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)دي22باشگاه خبرنگاران جوان(کمبود دام از شایعه تا واقعیت 

علی رغم ادعاي برخی مسئولین مبنی بر نبود کمبود دام زنده در میادین                 
محمد رضا مالصالحی رئیس    .باید گفت که این امر با واقعیت تناسب ندارد         

مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزي از کاهش قیمت گوشت قرمز             
شرکت پشتیبانی امور دام از اواخر هفته        :  در روزهاي آتی خبر داد و گفت       

تومان 500هزار و   31گذشته اقدام به عرضه گوشت گوسفندي با قیمت           
وي در  .در میادین اصلی تهران و برخی استان هاي قزوین و قم کرده است     

با عرضه گوشت از سوي شرکت پشتیبانی کاهش قیمت شقه            :  ادامه افزود 
. هزار تومان در میدان بهمن را شاهدبوده ایم            34گوسفندي تا مرز      

شرکت پشتبانی با همکاري سازمان میادین در سه            :  مالصالحی بیان کرد   
مرکز تهران اقدام به عرضه گوشت گرم گوسفندي کرده است که انتظار               

.می رود با افزایش توزیع، شاهد کاهش روز افزودن قیمت باشیم                      

از کاهش قیمت گوشت در قصابی ها و خرده             رئیس مرکز اصالح نژاد    
قبل از توزیع گوشت از سوي      :  فروشی هاي سطح شهر نیز خبر داد و گفت         

هزار تومان در قصابی ها فراتر        40شرکت پشتیبانی قیمت ها از کیلویی         
.هزار تومان رسیده است   36رفته بود اما طی چند روز اخیر نرخ گوشت به           

رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به روند                     
با توزیع گسترده شرکت     :  کاهشی قیمت گوشت در اواخر هفته بیان کرد         

پشتیبانی و شفافیت بازار تا اواخر هفته شاهد تغییرات بیشتر قیمت ها                  
وي در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی در عرضه گوشت            .خواهیم بود 

براي :  تومان وجود دارد، تصریح کرد    500هزار و   31گرم با نرخ مصوب     
جلوگیري از متضرر شدن دامداران هیچ گونه محدودیتی در عرضه وجود              

به گفته  .ندارد و تا زمانی که قیمت ها به تعادل برسد این روند ادامه دارد               
مالصالحی سازمان میادین همکاري هاي الزم را به عمل آورده اما مشکل                
اصلی در فضاي عرضه است که در صورت استقبال شبکه توزیع از منابع                  

کاهش عرضه دام از     .شرکت پشتبانی بازار سریع تر به تعادل می رسد             
همچنین علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران           :سوي عشایر 

طی ماه هاي اخیر قیمت دام سبک به سبب محدودیت در عرضه                 :  گفت
.افزایش یافته اما قیمت دام سنگین هیچ گونه نوسانی را تجربه نکرده است

طرح خرید  )دي11راه دانا    (درصد مطالبات دامداران تسویه شد         70
توافقی شیر از دامداران از خردادماه سال جاري در برخی از استان هاي                  

هفت ماه است که دولت روزانه        .  کشور اجرا شده و همچنان ادامه دارد         
تن شیر نسیه از دامداران می خرد و پرداخت پول آن به زمانی دیگر               850

بر اساس گزارشات عینی، در این مدت دامداران مجبور           .  موکول می شود  
شده اند هزینه هاي کمرشکن تولید را از طریق فروش گاوهاي خود تامین              

!کنند؛ گاوي فروخته می شود تا پولش، خوراکی شود براي گاو دیگر                   

علیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه سراسري دامدارن درباره آخرین              
سازمان تعاون روستایی به طور      :  وضعیت پرداخت مطالبات دامداران گفت     

درصد از مطالبات دامداران را تسویه کرده             70میانگین تا به امروز         
وي در پاسخ یه این ادعا که گفته دامداران چنین آماري را تایید نمی               .است

پرداخت مطالبات دامداران در استان هاي مختلف متفاوت        :  کند، بیان داشت
درصد مطالبات دامداران استان البرز پرداخت شده        100است؛ براي مثال    

درصد است ولی به طور میانگین       50است و این میزان در استان اصفهان          
درصد ازمطالبات دامداران پرداخت شده              70می توان گفت           

نارضایتی مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران در واکنش به             .است
منفعت این طرح    :  دامداران از نحوه اجراي این طرح توسط دولت گفت            

براي دامداري است که شیر تولید شده روي دستش مانده و بازار ندارد؛ و                
گرنه اگر دامداري بتواند خودش شیر را بفروشد و مشتري داشته باشد                 
دیگر نیازي به ورود دولت نیست؛ دامدارانی که بازار فروش خود را داشتند     

گالیه مندي دامداران ورامینی    وي در پاسخ به   .از این طرح استقبال نکردند    
تومان زیر قیمت قید شده در        130دولت بدهی ما را       “  مبنی بر آن که    

این تفاوت قیمت پرداختی به کیفیت       :  گفت“  قرارداد پرداخت کرده است   
اگر دامداري شیر را پایین تر از         .  مربوط می شود  شیر تحویل داده شده    

مختصات مطلوب مندرج در قرارداد تحویل دهد، پول آن شیر زیر قیمت               
عزیز اللهی در پاسخ به این ادعا که برخی از          .پرداخت می شود  توافق شده 

دامداري ها به علت آنکه نتوانسته اند هزینه هاي جاري خود را از محل                   
بعید می دانم   :  فروش شیر به دولت تامین کنند ورشکسته اشده اند گفت           

علت تعطیلی برخی از دامداري ها ، دیرکرد در پرداخت پول شیر باشد؛                 
دامپروري کار مشکلی است و هزینه هاي تولید در این بخش باالست و در               

.دامداران باشدآمد کم آن نمی تواند پاسخگوي نیازهاي

به دلیل مشکالت موجود در بخش تولید لبنیات، تولید به صرفه                 :  دبیر انجمن صنفی لبنیات قم گفت        )دي22مهر  (تولید لبنیات به صرفه نیست         
کارخانه تولید شیر و لبنیات پروانه      16در استان قم    :  عباس عزیزي، با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار تولید لبنیات شرایط مطلوبی ندارد، گفت             .نیست

ماهه گذشته  18وي در ادامه با بیان اینکه طی         .دارند که از این تعداد به دلیل شرایط نامساعد در بخش تولید، تنها سه کارخانه مشغول فعالیت هستند                    
ها در  مشکالت موجود در بخش تولید و افزایش هزینه        :  ایم، گفت تغییري در قیمت انواع لبنیات صورت نگرفته و در این زمینه افزایش قیمت نداشته                

کسی توجهی به ضرر تولید کننده      :  وي بیان کرد  .گیرد از لبنیات تولید شده گرانتر باشد  شود که ظروفی که لبنیات در آن قرار میبرخی از مواقع باعث می
اي وجود  وي با اشاره به اینکه کارخانه     :کاهش صادرات لبنیات  .روندندارد اما تا قیمت در بازار افزایش اندکی داشته باشد فورا با سراغ تولید کنندگان می                

.تولید مواد لبنی در کشور به صرفه نیست: اندازي خط تولید ندارد، بیان داشتدارد که نزدیک به دو سال است که دستگاه نصب کرده اما جرأت راه
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در سالن اجتماعات 18-20ساعت 95/10/2013در جناب آقاي دکتر ملک حسین دالور با حضور جناب آقاي گفتمان آموزشی فري استال گفتمان فنی

کادر با حضور گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري نفر ساعت و همچنین 52اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
در محل سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و 18-20ساعت 95/10/2713در تاریخ مدیریتی و فنی واحد گاوداري شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین 

.دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گردد

هزار تن گوشت قرمز در خراسان رضوي55تولید بیش از 
95تا پایان آذرماه    :  با بیان این مطلب افزود    در سال جاري    تشریح عملکرد این معاونت   ضمنبهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي        معاون
تن پیله کرم ابریشم در این استان       200تن عسل و    900هزارتن گوشت مرغ صنعتی ، یکهزارو       5هزار تن تخم مرغ ، یکصدو       هزار تن شیر خام ، شصت     700حدود  

میلیون دالر صادر   80قلم محصوالت دام وطیوربه کشورهاي آسیا، اروپا و امریکا به ارزش              40طی این مدت بیش از       :  سید جعفر حاجی مجتهد افزود    .تولید شده است  
و معرفی شده طرح از واحدهاي صنعتی دامپروري خراسان رضوي         837بیش از   جهت کمک به رونق تولید    :  وي ادامه داد  .شده است که این امر بی سابقه بوده است         

.میلیون ریال تسهیالت جذب شده است335بیش از 

مقام نخست تولید این محصول در کشور را داراست95هزار تن گوشت قرمز در سال 55خراسان رضوي با تولید بیش از 

کشور جهان25افزایش صادرات کاالي هاي مرتبط با دام و طیور از خراسان رضوي به 
حجم صادرات : استان دراین باره اظهار داشتبه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، مدیر کل دامپزشکی

میلیون دالر بوده است که تمامی مقادیر یادشده با نظارت 51ماهه ابتداي امسال بیش از 9هزار تن و ارزش صادرات فوق طی 45یادشده 
دکتر مجید روحانی نژاد کشورهاي حاشیه خلیج فارس، آسیاي .کشور جهان صادر شده است25مجوز بهداشتی دامپزشکی استان به 2500دامپزشکی و صدور بیش از 

واردات : وي در زمینه واردات نیز اظهار داشت.میانه، خاورمیانه، چین و هندوستان و اعضاي اتحادیه اروپا نظیر؛ ایتالیا و لهستان را از مشتریان اقالم صادراتی فوق دانست
روحانی نژاد، عمده اقالم وارداتی استان در زمینه دام و طیور را گندم وجو دامی، . کشور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صورت می گیرد4ایران از 

وي دقت در بررسی محموله .دانست که همگی قبل از ورود به کشور بایستی مجوزهاي بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند... کنجاله پنبه دانه،دانه کتان، پیله ابریشم و 
پذیرش محموله هاي صادراتی مرتبط با دام و : هاي صادراتی و وارداتی را از جمله مواردي دانست که نقش مستقیمی در سالمت جامعه و اقتصاد کشور دارد و یادآور شد

محموله اي داراي تاطیور جمهوري اسالمی در دیگر کشورها منوط به داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است و این مهم در زمینه محموله هاي وارداتی نیز صادق است و
ه دامی سازمان دامپزشکی طینگواهی معتبر دامپزشکی از کشور مبدا نباشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت و بر این اساس کلیه محموله ها در سامانه یکپارچه قرن

.کشور به صورت آنالین ثبت می گردد

شته قیمت این گذبا توجه به اینکه در هفته هاي قبلی قیمت نهاده بالخصوص کنجاله سویا و کنجاله کلزا با افزایش قیمت یکباره رو به رو بود اما در هفته
شـیـب   ی ونهاده دچار کاهش قیمت گردید که این امر منجر به بروز آرامش نسبی در بازار شد ول همانگونه که از قبل بیان شده بود قیمت ها با آهستگ

.مالیم در راستاي افزایش قیمت در جریان هستند
.پیش بینی می شود کشت و برداشت سویا با کمی نگرانی مواجه باشد)آرژانتین و برزیل (با توجه به عدم بارندگی در آمریکا جنوبی

یـن  ت ا  بابررسی آمارها و جداول ارائه شده از سوي بورس شیکاگو ، عرضه در ماه مارچ میالدي کم ولی تقاضا افزایش یافته است و شایان بـه ذکـر اسـ       
.تغییرات در بورس غالت هم مشاهده گردیده است

نطقه آسیـا و    ر مکنجاله کلزا همانطور که از قبل پیش بینی می شود با شروع فصل سرما و یخبندان در اروپابا مشکالتی رو به رو بود که این تاثیر گذاري د
همانگونه که گفته شد افزایش قیمت کنجاله سویا و مجددا کاهش قیمت این نهاده بسیار مشهودتر از افزایش و کاهش قیمت .ایران نیز به چشم می خورد

این نهاده بودیم  که خود بیانـگـر   )  اواخر هفته( لذا بعد از افزایش قیمت کنجاله کلزا با کاهش کمی در قیمت و مجدد افزایش قیمت.  کنجاله کلزا می باشد
قیمت جو و ذرت با تغییرات چندانی روبه رو نبود ولی باید گفت در هفته آینده مـنـتـظـر خـبـرهـا و            . عرضه کم و مشکالت عرضه این محصول می باشد

.اطالعات جدیدتري نسبت به ذرت دانه اي و جو باشید
به کلیه دامداران و گاوداران عزیز می رساند قبل از خرید هرگونه نهاده با کارشناسان امر مشورت و از هرگونه خرید و 

تصمیم گیري عجوالنه اجتناب نمایند


