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 اهمیت توجه به تولید در شرایط  کنونی کشور
 آنچه در حال حاضر راه نجات اقتصاد کشور است فارغ از سالها شعار و عدم توجه به تولید بدون شک تقویت تولید صنعت کشاورزی و دامپروری  است که نیاز
 مبرم جامعه میباشد و عدم وابستگی را به دنبال دارد . گر چه متاسفانه در حال حاضر و شرایط  تحریم واردکننده اصلی ترین نیاز کشور  یعنی نهاده های کشاورزی
 )جو ،ذرت و سویا ( هستیم و از طرفی انتقال ارز با مشکل مواجه است لذا یک همیت و اراده جمعی با محوریت دولت را میطلبد که کشاورزی را رونق بخشیده و
 از بحران گذر کنیم .. از طرفی مطرح میشود که مشکل آب داریم که این امر قابل توجیه نیست زیرا در همسایگی ما کویر را به جنگل تبدیل کرده اند و با شیرین
 سازی آب دریا و مدیریت نزوالت میتوان بخشی از آب مورد نیاز را تامین کرد و همزمان مدیریت کشت الزم است زیرا در همین شرایط بی آبی محصوالتی همچون
 هندوانه و خربزه کشت میشود که استراتژیک نبوده و هدر رفت آب را به همراه دارد . صنعت دامپروری کشور پیرو عدم توان تامین نهاده ها که خوراک اصلی دام
 میباشد دچار بحران شده و ادامه این شرایط نگران کننده است زیرا با حذف مولدها به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای دامدار و پایین بودن قیمت شیر و گوشت
 در برابر هزینه تولید صدمه جبران ناپذیری به بدنه این صنعت وارد شده و هر چه سریعتر باید برای حفط و تقویت این صنعت زیربنایی تدابیری اندیشیده شود .

     تولیدکنندگان این صنعت توان تامین مواد پروتئینی کشور و تولید مازاد جهت صادرات پایدار را دارند به شرط حمایت واقعی و تمرکز بر این مسئله حیاتی

جلسه هم اندیشی با نماینده مجلس شورای اسالمی 
جناب آقای کریمی قدوسی و طرح مشکالت   

پیرو مشــکالت پیش آمده در صنعت دامپــروری از جمله کمبود نهاده 
های دامی ، افزایش هزینه تولید ، پایین بودن قیمت شــیر و گوشت 

برگزار شد 
جلسه ای با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی به همراه 
معاونت بهبود تولیدات دامی ســازمان و مدیر سازمان تعاون روستایی استان مورخ 
ســه شــنبه 4 شــهریور 1399 در محل اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان 

رضوی  برگزار شد .
ابتدا ضمــن ارایه گزراش فعالیتها توســط امین هراتی مدیر عامــل اتحادیه عمده 
مشــکالت صنعت مطرح گردید و موارد با مشــارکت اعضا جلسه مورد بررسی قرار 
گرفت . علی رغم همه مشــکالت موجود ، یکی از مهمترین شاخصهای فعلی این 
صنعت در اســتان خراســان رضوی همراهی و ارتباط بســیار خوب و موثر ریاست 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان با بخش خصوصی اســت که ضمن درک کامل 
شرایط و تالش جهت رفع مشکالت ، پیگیر موارد در سطح استان و کشور هستند 
که این امر میتواند برای تولید کننده و دامدار قوت قلبی باشــد که گوش شــنوایی 

هست که واقعیات را ببیند و بشوند و در جهت رفع مشکالت اقدام نماید 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنعت دامپروری اســتان خراســان رضوی روز پنج شــنبه مورخ 30 مرداد 1399 
نشســتی با حضور جناب آقای کریمی قدوســی نماینده محترم مردم مشــهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شــد . در این جلســه که در محل اتحادیه صنعت دامپروری استان خراسان رضوی برگزار گردید هیئت مدیره 
اتحادیه صنعت دامپروری ، مدیر و رئیس هیئت مدیره موسسه دامپروری آستان قدس رضوی ، عضو هیئت مدیره 
شــرکت تعاونی گاوداران صنعتی مشــهد و همچنین مدیر امور طیور و کارشــناس امور دام معاونت بهبود تولیدات 

دامی سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند .

ابتدا امین هراتی مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری استان ضمن خیر مقدم اهم مسائل و مشکالت روز صنعت 
را مطــرح کــرد . کمبود نهاده دامی به نرخ دولتــی و افزایش قیمت نهاده ها در بــازار آزاد و در کل افزایش هزینه 
تولید برای دامدار ، پایین بودن نرخ شــیر و گوشت نسبت به قیمت تمام شده آن برای دامدار ، عدم اجرای درست 
طرحهای حمایتی دولت از جمله قیمت پایین و شــرایط ســخت خرید دام توســط شرکت پشتیبانی ، قیمت گذاری 
های غیر واقعی بر روی تولیدات دامی توســط ســتاد تنظیم بازار کشور و مشکالت ایجاد شده به دلیل سلب اختیار 
وزارت جهاد کشــاورزی در حوزه بازرگانی تحت عنوان قانون انتزاع از مواردی بود که مطرح شــد و حاضرین جلسه 

هر یک در خصوص این موارد به ایراد مطالب و مشکالت پرداختند ..

سپس جناب آقای کریمی قدوسی ضمن یادداشت موارد جهت پیگیری و همچنین تایید مشکالت موجود و تاکید 
بر این امر که مشــکالت همه بدســت همین فعاالن بخش بوســیله همراهی و همدلی قابل حل بوده و این کشور 
با توجه به اقلیم ، ظرفیت باالیی در تولیدات کشــاورزی و دامی دارد . همچنین شکســتن انحصار واردات و حضور 

بیشتر و پررنگ تر تشکلها باید به وقوع بپیوندند و مجلس یازدهم پیگیر مشکالت بخش تولید است .

تجمع دامداران اســتان خراسان رضوی مقابل 
سازمان جهاد کشاورزی استان 

صبح شــنبه 1شهریور  1399 گاوداران استان 
خراســان رضوی به منظور بیان مشــکالت و 
طرح دغدغه های خود در زمینه صنعت دام در 
مقابل سازمان جهاد کشــاورزی استان تجمع 
کردند کــه محمدرضا اورانی، رئیس ســازمان 
جهاد کشــاورزی خراسان رضوی، نیز با حضور 

در جمع آنان پاسخگوی مشکالت آن ها شد.
دامــداران در ایــن تجمــع درخواســت کردند 
که جلوی واردات گوشــت گرفته شــود. آن ها 
اعتقاد داشــتند که گوشــت کیلویی 72 هزار و 
500 تومان با هزینه دامــدار همخوانی ندارد. 
دامــداران همچنین درخواســت داشــتند که 
صادرات آزاد شــود تا آن ها بتوانند هزینه خود 

را تامین کنند.
دامــداران  از قیمت گــذاری بــرای شــیر نیــز 
ناراضی بودنــد و بیان می کردند شــیر کیلویی 
3 هــزار تومان از ما خریداری اما در بازار شــیر 
پرچــرب 900 گرمی کیلویــی 10 هزار و 500 
تومان عرضه می شــود. آن ها همچنین عنوان 
کردنــد که اگر یک کیلــو آب معدنی را در نظر 
بگیریم، قیمت آن 6 هــزار تومان خواهد بود. 
با این وجود تعزیرات بیان می کند که شیر نباید 

گران فروخته شود.
دامداران در این تجمع پیشــنهاد کردند که ارز 
حاصل از صادرات را برای واردات نهادها تهاتر 
کنیم و مابه التفــاوت آن را جهاد یا دولت یارانه 
دهــد. آن ها همچنیــن بیان کردنــد که 404 
واردکننده داریم که تنها 7 نفر واردات می کنند 
و 397 نفر خانه نشین شدند، بنابراین باید با ارز 

آزاد واردات انجام دهیم.
در ادامــه محمدرضــا اورانی، رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی خراســان رضوی، در پاسخ به 
مشکالت دامداران اظهار کرد: در سال 98 که 
من مســئول جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
شدم، یک میلیون و 390 هزار تن نهاده شامل 
440 هزار تن جو، 400 هزار تن کنجاله ســویا 
و 430 هزار تن ذرت تهیه کردیم. نهاده ای که 
سال گذشــته آوردیم نسبت به ســال 97، 40 

درصد افزایش داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفــت: من هــر هفتــه دو روز در شهرســتان 
هســتم و حتما از واحــد گاوداری و مرغداری 
بازدیــد می کنم. مــا 12 هزار واحــد گاوداری، 
1650 واحــد مرغداری گوشــتی و 265 واحد 
مرغ تخم گــذار داریم، اینکه از تمام واحدهای 
گاوداری و مرغــداری بازدید نداشــتم، به این 
معنی نیســت که از اتاق خودم خارج نشــدم و 

هیج کجا را بازدید نکردم.
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گزارش فعالیتها
در هفته ای که گذشت

1- برگزاری جلسه با نماینده مجلس 

2- برگزاری جلســه با ریاست سازمان 

جهاد کشاورری و معاونین 

3- برگزاری جلســه با موسسه صنعتی 

گوشت مشهد )کشتارگاه مشهد(

4- حضــور در واحــد گاوداری صنعتی 

و تهیه گزراش تصویری از مشــکالت 

صنعت 

اقتصــادی  هــای  معیــن  5-جلســه 

شهرستان تربت جام  

فوائد شیر شتر 
شــیر شــتر کالری و چربی اشباع شده کمتری 

نســبت به شــیر گاو دارد. یک لیوان شیر شتر 

فقــط 110 کالری و 4.5 گــرم چربی دارد، در 

حالی که شــیر گاو 150 کالری و 8 گرم چربی 

دارد. شــیر شتر همچنین تقریبا نصف شیر گاو 

چربی اشــباع شــده دارد، یعنی 3 گرم در برابر 

8 گرم.

شــیر شتر اساسا نســبت به شــیر گاو از مقدار 

 C آهــن، و ویتامین ،B3بیشــتری ویتامیــن

برخوردار اســت و الکتــوز کمتری نیــز دارد، 

بنابراین افرادی که مشکل عدم تحمل الکتوز 

دارند، برای هضم شیر شتر، اغلب به مشکلی 

بر نمی خورند.

 

فوائد گوشت شتر 

مـواد زیـاد  مقـدار  دلیـل  بـه  شـتر   گوشـت 

اسـت مشـهور  آن  در  موجـود   .مغـذی 

گوشـت سـایر  بـه  نسـبت  شـتر   گوشـت 

دارد. کمتـری  چربـی  قرمـز  هـای 

و اسـت  پروتئیـن  از  غنـی  شـتر  گوشـت 

باشـد  مـی  کمـی  کلسـترول   .دارای 

بـاال کلسـترول  و  دیابـت  بـه  مبتـال   افـراد 

اسـتفاده شـتر  گوشـت  از  تواننـد   مـی 

آنهـا بـرای  گوشـت  ایـن  زیـرا   کننـد 

مملـو شـتر  است.گوشـت  مفیـد   بسـیار 

ایـن از  باشـد  مـی  فسـفر  و  کلسـیم  از 

مفاصـل  درد  از  کـه  افـرادی  بـرای   رو 

بخـش اثـر  و  مفیـد  بسـیار  برنـد  مـی   رنـج 

غنـی منبـع  شـتر  باشد.گوشـت  مـی 

مـواد  از  یکـی  آهـن   . باشـد  مـی   آهـن 

خـون هموگلوبیـن  بـه  مربـوط   بنیـادی 

کـم بـه  ابتـال  ریسـک  خطـر  کـه  باشـد  مـی 

همیـن  بـه  دهـد.  مـی  کاهـش  را   خونـی 

خونـی کـم  بـه  مبتـال  افـراد  بـه   دلیـل 

ایـن مصـرف  حتمـا  شـود  مـی   سـفارش 

......گوشـت را در لیسـت تغذیه خود قرار دهند

جلسه هم اندیشی با ریاست سازمان جهاد 
کشاورزی  استان و معاونین 

اینستاگرام اتحادیه

@UACLIK

 تاکید محمد رضا اورانی ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر 
اهمیت زنجیره تولید و نقش پررنگ تشکلها در این زمینه 

همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در شرایط تحریم و همراهی ایشان 
و سازمان مربوطه از بخش دامپروری استان  

ی و حق پرستی است   پیام عاشورا ظلم ستیز


