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1395بهمن ماهاول هفته  172شماره -سال چهارم

)بهمن5ایرنا(هزار تنی محصوالت لبنی به خارج از کشور580صادرات 

از ابتداي امسال تا پایان آذرماه      :  معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزي گفت
هزار تن انواع محصوالت لبنی از کشور به خارج صادر شده                       ٥٨٠

در زمینه واردات و صادرات محصوالت لبنی، ایران        :  حسن رکنی گفت  .است
وي با اشاره به اینکه ایران در بخش            .کشور دنیا در ارتباط است      ٣٠با  

: شود، گفت صادرات محصوالت پروتئینی جزو کشورهاي نوپا محسوب می        
ماهه سال جاري   9با این وجود در بخش صادرات محصوالت پروتئینی در           

سطح تجاري نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی              
در بخش دام و طیور از ابتداي سال           :  این مسئول اضافه کرد    .داشته است 

جاري تاکنون بیش از یک میلیارد دالر صادرات صورت گرفته که است که              
گسترش صنایع تبدیلی و توسعه        :  وي اظهار کرد   .حاکی از رشد است     

صادرات می تواند موجب تقویت فعاالن بخش دام شود و به تحقق اقتصاد               
.مقاومتی نیز کمک کند

)بهمن6ایسنا(فروشی گوشت قرمز در بازارادامه گران

قیمت گوشت قرمز از تابستان امسال تا کنون در چند نوبت با افزایش و                  
تغییر همراه شده است که آخرین افزایش قیمت آن در حدود یک ماه                  

دهد ها از قیمت انواع گوشت قرمز نشان می         پیش بود که آخرین بررسی     
براي گرانی گوشت قرمز دالیل      .که گران فروشی گوشت قرمز ادامه دارد       

وزارت جهاد کشاورزي صادرات بیش از حد دام          .  شودمختلفی عنوان می  
داند و از   زنده را عامل کمبود دام زنده سبک و گرانی گوشت گوسفند می             

طرف دیگر برخی کمبود دام زنده را قبول ندارد و گرانی را متوجه دالالن و               
دانند که در سیستم توزیع گوشت گوسفند اختالل ایجاد               متقاضیان می 

ها در بازار گوشت قرمز نشان      آخرین مشاهدات از وضعیت قیمت    .اندکرده
هزار و  32دهد به طور متوسط هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله              می

تومان، ران گوساله   200هزار و   37تومان، گوشت گوساله کیلویی      200
تومان، و همچنین در میان انواع گوشت گوسفندي        400هزار و   38کیلویی  

تومان، سردست گوسفندي    800هزار و    38هر کیلوگرم شقه با گردن        
هزار تومان و   38تومان، گردن گوسفندي کیلویی     800هزار و   39کیلویی  

شودتومان عرضه می500هزار و 43ران گوسفندي 
)بهمن4ایرنا(میلیون دام زنده دربهمن ماه 2برنامه عرضه بیش از

رییس شوراي تامین دام زنده کشور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار               
اقتصادي ایرنا با تاکید براین که گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است               

هزار 800در دي ماه گذشته حدود      :  و کمبودي در این زمینه نداریم، افزود      
وي علت این حجم باالي       .راس دام زنده گوسفندي عرضه و توزیع شد           

: عرضه دام زنده را وضعیت مطلوب تولید و زایش دام عنوان کرد و گفت                
هاي خوزستان،  این میزان راس دام گوسفندي مربوط به تولیدات استان            

پوریان قیمت  .لرستان، شیراز، سبزوار، کرمانشاه و خرأسان جنوبی است          
هزار ریال  140عرضه دام زنده گوسفندي را در سراسر کشور هر کیلو               

هزار راس میش به قیمت   450از این میزان حدود : وي ادامه داد.اعالم کرد
رییس شوراي تامین دام زنده کشور       .هزار ریال عرضه شد    100هر کیلو   

هزار راس بز به قیمت هر کیلو         ٦٥ضمن اشاره به این که در بهمن ماه            
هزار ٣٨٠در بهمن ماه جاري      :  هزارریال به فروش می رسد، گفت      140

125رأس گاومیش به قیمت هرکیلو          700هزار و    رأس گوساله، سه   
.نفر شتر نیز عرضه می شود480هزارریال و 

)بهمن6باشگاه خبرنگاران جوان (تنش بازار گوشت فروکش کرد

حمدرضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی جهاد             
اقتصادي گروهصنعت، تجارت و کشاورزي     کشاورزي در گفتگو با خبرنگار   

با اشاره به آرامش حاکم بر بازار گوشت اظهار             باشگاه خبرنگاران جوان،   
500هزار و    31عرضه گوشت گرم گوسفندي با قیمت مصوب           :  داشت

تومان از سوي شرکت پشتیبانی تاثیر بسزایی در کاهش قیمت و تعادل                 
: وي با اشاره به تاثیر عرضه مازاد دام زنده بر بازار افزود            .بازار داشته است  

500هزار و   13الی  13با توجه به عرضه مازاد، قیمت هر کیلو دام زنده به   
مالصالحی در پاسخ به این سوال که قیمت گوشت در             .تومان رسیده است  

در حال حاضر هر کیلو شقه         :برخی قصابی ها همچنان باال است، گفت         
تومان 500هزار و    31گوسفندي بدون دنبه در میادین میوه و تره بار              

عرضه می شود اما باید گفت که قیمت راسته و فیله ، بسته به مناطق مختلف     
وي با بیان اینکه توزیع گوشت قرمز از سوي شرکت                   .متفاوت است  

با توجه به عرضه ادامه دار شرکت            :پشتیبانی ادامه دارد، عنوان کرد       
پشتیبانی و جابه جایی عشایر و عرضه انبوه دام ظرف یکماه آینده نگرانی               

.از این حیث وجود ندارد



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
95/11/04در جناب آقاي دکتر احسان پرند  با حضور گفتمان آموزشی تاثیر فرآیندهاي تغذیه اي بر عملکرد سیستم ایمنی در گاوهاي 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 18-20ساعت 95/11/1113در تاریخ جناب آقاي دکتر آهنگرانی با حضور فرآیندهاي تغذیه اي بر عملکرد سیستم ایمنی در گاوهاي شیري 

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

واحد استان200سازي خطوط تولید دام و طیور به بیش از اعطاي تسهیالت بهینه
مات شاخصی انجام   قدامعاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي با بیان اینکه پس از برجام در زیربخش تولیدات دامی استان خراسان رضوي ا                       

واحد تولیدي جهت   200سازي خطوط تولید و مکانیزاسیون دام و طیور به بیش از               میلیارد ریال، تسهیالت بهینه   100با ورود خط اعتباري بیش از        :  شده است، گفت  
یکی از این اقدامات، تثبیت     :  به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزي خراسان رضوي، سیدجعفر حاجی مجتهد افزود                 .وري اعطا شده است   افزایش بهره 

تومان به  1200تومان، قیمت جو از     800تومان به   ١٢٠٠به طور مثال قیمت ذرت از       .  ها شده است  هاي دامی بوده که سبب کاهش قیمت نهاده       نرخ مواد اولیه و نهاده    
کننده را به همراه    تومان کاهش یافت که در نهایت کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کاهش قیمت براي مصرف                 1550تومان به   2400تومان و کنجاله سویا از      750

هزار تن نهاده شامل    250ها و توزیع  سازي استراتژیک، واردات به موقع نهادهها توسط شرکت پشتیبانی امور دام، ذخیرهتامین به موقع نهاده: وي اظهار کرد.داشته است
حاجی مجتهد با اشاره به      .یکی دیگر از این اقدامات است      ،  95و94هاي  ماهه و بدون کارمزد در بین تولیدکنندگان استان، طی سال            6ذرت، جو و سویا به صورت         

قلم تولیدات دام و طیور از خراسان رضوي به کشورهاي آسیایی، اروپایی و              40همچنین در دوره پس از برجام بیش از         :صادرات دام پس از برجام در استان بیان کرد        
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد       .آمریکا و حوزه خلیج فارس صادر شد که در برخی از اقالم، این صادرات براي اولین بار در تاریخ کشور صورت گرفته است                          

با ورود خط اعتباري بیش از      1394توسعه مکانیزاسیون واحدهاي دامپروري یکی دیگر از این موارد است که براي اولین بار در سال                   :  کشاورزي خراسان رضوي گفت   
.وري اعطا شده استواحد تولیدي جهت افزایش بهره200سازي خطوط تولید و مکانیزاسیون دام و طیور به بیش از میلیارد ریال، تسهیالت بهینه100

نظارت بهداشتی آنالین محموله هاي دام و طیور ورودي و خروجی استان خراسان رضوي توسط دامپزشکی
اداره کل با اعالم این خبر       به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، رئیس اداره قرنطنیه و امنیت زیستی این                   

: ددقت در بررسی محموله هاي صادراتی و وارداتی را از جمله مواردي دانست که نقش مستقیمی در سالمت جامعه و اقتصاد کشور دارد و یادآور ش                                  :  اظهار داشت 
ینه محموله هاي   زمپذیرش محموله هاي صادراتی مرتبط با دام و طیور جمهوري اسالمی در دیگر کشورها منوط به داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است و این مهم در                           

اس کلیه محموله ها در     اسوارداتی نیز صادق است و تا محموله اي داراي گواهی معتبر دامپزشکی از کشور مبدا نباشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت و بر این                            
2500تا کنون و از ابتداي سال جاري تعداد           :  دکتر مسعود ابراهیمی گفت   .سامانه یکپارچه قرنطینه دامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت آنالین ثبت می گردد               

11میلیون دالر از سوي اداره کل دامپزشکی استان صادر شده است که این میزان رشد                   51هزار تن کاالهاي مرتبط با دام و طیور به ارزش             48مجوز براي صادرات    
آمار واردات انواع کاالهاي مرتبط با دام نیز نشان می دهد که این محموله ها به لحاظ وزنی                   :  وي گفت .درصدي صادرات تحت نظارت دامپزشکی استان را نشان می دهد         

هزار تن رسیده است که این مقدار        70درصد کاهش داشته و وزن واردات این قبیل کاالها که با نظارت قرنطنیه هاي دامپزشکی به کشور و استان وارد شده به                            34
با توجه به مورد یادشده تعداد کامیون و واگن هاي حامل            :  ابراهیمی خاطرنشان ساخت  .درصدي واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است          34حاکی از کاهش    

180وي از بین المللی بودن نشان دامپزشکی و اعتبار مهر قرنطینه دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران در بیش از                     .درصدي روربرو بوده است   34واردات نیز با کاهش     
با دام و طیور فقط با تائید        بط  کشور دنیا خبر داد و یادآور شد طبق قوانین بین المللی، تمامی محموله هاي مرتبط با دام و طیور اعم از غذا یا فرآورده و کاالهاي مرت                                

.دامپزشکی کشورهاي مبدا و مقصد اجازه ورود به کشورهاي مختلف را خواهد داشت و این مورد نشان دهنده حساسیت قرنطینه هاي دامپزشکی است

از روند عملیات بازار در هفتـه  ي با توجه به اینکه هفته قبل کلیه اخبار و اطالعات  روزهاي هفته از طریق سایت اتحادیه ، به سمع شما عزیزان رساندیم در اینجا خالصه ا
.قبل را بررسی می کنیم

با کمی افزایش قیمت رو   رضههمانطور که مستحضر هستید در هفته قبل با نوسانات کم بازار رو به رو بودیم ،فقط در این میان جو خارجی در بنادر شمالی به دلیل عدم ع
با توجه به سیـر  .  با افزایش قیمت مواجه بود)  به دلیل حجم زیاد درانبار( به رو بود همچنین قیمت ذرت دانه اي برزیل به علت تمایل واردکنندکان به فروش ذرت اکراین

دگان تقاضاي ذرت   پرننزولی قیمت ارز و نزدیک شدن به ایام نوروز و عدم جوجه ریزي مرغداران عزیز و همچنین درگیري برخی از واحدهاي  مرغداري به آنفلونزاي 
قابل توجه است که از هفته آینده جـوجـه ریـزي واحـدهـاي مـرغـداري              . دانه اي و سویا کاهش یافته است که این امر منجر به کاهش قیمت این نهاده ها گردیده است

لذا با توجه به شرایط موجود و تقاضا بیشتر انتظار می رود قیمت سویا و ذرت دانه اي افزایش یابد و امیدواریم )  به دلیل عرضه گوشت مرغ در آخر سال( افزایش می یابد
.همانند سال هاي گذشته اداره محترم پشتیبانی اموردام تسهیالت الزم را جهت کنترل بزار عرضه نمایند


