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میلیارد تومان به   250اختصاص  /  هاي عشایر مصون از کوالك و سرما       دام
) آذر06ایانا ( طرح پرواربندي تا پایان سال

هاي عشایري تا پیش از سرماي هوا و بارش سنگین برف در مناطق قشالقی                   دام
اسکان یافتند و هیچ مشکل خاصی از لحاظ بیماري و سایر موارد گزارش نشده                    

هزار خانوار  220تمامی  :  مقام سازمان مور عشایر با اعالم این خبر گفت         قائم.است
اند و بارش برف و سرماي شدید هوا مشکل             عشایري به مناطق قشالقی رسیده      

میرولی صفرزاده  .وجود نیاورده است   ها و جامعه عشایري به      خاصی را براي دام    
در مناطق قشالقی امکاناتی چون آب و علوفه فراهم است و تاکنون گزارشی              :  افزود

از آنجا که در مناطق      :  وي خاطرنشان کرد  .از مشکل یا کمبود گزارش نشده است       
ها نیز  ها وجود دارد، مشکل بیماري در دام         روستایی امکانات مناسب براي دام      

هاي هاي عشایري نیز بودجه   در بحث زنجیره تولید دام    :  صفرزاده ادامه داد  .نداریم
میلیارد 100اي که عالوه بر      گونهمناسبی تزریق شد و وضعیت مناسب است؛ به          

تومانی که از محل اعتبارات خشکسالی در حال جذب است، هشت میلیارد تومان                 
در :  وي تصریح کرد  .نیز از طریق شعبات بانک کشاورزي در حال تخصیص است            

میلیارد تومان برگشتی از سال قبل را نیز به اعتبارات فوق              130برنامه داریم که    
.بیفزاییم

باشگاه خبرنگاران   (سود گرانی گوشت قرمز به جیب چه کسی می رود؟               

رئیس انجمن صنفی گاوداران بابیان اینکه سود حاصل از افزایش بی رویه              )آذر07

با افزایش هزار تومانی نرخ هر       :  قیمتها به جیب واسطه ها و دالالن می رود، افزود           
کیلو گوساله زنده حداکثرقیمت هر کیلو گوشت باید دو هزار تومان افزایش                    

هزار تومان افزایش یافت احمد مقدسی رئیس انجمن          6نرخ گوشت گوساله    .یابد
هزار تومانی هر کیلو گوشت گوساله       6صنفی گاوداران، با اشاره به دالیل افزایش         

هزار تومان  10طی دو ماه گذشته نرخ هر کیلو گوساله زنده کمتر از             :  اظهار داشت 
وي با اشاره به اینکه      .به فروش می رسید و هیچ کس دلیل آن را از ما جویا نشد                 

با :  سود حاصل از افزایش بی رویه قیمتها به جیب واسطه ها و دالالن می رود، افزود                
افزایش هزار تومانی نرخ هر کیلو گوساله زنده حداکثرقیمت هر کیلو گوشت باید              

مقدسی با اشاره به اینکه هر کیلو گوساله نر زنده               .دو هزار تومان افزایش یابد      
با توجه به هزینه هاي    : هزار تومان از دامداران خریداري می شود، گفت12کیلویی 

هزار تومان  32حداکثر  هر کیلو گوشت گوساله باید با نرخ     .. توزیع، حمل و نقل و
درخرده فروشی هاي سطح شهر با قیمت        است که به فروش رسد ، این درحالی      

.هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد40الی 37

)آذر13تسنیم(برابر شد3واردات گوشت گوساله از ارمنستان 
وزارت کشاورزي ارمنستان اعالم کرد، این کشور از ابتداي سال جاري میالدي                   

تن گوشت گوساله به ایران صادر کرده که این رقم نسبت به             2179تاکنون حدود   
وزارت کشاورزي ارمنستان اعالم کرد، این        .برابر شده است  3سال قبل بیش از      

تن گوشت گوساله به ایران صادر کرده،        2179، حدود   2016دسامبر  2کشور تا   
بر اساس این    .تن بوده است   ٦٨١.٨،  2015در حالی که این رقم در کل سال             

.سپتامبر به ایران صادر شده است     22تن پس از    2179تن از این    1025گزارش  

اکتبر با سفیر فوق العاده و تام       18ایگناتی آراکلیان، وزیر کشاورزي ارمنستان روز       
االختیار ایران در ارمنستان دیدار و در مورد توسعه بیشتر روابط دو کشور با وي                   

.گفت و گو کرده بود

قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز       )آذر14ایسنا(افزایش قیمت گوشت قرمز    
هاي گذشته با افزایش همراه     اعم از گوساله و گوسفندي در مقایسه با روزها و هفته          

هزار 42شده است؛ به طوري که هر کیلوگرم گوشت ماهیچه گوساله به کیلویی                
ها از بازار محصوالت گوشت قرمز حاکی از         جدیدترین بررسی .تومان رسیده است  

به طور متوسط هر کیلوگرم     .  هاي گذشته است  روند افزایشی قیمت نسبت به هفته      
هاي مدت مشابه در ماه گذشته        گوشت گوساله و گوسفندي در مقایسه با قیمت          

در حال حاضر به هر کیلوگرم گوشت       .  تومان افزایش یافته است   2000تا  1000
هزار تومان، ماهیچه گوساله     31هزار تومان، مخلوط گوساله کیلویی       31گوساله  
هزار تومان عرضه    39هزار تومان و گوشت گوساله راسته کیلویی           42کیلویی  

ترین اقالم  همچنین گوشت استیکی و گوشت گوساله فیله به عنوان گران           .شودمی
هزار تومان فروخته    50و  49گوشت قرمز در بازار مصرف به ترتیب کیلویی             

گوشت گوسفندي نیز که مانند گوشت گوساله با افزایش قیمت همراه شده        .شودمی
تومان، شقه با گردن      800هزار و    36هر کیلوگرم مغز ران گوسفندي         .  است

هزار تومان و   38هزار تومان، سردست گوسفندي کیلویی       37گوسفندي کیلویی   
همچنین گوشت چرخ کرده    .  تومان قیمت دارد  500هزار و   36گردن گوسفندي   

به گفته .شودهزار تومان عرضه می35هزار تومان و هر دست کله پاچه 38کیلویی 
برخی از فروشندگان، وضعیت تقاضاي گوشت قرمز پایین است و بازار ظرفیت باال              

ها وضعیت عرضه گوشت قرمز با مشکلی مواجه        به گفته آن  .  ها را ندارد  رفتن قیمت 
.نشده است و کمبودي از این بابت وجود ندارد که منجر به افزایش قیمت شود
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)آذر15ایسنا(شودبه زودي متعادل میقیمت/ دالیل گرانی گوشت
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندي، بازگشت زائران از کربال، و                       

هاي اخیر را مهمترین دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان کرد و اظهار               بارش
امیدواري کرد که طی روزهاي آینده بازار به وضعیت تعادل و ثبات                               

افزایش قیمت گوشت قرمز از هفته گذشته شروع           :اصغر ملکی، گفت  علی.برسد
تومان با  1000تا  500به طوري که هر کیلوگرم گوشت گوسفندي بین             شد؛  

به گفته وي، در حال حاضر هر کیلوگرم شقه گوسفندي            .افزایش قیمت روبرو شد   
12رسد که با احتساب      دار می هزار تومان به دست مغازه     33تا  32بدون دنبه   

هاي سطح شهر    هزار تومان در مغازه     37تا  36درصد سود فروشندگان بین        
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع      .شود و در اختیار مشتري قرار می گیرد          فروخته می 

حدود :  گوشت گوسفندي درباره مهمترین دالیل افزایش گوشت قرمز عنوان کرد           
هاي زیادي خارج از    دو میلیون نفر زائر به کربال سفر کردند و پس از بازگشت، ذبح            

هاي گذشته  هایی که هفته  از طرف دیگر بارش    .  شبکه توزیع صورت گرفته است     
داشتیم مشکالتی را در وضعیت حمل و نقل به وجود آورد که در باال رفتن قیمت                    

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت       .گوشت قرمز تا حدودي تاثیرگذار بوده است       
هایی که براي   از سوي دیگر با نزدیک شدن به پایان سال، دام         :  گوسفندي ادامه داد  

بینی شده بود در حال تمام شدن هستند که همین کم            پیش1395مصرف در سال    
همچنین باال رفتن نرخ دالر     .  ها تاثیرگذار است  ها در وضعیت قیمت   شدن میزان دام  

اي فراهم شود و در این شرایط انگیزه          باعث شده که امکان قاچاق دام براي عده         
این موارد جزو موارد اصلی باال رفتن قیمت گوشت قرمز .براي قاچاق باال رفته است

هاي بینی قیمت گوشت قرمز در روزها و هفته        ملکی ضمن پیش  .به حساب می آید   
نظر ما به عنوان اتحادیه، موافق افزایش قیمت گوشت قرمز نیست و              :  آینده گفت 

ها به سمت متعادل شدن پیش رود          شود در روزهاي آینده قیمت      بینی می پیش
تواند به کاهش قیمت گوشت منجر       قرمز از کشورهاي آسیا می    واردات گوشت و

.شود و با این روند بازار به ثبات خواهد رسید

)آذر13میزان (بهبود وضعیت اقتصادي دامداران با خرید توافقی
عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه                  

خرید توافقی  :  کنترل و قیمت گذاري الزمه بهبود بازار محصوالت دامی است، گفت           
علی بختیاري درباره   .عاملی براي بهبود وضعیت اقتصادي دامدار به شمار می آید            

خرید تضمینی نمی تواند         :  تنظیم بازارگوشت و فرآورده هاي دامی،گفت             
مشکالت دامداران دوا کند؛زیرا متاسفانه خرید تضمینی زمانی ایجاد می           ازدردي

بهینه از دامدار   محصول خریدار ندارد و محصول نیز با این اوصاف با نرخ           شود که 
وي با بیان اینکه خرید توافقی در صنعت دامداري باید به نحو              .خریداري نمی شود  

خرید توافقی براي تنظیم بازار        :  کارشناسی شده اي نهادینه شود،تصریح کرد         
گوشت در دستور کار قرار بگیرد؛زیرا با این اوصاف دست دالالن براي خرید ارزان           

نرخ خرید توافقی     :  بختیاري ادامه داد    .قطع می شود    کنندهقیمت از تولید    
تنظیم شود؛بدین  محصوالت دامی باید برطبق هزینه و سود مناسب براي کشاورز           

معنا که اگر قرار باشد محصوالت دامی با نرخی از دامدار خریداري شود که حاوي                 
سود مناسب براي دامدار نباشد؛بدیهی است که نمی توان انتظار داشت دالالن در                 

زنجیره اي تعاونی می توان       با فعال شدن مجموعه هاي      .این عرصه حذف شوند    
تولیدات دامی را با نرخ کارشناسی شده توزیع و سپس بفروش رساند؛این امر منجر       

عضوکمیسیون کشاورزي، آب و     .به کاهش حضور دالالن در صنعت دامداري شود         
باید در نرخ گذاري     طبیعی مجلس با بیان اینکه کنترل و قیمت گذاري             منابع

گرانی محصوالت دامی به نفع دامدار تمام       :  محصوالت دامی مدنظر قرار بگیرد،گفت    
تمام می  نمی شود؛ زیرا گرانی فرآورده هاي دامی تنها به نفع دالالن و واسطه گرها             

شود

همزمان با کاهش دما اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي به دامداران و مرغداران هشدار داد

شود باید حتماَ از سـایر حیونـات جـدا نگهداشـته شـوند تـا باعـث                    دیده می...  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 این مورد دامـداران بایـد آب مـصرفی را در محـل گرمـتري              .  ها نگردندگسترش بیماري در سایر دام

هـا، طـوري برنامـه      در ادامه این اطالعیه آمده است؛ در صورت استفاده از وسایل گرمازا در محل نگهداري دام.ها برسانندنگهداري نموده و در فواصل معین به مصرف دام
همچنین با توجه به حساس بودن حیواناتی نظیر اسب به نوسانات درجـه حـرارت     .  ها هدایت شودریزي گردد تا گازهاي حاصل از احتراق این وسایل به خارج از محل دام

المقدور اسب ها را با    شود تمهیدات الزم جهت یکنواختی درجه حرارت محیط فراهم نموده و حتیهاي سوارکاري و دارندگان انواع اسب، توصیه میمحیط، به کلیه باشگاه
هـاي اصـطبل    داران، دام ها را از اصطبل خارج نموده و براي مدتی درب این روابط عمومی توصیه نموده است در ساعات گرمتر روز، دام.پوشش مخصوص نگهداري نمایند

و ها در فواصل زمانی مناسب صورت پذیرد و تا حد امکان میزان مواد خشک  همچنین با توجه به اهمیت تغذیه در این فصل، توصیه شده تا تغذیه دام.را باز باقی نگهدارند
در قسمت دیگري از این اطالعیه نیز آمده است دارندگان و پرورش دهندگان انواع طیور الزم است دقت نماینـد دمـاي آب      .ها افزوده گرددانرژي زا به جیره غذایی  دام

همچنین الزم است از ورود هواي مستقیم به سالن پرورش طیور جلوگیري شده و در صورت استفاده از وسایل گرمازا به جز هیتـر       .  مصرفی طیور با دماي سالن یکی باشد
همچنین با توجه به سـردي هـوا و افـزایش مـصرف دان، الزم اسـت                  .  گردند، قسمتی از سالن جهت خروج گازها تعبیه گرددکه باعث مصرف اکسیژن سالن پرورش می

. فرمول غذایی طوري تنظیم گردد که انرژي مورد نیاز براي تمامی گله طیور تامین گردد
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در سالن 18-20ساعت 95/09/1513در تاریخ مهندس مهدي پچاز با حضور جناب آقاي چگونگی انتخاب تولیدکنندگان و  مدیران فنی  برتر گفتمان فنی

نفر ساعت از دانشجویان در مقاطع کارشناسی،ارشد و دکترا و همچنین حضور 40اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
دکتر سید ایمان با حضور جناب آقاي گفتمان آموزشی آشنایی با صنعت پرورش گاو شیري کشور نیوزلند همچنین اعالم می گردد .گاوداران برگزار گردید

.سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گرددنورایی
راه اندازي خط تولید واکسن ایران و کره در خصوصامضاي سند همکاري 

واکسن مابین شرکت   لیدبه گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزي به نقل از ایرنا، اسکندر زند عصر شنبه در آیین امضاي سند همکاري راه اندازي خط تو                           
موسسه رازي در دور جدید     :  که با هدایت موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازي رازي انجام شد، افزود            )  بخش خصوصی (و شرکت اکسیر واکسن سینا      KBNPکره اي 

.برنامه مهم را در پیش رو دارد که یکی از آن ها حفظ هسته اولیه دانش فنی تولید واکسن و سرم و انتقال آن به بخش خصوصی است                                               3فعالیت هایش    

براي ورود به بازار جهانی با ارتقاي علم و تکنولوژي به              :  وي یکی دیگر از برنامه هاي این موسسه را ارتقاي سطح پژوهشی این موسسه عنوان کرد و اظهار داشت                        
وي برنامه سوم این موسسه را استفاده گسترده از تجربیات بین المللی به                .خصوص در بخش واکسن و سرم سازي می توانیم دررقابت هاي جهانی خود را حفظ کنیم                  

در این برنامه بنا داریم تجربیاتی را که داریم با تجربیات شرکت هاي فعال در دنیا در این عرصه به                     :  خصوص شرکت هاي موفق در امر سرم و واکسن برشمرد و گفت            
همچنین قصد داریم تکنولوژي هاي جدید واکسن و سرم را که در کشور وجود ندارد وارد کنیم که هدف اصلی آن ارتقاي دانش فنی                            :  زند ادامه داد  .اشتراك بگذاریم 

در این عرصه موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازي به عنوان واسطه اي بین                :  وي بیان داشت  .تولید واکسن و به خصوص ورود به عرصه واکسن هاي نوترکیب است             
در این تفاهم نامه بنا شده تا موسسه        :  معاون وزیر جهاد کشاورزي افزود    .شرکت هاي بین المللی و بخش خصوصی عمل می کند تا بتوانیم بخش خصوصی را فعال کنیم                  

به کمک بخش   کسنرازي به عنوان واسطه بین شرکت کره اي و بخش خصوصی ورود کند تا بتوانیم این تجربیات را در کشور به بخش خصوصی منتقل کنیم تا صنعت وا  
.خصوصی و حمایت هاي رازي در کشور توسعه یابد

حفظ سرمایه دامی استان خراسان رضوي با پیشگیري از بیماري هاي مشترك
به گزارش اداره بهداشت ومدیریت بیماري هاي دامی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي در این راستا و در جهت پیشگیري از دو بیماري 

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماري هـاي    . خطرناك و مشترك سل و بروسلوز، اقدامات مناسبی در سطح دامداري هاي استان انجام شده است
راس 71هزار راس گاو و گوساله مورد تست سل قرار گرفت که از این تعـداد    75ماهه امسال تعداد 8طی :   دامی اداره کل دامپزشکی استان با اعالم این مطلب افزود

بررسی هاي گروه هاي بیماریاب دامپزشکی استان حـاکـی از آن         :  دکتر محسن عابدزاده اظهار داشت. رآکتور سلی تشخیص داده شده و به کشتارگاه اعزام شده است 
) تـب مـالـت     ( زسلـو است که واحدهاي صنعتی به دلیل رعایت مسایل بهداشتی دامپزشکی درگیري کمتري با بیماري هاي دامی و از جمله بیماري هاي مشترك سل و برو

دامپزشکی استان بر اساس اهداف سازمانی خود مبنی بر حفظ و حراست سرمایه دامی منطقه در جهت پیشگیري از بیماري هاي دامی و بـیـمـاري      :  وي اعالم داشت. دارند
: وي در زمینه بروسلوز اعالم داشـت   .  هاي مشترك عملیات مایه کوبی خود را با استفاده از ظرفیت هاي بخش هاي دولتی و خصوصی را پیش بینی و عملیاتی نموده است

راس از آنهـا بـا نشـان دادن          41هزار راس گاو و گوساله جهت پایش این بیماري، خونگیري بعمل آمده که پس از انجام آزمایشات سرمی مربوطه تعداد 45از تعداد 
هـزار  650طی مدت یادشده تعداد :  عابدزاده خاطرنشان ساخت.  عالیم بروسلوز، به کشتارگاه اعزام شده است تا از انتشار بیماري در سایر دام ها جلوگیري به عمل آید

.هزار راس گاو و گوساله علیه بیماري مشترك بروسلوز واکسینه شده اند66راس بره و بزغاله و تعداد 

درصد و قیمـت جـو     5بطوریکه قیمت ذرت دانه اي با .  با توجه به تعطیلی هاي ایام سوگواري در  دوهفته پیش با افزایش قیمت نهاده ها رو به رو بودیمدر هفته گذشته،
در پایان هفته قبـل  .  یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت جو خارجی، عدم به موقع ترخیص این کاال توسط واردکنندگان بود.  درصد افزایش قیمت داشتند8دامی در حدود 

الزم به ذکر است افزایش قیمت ها در هفته قبل کمی ناشـی از    . کارخانجات روغن کشی از عرضه کنجاله سویا خودداري نمودند که این امر موجب افزایش قیمت گردید
ا متـنـ  بطوریکه با افزایش فیمت ارز باعث گردید که عرضه کنندگان ،وارد کنندگان کمی با احتیاط و امید به افزایش قیمت از عرضه کاالهاي خود ا.  نوسانات بازار  ارز بود

.کردند
.در هفته جاري قیمت کنجاله سویا با افزایش قیمت رو به رو باشیم و قیمت نهاده هاي ذرت و جو خارجی کمی کاهش یابد: پیش بینی می شود

هشدار

به دامداران عزیز اعالم می گردد که با توجه به روند کاهشی دما و یخبندان جاده هاي مواصالتی پیش بینی خرید اقالم الزم را 
انجام بدهند



ظ

اخبار روابط عمومی

RFIDحضور مسئول کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي در کارگاه تخصصی 

بنا به گزارش روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي، ،مسئول کمیته فـنـی     
آذرماه سال جاري درمـحـل مـرکـز         14که در مورخه RFIDاین اتحادیه در کارگاه یک روزه فناوري 

.اصالح نژاد  دام کشور  برگزار گردید حضور داشتند

به مجموعه اي از فناوري ها که در آنان براي شناسایی خودکار افراد و اشیاء از امواج رادیویی استفـاده  
. از روش هاي مختلفی براي شناسایی افراد و اشیاء استفاده می شود. گفته می شود RFIDمی گردد ، 

ذخیره شماره سریال منتسب به یک فرد و یا شی درون یک ریزتراشه که به آن یک آنتن متصل شـده    
با استفاده از ارتباطات مـبـتـنـی بـر        RFID. است ، یکی از متداولترین روش هاي شناسایی خودکار است

فرکانس هاي رادیویی امکان شناسایی خودکار ، ردیابی و مدیریت اشیاء ، انسان و حیوانات را فراهم مـی  
کدخوان است که جهت برقراري ارتباط بین یکدیگر از وابسته به دو دستگاه تگ وRFIDعملکرد .  نماید 

RFIDفرستنده خـودکـار  و یاRFIDبه تلفیق تراشه و آنتن ، تگ . امواج رادیویی استفاده می نمایند 

تراشه به کمک آنتن تعبیه شده ، اطالعات الزم جهت شناسایی آیتم مورد نظر را بـراي      .  گفته می شود 
را بـه اطـالعـات        RFIDکدخوان امواج رادیویی برگردانده شده از تگ .  یک کدخوان ارسال می نماید 

. داده براي کامپیوتر و پردازش آن فراهم گردددیجیتال تبدیل می نماید تا در ادامه ، امکان ارسال


