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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 )مهر24مهر(آیندهاحتمال کاهش قیمت گوشت گوسفندي در هفته           

اتحادیه گوشت گوسفندي با بیان اینکه قیمت این نوع گوشت در هفته جاري بدون               
شود نرخ گوشت گوسفندي در هفته آینده         بینی می پیش:  تغییر بوده است، گفت    

اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندي قبل از                علی.کاهش پیدا کند   
در حال حاضر   :  تعطیالت تاسوعا و عاشورا هیچ تغییري نداشته است، اظهار داشت           

هزار تومان و   34تا  33داران بین   دنبه براي مغازه  قیمت هر کیلوگرم شقه بدون     
هنوز مشخص نیست   :  وي اضافه کرد  .هزار تومان است  37کنندگان،  براي مصرف 

چه اتفاقی در بازار این نوع گوشت رخ خواهد داد؛ اما در حال حاضر احساس ما این        
رئیس اتحادیه  .ها وجود دارد  است که شتاب بازار گرفته شده و احتمال کاهش نرخ          

کنیم در هفته آینده، قیمت     بینی می به همین دلیل ما پیش    :  گوشت گوسفندي افزود  
.این نوع گوشت در بازار کاهش پیدا کند

رئیس )مهر26مهر  (واردات از کشورهاي آسیاي میانه      /  قیمت گوشت پایین نیامد   
اتحادیه گوشت گوسفندي با اشاره به عدم تغییر قیمت گوشت گوسفندي در بازار،              
از واردات گوشت گوسفندي پیش سرد شده از کشورهاي آسیاي میانه خبر                     

هاي اخیر  علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندي نسبت به هفته            .داد
درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه       :  تغییري نداشته است، اظهارداشت   

هزارتومان 34تا  33دار بین   هزارتومان و تحویل به مغازه    37براي مصرف کننده    
قیمت گوشت گوساله بدون استخوان نیز براي مصرف کننده          :  وي اضافه کرد  .است

رئیس اتحادیه گشت گوسفندي با بیان اینکه باید دید طی              .هزارتومان است 37
درحال حاضر صادرات   :  روزهاي آینده شرایط بازار به چه صورت خواهد بود، گفت          

دام زیاد نیست و حتی مقداري گوشت گوسفندي پیش سرد شده نیز از کشورهاي                
هزارتومان است27تا 26آسیاي میانه وارد شده که قیمت هرکیلوگرم از آن بین 

باشگاه (شود  حمایت دولت از صنایع لبنی نباید تنها به شیر مدارس خالصه                   
رئیس سازمان غذا و دارو از سرانه مصرف پایین لبنیات           )مهر28خبرنگاران جوان   

دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و      .و حمایت کم دولت از این حوزه خبر داد
دارو با بیان اینکه متاسفانه میزان سرانه مصرف لبنیات در کشور یک سوم دنیا                    

سال اخیر ما شاهد حمایت کم دولت از           5در حال حاضر طی      :  است، عنوان کرد  
ایم و تنها حمایت از شیر مدارس است که امیدواریم که حداقل              صنایع لبنیات بوده  

یکی از علل کاهش    :  وي ادامه داد  .میزان حمایت از شیر مدارس کاهش پیدا نکند        
100مصرف لبنیات تنوع پایین محصوالت لبنی است به طوري که در دنیا بیش از                 

نوع پنیر در بازار موجود است و مردم بر اساس عالیق خود پنیر مورد نظرشان را                   
کنند اما تنوع پنیر در ایران بسیار کم است بنابراین باید صنایع به سمت               انتخاب می 

مسئولین نباید به   :  دیناروند تاکید کرد  .  شان پیش برود  تنوع در محصوالت تولیدي   
هاي مالی را از لبنیات حذف کنند، بلکه          ها، این کمک  واسطه هدفمندسازي یارانه  

وي .باید به منظور حمایت از سالمت جامعه یارانه مربوط به محصوالت لبنی بازگردد     
امیدواریم که حمایت دولت از صنایع لبنی افزایش یابد و با اختصاص یارانه               :  افزود

تري در اختیار مردم قرار گیردلبنیات، محصوالت با قیمت تمام شده پایین

میزان )مهر25ایانا  (شرایط و میزان پرداخت مشوق هاي صادراتی لبنیات اعالم شد         
مشوق هاي صادراتی و همچنین نحوه ثبت نام و پرداخت مشوق ها براي محصوالت              

پس از مدت ها وقفه در خصوص اعالم        .مختلف لبنی افراد حقیقی و حقوقی اعالم شد  
شرایط و ضوابط اعطاي مشوق هاي صادراتی باالخره شرایط و نحوه پرداخت مشوق         

1395بنا بر این گزارش کلیه صادرکنندگانی که در سال            .هاي صادراتی اعالم شد   
خورشیدي محصوالت لبنی را به بازارهاي هدف در خارج کشور ارسال کرده اند                  

و تکمیل فرم شماره یک و دو          eagri.maj.irباید نسبت به ثبت نام در سامانه         
مربوطه اقدام نمایند و در صورت لزوم موضوع از طریق دبیرخانه کارگروه مستقر               
در اتحادیه سراسري تولیدکنندگان فرآورده هاي لبنی پاستوریزه ایران و یا                    
مدیریت تنظیم بازار محصوالت و نهاده هاي کشاورزي استان ها پیگیري                        

همچنین مشوق هاي صادراتی به مقصد کشورهاي اوراسیا براي هرکیلوگرم              .شود
ریال و صادرات   3000ریال و براي هرکیلوگرم ماست و شیر        34500شیر خشک   

ریال و براي     28000به مقصد سایر کشورها براي هرکیلوگرم شیرخشک                
گفتنی است مشوق هاي صادراتی به        .ریال است 1000هرکیلوگرم ماست و شیر      

شرکت هایی پرداخت می شود که در سال گذشته بیش از یک میلیون دالر صادرات 
الزم به ذکر است    .داشته و یا امسال بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته باشند             

که بر اساس گزارش هاي دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي، این مشوق           
پرداخت می شود95هاي صادراتی در شش ماهه دوم سال 

شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداري هاي صنعتی کاهش یافت                      
شاخص قیمت تولید کننده محصوالت       :مرکز آمار ایران اعالم کرد      )مهر28ایرنا(

درصد کاهش  2.06رسید که   215.45به عدد   95گاوداري هاي صنعتی در بهار       
درصد کاهش را نسبت به فصل مشابه         0.55و  )  94زمستان  )نسبت به فصل قبل      

براساس شاخص قیمت تولید کننده محصوالت      .نشان می دهد  (  94بهار  (  سال قبل   
1390گاوداري هاي صنعتی کشور که از سوي مرکز آمار ایران بر اساس سال پایه          

درصد 3.19انتشار یافته، در فصل مورد بررسی شاخص قلم گاو نر داشتی با                     
برابر این گزارش،    .افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبرو بود               

) 94زمستان  (  درصد کاهش نسبت به فصل قبل          3.86شاخص قلم گاو تلیسه      
همچنین در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان ها، کاهشی        .داشت

درصد افزایش در شاخص کل نسبت به        5.5بود و در این میان استان خوزستان با          
درصد کاهش در    7.48فصل قبل بیشترین افزایش و استان خراسان شمالی با               

.شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیشترین کاهش روبرو شد



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
ساعت 1395/07/26در تاریخ آقاي دکتر مسیح اهللا فروزمند باسخنرانی بررس اهمیت تغذیه اي مکمل هاي چربی در جیره گاوهاي شیري آموزشی  کالس 

نفر ساعت لز دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و 82در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 20-18
مهندس با سخنرانی جناب آقاي آموزشی بررسی عملکرد روزانه واحدهاي پرورش گاو شیري همچنین کالس .همچنین حضور گاوداران برگزار گردید

برگزار می گردد20الی 18درسالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ساعت95/08/03عسگریان در تاریخ
برابر گاو بومی4بازدهی گاو آمیخته 

هاي پرورش دام سنگین، استفاده از گاوهاي بومی که بازدهی          دهی دستی در محیط   با توجه به روش علوفه    : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي گفت
هاي بومی دام گوشتی در کشور بر نژادهایی مانند         محمدرضا مالصالحی، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گونه         .هاي اصیل وارداتی یا آمیخته است مقرون به صرفه نیست         آن یک چهارم گونه   

که بخش اعظمی از شیر مورد فرآوري در صنایع لبنی و مصرفی کشور از محل شیر                60ایم، این گونه توضیح داد که در دهه         هلشتاین و اخیراً سیمنتال براي تولید شیر و گوشت تکیه کرده        
وي .نه هلشتاین بهترین نژاد براي این مورد بود       اي بودیم که بتوانیم با شیردهی باال شیر خام مورد استفاده را به طور طبیعی تأمین کنیم که گو                   شد و به دنبال گونه    خشک وارداتی تأمین می   

رأس40تا 30حدود 60از این رقم بیش از یک میلیون رأس مربوط به نژاد هلشتاین است که در دهه : میلیون رأس جمعیت دامی در کشور داریم، اظهار داشت8با اشاره به اینکه اکنون 
انجام شده و اکنون کیفیت این نژاد مطابق        نینآن وارد شد و بر اثر زاد و ولد جمعیت آن به این رقم رسیده است که البته عملیات اصالح نژادي روي این گونه از طریق واردات اسپرم و ج                              

سال اخیر گاوهاي آمیخته را     60رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي این را هم گفت که از                    .هاي روز کشورهاي اروپایی، آمریکا و کاناداست      با گونه 
ایم خون نژاد خارجی را در جمعیت گاو بومی         هایی همچون سیمنتال، جرزي و هولشتاین و ترکیب با گاو بومی توانسته            ایم به شکلی که با واردات نژاد نر گونه        هم در دستور کار قرار داده     

دهد، در  به گفته مالصالحی، هر گاو بومی در یک دوره شیردهی یک تن شیر می               .هزار رأس گاو آمیخته در کشور وجود دارد        500میلیون و   4کشور گسترش دهیم به طوري که اکنون         
وي در  .شوداي از آن در واحدهاي صنعتی تولید می        میلیون تن تولید شیر خام داریم که بخش عمده         9رسد و اکنون ساالنه بیش از       تن می 4تا  3صورتی که این میزان در گاو آمیخته به          

اي به سرعت نیاز داشتیم تا براي ارتقاي سالمت جامعه و افزایش سرانه مصرف مواد پروتئینی از گونه                60ما در دهه    :  پاسخ به اینکه چرا بیشترین تمرکز ما روي گونه هلشتاین بوده، گفت     
اي مضاف بر آنکه ما در شرایطی نیستیم که مانند برزیل داراي مراتع سرسبز باشیم و دام بدون هیچ هزینه                     .  استفاده کنیم که بازدهی بیشتري دارد و نژاد گاو هلشتاین بهترین مدل بود              

.پروار شود

انجام طیف وسیعی از آزمایشات مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان هاي مختلف کشور در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي
این آزمایشگاه به عنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاه هاي شمال شرق کشور داراي                   :  ئیس آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي گفت           ر

مایشگاه هاي  آزهمکاري هاي علمی، تحقیقاتی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور بوده و با تجهیزات دستگاهی به روز و کارشناسان مجرب و با سابقه یکی از                          
به عنوان آزمایشگاه   :  دکتر مهران قایمی بافقی افزود    .مرجع در زمینه هاي تشخیص بیماري هاي دام و طیور ، آبزیان و زنبور عسل و نیز کنترل کیفی فرآورده هاي خام دامی می باشد                             

، مسمومیت دام و طیور و نیز       4و  1و هرپس ویروس اسبی تیپ هاي       )  Bacillus Anthracis(مرجع ملی و منطقه اي در زمینه تشخیص عوامل بیماریزا براي شناسائی عامل بیماري شاربن   
و تعیین باقی مانده هاي سموم و هورمون ها در موادغذائی نمونه هائی از سراسر کشور دریافت شده است و نیز در تشخیص بیماري هاي                           )  مرغ بدون آنتی بیوتیک   (FPTدر مورد آزمون    

وي همچنین با اشاره به طیف وسیعی از سایر آزمایشات          .به شکل منطقه اي فعال می باشد      PPRو بیماري هاي دام مانند تب برفکی و  VHSو IPN ،IHNویروسی آبزیان سردآبی شامل 
، وجود  )عوامل باکتریائی، ویروسی و انگلی    (آزمایشاتی مانند تعیین عامل سقط جنین        :  مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان هاي مختلف کشور در اداره کل دامپزشکی استان بیان کرد                 

ال انجام استر حباکتري سالمونال در موادغذائی، تعیین نوع گوشت حیوان، نیوکاسل طیور و پاتولوژي از سایر استان ها ارسال شده و توسط این آزمایشگاه د

روبه رو بود و انتظار می رود این نوسانات بازار جو تا پایان هفته آینده                 مشکالت بارگیري و همچنین محدود بودن جو داخلی با نوسانات زیادي در هفته گذشته               قیمت جو داخلی به دلیل      
سویا -مه داشته باشد  اداذرت خارجی با توجه به فرارسیدن فصل برداشت ذرت داخلی با کاهش قیمت مواجه بوده و انتظار می رود این کاهش قیمت تا پایان هفته آینده                        -ادامه داشته باشد

سبوس گندم با توجه به افزایش مصرف در نیم سال دوم سال و همچنین افزایش قیمت گندم و کاهش حجم توزیع سبوس دولتی با                            .داخلی و سویا خارجی در هفته گذشته ثبات داشت         
افزایش قیمت مواجه خواهد شد

پانزدهمین ازبنا بر گزارش واحد روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي کادر مدیریتی و بخش هاي بازرگانی و فنی این اتحادیه
.بازدید بعمل خواهند آورد95/08/08و 95/08/07در مورخ ) 95آبان ماه9الی 6(نمایشگاه دام و طیور تهران 


