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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

قیمت گوشت گوسفندي کاهش یافت    /  آغاز ساماندهی بازار مواد پروتئینی    
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي از کاهش حدود                .)آبان16مهر(

اجراي طرح  :  هزارتومانی قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت             
شناسنامه دار کردن کشتارکنندگان و توزیع کنندگان گوشت در استان               

تومانی 1000تا  500علی اصغر ملکی از کاهش        .تهران آغاز شده است    
در حال  :  قیمت گوشت گوسفندي در بازار از دیروز خبر داد و اظهارداشت           
32تا  31حاضر قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین 

وي دالیل این   .هزار تومان است  35هزار تومان و عرضه به مصرف کننده         
هر ماه به   15عالوه بر رکود بازار، از       :  امر را مورد اشاره قرار داد و گفت        

بعد ما شاهد کاهش تقاضا براي این کاال هستیم که همین مسئله نیز در                   
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي همچنین آغاز          .افت قیمت موثر است     
دار شدن کشتارکنندگان و توزیع کنندگان گوشت         اجراي طرح شناسنامه  

قرمز در استان تهران را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه اجراي طرح                   
اتحادیه :  در سطح این استان آغاز شده است، اضافه کرد         مذکور از دیروز  

ملکی با اشاره به    .ما نیز در این طرح با تعزیرات حکومتی همکاري می کند           
و ماده گاو، گوشت هاي کم       )  میش(اینکه از نظر ما گوشت گوسفند ماده          

این گوشت ها باید از نوع با کیفیت آن                :  کیفیت هستند، اظهارداشت   
هاي جداسازي شود به همین دلیل در این طرح مغازه داران باید برچسب              

هاي کم کیفیت را با رنگ قرمز مشخص کنند تا              موجود بر روي گوشت    
تر از سایر محصوالت      مردم متوجه شوند کیفیت این نوع گوشت پایین           

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با تاکید بر اینکه این اقدام باعث               .است
گوشت هاي کم کیفیت    :  کنترل تخلفات در بازار گوشت خواهد شد، گفت        

هزار تومان ارزانتر از نوع با کیفیت آن هستند، ضمن             7تا  5حداقل بین   
دارانی که این نوع گوشت را در مغازه خود عرضه            اینکه از این پس مغازه    

کنند، باید این مسئله رو بر روي تابلوي اعالنات خود اعالم کنند، در غیر              می
.این صورت با آنان برخورد می شود

نبود اعتبار و دستورالعمل وزارتی مانع از توزیع شیر در مدارس شده است             
ماه از سال تحصیلی    1.5توزیع شیر در مدارس با گذشت        )آبان ماه 17ایرنا    (

همچنان در انتظار تامین اعتبار و دستورالعمل توزیع از سوي وزارت                    
در نیمه اول مهرماه سال تحصیلی جاري وزیر            .آموزش و پرورش است     

آموزش و پرورش وقت وعده توزیع شیر تا اواخر مهرماه سال جاري را در               
همچنین طبق اعالم قبلی مسئوالن      .مدارس ابتدایی و متوسطه اول داده بود       

نوبت بین دانش آموزان دوره     70این وزارتخانه توزیع شیر می بایست در        
معاون پشتیبانی  .ابتدایی و متوسطه اول تا پایان سال تحصیلی توزیع شود            

تاکنون در  :  آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاري در همین حال گفت            
زمینه توزیع شیر مدارس در استان ها هیچ دستورالعملی از سوي وزارتخانه         

اجرایی شدن این طرح در سراسر     : وي اظهار کرد.به استان ابالغ نشده است
.کشور و استان نیازمند اعتبار بسیار باال و تامین اعتبار است

بینی ثبات قیمت دام     پیش/  شوددر ایام اربعین قیمت گوشت گران نمی        
ملکی با اشاره به رکود در بازار گوشت گوسفندي            )آبان18میزان  (زنده  
بینی براي افزایش قیمت دام در ایام اربعین نداریم ولی این               پیش:  گفت

علی اصغر ملکی   .روند قیمتی در هفته آینده بهتر قابل مشاهده خواهد بود           
قیمت هر کیلو    :  در خصوص تغییر قیمت گوشت در هفته جاري گفت              

هزار تومان است و این قیمت نسبت به          36تا  35گوشت گوسفندي بین    
: وي در ادامه بیان    .تا هزار تومان کاهش داشته است       ٥٠٠هفته گذشته    

هزار تومان است که    14تا  500هزار و   13قیمت هر کیلو دام زنده بین        
این روند نیز نشان دهنده کاهش قیمت دام زنده نسبت به هفته گذشته                  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي در توضیح شرایط بازار گوشت               .است
بازار گوشت گوسفندي با رکود مواجه است و با توجه به             :  گوسفندي گفت 

ملکی .ها در این بازار هستیم    مازاد عرضه نست به تقاضا شاهد ثبات قیمت       
با توجه به جلوگیري از     :  در پیش بینی قیمت دام زنده در ایام اربعین گفت          

خروج دام از مرزهاي کشور و باال بودن ارز ریال کشور نسبت به پول سایر                
کشورها شاهد کاهش خروج دام از کشور هستیم و همین امر موجب شده               

وي با اشاره به ادامه ورود گوشت پیش سرد به کشور            .تا بازار متعادل شود   
ورود گوشت پیش سرد از کشورهاي آسیاي میانه همچنان ادامه               :  گفت

26دارد و قیمت هر کیلو از این گوشت گوسفندي براي خریدار                         
رئیس اتحادیه  .تومان است 600هزار و   28تومان و براي خریدار      هزار

پیش بینی برراي افزایش      :  گوشت گوسفندي در انتها خاطر نشان کرد          
قیمت دام و گوشت زنده در ایام اربعین نداریم ولی در کل هفته آینده بهتر        

.بینی کردتوان شرایط قیمتی را براي این ایام پیشمی

رئیس )آبان19فارس(هزار تومانی قیمت گوشت گوساله6افزایش 
هزار تومانی 6تا 5اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله، افزایش بین 

این افزایش براساس نرخ تورم امري : گوشت گوساله را تأیید کرده و گفت
طی چند ماه اخیر قیمت انواع گوشت از جمله گوشت گوساله .طبیعی است

روند افزایش به خود گرفته است تا حدي که قیمت گوشت گوساله از 
هزار تومان آن هم در مراکز عرضه 34هزار تومان اکنون به 28کیلویی 

.انواع گوشت رسیده است این موضوع در حالی است که مقدسی رئیس 
رغم افزایش قیمت  علی: انجمن گاوداران صنعتی به آن انتقاد داشت و گفت

اي به عنوان خوراك دام، گاوداران افزایش قیمتی در عرضه دام ذرت علوفه
اندخود نداشته . درصد 65اي امسال قیمت ذرت علوفه: وي تصریح کرد

140افزایش داشته و از کیلویی  تومان رسیده است، اما 200تومان به 
هزار تومان فروختیم و 10مهرماه امسال ما گوساله زنده را کیلویی زیر 

هیچ کس نپرسید حالتان چطور است، در صورتی که قیمت گوشت گوساله  
تومان به 1000در همین ایام گران شد و تنها بعد از ایام سوگواري محرم، 

قیمت فروش ما افزوده شد و این در حالی بود که قیمت گوشت گوساله 
هزار تومان افزایش داشت 6کننده براي مصرف .
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
ساعت 95/08/1713در تاریخ دکتر مهندس  وحید وثوقی باحضور جناب آقاي آموزشی تاثیر مایکوتوکسین ها بر سالمت گله گاو شیري آموزشی  گفتمان 

نفر ساعت از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و 60در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 20-18
کادر مدیریتی و فنی گاوداري جناب با حضور جناب آقاي انقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري همچنین گفتمان .همچنین حضور گاوداران برگزار گردید

برگزار می گردد20الی 18درسالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ساعت95/08/24در تاریخآقاي موسی زاده 
آغاز گردهمایی معاونان بهبود تولیدات دامی کشور در بابلسر

رزي در بابلسر   شاوگردهمائی معاونان بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي استان هاي کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزي در مجتمع آموزشی بانک ک                        
روزه ، بررسی نحوه اجراي طرح کاهش سن ، وزن و کشتار مرغ گوشتی ، راهبردهاي کلی صندوق بیمه کشاورزي در خصوص دام،                            2هدف این گردهمایی    .آغاز شد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزي مازندران در مراسم آغازین این            .طیور و آبزیان و ارائه گزارش اقتصاد مقاومتی حوزه دام و طیور جهاد کشاورزي اعالم شده است                       
.هزار تن گوشت مرغ در مازندران تولید می شود                        210هزار تن گوشت قرمز و                65هزار تن شیر ،             580ساالنه    :  گردهمایی گفت   

درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور را تامین می کند ، بر ضرورت شکل گیري زنجیره تولید در صنعت دام و طیور با هدف                          40دالور حیدرپور با اعالم این که مازندران        
.مرغداري گوشتی مجاز در مازندران وجود دارد          500بر اساس آمارهاي رسمی حدود یکهزار و             .رونق تولید، افزایش صادرات و درآمد اقتصادي تاکید کرد              

پسا برجام ، فرصت بزرگ صادراتی                 .مازندران همچنین تنها استان در کشور است که زنجیره کامل صنعت طیور را در اختیار دارد                                                    
کشاورزي تلفرئیس سازمان جهاد کشاورزي مازندران از پسابرجام به عنوان فرصت بزرگ صادراتی براي کشور یاد و بر ضرورت جهت گیري تولیدات بخش هاي مخ                        

با افزایش روابط سیاسی و اقتصادي که دولت در سه سال اخیر به وجود آورده است ،عالوه بر ایجاد بازار هاي صادراتی در دیگر                            :  وي گفت   .براي صادرات تاکید کرد   
.کشورها، تولید کنندگان نیز شرایط سخت افزاري واحدها و کارخانجات و همچنین کیفیت محصوالت تولیدي را با ضوابط صادراتی ، تطبیق دادند                                                  

میهم اکنون تمامی محصوالت کشاورزي مازندران از جمله ماهی و مرغ با استانداردهاي جهانی و منطبق با ضوابط دامپزشکی کشورهاي مقصد تولید                         :  حیدرپور افزود   
200گرم تا یک کیلو و      800اکنون شرکت پشتیبانی امور دام نیز با هدف حمایت از تولید کننده ، مرغ هاي وزن                  :  رئیس سازمان جهاد کشاورزي مازندران گفت       .شود

از آنجایی که حوادث طبیعی ناشی      :  وي به اهمیت فعالیت صندوق بیمه کشاورزي اشاره کرد و بیان داشت              .گرم را با بسته بندي هاي مناسب خریداري و ذخیره می کند            
.از تغییرات اقلیمی در استان مازندران زیاد شده است، پوشش بیمه محصوالت کشاورزي باید همراه با مشوق هاي دولتی گسترده تر شود

درصدي صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی از استان خراسان رضوي به سایر کشورها7رشد 
این میزان، در بازه    :  با اعالم این خبر افزود     به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي مدیر کل دامپزشکی این استان                 

هزار تن انواع صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی در قرنطینه هاي                  33میلیون دالر براي     38ماهه ابتداي امسال رخ داد و رقم           7زمانی  
دکتر مجید روحانی نژاد مقصد صادرات استان را کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، آسیاي میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و                           .  دامپزشکی استان به ثبت رسیده است      

این میزان در   :  هزار تن دانست و افزود     21وي صادرات تخم مرغ خوراکی را نیز طی مدت یادشده              .  کشور مقصد صادرات استان بوده اند      24طی این مدت    :  افزود
روحانی نژاد، دقت در بررسی محموله هاي صادراتی و وارداتی را از جمله مواردي دانست                .  مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی یک درصدکاهش داشته است            

پذیرش محموله هاي صادراتی مرتبط با دام و طیور جمهوري اسالمی در دیگر کشورها منوط به                  :  که نقش مستقیمی در سالمت جامعه و اقتصاد کشور دارد و یادآور شد             
شور مبدا نباشد، اجازه    ز ک داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است و این مهم در زمینه محموله هاي وارداتی نیز صادق است و تا محموله اي داراي گواهی معتبر دامپزشکی ا             

: وي گفت .می گردد بت  ورود به کشور را نخواهد داشت و بر این اساس کلیه محموله ها در سامانه یکپارچه قرنطینه دامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت آنالین ث                          
در .  یادآور می گردد  .مجوز براي صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی از سوي اداره کل دامپزشکی استان صادر شده است                  1804ماهه ابتداي سال جاري تعداد      7طی  

قرنطینه داخل استانی با مجوز دامپزشکی انجام می         4قرنطنیه بین استانی و     3قرنطنیه مرزي،   4حال حاضر، کلیه مبادالت دام و طیور و فرآورده هاي خام دامی استان از                 
.پذیرد

همانطور که پیش بینی شده بود قیمت ذرت بعد از کاهش قیمت            .  مشکل بارگیري جو از بندر امیر اباد تغییري در قیمت این محصول نداشتیم         با توجه به ادامه داشتن هفته گذشتهاوایلدر 
پیش بینی می شود در هفته جاري قیمت ها ثبات بیشتري داشته باشند. تا اواسط هفته گذشته با افزایش قیمت در اواخر هفته گذشته رو به رو بود

:                                                                            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

برگزاري کارگاه تخصصی جیره نویسی گاو شیري با تدریس جناب آقاي دکتر ناصریان
) استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد(

اتحادیه اقدام به   ن  توافق انجام شده بین اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي ، ای                              طبق

در همین راستا اولین گارگاه این دوره با عنوان کارگاه تخصصی جیره نویسی گاو شیري با تدریس جناب آقاي                      .  برگزاري کارگاه هاي ویژه متخصصین علوم دامی می نماید         
.جلسه برگزار گردید10آبان ماه به مدت 22الی 18دکتر ناصریان در مورخ 

طرح بازدید کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي از واحدهاي صنعتی پرورش گاو شیري استان

گاوداري جناب آقاي موسی زاده که یکی از باسابقه ترین و مجهزترین واحدهاي پرورش گاو شیري استان می 95/08/19در راستاي اجراي این طرح در مورخ چهارشنبه 
دام .( مورد بازدید قرار گرفت و عالوه بر مباحث فنی، گزارشی از جمعیت آماري دام هاي موجود در این واحد تهیه گردید) مسئول کمیته فنی اتحادیه( باشد توسط شاهرخی

)95/08/20نیوز 


