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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

)مهر11مهر( مطالبات دامداران تسویه نشد/  آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام همچـنـان   
ــت     ــف ــه دارد،گ ــت                     :  ادام ــده اس ــه نش ــوی ــوز تس ــن ــداران ه ــات دام ــب ــال ــط .م

سیداحمد مقدسی با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام از دامداران همچنـان ادامـه دارد،       
هنوز دولت مطالبات دامداران را به طور کامل تسویه نکرده و فقـط هـمـان      :  اظهارداشت

وي با اشاره . درصدي که از محل فروش خامه به دست آمده بود، پرداخت شده است35
میلیاردتومان مشوق صادراتی که براي صادرات لبنـیـات داده     200به اینکه قرار بود از 

مـتـاسـفـانـه      :  میلیارد تومان به خرید توافقی اختصاص داده شود، اضافه کرد50شود، می
هنوز این مشوق صادراتی براي صادرات لبنیات تخصیص داده نشده اگرچه مصوب شده 

این یارانه هـرچـه   :  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اظهارامیدواري کرد. است
وي با بـیـان ایـنـکـه        .زودتر در اختیار بخش قرار بگیرد تا مشکالت ایجاد شده حل شود

قـرار  :  اند هرچه زودتر مطالبات دامداران را پرداخت کنند، ادامـه داد   مسئوالن قول داده
مـقـدسـی    . است مسئوالن تعاون روستایی وام بگیرند و مطالبات دامداران را تسویه کننـد 

قیمت این کاال کاهش نیافته اما پـرداخـت بـهـاي       :  درباره شرایط بازار شیرخام نیز گفت
وي دربـاره    . شـود شیرخام از سوي کارخانجات بسیار غیرمتعارف و با تاخیر انجام مـی   

تومان بـود کـه     760قیمت هرکیلو ذرت چندماه قبل حدود :  قیمت ذرت نیز اضافه کرد
تومان افزایش یافت درحال حاضر نیز نرخ این محصول به بیش 1000ناگهان به حدود

تـر  تومان گران100هنوز تقریبا گوییم ارزان شده درحالیتومان رسیده و می800از
پیش از این رئیس سازمان مرکزي تعـاون روسـتـایـی       .  از قیمت اولیه و اصلی آن است

.مطالبات دامداران تا پایان شهریورماه پرداخت خواهد شد: اعالم کرده بود

باشگاه خبرنگاران جوان ( میلیارد تومان براي توزیع شیر در مدارس 600اختصاص 

میلیارد تومان اعـتـبـار    600وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال ) 95مهر 12
اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حـاشـیـه    علی. براي توزیع شیر مدارس تأمین شد

مراسم گرامیداشت هفته احیاي امر به معروف و نهی از منکر در مدارس کشور کـه در      
تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره وضعـیـت   14دبیرستان عالمه حلی منطقه 

میلیارد تومان از 450امسال براي توزیع شیر در مدارس :  توزیع شیر مدارس اظهار کرد
میلیارد تومان نیز از اعتبارات آموزش و پرورش پیش بـیـنـی شـده       150محل یارانه و 

وي با بـیـان ایـنـکـه        .است و امیدواریم از یک تا دو هفته دیگر، توزیع شیر را آغاز کنیم
کنیم متناظر با اعتباري که در اختیار ما قرار دارد و با اولویت بـنـدي از دوره         تالش می

امیدوار هستیم در دوره متوسطـه  :  ابتدایی تا متوسطه اول، توزیع شیر را آغاز کنیم، گفت
اگر اعتبارات الزم به صـورت صـد در       :  فانی بیان کرد. دوم نیز این کار انجام خواهد شد

نوبت توزیع شیر را در مـدارس خـواهـیـم داشـت و اگـر               70صد تخصیص پیدا کند، 
کنیم تا اعـتـبـارات الزم      تخصیص اعتبار کمتر باشد به گونه اي طوري توازن را ایجاد می

ها را فراهم کنیمبراي تأمین شیر از شرکت

)95مهر 11ایرنا (کمبود شیر در روسیه فرصتی براي صادرات ایران

میلیـون تـنـی      30کمبود شیر در روسیه به میزان هفت میلیون تن نسبت به نیاز مصرفی 
این کشور یک فرصت براي شرکت هاي ایرانی فعال در عرصه لبنیات و فرآورده هـاي    

الکساندر تکاچف وزیر اقتصاد روسیه اعالم کرده است کـه ایـن     . شیري به شمار می رود
کشور براي واردات شیر از بالروس و سوئیس براي جبران کمبود آن بین پنج تـا شـش     

وي با اعالم اینکه سطح سود پائین و زمان زیاد بـازگشـت   . میلیارد دالر هزینه می پردازد
سرمایه از جمله دالیل تامین نشدن شیر مورد نیاز ساالنه در روسیه است، اعالم کرد کـه    

هم اکنـون  . براي رسیدن به خودکفایی در این بخش بین پنج تا هفت سال وقت نیاز است
چندین شرکت بزرگ ایرانی فعال در حوزه لبنیات که بیشتر صادرات پنیرهاي سخت را 
در دستور کار دارند توانسته اند براساس مقررات غذایی و بهـداشـتـی روسـیـه مـجـوز            
صادرات به این کشور را کسب کنند و با توجه به کمبود اعالم شده شیر باز هم می توانند 

برنامه صادرات لبنیات از ایران به روسیـه در قـالـب        . صادرات خود را گسترده تر کنند
قراردادهاي بازرگانی و همکاري هاي اقتصادي و کشاورزي بین دو کشور عمـلـی شـده      

همچنین شرکت هاي دیگر ایرانی نیز می توانند از نیاز بازار روسیه به شیر وارداتی .است
از سـوي    . و همچنین صادرات انواع فرآورده هاي تازه لبنیاتی به این کشور بهره بگیرند

دیگر، تهران و مسکو چندي پیش قرارداد راه اندازي گذرگاه سبز گمرکی را در تهـران  
امضا کردند که بر اساس آن براي تامین نیازهاي روزانه میوه و سبزیـجـات، لـبـنـیـات،         
گوشت سفید و آبزیان این کشور براي صادر کنندگان ایرانی سـاده سـازي مـقـررات           

همچنین در مذاکرات چندي پیش هیات هاي استانی الـبـرز و       . گمرکی اجرا خواهد شد
اتاق بازرگانی مسکو براي راه اندازي پروازهاي روزانه بـاري غـذایـی و کشـاورزي از             
فرودگاه پیام کرج به پایتخت روسیه تفاهم شد که می تواند به صادرات منظم و بـرنـامـه    

هم اکنون تولید کنندگان محصـوالت  . ریزي شده لبنیات از ایران به مسکو نیز کمک کند
کشاورزي و باغی در ایران به صورت انبوه میوه و سبزیجات تازه را به روسیه صادر مـی    
کنند که انواع فلفل دلمه، هندوانه، کیوي، خیار، کلم و کلم بروکلی بیشتـریـن سـهـم را         

.دارد

مهـر  14باشگاه خبرنگاران جوان (آخرین وضعیت مشوق صادراتی محصوالت لبنی 

میـلـیـارد    200مصوبه : مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت) 95
تومانی مشوق صادراتی محصوالت لبنی از سـوي دولـت ابـالغ و هـم اکـنـون طـبـق                     

محمد رضا مالصالحی مدیر . دستورالعمل هاي اجرایی به صادرکنندگان پرداخت می شود
وزارت جهاد کشـاورزي، در خصـوص       کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

200از سوي دولت اعتباري بالغ بر:اختصاص یارانه صادراتی به کارخانه هاي لبنی گفت
عنوان یارانه یا مشوق صادراتی براي صنایع لبنی در نظر گرفتـه شـده     میلیارد تومان به

است که طبق دستورالعمل اجرایی از سوي معاونت بازرگانی وزارتخانه به صادرکنندگان 
وي در خصوص مزایاي تخصیص مشوق صادراتی به صادرکـنـنـدگـان     . پرداخت می شود

در حال حاضر با انباشت فرآورده هاي لبنی در کشور روبرو هستیم چرا که سرانه :  گفت
مصرف قابل قبول نیست از این رو صادرات شیر خشک،پنیر و سایر فرآورده هاي لبنـی  
از جمله راهکارهایی است که به عنوان یک سوپاپ اطمینان می تـوانـد بـازار داخـل را           

.تنظیم نماید



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در تـاریـخ     خانم دکتر روشنک جعفـري    با سخنرانی کاتیون در دوره شیرواري و خشکی گاو شیري—اهمیت تعادل آنیونکالس آموزشی  

نفر ساعت  از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنـیـن حضـور گـاوداران بـرگـزار             60با حضور18-20ساعت 1395/07/12
.این جلسه برگزار نخواهد گردید95/07/19با توجه به مقارن بودن شب تاسوعاي حسینی باکالس آموزشی مورخ همچنین متذکر می شود .شد

واردات گوشت قرمز گرم از کشورهاي همسایه در دستور کار است

بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که امکان               :  درصدي قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت12تا 10معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي از افزایش 
هزارتن آن از تولیدات    ٨٢٠هزار تن است که بیش از        920نیاز مصرفی گوشت قرمز کشور حدود        :  حسن رکنی افزود  .واردات گوشت گرم با تجهیزات و کانتیرنرهاي مناسب از کشورهاي مقصد وجود دارد              

تاکنون واردات گوشت قرمز به صورت منجمد از کشورهاي هدف تامین و وارد می شد، اما اکنون تالش داریم                     :  وي اظهارداشت .درصد آن از طریق واردات تامین می شود        8هزار تن معادل    80داخل و حدود    
واردات گوشت گرم از کشورهاي همسایه نیازمند ساز و کار جدیدي            :  وي تصریح کرد  .بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت گرم از کشورهاي همسایه به واسطه نزدیکی به کشورمان تامین و وارد کنیم                      

معاون تولیدات دامی وزارت    .ر به بازار ایران وارد شود     کشوشامل تجهیزات، امکانات و کانتینرهاي مخصوص است تا این محصول به شکل گرم و کیفی طبق پروتکل هاي بهداشتی و تحت نظر سازمان دامپزشکی         
جمعیت :  رکنی درباره صادرات دام سبک افزود     .بخشی از گوشت قرمز که وارد می شود منحصر به گوشت گاو نیست بلکه براي نیاز بازار و تامین نیاز مخاطبان می تواند دام سبک نیز باشد            : جهاد کشاورزي گفت

سال گذشته با شروع روند      و  میلیون راس است که طبق قانون براي حفظ مراتع کشور باید سالیانه حدود سه میلیون راس از جمعیت دام سبک کاهش می یافت، اما طی یک تا د                                 60دام سبک کشور بیش از       
هزار راس دام سبک براي بازارهاي      920امسال امکان صادرات    :  وي اظهار داشت  .صادرات دام زنده به کشورهاي هدف توانسته ایم عالوه بر کاهش جمعیت دامی ارزآوري نیز براي کشور به همراه داشته باشیم           

رکنی بر این باور است که صادرات باید روال عادي خود را طی کند زیرا کشورهاي حاشیه خلیج فارس مخاطب                      .هدف صادراتی وجود دارد که این میزان کمتر از یک سوم میزان صادرات پیش بینی شده است                  
: وي با بیان اینکه با توجه به حجم تولید و واردات گوشت قرمز و صادرات دام زنده قابلیت تنظیم بازار داخلی وجود دارد، گفت                         .صادراتی ایران در دام سبک هستند و نباید این بازارهاي صادراتی از دست برود              

به گفته وي، واردکنندگان در صورت رعایت انتخاب کشور مناسب و رعایت تعرفه می توانند متناسب با نیاز کشور                       .گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است و در صورت نیاز روند واردات انجام خواهد شد                  
طی سال هاي گذشته تولیدکنندگان و دامپروران به دلیل ثبات قیمت ها دچار زیان می شدند به                  :  رکنی درباره قیمت منطقی گوشت قرمز گفت      :لزوم حذف واسطه ها در عرضه گوشت قرمز       .واردات انجام دهند  

وي با بیان اینکه حلقه هاي واسط     .هزار ریال رسیده است120تا 110هزار ریال عرضه می شد اما طی پارسال و امسال قیمت خرید دام زنده از دامداران و دامپروران به 100طوري که هر کیلوگرم دام زنده بین 
.هر ساله هزینه هاي تمام شده تولید افزایش می یابد که این مورد را براي تولید کنندگان باید در نظر بگیریم                                                 :  عرضه گوشت قرمز به افزایش قیمت ها دامن می زنند، افزود                        

هزار ریال است که البته این قیمت ها در بازار تابع عرضه و تقاضا و نوع                  330تا  300بین  )  لخم(هزار ریال و گوشت گوساله      310تا  300اکنون قیمت منطقی هرکیلوگرم الشه دام سبک بین          :  وي اضافه کرد  
کنترل قیمت گوشت قرمز در سطح خرده فروشی هاي سراسر کشور برعهده             :  وي ادامه داد  .درخواست مشتري براي خرید گوشت ران، راسته، سردست، گردن، ماهیچه، مغز ران، کله و پاچه متفاوت تر است                   

.دستگاه هاي نظارتی است که باید بیش از پیش شدت یابد

تشدید نظارت بهداشتی بر اماکن مرتبط با فرآورده هاي خام دامی در ماه محرم و صفر: اداره کل دامپزشکی استان همزمان با آغاز ماه محرم خبر داد

با توجه به نقش حیاتی : ین خبر افزودم ابه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل، با اعال
ت از سوي خیرین و نیکوکاران و مصرف مقادیر زیادي گوشت و            وراو عمده اي که کنترل سالمتی فرآورده هاي خام دامی در تامین امنیت غذایی و بهداشت عمومی جامعه ایفا می نماید و نیز افزایش گسترده نذ                        

یش حضور فعال بازرسان و ناظرین بهداشتی، به منظور تامین           فزافرآورده هاي دامی در سفره اطعام عزاداران بویژه در این ایام، دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت و سالمت فرآورده هاي خام دامی، ضمن ا                           
اشتی و نیز کشتار غیرمجازدام در سطح معابر عمومی، کلیه مراکز           بهدسالمت عزاداران حسینی، بطور ویژه با راه اندازي گروه هاي ثابت و سیار بازرسی نسبت به برخورد با موارد تولید و نگهداري و عرضه غیر                            

ار هیئات مذهبی، موسسات خیریه، زائرسراها، مامورسراها،        تقرمرتبط با فرآورده هاي خام دامی نظیر؛ آشپزخانه ها، رستوران ها، هتل ها، مراکز عرضه سطح شهر، سردخانه ها، مساجد، تکایا، محل هاي اس                            
دکتر جعفر عطارباشی، کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی و نیز استفاده از گوشت و                  .را که تامین کننده مواد الزم براي هیات مذهبی و مردم هستند اقدام خواهد نمود                 ...  ایستگاه هاي پذیرایی بین راهی و        

به موجب این قانون، هر اقدامی که       :  قانون مجازات اسالمی گفت   688فرآورده هاي خام دامی در شرایط غیربهداشتی و موارد مشابه را از جمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی خواند و در این زمینه به ماده              
قانون سازمان دامپزشکی کشور نیز تصریح می کند که کلیه صاحبان           :  وي افزود .تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع بوده و براي مرتکبین آن از سوي مراجع قضایی مجازات در نظر گرفته شده است     

صوصی و یا دولتی و یا وابسته به دولت هر نوع شرکت و               ي خ و مسئوالن نگهداري دام و کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز تهیه و آماده کردن فرآورده هاي خام دامی اعم از اشخاص و موسسات و شرکت ها                                 
دکتر .داشتی و قرنطینه اي سازمان دامپزشکی کشور می باشند         بهسازمانی که به نحوي از انحاء به پرورش دام و تهیه و آماده کردن فرآورده ها ي خام دامی اشتغال دارند، موظف به اجراي دستورالعمل هاي                              

و بهداشتی استفاده کرده و رعایت بهداشت را در کلیه مراحل           لم  عطارباشی از مسئولین هیئات مذهبی نیز خواست تا توصیه هاي دامپزشکی را جدي گرفته و در تهیه غذا، از گوشت و فرآورده هاي خام دامی سا                          
تا عمل خیر آنها کامل تر شود و مخاطراتی از منظر مواد غذائی پروتئینی براي               اماده سازي، نگهداري و بکارگیري این مواد در سفره اطعام عزاداران دقت الزم را داشته باشند و از مراکز معتر و مجاز تهیه نمایند                        

.عزاداران حسینی پیش نیاید

.در هفته گذشته قیمت  نهاده  به شرح زیر بوده است

ذرت داخلی  با توجه به عرضه کم در بورس کاال  و تقاضاي    -جو خارجی به دلیل  کاهش یافتن جو موجود در انبارهاي پشتیبانی و سازمان تعاون روستایی، با کمی افزایش رو به رو بود-قیمت جو داخلی  ثابت بود
سبوس گندم با آغاز  فصل پاییز  و فصل سرما تقاضا یراي این نهاده               -سویا داخلی و سویا خارجی باثبات قیمت روبه رو بود         -قیمت ذرت خارجی تقریبا ثابت بوده است     -زیاد قیمت این نهاده افزایش یافته است

پنبه تخم به دلیل شروع فصل برداشت با کاهش قیمت رو           -ذرت علوفه اي به دلیل کاهش تقاضا  و عرضه زیاد بو برودت هوا با کاهش قیمت رو به رو بود              -اقزایش  می یابد لذا قیمت با کمی افزایش رو به رو بود
. قیمت گندم ثابت ولی کنجاله کنجد به علت در خواست  تقاضاي خریدار افزایش یافت اما قیمت سایر کنجاله ها  ثابت ماند .به رو بود

:قیمت نهاده هاي دامی  در بازار هاي جهانی

دالر       400دالر                 کنجاله سویا  برزیل تحویل بنادر جنوبی200دالر                                                ذرت روس تحویل بنادر شمالی                            180جو قزاق تحویل بنادر شمالی                             

دالر     205دالر                         ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی          200دالر                                                      ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی                 190جو روس تحویل بنادر شمالی                             



نشست دوستانه مدیر کل دامپزشکی استان با کارشناسان روابط عمومی اداره کل حوزه استاندار و روابط عمومی 
مهر روز ملی دامپزشکی14استانداري خراسان رضوي به مناسبت 

مشـاور نـظـام      کشور،   و پیشگیري سازمان دامپزشکیبا حضور معاون بهداشتیمهر و روز ملی دامپزشکی 14مراسم گرامیداشت 
کشور و مدیر کل حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسـعـه   دامپزشکی

نفر از فعاالن دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی، و 400استان، منابع استانداري خراسان رضوي، ریاست سازمان جهاد کشاورزي
. فردوسی مشهد در محل اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي برگزار گردیـد دانشگاه-اساتید و دانشجویان دانشکده دامپزشکی 

بنا به گزارش واحد روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ، جناب آقاي مهدي شاهرخی به عنوان نماینده 
وي ضمن عرض تقدیر از زحمات صادقانه جامعه دامپزشکی ،کسب رتبه برتـر اداره کـل       . این اتحادیه در این نشست حضور داشتند

.دامپزشکی خراسان رضوي را در بین دستگا هاي اجرایی استان ،به این عزیزان تبریک گفتند 


