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   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

 حمل نهادهاي دامی از بنادر جنوبی کشور و مانع موجود -

 هاي سربار هاي دامی و پیشنهادات بخش خصوصی براي حذف هزینه واکاوي مشکالت حمل نهاده

هاي دامی از بنادر کشور به خراسان  وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي، مشکالت مربوط به حمل نهاده در بیست و دومین جلسه دبیرخانه شوراي گفت 

 هاي سربار در این بخش بررسی شد.  رضوي و هزینه 

هاي دامی به استان عنوان کرد: هم اکنون حمل نهاده ها  لسه درباره حمل نهاده «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتداي نشست با اشاره به دستورکار این ج 

درصد از آن ها از بندر امام، بخشی از بندر امیرآباد در شمال ارسال  80از سه مسیر به خراسان رضوي صورت می گیرد؛ بخش عمده این محصوالت یعنی حدود  

 مطرح است.  می شود و اخیرا هم بحث حمل و نقل از بندر چابهار 

ي اشاره و ابراز  وي با بیان اینکه چند مشکل در حوزه حمل نهاده وجود دارد، به مساله «پشت بارنامه» به عنوان یکی از نکات مورد اعتراض شرکت هاي تولید

کنند، قانونی نیست و از طرفی  یانه ها اعالم می کرد: در حمل و نقل کامیونی، پشت بارنامه هایی وجود دارد که اصوال آن طور که متولیان اداره کل حمل و نقل و پا

جود دارد که یک  اگر این پشت بارنامه ها پرداخت نشود، بار یا حمل نمی شود یا با تاخیر حمل می گردد. از طرفی، در خراسان رضوي ظرفیت حمل ریلی کاال و
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 یم در استان از این موقعیت به خوبی استفاده نماییم.  سوم هزینه حمل با کامیون را شامل می شود؛ اما به دالیلی تاکنون نتوانسته ا

کیلومتر فاصله را می    1720لبافی درباره تفاوت مسیر حمل کاال از بندر امام و بندر امیرآباد براي شرکت هاي خراسانی گفت: کاالیی که از بندر امام می آید،  

کیلومتر است؛    700هاي خوراك دام به دنبال دارد؛ اما مسیر حمل کاال از بندر امیرآباد، حدود  ه پیماید که توامان هزینه هاي زیادي را براي اتحادیه ها و کارخان 

 این مسیر کوتاهتر بوده و در نتیجه در کاهش استهالك و مصرف سوخت موثر است.

بارنا از سوي بخش خصوصی درباره حمل کاالها مطرح می شود، عدم لحاظ نمودن  یادآور شد: نکته دیگري که  از سوي  وي  مه ها در هزینه هاي حمل و نقل 

 ادارات کل مالیات و دارایی است؛ به همین دلیل نمی توان هزینه تمام شده کاال را به طور کامل محاسبه کرد. 

اعدادي که در میکند که  تاکید  نکته  این  بر  اي  جاده  نقل  و  و گوي خراسان رضوي خاطرنشان کرد: سازمان حمل  دبیرخانه شوراي گفت  لحاظ    رئیس  بارنامه 

 میگردد، اعداد مربوط به «کف قیمت» است و می تواند تغییر نماید. 

 هزار تن نهاده است 4کارخانه خوراك دام استان،  80*نیاز روزانه 

و   تولیدي  واحدهاي  متاسفانه  گفت:  لبافی،  تایید سخنان  با  نیز  استان  دام  کارخانجات خوراك  اتحادیه  کافی، مدیرعامل  به طور فریدون  فعاالن بخش کشاورزي 

دهاي تولیدي شده  مستمر در حوزه نهاده هاي دامی در دو سال گذشته درگیر این مشکالت بوده اند و از ابتداي امسال این مشکالت بیش از گذشته دامن گیر واح

 است. 

تولید می کنند و این ظرفیت نیازمند حجم عظیمی از بار نهاده دامی  هزار تن کنسانتره  4کارخانه خوراك دام عضو اتحادیه استان، در مجموع روزانه    80وي افزود:  
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د  هزار تن نهاده وارد استان شود، باز هم در انبار کارخانه ها مواد اولیه وجود ندارد و فقط کفاف تولید روزانه را میدهد. بنابراین بای4است. این یعنی اگر روزانه  

 نهاده هاي ورودي بیشتري داشته باشیم.  

درصد نهاده هاي دامی وارد شده به استان، از خارج از کشور تامین میگردد و به دلیل تحریمهاي موجود، مدتی است که  80تصریح کرد: نکته اینکه بیش از    کافی

که با کیفیت مطلوب وارد بنادر    قیمت آنها چندبرابر شده و گاهاً نهاده ها به خاطر مشکالت ارزي، در بنادر و در شرایط غیر استاندارد دپو میشود. لذا نهاده اي

ماه و حتی یکسال در شرایط گرم و غیر استاندارد نگهداري شده و کیفیت خود را از دست میدهد. این در حالی    5تا    4میشود، به دلیل مشکالت مذکور پس از  

ن پایین باشد، باید به نوعی از دام سبک خورانده شود. این  است که در هر شرایطی و با هر کیفیتی این نهاده ها به کارخانجات ارسال میشود و وقتی کیفیت آ

 موضوع در نهایت به سالمت جامعه هم آسیب میرساند. 

 اي کرایه حمل از پارسال تاکنون*افزایش چهار مرحله 

افزایش کرایه حمل توافقی است اما نکته این  مرحله گفت: اخیرا هم نماینده وزارت راه اعالم کرد که    4وي با اشاره به افزایش کرایه حمل از پارسال تاکنون در  

مل و نقل به  است که اگر این نرخ گذاري توافقی است؛ چرا این مشکالت به وجود می آید؟ نکته دیگر اینکه در بنادر شاهد این هستیم که برخی شرکتهاي ح 

ت که کارخانجات بزرگ خوراك دام داراي کامیون هاي زیادي هستند  صورت خاص مجوز حمل را اخذ میکنند و این مجوز به همه اعطا نمیگردد. این در حالی اس

. دلیل این امر، فعالیت  و حتی کامیونهاي خود را براي حمل سهمیه نهاده شان به بندر میفرستند؛ اما متاسفانه بارگیري در بندر براي این کامیونها صورت نمیگیرد 

 و افراد ما را تحت فشار قرار میدهند تا به ناچار نسبت به پرداخت پشت بارنامه اقدام کنیم. مافیایی برخیها در زمینه حمل نهاده است. این شرکتها
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. از طرفی، ارقام  کافی خاطرنشان کرد: ارقام پشت بارنامه وضعیتی را براي واحدهاي تولیدي ایجاد کرده که به رغم زحماتی که میکشند، حاشیه سود کمی دارند

باید در محاس بارنامه که  ارائه میدهیم مورد قبول آنها پشت  اسنادي که  اینکه  به دلیل  لحاظ شود؛  بات سازمانهاي صمت، جهاد کشاورزي و تعزیرات حکومتی 

 نیست، لحاظ نمیگردد. 

دیم؛ اما  وي درخصوص حمل ریلی نهاده هاي دامی به استان نیز تصریح کرد: در سالهاي اخیر با چند شرکت ریلی و خصوصی براي حمل نهاده ها هماهنگ کر

، به دست واحدهاي  متاسفانه به نتیجه اي نرسیدیم. درخواست ما این بود که بار نهاده اي که سهمیه استان است، همانطور که با حمل ریلی به سازمانها میرسد

 تولیدي نیز برسد. 

وجود دارد، شماره تلفن صاحب بار به دست راننده می رسد و تک تک  مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراك دام استان ادامه داد: به دلیل مافیایی که در بنادر  

میکنند؛ شرکتها و    راننده هاي کامیون با ما تماس میگیرند و ضمن اشاره به قیمت مصوب حمل کاال، قیمتی نزدیک به دو برابر آن را براي حمل کاالي ما اعالم

 نهاده هر چه سریعتر صورت گیرد.  کارخانه ها نیز در این شرایط مجبورند که بپذیرند تا حمل

تنی کارخانه ها باید با کامیون ارسال گردد، از بندر به ما اعالم میکنند که این مقدار باید با تریلی حمل    10کافی اذعان کرد: نکته دیگر اینکه در حالی که حمل بار 

 تن کاال را بپردازیم.   20تا  15شود. در این صورت ما باید کرایه حمل 

 ی راه آهن براي حمل ریلی حجم بیشتري از نهاده ها از جنوب *آمادگ

هاي دامی استان از بنادر به ویژه بندر امام و  در ادامه، مصطفی نصیري ورگ، مدیرکل راه آهن خراسان به ایراد سخن پرداخت. او در ارتباط با حمل ریلی نهاده
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دامی مورد نیاز استان از طریق واگن ها وارد میشود و با تعرفه هاي موجود در این زمینه،   بندر عباس به خراسان رضوي گفت: هم اکنون بخشی از نهاده هاي

 آمادگی حمل حجم بیشتري از نهاده ها به استان را داریم. 

ی که زیرساختهاي تخلیه را  نصیري ادامه داد: در صورت تمایل صاحبان کاال، راه آهن آمادگی دارد نسبت به حمل نهاده هاي دامی از مبدا به مقصد در پایگاههای

ز زیرساختهاي  دارد، اقدام نماید و در این ارتباط مشکل خاصی وجود ندارد. از جمله در ایستگاه هاي شهید مطهري، تربت و سنگ بست به دلیل برخورداري ا

 تخلیه، امکان انجام این کار وجود دارد. 

از بندر امام را دارد؛ اما این موضوع باید در تخصیص سهمیه نهاده از طریق حمل ریلی مدنظر قرار  وي افزود: راه آهن خراسان ظرفیت حمل ریلی نهاده هاي دامی  

 گیرد.  

 *لزوم برگزاري مناقصه براي حمل نهاده 

کاتی که ما بر آن  جواد وحدتی فر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان رضوي نیز در بخشی از این نشست ابراز کرد: یکی از ن

ما مناقصه برگزار  تاکید داریم این است که اتحادیه ها و کارخانه هاي خوراك دام براي حمل نهاده هاي دامی و واگذاري این کار به شرکتهاي حمل و نقلی، حت

 کنند. عدم برگزاري مناقصه بابت بروز مشکالتی همچون پشت بارنامه میشود.  

توان  شود. با پشت بارنامه نمیاز نظر ما غیرقانونی است و نباید چنین اتفاقی رقم بخورد. هر آنچه هست روي بارنامه نوشته میوي افزود: موضوع پشت بارنامه  

نوشته می حقوق دولت و سرمایه  بارنامه  به همین دلیل است که آنچه پشت  بارنامه است.  هاي  شود، در هزینه گذار را گرفت؛ زیرا سندي که معتبر است، خود 
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 گردد. نکته اینکه دیوان محاسبات اداري و دستگاه نظارتی باید در این زمینه ورود کند. هاي دولتی محاسبه نمی رکت از سوي دستگاه ش

د درص85درصد نهاده هاي دامی به عنوان کاالي اساسی توسط جهاد کشاورزي وارد استان می شود و واردات  15فر خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر اینکه  وحدتی 

هزار تن را انجام میدهد،    10به استان توسط بخش خصوصی صورت میگیرد. بخش خصوصی با توجه به اینکه بیشترین میزان ورود نهاده به استان در حجم چند  

 باید براي حمل این بارها مناقصه برگزار کند یا با یک شرکت حمل و نقلی قرارداد ببندد تا از بروز مشکالت جلوگیري گردد. 

 هاي دامی در خراسان رضوي درصدي توزیع ماهانه نهاده 50یش  *افزا 

ر استان گفت:  احمد داوطلب، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیز در بخشی از این نشست آنالین درباره میزان توزیع نهاده هاي دامی د

تن توزیع    700هزار و    41زار تن در هر ماه بوده است؛ این در حالی است که پارسال حدود  ه   62میانگین توزیع نهاده ها در استان در سال جاري، به طور میانگین  

درصدي توزیع نهاده هاي دامی در خراسان رضوي نسبت به سال گذشته را شاهد بوده ایم. این امر به نوبه خود، 50ماهانه نهاده داشتیم. لذا در سال جاري افزایش 

 ت حوزه حمل و نقل است و در نتیجه به کامیونهاي بیشتري براي این کار نیازمندیم. نیازمند استفاده بیشتري از خدما

تخصیص یافته به  وي درباره دیگر دالیل بروز مشکالت حمل نهاده هاي دامی در سالجاري تصریح کرد: نکته دیگر این است که امسال سهم بیشتري از نهاده هاي  

 نی بندر امام تا استان ما، باعث تاخیر در حمل نهاده ها و... شد.  خراسان رضوي از بندر امام بود و مسافت طوال

سایر نهاده هاي    داوطلب خاطرنشان کرد: غیر از دالیل مربوط به حوزه نهاده هاي دامی در مشکالت حمل و نقلی، عواملی خارج از حوزه ما مثل همزمانی توزیع

حمل میشود. کاالهاي اساسی که دپو شده بود، یکباره باید حمل و توزیع میشد و همین امر، باعث   کاالهاي اساسی مثل گندم هم باعث بروز مشکالت در زمینه
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 محدودیت در حمل و نقل، کمبود کامیون و افزایش کرایه، تاخیر در ارسال بار و به وجود آمدن موضوع پشت بارنامه ها شده است. 

 نداردداران نوشتن کرایه در پشت بارنامه را قبول *صنف کامیون 

داران کشور و خراسان رضوي نیز در دفاع از صنف خود در این ماجرا گفت: در حال حاضر رانندگان کامیون و کامیون  رضا تیموري، رئیس کانون صنفی کامیون 

دیافتی دارند. این یعنی، ما هم  درصد زیر قیمت تمام شده خدمات خود ر25داران تنها صنفی هستند که قیمت واقعی خدمتی که میدهند را دریافت نمیکنند و حتی 

 اکنون با ضرر کار میکنیم. 

ند که نمیخواهند قیمت واقعی  وي یادآور شد: اما در موضوع پشت بارنامه، باید بگویم که ما پشت بارنامه را قبول نداریم و متاسفانه کسانی این کار را راه انداخته ا

کرایه در خود بارنامه درج شود و هر عددي که به عنوان کرایه تعیین گردیده، در بارنامه آورده شود؛ اما    را به راننده بپردازند. تاکید ما بر این است که نرخ

زند. نکته دیگر اینکه، وقتی  متاسفانه برخیها این کار را نمیکنند تا اگر به دلیلی مشکلی به وجود آمد، مبلغ پشت بارنامه را به دلیل اینکه قابل وصول نیست، نپردا

 رنامه نوشته میشود، حقوق مسلم دولت ضایع می گردد. پشت با

اولی مواد  تمام  داران  کامیون  ما  میشود؛  جابجا  کامیون  به وسیله هزاران  روز  کاال در شبانه  تن  میلیونها  ما  تصریح کرد: در کشور  و  تیموري  کارگاهها؛ شرکتها  ه 

را به بازار مصرف میرسانیم. در این میان، کجا کوچکترین خللی در کار مشاهده شده است؟  کارخانه ها را ما به واحدهاي تولیدي می رسانیم و محصوالت تولیدي  

ی دو شرکت  ریشه مشکل حمل نهاده ها در جاي دیگري است. حمل این محصوالت را مثل دیگر کاالهاي اساسی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزي است، به یک

 این حجم از کاال را ندارند، دچار مشکل میشوند.    حمل و نقلی سپرده اند و آنها چون توان حمل
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رد، برنج، نهاده دامی،  وي با بیان اینکه حمل کاالهاي اساسی باید آزاد و از انحصار دو شرکت خارج گردد، افزود: وقتی وزارت کشاورزي حمل میلیونها تن گندم، آ

هور می کند. اگر حمل این کاال مانند دیگر کاالهاي کشور انجام گردد، مشکل حل می شود  قند و شکر را به شرکتهاي موردنظر خود میدهد، این مشکالت بروز و ظ

 جا میشود. و کاالهاي اساسی نیز مثل دیگر کاالها از گمرکات منتقل و جابه 

 *پیشنهاد تخصیص سهمیه نهاده هاي خراسان از بندر امیرآباد 

بافی، رئیس دبیرخانه شوراي گفتگوي استان گفت: موضوع حمل و نقل نهاده هاي دامی بسیار مهم  در پایان و در جمع بندي مباحث مطرح شده در این نشست، ل

ر امکان حمل  است و بخشی از این مشکالت را میتوان با تعامل در استان حل کرد تا در نهایت کمکی به بخش خصوصی در زمینه حمل نهاده ها صورت گیرد. اگ

امیرآباد وجود داشته باشد، نیازي به مسیري که هزار کیلومتر طوالنی تر است نداریم و هزینه هاي کمتري شامل حال شرکتها نهاده هاي مورد نیاز استان از بندر  

 خواهد شد.  

بخشی   د نداشت،براي حل این مشکالت الزم است با دستگاههاي دولتی هم اندیشی کنیم تا حمل کاال از مسیر کوتاهتر صورت گیرد و درصورتی که امکان آن وجو

افزایی در است این هم  امکان  یابد.  این طریق کاهش  از  امام به خراسان رضوي، به شکل ریلی صورت گیرد تا هزینه ها  از بندر  ان ما وجود دارد.  از  حمل کاال 

هزینه کمتر و به موقع تر کار حمل را  همچنین میتوان پیشنهاد واگذاري حمل سهمیه نهاده هاي دامی استان به شرکتهاي پشتیبانی که پشت بارنامه ندارند و با  

 انجام میدهند، مطرح کرد و پیشنهاد نهایی نیز این باشد که پشت بارنامه ها در مالیات لحاظ گردد. 
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 مصوبات جمع بندي و

 مهلت پیگیري  مسئول پیگیري  مصوبات جلسه  ردیف 
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کشور بھ لحاظ ھزینھ ھای حمل و    یبنادر جنوب با عنایت بھ اینکھ موضوع حمل نھاده ھای دامی استان خراسان رضوی از  
و چگونگی اختصاص و تحویل نھاده،     کیلومتری بندر امام بھ استان و نحوه    ۱۷۲۰پشت  بارنامھ ھا و مسیر حدود حدود  

ظرفیت ھای استانی وجود دارد کھ می توان در  جدی مواجھ می باشد، ضمن اینکھ  تعیین شرکت حمل و نقلی و...با مشکالت
موجود را  ظرفیت ھای مدیریتی  استانی موانع    ب ھم افزایی و ھمسویی بخش خصوصی ، تعاونی و دولتی و استفاده ازقال

یربط دولتی و خصوصی  پیشنھاد مدیران محترم دستگاھھای ذلذا پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات و  ، بر طرف نمود
 سھ شورای گفت و گو اقدامات بعدی صورت پذیرد. و مقرر شد ضمن طرح در جل  ،  توافقات زیر حاصل گردید

مبنی بر اعالم آمادگی راه آھن برای حمل    مدیرکل محترم راه اھن    جناب آقای مھندس نصیری الف)با توجھ بھ توضیحات  
نھادھای دامی استان از بنادر جنوبی و از آنجاییکھ حمل با ریل ضمن صرفھ جویی زیادی کھ در سوخت و استھالک ناشی  

شرکت پشتیبانی خوراک    ی می شود، ضمن اینکھ  دامب کاھش شدید ھزینھ ھای حمل نھاد ھای  آن بوجود می آورد موجاز  
با مشکالتی نظیر پشت بارنامھ  نیز    حمل نموده و حدود ده درصد از سھم استان را  دام تحت عنوان ذخیره استراتژیک راسا  

با مدیر   بھ عنوان متولی بخش،  اھنگی شرکت پشتیبان خوراک دام استانبا مدیریت و ھم ،لذا توافق گردید ، باشدمواجھ نمی 
، مدیر عامل محترم اتحادیھ شرکت ھای    رضوی    جھاد سازندگی خراسانسازمان    کل محترم راه آھن استان ،رئیس محترم  

دام استان تا عالوه بر  ،  تعاونی خوراک و  اتخاذ گردد  ی کھ راسا توسط  در صد  ۱۰سھم استراتژیک حدود    حمل   ترتیبی 
با مدیریت و ھماھنگی شرکت پشتیبانی خوراک دام از طریق ریلی (حمل  نیز    استان    ت پشتیبان حمل می گردد،  سھمشرک

،   طرح در شورا  ده روز نتیجھ بھ دبیر خانھ شورا جھتامیون بھ استان حمل گردد و حداکثر ظرف  ھای با تناژ زیاد) و ک
توسط بخش خصوصی بھ نمایندگی   ل ،تخلیھ و بار گیری، تعیین محلھای تخلیھ،  مل و نقبدیھی است ھزینھ ح   اعالم شود،  

 اتحادیھ شرکت ھای تعاونی خوراک دام استان صورت خواھد گرفت. 

بندر امام ، بندر عباس ،امیر آباد در شمال بھ نقاط مختلف کشور صورت  حمل نھادھای دامی از سھ     ب) با عنایت بھ اینکھ
آنجاییکھ انتظار می رود بھ لحاظ صرفھ جویی در ھزینھ ھای تردد و مصارف سوخت و استھالک ھای جاده    می پذیرد و از 

 

 

 

 شرکت پشتیبانی خوراك  

 اداره کل راه آهن،

اداره کل حمل و نقل و امور  

 پایانه ها 

سازمان جهاد  

 کشاورزیاستان 

اتحادیه شرکت هاي تعاونی  

 کارخانجات خوراك دام  

 

 

 

 

 

 ده روز 
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حمل بھ استانھا در    کوتاھترین مسیر     کھو توزیع نھادھای دامی بین  استانھا نماید    ای وزارت جھاد کشاورزی بنحوی تقسیم
کیلومتری بندر امام با استان خراسان    ۱۷۲۰ی بندر امیر آباد و  کیلومتر  ۷۰۰نظر گرفتھ شود لذا با عنایت بھ فاصلھ حدود  

رضوی پیشنھاد گردید از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بھ وزارت جھاد کشاورزی پیشنھاد گردد تا  
 سھم استان در توزیع نھاده ھای دامی از بندر امیر اباد اختصاص پیدا کند . 

 

  حمل و نقل و امور پایانھ ھا بھ موجب مکاتبات رسمی اعالم نموده اند رقم حمل تناژبراساس   پ) با توجھ بھ اینکھ اداره کل 
کیلومتر حداقل وکف مبلغ تعیین شده بود کھ در بارنامھ ھا کمتر از این رقم قابل درج نیست ، و اعداد مازاد بر کف    تن  

لذا    ،  امھ ضمن تضییع حقوق دولتی غیر قانونی استاعداد پشت بارن ، و  توافقی است و می بایست در بارنامھ ھا درج گردد
مقرر گردید با پیگیری مدیر عامل محترم اتحادیھ تعاونی ھای کارخانجات خوراک دام و عضو اصلی شورای گفت و گوی  

نقلی و دستگاه ھای  بھ شرکت ھای حمل و  پایانھ ھا    دولت و بخش خصوصی استان مراتب از طریق اداره کل حمل و نقل  
اداره کل امور مالیاتی ،سازمان جھاد کشاورزی ،سازمان صمت استان منعکس و در جلسھ شورا مطرح    تی از جملھ ،  نظار

 گردد. 

 

 استانداري محترم خراسان  

 سازمان جهاد کشاورزي  

 دبیر خانه شورا 

 

اداره کل حمل و نقل و امور  

 پایانه ها 

 سازمان جهاد کشاورزي  

 اداره کل امور مالیاتی

 سازمان صمت  

 اتحادیه خوراك دام 

 

 ده روز

 

 ده روز

2 

و  کارخانھ خوراک دام در استان  ۸۰ حدود  توجھ بھ توضیحات مدیر عامل اتحادیھ شرکت ھای تعاونی  خوراک دام مبنی بر اینکھبا  -
نفر شاغل دارند و اصوال مراجعھ کننـدگان بـھ کارخانجـات خـوراک دام از   ۷۰۰۰فعال بوده اند کھ حدود  خارج از شھرکھای صنعتی  

ایند و این موضوع باعث گردیده بھ لحاظ شـرایط کرونـایی تکل ھای بھداشتی را رعایت می نمومتر پرروستاھا و دامداران ھستند کھ ک
گردد لذا مقرر شد بـھ  و یا نیمھ تعطیل   واحد تعطیل  ۱۳بطور کلی    ایجاد گردد،    تعدادی از کارگران کارخانجاتوضعیت حادی برای  

لویـت وبـھ دلیـل شـرایط خـاص مراجعـھ کننـدگان و شـیوع کرونـا در ا  دانشگاه علوم پزشـکی پیشـنھاد گـردد کارخانجـات خـوراک دام
 واکسیناسیون قرار گیرند.

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 اتحادیه خوراك دام
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