
ظ

سرفصل اخبار

اخبار کشوري و استانی

اخبار واحد فنی اتحادیه 

اخبار واحد بازرگانی اتحادیه

اخبار دامپزشکی

اخبار جهاد کشاورزي

:مدیر مسئول
مهندس فرشید صراف

:سردبیر
مهندس عبداله نوروزیان  

:مدیر داخلی
مهندس مهدي شاهرخی

:روابط عمومی و تبلیغات 
مهندس علی داودیان 

: همکاران این شماره
:در کمیته فنی

مهندس رسول صابري
مهندس محمد امین مهرجردي

36049908-051

:بخش بازرگانی
مهندس سید علی سعیدي

مهندس محمد صراف
مهندس علی جاللی

13-36038912-051
: نشانی
نبش -بلوار امامت-مشهد

-2پالك -14امامت 
-ساختمان اتحاد

طبقه اول
36045632-051

Tech@kdlfu.ir     اتحادیه  شرکت هاي تعاونی کشاورزي  گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضويwww.kdfu.ir

1395دي ماهدوم هفته  169شماره -سال چهارم

)دي15ایرنا (گوشت قرمز روي نوار کاهش قیمت
اجراي طرح متعادل سازي بازار گوشت قرمز در سطح ملی، کاهش                     
صادرات دام زنده و افزایش عرضه گوشت گوسفندي گرم همراه با تشدید            
نظارت ها، افت قیمت این محصول پروتئینی را کلید زد که این روند                      

در چند ماه گذشته قیمت گوشت قرمز              .کاهشی همچنان ادامه دارد      
650هزار تا   450هزار ریال به یکباره به      310هزار تا   280گوسفندي از   

هزار ریال افزایش یافت و نگرانی هایی را براي تولیدکنندگان و مصرف                
به گفته بسیاري از کارشناسان و دست               .کنندگان نهایی پدید آورد       

اندرکاران کشاورزي، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است یکی             
هزار ریالی به   200از مهمترین دالیل گرانی گوشت قرمز و حباب بیش از            

حضور چوب دارها، دالالن و واسطه گرانی بر می گردد که با خرید دام                    
زنده ارزان قیمت از دامپروران و دامداران، بازار عرضه را به ضرر                        
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رقم می زنند تا سودهاي کالن به دست               

دامپروران در سال هاي گذشته به دلیل کمبود علوفه مجبور بودند              .آورند
با چک و سفته تحمیلی و به شکل              (دام زنده خود را با قیمت پایین              

به خریدار و چوب دار سنتی بفروشد اما اکنون که دامداران با                )  غیرنقدي
سیاستگذاري هاي وزارت جهاد کشاورزي در زمینه تهیه نهاده ها و علوفه              

این بدان  .دامی حمایت می شوند، خریداران سنتی به حاشیه رفته اند                 
معناست که خریدار سنتی یا چوب دار باید به طور نقدي و قیمت مناسب                 
دام زنده را از دامپرور خریداري کند که این موضوع به مذاق آنان خوش                 
نمی آید و به هر ترتیبی به دنبال ایجاد شرایطی براي کسب سود بیشتر می          

گروهی از افراد سودجو و توزیع کنندگان گوشت قرمز نیز افزون             .گردند
بر خرید دام زنده ارزان، به دنبال واردات گوشت ارزان قیمت هستند تا                 

رییس شوراي  .  این محصوالت را با قیمت هاي باالتري به فروش برسانند            
اکنون دام زنده مورد نیاز       «تامین کنندگان دام زنده کشور تاکید کرد            

: گفت»منصور پوریان ..کشور تامین است و کمبودي در این زمینه نداریم          
دولت با اقدام هاي خود در افزایش عرضه دام تولید داخلی و همچنین                   
واردات گوشت گوسفندي گرم از ارمنستان و قزاقستان توانست قیمت                

پوریان پیش بینی کرد با ادامه          .گوشت قرمز را در بازار کاهش دهد           
سیاست هاي تازه وزارت جهاد کشاورزي، هفته آینده قیمت گوشت قرمز             

وي درباره قیمت گوشت گوساله       .هزار ریال نیز برسد     290به کیلویی    
گوشت گوساله نیز متاثر از افزایش قیمت گوشت گوسفندي گران            :  افزود

شده بود که به نظر می رسد با توجه به این روند کاهشی، نرخ گوشت                      
اکنون تولید و تامین گوشت قرمز از        :  پوریان گفت .گاوي نیز متعادل شود   

شرایط مناسبی برخوردار است اما متاسفانه توزیع گوشت که در دست                 
.اتحادیه گوشت گوسفندي است، به ساماندهی و اصالح نیاز دارد

17ایرنا(هزار میلیارد ریال مشوق صادرات محصوالت دامی         2پیش بینی   
به گزارش ایرنا حسن رکنی روز پنجشنبه در همایش بررسی                    )دي

با :  مشکالت تولید کنندگان بخش دام و طیور شهرستان نهاوند افزود                
سیاستهایی که از سه سال پیش در دستور وزارت جهاد کشاورزي قرار                  

وي .گرفت شرایط خوبی بر بخش تجارت حوزه کشاورزي حاکم شده است       
81تا سه سال پیش تراز تجاري کشور در بخش کشاورزي منفی                :  افزود

هزار میلیارد ریال بود که با اجراي سیاستهاي صادراتی این رقم در سال                  
هزار میلیارد ریال رسید و پیش بینی می شود          35گذشته به کمتر از منفی      

که با تداوم حمایت دولت صادرات رونق بیشتري گرفته و واردات کاهش              
رکنی مشوقهاي صادراتی   .یابد و در مجموع معدل کشاورزي خوب می شود         

به منظور توسعه صادرات به       :  را در این زمینه اثر گذار دانست و گفت            
کشورهاي روسیه و آسیا هر کس به هر اندازه به این کشورها صادرات                  
داشته است بر اساس میزان صادرات خود مشوق دریافت نموده و در سایر              
کشورها نیز بدنبال این بوده ایم تا با فراهم کردن زمینه صادرات تولید                  

وي .کنندگان بزرگ بتوانند صادرات خود را به این مناطق ارسال نمایند                
هزار تن  600ما در حال حاضر از فراورده هاي شیر ساالنه            :  تصریح کرد 
کشور دنیا صادر می کنیم و با توجه به بحثهاي جدي که بین            30محصول به 

ایران و روسیه بوجود آمده پیش بینی می شود شرایط صادرات ما بهتر از                
گذشته شود اما در عین حال ما باید بازارهاي فروش جدید و گسترده تري               

وي با بیان اینکه شرایط       .را براي صادرات محصوالت خود ایجاد نمائیم         
دهه 2تا حدود   :امروز لبنیات و شیر کشور جاي شکر گذاري دارد گفت           

قبل شیر در فروشگاهها سهمیه اي بود و پنیري که در اختیار مصرف کننده               
قرار داشت به پنیر گچی معروف بود اما امروز تنوع محصوالت لبنی و شیر               

در فروشگاهها وجود دارد و وضعیت آن با گذشته قابل مقایسه نمی باشد

سازمان هاي نظارتی ورود کنند    /گرانی گوشت ربطی به صادرات دام ندارد       
به گزارش پایگاه اطالع      )دي15پایگاه اطالع رسانی کشاورزي ایران          (

، به نقل از خبرگزاري مهر، حسن رکنی درباره         )اگنا(رسانی کشاورزي ایران  
ما در حوزه دام سنگین     :  تنش قیمت در بازار گوشت قرمز نیز اظهار داشت        

و گوشت گوساله هیچ مشکل و افزایش قیمتی نداریم اما در حوزه گوشت               
گوسفندي تازه با افزایش قیمت و نوسان مواجه شده ایم که عامل آن نیز                 

رکنی .داللی عده اي واسطه و اختالل در سیستم توزیع توسط این افراد است     
با تاکید بر اینکه مشکالت به وجود آمده در حوزه گوشت گوسفندي ربطی              

60تولید دام زنده ساالنه به حدود           :  به صادرات دام زنده ندارد افزود        
میلیون راس می رسد و صادرات جزیی این دام ها نمی تواند مشکلی در                   
بازار ایجاد کند کما اینکه در مقابل این صادرات واردات گوشت قرمز نیز               

این وزارتخانه در راستاي تعادل بخشی به        :  اضافه کرد وي  .  انجام می شود  
بازار گوشت طرح توزیع گوشت قرمز تازه گوسفندي را به صورت گرم در              

که چند روزي است این اقدام آغاز شده  استدستور کار خود قرار داده
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
جناب آقاي دکتر با حضور جناب آقاي گفتمان آموزشی پپتیدهاي نوترکیب به عنوان جایگزینی ایمن براي آنتی بیوتیک در صنعت دامپروريگفتمان فنی

نفر ساعت و 36در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 18-20ساعت 95/10/1313در هادي سخاوتی 
در محل سالن اجتماعات اتحادیه 18-20ساعت 95/10/2013در تاریخ جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور با حضور گفتمان آموزشی فري استال همچنین 

.گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گردد

طرح از واحدهاي صنعتی دام وطیور استان خراسان رضوي موفق به اخذ تسهیالت رونق تولید شدند161بیش از 
طرح ثبت نامی در حوزه کشاورزي        248از مجموع یکهزار و      :  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي با بیان این مطلب اظهار داشت                   

) طرح هاي مرتبط با تولیدات دامی     اعم از طرحهاي پرورش گاوشیري، پرواربندي دام سبک وسنگین، پرورش طیور وسایرماکیان و               (  طرح837خراسان رضوي ، تعداد     
طرح 436ازکل طرح هاي تصویبی، تعداد      :  سید جعفر حاجی مجتهد افزود    )کل بخش کشاورزي استان   %٧٥یعنی  (میلیارد ریال مصوب گردید   361به مبلغ یکهزارو    

معاون بهبود تولیدات دامی    .و مابقی طرح ها بنا به انتخاب صاحب طرح به سایر بانکها معرفی شده اند %)56حدود(میلیارد ریال آن مربوط به بانک کشاورزي ٧٣١به مبلغ 
میلیارد ریال با عاملیت بانکهاي کشاورزي، رفاه کارگران، سپه،         335طرح به مبلغ  161تعداد 95تا تاریخ هشتم دیماه : سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ادامه داد

میلیارد ریال بیشترین   187طرح به مبلغ    88سینا، ملت و ملی عقد قراردادشده و به بهره برداران بخش دامپروري پرداخت گردیده است که بانک کشاورزي باتعداد                       
. میزان پرداختی را بخود اختصاص داده و پس ازآن بانکهاي ملت و سپه در رتبه هاي بعدي قراردارند

برگزاري کارگاه آموزشی کنترل کیفیت و تقلبات شیر در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي
اي شیر خام در سالمت انسان      معاون و مدیر تضمین کیفیت آزمایشگاه مرکزي اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي ضمن اشاره به اهمیت تغذیه                 

آوري و عرضه این    اي دفتر نظارت، بررسی کیفیت شیر مراکز جمع       هاي دوره اجراي پایش در راستاي اهداف نظارتی سازمان دامپزشکی،       :  گفت
دکتر معصومه اکبر آبادي با بیان      .ها، این دوره برگزار گردید    هاي شهرستان هاي کنترل کیفیت و بررسی تقلبات در آزمایشگاه        فراورده و به منظور یکسان سازي روش      

روزه که با شرکت    در این دوره یک   :  میلیون ریال تجهیز شدند؛ خاطرنشان کرد     100اي بالغ بر حدود     هاي شش شهرستان این استان با هزینه      این مطلب که آزمایشگاه   
هاي تقلبات  ت و آزمون  هاي آزمایشات کنترل کیفی   هاي تایباد، سبزوار، نیشابور، گناباد، قوچان برگزار گردید، آخرین روش         کارشناسان آزمایشگاه هاي دولتی شهرستان    

هاي تقلبات  هاي الزم کار با دستگاه آنالیز شیر و آزمون          با حضور کارشناس شیر آزمایشگاه اداره کل، آموزش         :  وي افزود .در شیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت         
ها که با همکاري    تجهیزات، مواد و وسایل مورد نیاز براي تجهیز شهرستان  : اکبر آبادي همچنین اظهار داشت. بصورت عملی به کارشناسان شهرستان ها آموزش داده شد

ها برنامه پایش و کنترل کیفی      هاي این شهرستان  تحویل گردید تا با تجهیز آزمایشگاه     به شهرستان هاي فوق     معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تهیه شده بود؛            
.صورت ماهیانه در شهرستان انجام پذیردشیر و بررسی تقلبات، به

اعث گردید که بدر هفته اي که گذشت با توجه به نوسانات بازار ارز و طال نهاده هاي دامی تحت تاثیر این بازار قرار گرفت بطوریکه با افزایش ارز و طال
ـ   یک حباب کاذب در بین کلیه وارد کنندگان ایجاد شود که این حباب در بین وارد کنندگان نهاده هاي دامی بیشتر به چشم می خورد و همین ام اعـث  ر ب

که این خود باعث افزایش قیمت گردید از طرفی تولید کننده به دلیل هراس . گردید وارد کنندگان و توزیع کنندگان مقداري از عرضه اقالم اجتناب کنند
خود باعث افزایش قیمت شده و زمینه را بـراي سـودجـویـان و           ) عدم عرضه و تقاضاي زیاد ( از افزایش قیمت اقدام به خرید کاال می نماید که مقوله ي 

همچنین کـلـیـه دانـه       .با توجه به مطالب گفته شده کنجاله سویا در ابتداي هفته افزایش و در انتهاي هفته سیر نزولی را داشت. واسطه ها افزایش می دهد
با افزایش رو به رو بود که در پایان هفته با کاهش قیمت رو به رو بودیم البته شاید با توجه به عدم سطـح  .... هاي روغنی اعم از کنجاله کلزا، آفتابگردان و 

درصدي روبه رو بود و 5در هفته گذشته قیمت ذرت دانه اي و قیمت جو خارجی با کاهش .  زیر کشت کلزا در اروپا این محصول در همین قیمت ها بماند
..درصدي رو به رو بود10جو داخلی با توجه به پایان فصل برداشت و همچنین خالی شدن انبارها با افزایش 

:تقدیر و تشکر
در پایان از اداره پشتیبانی امور دام استان خراسان رضوي به خاطر عرضه سویا دولتی و جلوگیري از افزایش بیشتر قیمت کنجاله 

سویا کمال تقدیر و تشکر را داریم
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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 هفته دوم دیماه 
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