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26خبرگزاري صدا و سیما      (هزار تومانی قیمت گوشت گوسفند       2کاهش  
)دي

خبرگزاري صدا و سیما   علی اصغر ملکی در گفتگوي اختصاصی با خبرنگار          
هزار تومانی گوشت گوسفند در هفته هاي گذشته          4با اشاره به افزایش      

با توزیع گوشت گوسفند دولتی از سوي وزارت جهاد کشاورزي و             :  افزود
وي با  .امور پشتیبانی دام کشور قیمت گوسفند دربازار کاهش یافته است             

اشاره به ضرورت ادامه روند توزیع گوشت دولتی تا شب عید در بازار ادامه        
کمبود عرضه و صادرات دام از کشور سبب تشنج در بازار گوشت                  :  داد

رئیس .گوسفند شد که با توزیع گوشت جلوي این روند گرفته شده است              
دي ماه در همه    18اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندي با بیان اینکه از          

براي جلوگیري  :  مرزرهاي کشور از خروج دام جلوگیري شده است، گفت           
از افزایش قیمت گوشت در بازار این رویه نیز باید تا شب عید ادامه داشته                

هزار تومانی  4ملکی افزایش عرضه در بازار گوشت را براي کاهش            .باشد
قیمت این محصول ضروري دانست 

)دیماه28ایانا(تولید نخستین واکسن نوترکیب انگلی دامی کشور 

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي از موفقیت محققان این            
موسسه در تولید آزمایشگاهی واکسن ضد کنه به عنوان نخستین واکسن              

به گزارش  .  نوترکیب در زمینه بیماري هاي انگلی دامی در کشور خبر داد            
ایانا به نقل از روابط عمومی موسسه رازي، حمید کهرام با اشاره به این که                 

: در دنیا تولید واکسن به صورت نوترکیب در حال تغییر است، اظهار کرد               
سال گذشته، با درك اهمیت موضوع و براي           10موسسه رازي در طول       

همگام شدن با پیشرفت هاي روز، تحقیقات بر روي این نوع واکسن ها را                
یکی از نخستین واکسن هاي نوترکیب       :  وي گفت .در دستور کار قرار داد     

که به دانش فنی آن در موسسه رازي دست یافته ایم، واکسن ضد کنه                    
آلودگی دام به کنه موجب تحمیل خسارات اقتصادي فراوان به                 .  است

دامدار می شود، کاهش باروري، کاهش شیردهی و کاهش تولید گوشت از             
این کنه ناقل ویروس هاي بیماري        :  کهرام افزود .تبعات این بیماري است    

زاي دیگري مانند تب کریمه کنگو است بنابراین کنترل آن از لحاظ                     
رئیس موسسه رازي با اشاره به       .بهداشتی و اقتصادي بسیار با اهمیت است       

تکمیل مطالعات تحقیقاتی این واکسن در بخش ژنومیکس و مهندسی                 
خوشبختانه مرحله تولید آزمایشگاهی این     :  ژنتیک موسسه رازي یادآور شد 

دکتر کهرام با ابراز امیدواري براي تولید انبوه        .واکسن به پایان رسیده است    
این واکسن نخستین واکسن نوترکیب در زمینه           :  واکسن ضد کنه گفت     

بیماري هاي انگلی دام است که بر پایه دانش بومی محققان ایرانی با                      
.تکنولوژي نوترکیب یا مهندسی ژنتیک ساخته شده است                             

وي دستیابی به دانش فنی ساخت فرآورده هاي مهندسی ژنتیک را از طرح              
هاي در دستور کار بخش ژنومیکس و مهندسی ژنتیک این موسسه عنوان              

.کرد

هاي لبنی  مدیرعامل سابقه اتحادیه فرآورده   )دي ماه 25اگنا  (کاهش شدید سرانه مصرف شیر پس از حذف یارانه           /خبري از توزیع شیر مدارس نیست     
کیلوگرم رسیده است و با ادامه این       70کیلوگرم برسد که اکنون با حذف یارانه آن به          156قرار بود در برنامه پنجم سرانه مصرف شیر به          :  کشور گفت 

به نقل از فارس محمدرضا اسماعیلی       )  اگنا(به گزارش پایگاه اطالع رسانی کشاورزي ایران        .روند در آینده با فاجعه پوکی استخوان مواجه خواهیم شد            
به بعد و با قطع یارانه شیر سرانه مصرف کاهش چشمگیري داشته چرا که               90از سال   :  نسبت به کاهش مصرف سرانه شیر در کشور هشدار داد و گفت            

ت مانند  نظر از سایر محصوال   طبقه متوسط امکان تهیه روزانه نیم لیتر شیر براي هر یک از اعضاي خانواده را ندارد چرا که فقط براي یک قلم شیر صرف                         
بینی شده بود که    در برنامه پنجم توسعه پیش     :  وي گفت .هزار تومان بپردازد  150اي دارد باید ماهانه      ماست و پنیر که در سفره ایرانی جایگاه ویژه          

اي در آن زمان با وجود انتقادهایی که نسبت به کیفیت آن وجود داشت               کیلوگرم برسد و هنگام توزیع شیر یارانه      156سرانه مصرف شیر هر ایرانی به       
کیلوگرم 70اي بودیم اما اکنون با آزاد شدن قیمت شیر سرانه مصرف به شدت کاهش یافته و در حد                               شاهد صف طویل دریافت شیر یارانه        

هاي لبنی در کشور هشدار داد      هاي ناشی از کاهش مصرف شیر و فراورده       هاي لبنی کشور نسبت به بروز بیماري      مدیرعامل سابقه اتحادیه فرآورده   .است
شود شیر بهترین منبع محسوب میبا توجه به آلودگی هوا و همچنین نیاز رو به رشد کودکان و جوانان به کلسیم و ویتامین: و گفت



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
95/10/27در کادر مدیریتی و فنی واحد گاوداري شرکت سهامی زراعی اسالم آباد قاین با حضور گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پرورش گاو شیري 

گفتمان آموزشی تاثیر نفر ساعت و همچنین 60در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 18-20ساعت 
در محل سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و 18-20ساعت 95/11/0413در تاریخ فرآیندهاي تغذیه اي بر عملکرد سیستم ایمنی در گاوهاي شیري 

.دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گردد

عرضه روزانه پنج تن گوشت قرمز گرم طرح تنظیم بازار در مشهد
دامدارانی که در اجراي این طرح توزیع گوشت مشارکت کنند به ازاي هر کیلوگرم                  :  مشاور عالی و مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي گفت               

سیدحمید جوادي  .کیلوگرم سبوس با نرخ دولتی از سازمان جهاد کشاورزي تحویل می گیرند            30هزار تومان ارزانتر از نرخ بازار عرضه می کنند           4گوشت تحویلی که    
بر اساس نشست کمیسیون تنظیم بازار با موضوع ساماندهی         :  در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي ضمن اعالم این خبر افزود                  

اونیهاي تعتامین گوشت قرمز گوسفندي با اتحادیه دامداران، موسسه صنعتی گوشت مشهد، دامپزشکی و صنف مربوطه مقرر شد اتحادیه دامداران با هماهنگی                                
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزي       .هزار تومان پایین تر از قیمت بازار به کشتارگاه تحویل دهند            4شهرستانها گوشت گوسفندي بره را به صورت الشه به نرخ             

دامدارانی که در اجراي    :  وي همچنین گفت  .واحد صنفی شناسایی شده بر اساس پراکنش آن در سطح مشهد توزیع می شود      30این گوشتها در : خراسان رضوي ادامه داد
کیلوگرم سبوس با نرخ دولتی از سازمان جهاد        30هزار تومان ارزانتر از نرخ بازار عرضه می کنند           ٤این طرح مشارکت کرده به ازاي هر کیلوگرم گوشت تحویلی که             

.کشاورزي تحویل می گیرند

گوشت مرغ و تخم مرغ تولیدي در استان کامال سالم بوده و جاي هیچگونه نگرانی وجود ندارد
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل با اعالم این                            

با توجه به بروز بیماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در برخی از استان هاي کشور، نگرانی هایی از بابت سالمت مصرف                        :  مطلب اظهار داشت  
مامی گوشت  ت ت گوشت مرغ و تخم مرغ در بین برخی شهروندان ایجاد شده است از این بابت به تمامی مصرف کنندگان فرآورده هاي طیور اطمینان می دهیم سالم                              

استان خراسان رضوي در سایه تشدید مراقبت از          :  دکتر جعفر عطار باشی اعالم داشت      .  مرغ و تخم مرغ هاي تحت نظارت دامپزشکی مورد تائید این مجموعه است               
قیت توانسته است تا    موفبیماري ها در مزارع پرورشی طیور، تشدید نظارت بهداشتی بر کشتارگاه هاي طیور و همچنین اعمال قرنطینه جدي در مبادي ورودي استان، با                          

ن با اداره کل     دگاکنون از بروز این بیماري در واحدهاي پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار جلوگیري نماید، لذا امید آن می رود با همکاري مرغداران و تولید کنن                                   
گوشت مرغ و تخم مرغ تولیدي در استان کامال سالم بوده و جاي هیچگونه                 :  وي گفت .دامپزشکی استان، همچون گذشته از بروز بیماري در آینده نیز جلوگیري شود             

ي فوق حاد معدوم    نزانگرانی وجود ندارد وکلیه مزارع پرورش طیور در کشور تحت کنترل سازمان دامپزشکی بوده و در صورت بروز بیماري گله هاي آلوده به آنفلوآ                          
و تخم مرغ عرضه شده     رغ  شده و به کشتارگاه هاي طیور راه پیدا نمی کنند و حتی در استان هایی که کانون هایی از آنفلوآنزاي فوق حاد گزارش شده است نیز گوشت م 

.  در بازار کامال سالم و بهداشتی بوده و جاي نگرانی وجود ندارد

هش قیمت ها و روند     کادرهفته قبل شاهد آرامش قیمت ها در نهاده هاي دامی در بازار علوفه و نهاده ها بودیم همانطور که در هفته هاي قبل پیش بیبنی شده بود،                                
بایک روند نزولی روبرو بود دالیل این امر در درجه           )  کلزا  -سویا  (نزولی بازار به طوري بود که این امر از قبل قابل پیش بینی بود بطوریکه نهاده هاي ذرت، کنجاله ها                       

شایان ذکراست که براي هفته در پیش روي همچنان با           .تحوالت سیاسی آمریکا  و شکسته شدن حباب قیمت ها در بازار را می توان نام برد                  -اول تحت تاثیر بازار ارز    
هاي بورسی از جمله    زارآرامش روبرو باشیم ولی بار روي کار آمدن ریاست جمهوري آمریکا احتمال تغییرات قیمتی را خواهیم داشت و مطمئنا این امر تاثیرش روي با                          

.چین خواهد گذاشت ولی تاثیرات آنچنان چشمگیري نخواهد بود-بورس شیکاگو

هشدار
با توجه به اینکه با فصل سرما و بارش ها در این هفته روبرو هستیم و از طرفی به روزهاي پایانی سال نزدیک می شویم 
و همچنین با توجه به محدودیت هاي ترافیکی که در کشور اعمال می شود از دامداران و گاوداران عزیز تقاضا داریم که 
بایک برنامه ریزي دقیق جهت تهیه اقدام علوفه اي و نهاده هاي دامی خود اقدامات و تمهیدات الزم را از هم اکنون انجام 

.دهند


