
 

 
 
 
 

 "گزیده اخبار شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مطبوعات" 
 01/11/1401شنبه

 
 
 

 ( تیـتر اخبـار)
 

 جوان خبرنگاران باشگاه 
 شود یم متعادل بازار در يزود به گوشت متیق   
     

 شودیم عیتوز کشور سطح در گرم مرغ هزارتن 7 تا 500 و هزار 6 روزانه       

 شد واگذار یخصوص بخش به مرغتخم رهیزنج   

 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر هزارتومان 13 تا 8 مرغ   

 است انجام حال در تیمحدود بدون گوساله و يگوسفند گوشت عیتوز   

 مهر خبرگزاري  
 شد واگذار مرغداران هیاتحاد به مرغ گوشت بازار میتنظ   

 شد واگذار یخصوص بخش به مرغتخم رهیزنج   

 ایسناخبرگزاري     
 یخوزستان مرغداران يدیتول مازاد مرغ تن 10 دیخر   

 لرستان دامداران نیب یدام نهاده تن هزار 57 عیتوز      

 

   
 

     روابط عمومی                                                                                                                                      

 عوامل کلیدي رسانه اي در سیاستگذاري
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۲۸ دی ۱۴۰۱،  ۱۷:۴۴

کد خبر 5686157

اقتصاد 

تنظیم بازار گ�شت مرغ به اتحادیه مرغداران واگذار شد
بر اساس مص�بات ش�رای قیمت گذاری م�رخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تنظیم بازار گ�شت مرغ به اتحادیه مرغداران کش�ر واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر، در راستای اجرای مص�بات ش�رای قیمت گذاری م�رخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ در خص�ص واگذاری
تنظیم بازار گ�شت مرغ به اتحادیه مرغداران کش�ر با حض�ر مسئ�لین ذیربط و اتحادیه مذک�ر دست�رالعمل نح�ه خرید، ذخیره سازی، تأمین منابع مال� و

تنظیم بازار تنظیم شد.

این دست�رالعمل از س�ی اتحادیه مربوطه (اتحادیه مرغداران کش�ر) امروز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ در محل شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر تنظیم و جهت
ابالغ ارسال شد.
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تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۰کد خبر: ۸۳۳۸۹۳۵

ت�زیع گ�شت گ�سفندی و گ�ساله بدون محدودیت در حال انجام است

معاون بازرگانی داخلی پشتیبانی امور دام گفت: توزیع گوشت با نرخ مصوب بدون محدودیت وزنی و در
حد نیاز بازار در حال عرضه است.

آقای محمد جعفری، معاون بازرگان� داخل�
شرکت پشتیبان� ام�ر دام گفت: عرضه گ�شت
گ�سفندی و گ�ساله با قیمت مص�ب در حال
انجام است و بدون محدودیت وزن� و در حد نیاز

و کشش بازار این اقدام ادامه خ�اهد داشت.

به گفته او، با ت�جه به اینکه ذخایر استراتژیک
گ�شت در وضعیت مناسبی قرار دارد، ت�زیع این

محص�الت با قیمت مص�ب در کل کش�ر انجام م� ش�د و محدودیت� برای ت�زیع در استان های مختلف و
حجم تقاضا وج�د ندارد.

معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام ادامه داد: ذخایر استراتژیک که در بازار در حال ت�زیع
است، این ذخایر از منابع داخل� و خارج� تأمین شده و در بازار ت�زیع م� ش�د.

جعفری گفت: قیمت هر کیل�گرم گ�شت گ�ساله مخل�ط ۱۴۵ هزار ت�مان است (قیمت سردست و ران
کم� تفاوت دارد)، نرخ گ�شت گ�سفندی مخل�ط نیز ۱۳۵ هزار ت�مان است که در سردخانه های شرکت

پشتیبان� ام�ر دام به ت�زیع کنندگان تح�یل داده م� ش�د.

او گفت: ت�زیع کنندگان این محص�الت م� ت�انند حداکثر ۷ هزار ت�مان بابت س�د خرده فروش� این
محص�الت اضافه کرده و به دست مردم برسانند.
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تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۲کد خبر: ۸۳۴۰۴۱۸

روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزارتن مرغ گرم در سطح کش�ر ت�زیع م� ش�د

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: صادرات بر کاهش زیان مرغداران و عرضه مرغ با
نرخ مصوب تاثیر بسزایی دارد، اما صادرات موضوع رقابتی است.

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۳۲ تا ۳۷ هزارت�مان و مرغ گرم ۴۸ تا
۵۵ هزارت�مان است که کماکان با نرخ مص�ب

اختالف دارد.

به گفته او، با واریز حق�ق های کارمندان و
کارگران پیش بین� م� ش�د که تا حدودی تقاضا

برای خرید مرغ افزایش یابد که این م�ض�ع در باالرفتن قیمت مرغ بی تاثیر نیست .

یوسف� از ت�زیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزارتن مرغ گرم در سطح کش�ر خبر داد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� با بیان اینکه خرید تضمین� مرغ تاثیری در ت�ادل قیمت
مرغ بر بازار نداشته است، گفت: صادرات بر کاهش زیان مرغداران و عرضه مرغ با نرخ مص�ب تاثیر
بسزایی دارد، اما صادرات م�ض�ع رقابت� است که با اعمال حمایت های الزم از صادرکنندگان باید امکان

رقابت در بازارهای هدف وج�د داشته باشد.



1/21/23, 3:05 PM Mehr News Agency | زنجیره تخم مرغ بھ بخش خصوصی واگذار شد - خبرگزاری مھر | اخبار ایران و جھان

https://www.mehrnews.com/news/5687723/زنجیره-تخم-مرغ-بھ-بخش-خصوصی-واگذار-شد 1/1

https://mehrnews.com/xZmTZ

۱ بهمن ۱۴۰۱،  ۹:۱۵

کد خبر 5687723

اقتصاد 

بر اساس مص�بات تنظیم بازار؛

زنجیره تخم مرغ به بخش خص�ص� واگذار شد
براساس مص�بات تنظیم بازار و ش�رای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایت� محص�الت اساس� کشاورزی برای نخستین بار ام�ر اجرایی تنظیم بازار تخم مرغ

خ�راک� و پولت تخمگذار به بخش خص�ص� واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تحق� بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمه�ری اسالم� ایران و با عنایت به
سیاست های کل� دولت در جهت کاهش تصدی گری و با استناد به م�اد (۵ و ۶ و ۷) قان�ن افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبی�� مص�ب سال
۱۳۸۹ مجلس و همچنین مص�به ستاد تنظیم بازار کش�ر و نیز مص�به ش�رای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایت� محص�الت اساس� کشاورزی و
واگذاری ام�ر اجرایی به بخش خص�ص� و استفاده از ظرفیت و ت�انمندهای اتحادیه ها و تشکل های بخش خص�ص�، این تفاهم نامه بین وزارت جهاد
کشاورزی به نمایندگ� محسن شیراوند معاون ت�سعه بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن به نمایندگ� محمد

مرادی من�قد شد.

براساس این تفاهم نامه، ام�ر اجرایی مربوط به برنامه ریزی ت�لید، تنظیم بازار و مدیریت صادرات و واردات محص�الت طیور تخمگذار (تخم نطفه دار تخمگذار،
ج�جه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم مرغ خ�راک�، مرغ پایان دوره تخمگذار) براساس ض�ابط، استانداردها و سیاست های ابالغ� به منظور تق�یت
تشکل ها و ایجاد زمینه های مناسب به منظور نقش آفرین� تشکل ها در برنامه ریزی ت�لید و تنظیم بازار؛ حمایت ت�أمان از حق�ق مصرف کنندگان و
ت�لیدکنندگان؛ انجام وظایف غیرحاکمیت� قابل واگذاری در زمینه مرغ مادر تخمگذار، ج�جه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم مرغ خ�راک�، صادرات و
واردات محص�الت طیور تخمگذار؛ برنامه ریزی در راستای ت�لید محص�الت طیور تخم گذار بر اساس سیاست های ابالغ�؛ و برنامه ریزی جهت تأمین، ت�زیع و

تنظیم بازار تخم مرغ خ�راک� و انجام صادرات و واردات در زمان های مازاد یا کاهش ت�لید، واگذار م� ش�د.

در این تفاهم نامه، تنظیم بازار تخم مرغ خ�راک� طبق برنامه تأمین نیاز داخل؛ ام�ر اجرایی میزان ت�لید ج�جه یکروزه تخمگذار و صدور مج�ز ج�جه ریزی
تخمگذار و پولت ریزی؛ مدیریت صادرات و واردات محص�الت طیور تخمگذار برای مازاد یا کسری ت�لید و … به اتحادیه واگذار م� ش�د و اتحادیه نیز م�ظف
است براساس این تفاهم نامه و در چارچ�ب دست�رالعمل ها و سیاست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برنامه ریزی ت�لید تخم مرغ خ�راک� با ت�جه
به تقاضای بازار و عرضه براساس قیمت های مص�ب؛ اجرای مص�بات و سیاست های ابالغ� معاونت ام�ر ت�لیدات دام�؛ تأمین هزینه های اجرایی و پشتیبان�
بخش مرغ تخمگذار سامانه سماصط؛ تنظیم بازار داخل� براساس مص�بات و برنامه های ابالغ� معاونت ت�سعه بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی؛ مدیریت

صادرات ج�جه یکروزه تخمگذار، پولت تخمگذار، تخم مرغ خ�راک� و تخم نطفه دار تخم گذار و… اقدام کند.

لزوم نظارت و ارزیابی استان ها بر اجرای تفاهم نامه واگذاری زنجیره تخم مرغ به بخش خص�ص�

در این راستا، معاونت ت�سعه بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی با ت�جه به ضرورت اجرای تفاهم نامه مذک�ر به منظور دستیابی به ت�ادل بازار و حمایت ت�أمان
از حق�ق مصرف کنندگان و ت�لید کنندگان، در نامه ای از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها خ�استه است؛ ترتیبی اتخاذ ش�د تا ضمن نظارت بر اجرای

دقیق تفاهم نامه، نسبت به ارزیابی عملکرد اتحادیه مذک�ر اقدام و گزارش مستمر آن را به این معاونت ارسال کنند.
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تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱کد خبر: ۸۳۴۰۴۵۳

قیمت گ�شت به زودی در بازار مت�ادل م� ش�د

رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: توزیع گوشت گرم وارداتی در جلوگیری از شتاب و التهاب
قیمت تاثیر بسزایی دارد.

آقای منص�ر پوریان گفت: برآوردها حاک� از آن
است که گ�شت گرم واردات� یکشنبه وارد کش�ر
ش�د. ت�زیع گ�شت گرم واردات� در جل�گیری از

شتاب و التهاب قیمت تاثیر بسزایی دارد.

پوریان ادامه داد: گرچه در شرایط کن�ن� به
سبب زایش های مناسب پاییز از نظر حجم

مشکل� در عرضه گ�شت نداریم، اما به سبب ع�امل واسطه و دالل، قیمت گ�شت در بازار باالست که
ت�زیع گ�شت گرم واردات� م� ت�اند جل�ی شتاب قیمت را بگیرد.

رئیس ش�رای تامین کنندگان دام قیمت کن�ن� هرکیل� دام درب دامداری را ۱۰۰ هزارت�مان اعالم کرد و
گفت: اکن�ن قیمت هرکیل� الشه ۱۹۵ تا ۱۹۷ هزارت�مان است که با احتساب س�د منطق� ۱۰ درصد در
خرده فروش� ها باید عرضه ش�د. قیمت کن�ن� هرکیل� گ�شت نسبت به هفته گذشته ۵ هزارت�مان در

بازار کاهش یافته است و پیش بین� م� ش�د که روند کاهش قیمت ادامه یابد.

پوریان با بیان اینکه مشکل� در عرضه گ�شت منجمد نداریم، گفت: عل� رغم اختالف چشمگیر قیمت
گ�شت منجمد با گرم و حجم انبوه نسبت به سن�ات گذشته، اما تقاضای چندان� در بازار نیست.
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تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۰کد خبر: ۸۳۳۹۰۰۱

مرغ ۸ تا ۱۳ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به کاهش تقاضا، مرغ کماکان کمتر از نرخ مصوب در بازار
عرضه می شود.

آقای مهدی یوسف خان� از کاهش قیمت مرغ
در بازار خبر داد وگفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۳۴ تا ۳۵ هزارت�مان و مرغ گرم ۵۰ تا
۵۵ هزار ت�مان است که کماکان کمتر از نرخ

مص�ب عرضه م� ش�د.

او قیمت هرکیل� ران مرغ را ۴۰ هزارت�مان، سینه
۹۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۰۰ هزارت�مان اعالم

کرد.

یوسف خان� کاهش تقاضا را علت اصل� افت مجدد قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با ت�جه به
کاهش ج�جه ریزی ها پیش بین� م� ش�د که در روزهای آت� با ت�ادل عرضه و تقاضا تا حدودی قیمت

افزایش یابد، اما باز هم ب�ید است که به نرخ مص�ب برسد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� گفت: برآوردها حاک� از آن است که تا پایان سال قیمت مرغ ن�سان
چندان� نداشته باشد.
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مدیر تعاون روستایی لرستان گفت: ۵۷ هزار تن ایسنا/لرستان 
نهاده دامی بین دامداران استان توزیع شده است.

امیر نیایی فرد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۰
هزار تن نهاده دامی بین دامداران لرستانی توزیع شد.

وی اضافه کرد: این درحالیست که در ۹ ماهه امسال، ۵۷ هزار تن
نهاده دامی بین دامداران لرستان توزیع شده است.

ا در م آنه ه نا ی ک : دامداران ن افزود ی لرستا ن روستای ر تعاو مدی
سامانه تعاون روستایی ثبت شده است نهاده دامی را دریافت

کردند.

نیایی فرد بیان کرد: این نهاده ها بین دامداران ۱۱ شهرستان
لرستان توزیع شده است.

وی افزود: این نهاده دامی شامل جو، سویا و کنستانتره است که البته با حذف ارز ترجیحی قیمت آن آزاد و در مواردی دامداران در بازار با
قیمت آزاد تهیه می کردند.

مدیر تعاون روستایی لرستان اظهار کرد: امسال با کمبود نهاده دامی مواجه بودیم و دلیل توزیع کمتر همین موضوع بوده است.

نیایی فرد در خصوص توزیع آرد در روستاهای فاقد نانوایی در استان، عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۲ هزار تن کیسه آرد خانه پزی بین
روستائیان لرستانی توزیع شد.

وی خاطرنشان کرد: این آرد با قیمت یارانه ای و هر کیسه ۴۴ هزار تومان بین روستاییان لرستانی توزیع شده است.

انتهای پیام

مدیر تعاون روستایی استان خبر داد:

توزیع ۵۷ هزار تن نهاده دامی بین دامداران لرستان
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد ایسنا/خوزستان 
کشاورزی خوزستان از خرید و ذخیره ۱۰ تن مرغ مازاد تولید شده
از مرغداران استان خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید و
داری ها خری آن  دگان از  ید کنن یت بازار مرغ مازاد تول کنترل وضع

می شود.

ت از ه حمای ا اشاره ب ، ب ا ایسنا و ب و گ ت  ر گف د د ر نیرومن عبداالمی
تولیدکنندگان مرغ در خوزستان اظهار کرد: به  منظور کمک به
تولیدکنندگان و تداوم تولید مرغ، اتحادیه مرغداران خوزستان
برنامه ریزی های الزم را برای خرید مرغ مازاد مرغداران انجام داده

است.

وی افزود: براین اساس در مرحله اول تاکنون ۱۰ تن مرغ مازاد
تولید مرغداران خوزستانی در راستای حمایت از تولید آن ها و همچنین کنترل بازار، خریداری و ذخیره سازی شده است.

و اینکه هیچ مشکلی در ز مرغ در استان  ه شرایط تامین نیا ا توجه ب د کشاورزی خوزستان گفت: ب معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جها
تامین مرغ وجود ندارد، روند خرید مرغ مازاد تولید شده از مرغداران ادامه پیدا خواهد کرد.

نیرومند ادامه داد: همچنین در راستای موفقیت هرچه بهتر این طرح، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خوزستان حمایت مالی در
این زمینه را بر عهده دارد.

وی در خصوص توان جوجه ریزی در خوزستان خاطرنشان کرد: توان جوجه ریزی فعلی بخش گوشتی استان در هر دوره بیش از ۱۹ میلیون
قطعه است که با توجه به این ظرفیت خوشبختانه مشکلی در تامین نیاز استان به مرغ وجود ندارد و شرایط در این زمینه مطلوب است.

انتهای پیام

خرید ۱۰ تن مرغ مازاد تولیدی مرغداران خوزستانی
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