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عرضه گوشت منجمد وگرم قرمز در فروشگاهها ونمایشگاه هاي بهاره                
)اسفندماه1خبرگزاري صدا و سیما (

بـا  خبرگزاري صدا و سـیـمـا      علیرضا ولی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
اشاره به اینکه روند واردات گوشت قرمز از کشورهاي حاشیه دریاي خـزر    

به مـنـظـور      :  به علت سرما و بارش برف با مشکل مواجه شده است ، افزود
تأمین نیاز بازار داخل به گوشت قرمز و کاهش قیمت این محصول مـجـوز     
واردات دام زنده و گوشت قرمز از مرزهاي شرقی و کشـورهـاي حـاشـیـه        
دریاي خزر صادر شده اما به علت بارش برف و سرما روند واردات طوالنـی  

شرکت پشتیبانی امور دام گوشت منجمد وارداتـی را      :  وي گفت. شده است
مدیر عامـل شـرکـت      .نیز با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار عرضه می کند

هزار رأس دام زنده و الشه از مرزهاي 20تاکنون :  پشتیبانی امور دام افزود
شرقی با هواپیما وارد و در میادین و فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش 

گوشت گرم :  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت.. توزیع شده است
قرمز در نمایشگاه هاي بهاره، میادین، تعاونی کارکنان و فـروشـگـاه هـاي       

500هـزار و      31تومان تـا    500هزار و ٣٠زنجیره اي با قیمت مناسب 
تومان عرضه می شود

صدور مرحله نخست محموله صادراتی دامی موقوفات ملک به          
) اسفند04باشگاه خبرنگاران جوان (ترکمنستان 

، حمیدرضا  مشهداز  باشگاه خبرنگاران جوان  گروه استان هاي  به گزارش   
این :  عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوي گفت         قاسمی مدیر 

براي نخستین بار است که سازمانی در آستان قدس رضوي اقدام به                     
بر اساس قرارداد منعقد شده میان این       : وي افزود.کندصادرات دام زنده می

راس دام از   250سازمان و شرکت ترکمنستانی از والیت ماري، قرار است           
واحدهاي دامپروري سازمان موقوفات ملک طی دو فاز به این کشور صادر              

محموله :  عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوي گفت        مدیر.شود
راس تلیسه آبستن   100حاضر شامل گاوهاي اصیل شیري نژاد هلشتاین و         

قاسمی با اشاره به وجود     .راس گاو نر اصالح نژادي رجیستر است       100و  
واحد گاوداري شیري و یک واحد گاوداري پرواري در سازمان موقوفات            2

341هزار و   3واحدهاي گاوداري شیري،    :  ملک آستان قدس رضوي، گفت    
: وي افزود .راس دام دوشا است   307راس دام دارد که از این میان هزار و          

راس گوساله نر پرواري نیز در واحد دامپروري سنگ           700عالوه بر این،    
تن شیر در واحدهاي      50بیان اینکه روزانه      قاسمی.بست وجود دارد   

بدین ترتیب، مقدار شیر    :  شود، افزود گاوداري شیري این سازمان تولید می     
قاسمی با  .کیلوگرم است 38تولید شده به ازاي هر راس دام شیري، حدود          

اشاره به اهداف سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوي از صادارت دام         
واحدهاي دامپروري سازمان به لحاظ علمی و کارایی ژنتیکی           :  زنده، افزود 

اند که کشورهاي خارجی به جاي خرید از اروپا، به           به حدي پیشرفت کرده   
.انداین نهاد روي آورده

)اسفند2ایرنا  (چه کسانی مسئول گرانی گوشت قرمز هستند          

وجود تالش هاي دولت در تامین گوشت قرمز مورد نیاز کشور و متعادل                
سازي قیمت ها، کماکان نرخ این محصول پروتئینی در بازار روند صعودي              

برخی مدعی  .دارد به طوري که هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم                
هستند؛ گرانی کنونی گوشت قرمز ناشی از کمبود دام زنده به دلیل                      
صادرات، حضور دالالن، خالء در زنجیره تولید، توزیع تا مصرف، نبود                   
نظارت بر بازار خرده فروشی ها و سود برخی از واردات این محصول                    

در واقع تفاوت فاحش قیمت ها در محل دامداري ها با بازار تا حدي                .است
است که هر کیلوگرم دام زنده در محل دامداري ها به طور میانگین بین                  

هزار ریال به فروش می رسد اما زمانی که گوشت از                    140تا  110
کشتارگاه خارج تا به بازار برسد به دلیل خالء هاي موجود در زنجیره تولید              

هزار ریال و در     750تا  380تا مصرف، این محصول با قیمت هاي باالي           
فیله، ماهیچه، ران، راسته،    (هزار ریال به تفکیک     800برخی فروشگاه ها تا     

در حالی که دولت در ماههاي اخیر تالش        .عرضه می شود  )  گردن، سردست 
کرده تا با افزایش تولید و کاهش صادرات دام زنده، همچنین افزایش                  
واردات و عرضه گوشت گوسفندي گرم و گوشت گوساله منجمد بازار این             

محصول را متعادل کند، اما تاکنون در این بخش موفقیتی حاصل نشده است

لبنیات به روسیه را دریافت     شرکت ایرانی مجوز صادرات   28
28تاکنون  :  سازمان دامپزشکی کشور گفت   رییس  )اسفند3مهر  (کردند

شرکت ایرانی براي صادرات محصوالت لبنی به روسیه تائیدیه و گواهی                
مهدي خلج در دیدار با سرگئی دانکورت، رئیس          .بهداشتی دریافت کردند  

سازمان نظارت بر دامپزشکی و قرنطینه فدرال روسیه با اشاره به اینکه                  
4تاکنون  :  تن شیر خشک به روسیه صادر شده است، افزود          300تاکنون  

کارخانه لبنی، مجوز و گواهی بهداشتی صادرات محصوالت را از سازمان                
کارخانه دیگر نیز معرفی     6دامپزشکی ایران و روسیه دریافت کردند و           

هزار تن  100روسیه ساالنه یک میلیون و      :گفتسرگئی دانکورت   .اندشده
کند و بازار وسیعی براي پذیرش            انواع محصوالت لبنی را وارد می           

.محصوالت ایرانی دارد

پذیراي حضور گرمتان در کانال تلگرامی و سایت اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی       
WWW.KDLFU.IR. خراسان رضوي هستیم @KDLFU



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
کارشناس اداره بهداشت و مدیریت بیماري هـاي    (  جناب آقاي دکتر محمد جوادي نژادبا حضور گفتمان وضعیت بیماري تب برفکی در استان خراسان رضوي  

در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعـتـی خـراسـان       18-20ساعت 95/12/0213در تاریخ )  دامی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوي
دانشجـو  (  جناب آقاي مهندس وحید وثوقیبا حضور   گفتمان آموزشی اسیدور تحت حاد شکمبه اي نفر ساعت برگزار گردید و همچنین 26رضوي با حضور 

در محل سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتـی خـراسـان رضـوي         18-20ساعت 95/12/0913در تاریخ ) دکتري تغذیه نشخوارکنندگان
.انجام گردیدواحد گاوداري جناب آقاي پوریانکارشناسان کمیته فنی این اتحادیه از بازدید همچنین در هفته اول اسفند ماه .برگزار می گردد

روز مهندس را به جامعه مهندسین تبریک عرض می نماییم
)   روابط عمومی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي(

اکنون فضا مناسب براي عبور از کشاورزي و دامپروري سنتی است: مهندس مزروعی

بـه  .همایش روز مهندس به همت انجمن متخصصین علوم دامی با حضور مهندس مزروعی ریاست سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي برگزار گردیـد 
رویکرد دولتها در رشد و توسـعـه   :  گزارش واحدخبر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي، مهندس مزروعی در این همایش با تبریک روز مهندس گفت

درصد تولید گوشت خود را از محل دام سبک داریم و اولین تولیـد  78ما :  وي گفت.جامعه بسیار اثرگذار است، دولت ها می توانند تسهیل کننده یا کندکننده امور باشند
دوره دامپروري سنتی گذشته و باید حتما روش هاي جدید و مـدرن      :  وي ادامه داد.کننده گوشت قرمز در کشور هستیم ولی هیچ برنامه اي براي تولید دام سبک نداریم

تشکلها باید به رسالت اصلی خود بـازگـردنـد و بـه           :  وي در خصوص وظایف تشکلها افزود.را به کار بگیریم لذا ما آماده هستیم هر حمایتی از تولید کننده داشته باشیم
تشکلهاي ما باید در جهت جهانـی شـدن صـنـعـت          :  وي افزود.عنوان شغلی خود توجه کنند، هدف ما استفاده از سرمایه هاي خرد و ایجاد یک زنجیره اي از تولید است

.دامپروري قدم بردارند

.بودما در اوایل هفته گذشته نوسانات در بازر نهاده هاي دامی به کمترین تغییر خود رسید و همانطور که مالحظه شد آرامش نسبی در بازار حکم فر
رافیکی بیشتر خواهد شدد تولی با توجه به روند روزهاي پایانی سال و محدودیت ترافیکی در کشور احتمال افزایش قیمت ها در هفته هاي پایانی و بالخص از زمان محدو

:قیمت هاي نهاده هاي دامی در هفته گذشته به شرح زیر بوده است
.قیمت ذرت دانه اي ثابت بوده است

قیمت جو خارجی ثابت بوده است
سویا داخلی ثابت بوده است

:هشدارسویا خارجی ثابت بوده است                                                                                
دامداران عزیز جهت تهیه نهاده هاي دامی در روزهاي پایانی سال تمهیدات الزم را انجام داده و از هرگونه شتاب زدگی خودداري نمایند


