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1396اردیبهشت اول هفته  180شماره -سال پنجم

)اردیبهشت3خبرگزاري ایسنا (!ها هم به گرانفروشان پیوستندبقیه لبنیاتی
شیر و  به گزارش ایسنا، چند روز پس از تعطیالت نوروزي دو کارخانه تولید کننده محصوالت لبنی اقدام به افزایش غیرقانونی قیمت دو محصول ماست                        

و بدون مجوز صورت گرفته     سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش قیمت تخلف محسوب شده              کرده بودند که بر اساس اطالعیه       
اما با وجود گذشت حدود یک ماه از        .هاي متخلف نیز نرخ هاي خود را به حالت سابق برگردانند           و مقرر شد تا سازمان با متخلفان برخورد کند و کارخانه           

، نه تنها این تخلف     هاي گذشته باز گشته است    قیمت محصوالت لبنی گران شده به نرخ      این تخلف و اظهارات دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی مبنی بر اینکه         
هاي تولیدکننده و عرضه کننده محصوالت لبنی اقدام به تکرار این تخلف و گران فروشی محصوالت خود در کنار دو                         جبران نشد بلکه دیگر کارخانه     

.اند متخلف دیگر کرده

درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید می             90
به گزارش ایلنا، حسن رکنی در آئین راه           )اردیبهشت4ایلنا    (شود

اندازي دوباره شرکت گوشت زیاران در شهرستان آبیک استان قزوین               
هزار تن گوشت قرمز در واحدهاي دامی کشور تولید          820سالیانه  :افزود

وي با بیان اینکه فعالیت واحدهاي دامی باید با سود بیشتر همراه              .می شود 
با کاهش هزینه هاي    ::  باشد تا آنها انگیزه تولید را حفظ کنند، یادآور شد           

تولید و افزایش ارزش افزوده می توان واحدهاي دامی را به سمت                       
معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد            .سوددهی بیشتر هدایت کرد      

در خصوص آن دسته از محصوالت پروتئینی که         :  کشاورزي در پایان افزود   
بیش از نیاز کشور تولید داریم باید به فکر شناسایی بازارهاي بین المللی و               

.صادرات باشیم

دالیل /هزار تومان 40خیز دوباره قیمت گوشت به سمت            
در گفتگو با مهر   علی اصغر ملکی    )اردیبهشت6مهر  (گرانی در بازار      

قیمت :  از افزایش قیمت گوشت گوسفندي در بازار خبر داد و اظهار داشت            
تومان افزایش  1000روز گذشته حدود     10این نوع گوشت نسبت به         

یافته و درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم شقه بدون دنبه براي مصرف                     
وي قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را        .هزار تومان است  39کنندگان  

تومان اعالم  500هزار و   35تا  500هزار و   34تحویل به مغازه داران بین      
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي درباره دالیل این افزایش قیمت نیز           .کرد

وقوع سیل باعث ایجاد اختالل در برخی نقاط کشور و کاهش عرضه             :افزود
دام شده است؛ همچنین بارش مناسب باعث شده وضعیت صحراها از نظر              

هاي خود را عرضه        اي مناسب باشد بنابراین دامداران دام            علوفه
ملکی با بیان اینکه مقداري هم صادرات غیرمجاز دام از کشور             .کنندنمی

متاسفانه همه این   :  شود که به این مساله دامن زده است، گفت           انجام می 
کردیم در این   عوامل سبب گرانی گوشت شده و علی رغم اینکه ما فکر می            

.ها مواجه شدیمشکند ناگهان با رشد قیمتماه قیمت می

دبیرانجمن )اردیبهشت3مهر  (افزایش قیمت شیر غیرقانونی است     
هرگونه افزایش قیمت محصوالت لبنی از طریق انجمن و با               :لبنی گفت 

به .شودمجوز سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می          
به نقل از واحد مرکزي خبر، رضا باکري                 خبرگزاري مهر  گزارش   

در مکاتبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان         :  اظهارداشت
با انجمن مقرر شد، صنایع لبنی براي جبران ضرر و زیان احتمالی ضمن                   

ها در  ارائه پیشنهاد، اسناد و مدارك خود را براي بررسی و اصالح قیمت               
انجمن اخیراً به تمامی صنایع      :  وي گفت .اختیار سازمان حمایت قرار دهد     

لبنی اعالم کرد درصورت چنین ادعایی اسناد و مدارك خود را براي طرح                
باکري با بیان اینکه در هیچ      .در سازمان حمایت در اختیار انجمن قرار دهند       

انجمن و  :  یک از سبد محصوالت صنایع لبنی افزایش قیمتی نداشتیم، افزود          
صنایع لبنی به دنبال تغییر قیمت محصوالت نیستند ضمن اینکه هرگونه                

براساس این گزارش   .افزایش قیمت باید از مسیر قانونی خود انجام شود           
برخی اخبار و اطالعات دریافتی از سطح بازار حاکی از افزایش قیمت                    

.تومان است200برندهاي مختلف شیر تا 

لبنیات نرخ/افزایش یواشکی محصوالت لبنی ادامه دار شد          
4باشگاه خبرنگارن جوان       (  براي ماه رمضان تغییر نمی کند            

رضا باکري دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار                   )اردیبهشت
درباره افزایش ادامه دار قیمت محصوالت لبنی       صنعت، تجارت وکشاورزي

چنین امري واقعیت ندارد چرا که آن دو برند لبنی که                   :  اظهار داشت 
درتعطیالت نوروز بدون مجوز قیمت محصوالت خود را افزایش دادند با               

هاي قبلی عودت     هشدار سازمان حمایت نرخ محصوالت را به قیمت              
در مکاتبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده           :  وي افزود .دادند

با انجمن مقرر شد صنایع لبنی براي جبران ضرر ور زیان احتمالی اسناد و                 
ها در اختیار سازمان حمایت قرار          مدارك خود را براي بررسی قیمت         

هاي لبنی اعالم کرده که      به گفته باکري انجمن اخیرا به تمامی واحد         .دهند
درصورت ادعایی مبنی بر ناهمخوانی هزینه تولید با فروش، اسناد و مدارك        

دبیر انجمن صنایع لبنی در       .خود را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند          
پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت محصوالت لبنی در ماه رمضان              

ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت باید ادله و            :  وجود دارد، تصریح کرد    
مدارك صنایع لبنی مبنی بر جبران ضرر و زیان احتمالی را بررسی نماید و                

رسد که  از آنجا که این امر نیازمند زمان است از این رو بعید به نظر می                  
.ها براي ماه رمضان تغییر یابدنرخ



:مدیر کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي اعالم کرد 

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشـاورزي  (  جناب آقاي دکتر محمد مظهريبا حضور )   2( گفتمان آموزشی بازاریابی در صنعت دامپروري و فرآورده هاي آن
در سالن اجتماعات اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي برگزار می 18-20ساعت 96/01/1113در تاریخ )  و منابع طبیعی خراسان رضوي

. گردد
96اردیبهشت 6بازدید کارشناسان کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي از واحد دامداري جناب آقاي شعبانی 

بهبود مدیریت پرورش گوسفند و بز در استان خراسان رضوي
بهره وري در   :  تسید مهدي هدایتی مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزي در این خصوص گف                           

ش کاهش یافته است   بخواحد هاي پرورش گوسفند وبز به دلیل شیوه هاي مدیریتی سنتی پایین بوده و به همین دلیل رغبت به ورود و سرمایه گذاري و اشتغال در این             
خود را به   سب  با اعمال مدیریت فنی در پرورش دام سبک بویژه در بخش هاي تغذیه ، تولید مثل ، جایگاه و بهداشت دام این رشته از دامپروري جایگاه منا                            :  وي افزود .

در این راستا مدیریت اموردام استان با همکاري اتحادیه شرکت هاي تعاونی دامداران استان و به منظور ارتقاءسطح علمی دامداران                        :  هدایتی گفت .دست خواهد آورد  
منصور متقی مقدم کارشناس مسئول دام سبک استان نیز          .نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشی مدیریت پرورش گوسفند در شهرستان هاي استان اقدام نموده است                 

، )فالشینگ  (  دراین دوره ها مباحث فنی مدیریتی چون تغذیه تکمیلی بره هاي شیري ، تغذیه تکمیلی قبل از جفتگیري                        :  در خصوص این دوره هاي آموزشی گفت          
سال ، راهکارهاي افزایش دوقلوزائی در گله هاي بومی ، برنامه هاي آمیخته گري تجاري ، همزمانی فحلی و بسیاري از موارد مدیریتی به                           2مدیریت سه بار زایش در      

.دامداران آموزش داده می شود

تقدیر مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی سازمان دامپزشکی کشور ازمدیر کل دامپزشکی اسـتـان   
خراسان رضوي

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی طی نامه اي از فعالیت هاي انجام شده در شناسایی دام هاي سلی غیر توبرکولینه قدردانی                         
.کرد


