ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت
ﺧﻮراک دام ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔــﺎه ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺧــﻮراک دام ،ﻃﯿــﻮر و آﺑﺰﯾــﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ  ۲۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺧﻮد از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﻮراک دام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺮهوریﺷﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام ﮐﻪ دارای ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﯿﻔـﯽﺗﺮ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮراک دام ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و
اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در رده ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺻﺎدرات در ﺣﻮزه
ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎن درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺻﺎدرات ﺧﻮراک دام
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرات ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر
دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :از
و آﺑﺰﯾﺎن در
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺗﺪوﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮراک دام ﺻﺎدر
ﮐﻨﻨﺪ اﺑﻼغ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ در ﺷﺮف ﺻﺎدرات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺎن اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮراک دام را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑـﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿـﺮی از ﻓﻨﺎوریﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺧـﻮراﮐﯽ را ﺗﺤﻮﯾـﻞ
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و
آﺑﺰﯾﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۸۶۶ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک دام،
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۲۵۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ،اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻧﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮراک دام،
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﯾﺮان ﮐﻪ از  ۲۰ﺗﺎ  ۲۲دی ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ،ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺗﻌﺮﯾﻒ
ـﺪی
ـﻪ ﺑﻨـ
ـﺪﯾﻨﮓ و رﺗﺒـ
ـﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧـ
ـﺖ آن ﺗﺤـ
ـﺎز ﻧﺨﺴـ
ـﻪ ﻓـ
ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐـ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

