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22باشگاه خبرنگاران جوان     (مطالبات دامداران هنوز تسویه نشده است          
درصد مطالبات  35تا کنون حدود    :رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت    )آبان

دامداران پرداخت شده و مابقی با فروش کامل شیر خشک و خامه                       
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران، با       .استحصالی پرداخت می شود   

از زمان اجراي   :  اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات دامداران اظهار داشت         
این طرح به طور متوسط روزانه هزار تن شیر خام از دامداران خریداري می         

وي با بیان اینکه هنوز مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت نشده              .شود
درصد مطالبات دامداران پرداخت شده و       35تا کنون حدود    :  است، گفت 

مابقی با فروش کامل شیر خشک و خامه استحصالی پرداخت می                        
با توجه به آنکه دامداران درآمد و پشتوانه دیگري          :  مقدسی ادامه داد  .شود

ندارند از این رو باید دولت به این امر توجه ویژه داشته باشد چرا که آنها                  
رئیس انجمن صنفی گاوداران در       .در شرایط نامساعدي به سر می برند          

از :  خصوص تاثیر خرید توافقی شیر خام بر زندگی دامداران اظهار کرد               
شش ماه گذشته با اجراي طرح خرید توافقی شیر خام و جمع آوري شیر                 
مازاد تا حدودي شرایط دامداران بهبود یافته که در صورت تسریع در                   

.پرداخت مطالبات کارخانه ها مکلف به اجراي مصوب نرخ شیر خام هستند

ایران در  )آبان ماه 23ایسنا  (خردایران به جاي برزیل از روسیه گوشت می         
نظر دارد به جاي برزیل، گوشت گاو مصرفی خود را از منطقه آستاراخان                

محمد مهدي کربالیی مدیر عامل شرکت اتکا                  .روسیه تامین کند     
ایران بازار مصرفی باالي گوشت قرمز دارد و در سال مجموعه        : گفتایران

: وي افزود .هزار تن گوشت قرمز وارد می کند          30تا  20ما بیش از      
همچنین امکان صادرات دام زنده از روسیه به ایران وجود دارد زیرا فاصله              

به گفته این مقام     .دو کشور نزدیک و هزینه هاي حمل و نقل کمتر است              
ایرانی، بعضی قوانین و موانع حقوقی در آستارخان وجود دارد که با برطرف    

: کربالیی اظهار کرد  .شدن آن امکان واردات گوشت به ایران مهیا می شود          
آستاراخان داراي شرایط آب و هوایی خوبی براي کشت دانه هاي روغنی و             

الکساندر .غالت است که می تواند پس از تولید به ایران صادر شود                     
ما تمامی امکانات خود را براي         :  نیز گفت فرماندار آستاراخان ژیلکین

وي .همکاري دوجانبه با ایران در اختیار شرکتهاي ایرانی قرار می دهیم               
آستارخان مدت زیادي است که با ایران مراودات اقتصادي دارد که            :  افزود

از جمله تاسیس شعبه بانک ایرانی ،توسعه مشترك زیرساختهاي بندر                
آستارخان و پروژه راه اندازي خانه تجارت ایران از مهمترین اقدامات                 

در سال گذشته میالدي همکاري هاي       .صورت گرفته در سالهاي اخیر است      
درصد رشد را نشان می      47اقتصادي ایران و آستاراخان روسیه بیش از           

.دهد

هزار راسی در واحدهاي     200انباشتگی  /  صادرات دام سنگین، صفر شد       
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران        )آبان  ماه  24ایانا    (دامداري

توانند اهداف خود را پشت طرح دونرخی       عامالن گرانی گوشت، نمی   :  گفت
مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، از       .شدن گوشت قرمز پنهان کنند    

رییس مجمع  .صفر شدن صادرات دام سنگین در نیمه دوم سال خبر داد              
متاسفانه به دالیلی صادرات دام      :  ملی صادرکنندگان دام زنده ایران، گفت      

منصور پوریان، با اشاره به     .سنگین از ایران طی دو ماه گذشته به صفر رسید         
راس گوساله به کشورهاي     100اینکه از ابتداي سال جاري تاکنون تنها           

شد حداقل  بینی می این در حالی است که پیش      :  مختلف صادر شده، افزود   
هزار راس گوساله در این مدت از کشور خارج شود، اما با توجه به                   20

به گفته  .آمارها هنوز فاصله بسیار زیادي با برنامه از پیش تعیین شده داریم   
پوریان، یکی از دالیل اصلی کاهش صادرات دام سنگین، مسائلی است که              

زیرا از یک طرف آنها در تعیین       .  وجو کرد باید ریشه آن را در عراق جست      
کنند و از طرف دیگر، قیمت تولید ایران           عوارض گمرکی، کارشکنی می    

تمام این شرایط   :  وي تاکید کرد  .بسیار باالست و براي تاجر به صرفه نیست       
افتد که کشوري مانند برزیل، از هزاران کیلومتر دورتر،          در حالی اتفاق می   

تومان در هر کیلوگرم به عراق       500هزار و   10محصول خود را با قیمت       
کند، اما دام سنگین ایران که اغلب از خوزستان به عراق منتقل               ارسال می 

ضمن .  رسدتومان در مقصد به فروش می     500هزار و 12شود، با قیمت می
این نماینده بخش خصوصی،    .کندکیلومتر تجاوز نمی  60اینکه فاصله آنها از 

در حال حاضر، بازار داخلی نیز ثبات چندانی ندارد و در حالی که             :  ادامه داد 
صادرات صفر شده، اما روز به روز قیمت گوشت گوساله افزایش                        

پوریان معتقد است در شرایط عادي، گوشت گوسفند حداقل باید             .یابدمی
تر باشد، اما اکنون این فاصله به         هزار تومان از گوشت گوساله گران       15

هزار تومان تقلیل یافته و عامالن گرانی گوشت نیز به کسی                  6حدود  
هاي کل کشور،    اکنون انباشتگی در دامداري     :  وي گفت .پاسخگو نیستند 

ها افزایش  رسد و روز به روز وزن گوساله        هزار راس می  200حداقل به   
کیلوگرم براي دامدار از    450در حالی که افزایش وزن به بیش از          .  یابدمی

رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران،       .نظر اقتصادي، صرفه ندارد   
این :  ضمن انتقاد مجدد از طرح دونرخی شدن گوشت قرمز، عنوان کرد              

طرح چند سال پیش در برزیل به اجرا درآمد و متعاقب آن قرار شد که این   
قیمت متفاوت داشته باشد، اما بعد از چند ماه به دلیل رکودي              3محصول،  

ها به حالت   که در بازار به وجود آمد، طرح شکست خورد و دوباره قیمت              
بنابراین چنین طرحی در ایران نیز شکست          :  پوریان افزود .اول برگشت 

توانند اهداف خود را پشت این       خواهد خورد و عامالن گرانی گوشت، نمی       
طرح پنهان کنند
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
ساعت 95/08/2413در تاریخ کادر مدیریتی و فنی گاوداري جناب آقاي موسی زادهباحضور انقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري آموزشی  گفتمان 

نفر ساعت از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و 80در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 20-18
دکتر علی جوادمنش  با سخنرانی جناب آقاي چگونگی تولید و مصرف محصوالت ترنس ژنیک   همچنین کالس آموزشی.همچنین حضور گاوداران برگزار گردید

برگزار می گردد20الی 18درسالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي ساعت95/09/01در تاریخ
یکی از  :  اي نزدیک در تولید گوشت قرمز خودکفا خواهد شد، گفت            معاون وزیرجهاد با بیان اینکه کشور در آینده         :شویمبزودي در تولید گوشت قرمز خودکفامی     

هاي هاي وزارت جهاد کشاورزي در راستاي تحقق سیاست         برنامه.نیاز شدن از واردات این محصول است       هاي وزارت جهاد افزایش تولید کره در کشور و بی           سیاست
ات در کشور از    بنیاقتصاد مقاومتی و افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت اساسی از جمله گوشت و شیر، خرید توافقی شیرخام، راهکارهاي افزایش مصرف سرانه ل                       

ها را تشریح   هاي در دست انجام این بخش      هاي مذکور و طرح   ترین مسائل حوزه دام است که معاون امور دام وزیرجهاد کشاوررزي آخرین وضعیت برنامه               جمله مهم 
ماه اخیر سازمان مرکزي تعاون روستایی کشور براي خرید توافقی شیرخام اقدام کرده و از نظر مکان و                   5در  :  رکنی:    آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام      .کرد

کزي تعاون  از کشور هر میزان شیري که توسط کارخانجات جذب نشود، سازمان مر               میزان خرید نیز محدودیتی براي این کار قائل نشده است، یعنی در هر نقطه                  
ماه گذشته به طور متوسط     5در  :  رکنیشود؟      روزانه چقدر شیرخام از دامداران خریداري می      .کندروستایی آن را در جهت حمایت از دامداران، از آنها خریداري می           

درصد از آن تبدیل به شیرخشک شده است ضمن           90مراکزي که سازمان مرکزي تعاون روستایی تعیین کرده، خریداري و حدود               تن شیر تازه توسط   801روزانه  
دت تراز تجاري این بخش را      ز م اینکه ما قصد داریم تمام این محصول را صادر کنیم تا توازن بازار داخلی برهم نخورد، این اقدام هم به نفع تولیدکننده است وهم در درا                          

هاي کمتر توسعه   درصد از شیرخام خریداري شده نیز تبدیل به محصوالت دیگر مثل پنیر شده که این پنیرها در برخی از استان                    10عالوه بر این حدود     .بخشدبهبود می 
تاکنون چه میزان از مطالبات دامداران بابت خرید توافقی شیرخام          ..ها انجام شده است   ها و مدیران ارشد استان    گذاري که توسط این استان    یافته و فقیر با سیاست    

بنیه مالی ضعیف هستند باید به هر شکل ممکن مورد حمایت جدي قرار بگیرند در همین                 به اینکه دامداران از نظر    ما اعتقاد داریم با توجه    :  رکنیپرداخت شده است؟  
درصد 80تا  70ها عدد پرداختی به حدود در برخی استانهاي خوبی را به دامداران انجام داده وراستا نیز سازمان مرکزي تعاون روستایی در دو سه هفته اخیر پرداخت

همچنین قرار شده که بالفاصله بعد از فرآوري شیر و فروش محصول                .  هاي مختلف ممکن است این عدد متغییر باشد         البته در استان  .  کل مطالبات نیز رسیده است     
شود، به حساب دامداران واریز     تسهیالت بانکی تامین می   ها انجام و مابه التفاوت آن نیز ازمنابعی که از محل سازمان برنامه و بودجه یا                استحصال شده، فاز اول پرداخت    

متاسفانه، این مبلغ تاکنون در اختیار ما قرار نگرفته اما به طور مرتب درحال پیگیري هستیم تا                  :  رکنی:میلیارد تومان مشوق صادراتی براي صادرات لبنیات      200.شود
دولت به طور جد پیگیر افزایش مصرف سرانه شیر در کشور           :  هاي دولت قرار گرفته است، رکنی     باتوجه به اینکه مبلغ مذکور در اولویت پرداختی       .  این کار عملیاتی شود   

متاسفانه با  .کندکمک بسیاري به افزایش سالمت عمومی دانش آموزان می        شود؛ این طرح همچنین   است و طرح شیر مدارس نیز در راستاي تحقق این هدف اجرایی می             
امیدوار پیش آمد اما  شد، تاخیر   هایی که باید به کارخانجات طرف قرارداد انجام می          توجه به اینکه در مقطعی دولت در تامین نقدینگی دچار تنگنا بود، در پرداخت                 

هایی که اخیرا در حال انجام است هم بدهی سال گذشته پرداخت و هم برنامه امسال در اسرع وقت عملیاتی شودهستیم با گشایش

به :میلیون راس دام سبک در این مرحله 2/2آغاز ایمن سازي دام هاي سبک استان خراسان رضوي علیه تب برفکی؛ پیش بینی مایه کوبی 
طبـق  :  بر، افـزود ن خگزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماري هاي دامی این اداره کل با اعالم ای

میلیون راس، تحت پوشش عملیات ایمن سـازي علیـه بیمـاري          2/2پیش بینی ها، در این مرحله، بخشی از جمعیت دام هاي سبک استان به تعداد حدود بیش از 
. ري دانـست  یمادکتر محسن عابدزاده، رویکرد این مجموعه را در این مرحله بهره گیري از توان کلیه نیروهاي بخش خصوصی و دولتی براي جلوگیري از بروز ب  .تب برفکی قرار می گیرند

قرنطینـه  –اقدامات بهداشـتی  یه  مطابق دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور، به منظور به حداقل رسانیدن خسارات ناشی از بیماري، بخشی از دام هاي سبک استان با رعایت کل:  وي افزود
مایه کوبی نشده اند  در اولویت عملیات لی اي تحت پوشش عملیات مایه کوبی قرار خواهند گرفت و کانون هاي بیماري در سال هاي گذشته ودام هاي عشایري و نیز دام هایی که در فاز قب

طرح مذکور، تا پایان آذرماه مـاه ادامـه خواهـد         :  دکتر عابدزاده ضمن تاکید بر نظارت بخش دولتی بر نحوه انجام خدمات توسط اکیپ هاي مایه کوب اعالم داشت.  واکسیناسیون می باشند
وي  با توجه به رایــگــان بودن    .توسط شبکه هاي دامپزشکی شهرستان هاي تابعه صورت خواهد پذیرفتGIS)(داشت و گزارش دهی انجام عملیات از طریق سامانه اطالعات جغرافیایی 

هرگونه توزیع و عرضه غیرمجاز واکسن تب برفکـی در سـطح اسـتان از طریـق               برابر دستورالعمل ارسالی، : واکسیناسیون تب برفکی براي دامداران و روستائیان استان، خاطرنشان ساخت
و بهداشـتی   -ايرعایت تمهیدات قرنطینـه کوبی و درصورت مراجع قضایی و انتظامی پیگیري خواهد شد و نیز صدور مجوز تردد دام در سطح استان، حداقل دو هفته پس از اتمام انجام مایه

.هاي دامپزشکی شهرستان بالمانع خواهد بودالسابق توسط شبکههاي مربوطه کما فیسایر دستورالعملرعایت مفاد

تومان خرید و فروش شد که این تغییر قیمت       810تومان و اواخر هفته 770تومان، اواسط هفته 830در اوایل هفته ذرت برزیل باالي .در هفته گذشته نوسانات قیمت ذرت بسیار زیاد بود
در هفته گذشته قیمت جو خارجی . ارددر خصوص ذرت بسیار غیر منطقی است و با توجه به موجودي کافی ذرت برزیل در بنادر جنوبی کشور هیچ دلیلی براي افزایش قیمت ذرت وجود ند

در خصوص قیمت سویا داخلی هم تغییر قیمتی         .  بعد از رفع مشکالت باربري با شیب کاهش قیمت مواجه شد که این کاهش قیمت در هفته جاري با شیب مالیم تري مواجه خواهد بود                             
.نداشتیم


