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)فروردین27ایسنا (صادرات شیر خشک ایرانی به بازار روسیه

به گزارش ایسنا، در راستاي تفاهم منعقدشده بین          .گمرك ایران از صادرات شیر خشک ایرانی به روسیه در چارچوب کریدور سبز گمرکی خبر داد                   
هاي لبنی  هاي تولیدکننده فرآورده  ، یکی از شرکت   1396گمرکات جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه موسوم به کریدور سبز در فروردین ماه                 

کنار به وسیله کشتی به روسیه صادر       هزار یورو از طریق گمرك آمل اظهار و از طریق گمرك فریدون            400تن شیرخشک به ارزش یک میلیون و        700
اي براي  اي است که بین گمرکات ایران و روسیه منعقد شده و بر این اساس گمرکات دو کشور تسهیالت ویژه                       نامهکریدور سبز گمرکی تفاهم   .کرد

مانع از معطلی کاالهاي ایرانی به      هاي صادراتی و  این اقدام موجب تسریع در ترخیص محموله      .کنندصادرات کاالها از جمله در بخش مواد غذایی ارایه می         
.جات، لبنیات و خشکبار در گمرکات روسیه شده استجات، صیفیویژه میوه

28مهر  (کنیم که بازار گوشت گرفتار نوسان قیمت نشود؟        چه
)فروردین

در کشور ما،    :  رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده هاي خام دامی گفت           
عدم توجه به حلقه هاي اولیه تنظیم بازار مهمترین دلیل ابتر ماندن تالش ها   

فرهاد آگاهی در گفتگو       .  براي تنظیم قیمت گوشت در بازار است             
سال ضمن بررسی مشکالتی که بازار گوشت قرمز را در         خبرنگار مهر با

سال گذشته، بازار گوشت قرمز با شرایطی       :  پرنوسان کرد، اظهار داشت   95
مواجه شد که متاسفانه علی رغم همه تالش ها، مصرف کنندگان اسیر                   
نوسانات قیمت شدند و رنج آورتر آنکه سمت و سوي این نوسانات، اغلب              

و این موضوع باید از همینک مورد توجه سیاستگذاران                .  صعودي بود 
از آنجایی که گوشت قرمز، پرهزینه ترین          :  وي ادامه داد   .مربوطه باشد 

بخش از سبد غذایی خانواده ها محسوب می شود، پیاده سازي شرایط الزم              
براي دسترسی کلیه دهک هاي جامعه به این کاال، در همه کشورها یک                  
مقوله حساس و حیاتی تلقی شده و بهمین جهت همواره مد نظر دولتمردان              
بوده است ولی در کشور ما، عدم توجه به حلقه هاي اولیه تنظیم بازار و عدم  
اشراف نسبت به زوایاي تخصصی این موضوع، مهمترین دلیل ابتر ماندن               

به گفته آگاهی، تولید، واردات و حتی       .تالش ها براي تنظیم بازار بوده است      
صادرات گوشت قرمز، یک پدیده بسیار پیچیده، چند بعدي و درهم تنیده             
است و از آن مهم تر این که جبران کسري بازار، یک مقوله زمان بر است                  
و بهیچ وجه به این شکل نیست که بتوان کسري تولید کشور را در یک بازه       

بهمین جهت از ضروري ترین        .  زمانی یک یا دو هفته اي پوشش داد            
نیازهاي اولیه براي موفقیت در تنظیم بازار این کاال، وجود آمارهاي منطبق              
بر واقع نسبت به میزان ظرفیت تولید داخل و میزان سرانه مصرف گوشت              

قرمز است

احتمال گران شدن   /هشدار درباره صادرات دام زنده از کشور       
)فروردین27فارس (دوباره گوشت

ها حاکی از صدور     رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با بیان اینکه شنیده          
با توجه به سیلی که اتفاق       :  مجوز براي صادرات دام از کشور است، گفت         

علی اصغر ملکی   .تواند باعث گرانی دوباره گوشت شود     افتاده، صادرات می  
با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندي نسبت به هفته              در گفتگو با مهر    

درحال حاضر هرکیلوگرم   :  گذشته تقریبا تغییري نداشته است، اظهارداشت     
هزار تومان و براي مصرف     35تا  34شقه بدون دنبه براي مغازه داران بین 

در صورتی که صادرات بی     :  وي اضافه کرد  .هزار تومان است  38کنندگان  
رویه نشود، ما به روزهاي گرانی گوشت گوسفندي برنخواهیم                         

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي با بیان اینکه اگر صادرات انجام              .گشت
براساس :  هاي آینده وجود دارد، افزود    نشود، احتمال کاهش قیمت در هفته     

ما داریم، قرار است براي صادرات دام از کشور مجوز صادر              اطالعاتی که 
ها را از سطح بازار جمع آوري و          اي دام شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد عده       

کنند در نتیجه در داخل با کمبود         روانه بازار کشورهایی مانند امارات می       
اگر این اتفاق رخ دهد با توجه به سیلی         :  ملکی تصریح کرد  .شویممواجه می 

هم که در کشور رخ داده است، با 
افزایش قیمت گوشت در بازار        

.شویممواجه می

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 با حضـور    18-20ساعت 96/01/2813در تاریخ )  منابع طبیعی خراسان رضوي
نفر ساعت برگزار گردید 64

96فروردین27بازدید کارشناسان کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي از واحد دامداري جناب آقاي یزدانی

96فروردین30بازدید کارشناسان کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي از واحد دامداري جناب آقاي زارع زاده 

هزار راس سر دام مناطق زلزله زده فریمان30واکسیناسیون بیش از 

هزار راس سر دام در مناطق زلزله زده این شهرستان علیه بیماریهـاي  30به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی فریمان، بیش از 
با پایان مرحله اول خدمات رسانی به دامداران :  رییس شبکه دامپزشکی شهرستان فریمان گفت.دامی واگیر و مشترك واکسینه شدند

مناطق زلزله زده و دفن بهداشتی الشه هاي دامهاي تلف شده و ضد عفونی و سم پاشی مناطق آلوده، عملیات واکسیناسیون دامهـاي  
هزار راس سر دام واکسیناسیون در این مناطق انجام شده 30روستا شروع شده که تا کنون بیش از 10مناطق زلزله زده فریمان در 

پس از زلزله به جهت ایجاد شرایط ویژه و کاهش سطح بهداشت در مناطق متاثر از زلزله و افزایـش  :  دکتر محمد احمدي افزود. است
احتمال وقوع بیماریهاي دامی و مشترك، ارایه خدمات به دامداران این مناطق در اولویت کاري شبکه دامپزشکی شهرسـتـان قـرار      

که از جمله طـرحـهـا    جهت واکسیناسیون دامهاي سبک و سنگین برنامه ریزي الزم انجام شده : کردوي در ادامه خاطرنشان. گرفت
می توان به واکسیناسیون دامهاي سبک و سنگین علیه بیماري شاربن و تب مالت، واکسیناسیون دامهاي سبک علیه بیماري آبله و   

.واکسیناسیون سگها علیه بیماري هاري اشاره نمود


