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)فروردین23مهر (درصد مطالبات دامداران تسویه شد50/آخرین وضعیت خرید توافقی شیرخام

تا زمانی که شرایط بازار متعادل       :  با بیان اینکه خرید توافقی شیرخام از دامداران همچنان ادامه دارد، اظهارداشت             در گفتگو با مهر   سید احمد مقدسی  
درصد از مطالبات دامداران پرداخت شده است،       50وي با اشاره به اینکه تاکنون       .شود و با مازاد شیرخام مواجه نباشیم این اقدام دولت ادامه خواهد یافت    

هایی مواجه است و باید شیرخشک استحصالی از شیرهاي خریداري            سازمان مرکزي تعاون روستایی در تامین منابع مالی این طرح با محدودیت             :  گفت
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در اظهار نظري جداگانه با بیان            .شده به فروش برسد تا این سازمان قادر به پرداخت مطالبات دامداران باشد         

درحال حاضر کارخانجات شیرخام را حداکثر      :  تومان کاهش دادند، ادامه داد    100تا  50اینکه سال گذشته کارخانجات لبنی قیمت خرید شیرخام را بین           
200تر یارانه   دولت هرچه سریع  :  مقدسی اظهارامیدواري کرد  .گیردهایشان نیز با تاخیر انجام می     کنند ضمن اینکه پرداخت   تومان خریداري می  1200

دامداران از این شرایط خارج شوندمیلیارد تومانی براي رونق صادرات لبنیات را در اختیار صنایع قرار دهد تا صادرات رونق بگیرد و 

20سود گوشت قرمز براي دامدار یک درصد و براي دالل                
)فروردین23فارس (درصد 

، در  خبرگزاري فارس وگو با خبرنگار کشاورزي       احمد مقدسی در گفت    
پاسخ به اینکه اخیراً شاهد افزایش قیمت گوشت گوساله در بازار هستیم و              

ها است که او با رد این        آیا علت این امر افزایش قیمت از سوي گاوداري          
، با آنکه قیمت تمام شده هر کیلو گوساله براي            95در سال   :موضوع گفت 

ماه از سال آن را با زیان و کیلویی             10تومان بود،    ٣٠٠هزار و    10ما  
هزار تومان  11هزار تومان فروختیم و تنها دو ماه پایانی سال به                   10

قیمت گوساله زنده هر چقدر که باشد، پس از کشتار          :  وي اضافه کرد  .رسید
هاي جانبی باید به دو برابر با اندکی افزایش برسد و در               و محاسبه هزینه  
هزار تومان به دست     30دار و    هزار تومان به مغازه    26نهایت کیلویی    

38کننده برسد، اما سوال اینجاست که چرا اکنون به قیمت حدود               مصرف
ها هزار تومان رسیده، در صورتی که هیچ افزایش قیمتی از سوي گاوداري             

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با تأکید بر اینکه          .صورت نگرفته است  
سازمان حمایت مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید نسبت             
به افزایش قیمت کاالهاي اساسی از جمله گوشت قرمز حساسیت بیشتري             

جانبی تولید، براي    تمام مشقات و هزینه     :به خرج دهند، تصریح کرد       
تولیدکننده است، اما دالل به راحتی بدون هیچ گونه استرسی بیشترین                 

ها افتاده استاي تنظیم بازار به دست داللبرد و به گونهسهم را می

19خبرگزاري ایسنا     (قیمت لبنیات به نرخ قانونی بازنگشت             
بندي شده در    هاي بسته به گزارش ایسنا، افزایش قیمت کره         )فروردین

هاي پایانی سال گذشته با برخورد و اعالم تخلف             هاي مختلف طی ماه    اندازه
هاي نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان             دستگاه

معاون وزیر صنعت، معدن و      (مواجه شد و بر اساس اعالم سید محمود نوابی             
هشدارهاي الزم در این زمینه به تولیدکنندگان         )  تجارت و رئیس این سازمان     

شده هاي سابق   ها به نرخ  ازگرداندن قیمت ها موظف به ب    داده شده بود و آن     
حتی به تولیدکنندگان متخلف هشدار داده شده بود که در غیر این                  .  بودند

شوند چرا که   صورت واحدهاي تولیدي به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می 
100حداکثر قیمت مشخص شده براي کره         1393براساس مجوزهاي سال     

هاي غیر قانونی افزایش یافته به        اما نه تنها قیمت    .تومان است 2500گرمی  
هاي زیاد،  ها و کشمکش   حالت سابق بازنگشت بلکه پس از کش و قوس             

گرانفروشان متخلف لبنیاتی حرف خود را به کرسی نشاندند و مجوز افزایش               
قیمت کره را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت                  

1500گرمی و 100هاي  تومانی براي کره  3000هاي  کردند و همان قیمت   
ها رسد لبنیاتی و حاال به نظر می      .گرمی باقی ماند   50هاي  تومانی براي کره   

دوباره همان روش سابق را موثر دیدند و این بار دو کارخانه مطرح تولیدکننده              
هاي مختلف  بندياقدام به افزایش قیمت دو محصول شیر و ماست در بسته              

اي اعالم کرد که به     اند و باز هم سازمان حمایت و این بار در قالب اطالعیه           کرده
بدون هماهنگی با سازمان     دنبال افزایش قیمت محدود توسط دو شرکت که            

و اخذ مجوزهاي قانونی صورت        حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان       
گرفته است، موضوع در دستور کار واحدهاي تخصصی و نظارتی سازمان قرار              
گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر اقدامات الزم مقرر شد این دو                          

هاي این محصوالت را به قیمت سابق برگردانندقیمتواحد

پذیراي حضور گرمتان در کانال تلگرامی و سایت اتحادیه گاوداران و 
. دامداران صنعتی خراسان رضوي هستیم
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:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشـاورزي و    (  جناب آقاي دکتر محمد مظهريبا حضور گفتمان آموزشی بازاریابی در صنعت دامپروري و فرآورده هاي آن  

در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار مـی  18-20ساعت 96/01/2813در تاریخ ) منابع طبیعی خراسان رضوي
.گردد

:اداره کل دامپزشکی استان خبر داد صادرات بیش از 62 میلیون دالر کاال به 33 کشور جهان

ي یاگزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوي، دکتر مسعود ابراهیمی مقصد صادرات استان را کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، آس                     به

تن 4600کشور مقصد صادرات استان بوده و خوراك آماده و مکمل خوراك دام و طیور با                 33طی این مدت    :  میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود        

هزار دالر در صدر کاالهاي صادراتی این گروه قرار گرفته است که مقصد عمده این فرآورده کشورهاي افغانستان، 340میلیون و 2صادرات و ارزش دالري 

وي با  .  را نشان می دهد   94درصد رشد نسبت به سال      101تاجیکستان و ترکمنستان بوده است و خاطرنشان ساخت صادرات این فرآورده دامی بیش از                

-هزاردالر به کشورهاي افغانستان   650راس دام سنگین به ارزش     432نیز یادآور شددر سال قبل     )  گاو(درصدي صادرات دام زنده   90اشاره به افزایش    

کشور تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان صورت می        4واردات ایران از    :  ابراهیمی در زمینه واردات نیز اظهار داشت      .ترکمنستان صادر شده است   

... ابریشم و   یلهوي عمده اقالم وارداتی استان در زمینه دام و طیور را کنجاله پنبه دانه، جودامی، تفاله گندم ،کنجاله گلرنک،دانه کتان،سبوس گندم ، پ                         .گیرد

دانست که همگی قبل از ورود به کشور بایستی مجوزهاي بهداشتی دامپزشکی را اخذ نمایند

توسعه شتر داري در استان

وجود شتر در اقصی نقاط کشور و در شرایط اقلیمی سخت دلیل بر وجود                :  به گزارش واحد خبر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزي خراسان رضوي           

شتر از لحاظ فیزیولوژیکی نیاز آبی بسیار کمتري داشته و با مکانیسم             .مزیت هاي بیولوژیکی ارزشمندي است که در کمتر دام دیگري قابل مشاهده است                

سزائی ش ب خاص و شرایط ویژه برداشت علوفه ، بهترین هرس کننده علوفه مرتعی واصالح کننده خاك براي افزایش زادآوري مراتع محسوب شده بنابراین نق     

سید مهدي هدایتی مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي در این خصوص به                 .در جلوگیري از تخریب مراتع وتوسعه کویر خواهد داشت           

طی سالهاي گذشته با توجه به مزیت هاي شتر مخصوصاً تولید محصوالت ارگانیک و به ویژه شیر شتر که به عنوان غذایی با رویکرد                           :  خبرنگار ما گفت    

داروئی محسوب می شود، ترویج وفرهنگ سازي پرورش شتر با قوت وجدیت در سطح استان صورت گرفته به شکلی که در سال گذشته جمعیت شتر استان

مهندس منظمی  .شهرستان افزایش یافته است   16نفر رسیده است وتعداد شهرستان هایی که به پرورش شتر روي آورده اند به                 9200درصد رشد به    30با  

به منظور تقویت و توسعه پرورش شتر استان اعتبارات ملی و استانی خاص پروژه               :  کارشناس مسئول پرورش شتر استان نیز در این خصوص اضافه نمود             

شش درهاي شتر داري به منظور ایجاد زیر ساخت هاي الزم از جمله احداث بهاربند و ساخت آخور وآبشخور ، انتقال آب وترمیم چاه هاي آب شرب شتر

.شهرستان شتر خیز استان هزینه گردیده است


