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)آذر24ایرنا(نژادهاي دامی باشیر و گوشت برتر تولید می شود 
رئیس موسسه علوم دامی کشور با اشاره به واگذاري دانش فنی سنتز بز                 

تحقیقات زیادي در کشور توسط       :  شیري به یک شرکت خصوصی، گفت       
موسسه علوم دامی و مراکز دانشگاهی انجام شده تا نژادهاي پایه خوب در              

مرتضی رضایی در نشستی که با خبرنگاران به        .کشور شناسایی و تولید شود    
مناسبت هفته پژوهش داشت، با بیان اینکه چند سالی است که در کشور                 
نیاز به تولید نژادهایی از بز با شیر و گوشت بهتر نسبت به نژادهاي بومی                 

با تحقیقات زیادي که در کشور توسط موسسه           :  احساس می شود، گفت    
علوم دامی و مراکز تحقیقاتی این موسسه و مراکز دانشگاهی انجام شد،                 

این نژادها در    :  وي افزود .نژادهاي پایه ي خوبی در کشور شناسایی شد          
زمینه تولید شیر مخصوص مناطق سردسیر و گرمسیر کشور می توانند                 
جایگاه خوبی داشته باشند که با استفاده از مواد ژنتیکی نژادهاي برتر دنیا               
که رکوردار تولید شیر هستند، نژادهایی در کشور تولید و تثبیت می شود               
که عالوه بر اینکه تولید مناسب دارد، صفت مقاومت به شرایط محیطی را                 

رضایی پیش بینی کرد که با تولید         .نیز از نژادهاي بومی به ارث می برند         
کیلوگرم 700نژادهاي جدید بز شیري، در هر دوره شیري ساالنه حدود             

150شیر از هر بز به دست آید و همچنین نرخ بزغاله زایی به بیش از                     
درصد در سال برسد در حالیکه اکنون نرخ بزغاله زایی در ایران کمتر از                 

ایجاد نخستین مرکز رشد علوم دامی کشور در            .درصد می رسد   100
رضایی با بیان اینکه هدف موسسه در حال حاضر مشارکت بخش                 :کرج

نخستین مرکز رشد علوم     :  خصوصی در طرح هاي تحقیقاتی است، گفت         
دامی کشور در این موسسه ایجاد شده که در مرحله ي نهایی تجهیزات                  
اداري و زیرساخت ها است که تا پایان سال جاري مجوزهاي مربوطه اخذ               

17-20این مرکز رشد با ظرفیت استقرار حداقل             :  وي افزود .می شود 
شرکت دانش بنیان ایجاد شده و در این مرکز واحدهاي فناور مرتبط با                  

.دام، طیور، زنبور عسل و صنایع مرتبط با آن ها مستقر می شوند                         

وي هدف از ایجاد مرکز رشد را فراهم سازي زمینه هاي مناسب تجاري                 
متمرکز کردن بهره وري    :  سازي ایده هاي تحقیقاتی دانست و اظهار داشت       

از نیروي انسانی خارج از ساختارهاي دولتی و تشویق محققین و دانشجویان 
و افراد ایده پرداز در زمینه دامپروري و ارتباط با صنعت از مهم ترین                     

اهداف ایجاد این مرکز است

) آذر28ایرنا (مجوز واردات گوشت گوسفند منجمد 
قائم مقام وزیر جهادکشاورزي در امور بازرگانی با تاکید براین که برنامه               

البته :  متعادل سازي بازار گوشت قرمز در دستور کار است، وي اضافه کرد            
بخشی از گوشت گوساله مورد نیاز کشور نیز همچنان سابق از برزیل تامین         

مهرفرد با تاکید براین که وضعیت دام سبک و سنگین              .و وارد می شود    
کشور مناسب است و کمبودي در زمینه تامین گوشت قرمز نداریم، تاکید              

آن بخش از گوشت قرمز که باید از طریق واردات تامین شود در                  :  کرد
قائم مقام    .روزهاي آینده موجب متعادل سازي بازار می شود                       

درصد 95اکنون حدود   :  وزیرجهادکشاورزي در امور بازرگانی تصریح کرد     
6گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود و تنها پنج تا                      

این درحالی است که در      .  درصد گوشت قرمز کشور نیازمند واردات است       
طول سال به دالیل مختلف با نوسانات تولید و عرضه گوشت قرمز مواجه                

به گفته وي، عرضه زودهنگام و دیرهنگام دام دامپروران نیز در               ..هستیم
نوسان هاي قیمت گوشت در بازار مصرف موثر است، به طوري که به                    

اکنون در بازار   .یکباره قیمت ها رشد صعودي چشمگیري پیدا کرده است          
مصرف قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندي و گوساله تفکیکی با اندکی              

هزار ریال به فروش می          600تا   380تفاوت با قیمت هاي بین            
براساس نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزي قیمت منطقی                  .رسد

هزار ریال و گوشت گوساله     310تا  300هرکیلوگرم الشه دام سبک بین       
البته این قیمت ها در بازار تابع        .  هزار ریال است  330تا  300بین  )  لخم(

عرضه و تقاضا و نوع درخواست مشتري براي خرید گوشت ران، راسته،                
براساس ..سردست، گردن، ماهیچه، مغز ران، کله و پاچه متفاوت است              

گرم 500کیلو و   10آمارها، سرانه تولید گوشت قرمز کشور براي هر نفر          
گرم است؛ در حالی که سرانه مصرف       500کیلو و   ١١و سرانه مصرف آن     

13جهانی گوشت قرمز به ازاي هر نفر بدون احتساب گوشت خوك                    
کشتارگاه سنتی  305کشتارگاه صنعتی و    75در حال حاضر    .کیلوگرم است 

.در کشور فعالیت دارند

ریزي کشور پیشنهاد   سازمان امور عشایر به سازمان مدیریت و برنامه       )آذر29ایانا    (هاي عشایر میلیارد ریالی براي کمک به طرح پرواربندي دام      2000پیشنهاد 
از آنجا که طرح پرواربندي     :  مقام سازمان امور عشایر با اعالم این خبر گفت         قائم.کرد مبلغ دوهزار میلیارد ریال براي افزایش ظرفیت پرواربندي کشور اختصاص دهد             

ایر اختصاص  شود، در این راستا سازمان امور عشایر پیشنهاد داده است که مبلغ بیشتري تسهیالت براي جلب نظر عش                      هاي عشایر در کشور محوري محسوب می       دام
این :  وي خاطرنشان کرد  .هاي عشایري نیازمند آن است که تسهیالت الزم آن تصویب شود و اختصاص یابد               گسترش طرح پرواربندي دام   :  میرولی صفرزاده افزود  .یابد

فعالیت پرواربندي را   ریزي کشور پیشنهاد داده است که مبلغ دوهزار میلیارد ریال بابت گسترش              سازمان براي کمک به طرح زنجیره تولید به سازمان مدیریت و برنامه            
ریزي کشور تسلیم شده که پس از آن باید پس از تصویب در هیأت دولت                 این مبلغ به سازمان مدیریت و برنامه       :  مقام سازمان امور عشایر ادامه داد     قائم.تصویب کنند 

وي .هزار رأس فعلی به بیش از دو میلیون رأس برسانیم           700هاي پرواري در بخش عشایري را از         ظرفیت دام در نظر است    :صفرزاده تصریح کرد  .ابالغ شود 
در صورت اختصاص مبلغ فوق و مبالغ دیگري که از محل ستاد بحران کشور به پرواربندي اختصاص خواهد یافت، : یادآور شد
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
ساعت 95/09/2213در تاریخ دکتر سید ایمان نوراییبا حضور جناب آقاي گفتمان آموزشی آشنایی با صنعت پرورش گاو شیري کشور نیوزلند گفتمان فنی

گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت نفر ساعت و همچنین 50در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 20-18
نفر ساعت در ساعت و محل 64آذر با حضور29در مورخ کادر مدیریتی و فنی شرکت عمران و تولید کشاورزي دشت نیشابور با حضور پرورش گاوشیري 

مذکور برگزار گردید
میلیارد ریال در واحدهاي صنعتی دام وطیور خراسان رضوي713سرمایه گذاري بیش از 

مقاومتی در ششمـاهـه   اد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي نتایج اقدامات بخش تولیدات دام وطیور این استان را در راستاي اهداف اقتص
میلیارد ریال در واحدهاي صنعتی دام وطیور خـراسـان   713بیش از در طی این مدت :در این رابطه اظهار داشتسید جعفر حاجی مجتهد.تشریح کرد1395اول سال 

میلیارد ریال تسهیالت رونق تـولـیـد، و بـیـش          195دام وطیور، میلیارد ریال در جهت ایجاد واحد هاي صنعتی جدید492سرمایه گذاري شده است که شامل رضوي
راس و   664ظرفیت واحدهاي صنعتی دام سبک و سنگین خراسان رضوي یکهـزارو    در همین راستا:  وي افزود.تسهیالت مکانیزاسیون بوده استمیلیارد ریال25از

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي اشـتـغـال نـاشـی از ایـن             .هزار قطعه افزایش یافته است540ظرفیت واحدهاي صنعتی طیور حدود 
.نـفـر آن از فـارغ الــتـحـصـیـالن دامـپـروري اسـتـان بـه عـنـوان مـدیـر فـنـی مـی بـاشـنـد                                              113عـنـوان کـرد کـه           نـفـر     356سـرمـایـه گـذاریـهـارا           

مـیـلـیـون دالر از         44.21قلم محصوالت دامی به ارزش 41بیش از 95تا پایان مهرماه در راستاي اهداف اقتصاد مقامتی:  خاطر نشان کردسید جعفر حاجی مجتهد 
خراسان رضوي به خارج از کشور صادر شده است

تن گوشت قرمز تحت نظارت دامپزشکی استان خراسان رضوي39000تولید 

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 مدیریـت بـیـمـاري هـاي دامـی اداره کـل                  . خطرناك و مشترك سل و بروسلوز، اقدامات مناسبی در سطح دامداري هاي استان انجام شده است

راس رآکـتـور سـلـی         71هزار راس گاو و گوساله مورد تست سل قرار گرفت که از این تعداد 75ماهه امسال تعداد 8طی :   دامپزشکی استان با اعالم این مطلب افزود
بررسی هاي گروه هاي بیماریاب دامپزشکی استـان حـاکـی از آن اسـت کـه                :  دکتر محسن عابدزاده اظهار داشت. تشخیص داده شده و به کشتارگاه اعزام شده است 

وي . دارنـد )  تب مـالـت    ( واحدهاي صنعتی به دلیل رعایت مسایل بهداشتی دامپزشکی درگیري کمتري با بیماري هاي دامی و از جمله بیماري هاي مشترك سل و بروسلوز
دامپزشکی استان بر اساس اهداف سازمانی خود مبنی بر حفظ و حراست سرمایه دامی منطقه در جهت پیشگیري از بیماري هـاي دامـی و بـیـمـاري هـاي              :  اعالم داشت

از :  وي در زمینه بروسلـوز اعـالم داشـت       .  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 آنها با نشان دادن عـالیـم   41هزار راس گاو و گوساله جهت پایش این بیماري، خونگیري بعمل آمده که پس از انجام آزمایشات سرمی مربوطه تعداد 45تعداد 

هـزار راس    650طی مدت یادشده تعداد :  عابدزاده خاطرنشان ساخت.  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 اند66بره و بزغاله و تعداد 

. غییرات زیـادي نـداشـت     تقیمت نهاده هاي دامی در هفته گذشته با توجه به نوسانات بازار ارز و بازارهاي جهانی نهاده هاي دامی در بورس شیکاگو، بر خالف تصورات
ذرت خارجی اکراین و ذرت برزیـل بـا     .  بطوریکه جو خارجی با کاهش قیمت روبه رو بود که علت آن را می توان عدم تقاضا و کاهش قیمت نسبت به هفته قبلتر دانست

قیمت کنـجـالـه    . اشدی بکاهش تقاضا مواجه بود و علت آن مقرون به صرفه بودن ذرت روس که در بنادر شمالی حمل می شود و کرایه کمتري نسبت به بندر امام دارد، م
کـاهـش تـولـیـد و عـرضـه در بـورس شـیـاگـو در مـاه ژانـویـه                                                                             -1: سویا در هفته پیش افزایش داشت که دالیل آن اینگـونـه مـی تـوان تـفـسـیـر نـمـود کـه                     

عدم عرضه واردکنندگان بعلت نوسانات قیمت ارز در بازار مبادله اي-2
50با توجه به در اختیار گذاشتن سازمان مبـنـی بـر فـروش           . درصدي مواجه بود که به دور از انتظار بود7برخالف تصورات قیمت سبوس گندم در هفته قبل با افزایش 

.درصدي کارخانه به صورت آزاد ولی با افزایش قیمت مواجه بودیم
انتظار می رود در هفته آینده سبوس گندم کاهش قیمت و کنجاله سویا کمی افزایش قیمت داشته باشد

.در هفته جاري در قیمت نهاده هاي ذرت و جو خارجی با توجه به پهلو گرفتن کشتی هاي ذرت تغییرات محسوسی ایجاد نشود: پیش بینی می شود

:در هفته آینده دو مقوله مورد بحث می باشد

نرخ سود ارز در کشور آمریکا-2شرایط آب و هوایی                         -1
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اخبار روابط عمومی

با میزبانی ” نشست هم اندیشی دریچه اي به صنعت دام و طیور“حضور مدیران اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي در 
انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

آمفی تئاتر گروه ماشین  آالت کشاورزي-دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد1395آذرماه 21

ترویجی  پرورش گاو شیري توسط واحد آموزش اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با -برگزاري کالس آموزشی
95آذرماه24همکاري جهاد کشاورزي شهرستان رشتخوار جهت ارتقا سطح دانش دامداران شهرستان در مورخ  

اهدا لوح تقدیر به نماینده شرکت عمران و تولید کشاورزي دشت نیشابور به 
منظور حضور در جلسه گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري

سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان -95آذرماه29
رضوي  


