
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
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)بهمن11مهر (هاي جدید براي کنترل بازار گوشت ریزيبرنامه

هاي اخیر  با بیان اینکه بارندگی   خبرنگار مهر اصغر ملکی در گفتگو با       علی
در کردستان و غرب کشور باعث محدودشدن ورود و عرضه دام به بازار                

به همین دلیل قیمت گوشت گوسفندي حدود          :  شده است، اظهار داشت    
وي، قیمت هر کیلوگرم شقه بدون      .تومان در بازار افزایش یافته است     500

تومان و عرضه به    500هزار و   35دارها  دنبه را به منظور عرضه به مغازه       
دولت نیز در   :  هزار تومان اعالم کرد و گفت     39تا  38کنندگان بین   مصرف

ها، واردات  حال عرضه این کاال در بازار است؛ اما به دلیل یخبندان در راه               
گوشت از کشورهاي آسیاي میانه به کشور نیز با محدودیت مواجه شده که             

ملکی اظهار امیدواري    .همین مساله نیز در بازار ایجاد مشکل کرده است            
ها، این مشکل در بازار     ها و بهتر شدن اوضاع راه     با متوقف شدن بارش   :  کرد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با اشاره به اینکه دولت در            .برطرف شود 
هایی داریم  برنامه:  تکاپو است تا قیمت گوشت در بازار را کنترل کند، گفت          

که گوشت گوسفند بیشتر از حد معمول وارد چرخه بازار شود تا براي شب               
هایی براي  ریزيوي با اشاره به اینکه برنامه        .عید، دچار مشکل نشویم     

طی روزهاي اخیر نیز،    : واردات این کاال به کشور صورت گرفته است، افزود
2ملکی، کاهش   .ایمجلساتی در این زمینه با مسئوالن ذیربط برگزار کرده         

: درصدي تعرفه واردات این کاال را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد                  
اي در اختیار واردکنندگان قرار      عالوه بر این قرار شده مقداري ارز مبادله         

هزار تومان به    30بگیرد تا گوشت گوسفندي با قیمت پایین و کمتر از               
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي، از واردات       .کنندگان برسد دست مصرف 

دام زنده از کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان به سیستان و بلوچستان              
اي، ذبح و   ها پس از واردات و انجام اعمال قرنطینه       این دام :  خبر داد و گفت   

وي به این پرسش که میزان واردات گوشت            .شوندسپس وارد بازار می    
: گیرد، پاسخ داد  چقدر خواهد بود و این واردات از کدام کشورها انجام می           

میزان واردات هنوز مشخص نیست؛ اما محل آن کشورهاي آسیانه میانه و              
.بینی شده استاسترالیا پیش

میلیارد براي خرید واکسن و کنترل تب برفکی دام                    5اختصاص   
)بهمن11ایلنا(

به گزارش ایلنا، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تاییدسازمان                 
برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی                 

(مبلغ پنجاه میلیارد             :جمهوري اسالمی ایران تصویب کرد                 
) 10(ریال به صورت هزینه اي از محل منابع ماده            )  50ر000ر000ر000

(٢٨)ماده  )  م(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند               

(2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  –

، براي خرید واکسن و کنترل تب برفکی دام در اختیار               -1393مصوب  
گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط         سازمان دامپزشکی کشور قرار می     

سازمان دامپزشکی کشور موظف است گزارش عملکرد اعتبار          .هزینه شود 
فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال                  

اسحاق جهانگیري این مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه هاي کشور،             .نماید
امور اقتصادي و دارایی، جهادکشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور                

همچنین هیات دولت در مصوبه اي به منظور حمایت از تولید               .ابالغ کرد 
ریال یارانه به ازاي    )  5ر000(کنندگان کشمش با اختصاص مبلغ پنج هزار         

از محل اعتبارات مصوب مربوط     1395هر کیلوگرم تولید کشمش در سال       
به گزارش پایگاه اطالع رسانی       .موافقت کرد 1395قانون بودجه سال      

دولت، هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد              
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب                 

) 5ر000(به منظور حمایت از تولید کنندگان کشمش، مبلغ پنج هزار             :کرد
از محل  1395ریال یارانه به ازاي هر کیلوگرم تولید کشمش در سال                 

کل کشور اختصاص    1395اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال           
دستورالعمل اجرایی نحوه پرداخت یارانه مزبور به تولیدکنندگان         -.یابدمی

با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزي و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور                
وزارت جهادکشاورزي موظف است براي ساماندهی وضعیت    -.شودابالغ می

تولید و صادرات کشمش نسبت به تدوین برنامه اجرایی پنج ساله با                     
هاي صنفی تخصصی   وري تولید، کمک به ایجاد تشکل      رویکرد بهبود بهره  

بندي و فرآوري و نشان سازي       هاي جدید بسته  توانمند، استفاده از فناوري   
اسحاق جهانگیري این مصوبه را       .کشمش ایران اقدام نماید     )  برندسازي(

براي اجرا به وزارت جهادکشاورزي و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ              
.کرد

)بهمن11ایسنا (برفکیکوبی علیه تبآغاز فاز سوم مایه

»مسعود عصار .هاي سنگین خبر داد   هاي دامی دامپزشکی از آغاز مرحله سوم واکسیناسیون تب برفکی علیه دام            رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماري     

وي در  .، آغاز شده است   )ماهبهمن10یکشنبه  (شود، از دیروز  صورت سراسري اجرا می   که به فاز سوم این طرح   :  وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد     در گفت 
.روز کاري ادامه خواهد داشت30این طرح به مدت : خصوص مدت زمان اجراي این طرح افزود



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

گفتمان آموزشی نفر ساعت برگزار گردید و همچنین 54در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 18-20ساعت 
در محل سالن 18-20ساعت 95/11/1813در تاریخ جناب آقاي دکتر محسن جواهري با حضور بازگشت تولید شیر بعد از جراحی جابجایی شیردان 

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

پرورش دام سبک ساماندهی می شود: رئیس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي 
از دام  درصد گوشت استان خراسان رضوي      87:  دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت     ...  رئیس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي طی سخنانی ضمن تبریک ایام ا            

بنابراین براي جلوگیري ازکاهش     .این استان از امور دام می باشد که بخش عمده اي از ان رادام سبک تشکیل می دهد                       درصد درآمد 37سبک تامین می شود و       
رئیس سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي برمواردي چون جذب      . واحدهاي پرواربندي در دام داشتی و دام سبک ایجاد شودجمعیت دام سبک در استان ، قطعا باید 

معاون مدیر کل   .  ردد ک نهاده هاي کشاورزي بخصوص کود، آمادگی براي مواجهه با آفات ، بیماریها و علفهاي هرز و تنظیم و تعادل بازار گوشت قرمز در استان تاکی                             
این :  و افزود نسترسانه هاي آموزشی ترویج وزارت جهاد کشاورزي نیز در این گردهمایی، خراسان رضوي را از جهات مختلف مسائل ترویج کشاورزي حائز اهمیت دا                       

اسحاقی اظهار امیدواري نمود که با حضور وي         .  صاحب ایده بوده و طرح نظام نوین ترویج رااز ابتدا بصورت داوطلبانه اجرا کرده است               استان در همه زمینه هاي ترویج     
معاون مدیرکل رسانه   .  دقیق تر صورت گیرد   در این راستا  تا برنامه ریزي هاي آینده    در استان و بررسی اجراي طرح نوین نظام ترویج ، مشکالت احتمالی احصا شده              

ران و طرح   رداهاي آموزشی ترویج وزارت، مراکز جهاد کشاورزي را از لحاظ تهیه آمار و اطالعات، تغییر نگرش هاي کشاورزي ، اشتراك گذاري تجارب بهره ب                                 
محمد رضا قدسی مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي ضمن ابراز امیدواري براي برقراري ردیف                   .  مشکالت عرصه هاي تولیدي، حائز اهمیت دانست       

هزار نفر روز، آموزش کشاورزي      26ماهه اول سال جاري، با همکاري بخش خصوصی،           9با وجود همین اعتبارات محدود، در        :  اعتباري ملی در خصوص ترویج گفت        
. عملیاتی شده است

کشور27تنی صادرات دام و فرآورده هاي خام د امی از استان خراسان رضوي به 1500افزایش 

هزارتن انواع  47ماهه ابتداي امسال بیش از      10طی  :  با اعالم این خبر افزود    به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي مدیر کل این مجموعه             
دکتر مجید روحانی نژاد در     .مجوز بین المللی صادر شده است     2700صادرات دام و فرآورده هاي خام دامی از مبدا استان خراسان رضوي به مقصد کشورهاي مختلف با                   

وي مقصد صادرات استان را کشورهاي عضو        .میلیون دالر براي کشور ارزآوري داشته است       55این میزان، رقم    :  خصوص میزان ارزش دالري رقم صادرات فوق افزود        
هزار تن به ارزش    31بیشترین رقم صادرات مربوط به تخم مرغ خوراکی بوده که طی مدت یادشده               :  اتحادیه اروپا، آسیاي میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود            

روحانی نژاد، دقت   .  میلیون دالر از این فرآورده صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی در حدود یک درصدکاهش داشته است                           17
پذیرش محموله هاي   :  در بررسی محموله هاي صادراتی و وارداتی را از جمله مواردي دانست که نقش مستقیمی در سالمت جامعه و اقتصاد کشور دارد و یادآور شد                              

رداتی نیز صادق است    واصادراتی مرتبط با دام و طیور جمهوري اسالمی در دیگر کشورها منوط به داشتن گواهی معتبر دامپزشکی است و این مهم در زمینه محموله هاي                         
سامانه یکپارچه قرنطینه   در  و تا محموله اي داراي گواهی معتبر دامپزشکی از کشور مبدا نباشد، اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت و بر این اساس کلیه محموله ها                               

با توجه به نقش فرآورده هاي خام دامی در سالمت آحاد جامعه، این اداره کل نظارت دقیقی                  :  وي گفت .دامی سازمان دامپزشکی کشور به صورت آنالین ثبت می گردد         
در حال حاضر، کلیه مبادالت دام و طیور و فرآورده هاي خام            .  یادآور می گردد  .بر محوله هاي صادراتی و وارداتی را از طریق قرنطینه هاي تحت نظر خود اعمال می کند                 

.قرنطینه داخل استانی با مجوز دامپزشکی انجام می پذیرد4قرنطنیه بین استانی و 3قرنطنیه مرزي، 4دامی استان از 

فته با کـمـی تـغـیـیـرات           هدر هفته گذشته با توجه به روندي که پیش بینی شده بود پیش رفت به طوریکه در ابتداي هفته با یک روند نزولی قیمت نهاده ها و در اواخر
همانطور که مستحضرید با توجه به آرامش بازار ارز و همچنین جابجایی در کابینه دولت آمریکا، تحوالت جهانی به یک آرامش نسبـی در    .  افزایش قیمت روبه رو بودیم 

بـازار بـورس کـاال        بینمسائل اقتصادي دست یافت ولی همچنان با سیاستهاي جدید دولت آمریکا این سایه سنگین بر کلیه بازارهاي جهانی افکنده شده است و در این 
.شیکاگودست خوش تغییرات قرار گرفت

زایش به خصوص در قیـمـت   افدر بازار نهاده هاي دامی با توجه به تغییرات آب و هوایی در منطقه آمریکا و سرما شدید در اروپا پیش بینی می شود در هفته آتی با کمی
امـر  ین   در بازار ایران با توجه به بارش برف و کوالك در بیشتر جاده هاي کشور تردد وسایل نقلیه سنگین با کمی سختی و کندي انجام می شود که ا. کنجاله سویا باشیم

همـانـطـور    .  اال نمایندد کخود باعث یک افزایش قیمت کاذب خواهد شد که از دامداران عزیز خواهشمنداست توجه به ان موضوع را داشته باشند و با درایت اقدام به خری
.تهیه نهاده انجام دهندهت که قبال به اطالع رسانده بودیم با توجه به روزهاي پایانی سال و محدودیت تردد از کلیه دامداران عزیز خواهشمنداست تمهیدات الزم را ج


