولید کـنـنـده،      
حال سوال این است که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده کجـاسـت؟ چـرا      
زمانی که قیمت گوشت زیاد می شود همه ما را مقصر می دانند اما زمانی که قیمتها افـت    

او ادامـه    . می کند کسی از ما دلجویی نمی کند و ضرر و زیان ها را کسی جبران نمی کنـد 
اگر قیمتها براي تولید کننده هزار تومان افزایش یابد براساس عرف مصرف کننـده  :  داد

هزار تومان؛ سوال این اسـت    6هزار تومانی قیمت گوشت باشد نه 2باید شاهد افزایش 
که این افزایش قیمت به چه دلیلی است؟ ما از زمستان پارسال با کاهش قیمت گوشت تا 

هزار 25مواجه شدیم اما مصرف کننده همان قیمت گزاف بیش از 800هزار 10سقف 
تومان را پرداخت کرد؛ در کشور ما تولید کنند و مصرف کننده بیشترین آسیب را مـی      

ما در کشورمـان مشـکـل      :  او خاطر نشان کرد. بینند و سود اصلی در جیب دالالن می رود
عرضه دام نداریم زیرا تولیدات در کشور به قدري زیاد است که در حال حاضر نه تنها با 
کمبود که با مازاد دام هم روبرو هستیم تا جایی که مجبور شدیم مقداري از این دامها را   

عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزي دامداران با اشاره بـه دالیـل گـرانـی         . صادر کنیم
دام زنده براي اینکه به مصرف کننده برسد، چنـد دسـت مـی        : قیمت گوشت اظهار کرد

چرخد و همین امر علت اصلی افزایش قیمت گوشت است، این در حالیسـت کـه رونـد        
قیمتها در دامداري ها چندان افزایش نیافته و آنچه موجب حباب در قیمتها شـده اسـت     

ــد                               ــا دامـــن زده انـ ــتـــهـ ــیـــمـ ــد قـ ــنـــد کـــه بـــه رشـ ــتـ .دالالنـــی هسـ

خرید حمایتی شیر خام به مرز       /افزایش سرانه مصرف شیر با بسته حمایتی دولت          

مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون        )مهر05باشگاه خبرنگاران (هزارتن رسید    80

بسته حمایتی دولت براي خرید توافقی شیرخام افزایش سرانه مصرف را            :روستایی گفت 
حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزي تعاون روستایی، در خصوص           .محقق می سازد  

از ابتداي فروردین ماه خرید       :  طرح خرید توافقی شیرخام از دامداران اظهار داشت           
9در  توافقی شیر خام از استان اصفهان آغاز شد و پس از آن این طرح در خرداد ماه                   

وي با بیان اینکه روزانه دامنه خرید         .  استان اصلی دیگر قطب اصلی تولید کلید خورد         
در سه هفته اخیر    :  الی هزار تن متغیر است، گفت     600توافقی شیر خام از دامداران بین     

برخی دامداران در فروش شیر خام به دولت تعدیل نشان می دهند که این امر بیانگر                    
نرخ خرید  صفایی به .آن است که اکثر نقاط قیمت ها در شرایط مناسبی قرار گرفتند              

متوسط نرخ هر کیلو شیر خام بسته به کیفیت           :  شیر خام از دامداران اشاره کردوگفت      
مدیر عامل مرکزي سازمان تعاون روستایی      .  تومان است 300الی هزار و    250هزار و   

سازمان تعاون روستایی به دنبال آن است که نرخ مصوب هزار و              :در ادامه یادآور شد   
درصد تحقق  3.2تومان براي هر کیلو شیر خام با بار میکروبی زیر هزار و چربی                440
که با بسته هاي حمایتی دولت اعم از خرید           پیش بینی می شود   :  وي تصریح کرد  .یابد

توافقی شیرخام توسط سازمان تعاون روستایی، توزیع رایگان شیر مدارس، پرداخت                
مشوق هاي صادراتی و توزیع یک کیلو پنیر در سبد خانوار اقشار آسیب پذیر اجراي                   

.خرید شیرخام به نرخ مصوب و افزایش سرانه مصرف تحقق یابد                                     

درصد مطالبات دامداران پرداخت شدهمچنین علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل                 ٣٥
80از ابتداي طرح خرید توافقی شیرخام از دامداران تا کنون             :  اتحادیه دامداران؛ گفت  

میلیارد تومان از دامداران خریداري شده       100هزارتن شیرخام با ارزش ریالی بالغ بر         
درصد مطالبات دامداران از فروش خامه حاصل از شیر خام          35تا کنون   :  وي افزود .است

مابقی به دامداران پرداخت نشده که این مسئله یکی از مشکالت این طرح               پرداخت اما 
عزیراللهی با بیان اینکه اجراي این طرح، تاثیر مثبتی در بهبود شرایط              .به شمار می رود   

گرچه با اجراي این طرح نرخ خرید شیر خام که روند                 :  دامداران داشته، بیان کرد    
کاهشی به خود گرفت و به روال عادي بازگشت اما تاخیر در پرداخت مطالبات دلسردي        

مدیر عامل اتحادیه    .دامداران و امتناع از عرضه شیر خام به دولت را به همراه دارد                   
ادامه اجراي طرح خرید توافقی شیرخام، تشکیل صندوق زنجیره          :  دامداران تصریح کرد  

لبنیات، پرداخت مشوق صادراتی تاثیر بسزایی در بهبود شرایط دامداران و جلوگیري از              
.کاهش نرخ شیر خام به همراه دارد

مـقـام   قائـم ) 95مهر 7تسنیم (گوشت برزیل، ارمنستان و مغولستان در راه ایران 
براي تنظیم بازار گوشت قرمز در کشور عـرضـه گـوشـت         :  وزیر جهاد کشاورزي گفت

زودي واردات دام سبک از کشورهاي ارمنستان و مغولستان صورت برزیلی افزایش و به
براي تنظیـم بـازار     :  مقام وزیر جهاد کشاورزي در امور بازرگانی اظهار کردقائم.گیردمی

شد که از کشورهاي اطراف عرضه گوشت برزیلی منجمد بیشتر می شود و ترتیبی اتخاذ
وي بـا اشـاره بـه ایـنـکـه             .گوشت گرم سبک در کنار گوشت منجمد سنگین وارد شود

واردات دام سبک از کشورهاي همسایه که دمایی نزدیک به دماي هوایی ایـران دارنـد،     
مغـولسـتـان و کشـورهـاي          این کشورها شامل ارمنستان،:  گیرد تصریح کردصورت می

ــاط داریـــم، اســـت                                       ــا ارتـــبـ ــا آنـــهـ ــا بـ ــه کـــه مـ ــســـایـ ــمـ .هـ



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
نفر ساعـت  بـا       30با 18-20ساعت 1395/07/05در تاریخ مهندس شهاب احتشام با سخنرانی پرورش نوین زنبور عسل کالس آموزشی  

کالس آموزشی اهمیت تعـادل  همچنین متذکر می شود . جمعی از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار شد
در 18-20ساعت دکتر روشنک جعفري با سخنرانی خانم 1395/07/12مورخ کاتیون در دوره شیرواري و خشکی گاو شیري—آنیون

.محل سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار خواهد گردید

گذاریم تعادل قیمت بهم بخورد نمی/افزایش عرضه گوشت قرمز در ماه محرم

دهیم تعادل قیمت بهم    مشکلی از نظر تامین گوشت قرمز و مرغ در کشور نداریم و اجازه نمی                :  معاون وزیرجهادکشاورزي از آمادگی دولت براي افزایش عرضه گوشت قرمز در ایام محرم خبر داد و گفت                    
وي با بیان اینکه درحال حاضر      .عرضه مرغ گرم در بازار زیاد است و به همین دلیل ما انتظار افزایش قیمت این محصول را نداشتیم و نداریم     : حسن رکنی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در بازار، اظهارداشت.بخورد

نرخ این کاال باید متعادل باشد که نه         کند؛ارزان شدن قیمت مرغ نیز ما را خشنود نمی         :  هزارتومان است، گفت  6هزار تومان و در مراکز عمده فروشی حدود          7نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی کمتر از           
درحال حاضر با توجه    :  ردکند، اضافه ک  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به صورت محدود مرغ منجمد در بازار عرضه می         .مصرف کننده زیان کند و نه تولیدکننده

هاي مختلف، متفاوت است و پیش      رکنی با بیان اینکه کشش بازار درماه      .به عرضه زیاد مرغ گرم، نیازي به حضور شرکت پشتیبانی امور دام در بازار نیست و این شرکت کمترین مقدار عرضه مرغ منجمد را دارد                         
وي از عرضه مرغ منجمد در ایام محرم خبر .کندشرکت پشتیبانی امور دام به شکل مستمر بازار را رصد و هرجا که نیاز باشد براي تنظیم آن ورود می: شود در ماه محرم این کشش افزایش پیدا کند، گفتبینی می

عالوه بر این : معاون وزیرجهادکشاورزي ادامه داد.تومان در ایام محرم براي ایجاد تعادل در بازار توزیع خواهد شد5100هاي مختلف این امکان فراهم شده است و مرغ منجمد با نرخ در استان: داد و اضافه کرد
ز بازار جمع آوري کند چرا که براي ما بسیار مهم است تعادل              هاي مازاد را ا   شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد به محض اینکه قیمت مرغ کاهش یابد و نرخ آن براي تولیدکنندگان غیراقتصادي شود، مرغ                      

هزارتن 15تا  10ذخایر گوشت منجمد بخش خصوصی درحال حاضر حدود         :  کمبود گوشت قرمز نداریم معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزي درباره شرایط بازار گوشت قرمز نیز اضافه کرد                  .قیمت حفظ شود  
هزارتن است،  90تا  80هزارتن و میزان واردات این کاال بین        820رکنی با بیان اینکه میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود            .است عالوه بر این شرکت پشتیبانی امور دام نیز ذخایر خوبی در این زمینه دارد              

وي با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی عرضه گوشت منجمد را              .شودما کمبودي در زمینه گوشت قرمز در کشور نداریم و گوشت گرم به وفور در واحدهاي تولیدي وجود دارد و عرضه می             : گفت
در ایامی مانند عیدقربان، قبل و حین ایام محرم تقاضا براي           :  معاون وزیرجهاد کشاورزي ادامه داد    .درحال حاضر مسائلی که در بازار گوشت بوجود آمده مربوط به دام سبک است              :  در ایام محرم دارد، اضافه کرد     

درصد افزایش یافته است،    12تا  10رکنی با بیان اینکه قیمت خرید دام زنده از تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته بین                  .شود اما این به معناي کمبود نیست      کند و بازار پرکشش می    دام سبک افزایش پیدا می    
وي با اشاره به اینکه درحال حاضر تقاضا براي دام سبک در بازار باال رفته                .هاي واسط بی تاثیر نیست و این ربطی به تولیدکنندگان ندارد           این عدد نامعقولی نیست ضمن اینکه بر شرایط بازار، وجود حلقه           :  افزود

برند که به   هاي عشایر در مناطق ییالقی به سر می        درصد دام 35تا  30ما براي تامین گوشت قرمز در بازار مصرف، هیچ مشکلی نداریم ضمن اینکه                :  گفتکند،است که این امر تغییراتی را در بازار ایجاد می          
ماهه امسال نیز   5هاي دامی در    رکنی درباره میزان صادرات فرآورده     :ماهه امسال 5هاي دامی در    میلیون دالري فرآورده  585صادرات  .شودها نیز وارد بازار خواهند شد و عرضه بیشتر می           تدریج این دام  

.تن کرك، از کشور صادر شده  است150هزارتن پشم و پوست، 10هزارتن مرغ و تخم مرغ، حدود 53ماهه امسال 5در : اظهارداشت

جلسه توجیهی طرح مطالعه مقطعی بیماریهاي بروسلوز و هاري در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي 

جهت برنامه ریزي هاي میان مدت و بلند مدت کشوري در             :  کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي در این جلسه توجیهی گفت                   
است و موازي با این مطالعه سلوز نمودهبرورابطه با مبارزه با بروسلوز که کنترلی و یا بشکل ریشه کنی اجرا می گردد، سازمان دامپزشکی کشور اقدام به اجراي طرح مطالعاتی مقطعی 

100واحد روستایی با جمعیت باالي      196در این طرح تعداد     :  دکتر علی اصغر طوسی سعیدي تصریح کرد      .مهم کشوري اثر بخشی واکسن هاري در سگ هاي صاحبدار روستایی نیز مورد بررسی قرار می گیرد                 
ماه که  18راس گوسفند باالي    100از هر واحد روستایی     :  وي در ادامه افزود   .  شهرستان استان بصورت کامال تصادفی توسط سازمان دامپزشکی انتخاب گردیده است            28راس گاو از   10راس گوسفند و حداقل 

) سی سی 5حداقل  (  باالي یکسال خونگیري می گردد    )  نر و ماده  (  راس گاو 40راس و حداکثر    10ماه اخیر واکسن بروسلوز دریافت نکرده باشد و از هر واحد روستایی بسته به تعداد گاو ازحداقل 12حداقل در 
مشخصات دام هاي خونگیري شده در فرم هاي مربوطه ثبت و سپس خون هاي ارسالی به شبکه هاي دامپزشکی شهرستان : دکتر طوسی اظهار داشت.و بر روي گوش آنها پالك مخصوص این طرح نصب می شود

کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی اداره کل دامپزشکی خراسان .شودتحویل می گردد و در یخچال نگهداري می شود و روز بعد سرم آنها تهیه و به همراه فرم هاي مربوطه به اداره کل ارسال می
10همچنین از   :  وي خاطرنشان کرد  .قالده سگ مورد خونگیري قرار می گیرند      1000یا  600راس گوسفند و بز ماده و تعداد        600هزار و 19راس گاو و    393هزار و   6در مجموع تعداد    :  رضوي تصریح کرد  

مورد خونگیري قرار ) باالي پنجه دست(سال از تاریخ مایه کوبی آنها گذشته باشد از ورید سفالیک 2ماه و حداکثر 3سگ که حداقل 5تا 3قالده می باشد و 10درصد این روستاها که حداقل تعداد سگ در آنها 
در مورد خون هاي گاو، گوسفند و بز آزمایش رزبنگال          :  دکتر طوسی یاد آورد شد  . می گیرد و پس از ثبت مشخصات سگها در فرم هاي مربوط ، سرم آنها تهیه و به همراه سایر سرم ها به استان ارسال می گردد

.  گرددهاي سرمی انجام می شود و کلیه سرم ها همراه با نتایج سازمان دامپزشکی ارسال میبر روي این نمونه

.در هفته گذشته قیمت  نهاده  به شرح زیر بوده است

ریال اعالم گردید که با توجه  به ذرت هاي خارجی قیمت متعادل             8800ذرت داخلی  با اعالم فروش و عرضه در بورس کاال قیمت این نهاده     -جو خارجی با کمی افزایش رو به رو بود-قیمت جو داخلی  ثابت بود
سبوس گندم با   -سویا داخلی و سویا خارجی و گندم به ترتیب با کاهش ، ثبات و افزایش قیمت روبه رو بود                   -ذرت خارجی تقریبا ثابت و در پایان هفته با افزایش قیمت جو با کمی افزایش روبه رو بود         -می باشد

پیش بینی می شود ذرت دانه اي       -ذرت علوفه اي به دلیل کاهش تقاضا با کاهش قیمت رو به رو بود             -آغاز  فصل پاییز  و فصل سرما تقاضا یراي این نهاده اقزایش  می یابد لذا قیمت با کمی افزایش رو به رو بود                         
:قیمت نهاده هاي دامی  در بازار هاي جهانی. در هفته آتی با کاهش رو به رو شود 

دالر       400دالر                 کنجاله سویا  برزیل تحویل بنادر جنوبی210دالر                                                ذرت روس تحویل بنادر شمالی                            180جو قزاق تحویل بنادر شمالی                             

دالر200دالر                                                 ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی                          180جو روس تحویل بنادر شمالی                             

دالر210دالر                                 ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی                            220الی210گندم روس تحویل بنادر شمالی                          


