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به )بهمن20تسنیم  (از نتایج پسابرجام اعالم شد         ”  گاو“واردات نجومی   
گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنیم، وزارت صنعت با ارائه آماري           

به کشور ارائه داد که وزارت جهاد            واردات نجومی دام زنده     خبر از    
کشاورزي نیز با ارائه اطالعیه اي با عنوان روشنگري به این آمار واکنش                 
نشان داد و آن را در جهت اصالح و بهبود نژاد هاي دامی ارزیابی                          

براساس این گزارش بیشترین ثبت سفارش کاالي اساسی در طول               .کرد
اختصاص 9967با رشد     )  گاو(سال جاري تا آذرماه به دام زنده                 

بنابراین گزارش وزارت جهاد کشاورزي نیز در واکنش به این امر                .دارد
افزایش بهره وري   :اطالعیه اي با عنوان روشنگري به شرح زیر صادر کرد          

در تولید محصوالت پروتئینی به ویژه شیر و گوشت از جمله برنامه هاي                 
وزارت جهاد کشاورزي در راستاي اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی در            

بر این اساس،با بهره گیري     .تامین امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل است         
از ظرفیت گسترش همکاري هاي بین المللی پس از توافق برجام، رایزنی با             
کشورهاي پیشرو آغاز شد و پس از بررسی دقیق و انطباق شرایط پرورش              
دام با اقلیم کشور،هماهنگی براي انتقال دام و تکنولوژي هاي جدید صنعت             
دامپروري به منظور اصالح نژادهاي بومی و افزایش تولید و درآمد بهره                 

در این زمینه،گاو نژاد سمینتال با       .برداران به ویژه روستائیان انجام گرفت      
ویژگی تولید شیر و گوشت بیشتر و قابلیت پرورش در محیط مزارع و                   
روستاها و ایجاد درآمد تکمیلی و کمک به اقتصاد خانوارهاي روستایی که              
برتري هاي قابل توجهی نسبت به نژاد پرهزینه گاو هلشتاین دارد،توسط             
یکی از شرکت هاي خصوصی به کشور وارد شد و تولیدات آن جهت                     

.توسعه این نژاد در اختیار روستائیان و دیگر بهره برداران قرار می گیرد

)بهمن17مهر (شود خرید توافقی شیرخام متوقف نمی
با بیان اینکه االن زمان خرید دام زنده         در گفتگو با مهر   علیرضا عزیزالهی   

مگر اینکه این واردات از کشورهایی      :  از خارج از کشور نیست، اظهارداشت     
مانند استرالیا و نیوزیلند انجام شود بهرحال اگر امکان واردات گوشت                 

ها بی تاثیر   قرمز فراهم شود قطعا بر شرایط بازار و متعادل شدن قیمت              
وي با اشاره به اینکه در کشورهاي تولید کننده دام، در این                .  نخواهد بود 

شود قرار است واردات از      فصل تولید محدود است، درباره اینکه گفته می         
توانیم از  ما در این فصل نمی      :  کشورهاي آسیانه میانه انجام شود، گفت        

کشورهاي مذکور در سطح گسترده واردات انجام دهیم و میزان آن                    
وقتی :  مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران اضافه کرد     .  محدود خواهد بود  

کند یا تقاضا بیش از حد نرمال است یا         ها در بازار افزایش پیدا می     که قیمت 
عرضه کمتر از میزانی است که باید باشد، واردات انجام خواهد                          

عزیزالهی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قاچاق و صادرات               .شد
: دام باعث افزایش قیمت گوشت گوسفندي در بازار شده است، افزود                 

قاچاق و صادرات همواره وجود داشته است ولی ما با چنین مشکلی مواجه                
وي با بیان اینکه مسائل مطرح شده مبنی بر اینکه بیماري تب                    .نبودیم

ها و کاهش عرضه شده است را نیز رد کرد و             برفکی باعث تلف شدن دام    
اي صحت ندارد، بیماري وجود داشته، تلفات هم داده،           چنین مساله :  افزود

.هر سال هم بوده االن هم هست اما این ربطی به کاهش عرضه دام ندارد
این اقدام دولت گرچه    :  مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران اظهارداشت     

منجر به افزایش قیمت شیرخام نشده اما مانع کاهش نرخ این محصول                  
اجراي این  :  مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران اضافه کرد        .شده است 

گاه متوقف نخواهد شد ضمن اینکه در حال         طرح ادامه خواهد یافت و هیچ      
تومان خریداري   1200حاضر کارخانجات شیرخام باکیفیت را حدود             

.کنندمی

به گزارش خبرنگار بخش      )بهمن22تسنیم  (واردات دام زنده آزاد شد      
، واردات دام زنده زنده که طی سالهاي گذشته          خبرگزاري تسنیم بازرگانی  

براي جلوگیري از از انتقال بیماري هاي دامی و حمایت از تولیدات داخلی                
و تعداد مجاز براي واردات     و بدون اعالم سطح     ممنوع شده بود به یکباره      

بر اساس مذاکرات انجام شده میان         .از مرز هاي شرقی کشور آزاد شد         
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت            معاونت هاي 

واردات دام زنده سبک و سنگین از مبادي ورودي اعم از گمرکات و                     
هاي مرزي با مقرارت قوانین قرنطینه بهداشت به تایید سازمان               بازارچه

و سایر ضوابط مربوطه از مرز هاي شرقی کشور مجاز اعالم شد دامپزشکی 

) بهمن21باشگاه خبرنگاران جوان( خبري از عرضه گوشت دولتی نیست
تـوزیـع   : اظـهـار داشـت     علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفنـدي 

گوشت از سوي شرکت پشتیبانی امور دام در جهت کاهش قیمت و کنـتـرل   
هـزار و    31از عرضه گوشت گرم و منجمد با قیمت مصـوب      :  بازار گفت

تومانی در میدان بهمن خبري نیست و انتظار می رود با وجود کاهـش  500
تعرفه واردات و تخصیص ارز مبادله اي واردات گوشت از استرالیا و آسیاي 
میانه صورت گیرد تا در ایام پایـانـی سـال بـا چـالـش در بـازار روبـرو                     

با توجـه بـه     :  ملکی با اشاره به اخرین وضعیت دام در میادین افزود. نشویم
کمبود دام به سبب فصل زمستان و مشکالت حمل و نقل، هـم اکـنـون هـر         

تـومـان در     500هزار و   16تا 500هزار و ١٥کیلو دام زنده با نرخ بین 
میادین عرضه می شود



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
در 18-20ساعت 95/11/1813در تاریخ جناب آقاي دکتر محسن جواهري با حضور گفتمان آموزشی بازگشت تولید شیر بعد از جراحی جابجایی شیردان 

گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت نفر ساعت برگزار گردید و همچنین 88سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 
در محل سالن اجتماعات 18-20ساعت 95/11/2513در تاریخ ) تبرك(کادر مدیریتی و فنی واحد گاوداري اخشان اخلمدبا حضور پروروش گاو شیري 

.اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می گردد

95میلیارد دالري محصوالت پروتئینی ایران در سال 1صادرات 

بـا  :  دکـاووس افـزود    گنـبـ  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزي به نقل از ایرنا، حسن رکنی در آیین افتتاح مزرعه پرورش چهار هزار راسی گوسفند در 
یات و عسل تبدیـل شـده و       لبناقدامات انجام شده، ایران از کشوري که پیش از این وارد کننده مواد پروتئینی بود به صادر کننده این مواد همچون مرغ، تخم مرغ، شیر، 

ایـن مـقـدار از        :هزار تن ذکر کرد و افـزود   600میلیون و 9وي مقدار تولید شیر در کشورمان را .در برخی از سال ها حتی صادرات گوشت قرمز نیز محقق شده است
امسـال  :  معاون وزیر جهاد کشاوررزي در امور تولیـدات دامـی افـزود       .میانگین جهانی تولید و مصرف شیر بیشتر است ولی با کشورهاي برخوردار هنوز هم فاصله داریم

رکنی با بیان اینکه ایران هفتمین کشور تولید کننده گوشت مرغ در جـهـان اسـت،          .کشور دنیا انجام شده است30هزار تن صادرات شیر و فرآورده هاي لبنی به 650
هزار تنی دیگر نیز وجود دارد و استان گلستان نیز یکی از قـطـب هـاي          500هزار تن در سال رسیده و ظرفیت 100میلیون و 2تولید گوشت مرغ در کشور به :  افزود

: درصد این تولیدات به خارج از کشور افـزود 10هزار تن تخم مرغ در کشور و صادرات 930وي با اشاره به تولید ساالنه .تولید گوشت مرغ در کشور محسوب می شود
ر تـن عسـل در         هزاایران در زمینه تولید عسل نیز وضعیت خوبی دارد؛ متوسط مصرف عسل در کشور سه برابر متوسط مصرف جهانی بوده و توان صادرات ساالنه پنج 

میلیـارد دالر در      8.1این تراز از منفی :  معاون وزیر جهاد کشاوررزي در امور تولیدات دامی با تشریح تراز تجاري کشورمان در بخش کشاورزي گفت.کشور وجود دارد
میلیون دالر بـه مـثـبـت       190به منفی سه میلیارد دالر در سال جاري رسیده است که پنج میلیارد دالر صرفه جویی ارزي شده و در بخش نیز دامپروري از منفی 92سال 
.میلون دالر رسیده است500

هزار راس دام سنگین استان خراسان رضوي علیه تب برفکی آغاز شد300ایمن سازي حدود 

ن به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماري هاي دامی این اداره کل با اعالم ای
هزار راس، تحت پوشش عملیات ایمن سازي علیه بیماري 300صنعتی و مناطق روستایی به تعداد حدود )  گوساله و گاو( در این مرحله، کلیه دام هاي سنگین: خبر افزود

در این مرحله و در راستاي واگذاري امور تصدي گري، اجراي بخشی از عملـیـات یـادشـده بـه بـخـش              :  دکتر محسن عابدزاده، اظهار داشت. تب برفکی قرار می گیرند
مطابق دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشـور، بـه     :  وي افزود.  خصوصی دامپزشکی واگذار شده است که بخش دولتی نظارت کاملی بر اجراي عملیات فوق خواهد داشت

قرنطینه اي تحت پوشش عملیات مایـه کـوبـی قـرار         –منظور به حداقل رسانیدن خسارات ناشی از بیماري، کلیه دام هاي سنگین استان  با رعایت کلیه اقدامات بهداشتی
روز کاري ادامه خواهـد  30طرح مذکور، تا :  عابدزاده، ضمن تاکید بر نظارت بخش دولتی بر نحوه انجام خدمات توسط اکیپ هاي مایه کوب اعالم داشت.  خواهند گرفت

وي با تـوجـه   . توسط شبکه هاي دامپزشکی شهرستان هاي تابعه صورت خواهد پذیرفتGIS( ( داشت و گزارش دهی انجام عملیات از طریق سامانه اطالعات جغرافیایی 
هرگونه توزیع و عرضه غیـرمـجـاز    برابر دستورالعمل ارسالی، :  به رایــگــان بودن عملیات واکسیناسیون تب برفکی براي دامداران و روستائیان استان، خاطرنشان ساخت

س از اتمام انـجـام     ه پواکسن تب برفکی در سطح استان از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیري خواهد شد و نیز صدور مجوز تردد دام در سطح استان، حداقل دو هفت
هاي دامپزشکی شهرستان بـالمـانـع    السابق توسط شبکههاي مربوطه کما فیسایر دستورالعملبهداشتی و رعایت مفاد-ايکوبی و درصورت رعایت تمهیدات قرنطینهمایه

. خواهد بود

: طبق پیش بینی ها بازار در پایان هفته گذشته با کمی افزایش رو به رو بود که دالیل این امر به شرح زیر می باشد
زار عـرضـه و       بابا توجه به شروع جوجه ریزي مرغداري هاي سطح کشور ، در خواست خرید ذرت و کنجاله سویا افزایش داشت که با توجه به تاثیر این موضوع در-1

.تقاضا، قیمت این نهاده ها افزایش یافت
اي از جمله قیـمـت   ت هبا توجه به نزدیک شدن روزهاي پایانی سال و اقدام کارخانجات به تخلیه انبارها، و عدم نقدینگی خریداران و فروش مدت دار محصوالت، قیم-2

.هاي پایه نقدي افزایش می یابد
.وجود بارش هاي اخیر در کشور و تاخیر در بارگیري و دریافت کاال منجر به افزایش قیمت کاذب نهاده هاي دامی گردیده است-3
.زایش بودیمافتحوالت بورس شیکاگو و چین این هفته در بازارها تاثیر گذاشت بطوریکه در این هفته به خاطر شرایط آب و هوایی آمریکا، در قیمت ها شاهد-4

انتظار می رود این روند قیمت در هفته آیـنـده سـیـر         . افزایش قیمت در هفته گذشته تاثیراتی در بازارهاي داخلی هم داشت که در هفته آینده مفصل به آن می پردازیم
صعودي داشته باشد



بازدید کارشناسان کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی 
95بهمن ماه20از واحد گاوداري جناب آقاي رحمانی مورخ 

آغاز کارگاه تخصصی تلقیح مصنوعی در هفته سوم بهمن ماه

با همکاري ” تولید مثل گاو شیري“برگزاري کالس آموزشی ، ترویجی 
اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي و

شرکت تعاونی  گاوداران شهرستان گناباد و جهادکشاورزي بخش کاخک و اداره ترویج جهاد کشاورزي 
)جناب آقاي دکتر وحید وثوقی  :مدرس-95بهمن ما21: مورخ(شهرستان گناباد 


