
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
36049908-051

:بخش بازرگانی
مهندس سید علی سعیدي

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.KDLFU.IR

1396فروردین دوم  هفته  177شماره -سال پنجم

افزایش قیمت لبنیات بدون مجوز سازمان حمایت تخلف اسـت  
معاون امور دام وزیر جهادکشاورزي با بـیـان ایـنـکـه          ) فروردین14مهر (

: هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز سازمان حمایت، تخلف اسـت، گـفـت       
از بـه نـقـل     خبرگزاري مهربه گزارش .قیمت شیر خام تغییر نکرده است

صدا و سیما، حسن رکنی با بیان اینکه دامدار با همان قیمت دو سال گذشتـه  
فاصله قیمت فرآورده هاي لبنی براي مصرف :  شیر را عرضه می کند، افزود

کننده و تولیدکننده بسیار زیاد شده و این مسئله تولـیـد را بـه مـخـاطـره             
هاي واسط در مسیر تولید تا عـرضـه،   متأسفانه حلقه: وي گفت.انداخته است

معاون امـور دام وزیـر       .عامل اصلی افزایش قیمت فرآورده هاي لبنی است
هم اکنون قیمت خرید هر کیلوگـرم شـیـرخـام از         :  جهاد کشاورزي افزود

بـراي افـزایـش      :  رکنی گفت   .تومان است1250تا 1200دامدار حداکثر 
قیمت فرآورده هاي لبنی باید سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننـده  
مجوز صادر کند و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز این سازمان تـخـلـف    

.است

خبـرگـزاري   ( اعمال ضوابط دشوار براي واردات گوشت به کشور
)فروردین16مهر 

به نقل از سازمان دامپزشکی، مسعود محمدیان        خبرگزاري مهر به گزارش   
در رابطه با موضوع نظارت بهداشتی بر واردات گوشت از کشور برزیل                  

هاي اجرایی آن، در    طبق قانون سازمان دامپزشکی و آیین نامه       :  اعالم کرد 
اي از کشور مبداء     صدور مجوز بهداشتی واردات گوشت؛ مطالعه کتابخانه        

واردات به عمل آمده و در صورت تأیید موضوع، بررسی میدانی از آن                   
وي .گیردکشور توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور صورت می           

شود و در   نتیجه بازدید میدانی در کمسیون واردات بررسی می        :اضافه کرد 
صورت مثبت بودن شرایط، الزامات بهداشتی واردات جهت تأیید به مرجع            

: افزودمحمدیان  .  گرددذیصالح دامپزشکی کشور مبداء واردات، ارسال می      
شود و شروع   پس از تأیید این الزامات، مجوز بهداشتی واردات ارائه می            

تولید منوط به حضور مستمر ناظربهداشتی دولتی وناظر ذبح شرعی در                 
هاي مورد تأیید است ضمن اینکه ناظر بهداشتی بر تمام مراحل              کشتارگاه

) بارگیرياعم از بازرسی قبل از کشتار، حین کشتار، بعد از کشتار و             (تولید  
مدیر کل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی            .  نظارت دارد 

کشور با اشاره به کشورهایی که به ایران صادرات گوشت قرمز دارند،                  
اي به  کشور مبداء واردات مطالعه کتابخانه    21در حال حاضر از   : عنوان کرد

گوشت گوساله یا   (گوشت قرمز   عمل آمده و این کشورها براي صادرات          
11اند ضمن اینکه از بین این کشورها براي           به ایران تأیید شده   )  گوسفند

از :  این مقام مسئول ادامه داد       .  کشور مجوز بهداشتی صادر شده است         
هاي وارده به کشور در مرزهاي ورودي پس از کنترل مدارك،                 محموله

هاي اعالمی  آزمایشات الزم به عمل آمده و در صورت انطباق با دستورالعمل  
در کشور برزیل نیز    :محمدیان اضافه کرد  .  شوندها ترخیص می  این محموله 

مثل سایر کشورها روند واردات با حضور ناظرین مستقر بهداشتی و شرعی             
ها و ضوابط    گیرد و به تمام مراحل تولید مطابق دستوالعمل            صورت می 

نظارت دارند؛ با توجه به اینکه جمهوري اسالمی ایران بر خالف سایر                    
کشورها در کشتارگاه هاي خارج از کشور ناظرین بهداشتی مستقر                     

هاي بهداشتی الزم    هاي وارداتی به کشور به جهت نظارت         گوشتدارد،  
.توسط ناظرین بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور مورد تأیید است

افزایش غیر قانونی    /  با هر نوع تخلفی برخورد خواهد شد          
)فروردین15فارس (قیمت شیر منتفی شد

به گزارش فارس، روابط عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و                    
کنندگان توضیحاتی درباره افزایش قیمت شیر توسط دو تولیدکننده         مصرف

در توضیحات روابط عمومی سازمان حمایت       .  شیر کشور ارائه کرده است     
هاي ها و رسانه  با توجه به سواالت زیادي که از سوي خبرگزاري        :آمده است 

جمعی در رابطه با افزایش قیمت برخی از محصوالت لبنی توسط دو شرکت             
تولیدکننده مطرح شده است به استحضار مردم شریف میرساند که به دنبال        
افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان                  
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهاي قانونی انجام                
پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور کار واحدهاي تخصصی و نظارتی              
سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات الزم مقرر شد              

بدیهی .هاي این محصوالت را به قیمت سابق برگردانند        این دو واحد قیمت   
هاي سابق به هیچ    هایی مازاد بر قیمت   است عرضه هیچ کاالي لبنی با قیمت      

عنوان مورد پذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف در این زمینه                  
همچنین به کلیه واحدهاي تولیدي، توزیعی و عرضه           .برخورد خواهد شد   

کنندگان اعالم میشود که هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی و اخذ                 
مجوز هاي قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات                    

.حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد

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 پوریان کارشناسان کمیته فنی این اتحادیه از بازدید همچنین در هفته اول اسفند ماه .برگزار می گردد

راس دام در بخش رضویه خراسان رضوي بر اثر زلزله67تلف شدن 

طی دو روز متوالی از روستاهاي زلزله زده قلعه نو خارزار، کوه سفید، کالته کربالیی قـدم، بـرج مـوري، بـوتـه              :  رئیس شبکه دامپزشکی مشهد گفت
دکتر بهروز خسـرونـیـا      . گز،درخت بید، جرخشک، کالته حاج علی، بابا نظر، کالته منار به همراه اکیپ هاي عملیاتی شبکه دامپزشکی مشهد بازدید گردید

در این بازدید ضمن آمار برداري از تلفات دام ها و بررسی وضعیت دام هاي موجود تا حد امکان الشه هاي تلف شده به صورت بهـداشـتـی دفـن       :  افزود
وي . شـد ائـه شدند و عالوه بر ضد عفونی محل، مواد ضد عفونی رایگان نیز به دامداران تحویل گردید و راهنمایی الزم در جهت استفاده بهینه ازآنهـا ار   

آمار دام هاي تلف شده در روستاهاي بـرج مـوري،       :  بابیان اینکه ادامه عملیات باید به کمک سایر ادارات و پس از آوار برداري انجام شود؛ تصریح کرد
.راس دام در اثر این بالي طبیعی تلف شدند67اعالم گردید و در مجموع 16،16، 20،7کالته کربالیی قدم،درخت بید، کوه سفید به ترتیب 

96برگزاري اولین جلسه ستاد راهبردي تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي درسال 

با حضور رئیس سازمان و موضوع محوریت تولید و اشتغال در زیر            96اولین جلسه ستاد راهبردي تولیدات دامی جهاد کشاورزي خراسان رضوي در سال             
به گزارش خبرنگار روابط عمومی ، در این جلسه مواردي چون تشکیل             .بخش تولیدات دامی پانزدهم فروردین ماه در محل اتاق جلسات تشسکیل شد            

براي محصوالت صادراتی دام و طیور و کارخانجات فرآورده          IRکار گروه تسهیل صادرات محصوالت دامی ، تسریع در صدور مجوزهاي صادراتی و کد                
با 96برنامه هاي اقتصاد مقاومتی در سال       و تداوم هاي دامی ، ادامه روند جذب شیر مازاد دامداران به صورت نامحدود توسط سازمان تعاون روستایی                 

مصوبه اجرایی داشته که از     49بیش از   95این ستاد در سال     .اولویت تولید کیفی، اشتغال و توسعه صادرات محصوالت دامی ، مورد بررسی قرار گرفت              
مازاد مرغنتایج آن می توان به ساماندهی تشکلهاي بخش، تأمین به موقع نهاده هاي دام و طیور، رفع موانع عرضه شیرخام، تسریع در امور جاري خرید                            

التمرغداران و خرید تضمینی شیر، برنامه ریزي صادراتی براي محصوالت دامی، رفع موانع صدور مجوزهاي تولیدي، بهداشتی و صادراتی و رفع مشک                         
تولید و  نع  عرضه مستقیم تولیدات دامی و گوشت شتر مرغ تازه، تسریع در برنامه هاي کنترلی بهداشتی و پیشگیري بیماره هاي دام و طیور ، پیگیري موا                         

.بیمه محصوالت دامی نام برد


