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صادرات دام ربطی به گرانی گوشت ندارد 
هاي بخش خصوصی معتقدند    در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل          

که صادرات بی رویه دام زنده یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار و نوسان                  
آن بوده است، معاون وزیر جهاد کشاورزي معتقد است که صادرات دام زنده کمتر               

چندي پیش و   .از دو درصد تولید داخلی بوده و ربطی به گرانی این محصول ندارد               
در پی نوسانات قیمت گوشت قرمز، بین مسئوالن مانند وزارت صنعت، سازمان                 

هاي بخش خصوصی با وزارت      حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تشکل        
هاي بخش  جهاد کشاورزي اختالف نظري به وجود آمد که وزارت صنعت و تشکل             

هاي اخیر با حمایت     خصوصی معتقدند که صادرات بی رویه دام زنده که طی سال             
وزارت جهاد کشاورزي افزایش پیدا کرده آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز              
بوده است اما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي بر خالق این اظهار نظر اعتقاد                     

در !اند، نه صادرات ناچیز دام زنده     داشتند که دالالن گرانی گوشت قرمز را رقم زده        
این زمینه حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزي اعالم کرد که حضور در                       
بازارهاي خارجی و صادراتی نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه یک قدرت است و اگر                 
بتوانیم با مزیت قیمتی به این بازار ورود کنیم قدرت بیشتري کسب خواهیم کرد                 

رغم داشتن پتانسیل سه میلیون راسی در سال، نهایتا به            اما صادرات دام زنده علی     
میلیون راسی دام سبک    60تر از دو درصد تولید       رسد که کم  یک میلیون راس می   

وي .در هر سال است؛ بنابراین تاثیري روي قیمت گوشت قرمز نخواهد داشت                  
گرچه صادرات دام زنده تاثیري در قیمت گوشت قرمز ندارد اما در کنار این   : افزود

صادرات براي تنظیم بازار گوشت قرمز، مرزها را به روي واردات گوشت قرمز                   
اي که براي تامین    به گونه .  ایم و امکان واردات در کنار صادرات وجود دارد         نبسته

مابقی نیاز سبد غذایی مردم در زمینه گوشت قرمز امکان واردات و تامین گوشت                 
پزشکی گرم از کشورهایی مانند ارمنستان آذربایجان و غیره با مجوز سازمان دام              

در تولید گوشت قرمز     :معاون وزیر جهاد کشاورزي ادامه داد       .فراهم شده است  
هیچ مشکلی موجود ندارد و اگر در برخی از مقاطع زمانی نوسان قیمت به وجود                    

هایی مانند محرم و افزایش مصرف      آید ناشی از تحریک تقاضا به دلیل مناسبت        می
850رکنی با بیان اینکه تا کنون بیش        .است که ارتباطی به تولیدکنندگان نیز ندارد      

سیاست ما در بازار که در زمینه           :  هزار راس دام زنده صادرشده است، گفت          
تواند شود، چندان نمی  محصوالت زراعی و باغی کامال موفق آمیز اجرا شده و می             

چرا که در بیشتر محصوالت مانند      .  درحوزه محصوالت دامی و پروتئینی موفق باشد      
مرغ، تخم مرغ و غیره جزو کشورهاي صادرکننده هستیم و تنها در گوشت قرمز به         

شود که در مقاطع زمانی که مانند         واردات جزئی نیازمندیم اما به مردم توصیه می         
ایام محرم نیاز به مصرف بیشتري گوشت قرمز دارند از ذخایر منجمد گوشت قرمز       

.هاي کیفی و بهداشتی باالیی است، استفاده کنندکه داراي شاخص

قیمت )آذر  ماه  03باشگاه خبرنگاران جوان          (قیمت گوشت گوسفندي در بازار       
خریداري می کند و    500هزار و   32تا  500هزار و   31گوشت را مغازه دار بین       

تومان نیز شقه بدون دنبه به مصرف کننده عرضه می            500هزار و   36تا  36بین  
بازار گوشت  :  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي اظهار داشت          .شود

ها نیز به همان    گوسفندي رونق زیادي ندارد و در کل خریدها کمتر شده و قیمت              
رسیدن ایام اربعین نیز تأثیري بر      :  وي افزود .هفته گذشته پیش می رود    3،  2مقدار  

روي قیمت گوشت گوسفند نداشت البته ممکن است با بازگشت زوار اربعینی از                  
درصد افزایش بر روي قیمت دام زنده داشته باشیم که چندان           3الی  2کربال حدود   

چشمگیر نخواهد بود و تا آخر هفته نیز این افزایش قیمت مشخص شده و بعد از                   
االن :  ملکی تأکید کرد   .آن نیز هیچ گونه تغییري بر روي قیمت نخواهیم داشت             

خریداري می  500هزار و   32تا  500هزار و   31قیمت گوشت را مغازه دار بین        
تومان نیز شقه بدون دنبه به مصرف کننده عرضه         500هزار و   36تا 36کند و بین 

واردات گوشت از آسیاي میانه       :  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي گفت      .می شود 
همچنان ادامه دارد و اگر این واردات وجود نداشت کمبود دام در کشور موجب می               

.شد تا در بازار گوشت داخلی با بحران مواجه شویم

هزار میلیارد ریال می     145ارزش فرآورده هاي دامی تولیدي کشور به           
145ساالنه به ارزش    :  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت    )آذر03ایرنا  (رسد

مهدي خلج در جلسه    ..هزار میلیارد ریال فرآورده دامی در کشور تولید می شود           
این میزان محصوالت   :  بررسی مسایل و مشکالت دامپزشکی منطقه آزاد ماکو افزود        

ارسالن .دامی در زمینه هاي گوشت قرمز، گوشت سفید، طیور و آبزیان بوده است  
ازهاري معاون توسعه منابع انسانی سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در این جلسه با                   

در :  اشاره به اهمیت امنیت غذایی در جامعه و فراهم ساختن غذاي مناسب افزود                
هزار راس واحد دامی سبک و سنگین وجود         648حال حاضر در منطقه آزاد ماکو        

هزار تن گوشت قرمز در این منطقه تولید می شود63داشته و هر سال 
منتظر /  تن شیر مازاد و تبدیل به شیرخشک        801خرید تضمینی روزانه     
معاون وزیر جهاد کشاورزي با اشاره به اینکه روزانه            :مشوق صادراتی هستیم  

شود، تن شیر مازاد از دامداران خریداري و تبدیل به شیرخشک و خامه می               801
هاي میلیارد تومانی براي صادرات شیرخشک     200منتظر مشوق صادراتی     :  گفت

حسن رکنی در پاسخ به اینکه ظاهراً نه تنها قیمت خرید تضمینی شیر              .تولید هستیم 
تر از قیمت   تومان ارزان 50ها شیر را در هر کیلو افزایش نیافته بلکه برخی کارخانه

ایم در بحث شیر یک تنش قیمتی در دنیا داشته         :  خرند، خاطرنشان کرد  مصوب می 
بینی هاي آن پیبش   که باعث شده آن میزانی که براي صادرات شیر و فرآورده               

میلیارد تومان مشوق   200امسال  :  رکنی تصریح کرد  .بودیم محقق نشود  کرده
ایم که با توجه به مضیقه مالی دولت هنوز             صادراتی براي شیر درخواست کرده      

توانیم براي صادرات شیر از آن استفاده       محقق نشده و اگر این مهم اتفاق بیفتد می         
کنیم و بخشی از شیري که اکنون در کارخانجات تبدیل به شیرخشک شده را صادر               

تن شیر به 801ماهه اخیر تا االن روزانه به طور متوسط 5در : وي اضافه کرد.کنیم
درصد آن تبدیل به      90صورت خرید تضمینی از دامداران خریداري شده که              

به گفته معاون حجتی،   .شودشیرخشک شده است و بخشی از آن به خامه تبدیل می
.درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است80تا 70تا کنون 
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در 18-20ساعت 95/09/0113در تاریخ دکتر علی جواد منش با سخنرانی جناب آقاي چگونگی تولید و مصرف محصوالت ترنس ژنیک آموزشی  کالس 

نفر ساعت از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین 32سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
.آذرماه ، در هفته جاري کالس برگزار نمی گردد8همچنین اعالم می گردد به دلیل تعطیلی مورخ .حضور گاوداران برگزار گردید

حمایت هاي دولت یازدهم از تولیدات جامعه عشایري کشور
دولت در این چند سال رویکرد بسیار خوبی به          :  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزي به نقل از ایسنا، کرمعلی قندالی در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار کرد                      

: شود تصریح کرد  درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از سوي عشایر تامین می           25رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه         .خدمات به جمعیت عشایري کشور داشته است      
اجرا شده میزان تولید این     ور  سازمان امور عشایر ایران امسال با حمایت ویژه دولت یازدهم و اجراي طرح زنجیره تولید که با هدف افزایش تولید گوشت قرمز عشایر در کش                            

هاي قندالی با بیان اینکه طرح زنجیره تولید با هدف تحقق شعار سال و در راستاي اجراي سیاست                  .هزار تن افزایش داده است    192هزار تن به    180کاالي اساسی را از حدود      
درصد و دوره بازگشت پنج ساله به عشایر کشور اختصاص            4قیمت با سود    میلیارد ریال تسهیالت ارزان   1000دولت براي اجراي این طرح       :  اقتصاد مقاومتی اجرا شده گفت     

هنگام آن به عرصه بازار، ممانعت از عرضه دام نارس به بازار، اصالح نگرش به               وري از دام و عرصه به     افزایش حداکثري بهره  :  وي با اشاره به اهداف این طرح ملی اضافه کرد         .داد
رئیس سازمان امور   .استطرحپرورش و نگهداري دام و به ویژه اصالح نژاد و اصالح در تغذیه دام و افزایش سطح درآمد خانوارهاي عشایري از مهمترین اهداف اجراي این                               

15میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیالت با سود          1300سال گذشته   :  ها را از دیگر اهداف این طرح ملی برشمرد و ادامه داد            عشایر ایران، جلوگیري از ورود مازاد دام به عرصه        
قندالی با بیان اینکه اجراي این طرح منجر به تولید           .درصد آن جذب شد   100درصد در مناطق محروم به عشایر کشور تخصیص یافت که            11درصد در مناطق برخوردار و سود        

درصد به تولید گوشت قرمز کشور اضافه کرد و گوشت تولیدي عشایر را از               12ها در مجموع بیش از      پرورش و پروار این دام    :  هزار راس دام در کشور شد گفت      700بالغ بر   
این :  میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران به عشایر ایران خبر داد و گفت               1000وي از تخصیص اعتباري بالغ بر     .هزار تن افزایش داد   192هزار تن در سال به      180

این مقام مسئول از افزایش این اعتبارات از        .درصد این اعتبارات جذب شد    75ساله فرصت خوبی براي عشایر فراهم کرده و بالغ بر            5درصد و بازگشت    4تسهیالت نیز با سود     
هاي اکنون در دولت است و بعد از تصویب با همان شرایط سال قبل به زودي به دستگاه                  الیحه این طرح هم   :  جاري خبر داد و افزود    میلیارد ریال در سال   2000میلیارد به   1000

.شودربط ابالغ میذي

همزمان با کاهش دما اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي به دامداران و مرغداران هشدار داد
شـود بایـد حتمـاَ از سـایر حیونـات جـدا              دیده مـی ...  در این اطالعیه آمده است؛حیواناتی که در آنها هرنوع عالئم بالینی از قبیل سرفه، عطسه و 

همچنین الزم است آب مصرفی حیوانات سرد و یخ زده نبوده و در ایـن مـورد      .  ها نگردندنگهداشته شوند تا باعث گسترش بیماري در سایر دام
در ادامه این اطالعیه آمده است؛ در صورت استفاده از وسـایل     .ها برساننددامداران باید آب مصرفی را در محل گرمتري نگهداري نموده و در فواصل معین به مصرف دام

همچنین با توجه به حساس بـودن       .  ها هدایت شودها، طوري برنامه ریزي گردد تا گازهاي حاصل از احتراق این وسایل به خارج از محل دامگرمازا در محل نگهداري دام
نواختی درجه حـرارت    شود تمهیدات الزم جهت یک  هاي سوارکاري و دارندگان انواع اسب، توصیه میحیواناتی نظیر اسب به نوسانات درجه حرارت محیط، به کلیه باشگاه

داران، دام هـا را از       این روابط عمومی توصیه نموده است در سـاعات گرمـتر روز، دام        .محیط فراهم نموده و حتی المقدور اسب ها را با پوشش مخصوص نگهداري نمایند
هـا در فواصـل زمانـی       همچنین با توجه به اهمیت تغذیه در این فصل، توصیه شـده تـا تغذیـه دام      .هاي اصطبل را باز باقی نگهدارنداصطبل خارج نموده و براي مدتی درب

در قسمت دیگري از ایـن اطالعیـه نـیز آمـده اسـت دارنـدگان و              .ها افزوده گرددمناسب صورت پذیرد و تا حد امکان میزان مواد خشک و انرژي زا به جیره غذایی  دام
همچنین الزم است از ورود هواي مستقیم بـه سـالن پـرورش طیـور        .  پرورش دهندگان انواع طیور الزم است دقت نمایند دماي آب مصرفی طیور با دماي سالن یکی باشد

. عبیـه گـردد   گردند، قسمتی از سالن جهت خـروج گازهـا ت       جلوگیري شده و در صورت استفاده از وسایل گرمازا به جز هیتر که باعث مصرف اکسیژن سالن پرورش می
. گرددین همچنین با توجه به سردي هوا و افزایش مصرف دان، الزم است فرمول غذایی طوري تنظیم گردد که انرژي مورد نیاز براي تمامی گله طیور تام

تنها مشکل هفته گذشته بارندگی هاي زیاد امیر آباد و          .بعد از چند هفته تغییرات و نوسانات زیاد در بازار علوفه ، هفته اي نسبت آرام در خصوص تحوالت بازار را داشتیم                       در هفته گذشته  
پیش بینی می شود با توجه به ایام سوگواري اهل بیت و محدودیت ترافیکی در استان خراسان                   .مشکالت بارگیري از امیر آباد بود که با کاهش بارندگی ها این مشکل برطرف خواهد شد                 

.رضوي تغییرات قابل توجه اي در خصوص قیمت نهاده هاي دامی نداشته باشیم

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

دالر            197دالر     ذرت برزیل تحویل بنادر جنوبی   405دالر                 کنجاله سویا برزیل تحویل بنادر جنوبی   165-170جو دامی روسیه تحویل بنادر شمالی       

دالر                   208دالر         ذرت اکراین تحویل بنادر جنوبی  207دالر                           ذرت روسیه تحویل بنادر شمالی       438کنجاله سویا اکراین تحویل بتادر جنوبی 



ظ

اخبار روابط عمومی

غی اگر نبود که گریان نمی شدیمدا
لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم

یا ایها الرّسول بدون دعاي تو
از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم

باز در جان جهان یکسره غوغاست حسین این چه شوري ست که از یاد تو برپاست حسین


