مجله گهرپژوه – گروه تولیدی و بازرگانی گهردانه شرق

سخن مدیر مسئول
قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران در موقعیت استراتژیک جغرافیایی ،نیروی انسانی فعال و پویا ،برخورداری از منابع عظیم
انرژی ،توجه دولتمردان به اجرای اصل  44قانون اساسی ،حمایت از خصوصیسازی و ...زمینهساز تحول اساسی و
شکوفایی اقتصاد و رشد شگفتانگی ز صادرات غیر وابسته به نفت در سالیان اخیر شده است .بخش قابل توجه مواد
خوراکی مورد استفاده دام ،طیور و آبزیان کشور از طریق واردات تأمین میشود .بنابراین استفاده بهینه از مواد خوراکی
با فرآوری مناسب آنها میتواند نقش مهمی در کاهش مواد خوراکی داشته باشد .در حال حاضر بخش قابل توجه هزینه-
های جاری واحدهای تولیدی را هزینههای مربوط به خوراک تشکیل میدهد .توجه به افزایش ارزش غذایی خوراک
میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بهره وری واحدهای تولیدی کمک شایانی نماید .احداث کارخانه گهردانه شرق
هم راستا با این تحوالت و با انگیزه و هدف تأمین خوراک دام ،طیور ،آبزیان و حیوانات خانگی در سال  9831شروع و
پس از  8سال در سال  9811به بهره برداری خواهد رسید .بی شک ورود به عرصه تولیدکنندگان نهادههای دام و طیور
و آبزیان بر خالف همهی مشکالت ،محدودیتها ،رقابتها و تحریمها چون با هدف تامین نیازهای تولیدکنندگان
منابع پروتئینی این مرز و بوم صورت میگیرد ،میتواند آیندهای درخشان و پویا را رقم بزند .صنعت عظیم دامپروری از
قطبهای اصلی کشاورزی است .هدف این صنعت نه تنها کمک به تأمین پروتئین حیوانی داخل کشور است بلکه
صادرات به کشورهای همسایه نیز مورد نظر است ،لذا منابع مرتبط به این صنعت بزرگ مثل تأمینکنندگان نهادههای
دامپروری همگام با این جهش اقتصادی ،برآنند در سالی که حماسه اقتصادی -حماسه سیاسی نامیده شده با تالش و امید
بهخدا ،برگ زرین دیگری را در کتابچه افتخارات این ملت هوشمند و مبارز ورق بزنند.
هدف شرکت گهردانه شرق ،تولید دانش محور و تلفیق علم با تکنولوژی است .با همین دیدگاه ،این گروه تولیدی اقدام
به آمادهسازی ،چاپ و انتشار فصلنامه علمی -تخصصی داخلی به نام گهرپژوه نموده است .هدف اصلی این نشریه
پوشش دادن به بخشی از نیازهای علمی دامپروران و کارشناسان مرتبط با عرصه دام ،طیور ،آبزیان و حیوانات خانگی
است .این نشریه به صورت فصلنامه در شمارگان  1222نسخه زیر نظر اعضای هیأت علمی تدوین و آماده میشود.
نشریه گهرپژوه آماده همکاری با طرحهای تحقیقاتی و دریافت نظرات؛ پیشنهادها و مقاالت علمی در حوزه تغذیه دام،
طیور ،آبزیان و حیوانات خانگی در حداکثر سه صفحه براساس دستورالعمل ارائه شده در مجله است.
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