يوسف بيرانوند ،مديرعامل اتحاديه دامداران لرستان مطرح كرد

كسبعنواناتحاديهدامينمونه
با اجراي كامل فرآيند چرخه توليد شير

مديرعامل اتحاديه دامداران استان لرستان علت برگزيده
شدن اين اتحاديه به عنوان اتحاديه دامي نمونه ملي
را اجراي فرآيند چرخه توليد شير ،انجام فرآيند ثبت
مشخصات و ركوردگيري دامهاي سنتي و صنعتي استان
و همچنين توليد و توزيع علوفه كم آب بر ميان اعضاي
اتحاديه عنوان كرد .يوسف بيرانوند مديرعامل اتحاديه
دامداران استان لرستان و تشكل نمونه دامي ملي در
گفتوگو با سبزينه اظهار داشت در سال  79و پس از
فارغ التحصيلي در رشته علوم دامي و پس از كسب تجربه
در بخش جمعآوري شير در سال  84به عنوان مدير
يك واحد پرورش گاو شيري فعاليت خود را آغاز كرده
و از سال  94نيز مسئوليت مديرعاملي اتحاديه دامداران
استان لرستان را برعهده دارم و همواره تالش كردهام تا به
ن اين حوزه خدمترساني کنم.
فعاال 

فراهم آوردن نهادهای دامی

وی در توضيح علت انتخابش به عنوان دامدار نمونه ملي
گفت :يكي از مهمترين داليل انتخاب مجموعه به عنوان
اتحاديه دامي ملي ايجاد چرخه شير شامل« :فراهم كرده
نهادههاي مورد نياز دامدارن صنعتي و سنتي»« ،توليد
كنستانتره و علوفه مورد نياز دامداران و واگذاري و توزيع
ميان دامداران لرستاني»« ،تحويل شير توليدي واحدهاي
پرورش گاو شيري استان به كارخانه شير پگاه لرستان»
و نهايتا «دريافت هزينه نهادههاي دامي مصرف شده در
واحدهاي دامي از كارخانه شير استان كه به عنوان پول
شير خريداري شده قرار است به دامداران تحويل داده
شود» ،است؛ اجراي كامل اين چرخه به عهده اتحاديه
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بخش مهمي از
نهادههاي دامي
مورد نياز دامداران
عضو اتحاديه
در طول سال
جاري از بورس
كاال خريداري و
همچنيننمايندگي
بورس كشاورزي از
شركت بورس كاال
براي استان لرستان
اخذ شده است

دامداران لرستان بوده و همين موضوع علت انتخاب اين
تشكل استاني به عنوان اتحاديه دامي نمونه ملي است.
مديرعامل اتحاديه دامداران لرستان با اشاره به همكاري
اين تشكل دامي استان با معاونت توليدات دامي سازمان
جهاد كشاورزي لرستان تصريح كرد :يكي از اقداماتي كه
سازمان جهاد كشاورزي به اتحاديه دامداران لرستان واگذار
كرد ،انجام فرآيند ثبت مشخصات و ركوردگيري دامهاي
صنعتي لرستان بود كه اين فرآيند بهطور كامل انجام
گرفته همچنين با سازمان جهاد كشاورزي استان درباره
ترويج نژاد دام سيمنتال در سطح استان همكاري بسيار
گستردهاي صورت گرفته داست.

همکاری با معاونت امور دام

وي از ديگر فعاليتهاي موفق اتحاديه دامداران لرستان را
همكاري با معاونت امور دام جهاد كشاورزي لرستان و مركز
تحقيقات كشاورزي استان درباره توليد خوراك كامل TMR
ذكر و عنوان كرد :بخش مهمي از نهادههاي دامي مورد نياز
دامداران عضو اتحاديه در طول سال جاري از بورس كاال
خريداري و همچنين نمايندگي بورس كشاورزي از شركت
بورس كاال براي استان لرستان اخذ شده است .بيرانوند در
تشريح فعاليتهاي اتحاديه دامداران لرستان گفت :با توجه
به خشكساليهاي اخير و كمبود منابع آب و مراتع در سطح
استان ،با حمايت دولت اقدام به كشت و توليد علوفه كم آب
بر در سطح استان كردهايم كه اين علوفهها ميان دامداران
صنعتي و سنتي استان توزيع ميشود.

