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)دي8دانشجو( قیمت شیر پایین آمد و لبنیات باال رفت
درصدي نرخ فرآورده هاي خود کرده اند       20صنایع لبنی در حالی اقدام به افزایش بیش از          :  قائم مقام معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزي گفت       

محمدرضا مالصالحی درباره وضعیت تولیبد و خرید         .که در دو هفته اخیر، قیمت شیرخام را یکهزار ریال ارزانتر از گذشته از تولیدکنندگان می خرند                     
ریال صنایع لبنی توانستند هر کیلوگرم شیرخام       200ریال تا یکهزارو    150در دو هفته اخیر با کاهش خرید قیمت شیرخام به یکهزار و              :  شیرخام افزود 

درصد هزینه هاي تولید این صنایع مربوط به        70وي با اشاره به اینکه طبق آمارهاي صنایع لبنی،          .تا یکهزار ریال کاهش نرخ خریداري کنند      500را بین   
درصد افزایش یافته است در حالی که از ابتداي         20همزمان با کاهش قیمت خرید شیرخام، قیمت فرآورده هاي لبنی بیش از    : شیرخام است، اظهارداشت

در سال هاي اخیر این     :  این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي افزود       .سال تاکنون مصوبه جدیدي براي افزایش قیمت فرآورده هاي لبنی نداشته ایم           
اران امدوزارتخانه تالش کرد تا با تامین مشوق هاي صادراتی براي صنایع و رفع بخش عمده مشکالت آنان شرایط تولید و خرید شیرخام را نیز براي د                             

مالصالحی با بیان اینکه خرید غیرنقدي شیرخام توسط صنایع لبنی اجحاف دیگري به          .بهبود دهد، اما متاسفانه با سوء استفاده صنایع لبنی مواجه شده است
با وجود اینکه صنایع لبنی شیرخام مورد نیاز خود را به مدت سه سال با قیمتی کمتر از نرخ مصوب خریداري می کنند، پول این                              :  دامداران است، گفت  

میلیون تن شیرخام   6.5وي با اشاره به اینکه ساالنه بیش از         .به دامداران می پردازند   )  سه ماهه (روزه  90محصول را به شکل غیرنقدي و به صورت چک          
هزار میلیارد ریال پول دامداران بدون وثیقه و سود و به شکل              20هزار تا   10این بدان معناست که اکنون بین        :  وارد صنایع لبنی می شود، اضافه کرد       

وي این اقدام   .قرض الحسنه به طور مداوم نزد صنایع لبنی است و آنان نیز از این منابع پولی سود می برند و سرمایه گذاري هاي الزم را انجام می دهند                              
دامداري که امروز پول شیرخام را با یک هزار ریال کاهش قیمت                :صنایع لبنی را ظلم به تولید کنندگان شیرخام و مصرف کنندگان دانست و گفت                 

دامداران :  قائم مقام معاون تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزي تاکید کرد          .دریافت می کند، سه ماه قبل شیرخام را به کارخانجات تحویل داده است               
به دلیل تهیه نوع محصولشان هیچ آپشن دیگري جز عرضه این محصول به کارخانجات لبنی ندارند بنابراین کارخانجات به هر                     )  تولید کنندگان شیرخام  (

ن می  دگاقیمتی بخواهند و به شکل غیرنقدي و در دراز مدت اقدام به بازپرداخت می کنند که در نهایت منجر به اجحاف به تولید کنندگان و مصرف کنن                            
در .مالصالحی از دستگاههاي متولی و نظارتی همچون سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواست تا به این موضوع رسیدگی کنند                       .شود

ل مساچند هفته اخیر بیشتر شرکت هاي لبنی بزرگ و کوچک به یکباره اقدام به افزایش قیمت برخی محصوالت خود کرده اند در حالی که از ابتداي ا                               
پارسال صنایع لبنی در حالی از پذیرش افزایش         .تاکنون دستگاه هاي متولی و قیمت گذارمصوبه اي درباره افزایش قیمت فرآورده هاي لبنی نداشته اند                 

طبق .دنرخ خرید شیر خام از دامداران خودداري کردند که در دو سال اخیر حداقل سه بار اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود در بازار کرده بودن                               
ریال از دامداران خریداري می کردند اما همچنان با قیمت           400هزار و   14مصوبه سال گذشته دولت، صنایع لبنی باید هر کیلوگرم شیر خام را با نرخ                 

به تازگی رضا باکري دبیر انجمن صنایع لبنی ایران درباره گرانی فرآورده هاي لبنی توسط                  .ریال خریداري می شود   500هزار و   12هزار ریال تا    11
امسال افزایش قیمت مصوبی در فرآورده هاي لبنی نداشته ایم اما آنچه به عنوان افزایش قیمت توسط برخی شرکت هاي لبنی رخ                          :  برخی صنایع گفت  

این درحالیست که علی رومی مدیرعامل هلدینگ غذایی و کشاورزي صندوق بازنشستگی کشوري درباره               .داده، مربوط به ابالغیه هاي سال گذشته است       
چون این شرکت از منابع و یارانه دولتی برخوردار نیست، به شکل محدود اقدام به افزایش قیمت                    :  وضعیت قیمتی شرکت صنایع شیر ایران اعالم کرد        

حال برخی کارشناسان بخش کشاورزي معتقدند سال گذشته صنایع لبنی چندین بار اقدام به افزایش                    .برخی محصوالت خود در سالجاري کرده است        
اي قیمت محصوالت خود کرده اند و دیگر جایی براي افزایش قیمت ندارند و این افزایش قیمت در سالجاري به صورت خودسرانه و بدون هیچ مصوبه                             

به اعتقاد کارشناسان بخش صنایع غذایی افزایش قیمت امسال محصوالت لبنی ارتباطی به مصوبات سال گذشته ندارد زیرا تمامی آن                     .صورت گرفته است  
.مصوبات اجرایی شده است

ماه سال  وگویی که اول دي   در این زمینه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي در گفت         )دي8مهر(گوینددامداران از نبود دام می    /  التهاب در بازار گوشت   
همیشه وقتی در این فصل از سال       :  علی اصغر ملکی در این زمینه گفته بود       .جاري با خبرنگار مهر داشت کمبود شدید دام را عامل گرانی گوشت بیان کرد             

کمبود دام نداریم   .شود، بنابراین ما نیاز به واردات داریم تا شرایط بازار بهبود یابد و اوضاع بدتر نشود               و با نزدیک شدن به انتهاي سال، عرضه دام کم می 
وي در  .کندهاي رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي در حالی است که معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزي مطلب دیگري را عنوان می                        گفته

گوشت کند که اگر فردي به قصابی مراجعه کند با نبود           وگو نبود دام را سخنی معقول و منطقی ندانسته و دلیل این امر را این نکته ذکر می                     این گفت 
عالوه بر این، واردات گوشت محدود به کشور خاصی هم نیست و هر کشوري که                      :  حسن رکنی در سخنانش گفته بود       .شودگوسفندي مواجه نمی   

اجه است و نه    تواند مبدأ وارداتی ما قرار بگیرد، بنابراین کشور نه با کمبود دام مو              هاي بهداشتی و استانداردهاي موردنظر ما را داشته باشد می          پروتکل
.کمبود گوشت و امکان واردات نیز به هر میزان که الزم باشد وجود دارد
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)دي4فارس(صادرات به روسیه روي کاغذ مانده است
کارخانجات مجبور هستند، شیر مازاد دامداران را خریداري کرده و به شیرخشک تبدیل کنند که آن هم در بازار مشتري                      :  دبیر انجمن صنایع لبنی گفت    

تومانی 1440صنایع لبنی از دو ماه پیش نه تنها قیمت مصوب             .خرندتومان ارزان تر براي فرآوري می      50ندارد، پس به ناچار با توافق دامدار کیلویی          
.خرندتومان از دامدار می   1200تومان را هم کاهش داده و شیر را کیلویی            1250اند، بلکه قیمت سابق یعنی       دولت براي خرید شیر را اجرا نکرده       

وضوع را از   ها در پی ندارد، م    هاي سربار دامداران براي تأمین علوفه وارداتی، کاهش قیمت شیر چیزي جز زیان و از بین رفتن دامداري                  با توجه به هزینه   
اي را مستقیماً به وزارت جهاد       یک ماه اخیر نامه   :  در پاسخ به این موضوع اظهار داشت       رضا باکري، .رضا باکري دبیر انجمن صنایع لبنی پیگیري کردیم        

م که اوراق   کننده توصیه کردی  ایم که با توجه به میزان عرضه و تقاضا بین دامدار، کارخانجات لبنی و مصرفایم و مسئله را مطرح کردهکشاورزي فرستاده
وي همچنین به تولید    .تومانی را به دامدار پرداخت کنیم     1440التفاوت قیمت شیر    بدهی در اختیار انجمن صنایع لبنی قرار دهند، تا ما از این محل مابه               

گوید شیر مازاد من را هم بخرید و از طرفی کارخانجات براي تولید شیر                  دامدار به کارخانه می    :هاي کشور اشاره کرد و گفت      شیر مازاد در دامداري    
رو است و سقف ظرفیت آن      پاستوریزه و عرضه آن در بازار با محدودیت روبه         

تن در روز است، در نهایت مجبور است که مازاد شیر                  100نهایت براي    
خریداري شده از دامدار را با صرف هزینه بیشتر به شیرخشک تبدیل کرده و                

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه هم اکنون انبار             .در انبارها نگهداري کند    
بازار شیرخشک آن   :  تولیدي است، افزود  کارخانجات لبنی مملو از شیرخشک    

ها در انبارها تلنبار شده       رود و شیرخشک   قدر خراب است که فروش نمی        
وي در پاسخ به اینکه چرا این شیرخشک را به بازارهاي منطقه از جمله                 .است

توافق براي افزایش صادرات براي      :خاطر نشان کرد  کنید،روسیه صادر نمی  
شود، چرا که ما توان ایجاد بازار            روسیه روي کاغذ مانده و عملیاتی نمی           

باکري همچنین ایجاد   .صادراتی را نداریم و صادرات ادبیات خاص خود را دارد          
سامانه زنجیره شیر را عاملی براي سر و سامان دادن به وضعیت تولید، توزیع،                

اي داده است تا سامانه الکترونیکی یکپارچه زنجیره شیر و صندوق حمایت از تولید              دولت از تیرماه امسال مصوبه   : خرید و مصرف شیر عنوان کرد و گفت
دارد، ها وجود فروشیدولت و خرده  کننده، کارخانجات، شبکه توزیع،   شیر ایجاد شود، از مزایاي این سامانه آن است که تمام تضادهایی که بین مصرف               

هر کس در تولید، خرید و یا مصرف دچار         :وي در توضیح بیشتر این موضوع گفت      .در این سامانه از بین رفت و هیچ آسیب به ذینفعان آن نخواهد رسید             
.از محل صندوق حمایت زنجیره شیر جبران خواهد شد که مجري آن وزارت جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه استضرر و زیان شود،

)دي7فودپرس(ها گوشت را گران کردنددالالن و کشتارگاه
.ها، قیمت گوشت گوسفند را افزایش داده و بازار این محصول را ملتهب کرده اند                   دالالن با همدستی کشتارگاه    :  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت       

بار عرضه  اي و میادین میوه و تره       هاي زنجیره تومان در فروشگاه   500هزار و    22گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلوگرم         :  علیرضا ولی اظهارداشت   
به منظور مدیریت قیمت گوشت قرمز و        :  هزار تن گوشت قرمز منجمد ذخیره سازي شده است، افزود           20این مقام مسئول با اشاره به اینکه بیش از            .شودمی

شود و  عرضه می اي و میادین میوه و تره بار      هاي زنجیره براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، گوشت قرمز منجمد وارداتی به هر میزان که نیاز باشد در فروشگاه                  
ها و  ها، پادگان شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد تا هر میزان گوشت قرمز که مراکز آموزشی و دانشگاه: وي گفت.هیچ کمبود و محدودیتی نیز وجود ندارد

تا هر زمان که در بازار براي خرید گوشت قرمز تقاضا وجود داشته               :  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود     .ها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد       رستوران
مدیرعامل .براي تأمین نیاز بازار شب عید نیز آمادگی داریم و تدارکات الزم دیده شده است                  :  ولی گفت .باشد گوشت قرمز منجمد وارداتی توزیع خواهد شد         

ویژه گوشت گوسفند محدودیت و کمبودي در کشور وجود ندارد و افزایش قیمت گوشت                  در زمینه تولید گوشت قرمز به      :  شرکت پشتیبانی امور دام، افزود     
ویژه گوشت گوسفند به همین شکل ادامه یابد شرکت پشتیبانی امور دام براي           در صورتی که روند افزایش قیمت گوشت قرمز به: وي گفت.گوسفند مقطعی است

برخی صادرات و قاچاق دام را علت اصلی         :  ولی درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفند افزود        .کندعرضه گسترده گوشت قرمز در سراسر کشور اقدام می         
مدیرعامل شرکت  .ها هستند رسد عامل گرانی کاذب گوشت قرمز، دالالن و کشتارگاه          دانند اما در فصل صادرات قرار نداریم و به نظر می             افزایش قیمت می  

بخشی از گرانی   :  ولی افزود .ها، قیمت گوشت گوسفند را افزایش دادند و بازار این محصول را ملتهب کردند             دالالن با همدستی کشتارگاه   :  پشتیبانی امور دام گفت   
و استگوشت گوسفند به علت شرایط آب و هوایی در اردبیل، کردستان و تبریز و وقوع سیل در مناطق جنوب کشور است ضمن اینکه این رخدادها مقطعی                                

هیچگونه کمبودي در زمینه دام و گوشت قرمز نداریم و افزایش قیمت نیز مقطعی است: وي تاکید کرد.شودبرطرف می



ظ

:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در 18-20ساعت 95/10/0613در تاریخ دکتر حسن علمیبا حضور جناب آقاي لزوم همزمان سازي فحلی و مدیریت تولید مثلی در گوسفند گفتمان فنی

گفتمان آموزشی پپتیدهاي نوترکیب به عنوان نفر ساعت و همچنین 54سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
در محل سالن 18-20ساعت 95/10/1313در تاریخ جناب آقاي دکتر هادي سخاوتی با حضور جایگزینی ایمن براي آنتی بیوتیک در صنعت دامپروري 

.اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گردد

برگزاري اولین دوره آموزشی تخصصی مدیریت پرورش دام سبک داشتی

وري وتولید اقتصادي   ره  به گزارش معاونت بهبود تولیدات دامی ، با توجه به برنامه هاي اقتصاد مقاومتی و واگذاري وظایف تخصصی به تشکل هاي مرتبط و افزایش به                           
دوره آموزشی تخصصی مدیریت پرورش دام سبک       و مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان ها، اولین         در بخش دام سبک ، با همکاري اتحادیه دامداران خراسان رضوي           

با استقبال عالی و بهره مندي مناسب بهره           آذر ماه در محل مدیریت جهاد کشاورزي کاشمر برگزار گردید که                24نفر از دامداران روز      45داشتی با حضور حدود    
.روبرو شدبرداران 

ردگیري تردد دام و طیور غیرمجاز در راه هاي مواصالتی استان صورت می پذیرد
رئیس اداره قرنطینه و امنیـت زیـستی ایـن اداره کـل بـا اعـالم ایـن مطلـب                    به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي،

زمان هایـی   سـا با توجه به درج تمام اطالعات محموله هاي دام و طیور در سامانه آنالین قرنطینه و دقت این اطالعات، با نشست مشترکی که بین نماینـدگان      :  اظهارداشت
برگزار شد مقرر گردیـد   ان نظیر؛ کمیسیون مبارزه با کاالي قاچاق استانداري، گمرك، نیروي انتظامی، راهداي و حمل و نقل جاده اي و دامپزشکی در محل دامپزشکی است

طیـور مطلـع شـده و       و  تا تمامی سازمان هاي فوق ضمن وصل به سامانه قرنطینه دامپزشکی از اطالعات این سامانه در جهت برخورد با موارد غیرمجـاز حمـل و نقـل دام          
طبق توافق به عمل آمده در این نشست مقـرر شـد تـا هیـچ محمولـه اي تـا زمـانی کـه                     : دکتر مسعود ابراهیمی اعالم داشت.برخوردهاي الزم را دراین جهت انجام دهند

بر اساس مصوبات این جلسه، در آینـده نزدیـک، پلیـس راه نـیز از                :  وي یادآور شد.مجوزهاي الزم را از دامپزشکی اخذ نکرده مجاز به تردد در جاده هاي استان نباشد
: وي گفت .زم صورت پذیرد  د السامانه یادشده بهره مند شده و با توجه به اطالعات درج شده در این سامانه با محوله هاي فاقد مجوز که در جاده ها تردد می کنند برخور

یادآور می گردد از اول سال تا کنـون، تعـداد    .تشکیل این کارگروه با هدف کاستن از مشکالت تردد غیرمجاز دام و طیور نیز رهگیري دقیق محموله هاي مرتبط می باشد
.هزار مجوز از طریق سامانه یکپارچه قرنطینه صادر شده است142

بطوریکه در بازار دانه هاي روغنی و . قیمت نهاده هاي دامی در هفته گذشته با توجه به نوسانات بازار ارز و بازارهاي جهانی نهاده هاي دامی تغییرات زیادي به خود دیدند
.کنجاله هاي روغنی افزایش چشمگیري داشتند

.درصد رو به رو بود که مین امر باعث گردید که بر روي دیگر دانه هاي روغنی تاثیر بگذارد23همانطور که پیش بینی شده بود کنجاله سویا با رشد 
درصدي رو به رو بود که مقداري از این افزایش قیمت در کنجاله و کنجاله سویا به اصطالح حباب می 10در راستاي همین بازار دانه روغنی کلزا و کنجاله کلزا با افزایش 

.باشد ولی تاثیر گذاري بازار بورس شیکاگو و تحوالت آب و هوایی منطقه آمریکا بخصوص آرژانتین باعث اینگونه تغییرات شده است
.ذرت تغییرات چندانی در هفته قبل نداشت ولی در آخر هفته با توجه به حساب بازار جو خارجی با کمی افزایش رو به رو بود—نهاده هاي دیگر همچون جو

ت ثابت خود برگرددحالسبوس گندم در هفته گذشته تحت تاثیر دیگر اقالم قرار گرفت و با کمی افزایش رو به رو بود که پیش بینی می شود دوباره در هفته آتی به 
همین قیمت ها رو بـه    با پیش بینی می شود با توجه به آغاز سال میالدي جدید و همچنین سیاست هاي دولت جدید آمریکا و نرخ سود در ایاالت متحده در این هفته هم 

.رو باشیم ولی از هفته هاي آتی بازار ثبات خود را حفظ می کند

:ھشدار به دامداران عزیز
با توجه  به نوسانات بازار نهاده ، در خرید اقالم مصرفی با توجه به نیاز خود خرید نمایند و از هرگونه نگرانی  و اقدام عجوالنه 

.اجتناب کنند و حتی در خرید نهاده ها با مشاوره کارشناسان در این امر  اقدام به خرید نمایند



ظ

اخبار روابط عمومی

گزارش تصویري ، برخی از بازدیدهاي کارشناسان کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي از 
1395واحدهاي پروروش گاو شیري سطح استان از اول دیماه 

بازدید از گاوداري جناب 
آقاي نیکویی 

بازدید از گاوداري جناب آقاي کارساز

بازدید از گاوداري جناب آقاي براتی                 

بازدید از گاوداري جناب آقاي بخشی


