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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

.گوشت گوسفندي هزارتومان ارزان شد        /افزایش عرضه دام به بازار        

تومانی 1000رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي از کاهش         .)مهر24مهر(
1000علی اصغر ملکی از کاهش       .قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد        

قیمت این  :  تومانی قیمت گوشت گوسفندي در بازار خبر داد و اظهارداشت          
در .تومان ارزان شده است   1000نوع گوشت از شنبه هفته جاري تاکنون        

36حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مشتري                     
رئیس اتحادیه   .هزارتومان است  32دار   هزارتومان و عرضه به مغازه        

عرضه دام به بازار    :  گوشت گوسفندي درباره دالیل این امر نیز عنوان کرد         
وعالوه بر این رکود بر بازار گوشت حاکم شده         نسبت به گذشته بهتر شده    

ملکی درباره شرایط بازار در روزهاي آینده و احتمال کاهش بیشتر              .است
توان تا فرارسیدن اربعین حسینی نمی     :  قیمت گوشت گوسفندي نیز گفت     

هاي قیمت گوشت گوسفندي طی ماه      .در این زمینه اظهارنظر قطعی کرد       
اخیر افزایش چشمگیري داشته و نرخ هرکیلوگرم از آن براي مصرف                 

بودهزارتومان رسیده37کنندگان به 

هاي بومی سمنان باهدف افزایش     جنین گاومیش ایتالیایی در رحم گاومیش     
معاون تولیدات دامی سازمان جهاد      )آبان ماه 02ایسنا  (سه برابري شیر  

شده از  کشاورزي استان سمنان از انتقال جنین خالص یک گونه اصالح               
هاي بومی سمنان توسط متخصصان     هاي ایتالیایی در رحم گاومیش    گاومیش

این طرح  :  حسینی با اعالم این خبر اظهار کرد       مصطفی شاه .استان خبر داد  
هاي اقتصاد مقاومتی و با هدف استفاده بهینه از توان        در راستاي اجراي طرح

هاي بومی کشور، افزایش درآمد دامداران، ایجاد اشتغال پایدار و در               دام
ادامه پروژه اصالح نژاد و توسعه پرورش گاومیش در استان سمنان اجرایی            
شده و طی آن سه جنین خالص گاومیش ایتالیایی به گله گاومیش بومی                  

راس گاو میش با      40در همین راستا      :  وي ادامه داد   .استان منتقل شد   
هایی که   دستگاه سونوگرافی تشخیص آبستنی داده شده و گاومیش              

مشکالت تولید مثلی داشتند شناسایی و تحت درمان                                    
حسینی با بیان اینکه این طرح از سوي تیم فنی مرکز                  شاه.قرارگرفتند

اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور به همراه کارشناسان معاونت              
براي :  اجرایی شده است تصریح کرد     بهبود تولیدات دامی استان سمنان     

هاي بومی مستقر در استان نیز      انتقال جنین به هفت راس دیگر از گاومیش       
وي با بیان اینکه در این پروژه جنین           .ریزي الزم انجام شده است      برنامه

هاي بومی  خالص گاومیش که از کشور ایتالیا وارد شده به رحم گاومیش              
100ماه آبستنی گاومیش خلوص ژنتیکی      10بعد از   :  شود، افزود منتقل می 

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان         .شوددرصد متولد می  
هاي رفتاري  ویژگی:  سمنان به مزایاي این طرح اشاره و خاطرنشان کرد           

بسیار مناسب، آرامش بیشتر این گونه جدید و تسهیل در فرآیند شیر                   
دوشی صنعتی و میانگین تولید شیر گاومیش جدید که تا سه برابر                       

از مزایاي  ...  کیلو گرم در روز است و         15هاي بومی و حداقل       گاومیش
هاي بعد و   شاه حسینی با بیان اینکه در سال       .هاي جدید است  گاومیشاین

هاي متولد شده از آنها اسپرم و جنین خالص تهیه              پس از بلوغ گاومیش    
هاي جدید در آینده به منظور اصالح        ها و اسپرم  جنین:  شود، اضافه کرد  می

هاي بومی کشور و افزایش تولیدات آنها در اختیار                    نژاد گاومیش  
وي با بیان اینکه با انجام این        .گیردداران کشور و استان قرار می      گاومیش

کار در آینده از واردات دام اصالح شده و یا خرید و مواد ژنی و خروج ارز                  
شیر گاومیش عالوه بر کیفیت باال و       :  شود، اظهار کرد  از کشور جلوگیري می

دارا بودن مواد مغذي، داراي خواص درمانی متعددي است و تولید و                     
تواند در افزایش سالمت و بهداشت عمومی جامعه نیز بسیار           مصرف آن می  

.موثر باشد

رئیس اتحادیه تهیه و     )آبان ماه 4شبکه خبر    (گوشت برچسب دار می شود     
توزیع گوشت گوسفند از الزامی شدن عرضه گوشت با تعیین کیفیت و                  

ملکی با اشاره به عرضه گوشت با کیفیت و کم          .برچسب هاي مجزا خبر داد    
تا 5این گوشت ها با تفاوت قیمت       :  روز آینده در بازار گفت    15کیفیت از   

رئیس اتحادیه تهیه و     .هزار تومان در مراکز عرضه فروخته خواهد شد         7
گوشت با کیفیت با برچسب سفید و گوشت         :  توزیع گوشت گوسفند افزود   

کم کیفیت با برچسب قرمز نشان دار می شود و واحدهاي صنفی ملزم به                 
ملکی اجراي این   .نصب بنر قیمت این گوشت ها در مراکز عرضه هستند            

بر اساس این طرح    :  طرح را سبب تامین منافع مصرف کننده دانست و گفت     
مراکز کشتار گوسفند نیز پس از دریافت مجوزهاي الزم مجاز به کشتار                

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندي با اشاره به الزام           .خواهند بود 
با صدور برگه فروش، گوشت      :  صدور برگه فروش براي مغازه دار افزود        

.عرضه شده قابل پیگیري است که این به نفع مصرف کننده خواهد بود

شرکت داخلی و   480پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور با حضور          
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،     )آبان03ایرنا(خارجی برگزار می شود   

طیور و فرآورده هاي لبنی و صنایع وابسته و همچنین نخستین نمایشگاه                
شرکت داخلی و خارجی از ششم تا نهم          480خوراك و آبزیان با حضور       

آبان ماه جاري در محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران برگزار می               
.شود



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
1395/08/03در تاریخ مهندس  مسعود عسگریان باسخنرانی جناب آقاي آموزشی بررسی عملکرد روزانه واحدهاي پرورش گاو شیري آموزشی  کالس 
نفر ساعت لز دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و 68در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 18-20ساعت 

دکتر سجاد نجفی در با سخنرانی جناب آقاي آموزشی مدیري گوساله پس از زایش همچنین کالس .دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار گردید
برگزار می گردد20الی 18درسالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ساعت95/08/10تاریخ

میلیارد دالري30کشاورزي ترکیه و ایران به دنبال سهم ویژه از تجارت / ایران و ترکیه دو سند همکاري کشاورزي امضا کردند

این اسناد در خاتمه ششمین نشست کمیته        .ایران و ترکیه دو سند همکاري در زمینه قرنطینه دامی و نقشه راه همکاري هاي راهبردي در زمینه کشاورزي امضا کردند                       
سند همکاري در زمینه قرنطینه دامی      .مشترك راهبردي همکاري هاي کشاورزي دو کشور و نخستین همایش کاري ایران و ترکیه در حوزه کشاورزي در آنکارا امضا شد              

معاونان سوياز سوي محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزي و فاروق چلیک وزیر کشاورزي، غذا و دامداري ترکیه و پروتکل مربوط به نشست کمیته مشترك نیز از                                  
محمود حجتی طی سخنانی در مراسم امضاي این اسناد، گفت و گوهاي دو جانبه خود با وزیر کشاورزي ترکیه در دو روز اخیر و                             .وزراي کشاورزي دو کشور امضا شد      

چشم انداز همکاري ها در حوزه کشاورزي با توجه به ظرفیت هاي بسیار             :  مذاکرات بین هیات هاي دو کشور و همچنین فعاالن اقتصادي را مثبت و سازنده خواند و گفت                
نگاه راهبردي بین دو طرف در خصوص اینکه دو کشور در حوزه اقتصادي می                :  حجتی گفت .بزرگ در دو کشور و اراده سیاسی براي توسعه، بسیار امیدوار کننده است             

.توانند مکمل یکدیگر شوند، وجود دارد و امضاي سه سند در ظرف کمتر از شش ماه خود نشان دهنده عزم راسخ براي توسعه همکاري هاست                                                        

.میلیارد دالري به خود اختصاص دهند         30بخش کشاورزي دو کشور باید سهم مناسبی را از هدف تجارت                     :  فاروق چلیک وزیر کشاورزي ترکیه نیز گفت           

با عزمی که در دو طرف براي گسترش         :  چلیک فرایند همکاري هاي دو کشور در همه حوزه ها از جمله کشاورزي را خوب ولی ناکافی ارزیابی و ابراز امیدواري کرد                         
.همکاري ها وجود دارد، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر مناسبات دو کشور در همه حوزه ها از جمله کشاورزي باشیم

آغاز طرح مطالعه مقطعی بروسلوز دام روستایی و عشایري و اثر بخشی واکسن هاري در استان خراسان رضوي
در این طرح   :  اداره کل با اعالم این خبر اظهار داشت         به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، معاون سالمت این                

شهرستان استان بصورت کامال تصادفی توسط سازمان       28راس گاو از    10راس گوسفند وحداقل    100واحد روستایی با جمعیت باالي    196تعداد 
دکتر .قالده سگ مورد خونگیري قرار می گیرند       100یا  60راس گوسفند و بز ماده و تعداد         19600راس گاو و    6393دامپزشکی انتخاب شده و در مجموع تعداد         

دریافت )  تب مالت (ماه اخیر واکسن بروسلوز     12ماه که حداقل در     18راس گوسفند باالي    100در این عملیات،  از هر واحد روستایی          :  محمد رشتی باف اعالم داشت    
وي در زمینه نحوه اجراي     .باالي یکسال خونگیري می شود    )  نر و ماده  (  راس گاو 40راس و حداکثر    10نکرده باشد و از هر واحد روستایی بسته به تعداد گاو ازحداقل              

سگ 5تا  3قالده باشد را انتخاب کرده و       10درصد این روستا ها که حداقل تعداد سگ در این روستاها            10از  :   عملیات اثربخشی واکسن هاري نیز خاطرنشان ساخت      
سال از تاریخ مایه کوبی آنها گذشته باشد مورد خونگیري قرار گرفته و پس از ثبت مشخصات سگها در فرم هاي مربوط ، سرم آنها تهیه و                            2ماه و حداکثر    3که حداقل   

در این طرح ضمن بررسی میزان شیوع بروسلوز دامی ، میزان          : رشتی باف گفت. به همراه سایر سرم ها به آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی استان ارسال می گردد
ستان هاي مربوط   شهرآلودگی انسانی به تب مالت در این استان  و کل کشور بررسی گردیده و اطالعات اخذ شده از جمعیت انسانی ، توسط همکاران  مراکز بهداشت                               

سال جهت  2وي یادآور شد نمونه هاي سرم جمع آوري شده در استان پس از ارسال به تهران در بانک واکسن سازمان  بمدت                         .  در  فرم هاي مخصوص ثبت می گردد       
مورد استفاده قرار خواهند    )  (parallel active surveillanceانجام مطالعات سایر بیماري ها ي اولویت دار سازمان دامپزشکی کشور به روش دیده وري فعال موازي                    

جهت برنامه ریزي هاي میان مدت و بلند مدت کشوري در رابطه با مبارزه با بروسلوز که کنترلی و یا به شکل ریشه کنی اجرا گردد                               :  رشتی باف یادآور شد   .   گرفت

پیش بینی می شود در هفته جاري مشکل        .دو شدر هفته گذشته با توجه به مشکالتی که در خصوص باربري از بنادر امیر آباد و مشهد وجود داشت جو داخلی با افزایش تقاضا و قیمت روبه ر
ذرت برزیل و روس در هفته گذشته با کاهش قیمت روبه رو بود و انتظار می رود با توجه به فصل برداشت                       .  باربري بندر امیر آباد و مشهد حل شودو قیمت جو داخلی و خارجی کاهش یابد     

قیمت کنجاله سویا تغییري نداشته است ولی با توجه به اینکه قیمت دانه سویا افزایش داشته پیش بینی می شود قیمت                         .ذرت این روند کاهش قیمت با سرعت کمتري ادامه داشته باشد            
کنجاله سویا تا انتهاي هفته آینده افزایش داشته باشد

.قیمت نهاده هاي دامی در  هفته گذشته به شرح زیر می باشد

دالر            207دالر     ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی   410دالر                 کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی   170جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی       

دالر                   195دالر         ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی  207دالر              ذرت روسیه تحویل بنادر شمالی       160جو دامی قزاق تحویل گرگان و سرخس   



اخبار روابط عمومی

گزارش تصویري  بازدید هیئت مدیره ، مدیر عامل، واحدهاي بازرگانی و  روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی 
95/08/08و 95/08/07خراسان رضوي  از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران در مورخ 


