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 زمان تو محدود است، پس آن را با زندگی کردن برای کس دیگری هدر نده.
 

 عامل غیرتحریمی موثر بر معضل نهاده ها 4

همزمان با صعود قیمت گوشت و مرغ، عمده آسیب شناسی ها به موضوعاتی نظیر چالش های موجود بر سرر اهه وهاده  نردراده هرا، 

تخصیص هاز برهی آن ها، کمبود منابع هازی و ... معطوف شده هست. براسی های مرکز پژوهش ها نشان می دهد موضوعاتی که هاتباطری 

به هفزهیش نرخ هاز و تحریم ها ندهاد توجه به آن ها دا شرهیط تحریم می توهند نیازهای کشوا به هین محصول اههربرردی اه ترامریرن 

 کند.مرکز پژوهش های مجلس دا گزهاش هخیر خود چداا معضل غیر تحریمی تامین نداده های دهمی اه تشریح کرده هست.

بازهاگاه عامل توزیع سیستمی یا هیجاد اهنت و هختالل؟!: براسی مرکز پژوهش ها نشان می دهد با هین که هقدهماتی برهی سیسرترمری  -1

کردن نداده به وهحدهای تولیدکننده بر هساس عملکرد وهحد مرغدهای دا هاهئه مرغ به کشتااگاه هنجام شده هست ،هما هنوز هرم همرکران 

 دستکاای دا هین سامانه ها و تبانی برهی هاهئه آماا غیر وهقعی و دایافت سدمیه خااج هز ضوهبط وجود دهاد.

باز هم اد پای هنحصاا چند وهاد کننده: مرکز پژوهش های مجلس، یکی هز مشکال  هساسی صنعت مرغدهای اه به صررهحرت وجرود  -2

هنحصاا وهاده  خواهک دا دست شرکت دولتی پشتیبانی هموا دهم و تعدهد معدودی وهادکننده بخش خصوصی دهنسته و هفرزوده هسرت 

بخش عمده هی هز وهاده  توسط چند وهادکننده محدود هنجام می شود و مرغدهاهن مجبوا به تدیه نداده ها با قیمت و شرهیط یک طرفه و 

 نامناسب هستند بنابرهین باید هقدهم های الزم برهی جلوگیری هز اهنت و هنحصاا دا هین حوزه هنجام شود.

هز نداده های دهمی مواد هستفراده دا  وهبستگی به وهاده  نداده ها هز چند کشوا محدود: طبق  هعالم مرکز پژوهش ها بخش عمده هی -3

صنعت طیوا، هز سه کشوا برزیل، آاژهنتین و آمریکا وهاد می شود، که با توجه به نقش هین محصوال  دا تامین همنیت غذهیی کشوا، الزم 

 هست مبادی وهادهتی آن ها بر هساس معیااهایی همچون دهشتن اوهبط سیاسی مناسب، بعد مسافت و دهشتن اوهبط تجاای تغییر یابد.

هعتیاد سبد خواهک دهم کشوا به محصوال  کم تنوع و لوکس: عالوه بر همه هین ها، مرکز پژوهش ها تاکید می کند خواهک دهم کشروا  -4

هز تنوع کافی برخوادها نیست و به جیره غذهیی لوکس وهادهتی متکی هست. هین دا حالی هست که به عنوهن مثال به جای ذا  می توهن هز 

 ضایعا  بوجاای گندم و نیز به جای کنجاله سویا می توهن هز کنجاله کنجد و آفتابگردهن هستفاده کرد.

 

 پرورش نژادهای پربازده گوسفند در فیروزآباد
سیدکاظم موسوی هز پرواش نژهدهای پربازده گوسفند دا فیروزآباد خبر دهد و هظداا دهشت:نژهد گوسفند اومانوف برخالف نژهدهای برومری 

برره دا  ۹بره تولید کند. وی هفزود: اکواد تولید  ۶تا  3توهنند با توجه به تغذیه و مدیریت دا هر زهیش  که دا هر شکم یک بره میزهیند می

زهیش مترمرادی هز  2بره دا  14اوسیه و هفت بره دا آمریکا برهی هین نژهد ثبت شده و دا بسیاای هز نقاط پرواش دهنده هین نژهد اکواد 

اسند و فعالریرت  یک میش ثبت شده هست. سرپرست جداد کشاوازی فیروزآباد هدهمه دهد: بره هین نژهد دا سه تا چداا ماهگی به بلوغ می

باشد و  کیلو می ۵۷تا  4۷کیلو و میش ها هز  ۰۷تا  ۵۵تولید مثلی آن وهبسته به فصل نمی باشد. موسوی هضافه کرد: وزن متوسط قوچ ها هز 

دا گله های فضای باز بستگی به نوع خواهک، متفاو  هست. وی گفت: هین نژهد خالص هست و بدون دستکاای ژنتیکی یا مخلروط کرردن 

وای اه دا وهحدهای  باشد تا هز هین طریق بدره هی مناسب جدت آمیخته گری گوسفندهن بومی می نژهدهای دیگر دهاد که به همین دلیل گونه

دهمی هفزهیش دهد و سرهنه داآمد دهمدهاهن اوستایی هفزهیش یابد. موسوی خاطرنشان کرد: دهمدهاهن با پرواش تعدهد دهم کمتر گروشرت 

توهنند تولید نمایند و دا نسل هول آمیخته گری بره ها خصوصیا  زهیش اه هز نژهد اومانف و خوهص پروهای و سازگاا بودن برا  بیشتری می

اهس میش دا مرد   ۰۷تا  3۷برند. وی تصریح کرد: دا نتیجه با هستفاده هز یک قوچ گله هی با  محیط اه نیز هز مادا محلی خود به هاث می

شود که خوهص عالی چندقلوزهیی، آمادگی جفت گیری دا تمام فصول، آبسرترنری  ماه با گله هی بالغ هز نژهد هیبرید جایگزین می 14تا  13

 کوتاهتر، خوش پروها و همساز بودن با محیط اه دهاه می باشد.

 هزار تومانی دور از انتظار نیست 44قیمت مرغ   
 3۷دبیر هنجمن صنفی مرغدهاهن هستان هصفدان گفت: هکنون ذا  و سویا برهی تولیدکنندگان مرغ وجود ندهاد و تندا به طوا میانرگریرن 

داصد نداده ها با هاز دولتی دا هختیاا مرغدهاهن گوشتی قرها می گیرد. بدرهم پاکزهد دا خصوص هفزهیش قیمت مرغ دا بازها، هظداا کررد: 

باید توجه دهشت دا ماه های هخیر تولید مرغ دا هستان همچون کشوا کاهش دهشته هست که دلیل آن کاهش میزهن جوجه ایزی طی مراه 

میلیون تن بود دا حالیکه به طوا مرعرمرول دا  3.۵تا  3های شدریوا و مدر بوده هست. پاکزهد گفت: میزهن جوجه ایزی دا مدر ماه حدود 

میلیون تن جوجه ایزی دا ماه دهایم. وی با بیان هینکه هفزهیش قیمت مرغ دا هختیاا مرغدها نیست، بلکه شررهیرط برازها،  ۰هستان حدود 

 3۳هزها تومان هست، که دو تن هین محصرول  1۹قیمت اه مشخص می کند، پاکزهد توضیح دهد: دا حال حاضر هر کیلو سویا دا بازها آزهد 

میلیون تومان هست، بنابرهین دا هین شرهیط تولیدکنندگان زیرر براا  3۳تن آن  1۵میلیون تومان می شود، دا حالیکه با هاز دولتی قیمت 

میزهن تقاضای مردم برهی مصررف  13۹۳تا  13۹۷ایسک تولید نمی اود. وی هظداا کرد: طبق دهده های مرکز آماا هیرهن طی سال های 

داصد و مصرف گوشت مرغ نیز به همین میزهن کاهش یافته هست. پاکزهد تاکید کرد: به دلریرل  3۵داصد، مصرف لبنیا   ۶۵گوشت قرمز 

داصد کاهش یافته هست و تا نداده ها تامین نشود، هفزهیش قیمت مرغ  3۷کاهش تولید، میزهن کشتاا مرغ دا کشتااگاه های هستان حدود 

 هزها تومان دوا هز دسترس نیست. 4۷و کمبود تولید همچنان هدهمه دهاد. وی با تاکید بر هینکه اسیدن مرغ با تدهوم هین شرهیط به 

 روزگی 44دان آماده گوشتی / قیمت هر کیلوگرم دان تا  نام شرکت
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