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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

واردات گوشت  /  تب برفکی، سیل و داللی از دالیل افزایش قیمت گوشت           
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي     .)آبان09ایسنا  .(به داد تنظیم بازار رسید      

هاي مناسبتی را عامل کاهش دام سبک و            بیماري تب برفکی، قاچاق دام و ذبح         
کردیم اگر از آسیاي میانه گوشت وارد نمی        :  گرانی قیمت گوشت دانست و گفت      

اصغر ملکی در مورد علت افزایش قیمت          علی.شدتر می اکنون قیمت آن گران    
تا 92قیمت گوشت از سال      :  گوشت گوسفندي طی یکی دو ماه اخیر اظهار داشت          

درصد افزایش داشت، اما با شرایطی که پیش آمد، به   10اردیبهشت ماه امسال تنها 
وي در مورد دالیل افزایش قیمت گوشت          .  ها سیر صعودي گرفت    یکباره قیمت 

هاي بهاره سبب بروز سیل و از بین          بارندگی:  گوسفندي در بازار خاطرنشان کرد     
هاي سبک شد و در کنار آن، شیوع بیماري تب برفکی سبب شد،       رفتن بخشی از دام
به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي، ذبح          .  ها تلف شوند   تا بسیاري از دام    

گوسفند در ایام عید قربان و محرم سبب شد، تا حجم زیادي از دام سبک از گردانه             
ها را براي    طلبان دام تولید خارج شود و در کنار آن از اکنون، برخی از منفعت                

ملکی در  .  دهند، وارد بازار شود    اند و اجازه نمی    مناسبت اربعین نگهداري کرده    
: پاسخ به اینکه قرار بود قیمت گوشت با ورود دام عشایر به بازار کاهش یابد، گفت                

شهرها به ویژه تهران     دام عشایر، دام ترکیبی است که معموالً مورد پسند کالن             
هاي استان کردستان   پسندند که مربوط به دام     نبوده و مردم گوشت لوکس را می       

وقتی آن  :  وي با اشاره به افزایش قاچاق دام از مرزهاي غربی کشور گفت              .  است
دهند به جاي    دهند، صاحبان گله ترجیح می      طرف مرز پول خوبی بابت دام می         

هاي داخل، آن را با قیمت باالتر به        پرداخت هزینه حمل و نقل و انتقال دام به استان         
اگر از چند   :  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي تصریح کرد      .  خارج از مرز بفروشند   

گرفتیم، ماه پیش موافقت وزارت جهاد براي واردات گوشت گوسفندي را نمی                
هزار تومان رسیده بود، چرا که اکنون دام           50اکنون قیمت آن به باالي کیلویی         

. شودشده از سه کشور ارمنستان، قرقیزستان و گرجستان وارد کشور می          سبک ذبح 

دامها در این کشورها با نظارت نماینده        :  وي در توضیح دیگر موضوع اظهار داشت       
شود و از طریق حمل     سرد می سازمان دامپزشکی، طبق اصول شرعی ذبح شده، پیش       

شود و همین مسئله سبب شده تا قیمت         و نقل هوایی و فرودگاه پیام وارد بازار می         
. هزار تومان تحویل داده شود     33دار کیلویی   گوشت گوسفندي با شقه به مغازه       

هزار تومان  37اکنون قیمت گوشت شقه گوسفندي بدون دنبه کیلویی         :  ملکی گفت 
هزار 42هزار تومان باالتر یعنی      5بوده که این رقم براي گردران در هر کیلو             

.تومان است

معاون وزیرجهاد  )آبان13ایرنا(کشور جهان 30صادرات شیر ایران به        
کشاورزي در امور تولیدات دامی اعالم کرد که از امسال صادرات شیر تولیدي                    

حسن رکنی در حاشیه     .کشور جهان آغاز شده است     30واحدهاي دامی کشور به      
انعقاد قرارداد انتقال دانش فنی موسسه تحقیقات علوم دامی با بخش خصوصی با                
عنوان مشارکت در سنتز نژادهاي بز شیري که در کرج برگزار شد، در جمع                       

تولید شیر در کشور در شرایطی است که امکان صادرات را به               :  خبرنگاران افزود 
خوبی پیدا کرده ایم و اکنون سازمان تعاون روستایی ملزم شده که در هیچ جاي                   

درزمان حاضر اعتقاد داریم     :  وي اظهار داشت  .کشور شیر روي دست دامدار نماند      
تبادل و فرآوري شیر باید بین تولید کننده و صنایع فرآوري انجام شود یعنی دولت               

به همین دلیل سازمان تعاون        :  رکنی گفت  .ورودي در این بحث نداشته باشد         
روستایی به عنوان سوپاپ اطمینان مراکز جمع آوري شیر در مناطق و استان هاي                 

وي با اشاره   .مختلف عمل کرده تا بتواند شیر مازاد واحدهاي دامی را خریداري کند           
تا یک هزار تن شیر مازاد در واحدهاي دامی کشور تولید           800به اینکه روزانه بین     

این میزان شیر توسط سازمان تعاون روستایی خریداري شده و             :  می شود، افزود  
69وي با بیان اینکه از این میزان شیر روزانه حدود            .تبدیل به شیر خشک می شود     

در خارج از کشور بازارهاي خوبی براي        :  تن شیرخشک تولید می شود، بیان داشت      
فروش محصوالت نهایی ایجاد کرده ایم به طوریکه حتی از روسیه هم خواهان                    

.خرید شیرخشک تولیدي ایران شده اند

رئیس انجمن صنفی    )آبان ماه 11تسنیم  (عامل افزایش قیمت گوشت    ,  داللی
هزار تومان  6هر کیلوگرم گوشت گوساله در یک ماه گذشته              :  گاوداران گفت 

که قیمت هر   هزار تومان رسیده است، درحالی     38افزایش قیمت داشته و به رقم        
هزار 12کیلوگرم دام زنده فقط با هزار تومان افزایش قیمت نسبت به سال گذشته            

افزایش :  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد        .تومان قیمت دارد  
ها است و از سازمان حمایت تقاضا داریم که          گريقیمت گوشت تنها به دلیل واسطه     

در سال گذشته قیمت دام زنده به        :  وي افزود .در این خصوص نظارت داشته باشند      
کننده ارزان نشد اما در     ضرر دامدارن کاهش یافت اما حتی یک ریال براي مصرف          

هزار 12هزار تومان به     11سال جاري که قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده از              
در هر کیلوگرم   )  مردم(کننده نهایی   تومان رسیده است، قیمت گوشت براي مصرف      

هزار تومانی قیمت   6به گفته وي از افزایش      .قیمت دارد هزار تومان افزایش  7تا  6
هزار تومان عاید دامدار شده و مابقی افزایش قیمت به جیب           1گوشت گوساله تنها    

هیچ :  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران تأکید کرد          .استواسطه ها رفته     
کمبودي براي تأمین نیاز بازار مصرف وجود ندارد و گوشت دامدارن روي دست                 

.کنندآنها مانده است و حتی بخشی از مازاد مصرف بازار را صادر می

اي قصد متشنج کردن    مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه عده          )آبان12مهر(آغاز عرضه جو در بورس    /هاي دامی دنبال افزایش نرخ نهاده   دالالن به 
اي دالل و واسطه    عده:  علیرضا ولی اظهار کرد   .هایی مانند جو، گندم و ذرت در بهترین وضعیت قرار دارد          ذخایر گوشت قرمز، مرغ و نهاده     :  هاي دامی را دارند، گفت    بازار نهاده 

وي با اشاره   .و مناسب است  دهیم که ذخایر جو کشور بسیار مطلوب         قصد متشنج کردن بازار جو و باال بردن قیمت این محصول را دارند اما ما به مصرف کنندگان اطمینان می                      
مدیرعامل شرکت پشتیبانی   .تومان است 750قیمت محصول عرضه شده در بورس،        :  به اینکه عرضه جو دامی در بورس کاال از حدود یک هفته اخیر، آغاز شده است، گفت                   

نه شود بنابراین ذخایر کافی است و ما هیچ مشکلی در زمی             کنجاله و ذرت دامی نیز به اندازه کافی وارد شده و درحال حاضر نیز واردات انجام می                      :  امور دام تصریح کرد    
.هاي دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ نداریمنهاده
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در سالن اجتماعات اتحادیه 18-20ساعت 95/08/1013در تاریخ دکتر سجاد نجفی باسخنرانی جناب آقاي مدیریت گوساله پس از زایش آموزشی  کالس 

نفر ساعت از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور گاوداران برگزار 60گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
درسالن 95/08/17مهندس  وحید وثوقی در تاریخبا سخنرانی جناب آقاي آموزشی تاثیر مایکوتوکسین ها بر سالمت گله گاو شیري همچنین کالس .گردید

برگزار می گردد20الی 18اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ساعت
افزایش تراز تجاري دام و طیور 

این موضوع به سبب افزایش صادرات محصوالت مختلف در بخش دام و طیور و واردات ناچیز مواردي چون                      :  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي گفت        
حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي، با اشاره به اینکه تراز تجاري بخش دام و طیور طی سه                     .جوجه اجداد، جوجه بوقلمون و کره، رخ داده است 

این موضوع به سبب افزایش صادرات محصوالت مختلف در بخش دام و طیور و                 :  سال گذشته از منفی هشت میلیارد دالر به مثبت سه میلیارد دالر رسیده است، گفت                 
هزار راس  700طبق آخرین آمار گمرك در شش ماه نخست امسال بیش از             :  وي افزود .واردات ناچیز مواردي چون جوجه اجداد، جوجه بوقلمون و کره، رخ داده است             

.هزار راس بوده است          100دام سبک به بازارهاي هدف صادر شده، در حالیکه کل این میزان در سال گذشته یک میلیون و                                                                 

هزارتن تخم مرغ،   23میلیون قطعه جوجه یکروزه،     10صادرات  :  رکنی در ادامه به دیگر شاخص هاي موثر در تراز مثبت تجاري بخش دام و طیور اشاره کرد و گفت                      
هزار 600میلیون و   9معاون وزیر جهاد کشاورزي از تولید ساالنه        .هزارتن شیر و فرآورده هاي لبنی از جمله عوامل موثر در تراز مثبت این بخش به شمار می رود                  ٣٦٤

کشور جهان صادر شده که انتظار می رود با          30هزار تن شیر به     298هزارتن و در شش ماهه نخست سالجاري      600سال گذشته   :  تن شیر در کشور خبر داد و گفت       
در حوزه  :  معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد         .تخصیص هر چه سریع تر مشوق هاي صادراتی افزایش بیشتري را در این خصوص شاهد باشیم                

.میلیارد تومان مشوق صادراتی در جهت حمایت از تجار در نظر گرفته شده است                              200لبنیات به سبب شرایط سنگین رقابت در بازارهاي هدف                      

.هزارتن مرغ و تخم مرغ در کشور تولید می شود              100میلیون و    2به طور متوسط ساالنه حدود        :  رکنی در خصوص وضعیت تولید مرغ در کشور اظهار داشت              

هزار تن مرغ به بازارهاي هدف صادر شده که با          40در نیمه نخست سال     :  هزار تن مرغ به بازارهاي هدف صادر شد، اظهار کرد         70رکنی با اشاره به اینکه سال گذشته        
.هزارتن خواهد رسید80استمرار این روند صادرات تا پایان سال جاري به 

بررسی روند صدور مجوزهاي واردات نهاده هاي دامی
به گزارش روابط عمومی سازمان      .روند ثبت سفارش کاال، مراحل ترخیص و صدور مجوزهاي واردات نهاده هاي دامی مورد بررسی قرار گرفت                    

آبان ماه نشست مدیران ارشد شرکت هاي وارد کننده خوراك دام با حضور دکتر مهدي خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور در                        11دامپزشکی کشور، روز سه شنبه      
در این نشست روند ثبت سفارش کاال، مراحل ترخیص و صدور مجوزهاي واردات نهاده هاي دامی مورد بررسی قرار گرفت                      .محل سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد     

بهزاد وارسته  کترهمچنین در این نشست، رییس سازمان دامپزشکی کشور به تشکیل کمیته به منظور روان سازي صدور مجوزهاي واردات نهاده هاي دامی به ریاست د                         
.نژاد مشاور رییس سازمان در بهبود و اصالح فرآیندها و روش انجام کار تاکید کرد

معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشوربر ضرورت تربیت دامپزشک باکفایت             :  تربیت دامپزشک با کفایت با تاکید بر برنامه ریزي آموزشی نوین          
: به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور؛ دکتر مسعود هاشم زاده معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور افزود                        .در جامعه تاکید کرد   

وي .روز است به  ارتقاي کیفیت آموزشی یک دامپزشک مستلزم ساماندهی و کاهش منطقی تعداد دانشکده ها، دانشجو و همچنین تدوین برنامه هاي آموزشی نوین و                           
هم اکنون کیفیت آموزش در دانشکده هاي دامپزشکی رضایت بخش نیست به عبارتی               :  همچنین با بیان اینکه رشته دامپزشکی پشتوانه قوي سیاسی ندارد، اظهارداشت           

به :  معاون تشخیص و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت         .محتواي آموزش دانشگاهی فعلی دامپزشکی پاسخ گوي بخش مهمی از نیازهاي بازار کار نیست                
وي با بیان اینکه آموزش دامپزشکی باید توام با          .یقین وجود این همه فارغ التحصیل بدون برنامه در کشور خود به خود به شان و منزلت رشته دامپزشکی ضربه می زند                       

.تربیت دامپزشک با کفایت با تاکید بر برنامه ریزي آموزشی نوین در واحدهاي دا نشگاهی کشور امري ضروري به نظر می رسد: علم و عمل باشد، افزود

د این موضوع تاثیري بر     جوهفته گذشته مشکل بارگیري جو از بنادر شمالی به صورت مقطعی حل شد ولی در اواخر هفته بحث مشکالت بارگیري دوباره مطرح گردید با این و                             اوایلدر  
. اشته باشد ه د همانطور که پیش بینی می شد در هفته گذشته با کاهش قیمت ذرت مواجه شدیم و انتظار می رود شیب کاهش قیمت ذرت تا اواسط هفته جاري ادام                             .روي قیمت جو نداشت   

.در هفته گذشته نیز قیمت کنجاله سویا خارجی به صورت جزئی کاهش داشت

دالر205گندم روسیه تحویل بنادر شمالی :                                                                            قیمت نهاده هاي دامی در  هفته گذشته به شرح زیر می باشد

دالر            207دالر     ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی   400دالر                 کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی   170جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی       

دالر                   205دالر         ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی  210دالر              ذرت روسیه تحویل بنادر شمالی       160جو دامی قزاق تحویل گرگان                  



ظ

اخبار روابط عمومی

نشست مشترك  مدیران  اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي و اتحادیه مرکزي دامداران ایران  

در نشستی که با حضور هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي و مدیر عامل اتحادیه مرکزي دامداران                            
ن اساایران برگزار گردید، گزارشی از روند فعالیت هاي این اتحادیه و برنامه هاي آتی توسط صراف مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران خر                        

همچنین گزارشی از فعالیت هاي انجام شده در عرصه کشور  و چگونگی رفع موانع رونق صنعت دامپروري به خصوص روند                       .  رضوي ارائه گردید  
وي اظهار امیدواري نمود که با همراهی و همدلی بیشتر تولید             .  ارتقاء خدمات اتحادیه مرکزي توسط عزیزالهی مدیر عامل این اتحادیه بیان شد             

.کنندگان بتوانند بر مسائل و مشکالت تولید فائق آیند

)95/8/8دام نیوز.(در انتهاي این نشست دو طرف بر همکاري هرچه بیشتر و تقویت تشکل هاي استانی با محوریت اتحادیه مرکزي تاکید نمودند


