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  پیام مدیر عامل
ُقوا " شاید تعریف درستی از تعاون باشد که بدستور پروردگار توصیه به جماعت شدیم و از تفرقه منع گردیده ایم" ِه َجِمیًعا َوَل َتَفرَّ  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ

 خداوند را شاکر و خرسندیم از اینکه تحت عنوان یک تشکل بزرگ استانی عضوی از خانواده بزرگ تعاون استان خراسان رضوی هستیم و ضمن عرض تبریک هفته تعاون و خداقوت
 به جامعه تعاونگران ، افتخار خدمت به جماعتی را داریم که در این شرایط نامساعد اقتصادی به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد کشور وظیفه خطیر تامین امنیت غذایی و
 سالمت مردم جامعه را بر عهده دارند . دامپروران زحمتکش استان که در حال حاضر با وجود مشکالت عدیده در کلیه زمینه های تامین مواد اولیه و تولید و عرضه همچنان به تولید

. مشغولند و نیازمند حمایت و توجه بیش از پیش مسئولن امر هستند که همچنان سنگردار خستگی ناپذیر این نبرد اقتصادی باشند
 اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی با  الویت قراردادن خدمت رسانی همه جانبه به دامپروران استان در آستانه چهارمین سال تاسیس خود به عنوان اتحادیه نمونه
استانی در سال 1399 معرفی گردید و همچنان خدمات رسانی در تمام زمینه های علمی ، فنی و بازرگانی و از همه مهمتر پیگیری و رفع مشکالت بخش را در دستور کار خود دارد

 امین هراتی
شهریور 1399

تولید گوشت قرمز در ماه مرداد ١٣٩٩ در کشتارگاه های 
رسمی کشور به ٣٧,١ هزار تن رسید - منبع سایت مرکز آمار

پیرو طرح خرید گوشت قرمز توسط پشتیبانی امور دام اولین محموله 
دام به تعداد 10 راس تحویل کشتارگاه صنعتی مشهد گردید .

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی روز شنبه 23 شهریور ماه تعداد 

10 راس گوســاله متعلق به تعاونی های عضو اتحادیه به کشــتارگاه صنعتی مشهد ارسال و جهت تحویل 

به شرکت پشتیبانی امور دام استان کشتار گردید ..

شــرایط کشــتار دام در حال حاضر بر اساس مصوبه کمیته مربوطه در اســتان هر کیلو گرم گوشت الشه 

560000 ریال و اختصاص 5 کیلوگرم جو به ازای هر کیلو الشــه در نظر گرفته شــده اســت .. همچنین 

محدوده وزنی دامهای ارسالی حداقل 400 کیلوگرم وزن زنده دام می باشد 

بر اساس آخرین تصمیم کمیته مربوطه در معاونت سازمان جهاد کشاورزی استان و با توجه به محدودیت 

ظرفیت بســته بندی فعال روزهای ســه شنبه جهت کشــتار دامهای این اتحادیه مقرر گردید که بر اساس 

نوبت درخواست از سوی تعاونیها به کشتارگاه ارسال میگردد .

وزن گوشــت قرمز تولید شــده انواع دام های ذبح شــده در کشــتارگاه های 
 ٣٧,١ هزار تن گزارش شــده، که 

ً
رســمی کشــور در ماه مرداد ١٣٩٩ جمعــا

سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
نتایج آمارگیری از کشــتار دام کشتارگاه های رسمی کشــور در مرداد ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر 

شد.
بر اســاس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوســاله با ٢١,٤ هزار تن، ٥٧.٧ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید 
شــده را به خود اختصاص داده اســت. گوشــت گوســفند و بره با ١٢.٣ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.٧ هزار تن و سایر 
انــواع دام بــا ٦٦٩.٧ تن، به ترتیب ٣٣.٢ درصد، ٧.٣ درصد و ١.٨ درصد از کل وزن گوشــت قرمز تولید شــده را به 

خود اختصاص داده اند.

مقایســه عملکرد کشــتارگاه های رسمی کشور در مرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه ســال ١٣٩٨، نشان دهنده افزایش ٤١ 
درصدی مقدار تولید گوشــت قرمز است. مقدار تولید گوشت در مرداد ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای 
گوسفند و بره ٣٥ درصد، برای بز و بزغاله ٢٩ درصد، برای گاو و گوساله ٤٩ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش 

١٠٦ درصد افزایش، و برای شتر و بچه شتر ٤٢ درصد کاهش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشــان می دهد که مقدار تولید گوشــت قرمز در کشتارگاه های رسمی 
کشور در مرداد ١٣٩٩ نسبت به تیر 13۹۹ در حدود ٢,٥ درصد افزایش داشته است.

تحلیل اقتصادی 
عوامل موثر بر عدم تولید 

در سال جهش تولید
هــر  توســعه  و  مانــدگاری  و  وجــود  الزمــه 
کشــور بــر پایــه اقتصــاد ســالم و پویــا تنهــا 
کــه میباشــد  کشــور  آن  تولیــد  تنهــا  و 
و ایــن تولیــد اســت کــه عــدم وابســتگی ، 
دنبــال  بــه  را  اجتماعــی  رفــاه  و  اشــتغال 
ایجــاد بــا  برابــر  همــواره  تولیــد   . دارد 
بــوده  خدمــات  و  کاال  در  افــزوده  ارزش 
مایحتــاج  تامیــن  خــرد  اقتصــاد  در  و 
کالن اقتصــاد  در  و  جامعــه  افــراد  زندگــی 
دارد. بدنبــال  را  کشــور  اقتصــادی  رشــد 
ایجــاد  باعــث  اقتصــادی  مدیریــت  ســو 
عواملــی میشــود کــه خواســته یا ناخواســته 
تاثیــر تحــت  را  کشــور  یــک  تولیــد 
قــرار داده و بــه نابــودی میکشــاند و اینکــه 
چــرا تولیــد مــا حــال خوبــی نــدارد دلیــل 
ایــن طــی  کــه  اســت  واضــح  بســیار  آن 
ســالها توجهــی بــه ایــن مهم نشــده اســت 
پایــه و اســاس اقتصــاد هــر کشــور از دیرباز 
بــه  اســت  بــوده  دامپــروری  و  کشــاورزی 
الهــی موهبتهــای  اولیــن  اینکــه  دلیــل 
تــا  قرارگرفــت  بشــر  اختیــار  در  کــه  بــود 
تامیــن  را  خــود  عمومــی  ارزاق  بتوانــد 
عصــر از  گــذار  بــا  رفتــه  رفتــه  و  کنــد 
و  صنعــت  عصــر  بــه  کشــاورزی 
اقتصــادی  رشــد  فعالیــت  ایــن  تکنولــوژی 
ایــن در  کــه  داشــت  پــی  در  را  جوامعــی 
تامیــن  توانســتند  و  بــوده  پیشــرو  عرصــه 
کننــده خــوراک مــردم دنیــا باشــند . ایــن 
فرصــت سراســر  شــرایطی  وضعیــت 
نعمــات  بــا  کــه  جوامعــی  بــرای  بــود 
نــور   ، زمیــن   ، آب  جملــه  از  خــدادادی 
خورشــید و نیــروی انســانی توانســتند یــک
ملــی   ، ای  منطقــه   ، محلــی  بــزرگ  نیــاز 
بــا  و  ســازند  مرتفــع  را  جهانــی  نهایتــا  و 
ایجــاد بــا  ضــرورت  بــه  زمــان  گذشــت 
رشــد  وابســته  و  جانبــی  صنایــع 
... داشــتیم  پــی  در  را  صنعتــی 
ایــران  فصــل   4 کشــور  حاضــر  حــال  در 
ذخایــر  و  معــادن  و  منابــع  وجــود  بــا 
و الجیشــی  ســوق  موقعیــت   ، نفتــی 
متخصــص  انســانی  نیروهــای  همچنیــن 
ایجــاد  ضــروری  هــای  مولفــه  کلیــه 
بــه رشــد و و دائمــا رو  پویــا  اقتصــاد  یــک 
صاحــب  اگــر  و  اســت  بــوده  دار  را  پایــدار 
نیســت  اقتصــادی  رتبــه  و  جایــگاه  ایــن 
شناســی آســیب  و  تحلیــل  یــک  بــا 
ساده میتوان به دلیل آن پی برد و آن اینکه تولید 
در این کشور در الویت و حائز اهمیت نبوده است  
ســو مدیریت یــک دلیل غیر قابــل انکار برای
اینکــه  و  اســت  وضعیــت  ایــن  رســیدن 
تولیــد  بــر  واردات  همــواره  و  همیشــه 
...... اســت  داشــته  ارجحیــت  و  الویــت 
تغییــر ایــن شــرایط ممکن اســت لــذا همت 
، غیــرت و تعهــد مســئوالن را مــی طلبــد .

تلگرام اتحادیه 

@UACLIK

05137668414
05137668434

آدرس  :    مشهد - بلوار فردوسی - 

خیابان مهدی- بین مهدی 3 و 5 - پالک 9 

عناوین   وقایع
 روز  بازار 

قیمــت  و  کمیــاب  همچنــان  1-نهــاده 

افزایشی در بازار آزاد 

2-کاهــش نقدینگــی دامدار بــرای تهیه 

خوراک و علوفه  

3-آغاز طرح خرید گوشت توسط شرکت 

پشــتیبانی امور دام بخشــی از ســنگینی 

بــازار دام را کاهش داد . بــازار در انتظار 

افزایش قیمت 

 4-اختصــاص  اولین محمولــه جو دولتی 

جهت شتر در شهرستان داورزن 

5-بازار شــیر خام متاثر از افــت تولید به 

دلیــل افزایــش هزینــه تولیــد و از طرفی 

کمبود کره  

6-ارسال نامه مشکالت صنعت دامپروری 

به وزیر جهاد کشــاورزی  توسط  اتحادیه 

صنعت دامپروری استان خراسان رضوی 

نامه به وزیر جهاد 
کشاورزی 

امیــن هراتــی می گویــد  در این نامه با اشــاره به 

مشــکالت دامداران در 3 بخــش تامین، تولید و 

عرضــه، درخواســت کردیم مجوز صادرات شــیر 

خشــک و درازای آن واردات انــواع نهــاده بدون 

بروکراسی صادر شود تا توسط تشکل های دامی، 

بدون واســطه گری و قانون مند براســاس شرایط 

بازار ارائه شــود. او ادامه می دهــد: در این نامه با 

اشــاره به فروش دام مولد و خسارات جبران ناپذیر 

ناشی از آن از دکتر کاظم خاوازی خواستیم بدون 

تشــریفات و بروکراســی اداری زمین های مستعد 

کشاورزی را دراختیار قرار دهند تا زیر کشت نهاده 

برود؛ همچنین برای تامین ذخایر اســتراتژیک و 

طرح حمایتی، قیمت گوشــت خریداری شــده از 

دامدار به اندازه ای درنظر گرفته شــود که برای او 

صرفه اقتصادی داشته باشد.......

 
عرضه مستقیم گوشت شتر آغاز شد 

پیرو طــرح ســاماندهی و مدیریت بــازار تولیدات 

شــتر شامل گوشت و شیر و فرآورده های لبنی در 

حال حاضر عرضه مستقیم گوشت شتر به صورت 

الشه جهت فروشــگاهها و بسته بندی دوکیلویی 

جهت مصرف عموم آغاز شد ...

الزم به ذکر است که تمام گوشت ارسالی از سوی 

اتحادیه صنعت دامپروری اســتان کشــتار روز و با 

کیفیــت مطلوب بوده و مــردم عزیــز  میتوانند با 

اطمینان مصرف کنند .

همچنین ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی 

میتواننددر قالب قرارداد  جهت مصرف کارمندان 

خود درخواســت را جمع آوری و بــه دفتر اتحادیه 

اعالم نمایند و میزان گوشــت درخواستی خود را 

در محل تحویل بگیرند ...

تلفن هماهنگی :

09339475268-تماس و تلگرام 

37668434 -  37668414 

کشتار دام سنگین توسط اتحادیه صنعت دامپروری 
استان در کشتارگاه صنعتی مشهد شروع شد 

اینستاگرام اتحادیه

@UACLIK

اتحادیه برتر استانی در سال 1399


