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خبرگزاري صدا ( تومان 31500آغاز عرضه گوشت گرم گوسفند با قیمت 
.)بهمن26و سیما

بـا  خبرگزاري صداوسـیـمـا   منصور پوریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
اشاره به اینکه در ماه هاي اخیر شاهد افزایش نسبی قیمت گوشت قرمز بـه  

این قیمت براي هر کیلوگـرم  :  ویژه گوشت گوسفند در کشور بودیم، افزود
بـه  :  وي گـفـت  . گوشت الشه گوسفندي و هم گوشت قطعه بندي شده است

منظور مدیریت بازار گوشت قرمز و کاهش قیمت این محـصـول در بـازار        
شهرهاي بزرگ به ویژه تهران، عرضه گوشت گرم گوسفنـد مـنـاسـب بـا          

بـر  :  وي افـزود   . سلیقه بازار تهران در میادین میوه و تره بار عرضه می شود
الشۀ گوسفند از سردخانه 200اساس برنامه ریزي هاي انجام شده، روزانه 

هاي تهران براي عرضه به مصرف کنندگان در میادین مـیـوه و تـره بـار             
: وي درباره قیمت خرید هر کیلو دام زنده از دامدار افزود.توزیع می شود

تومان خریداري می کنیم و   17500هر کیلو دام زنده را از دامدار با قیمت 
پس از آن با احتساب هزینه هاي کشتارگاه، حمل و نقل و سـردخـانـه بـا           

پوریان تـأکـیـد    . تومان به دست مصرف کنندگان می رسانیم31500قیمت 
.تومان تا اواسط اسفند ماه کاهش خواهد یافت 31500قیمت : کرد

باشگاه خبرنگاران جوان    (خرید شیرخام به نرخ مصوب همچنان الینحل         
)بهمن23

اقتصادي باشگاه  گروه  صنعت، تجارت و کشاورزي     به گزارش خبرنگار   
همه ساله طی چندین مرحله خبر افزایش قیمت لبنیات           خبرنگاران جوان، 

تیتر یک خبر گزاري ها می شود، این درحالی است که علی رغم کاهش                  
سرانه مصرف به سبب پایین بودن درآمد خانوارها، صنایع لبنی از سود                  
بیشتر دست بر نمی دارند و قیمت ها را بدون سر و صدا افزایش می                       

کننده و   اگرچه طی چند ماه اخیر سازمان حمایت از مصرف                  .دهند
تولیدکننده هر گونه افزایش قیمت محصوالت لبنی را تخلف اعالم کرد، اما             

با .این روزها بازار محصوالت لبنی بی اجازه از نردبان قیمت باال می رود                 
440ها از خبر خرید تضمینی شیر خام با قیمت هزارو              وجود آنکه مدت  

تومان از دامداران می گذرد، اما نه تنها خبري از اجراي این مصوبه نیست                 
بلکه این نرخ روند کاهش به خود گرفته که درصورت استمرار این                      

رضا باکري دبیر انجمن    .وضعیت، دامداران از گردونه تولید خارج می شوند       
درباره صنعت، تجارت و کشاورزي     صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار            

کارخانه هاي  :  آخرین وضعیت قیمت محصوالت لبنی در بازار اظهار داشت         
لبنی در رقابت با یکدیگر قیمت فرآورده هاي خود را کاهش می دهند اما                
پس ازجذب مشتریان خود در بازار اقدام به بازگشت قیمت به روند قبلی                

وي با اشاره به اینکه براساس گزارش بانک مرکزي تغییرات              .می نمایند 
: جزئی قیمت محصوالت لبنی مربوط به نرخ تورم بوده است، افزود                    

اثربخشی تورم بر بهاي تمام شده محصول، حقوق و دستمزد، مواد                       
پتروشیمی و هزینه هاي سربار موجب افزایش جزئی قیمت از سوي صنایع             

.لبنی شده است

)بهمن23خبرگزاري صدا و سیما(تدوین دستور العمل تولید لبنیات سنتی
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفتگوي اختصاصی با خبرنگار         رجبی،

، با اشاره به اینکه این دستورالعمل پس از تایید در             خبرگزاري صداوسیما 
: مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت و درمان ابالغ خواهد شد، افزود             

بر اساس این دستور العمل امکانات تولید لبنیات در مراکز سنتی به روز                 
وي دو جداره سازي دیگ پخت شیر و راه اندازي                .رسانی خواهد شد   

آزمایشگاه سیار را از موارد تعیین شده در این دستورالعمل اعالم کرد و                 
نظارت بر تمام مراحل فرآورده هاي لبنی و محیط کار موضوع              :  ادامه داد 

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات با      .اصلی تدوین این دستورالعمل است     
واحد صنفی تولید کننده لبنیات سنتی در        1700اشاره به فعالیت بیش از       

نظارت بر فعالیت این واحدها از طریق مراکز بهداشتی تحت           :  تهران گفت 
نظارت معاونت دانشگاهی و مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت و               

سلیمان عباسی مشاور وزیر      .درمان به صورت دوره اي انجام می شود           
بهداشت و درمان نیز با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از ایجاد بیماري در               
اثر مصرف لبنیات سنتی دریافت نشده است وي حفظ کیفیت و جلوگیري              
از تغییر و انتقال بیماري را از اهداف وزارت بهداشت در نظارت بیشتر بر                 

با آموزش و رعایت مسائل بهداشتی می توان         :  این واحدها دانست و گفت     
کیفیت این محصول را افزایش و با اطمینان خاطر در اختیار مصرف کننده                

.قرار داد

ها در نقطه صفـر مـرزي کشـتـار         دام/  واردات رسمی دام زنده از پاکستان
وگو با خبرنگار کشـاورزي  حسن رکنی در گفت)بهمن25فارس(شوندمی

در مورد واردات دام زنده از مبادي رسمی مرز پاکستـان  ،خبرگزاري فارس
در بخش دام کوچک به دنبال آن هستیم کـه نـیـاز        :به ایران اظهار داشت

درصد نیـاز  95خود را از بازارهاي داخل کشور تامین کنیم و هم اکنون نیز 
رغـم  هـا عـلـی     وي گفت تمام این دام.شودگوشت از بازار داخلی تامین می

کنند، در نقطه صفر مرزي ایران و پاکستان در آنکه دوره قرنطینه را طی می
شوند، چـون اعـتـقـاد         هاي مشخص کشتار شده و وارد کشور میکشتارگاه

رکـنـی   .هاي دامی باید به این نکات توجـه کـنـیـم      داریم براي حفظ سرمایه
هـا را    شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده تا این گونه گوشت:  اضافه کرد

500هـزار و      ٣١بار و برخی نقاط به قیمت کیلویی   در میادین میوه و تره
.تومان عرضه کند



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
سـاعـت   95/11/2513در تاریخ   )  تبرك(کادر مدیریتی و فنی واحد گاوداري اخشان اخلمدبا حضور گفتمان و انتقال تجربیات در صنعت پروروش گاو شیري 

گفتمان وضعیت بیمـاري  نفر ساعت برگزار گردید و همچنین 110در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي با حضور 20-18
کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماري هـاي دامـی اداره کـل          (  جناب آقاي دکتر محمد جوادي نژادبا حضور تب برفکی در استان خراسان رضوي  

در محل سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می 18-20ساعت 95/12/213در تاریخ ) دامپزشکی خراسان رضوي
.انجام گردیدواحد گاوداري جناب آقاي قاسمی کارشناسان کمیته فنی این اتحادیه از بازدید همچنین در هفته چهارم بهمن ماه .گردد

هزار تن گوشت قرمز تحت نظارت دامپزشکی خراسان رضوي50تولید 

با اعالم  به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي ، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل                        
دامپزشکی استان براساس رسالت سازمانی خود مبنی بر پیشگیري از بیماري هاي مشترك بین انسان و حیوان و نیز نظارت بربهداشت و سالمت                              :  این مطلب افزود  

، نگهداري و عرضه فرآورده     لیدفرآورده هاي خام دامی مورد استفاده در سبد غذایی خانوار، نظارتی همه جانبه از مزرعه تولیدات دامی تا سفره خانوار بر کلیه مراکز تو                         
ماهه امسال، کارشناسان دامپزشکی مستقر در این واحدهاي تولیدي و بازرسان بهداشتی            10هاي خام دامی داشته که آخرین حلقه این زنجیره ؛کشتارگاه دام است و طی  

دکتر جعفر عطارباشی، دام کشتار شده در کشتارگاه هاي          .تن گوشت حاصل از این دام ها که غیرقابل مصرف بوده جلوگیري نموده اند               130دامپزشکی استان از ورود     
گوشت حاصل تمامی کشتارگاه هاي استان تحت نظارت کامل بهداشتی              :  هزار راس دانست و یادآور شد       550استان را طی مدت یادشده، بیش از یک میلیون و               

وي یادآور شد الزم    .داردد ن کارشناسان دامپزشکی این اداره کل قرار دارد و هیچ گونه نگرانی از بابت مصرف فرآورده هاي خام دامی حاصل از اینگونه کشتارگاه ها وجو          
بهداشتی بحشهروندان در زمان خرید گوشت قرمز به مهردامپزشکی و نشانه گذاري الشه که به صورت بر چسب هاي سفید رنگ روي دو دست و دو ران دام با ذ                  است

.و شرعی نصب شده دقت کنند 

: ح زیر می باشدشردر اوایل هفته گذشته با کمی افزایش در قیمت ذرت دانه اي و در پایان هفته با کاهش قیمت این نهاده رو به رو بود که دالیل این امر به
ه و تـقـاضـا،        عـرضـ  با توجه به شروع جوجه ریزي پایان سال مرغداري هاي سطح کشور ، در خواست خرید  افزایش داشت که با توجه به تاثیر این موضوع در بازار -1

.قیمت این نهاده  افزایش یافت
و کاهش ذرت دانه اي برزیل در این بندر، زمینه افزایش قیمت این محصول فراهم )  ره( با توجه به کاهش ترخیص کشتی هاي حامل ذرت دانه اي در بندر لمام خمینی-2

.گردید
.وجود بارش ها و تغییرات آب و هوایی اخیر در کشور به خصوص استانهاي جنوبی و غربی منجربه افزایش قیمت این نهاده گردید-3
.ش قیمت می گرددزایبا توجه به برابري قیمت جو و ذرت ، دامداران عزیز تمایل به استفاده بیشتر ذرت در جیره غذایی دام خود دارند که این امر نیز موجب اف-4

مـهـیـدات الزم      د تبا توجه به بارندگی هاي اخیر و سرما چند روز آینده و همچنین تغییرات آب و هوایی در بیشتر مناطق کشور از کلیه دامداران تقاضا می شو:  هشدار
.جهت تهیه نهاده در خوراك را  انجام دهند


