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- سرویس اقتصادی خرید مرغ مازاد اصفھان
توسط اتحادیھ ھای استان آغاز شد

صاحب خبر -

رییس سازمان جھاد کشاورزی استان اصفھان از آغاز خرید مرغ گوشتی مازاد

توسط اتحادیه مرغداران استان اصفھان از تاریخ جمعه 2 دی 1401 خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جھاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی

جھاد کشاورزی استان اصفھان، مھرداد مرادمند با بیان این که خرید مرغ

گوشتی مازاد توسط اتحادیه مرغداران استان اصفھان از تاریخ جمعه 2 دی

1401 آغاز شده است، گفت: در مرحله نخست 40 میلیارد تومان تسھیالت با

سود 10 درصد از محل اعتبارات بانک کشاورزی استان در اختیار اتحادیه مزبور

برای اجرای طرح قرار گرفت.

وی افزود: اولین محموله گوشت مرغ به وزن 80 تن تحت نظارت ناظرین شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در

کشتارگاه مانامرغ اصفھان تولید و به سردخانه مورد نظر منتقل شد.

رییس سازمان جھاد کشاورزی استان اصفھان خاطرنشان کرد: کشتارگاه ھای اصفھان مرغ، زیبامرغ، مانامرغ، سپیدمرغ، سپاھان  طیور،

ھمامرغ، ماکیان مرغ و سمانه برای کشتار و انجماد گوشت مرغ با بسته بندی ممھور به مھر اتحادیه مرغداران استان اصفھان در نظر

گرفته شده و در مرحله اول یکھزار تن مرغ زنده گوشتی در محدوده وزنی مرغ سایز برای تولید گوشت مرغ منجمد در وزن الشه 1200 تا

1800 گرم توسط اتحادیه مرغداران اصفھان از بازار استان جذب می شود.

شایان ذکراست؛ این طرح تا متعادل شدن بازار مرغ ادامه خواھد داشت.
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استان ها

خرید مرغ مازاد بر مصرف در مازندران آغاز شد

ساری- ایرنا- ر�س سازمان جهاد کشاورزی مازندران از آغاز خرید مرغ مازاد بر تولید از مرغداران استان خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران حسن عنایتی کلیجی گفت:در راستای حمایت از مرغداران و تولیدکنندگان صنعت طیور، خرید مرغ مازاد بر

تولید مرغداران استان توسط اتحادیه مرغداران مازندران انجام می شود.

وی ادامه داد: در مرحله نخست ۷۰ میلیارد � تسهیالت با سود ۱۰ درصد در اختیار اتحادیه مرغداران استان قرار گرفت تا نسبت به خرید مرغ اقدام کنند.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل دامپزشکی استان در جهت خرید مرغ مازاد با اتحادیه مرغداران استان

همکاری می کنند.

وی خاطرنشان کرد: مرغداران می توانند با مراجعه به اتحادیه مرغداران شهرستان ،مرغ های مازاد را تحویل دهند.

عنایتی گفت: این طرح برای حمایت از مرغداران در تمامی شهرستان های استان اجرایی خواهد شد.

عنایتی افزود :سازمان جهاد کشاورزی مازندران با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری امور از تولید تا بازار محصوالت کشاورزی به بخش

خصوصی، اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی، موضوع خرید مرغ به اتحادیه مرغداران واگذار شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در ۶ استان کشور اجرایی می شود که مازندران جزو این استان هاست.

وی با بیان اینکه مازندران ساالنه با تولید ۲۸۰ هزار تن گوشت سفید مرغ، سهم ۱۱ درصدی تولید و رتبه نخست کشور را در اختیار دارد، گفت: مازندران پیشانی

صنعت طیور کشور است.

خرید توافقی برنج ارقام پرمحصول مازندران به حدود ۱۰۰ تن رسید

ر�س سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۹۰ تن برنج از آغاز خرید توافقی ارقام پرمحصول تاکنون از شالیکاران استان خریداری شد.

عنایتی افزود: با هماهنگی و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران و برای خروج از رکود بازار برنج در استان، هـشت مرکز خرید برنج ارقام پرمحصول

از ۲۳ آذر امسال در شهرستان های بهشهر، نکا، میاندورود، قائمشهر، آمل، بابل، بابلسر و محمودآباد توسط تعاون روستایی استان دایر شد.

وی افزود: برنج ارقام پرمحصول ندا و شیرودی از کشاورزان شالیکار استان به ترتیب با قیمت ۳۳ و ۴۱ هزار و ۸۰۰ � با ۸ درصد شکستگی خریداری می شود و در

بازه زمانی ۱۵ روزه وجه آن پرداخت می شود.

او گفت: با توجه به پایش های میدانی انجام گرفته از بازار برنج استان، این اقدام دولت باعث بهبود اوضاع بازار برنج استان شده و قیمت این برنج ها در بازار با

افزایش چندین هزار تومانی همراه بوده است.

عنایتی ادامه داد: در مرحله نخست خرید ۵۰ هزارتن برنج پرمحصول هدف گذاری شده است که امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

ر�س سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه هدف از خرید توافقی برنج، خارج کردن بازار برنج داخلی از رکود، حمایت از شالیکاران و تامین بخشی از ذخایر

راهبردی برنج است، گفت: این مراکز در صورت نیاز و استقبال شالیکاران به ۱۱ مرکز خرید توافقی برنج پرمحصول افزایش خواهد یافت.

مازندران /
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مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت: وزارت
جهادکشاورزی هنوز فرصت نکرده مرغ مازاد از بازار را جمع آوری
کند و مرغداران به دلیل مازاد مرغ و عدم جمع آوری آنها دچار ضرر

و زیان شده اند.

حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با ایسنا، آخرین وضعیت بازار مرغ
را تشریح کرد و گفت: در مقطعی درخواست کردیم که مردم مرغ
خریداری و ذخیره کنند تا به وزارت جهادکشاورزی فرصتی داده
ز بازار ا ا د ر غ مازا م مر ر دا ی امو ت پشتیبان ه شرک ه وسیل د ب شو
جمع کند که البته تاکنون این اتفاق نیفتاده و مرغداران به دلیل

مازاد مرغ و عدم جمع آوری آنها دچار ضرر و زیان شده اند.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده بین ۳۶
تا ۳۹ هزار تومان است، اظهار کرد: مرغداران در ازای فروش هر کیلو مرغ ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در ضرر هستند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور اضافه کرد: مشکلی در تامین نهاده وجود ندارد، ولی هنوز برخی مرغداران نهاده هایی که تا ۲۱
اردیبهشت سال جاری طلبکار بودند را دریافت نکرده اند. امیدواریم دولت به تعهدات خود عمل کند.

وی در پایان با اشاره به کاهش قیمت جوجه یکروزه گفت: حدود یکماه است که قیمت جوجه یکروزه کاهش یافته و به کمتر از ۱۰ هزار تومان
رسیده است.

انتهای پیام

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی عنوان کرد

ضرر مرغداران به دلیل جمع نشدن مرغ های مازاد/ کاهش قیمت جوجه  یکروزه
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معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی ایسنا/خوزستان 
خوزستان از برنامه ریزی برای توزیع هوشمند مرغ در استان خبر
ر روز غ کشتا ا مر د ب ع هوشمن ی توزی ل برا ت او : اولوی و گفت د  دا
است اما در ادامه دیگر اقالم کاالی اساسی نیز به صورت هوشمند

توزیع خواهند شد.

علی رحم کریمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برنامه ریزی
برای توزیع اقالم اساسی کشاورزی به صورت هوشمند اظهار کرد:
ر کار ر دستو د د ه صورت هوشمن ی ب ی کشاورز ی اساس ع کاال توزی
وزارت جهاد کشاورزی است و از این رو در خوزستان نیز این

مساله در حال پیگیری و برنامه ریزی است.

وی با اشاره به ابالغ دستورالعمل اجرایی مدیریت توزیع هوشمند
در راستای ساماندهی و یکپارچه سازی زنجیره تأمین تا مصرف محصوالت و فرآورده های کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در

مرحله اول اولویت با توزیع هوشمند مرغ کشتار روز است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: شیوه نامه ای در حال تدوین و برنامه ریزی است که ابتدا اولویت اول برای
توزیع هوشمند با مرغ کشتار روز باشد اما در ادامه دیگر اقالم کاالی اساسی نیز به صورت هوشمند توزیع خواهند شد.

کریمی ادامه داد: مدیریت یکپارچه گردش محصول، گزارش داده و گردش فرآیندهای مالی محصوالت و فرآورده های کشاورزی، نظارت
موثر و هدفمند بر زنجیره های تأمین، تولید، فرآوری، ذخیره سازی، حمل، عرضه و مصرف، ایجاد و توسعه حکمرانی داده و تصمیم سازی
مبتنی بر تجمیع و تحلیل داده های نهاده و فرآورده های کشاورزی، تحلیل رفتار ذی نفعان و ارائه الگوهای مطلوب تولید، توزیع و مصرف

نهاده و فرآورده های کشاورزی از مهمترین اهداف این طرح است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۴ شرکت جهت راه اندازی سامانه در استان خوزستان اعالم آمادگی کرده اند، عنوان کرد: بحث نظارت هوشمند نیز
یکی دیگر از اهداف مهمی است که همزمان با موضوع توزیع هوشمند در دستور کار است و می تواند در نظارت و کنترل بازار بسیار موثر باشد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: پس از اجرایی شدن بحث توزیع هوشمند مرغ کشتار روز، توزیع محصوالت
دیگری مثل روغن، برنج و... به صورت هوشمند در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان خبر داد

برنامه ریزی برای توزیع هوشمند مرغ در خوزستان
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آغاز جمع آوری مرغ مازاد با
استفاده از تسهیالت تشکل ها

و اتحادیه ها
مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهادکشاورزی گفت: استفاده از تسهیالت تشکل ها و

اتحادیه های مردمی ۲ استان مازندران و اصفهان برای جمع آوری مرغ مازاد تولیدکننده ها از امروز آغاز
شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مسعود
امراللهی با بیان این که هم اکنون قیمت مرغ با نرخ مصوب (۶۳ هزار تومان) حدود ۱۰
هزار تومان فاصله دارد، افزود: در حال حاضر در استان مازندران حدود ۷۰ میلیارد تومان و
در استان اصفهان حدود ۴۰ میلیارد تومان از تسهیالتی که به تشکل ها و اتحادیه های
مردمی برای جمع آوری و خرید مرغ های مازاد تولیدکننده ها تخصیص داده شده، استفاده

شده است.

وی افزود: یکی از فروشگاه های زنجیره ای هم نسبت به خرید ۵ هزار تن مرغ مازاد از سه
استان گلستان، مازندران و گیالن اقدام کرده است که با انجماد کردن آن در زمان مناسب

وارد بازار کند.


