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نمایشــگاه  یازدهمیــن 
تخصصی دام و طیور،شیالت و آبزیان،دامپزشکی، 
فرآورده های لبنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
و چهارمیــن نمایشــگاه تخصصــی توانمندی های 

صادراتی عشایر در یزد برگزار شد.
به گفتــه محمدرضا خبرگی مجری نمایشــگاه، 
باتوجه به پتانســیل غنی و جایگاِه برجسته استان 
یــزد در زمینــه دام و طیــور، ایجــاد فرصــت جهــت 
ارتبــاط و شناســایی شــرکت های معتبــر  برقــراری 
داخلی، آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری های 
تخصصی ارائه شــده از ســوی شــرکت کنندگان، در 
اختیار گذاشــتن فرصــت انعقاد قراردادهــای کاری، 
پیشــرفت و توســعه فعالیت های اقتصادی شرکت 
کنندگان، شناخت نیازهای مشتری، ارزیابی نحوه 
افزایــش توان صنعت دام و طیور و تولیدکنندگان و 
بهره برداران برای افزایش کیفیت تولید و رسیدن به 
اســتانداردهای جهانی و آشنایی و تبادل تجربیات 
شــرکت ها با یکدیگر از اهداِف اصلی این نمایشگاه 
اســت. او ادامــه می دهــد: بیش از 50 شــرکت کننده 
از اســتان های یزد، تهران، خراسان رضوی، فارس، 
اصفهان، قم، البرز و همــدان در این رویداد به ارائه 

دستاوردهای خود پرداختند.

خبرگــی برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در مــوارد 
مرتبــط با موضوع نمایشــگاه را از جمله برنامه های 
جانبــی یازدهمیــن نمایشــگاه دام و طیورعنــوان 
می کند و می گوید: امید که حضورکارشناسان جهاد 
کشاورزی و ارگان های مربوطه منجر به بررسی و رفِع 
مشکالت و مسائل دامداران و مرغداران و حوزه های 

زیرمجموعه آنان شده باشد.

گفتنی اســت، یازدهمین نمایشــگاه تخصصی 
آبزیان،دامپزشــکی،  و  طیور،شــیالت  و  دام 
تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  لبنــی،  فرآورده هــای 
تخصصــی  نمایشــگاه  چهارمیــن  و  وابســته 
توانمندی هــای صادراتــی عشــایر از 24 الــی 27 
آبــان مــاه 1401 از ســاعت 16 الــی 21 در شــهرک 

نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار شد.

برگزاری یازدهمین نمایشگاه دام و طیور و چهارمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای عشایر

یک رویداِد جذاب و ارزشمند

یزدی ها از گذشته راه های 
افزایِش بهره  وری را آموختند

 حضوِر هفت اســتان از کشــور در یازدهمین 
نمایشــگاه تخصصــی دام و طیوراتفــاِق خوبی 
بــود اما توقع ما را بــرآورده نکرد، زیرا باتوجه به 
پتانسیل های کشور شــاهِد حضوِر پررنگ تری 

بودیم. 
اســتان یزد علی رغِم اقلیِم خشک و شرایط 
آب و هوایــی دارد، همــواره در حوزه دامپروری 
کشــاورزی بســیار ُپرقــدرت عمــل  و خصوصــا 
کرده اســت، زیرا یزدی ها از گذشته شیوه های 
افزایِش بهره وری را با توجه به دشــواری هایی 
کــه همواره با آن دســت و پنجه نرم می کردند، 
بــا  اســت  الزم  بنابرایــن  آموختنــد،  به خوبــی 
حفــِظ ســنت، تکنولوژی هــای روز را نیــز وارِد 
بخش هایــی همچــون پــرورش دام و طیــور و 
کشــاورزی کنیــم تــا از پتانســیل های غنی مان 
باالترین بهره را ببریم، همان طور که با پرورِش 
به خوبــی  توانســتیم  بافــق  در  تیالپیــا  ماهــی 

توانایی مان را نشان دهیم.
امیــد کــه ایــن اقدامــات موجبــات پایداری 

کسب وکار در این حوزه ها شود.

افزایش اهمیت بهره وری به 
واسطه ی حذف یارانه ها

باتوجـــه بـــه حـــذِف یارانـــه  ی نهاده هـــای 
دامـــی بیـــش از همیشـــه افزایـــش بهـــره وری 
کـــرده  در واحدهـــای تولیـــدی اهمیـــت پیـــدا 
ــز  ــی جـ ــر راهـ ــن امـ ــق ایـ ــرای تحقـ ــه بـ ــت کـ اسـ
و  تولیدکننـــدگان  بهره بـــرداران،  آشـــنایی 
دامـــداران بـــا تکنولوژی هـــای روز دنیـــا نیســـت، 
و  دریچـــه   نمایشـــگاه ها  بی شـــک  بنابرایـــن 
بســـتری مناســـب هســـتند تـــا بهـــره بـــردارن 
و  خدمت رســـان  شـــرکت های  بـــا  بتواننـــد 
افزایـــش  جهـــت  در  جدیـــد  تکنولوژی هـــای 
ــوند. در  ــنا شـ ــر آشـ ــِت قوی تـ ــره وری و فعالیـ بهـ
ایـــن میـــان حضـــور فارغ التحصیـــالن و دانـــش 
آموختـــگان رشـــته های مرتبـــط بـــا ایـــن حـــوزه 
نیـــز در واحدهـــای تولیـــدی منجـــر بـــه افزایـــِش 
ــی  ــن مهندسـ ــدی و همچنیـ ــره وری و کارآمـ بهـ
شـــدن تولیـــد خواهـــد شـــد، بنابرایـــن الزم اســـت 
قشـــر  ایـــن  حضـــوِر  از  عرصـــه  ایـــن  فعـــاالِن 

باالتریـــن بهـــره را ببرنـــد.
ــِم  ــالِف اقلیـ ــزد برخـ ــتان یـ ــبختانه اسـ خوشـ
در  توانســـته  همـــواره  کویـــری اش  و  خشـــک 
حـــوزه کشـــاورزی، دامپـــروری و طیـــور عملکـــرِد 
مطلـــوب و چشـــمگیری را رقـــم بزنـــد کـــه در ایـــن 
میـــان تاســـیس و بهره بـــرداری از مجتمع هـــای 
ــیار موثـــری را در  ــزد نقـــِش بسـ ــروری در یـ دامپـ
ایـــن رشـــد داشـــته اند تـــا جاییکـــه کـــه در حـــال 
حاضـــر یـــزد یکـــی از اســـتان های پیشـــرو در 
تعـــداِد شـــهرک ها و مجتمع هـــای دامپـــروری 

در کشـــور اســـت.

ظرفیـِت غنـی اسـتان یـزد در حـوزه  تولیـد دام و 
طیـور و همـِت بهره برداران و تولیدکنندگان سـبب 
شده به واسطه مازاد، بیش از 50 درصد از تولیدات 
دامـی یـزد بـه خـارج از اسـتان صـادر شـود، در ایـن 
میـان امـا افزایـش نـرخ نهاده هـا و از سـوی دیگـر 
کشـورهای همسـایه  ضـرورِت رقابـت در تولیـد بـا 
لحـاظ  از  طیـور  صنعـِت  در  کـه  ترکیـه  همچـون 
ضریـب تبدیـل و هزینه هـا در سـطِح باالیـی قـرار 
دارنـد، بی شـک ضـرورِت برگـزاری ایـن نمایشـگاه 
ظرفیت هـا،  معرفـی  در  مشـابه  رویدادهـای  و 
آشـنایی بهره بـرداران و تولیدکننـدگان بـا آخریـن 
تکنولوژی هـا و دسـتاوردها و باال بـردِن دانِش خود 
در جهـت افزایـِش بهـره وری را دوچنـدان می کنـد.
هرچند باید گفت که خوشبختانه تولیداِت دام 

و طیـور ایـران در میـان کشـورهای همسـایه بسـیار 
ُپرطرفـدار اسـت کـه بخـِش زیادی از این اسـتقبال 
بـه نـوِع ضبـح دام ها)ضبـِح اسـالمی( برمی گـردد، 
و  تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـا  اسـت  الزم  بنابرایـن 
امکانـات در راسـتای افزایـش بهـره وری در زمینـه 
انرژی و ضریب تبدیل گام  های قوی تری برداریم. 
خوشـبختانه در حـال حاضر در ایـران انـرژی ارزان 
در اختیـاِر تمـاِم تولیدکننـدگان و بهره بـرداران قـرار 
کـه بـه مـرور تامیـن انـرژی  دارد امـا بدیهـی اسـت 
کـه بی شـک برگـزاری چنیـن  دشـوار خواهـد شـد، 
نمایشـگاه هایی در ایـن زمینـه نیز می تواند بسـیار 

تاثیرگذار باشـد. 
و  آمـوزش  نظـارت،  لـزوِم  بـر  بایـد  پایـان  در 
گاه سـازی و افزایـِش بهـره وری  مشـاوره در جهـِت آ

کـه در ایـن زمینـه نقـِش شـرکت های  کـرد  تاکیـد 
دانش بنیان و حضورشان در کناِر تولیدکنندگان و 
بهره برداران غیر قابل انکار است که خوشبختانه 
در ایـن دوره از نمایشـگاه دام و طیـور نیـز در کنـاِر 
حضوِر کارشناسـاِن خبره سـازمان جهاد کشـاورزی 
گاهی بخشـی و اطالع رسـانی و عشـایر و  در جهِت آ
دستاوردهایشـان، شـاهِد فعالیـِت تعـدادی از ایـن 
شرکت ها نیز بودیم، که حضوری بسیار خوشایند 

و بی شـک تاثیرگـذار بـود.
همچنیـن الزم اسـت از حضـور متفـاوِت جهـاد 
بـه  نیـز  نمایشـگاه  از  دوره  ایـن  در  یـزد  کشـاوری 
عمومـی  روابـط  تالش هـای  و  اقدامـات  واسـطه 
نیـز یـاد کنیـم، چراکـه بی شـک نتایـِج ایـن حضـور 

ارزشـمند خواهـد بـود.

یادداشت یادداشتیادداشت

سید مسعود عظیمی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و 

توسعه منابع استانداری یزد

محمدرضا خلف باغی
رییس سازمان نظام مهندسی جهاد 

کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

سید ابوالفضل وکیلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

استان یزد

ویژه یازدهمین نمایشگاه دام و طیور و چهارمین نمایشگاه 
ضرورِت توجه به ترکیبی تخصصی دستاوردهای عشایر

چالش برانگیز 
با عنواِن "امنیت غذایی"

امنیت غذایی باتوجه به رشِد جمعیت، یکی 
از اصلی تریــن مســائلی اســت کــه اکثر کشــورها 
همواره روی آن تمرکز دارند، اهمیت این مسئله 
زمانی بیشتر به چشــم می آید که برخی مناطق 
در سراســِر دنیا بــا کمبــوِد موادغذایی باکیفیت 
مواجه هستند، خوشبختانه اما در ایران باتوجه 
بــه موقعیــت جغرافیایی و بســتِر مناســب برای 
پــرورش دام، طیــور و آبزیــان و از ســوی دیگــر 
پوشــش گیاهی مطلــوب، این مســئله هیچ گاه 
باعِث بروز مشکِل جدی برای ساکناِن آن نشده 
اســت. بــا این وجــود به خصوص در ســال های 
اخیــر فعــاالن ایــن حــوزه درصــدد دســتیابی به 
دانش و فناوری های نوینی هستند که بتوانند با 
روش های ارزان تر، با کمیت و کیفیتی باالتر، این 
ظرفیت ها را برای برآوردن نیازهای تغذیه ای به 
حداکثر برســانند تا تمــاِم اقشــاِر جامعه بتوانند 
از تغذیه ای ســالم، مقوی و بهداشــتی بهره مند 

شوند.
صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان نیز قدمتی 
بیش از 70 سال در کشور دارد و جایگاه مطلوبی 
را در بازارهــای صادراتــی بــه خــود اختصــاص 
داده کــه این امر نشــان دهنده کیفیِت مطلوِب 
محصــوالِت مرتبــط بــا این صنعت و پتانســیلی 
اســت که برای رقابت ایجاد شده، که الزم است 
با تدابیِر ویژه بیشترین بهره برداری را باتوجه به 

نیاِز دنیا از این صنعت کرد.
بی شک پرورش دام و طور و شیالت از صنایِع 
بسیار موثر در ایجاد ارزِش افزوده، اشتغال زایی و 
به طور کلی رشِد اقتصاِد کشور است و الزم است 
به طــور ویــژه مــورد حمایــت و توجه دولــت قرار 
گیــرد، زیرا این صنعت با ســالمِت جامعه به طور 
مســتقیم ارتبــاط دارد و حیــاِت اقتصــادی یک 

کشور را تضمین می کند.
ایــن دوره از نمایشــگاه دام، طیــور، شــیالت 
و آبزیــان با هدف اصلی حمایــت از این صنعِت 
بــزرگ و فعــاالِن آن و بررســی چالش هــای ایــن 
حــوزه برگــزار خواهــد شــد و امید کــه بتوانیم به 

دستاوردهای قابل قبولی دست یابیم. 

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد

پنج شنبه 26 آبان 1401     17 نوامبر 2022    22 ربیع الثانی 1444   سال هفتم   شماره  144   8 صفحه

در این شماره می خوانید

صفحه    2

صفحه    2

صفحه    4

صفحه   5

زی استان یزد: مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاور
پس زمینه رشِد مرغ های عرضه شده در 

بازار یک فرایند صد ساله است

زی تاکید می کند: مدیر امور دام سازمان جهاد کشاور
جایگزینی دام های ُپرتولیِد

 مقرون به صرفه با دام های کم تولید 

این مردماِن نجیب و همیشه همراه
امسال هم ُخشکسالی دامن ایالت را 

گرفته است

بازاِر کساد هنر جهانی
تولید خوب بستگی به فروش دارد

نیمی از تولیدات دامی استان یزد صادر می شود
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کیــد  پزشــکان همــواره بــه هــزار و یــک دلیــل تا
می کنند مصرِف گوشِت سفید را بیش از گوشت قرمز 
در ســبد غذایی خود قرار دهیم، ارزش غذایی باال، 
البته عالقه بســیاری از افراد به گوشــت مرغ ســبب 
شــده، این ماده غذایی سرشــار از پروتئین به یکی 
از ُپرمصرف تریــن و ُپرطرفدارتریــن مــواد غذایی در 
سراسر جهان تبدیل شود، اما یکی از دغدغه هایی 
که به خصوص در سال های اخیر در میاِن بسیاری 
گیر شده، بحِث  از مصرف کنندگاِن گوشــت مرغ فرا
به اصطــالِح عامیانــه "مرغ هــای هورمونی" اســت. 
این نمایشــگاه فرصتی خوبی بود تا در این مورد با 
حســین محمدزاده، مدیر امور طیور سازمان جهاد 

کشاورزی استان یزد، گفتگو کنیم. 

"مرغ هــای به اصطالح هورمونی" ترکیِب درســت و  
باورِ منطقی است؟

همــواره ایــن ســوال در بیــن عامه مــردم مطرح 
اســت کــه چــرا مرغــی کــه از آن در بهتریــن شــرایط 
نگهــداری می کننــد حتــی طــی 6 مــاه هم بــه وزِن 
ایــده آل نمی رســد اما در ســالن مرغــداری ظرف 40 
روز مرغ هــا وزنــی بین دو 2 تــا 3 کیلوگرم می گیرند. 
بایــد گفــت پــس زمینــه ایــن رشــد یــک فرایند صد 
ســاله و حاصــل فرایند اصالح نژادی اســت. درواقع 
ذات مرغ دلیِل این رشد شده است. با این توضیح 
کــه در یــک دوره دام و پرندگانی که رشــد بیشــتری 
داشــته اند بــه عنوان والدین نســل بعدی انتخاب 
کی که برخی  شــده اند. در مورد هورمون هــای خورا
معتقدنــد به طیور خورانده می شــود هم باید گفت 
ایــن هورمون هــا بــه دلیــِل ساختارشــان در معــده 
منحــل می شــود و بــه همین دلیــل امــکان این امر 
وجــود نــدارد، بنابرایــن راِه حــل در مــورد ایــن نــوع 
هورمون هــا تزریق اســت که عمال به دلیِل شــرایط، 
قیمــِت بــاال و تعداِد مرغ هــا امکان پذیر نیســت. در 
مــورد هورمون هــای اســتروییدی هــم بایــد گفــت 
اســتفاده از ایــن نــوع هورمون هــا در میــاِن برخــی 
ورزشــکاران متداول است که البته نیاز به تمرینات 
سخت و استفاده از وزنه برای عضله سازی دارد که 

عمال استفاده از آن برای مرغ ها دور از ذهن است.

در مــورِد تزریِق آنتی بوتیک ها چطور؟ نگرانی وجود 
ندارد؟

در ایــران همچون ســایِر کشــورها همــواره دوره 
حذف دارو تا کشتار رعایت می شود. بسیار شنیده ایم 
که می گویند در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها، 
باکتری هــای مقــاوم در بدن طیور ایجاد می شــود 
کــه برای جامعه انســانی خطــر دارد؛ توضیح اینکه 
ایــن موضــوع بیشــتر در مــورد آنتی بیوتیک هــای 
محرک رشــد مطرح است که خوشبختانه در ایران 
بســیار کــم از آن اســتفاده می شــود. در کشــورهای 
اروپایــی این نوع آنتی بیوتیک ها اســتفاده می شــد 
کــه به طــوِر کامل حذف شــده و آن هــا از روش های 
جایگزین و داروهای  گیاهی، اسانس های گیاهی، 
پروبیوتیک ها و اسیدهای آلی استفاده می کنند که 
در کشور ما نیز این محصوالت تولید و وارد می  شود 
و تولیدکننــدگان و بهره بــرداران بــا این محصوالت 
آشــنا شــده و وارد سیسســتم تولیــد خــود کرده انــد. 

بنابراین هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. 

عــالوه بــر این مــورد افزایــِش تولید و بهبــوِد کیفیِت 

تولیداِت طیور به چه موارِد دیگری بستگی دارد؟
مبحــث جدیــدی وارد مبانــی دامپــروری شــده 
تحــت عنــوان رفــاه و آســایِش پرنــدگان. درواقــع 
بــه  کــه  هســتند  بســته ای  فضــای  مرغداری هــا 
تکنولوژی نیــاز دارند. پرورش دهندگان باید اقلیم 
مرغــداری را تحــت کنترل بگیرند، تــا از تاثیر منفی 
شــرایط محیطــی در امــان بمانند. کیفیِت بســتر و 
قفس ها نیز از مواردی است که در افزایِش سالمت 
و بهره وری طیور نقِش مهمی دارد. بی شک کیفیِت 
سالن های پرورش طیور در افزایش بهره وری بسیار 
تاثیرگــذار اســت و تولیدکنندگان بایــد به این نکته 

توجه ویژه داشته باشند.

در مورِد جایگاه و وضعیِت استان در تولیداِت طیور 
بفرمایید؟

یــزد بــا تولید بیــش از 6۸ هزار تن انواع گوشــت 
طیور، در پرورش و تولید گوشــت بلدرچین و کبک 
در کشور رتبه نخست را دارد. همچنین یزد با 675 
واحد مرغ گوشــتی، 6۸ هزار تن گوشــت انواع طیور 
را تولیــد می کنــد. وجوِد 41 واحد مــرغ تخم گذار نیز 
سبِب تولیِد بیش از 35 هزار تن تخم مرغ می شود. 
همچنیــن 220 تــن آماِر تولیــد ما در زمینه گوشــت 

بلدرچین اســت که الزم اســت اعالم کنــم 50درصِد 
تولیــدات طیور یزد، مازاد بر نیاز اســتان اســت و به 
همین دلیل به استان های همجوار صادر می شود.

اصلی ترین چالِش این حوزه چیست؟
حــذف ارز ترجیحی، واحدهای پــرورِش طیور را 
به واســطه افزایِش قیمت نهاده ها با چالش مواجه 
کرد، زیرا قیمت محصول تمام شــده در مقایســه با 
قیمتــی کــه در اختیار خریــدار قرار می گرفــت، باالتر 
بــود، در ایــن میان حــدود 30 درصــد تقاضا کاهش 
کــرد و ایــن مســئله برخــی تولیدکننــدگان را  پیــدا 
متضــرر کــرد. هرچند به مروِر زمان مصــرف به روال 
عادی بازگشــت و قیمت ها اصالح شــد اما بی شک 
الزم اســت در مــورِد این مســئله اقداماتی اساســی و 
کارشناســی صورت گیرد تا تولیــداِت طیور با قیمِت 
واقعــی و کارشناســی شــده در بــازار عرضه شــوند تا 
هم از ضرِر تولیدکنندگان جلوگیری شــود و هم نیاِز 
مصــرف کنندگان بــرآورده شــود. بــرای تحقق این 
امــر هــم راهی جز خــارج شــدِن قیمت هــا از حالت 
دستوری نیست. حتی به عقیده من، قیمت ها باید 
در ساختاِر عرضه و تقاضا انجام شود، زیرا به دلیِل 
بسترســازی صورت گرفتــه در دهه های اخیر نباید 

نگران عرضه و تقاضا باشیم.

امکان صادرات هم داریم؟
بله حتما. زیرا ظرفیت های ایجاد شــده، ســبب 
شــده هیچــگاه بــا کمبود مواجه نشــویم پــس باید 
بســتر فراهم شود و به سمت صادرات برویم. البته 
بحِث رقابت با تولیدکنندگان همسایه چالش این 
گر بهره وری باال رود روی این  روزهای ما اســت که ا
مسئله تاثیر بسیار مثبتی دارد. سازمان دامپزشکی 
نیز باید بحث پایش محصوالت سالم بریا صادرات 
را باقدرت بررسی کند، البته این به این معنی نیست 
که محصوالت موجود ناسالم هستند بلکه هر کشور 
برای خود استانداردها و مقررات مشخصی را برای 
واردات دارد کــه بایــد باتوجه به ایــن پروتکول ها و 

استانداردها به سمت صادرات گام برداریم.

ترکیـــِب بهـــره وری پاییـــن و تالش بـــرای بـــاال بردِن 
ســـطِح آن را این روزها از زباِن بسیاری از کارشناساِن 
ایـــن حـــوزه می شـــنویم، در ایـــن زمینـــه توضیـــح 

بفرمایید.
بلـــه دقیقا. این روزها یکـــی دیگر از چالش های 
ایـــران   ایـــن حـــوزه، میـــزاِن بهـــره وری در  اصلـــی 
اســـت، با ایـــن توضیح کـــه وزِن یک مرغ گوشـــتی 
در 45 روزگـــی حداقـــل  500 گرم پایین تر از شـــرایِط 
ایـــده آل اســـت اســـت و درواقـــع ســـود از آِن کســـی 
اســـت که حتی نســـبت بـــه نیم کیلو هم حســـاس 
گاهی اش به روز باشـــد، یـــا در تولیداتی همچون  و آ
تخم مرغ حـــدوِد 5 تا 5/5 کیلوگرم به ازای هر مرغ 
در یـــک دوره پـــرورش تخـــم مـــرغ کم تـــری داریم 
کـــه رفـــِع این مســـئله حمایـــت بخـــش خصوصی، 
دولتی و فعاالِن حوزه تکنولـــوژی و تولید کنندگاِن 
محصوالتی که باعث افزایش بهره وری می شـــوند 
را می طلبـــد، تـــا بـــه پتانســـیل ژنتیکـــی کـــه بـــرای 
ســـویه های امـــروزی تعریـــف شـــده دســـت یابیم. 
درواقـــع ما می توانیم اصِل گمشـــده بهـــره وری را با 
ارتقاء تاسیســـات و محصوالت افزودنی و مکمل ها 

پیدا کنیـــم و به هدفمان برســـیم.

برگـــزاری نمایشـــگاه ها را تـــا چـــه میـــزان در افزایِش 
بهـــره وری و در کل رشـــِد این حـــوزه موثر می دانید؟

نمایشگاه ها بســـتر بســـیار خوبی برای افزایِش 
بهـــره وری هســـتند زیـــرا تولیدکننـــدگان و فعـــاالن 
حوزه هـــای مرتبـــط بـــا طیور بـــه ارائـــه محصوالت 
همچنیـــن  و  می پردازنـــد  خـــود  دســـتاوردهای  و 
در ایـــن فضـــا امـــکاِن بررســـی و شـــناخِت نیازهای 
تولیدکننـــدگان و انتقال تجربه وجـــود دارد. ارتباط 
بـــا  حـــوزه  ایـــن  فعـــاالن  و  تولیدکننـــدگان  میـــان 
یکدیگـــر جهـــت انتقـــال تکنولوژی بـــه واحدهای 
پـــرورش و تولید نیـــز از دیگر امکاناتی اســـت که در 

ایـــن بســـتر فراهم می شـــود.

زی استان یزد: مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاور

پس زمینه رشِد مرغ های عرضه شده در بازار یک فرایند صد ساله است
خبری از هورمون نیست

جایگزینی دام های ُپرتولید مقرون 
بــه صرفــه بــرای دامــدار بــا دام هــای 
کم تولیــِد بــرای تامیــِن غــذای ســالم 
قــرار  کار  در دســتور  کــه  سال هاســت 
گرفته است. بز سانن، آلپاین، مورسیا 
از جملــه دام هــای ســبک پرتولیــدی 
هســتند کــه محصــوالت آن هــا عالوه 
بــر کمیت از کیفیــِت باالیــی برخوردار 

است.
به گفته عباس تیموری مدیر امور 

کید بر مزیت دام های تولید  دام ســازمان جهاد کشــاورزی، تا
بیشتر در زمینه کیفیت و سالم بودِن محصوالِت آن ها است. 
بــرای مثال چربی شــیر نژاد مورســیا حــدود 5/7 دهم درصد 
اســت که تقریبا نســبت بــه دام های بومی حــدود 1/5 درصد 
چربی شیر باالتری دارد اما از نظر پروتئین با بز نژاد ندوشنی 

به عنواِن نژاد بومی استان یزد برابری دارد.
تیموری ادامه می دهد: بز مورسیا یکی از مشهورترین انوع 
نــژاد بــز در جهان اســت و در برابر گرما مقاومت نســبتا خوبی 
خ تولید خوبی در شرایط خشک  دارد. به عالوه تولید شیر و نر
و تغذیه نامناســب دارد، بنابراین این نژاد ســازگاری مناسبی 
بــا اقلیم گرم و خشــک اســتان یزد دارد، مقاومت بــاال در برابر 
بیمــاری و تــواِن بــاالی راهپیمایــی در مناطــق کوهســتانی از 
دیگر مزیت های این نژاد اســت، بنابراین می تواند جایگزین 
نــژاد بومــی اســتان شــود و پــرورش ایــن نــژاد را به دامــداران 

توصیه می کنیم.
او تصریــح می کنــد: ایــن بزهــا به دلیــل زندگــی در مناطق 

و  گــرم  بیابانــی  نیمــه  و  گرمســیری 
خشــک جنــوب شــرقی اســپانیا توان 
زیــادی بــرای تحمل شــرایط ســخت 
کرده انــد و بــا قــدرت  محیطــی پیــدا 
چرای باالیشان تولید شیر بسیار قابل 
توجهی دارند. همین موضوع موجب 
شــده که این نژاد به مناطق مختلف 

جهان صادر شود.
به گفتــه او، در دنیا بزهای ســانن 
نیــز بــه دلیــل توانایــی زیادی کــه در 
تولید شیر غنی دارند، بسیار شناخته 
شــده و ُپرطرفدارهســتند. امــا بــه جــز 
خ زاد  شــیر، فوایــد دیگری از جملــه نر

و ولــد مناســب و ســازگاری خــوب بــا 
شرایط مختلف جغرافیایی را نیز دارند 
. ایــن نژاد نیز مقاومت باالیی در برابر 
بیماری هــا دارنــد. البته این دســته از 
کثر  حیوانات اهلی برای اینکه به حدا
تــوان تولیــدی خودشــان دســت پیدا 
کنند، نیازمند شرایط مطلوبی از جمله 
داشتن جایگاه مناسب و تغذیه خوب 

هستند.
از  بهینــه  اســتفاده  تیمــوری 
محصوالِت دامی تولید شــده را عمده دغدغه ســازماِن جهاد 
کشــاورزی می دانــد و می گویــد: حــدود 900 هــزار دام ســبک 
شــامل گوســفند و بــز در اســتان یزد وجــود دارد و حــدود 140 
هزار راس گاو و گوساله که این دو گونه دامی به طوِر مطلوب 
سبد غذایی خانوار را در زمینه شیر خام و گوشت قرمز تامین 

می کنند. 
کیفیت  به گفته او، تولید و اســتفاده از محصوالت دامی با
امــر  ایــن  تحقــق  بــرای  و  دارد  قــرار  کاِر  دســتور  در  همــواره 
آموزش هــای الزم بــه دامــداران ارائه می شــود و دامــداران نیز 
کیفیت  ملزم به به کار بستِن آموزش ها هستند تا محصوالتی با

در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی به مصرف کنندگان 
محصــوالت دامــی گوشــت و شــیر خــام توصیــه می کنــد: این 
کــز مجــاز و دارای پروانــه بهداشــت تهیه  محصــوالت را از مرا
کنند تا اســتانداردهای الزم را رعایت کرده باشــند زیرا سالمت 

این دو محصول تاثیر مستقیم بر سالمت انسان ها دارد.

زی تاکید می کند: مدیر امور دام سازمان جهاد کشاور

جایگزینی دام های ُپرتولیِد
 مقرون به صرفه با دام های کم تولید 
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امـــروزه در صنعـــت دام و طیـــور تهیـــه مـــواد 
ــن  ــوان را تامیـ ــدن حیـ ــاز بـ ــام نیـ ــه تمـ ــی کـ کـ خورا
کنـــد اقدامـــی مهـــم و علمـــی محســـوب می شـــود، 
نـــه تنهـــا  کـــه  ک دام  فراینـــدی در تولیـــد خـــورا
ویتامین هـــا و انـــرژی بـــدن حیـــوان را بـــه طـــور 
ــن  ــی ایـ ــاِر میکروبـ ــه بـ ــد بلکـ ــن می کنـ ــل تامیـ کامـ
تولیـــدات را هـــم بـــه حداقـــل کاهـــش می دهـــد.

زریـــن  شـــرکت  مدیر عامـــل  امینـــی  رضـــا 
تولیدکننـــدگان  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  یـــزد  دانـــه 
ــابقه فعالیـــت،  ــال سـ ــا 10 سـ ــاده بـ ک دام آمـ ــورا خـ
متمایـــز  ویژگی هـــای  و  مشـــخصات  تشـــریح  در 
ک  خـــورا تولیـــد  می گویـــد:  محصـــوالت  ایـــن 
مـــواد   زیســـتی  امنیـــت  هـــدف  بـــا  آمـــاده  دام 
غذایـــی ایـــن حیوانـــات تولیـــد می شـــود؛ درواقـــع 
ایـــن  فرموالســـیون  در  کـــه  فرآیند هایـــی  طـــی 
و  میکروبـــی  بـــاِر  می شـــود  انجـــام  محصـــوالت 
بـــه  دام  ک  خـــورا احتمالـــی  آفالتوکســـین های 

می یابـــد. کاهـــش  حداقـــل 
تولیـــد  کارخانه هـــای  در  اینکـــه  بیـــان  او 
ــکل،  ــر شـ ــیون، تغییـ ــاده فورمالسـ ک داِم آمـ ــورا خـ
پخـــت و فـــراوری ایـــن مـــواد بـــا هـــدف کاهـــش 
آلودگـــی انجـــام می شـــود، توضیـــح داد: زمانی کـــه 
گفتـــه شـــده تولیـــد  ک دام بـــا شـــیوه های  خـــورا
ـــرد  ـــورت می گی ـــی ص ـــم و علم ـــی مه ـــود اقدام می ش
کـــه نـــه تنهـــا تمامـــی نیازهـــای تغذیـــه ای بـــدن 
بـــر  عـــالوه  بلکـــه  می کنـــد  تامیـــن  را  حیـــوان 

تامیـــن ســـالمت مصرف کننـــده نهایـــی در تولیـــد 
محصولـــی کـــه بـــه دســـت انســـان می رســـد هـــم 

دارد. نقـــش 
ســـنتی  تولیـــد  تفـــاوِت  توضیـــح  در  امینـــی 
ایـــن  تفـــاوت  گفـــت:  دام  ک  خـــورا علمـــی  و 
محصـــوالت در فراینـــد تولیـــد آن اســـت، درواقـــع 
ک  خـــورا کـــه  دامداری هایـــی  و  مرغداری هـــا 
دام را بـــه صـــورت ســـنتی تهیـــه  می کننـــد فاقـــد 

فرایند  هـــا و اقدامـــات فنـــی الزم بـــه جهـــت کاهـــش 
بـــاِر میکروبـــی مـــواد غذایـــی هســـتند، ایـــن درحالـــی 
اســـت کـــه بـــه طـــور مشـــخص در کارخانه هـــای 
ــه  ک اضافـ ــورا ــه خـ ــی بـ ک دام افزودنی هایـ ــورا خـ
کـــه بـــار میکروبـــی و آفالتوکســـین های  می شـــود 
کاهـــش  جـــذب شـــده را در حـــد قابـــل توجهـــی 
می دهـــد، درواقـــع فراینـــد تولیـــد و پخـــت در ایـــن 
کارخانه هـــا بـــا بخـــار انجـــام می شـــود کـــه همیـــن 

ـــی دارد و در  ـــی را در پ ـــی احتمال ـــش آلودگ ـــر کاه ام
نهایـــت آلودگی هـــا در الشـــه گوشـــت و یـــا در ســـایر 

محصـــوالت را هـــم بـــه حداقـــل می رســـاند .
ایـــن تولید کننـــده بـــا بیـــان  اینکـــه صـــد درصـــد 
ک دام وارداتـــی و  مـــواد اولیـــه بـــرای تولیـــد خـــورا
از کشـــورهای روســـیه، اوکرایـــن، رومانـــی و برزیـــل 
تامیـــن می شـــود توضیـــح داد: مـــواد اولیـــه تولیـــد 
ک دام شـــامل دانـــه ذرت، جـــو و کنجالـــه   خـــورا

مـــواد  درواقـــع  اســـت،  کلـــزا  کنجاله هـــا  و  ســـویا 
تشـــکیل دهنـــده ایـــن کنســـتانتره بایـــد از انـــواع 
کربوهیدرات هـــا،  کنجاله هـــا،  پروتئین هـــا، 

باشـــد. و ویتامین هـــا  مـــواد معدنـــی  چربی هـــا، 
از  اولیـــه  مـــواد  تامیـــن  اینکـــه  بیـــان  بـــا  او 
ــود  ــامل می شـ ــی را شـ ــم اندکـ ــی حجـ ــع داخلـ منابـ
گفـــت: طـــی چنـــد  در تشـــریح وضعیـــت واردات 
ارز  قیمـــت  اصـــالح  از  پـــس  به ویـــژه  اخیـــر  مـــاه 
تامیـــن ایـــن مـــواد بـــه نســـبت گذشـــته در شـــرایط 

گرفتـــه اســـت. مطلوبـــی قـــرار 
رونـــد  همخوانـــی  عـــدِم  ادامـــه  در  امینـــی 
از  را  دســـتوری  قیمت هـــای  و  تقاضـــا  و  عرضـــه 
ــف  ــت توصیـ ــن صنعـ ــش روی ایـ ــای پیـ چالش هـ
کـــرد و افـــزود: بـــرای مرغـــدار و دامـــدار فعالیـــت در 
وضعیـــت گفتـــه شـــده توجیـــه اقتصـــادی نـــدارد 
و متاســـفانه بـــه همیـــن دلیـــل تعـــداد زیـــادی از 
مرغداری هـــا و دامداری هـــای کوچـــک بـــه دلیـــل 
نبـــود حاشـــیه ســـود و امنیـــت ســـود از ایـــن صنعـــت 

رفته انـــد. کنـــار 
ایـــن  مصـــرف  بـــازار  تشـــریح  در  ادامـــه  در  او 
تولیـــدات گفـــت: محصـــوالت ایـــن شـــرکت عـــالوه 
اســـتان های  و  اســـتان  نیـــاز داخلـــی  تامیـــن  بـــر 
کشـــور  ک داِم شـــمال و جنـــوب  هم جـــوار خـــورا
را هـــم پوشـــش می دهـــد، امـــا بـــه دلیـــل وجـــود 
محصـــول  صـــادرات  امـــکان  صادراتـــی  موانـــع 

فراهـــم نیســـت.

رین دانه یزد: مدیر عامل شرکت ز

ک داِم آماده، تضمیِن علم برای امنیت غذایی دام و طیور خورا

پودر چربی یکی از منابع مهم تامین انرژی مورد نیاز جیره 
حیوانی اســت؛ البته تامین انرژی تنها خاصیت این محصول 
نیســت و نقش هــای دیگــری را هــم ایفــا می کنــد؛ درواقع این 
مکمل باعث افزایش تولید شیر، کاهش خطر افت چربی شیر، 
بهبود تولید مثل، جلوگیری از ابتال به کبد چرب و ایمنی بدن 

دام و طیور می شود. 
شــرکت کیمیا رشــد صنعت البرز تولید و عرضــه کننده انواع 
افزودنــی، مکمل و پودرهای چربی اســت و مدیران آن بر این 
کیــد دارند که ایــن مجموعه دارای سیســتم تامین  موضــوع تا
مــواد اولیــه مرغــوب، تکنولــوژی تولید بــه روز، نیروی انســانی 
زیســت  و  بهداشــتی  اصــول  رعایــت  و  متعهــد  و  متخصــص 
محیطی اســت که این مســائل حکایــت از کیفیت محصوالت 

این شرکت دارد. 

محصوالت ارگانیک
مجتبی رزمی مدیر شــرکت کیمیا رشــد صنعت البرز با اشاره 
بــه ایــن موضوع که مکمل هــای چربی از الزامــات صنعت دام 
و طیــور اســت، می گویــد: ایــن مکمل ها پیــش از ایــن وارداتی 
بــود امــا در حال حاضــر به همت چند شــرکت داخلــی، امکان 
خروج ارز از کشــور کاهش پیدا کرده اســت. به گفته ی مجتبی 
رزمــی، محصــوالت کیمیا رشــد صنعت البــرز، ارگانیــک بوده و 
متخصصان این شرکت از منابع چربی حیوانی، طیور و گیاهی 

برای تولید محصوالت خود استفاده می کنند. 
وی در مــورد تأمیــن مــواد اولیــه محصــوالت ایــن شــرکت 
می گویــد: مــواد اولیــه قبــال وارداتــی بــود ولــی مــا بــرای تولیــد 
محصــوالت بــر اســاس بضاعت داخل کشــور، از مــواد اولیه ی 
داخلــی اســتفاده می کنیــم و هیــچ وابســتگی بــه محصــوالت 

وارداتــی نداریــم. به گفتــه ی مدیر این مجموعه، این شــرکت 
طیف وســیعی از محصوالت چربی، تولید شــده از منابع روغن 
گیاهــی و حیوانــی را مطابــق با نیــاز اختصاصی مشــتریان را به 

آن ها ارائه می دهد.  

ِحمایت از تولید داخلی
ایــن  اصلــی  اولیــه ی  مــواد  عنــوان  بــه  روغــن  از  وی 
نــوع مکمل هــا نــام می بــرد و ادامــه می دهــد: مــا بــر اســاس 

پروفایل های اســیدهای چرب روغن توانستیم دانش را بومی  
کــرده و کل دســتگاه هــم ابتکار ایــن مجموعه اســت. البته ما 
تــالش می کنیــم بــرای هر نــوع دامــی از اســب و شــتر گرفته تا 
طیــور، به طــور اختصاصی پودر چربــی مخصوص به خودش 

را تأمین کنیم. 
رزمــی بــا بیان این موضوع که با توجه به نیاز باالی صنعت 
دام و طیور به این مکمل ها، بایســتی از تولید  داخلی حمایت 
شــود، می گویــد: نیــاز امــروز صنعــت دام و طیــور بــه مکمل هــا 
بــاالی ۸0 هــزار تــن در ســال اســت و تولید محصــوالت داخلی 
کــه رقیــب مــا در اصــل  هــم پاســخگوی نیــاز بــازار نیســت چرا
تولیدکننــدگان خارجــی هســتند، بنابرایــن مــا تولیدکننــدگان 
داخلی بایســتی برای تولید بیشتر مکمل ها از یکدیگر حمایت 

کنیم.  
وی از مزایای استفاده از پودر چربی خالص در جیره ی دام 
بــه مواردی از جمله ســهولت اختــالط با جیره بــه دلیل حالت 
پــودری و گرانولــی محصــول، ثابــت بــودن کیفیــت و ترکیــب 
محصول، بهبود کیفیت تخمک و میزان لقاح و افزایش تولید 

شیر اشاره می کند. 

فرمول خاِص شرکت
بــه گفتــه ی رزمی مــوردی که محصــوالت ایــن مجموعه را 
از دیگــر محصــوالت مشــابه متمایز می کند این اســت که پودر 
چربی کیمیا رشــد صنعت البرز گرانوله بوده و تکنولوژی تولید 

آن نیز مشابه محصوالت خارجی است. 
مجتبی رزمی معتقد است که شرکت کیمیا رشد صنعت البرز 
که الگوی  در مورد پودر چربی پالس حرف برای گفتن دارد چرا
ســاخت آن خاص و مربوط به خود شــرکت اســت و مشــابهتی 

مختــِص  آن  فرمــول  و  نــدارد  داخلــی  نمونه هــای  دیگــر  بــا 
متخصصان خود شرکت است.

عدِم شناخِت محصول
و  و شــناخت دام داران  گاهــی  آ کننــده، عــدم  تولیــد  ایــن 
مرغ دارها نســبت به ضرورت اســتفاده ایــن مکمل های چربی 
را از بزرگ تریــن چالش هــای تولیــد پــودر مکمل هــای چربــی 
می دانــد و ادامــه می دهــد: بعضــی از مرغ دارهــای مــا به جای 
پــودر مکمــل از روغن اســتفاده می کنند که ایــن روش در دنیا 

منسوخ شده است. 
وی به این موضوع نیز اشاره می کند که قیمت تمام شده ی 
محصول، در بعضی مواقع باعث می شود قیمت جیره افزایش 
پیــدا کنــد و بــه علــت اینکــه قیمت گوشــت دســتوری اســت، 

دامدار نمی تواند بین هزینه های خود تعادل برقرار کند. 

 مانع از خروج ارز
رزمی از شــرکت های خارجی هم به عنوان مشــکالت اصلی 
تولیــد یــاد می کنــد و می گویــد کــه ایــن شــرکت ها، در پوشــِش 
واردکننــده از ارز دولتــی کــه ارزان تــر اســت، اســتفاده می کننــد 
و  ایــن موضــوع بــه خودی خــود، باعــث ضربه زدن بــه تولید 

می شود.  
وی معتقــد اســت کــه محصوالت تولیــدی آن ها پــا به پای 
محصوالت خارجی اســت و حتی مزیت هایی هم نسبت آن ها 
دارد: جیره مکمل های داخلی در طول سال در دسترس است 
که این موضوع  باعث تازه بودن محصول می شود و البته که 
تولید مانع خروج ارز از کشور می شود و برای کارگران ایرانی نیز 

ایجاِد اشتغال می کند. 

: ز مدیر شرکت کیمیا رشد صنعت البر

ُمکمل های پودر چربی، َمحصولی ِاستراتژیک در َصنعت دام و طیور کشور

نگارگــر عالمــی را تصویر می کند که چشــم دیگری شــاهد 
آن است و این عالم بهشت است و به همین دلیل است که 
می گویند نگارگران تصویر بهشــت می کشــند. هنــر نگارگري 
یکي از هنرهاي اصیل و ارزشــمند ایراني اســت، هنري که در 
ح اســت ولی در ایران حمایت چندانی  جهان به خوبي مطر
از هنرمندان این صنعت نمی شــود. هنر نگارگری به صورت 
مشترک توسط کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان 
و ازبکستان به عنوان پانزدهمین میراث ناملموس ایران در 

فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است.
یاســمن ایران جوی سلماســی هنرمند جوان نگارگری که 

ک نائین در یازدهمین نمایشگاه  از سوی شرکت تعاونی فرتا
دام و طیــور یــزد شــرکت کــرده اســت، او در مورد کســب و کار 
خود می گوید: صنعت نگارگری در اصفهان بسیار رواج دارد، 
بطوریکه این شــهر را به عنوان یکی از پایگاه های نگارگری 
در دنیــا می شناســند. نگارگــری یــک هنــر ظریــف و بــا یــک 

پیشینه ی قدیمی است.  
آنهــا  تولیــد  کارهــای  ایــن هنرمنــد جــوان،  گفتــه ی  بــه 
بیشــتر بر روی مس و یا تخته نرد اســت که کار دســت زنان 
خانــه دار اســت : در حــال حاضــر در کارگاه ما 10 نفر مشــغول 
به کار هستند چه بر روی مس و چه بر روی خاتم که بعد از 

یادگیری و آموزش، در همان کارگاه فعالیت می کنند. 
یاســمن ایــران جــوی در مــورد بــازار فــروش محصــوالت 
خــود می گویــد: کارهــای ما هم فــروش داخلــی دارد و هم به 
کشــورهای مختلفی صادر می شــود البته شــرکت مــا هنوز به 
بحث صادرات وارد نشده اما ما با کسانی کار می کنیم که در 

حوزه صادرات فعالیت دارند. 
این هنرمند از کســادی بازار در این روزها گالیه مند اســت 
و ادامه می دهد: به علت نوسان قیمت ها، این روزها فروش 
گر ما فروش مناسبی نداشته باشیم،  ما بسیار پایین است و ا

نمی توانیم تولید خوبی هم داشته باشیم. 

بازاِر کساد هنر جهانی

تولید خوب بستگی به فروش دارد
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بــرای این که اهمیت عشــایر را در اقتصاد ایران بدانیم، 
کافی اســت به بخشــی از آمارهای وزارت کشاورزی مراجعه 
کنیم. براســاس این آمار عشایر کشور 2۸  میلیون رأس دام 
دارنــد کــه ســهمی حــدود ٢٨ درصــد از جمعیت دام ســبک 
کشــور است و جالب اینکه براســاس اعالم وزارت کشاورزی 
١٩٠ هــزار تن گوشــت قرمز که معادل ٢٥ درصد تولید کشــور 
اســت، توسط عشــایر تولید می شود. عشــایر استان یزد نیز 
بــر اســاس این آمــار 20 درصد گوشــت تولیدی اســتان را در 
اختیــار دارد. حاال امــا کم آبی یکــی از بزرگترین بخش های 
تولیدی استان را یعنی حوزه تولید فرآورهای لبنی و گوشت 
بــه شــدت درگیــر خود کرده اســت. اما فقط کم آبی نیســت 
که عشــایر را با مشــکالت زیــادی روبرو کــرده، بلکه مافیای 
گوشــت در اســتان هم تهدیــد جدی برای نابــودی اقتصاد 

این قشر از جامعه است.

مافیای گوشت یزد
احمد کرم نژاد، نماینده عشــایر ابرکوه و خاتم در اســتان 
یــزد معتقد اســت که مافیای گوشــت در اســتان یزد باعث 
نابــودی عشــایر یــزد می شــوند. احمــد کرم نژاد کــه در بین 
کید بر  اهالی عشایر استان به حاج احمد معروف است با تأ

این که مافیای گوشت استان به اقتصاد عشایر ضربه زده، 
می گوید: عشــایر در سه ماهه سال دچار قهر طبیعت بود و 
در تابســتان هم دچار خشــم طبیعت شــد؛ خشــمی که کل 
کثر گوسفندها را سیل برد و باوجود این  مراتع را نابود کرد و ا

همه مشکل باز هم فریادرسی نیست.

َفریادَرسی نیست
گر سازمان های  به گفته ی نمایده کل عشــایر اســتان، ا
مربوط به امور عشایر، به داد عشایر نرسند، آینده ی بسیار 
کید بر این موضوع  بدی در انتظار این قشــر اســت . او با تأ
کــه عشــایر یک قشــر کم توقع اســت؛ بــرق او مهتاب شــب 
است و کولر وزش باد، ادامه می دهد: عشایر مردمان بسیار 
صبوری هســتند و همــواره ثابت کرده اند پشــتوانه ی تمام 
دولت ها هســتند بــدون آنکــه مزاحمتی برای آن هــا ایجاد 
کنند و با توجه به این همه گرفتاری و مشکل نجیب ترین 

انسان های ایران هستند. 

توزیِع ناعادالنه ی نهاده های دامی
البتــه حــاج احمد از مســئوالن اســتانی گالیه ای نــدارد و 
می گویــد: مســئول امــور عشــایر جهــاد کشــاورزی یــزد را به 
خوبی می شناسیم زیرا پدر او نیز از عشایر است و درد و رنج 
ما را با پوست و گوشت و استخوانش درک می کند و بخاطر 
اینکه برای ما کاری انجام دهد، تالش های بســیار می کند 
اما گاهی دستش از چاره کوتاه است. کرم نژاد از روند توزیع 
نهاده هــای دامی هم گالیه دارد: نهاده هایی که به دســت 
مــا می رســد، بــه هیچ وجه پاســخگوی نیــاز دام ها نیســت 
گر شــرایط به همین شــکل پیش برود، ســال آینده هیچ  و ا
گر مسئوالن به داد عشایر  دامی نخواهیم داشت، بنابراین ا
نرســند، عشــایر به زودی ســقوط خواهند کرد زیرا دیگر نه 

توانی و نه سرمایه ای برای ادامه این کار ندارند.

یکی از موانع مهم توســـعه فعالیت های زنان روســـتایی، 
عـــدم دسترســـی آن هـــا بـــه منابـــع مالـــی و اعتباری اســـت. 
بـــه همیـــن دلیل هـــم صندوق هـــای اعتبـــارات خـــرد زنان 
روســـتایی بـــا هدف دسترســـی زنان روســـتایی و عشـــایر به 
منابع مالی در ســـال 79 تشـــکیل شد. تأســـیس و راه اندازی 
این صندوق ها نقـــش زیادی در توســـعه ی کارآفرینی زنان 
گـــر که اعتبـــارات الزم برای این  روســـتا و عشـــایر دارد البته ا

صندوق هـــا در نظر گرفته شـــود. 

کمک به درآمِد خانوار
آمنـــه بیگـــی مدیرعامل صنـــدوق اعتبـــارات خـــرد زنان 
عشـــایری روســـتای هارونی شهرســـتان ابرکـــوه با اشـــاره به 
ایـــن موضـــوع کـــه ایـــن صندوق بـــرای کمـــک بـــه تقویت 
زنـــان کارآفریـــن روســـتا تشـــکیل شـــده، می گوید: هـــدف از 
تشـــکیل و راه انـــدازی صنـــدوق اعتبارات خرد زنان عشـــایر 

توانمندســـازی، ارتقـــای مهـــارت فـــردی و اجتماعـــی زنان 
روســـتایی، افزایـــش درآمد خانوارهـــای کم درآمـــد و تقویت 

نقـــش زنـــان در اقتصـــاد خانواده اســـت. 
آمنـــه بیگـــی کـــه در ســـال 1400 بـــه عنـــوان تســـهیل گر 
نمونه اســـتان هم شـــناخته شـــده، با تاکید بـــر این موضوع 
کـــه این صندوق زیر نظر جهاد کشـــاورزی راه اندازی شـــده، 
ادامـــه می دهد: مـــا زیرنظر مســـتقیم جهاد کشـــاورزی این 
صنـــدوق را تأســـیس کردیـــم و از طـــرف ایـــن ســـازمان وام 
گرفتیـــم و حاال با کمک اعتباراتی از طرف خود زنان روســـتا، 
بـــا دادن وام بـــه زنـــان در راه اندازی شـــغل کمک می کنیم. 

اعتبارات کافی نیست
کـــه  موضـــوع  ایـــن  بیـــان  بـــا  نمونـــه  تســـهیل گر  ایـــن 
شـــغل  ایجـــاد  بـــرای  باالیـــی  پتانســـیل  روســـتای هارونی 
روســـتا  زنـــان  می گویـــد:  دارد،  زنـــان  بـــرای  کارآفرینـــی  و 
نـــان،  پخـــت  گلیم بافـــی،  مثـــل  در حوزه هـــای مختلفـــی 
عروســـک بافی، قالی بافـــی مهـــارت دارند امـــا نمی توانند در 
روســـتا کارگاهی راه انـــدازی کنند چرا که اعتبارات ما بســـیار 

کارگاه نیســـت.  کـــم اســـت و جوابگـــوی راه انـــدازی 
زنـــان  از  صنـــدوق  حمایت هـــای  خصـــوص  در  وی 
کارآفریـــن روســـتا توضیح می دهـــد که این صنـــدوق تالش 
می کنـــد بـــرای فـــروش تولیـــدات زنـــان روســـتا در بـــازار بـــه 
آن هـــا کمـــک کند؛ چـــه با برپایی نمایشـــگاه و چـــه با تبلیغ 

ظاهـــرش به زنـــان عشـــایری نمی خورد، روســـری اش را در فضـــای مجـــازی. 
با حلقه ای زیرگلویش بســـته اســـت و خندان به اســـتقبال 
بازدیدکنندگانـــی می رود که برای بازدید از غرفه ی عشـــایر 
بـــه یازدهمیـــن نمایشـــگاه دام و طیـــور آمده انـــد. از زنـــان 
قدیمـــی عشـــایر فراغنه ابرکوه اســـت که حاال یکجانشـــین 
شـــده  و به گفتـــه ی خودش هـــوا که خوب باشـــد گاهی به 

چادر ییالقشـــان در اســـتان فارس ســـر می زند. 
خانـــواده فاطمه خســـروی گله دار اســـت و توانســـته اند 
ســـالیان ســـال از طریـــق دام های خـــود امرار معـــاش کنند 
امـــا ایـــن زن ســـالخورده هم از خشکســـالی کـــه گریبان گیر 
عشـــایر شـــده گالیه منـــد اســـت و می گویـــد: خشک ســـالی 

آهنـــگ کـــوچ را کنـــد کـــرده و قیمـــت علوفـــه و ســـایر اقالم 
مورد نیاز دامداران عشـــایر هم بســـیار باال رفته اســـت. این 
زن عشـــایر از وضعیت زندگـــی امروزه راضی اســـت و ادامه 
می دهـــد: » االن همـــه چیـــز راحت تـــر شـــده و همه چیـــز 
مکانیزه اســـت ولی امســـال، ســـال خوبی برای گوسفندان 
نبـــوده چرا کـــه علـــف نبـــود. بچه هـــا االن می روند بـــازار و 

ک دام می خرنـــد.« خـــورا
زندگی عشـــایری بـــه گفته او این روزهـــا راحت تر از قبل 
شـــده، امـــا آن قدیم هـــا، فراوانی نعمـــت بود؛ قدیـــم مراتع 
سرســـبز بودند و گوســـفندها شـــیر داشـــتند اما همه کارها را 
بایـــد با دســـت انجـــام می دادند و ســـختی زیادی داشـــت 
حـــاال همه چیـــز برقـــی شـــده، حتی همـــه ی چادرهـــا برق 

ک دام خیلی گران شـــده اســـت.  دارنـــد فقط خـــورا
فاطمـــه خســـروی می گوید: آنقدر مراتع خشـــک اســـت 
که بـــرای تأمین علوفه مزارع و باغ هـــای اطراف را خریدیم 
تـــا بتوانیم غذای گلـــه را فراهم کنیم. به گفتـــه ی این زن 
عشـــایری زندگی برای این قشـــر سخت شـــده است و باید 
دام هـــا را بفروشـــند چـــون تامیـــن نهاده های دامـــی برای 
عشایر با مشـــکالت زیادی همراه اســـت. اما وقتی از روزگار 
ایـــن روزهای عشـــایر می پرســـم، چیـــزی نمی گویـــد؛ تنها 

لبخنـــدی کمرنگ می نشـــیند روی صورتش.

بیســت خانــوار  و چهارصــد  هــزار  یــک  یــزد  اســتان  در 
عشــایری زندگی می کنند که کمتر از یک درصد از جمیعت 
اســتان را تشــکیل می دهند و در ســه شهرســتان مروســت، 
کن هستند.  خاتم و ابرکوه و بخش هایی از ندوشن میبد سا
امــا خشکســالی ایــن چنــد ســاِل اخیــر یــزد باعث شــده که 
زندگی عشــایر به ســختی پیش برود و خسارت های ناشی 
از آن، مشکالت زیادی را برای این قشر زحمت کش و صبور 

ایجاد کرده است. 

تولیِد 20 درصد از گوشت استان یزد
بــه گفته جواد شــمس، رئیس اداره امور عشــایر اســتان 
یزد، خانوار عشــایری 250 هزار دام ســبک در اختیار دارند 
که باعث شده این خانوارها، سالیانه حدود 3هزار و 500تن 
گوشــت قرمز اســتان را تامیــن کنند و این میــزان معادل 20 

درصد گوشت تولیدی یزد را شامل می شود. 
سیســتم پــرورش دام در بیــن عشــایر به صــورت ییالق 
و قشــالق اســت و امــرار معاش اصلی آن هــا و محور اقتصاد 
خانوارها دام ســبک اســت. رئیس اداره امور عشــایر استان 
بــا اشــاره بــه این کــه عشــایر به جــز بحــث تولیــدات دامی 
مثــل گوشــت قرمــز، شــیر و فرآورده هــای آن هــا در بحــث 
صنایع دســتی نیــز نقش مهمــی دارند، ادامــه می دهد: این 
قشــر حدود 20 درصد از تولیدات صنایع دســتی استان را در 

اختیار دارند. 

بحراِن ُخشک سالی 
جــواد شــمس معتقــد اســت کــه عشــایر بــدون هیاهو و 

سروصداهای بیهوده هستند و متاسفانه جزو ضعیف ترین 
امــا  ضعیــف  البتــه  می شــوند  محســوب  کشــور  قشــرهای 
کارآمدترین قشــر. این مقام مســئول خشکســالی سال های 
اخیر را مهم ترین مشــکل عشایر استان می داند و می گوید: 
بــا توجــه به اینکه اقتصاد عشــایر به مراتع وابســته اســت، 
متأسفانه در این سال های خشکسالی، اقتصاد این عزیزان 

دچار مشکالت بسیاری شده  است. 
کید   رئیس اداره امور عشایر استان یزد بر این موضوع تا
می کند که این اداره در تالش است مشکالت عدیده ای که 
این قشــر از جامعه دارند را با خدمات رســانی در حوزه های 
ک های دام  مختلفی چون اعطای تسهیالت مرتبط با خورا

به حداقل برساند. 

ارائه خدماِت مفید به عشایر
وی بــا اشــاره به خدمــات مختلفی که اداره امور عشــایر 
اســتان بــه ایــن قشــر صبــور و مولــد جامعــه ارائــه می دهد، 
می گویــد: در بخش هــای عمرانی و فرهنگــی خدماتی را به 
این عزیزان در اداره امور عشــایر اســتان ارائه می دهیم که 
یکی از مهم ترین آن ها بحث تامین آب پایدار، انتقال آب، 
آب رســانی سیار، ساخت مخازن و آب انبارها، لوله گذاری و 

لوله کشی است. 
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود 
بــه وجود یک هزار و 500 کیلومتر راه عشــایری در اســتان و 
تیغ زنی راه های عشایری اشاره می کند و ادامه می دهد: در 
ک دام،  حــوزه خدمات اقدامــات دیگری مانند توزیع خــورا
آب و آرد و پرداخت تسهیالت به عشایر نیز انجام می گیرد.

کمک به فروِش محصوالت
جواد شــمس در خصــوص حضور عشــایر در یازدهمین 
نمایشــگاه تخصصــی دام و طیــور یــزد می گویــد: یکــی از 
مشــکالت اصلــی عشــایر بــه علت ســبک زندگی شــان این 
اســت کــه بــه بــازار دسترســی ندارنــد و بــه همین دلیــل در 
فروش محصوالت خود با مشکل مواجه می شوند؛ بنابراین 
حضور در این نمایشــگاه ها باعث می شود که بتوانند برای 
محصوالت خود بازاریابی کنند، بنابراین چنین رویدادهایی 

نقش بسیار موثری در فروش محصوالت شان دارد. 

به داِد عشایر برسید

سایه ی مافیای گوشت یزد بر اقتصاِد عشایر استان

وستایی وِم حمایت از زناِن کارآفرین ر لز

زنان روستا در اقتصاد خانواده نقش َتعیین کننده ای دارند

آهنِگ ُکند کوِچ عشایر

یک قشِر اصیل و توانمند

َعشایر َحق زندگی دارند

شادی شفیعی: بارشان سبک است؛ عشایر عادت کرده اند که 
در طبیعت زندگی کنند و با طبیعت همســو شــوند و طبیعت هم 
فراز و نشیب های خود را دارد. آنچه در این میان مسلم است، آن 
است که پدیده های طبیعی و اقلیمی می توانند بر زندگی افرادی 

کــه طبیعــت را بــرای محــل زندگی خــود انتخــاب کرده انــد، تأثیر 
بگذارد که خشکســالی هم ازجمله آن هاســت. این روزها اوضاع و 
احوال عشــایر اســتان یزد چندان تعریفی ندارد. هزار خانواده که 
هنوز درگیر سبک زندگی آبا و اجدادی هستند کم کم دارند تسلیم 

کم آبی و قهر طبیعت می شوند.
نزدیک به نیمی از چشــمه های آب عشــایر اســتان خشکیده 
است و حاال مردان و زنان طبیعت دچار گرفتاری های تازه شده اند. 
قهر طبیعت به همین جا خالصه نمی شود و مراتع و چمن زارهای 

طبیعی یکی پس از دیگری می خشکد و دیگر عشایر نمی توانند 
روی ســخاوت طبیعــت بــرای تغذیه دام هایشــان حســاب کنند. 
آن ها حاال غذای دام را خودشــان تأمین می کنند و همین مســأله 

باعث شده است میزان تولیداِت عشایری کم تر شود.

این مردماِن نجیب و همیشه همراه

شکسالی دامن ایالت را گرفته است
ُ

امسال هم خ
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از  یکــی  نایینــی  بافنــده  رهنیــان  محمدرضــا   
شــرکت کننده های این نمایشگاه بود، او بیست سال است 

که در زمینه تولید گلیم و عبای نائین فعالیت دارد.
به گفته او، اســتفاده از پشــم شتر و گوســفند برای تولید 
عبــا قدمــِت حــدودا 500 ســاله دارد، امــا در ســال های اخیر 
کثــرا بــا پشــم شــتر و  تعــداِد بافنده هــای عبــا کــم شــده و ا
گوسفند، گلیم پشمی می بافند، بعضی بافنده ها هم با پشم 

شتر و ضایعات پارچه ها جلیقه، کت زنانه و مردانه، کلیه بند 
و زانو بند تولید می کنند.

بــا  ایــن تولیــدات  کــه  ادامــه می دهــد: سال هاســت  او 
دســتگاه مخصــوص انجــام می شــود ولــی درگذشــته تماِم 

کارها با دست بود.
رهنیــان از عبــای ناییــن به عنــواِن معروف تریــن عبای 
جهــان یــاد می کنــد و ادامــه می دهد: ایــن عبا در زمســتان 
به دلیِل جنسش بسیار کاربردی است، تا ۸0 سال قبل هم 
صــادرات بــه کشــورهای عربی داشــتیم که در حــال حاضر 

کامال منتفی شده است.
او در مورِد کاربرِد گلیم های پشــمی می گوید: این جنس 
گلیم ها برای آشــپزخانه مناســب اســت، زیرا آب در آن نفوذ 

نمی کند و دوام 50ساله دارد.
در کارگاه تولیــدی رهنیــان حــدودا 60 نفــر مشــغول بــه 
کار هســتند، امــا بــه گفته خــودش، دیگــر ایــن کار از لحاظ 
اقتصــادی مقــرون به صرفــه نیســت و بایــد حمایت هــا و 

تسهیالِت بیش تری برای دوامِ  این هنر تعلق گیرد.

مصطفــی رضوانــی سال هاســت که فروشــنده ی عســل 
و  آن هــا  فوایــد  عســل،  انــواع  دربــاره  او  از  اســت.  ســبالن 

تشخیص عسل طبیعی از عسل های متفرقه پرسیدیم: 
راه هــای تشــخیص عســل طبیعــی  مــورِد  در  رضوانــی 

می گوید: باید بگویم تشخیِص عسل طبیعی تنها از طریِق 
آزمایشــگاه های تخصصــی جهادکشــاورزی و بــا اســتفاده 
از دســتگاه های خــاص امکان پذیــر اســت. در آزمایشــات 
انجــام شــده نــوع گل، نــوع تغذیه زنبــور و نــوِع آب وهوای 
منطقه ای که عسل در آن تولید شده و میزان گلوکز موجود 
در آن مشخص می شود و هیچ راهی به جز آزمایشگاه وجود 

ندارد، هرچند فروشنده هم باید باوجدان باشد.
به گفته او، براساس آب و هوا، نوع گل و گیاه آن منطقه 

یا تغذیه زنبورها انواِع عسل تولید و نامگذاری می شوند.
رضوانی همچنین از خواص عســل ها می گوید: بسیاری 
ــَون، آویشــن، بهارنارنــج و 

َ
از انــواِع عســل ها ماننــد عســل گ

ِزنیــان خــواص درمانــی بســیاری دارنــد و بــرای دیابــت و 
همچنین افرادی با طبع گرم و سرد مناسب هستند. 

زن بــودن آن هم زنی از عشــایر، یعنی آســتین باال زدن، 
یعنــی حرکت. در ســبک زندگــی و اقتصاد خانوار روســتایی 
و عشــایر، زنان دارای ســهم و نقش قابل توجهی هســتند. 
آن هــا به عنــوان یــک نیــروی کار توانمنــد و کارآمــد همواره 
خویــش  دوش  بــر  را  خانــواده  اقتصــادی  بــار  از  بخشــی 
می کشــند و در بخش هــای مختلف کشــاورزی، دامداری و 
خ  صنایع دســتی مشــغول به فعالیت هســتند تا بتوانند چر
زندگی ســاده و پربرکت خویش را در چرخش نگه دارند. اما 
در نهایــت نتیجه و ســرآمد این فعالیت هــا آن گونه که باید 
نــه دیــده می شــود و نه رضایت خاطــر را بــرای جامعه زنان 

روستایی و عشایر به همراه دارد.

دسترسی دشوار به بازارِ فروش
آمنــه خوگــر از زنان عشــایر روســتای هارونی شهرســتان 
ابرکوه اســت که مدتی اســت پارچه و شال می بافد، البته در 
بافــت قالــی و گلیم هم مهارت دارد اما بعد از آموزش شــال 
و پارچه بافــی تغییــر شــغل می دهــد. این زن روســتایی هم 
از امکانــات کــم و مشــکالت اقتصادی گالیه مند اســت: راه 
روســتا به شهرســتان ابرکوه و مرکز اســتان بســیار دور است 
و دسترســی به امکانات نداریم و به همین دلیل دسترســی 
به بازار برای فروش تولیدات مشــکل است اما با وجود این 

همه مشکالت متاسفانه گوش شنوایی هم نیست. 
آمنــه دلــش می خواهد کارگاه شــال و پارجه بافی داشــته 
باشد و به دیگران هم آموزش بدهد اما به گفته ی خودش 
کار بــرای یک زن روســتایی هم ســخت اســت و هم هزینه 
دارد. او در کنــار پارچــه  و شــال بافی در بخــش دامداری نیز 

فعالیت دارد و جزو زنان دامدار به شمار می آید: سال پیش 
از صنــدوق خرد زنان روســتایی وام گرفتــم و چند رأس دام 

تهیه کردم و در حال حاضر هم مشغول هستم. 

َمسافت های طوالنی و َهزینه بر
بــا  او  بــرای  هــم  دامــداری  در  بــودن  زن  کــه  البتــه 
دشــواری هایی همــراه اســت: بــرای حــل مشــکل تأمیــن 
ک دام، چنــد باری بــه ســازمان های مربوطه مراجعه  خــورا
کردم اما چون خانم هستم حرفم را زیاد قبول ندارند، مسیر 
راه هم خیلی طوالنی و هزینه بر اســت و پشتوانه ای در این 

راه ندارم.  
زیــاد   و مرکــز شهرســتان  روســتای هارونی  بیــن  فاصلــه 
اســت و هزینــه ی رفت وآمد هــم باال، هزینه هــا گاهی آنقدر 
زیاد می شــود که آمنــه را از ادامه ی کار دلســرد می کند: این 
روزهــا کــه خیلی ســفارش ندارم امــا قبال که بــازار خوب بود 
هم هزینه های رفت وآمد آنقدر باال بود که ترجیح می دادم 

کاری انجام ندهم . 
آمنــه خوگــر در کنار همســرش به دامداری هم مشــغول 
اســت و دامــدار کارت دارد تــا بتوانــد از خدمــات ایــن کارت 
اســتفاده کنــد امــا به گفتــه ی خــودش بدهــکار وام بودن، 

شرایط کار را سخت کرده است. 

گالیه مند از َتبعیض
او می گویــد: کاش مســئوالن شــرایط گرفتــن وام را بــرای 
مــا راحت تر می کردند چرا که من یک زن روســتایی هســتم 
و پیدا کردن ضامن کارمند حقوق بگیر برایم خیلی ســخت 
گر که ضامن داشتم، آنقدر برای گرفتن یک وام به  است، ا

ادارات مختلف مراجعه نمی کردم.
گالیه منــد اســت و  بیــن روســتایی ها  از تبعیــض  آمنــه 
می گوید: کاش مسئوالن شرایط روستایی را درک می کردند، 
یــک زن و مــرد روســتایی چقدر بــرای گرفتن یــک وام باید 
التمــاس کنند. این زن روســتایی عشــایر کــه با محصوالت 
خودش در نمایشــگاه شرکت کرده، امیدوار است که بتواند 
با شرکت در این نمایشگاه با بازار فروش آشنا بشود و شاید 
بتواند حرف های زنان روستا و عشایر را به گوش مسئوالن 

برساند. 

َعبای نائین معر وف ترین عبای جهان است

َتنها راِه تشخیِص عسل طبیعی آزمایشگاه تخصصی است

گوِش شنوایی نیست

برای گرفتن وام باید التماس کنیم
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محمد حســن آخونــدی مدیرعامــل دام و طیور 
ریزدانــه کــه از ســال ۸6 تاســیس و در زمینــه تولید 
کنســانتره خوراک دام فعالیت  دارد؛ بروکراسی های 
وقت گیر اداری را مانعی بر سر راه تولید و اشتغالزایی 
توصیف می کند و معتقد اســت: برخی موانع بر ســر 
راه تولید در کشور تا اندازه ای قابل تحمل و یا قابل 

حل کردن هستند؛ اما انجام برخی بروکراسی های 
اداری کــه گاه  بــی گاه از ســوی نهاد هــای مختلــف 
بــرای مــا ایجــاد می شــود بــه دلیــل پروســه زمانــی 
وقت گیــری کــه دارد نــه تنهــا رونــد تولیــد را مختل 
می کند بلکه سبب می شود مجموعه از هدف اصلی 

خود که تولید و اشتغالزایی است نیز دور شود.

تولیـــدی  فعالیت هـــای  تشـــریح  در  آخونـــدی 
مجموعـــه خـــود گفـــت: در حـــال حاضـــر در ایـــن 
مجموعـــه تولیـــد کننـــده کنســـانتره های دام ســـبک 
و ســـنگین اعـــم از گوســـفند، بـــز، گاوهـــای شـــیری 
شـــتر مـــرغ، مـــرغ، بلدرچیـــن اســـت کـــه برخـــی از 
سفارشـــی  صـــورت  بـــه  هـــم  را  فعالیت هـــا   ایـــن 

انجام می دهیم.
او در تشــریح چالش هــای پیــش روی تولید این 
گفــت: مشــکالت و موانــع  در تمامــی  محصــوالت 
از  جــدا  نیــز  مــا  و  دارد  وجــود  کشــور  بخش هــای 
بقیــه کشــور نیســتیم، امــا ایــن درحالــی اســت کــه 
تولیــد در منطقــه کویــری یــزد بــه مراتب بیشــتر از 
ســایر بخش های کشــور اســت، در ایــن بین برخی 
مشــکالت قابل حل هســتند امــا رفع موانعــی که از 
ســوی مســوولین تحمیل می شود به شــدت دشوار 

است.
او توضیح داد: در حالیکه انتظار ما از مسوولین 
رفــع موانــع تولیــد اســت، امــا در شــرایطی مشــغول 
تولید هســتیم که هربار بر ســر موضوعات مختلف 
بــا نهاد های گوناگون دچار مشــکالتی هســتیم که 
باید برای رفِع آن زمان زیادی صرف کنیم، و همین 
مســأله ســبب می شــود کــه از رســالت اصلــی خــود 
کــه تولیــد و اشــتغال اســت فاصله بگیریــم و نمونه 

مشخص آن هزینه های باالی دامپزشکی است.
او در تشــریح تولیــدات شــاخص ایــن مجموعه 

تولیــدی گفــت: شــرکت ریزدانه اولیــن تولید کننده 
تخصصــی کنســتانتره های آجیلــی بــرای اســب در 

استان یزد و مرکز کشور است .
وی همچنیــن تولیــد غالت پروســس و بخار پز 
شــده را از دیگــر تولیــدات شــاخص ایــن مجموعه 
تولیــدی معرفــی کــرد و افــزود: تولیــد مــواد غذایی 
بــا این شــیوه بــرای جــذب و هضم بــاال در بزغاله و 

گوساله ها شیرخوار می شود استفاده می شود.
ا و همچنیــن تولید مــواد غذایی بــرای دام های 
ســنگین و سبک را از عمده فعالیت های مجموعه 
تولیــدی ریز دانــه معرفــی کــرد و افــزود: تولیــد مواد 
غذایــی برای طیــور و مرغ هم به صورت سفارشــی 

انجام  می شود.
آخونــدی در پاســخ بــه فعالیت هــای صادراتــی 
گفــت: به دلیل واردات مواد اولیه غالت جو و ذرت 
و کنجاله هــای پروتیینــی کــه قیمت باالیــی دارد و 
بــا ارز دولتی انجام می شــود در تامیــن مواد اولیه با 
چالشی مواجه نیستیم اما صادرات این محصوالت 
به دلیل قیمت باالی تولید توجیه اقتصادی ندارد.

ذائقــه ی مــردم یــزد بــا طعــم گالب و هل گــره خورده 
اســت. طعــم هــل و گالب را در انواع شــیرینی و غذاهای 
ســنتی شهر هم می توان دید. یزدی ها حتی طعم قهوه، 
دمنــوش غیرایرانــی تلخ مــزه را هــم بومــی کرده انــد تــا با 
طبع شــان ســازگار شــود. چهار ســال از ثبت ملی قهوه ی 
یــزدی و نحــوه دم آوری آن در میــراث ناملمــوس ملــی 
می گــذرد؛ قهــوه  یــزدی که سال هاســت با آیین و رســوم 
ایــن مردمــان عجیــن شــده و بخــش مهمــی از مراســم 
مذهبی-آیینــی را به خود اختصاص داده، حاال جزئی از 

میراث فرهنگی کشور به شمار می آید. 

سبک خاص دم آوری قهوه
خانواده ی مرادی از قهوه پزهای قدیمی یزد هســتند 
که سالیان سال است در مراسم های آیینی شهر، به این 
حرفــه مشــغولند. بعد از ثبت ملی قهوه یــزدی، بازار این 

نوشیدنی هم داغ شده است اما قهوه  یزدی کافه پهلوان 
یــزدی طعــم و مــزه اصیلــی دارد کــه بــه گفتــه ی محمد 
مــرادی مدیــر این کافه، طعــم قهوه این کافــه، به دلیل 
که تفاوت  نــوع خاص دم آوری این نوشــیدنی بــوده چرا
قهــوه یــزدی بــا ســایر قهوه ها در زمــان پخــت طوالنی و 

استفاده از هل، گالب و نبات در تهیه آن است.
محمــد مــرادی به ســبک تهیــه متفاوت قهــوه یزدی 
اشــاره می کنــد و می گویــد: روش تهیــه و دم آوری ایــن 
قهوه یک روش سنتی است که به علت استفاده از هل، 
گالب و نبات در مراحل تهیه آن و همچنین مدت زمان 
طوالنــی پخت و دم کردن این نوشــیدنی، دارای طعمی 

دلچسب و متفاوت با قهوه معمولی است. 

َعرضه مناسب
مدیر کافه پهلوان یـــزدی، طعم و کیفیت قهوه یزدی 

را به ســـبک تهیـــه ی آن مرتبـــط می داند و معتقد اســـت 
کـــه دم آوری ایـــن نـــوع قهوه روش هـــای خاص خـــود را 
دارد و طعـــم آن نیـــز بـــه ظرفـــی کـــه قهـــوه در آن پخـــت 

می شـــود و مـــدت زمـــان دم آوری قهوه بســـتگی دارد. 
مـــرادی بـــر این بـــاور اســـت کـــه چگونگـــی عرضه ی 
قهـــوه یزدی بـــرای جـــذب و ترغیب مســـافر یا مشـــتری 
که عرضه مناســـب این نوشیدنی  بســـیار مهم است، چرا
کـــی متفـــاوت در جذب  می توانـــد بـــه عنـــوان یـــک خورا
گردشـــگران تاثیر زیادی داشته باشـــد و عرضه نامناسب 
آن نیـــز باعث آســـیب رســـاندن به این نوشـــیدنی اصیل 

 . د می شو

َغلیظ و خوشمزه
مدیر کافـــه پهلوان یزدی میزان غلظـــت قهوه یزدی 
را در طعـــم آن بســـیار مؤثـــر می دانـــد و می گویـــد هرچـــه 

قهوه غلیظ تر باشـــد طعم آن خوشـــمزه تر اســـت و میزان 
شـــیرین بودن آن نیـــز به ذائقه مشـــتری بســـتگی دارد.  
بـــه گفتـــه ی مرادی شـــاید مـــردم با شـــنیدن اســـم قهوه 
که قهوه  یزدی، شـــیرین بـــودن آن را بیـــاد می آورنـــد چرا
یزدی یک نوشـــیدنی شـــیرین اســـت که با نبات یا شـــکر 
ســـاعت ها همراه با چاشـــنی هل و گالب پخته می شـــود. 
وی در خصوص ســـبک پخت قهوه یـــزدی می گوید: 
قهوه یزدی در ظرف های مســـی و به مدت ســـه ساعت 
باید پخته شـــود که بعـــد از دم آوری آن را صاف می کنند 
تـــا پالپ هـــای آن گرفتـــه شـــود و بعـــد از آن متناســـب با 

ذائقه مشـــتری شـــکر به آن اضافه می شـــود. 
کافـــه پهلـــوان یـــزدی بـــرای عالقه منـــدان بـــه قهـــوه 
یـــزدی به سراســـر ایـــران محصـــوالت خود را بـــه صورت 
بـــا  پـــودر قهـــوه همـــراه  آمـــاده و  بطری هـــای قهـــوه ی 

گالب ارســـال می کنـــد.  چاشـــنی هـــل و 

خودتان را به قهوه یزدی مهمان کنید
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یک نوشیدنی اصیل با َطعم َهل و گ

مدیرعامل دام و طیور ریزدانه

بروکراسی های گاه و بی گاِه اداری
مانِع همیشگی تولید و  اشتغالزایی


