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 انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بنشیند تا صبح شود 
 

 استاندارد واژه نامه خوراک دام در سازمان جهانی استاندارد به چاپ رسید
توسط  ISO 20588آبان ماه با شماره  ۷تهیه و روز سه شنبه ” استاندارد واژه نامه خوراک دام“سال تالش مستمر توسط ایران  ۴پس از 

به چاپ رسید. در تهیه این واژه نامه نمایندگان سازمانهای معتبر بین المللی همچوون ایو،و   (  ISO  دبیرخانه سازمان جهانی استاندارد ) 

 فائو  فدراسیون بین المللی خوراک دام  اتحادیه اروپا و... مشارکت داشتند.

استاندارد بر عهده آقای دکتر موازیوار   این استاندارد توسط ج. ا. ایران در سازمان ای،و پیشنهاد  هدایت و انجام شد. دبیری تدوین این 

کارشناسان خبره و صاحب نظران در تدویون آن مشوارکوت   تقوی از سازمان ملی استاندارد بود و یک کارگروه در سطح ملی متشکل از 

مفاهیم و واژه های متداول در صنعت خوراک دام در سطح بین المللی است تا اینکوه   داشتند. هدف از تدوین این استاندارد  همسان سازی 

ها و مقرراتی که در این زمینه منتشر می شوند  از مفاهیم و تعاریف یکسان و پذیرفته شده در سوطوح   ازین پس در تمامی مقاالت  کتاب 

شود و از بروز مشکالت ناخواسته در تجارت جهانی و البته بهبود فضای کسب و کار علی الخصوص واردات موواد   ملی و فراملی استفاده 

 مکمل های مورد مصرف در تولید خوراک دام مورد استناد قرار دهند.  اف،ودنی و

 

 درصدی تولید گوشت نسبت به پارسال 22کاهش 
درصدی تولید گوشت قرم، در تابستان نسبت به بهار امسال خبر داد و اعالم کرد که هرچند تولید این محصوول  31مرک، آمار از اف،ایش 

 درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش دارد. 22نسبت به فصل قبلش اف،ایش یافته اما 

هوای  های رسمی کشور در فصل تابستان  وزن گوشت قرم، تولیود شوده انوواا دام های مرک، آمار از کشتار دام کشتارگاه طبق بررسی

 ها بوده است. ه،ار تن گ،ارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر دام ۷۷شده در این مدت جمعاً  ذبح

درصد از کل وزن گوشت قرم، تولید شده را بوه خوود  ٢.٦2ه،ار تن معادل  1 ۴1بر اساس نتایج این آمارگیری  گوشت گاو و گوساله با

تورتویوب  ه،ار تن بوه 3٦١ها با  ه،ار تن و سایر انواا دام ٦3.ه،ار تن  ب، و ب،غاله با  2٢٦۷اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 

 اند. درصد از کل وزن گوشت قرم، تولید شده را به خود اختصاص داده .2٦درصد و  ۷٦١درصد   11٦1

درصدی موقودار  22دهنده کاهش  نشان 31١۷با عملکرد فصل مشابه سال  31١٨های کشور در تابستان سال  مقایسه عملکرد کشتارگاه

های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بوره  تولید گوشت قرم، در کشتارگاه

 درصد بوده است. 21درصد و برای گاو و گوساله  .2درصد  برای ب، و ب،غاله  23

 31ها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار همین سال بیش از  دهد که تولید گوشت قرم، در کشتارگاه نتایج حاصل از این طرح نشان می

 درصد اف،ایش داشته است.

 

 کارخانه کنسانتره تولید خوراک دام در استان مرکزی به بهره برداری می رسد
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان مرک،ی گفت: کارخانه کنسانتره تولید خوراک دام اتحادیه تعاون روستایی استان مورکو،ی بوا 

رسد  همچنین محصوالت تولیدی این کوارخوانوه بوه  های صنعتی در روزهای آینده به بهره برداری می فعالیت در حوزه تامین خوراک دام

 شود. سراسر استان ارسال می

نفر است  اظهار کورد:  3۴ه،ار تن خوراک دام و ایجاد اشتغال آن  1۳سیدحسین هاشمی با بیان اینکه ظرفیت تولید ساالنه این کارخانه 

 رسد  این انبار در زمینه تهیه و برداری خواهد می هایی است که هم،مان با کارخانه کنستانتره به بهره طرح انبار آهنگران نی، از دیگر طرح

 توزیع بذر اصالح شده فعالیت دارد که قرارداد آن با جهاد کشاورزی منعقد شده است.

درصد از بذر اصالح شده استان مرک،ی تحت نظور  ٨۳مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان مرک،ی با اشاره به اینکه در حال حاضر 

 دهند. شرکت در استان مرک،ی تولید بذر اصالح شده کشاورزی را انجام می ۴شود تصریح کرد: درحال حاضر  تعاون روستایی تولید می

تنی است  بیان کرد: در سطح استان سه سویولووی  32٦٢ه،ارتن به صورت دوکندوی  2٢هاشمی با بیان اینکه ظرفیت سیلوی میالجرد 

 نگهداری گندم مربوط به سازمان تعاون روستایی است که فعالیت یکی از این سیلوها به زودی در استان آغاز خواهد شد.

وی در خصوص می،ان گندم ذخیره شده در سیلوهای استان گفت: درحال حاضر می،ان ذخیره گندم در سیلوی آهنگران بیش از دو ه،ار و 

 تن است. 1۳٨و ه،ار و  ٨تن و در سیلوی انقالب  ۴3۷ه،ار و  ١تن  سیلوی عباس آباد  2۳۳

تن گندم  ۷2.ه،ار و ۷1انبار در استان مرک،ی تحت نظر سازمان تعاون روستایی است که در سال جاری تاکنون  3۴هاشمی اضافه کرد: 

 درصد می،ان گندم خریداری شده در سال گذشته است. ١۷خریداری شده و این می،ان گندم خریداری شده 

انبار نگهداری گندم خاطرنشان کرد: حذف این انبارها در قبل و حین خرید گندم سبب کاهش خرید گندم نسبوت  ٢وی با اشاره به حذف 

 به سال گذشته شده است.
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