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جوان

1399/08/01
شرط فروش شیرخشک در فروشگاه هاي اینترنتی اعالم شد

مدیر اداره کل امور فراورده هاي غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت : فروش شیر هاي خشک معمولی در فروشگاه هاي اینترنتی مجاز است

 

سرویس اجتماعی جوان آنالین : محمد حسین عزیزي مدیر کل اداره فراورده هاي غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ، درباره تبلیغ و فروش

شیر خشک در برخی فروشگاه هاي اینترنتی گفت : فروش شیر هاي خشک یارانه اي براي کودکان زیر یک برخی مکمل هاي تغذیه اي مانند 

سال در این فروشگاه هاي ممنوع است و فروش شیر هاي خشکی که به عنوان مکمل و غذاي کمکی مورد استفاده قرار می گیرند بالمانع است .

شیر خشک از طریق فروشگاه هاي اینترنتی ممنوع بوده است ، اما اخیرا اجازه دادیم عزیزي خاطرنشان کرد : در گذشته فروش هر نوع مکمل و 

که غذا ها و غذا هاي کمکی و حتی شیر هاي خشک که خاصیت غذایی دارند نه درمانی از طریق این فروشگاه ا به فروش برسد وي ادامه داد :

براي شیر هاي خشک ویژه نیز به دنبال سیستمی هستیم که از طریق آن بتوانیم با نظارت دقیق توزیع و فروش را انجام دهیم تا از این طریق

بتوانیم رصد کنیم که این شیرخشک ها در اختیار کدام خانواده قرار گرفته است وي گفت : درحال حاضر سامانه حامی مسوول انجام این کار است

در خصوص فروش شیر هاي خشک در فضاي مجازي نیز تخلفاتی وجود دارد که مردم می توانند گزارشات و شکایات خود را از طریق شماره 190

به اطالع ما برسانند
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ایسنا

1399/08/01
13:38

رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان خبر داد : /تولید 250 هزار تن شیر در دامداري هاي
لرستان

ایسنا/لرستان رئیس سازمان جهاد کشاورزي لرستان از تولید 250 هزار تن شیر در دامداري هاي استان خبر داد

اسفندیار حسنی مقدم اول آبان ماه اظهار کرد : در لرستان حدود پنج میلیون واحد دامی وجود دارد که از این تعداد ساالنه حدود 250 هزار تن شیر

تولید می شود 

وي در زمینه تعیین قیمت شیر گفت : شیر بر مبناي نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار از 2900 تا 3100 تومان بسته به درصد چربی و بار میکروبی

صنایع لبنی مورد خرید و فروش قرار می گیرد که دولت براي حمایت از مصرف کننده و همچنین جلوگیري از متضرر شدن تولیدکننده توسط 

بخشی از نهاده هاي مورد نیاز را به صورت یارانه دار در اختیار دامداري هاي صنعتی و سنتی قرار می دهد . حسنی مقدم در مورد توزیع نهاده هاي

دامی گفت : طبق دستورالعملی که از وزارت جهاد کشاورزي ابالغ شده حدود 30 درصد از نهاده هاي مورد نیاز دامداري ها علی الخصوص جو با نرخ

دولتی حدود 1800 تومان در اختیار آنان قرار می گیرد که این مقدار به ازاي هر راس دام سنگین 1 5 کیلوگرم و براي هر راس دام سبک حدود 150

گرم در روز تخمین زده شده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد وي بیان کرد : در راستاي حمایت از این صنعت ، سازمان جهاد کشاورزي

آمادگی خود را براي همکاري با تمام کسانی که مایل به سرمایه گذاري در این بخش هستند را اعالم می دارد رئیس سازمان جهاد کشاورزي

لرستان افزود : همچنین فعالین در این بخش می توانند از مزایاي بهره مندي از زمین هاي منابع طبیعی و نهاده هاي یارانه دار نیز استفاده کنند

حسنی مقدم یادآور شد : در لرستان حدود 285 گاوداري صنعتی با 11 هزار راس و 12 هزار واحد گاوداري سنتی داراي پروانه بهره برداري با 150

هزار راس وجود دارد که بالغ بر 13 هزار نفر در این زیر بخش ها مشغول فعالیت هستند و در زمینه تولید شیر ، رتبه سیزدهم کشور را داریم انتهاي

پیام
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دست نزنید ، براي شما گران است !

 

گروه اقتصادي : روزنامه توسعه ایرانی نوشت : تحریم ها ، تورم ، شرایط بد اقتصادي ، نابسامانی ارز و بسیاري موارد دیگر این روزها دامن گیر همه ما

شده است و بیشترین آثار آنها را در قدرت خرید و سبد غذایی خود احساس می کنیم .

گروه اقتصادي : روزنامه توسعه ایرانی نوشت : تحریم ها ، تورم ، شرایط بد اقتصادي ، نابسامانی ارز و بسیاري موارد دیگر این روزها دامن گیر همه

ما شده است و بیشترین آثار آنها را در قدرت خرید و سبد غذایی خود احساس می کنیم در ماه هاي اخیر بسیاري از مردم به اجبار برخی موارد را از

سبد غذایی خود حذف کردند با باال رفتن قیمت لبنیات بسیاري از افراد قشر متوسط و پایین تر شیر و ماست را از لیست خریدهایشان خط زده اند

گوشت و مرغ هر روز افزایش قیمت پیدا می کند و بر سر قیمت تخم مرغ هم که مدتی جنجال بود آیا ایرانی ها با مشکل سوءتغذیه مواجه می

شوند؟ کافی است یک شب بخوابیم و فردا صبح براي خرید به نزدیک ترین مغازه محل سکونتمان برویم اینکه با قیمت هاي عجیب وغریب

محصوالن لبنی مواجه شویم چیز جدیدي نیست و چاره اي هم جز پرداخت کردن و خرید نداریم این روزها در بازار شاهد افزایش قیمت

افسارگسیخته و سرسام آور اقالم و مایحتاج ضروري زندگی مردم هستیم به طوري که این افزایش قیمت نه هر ماه بلکه هر روز و هر ساعت

مشاهده می شود و زندگی در این شرایط براي مردم سخت تر شده است مسئوالن دراین باره می گویند افزایش بی سابقه قیمت دالر در بازار و

شیوع کرونا یکی از دالیل افزایش قیمت محصوالت و اقالم ضروري است که این وضعیت نابسامان را در بازار رقم زده و شرایط زندگی را براي

مردم روزبه روز دشوارتر کرده است بااین حال به گفته کارشناسان سرانه مصرف شیر در ایران یک سوم سرانه جهانی است به طوري که 90درصد

ایرانیان با کمبود کلسیم و 80درصد آن ها با کمبود ویتامین D به عنوان عامل جذب حداکثري کلسیم روبه رو هستند فقر غذایی و سوءتغذیه یکی

از مشکالتی است که مردم استان هاي محروم و دورافتاده از آن رنج می برند و با گران شدن مواد خوراکی اساسی این معضل تشدید می شود بنابر

گزارش ها و آمار ارائه شده در سال گذشته سوءتغذیه در ایران بیش از 4 میلیون نفر را تهدید می کند و حاال با شرایط پیش آمده سوءتغذیه شهرهاي

بزرگ را هم نشان کرده است و تعداد افرادي که دچار سوءتغذیه می شوند رو به افزایش است گفته می شود استان هاي سیستان و بلوچستان ،

کهکیلویه و بویراحمد ، ایالم ، هرمزگان ، خوزستان ، کرمان ، استان خراسان جنوبی ، از لحاظ کیفیت و فروانی مواد غذایی در مقایسه با

استانداردهاي غذایی ، کم برخوردار محسوب می شوند و فقر غذایی زیادي در این استان ها وجود دارد دست نزنید ، براي شما گران است ! با باز

شدن پاي کرونا به ایران و تأکید پزشکان بر خوردن میوه ها و سبزي هایی که سرشار از ویتامین هاي متنوع هستند و می توانند سیستم ایمنی بدن

را براي مقابله با ویروس انسان کش کرونا ، تقویت کنند ، تالش شهروندان گنجاندن این مواد خوراکی در سبد غذایی شان بود این استقبال و جاي

دادن بیشتر میوه ها در سبد غذایی باعث شد تا قیمت میوه ها نیز افزایش پیدا کنند؛ آن قدر که خرید چند کیلو میوه براي یک خانواده حدود 100

هزار تومان آب می خورد یکی از سایت هاي خبري داخل کشور در گزارشی سري به چند میوه فروشی زده و قیمت چند قلم را به این شرح اعالم

کرده است : سیب درختی ، کیلویی 12 تا 15 هزار تومان که قبًال 5 تا 6 هزار تومان بوده سیب زمینی هر کیلو 15 تا 19 هزار تومان سیر در مغازه

هاي درهمی و نه سواکن هایی که قیمت باالتري دارند؛ کیلویی 20 هزار تومان ، سیب زمینی حدود 15 هزار تومان و تازه همه ي این ها به گفته

این سایت قیمت یکی از محله هاي جنوب شهر تهران است در همان محله ، گوجه فرنگی کیلویی 10 هزار تومان است که تا همین چند وقت اخیر

، حدود 3 هزار تومان براي هر کیلو تمام می شد ممکن است این تصور هم براي شما پیش بیاید که محالت باالتر شهر ، قیمت میوه هایشان هم

باالتر است؛
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

بهار

1399/08/01

نه لزومًا مثًال همین گوجه فرنگی در کوچه محالت خیابان شریعتی هم 10 هزار تومان است در هفت تیر هم سیب درختی کیلویی 12 تا 15 هزار

تومان هم پیدا می شود همین قیمت میوه در تجریش هم می تواند موجود باشد البته تأثیر فروشنده و نرخ تعیین شده توسط او را نباید ازنظر دور

داشت؛ مغازه هایی که ممکن است زیاد هم شمال شهري نبوده اما قیمت هاي نجومی ، آنجا را به محلی براي رفت وآمد نه عامه مردم که افراد

خاص بدل کند 

در خود محالت هم قیمت ها می توانند متغیر باشند؛ مثًال مغازه هاي متفاوت در تجریش قیمت هاي متنوعی براي یک جنس با یک کیفیت دارند یا

براي نمونه ، دو مغازه در منطقه هفت ، یکی فلفل دلمه اي را کیلویی 20 هزار تومان و دیگري 14 هزار و هشتصد ، یکی انار را 10 و دیگري 15 و

یکی شلیل را 10 و دیگري 12 هزار تومان می فروشد . همه چیز تحت تأثیر سیاست است حتی سیب زمینی این سنت در ایران جاافتاده که قیمت

همه چیز اعم از خوراك و پوشاك و مسکن ، تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی ، حتی شده یک شبه(در عرض یک شبانه روز) باال برود بنابراین

براي مردم عادي است که وقتی به ماسک و دستکش و الکل و ژل ضدعفونی کننده دست نیاز دارند ، یا نتوانند آن ها را پیدا کنند و یا با قیمت هاي

باال و به صورت محدود ، نصیبشان شود میوه و سبزي ها هم همان حکایت را داشته و دارند اما مردم ، دیگر فکرش را هم نمی کردند که گوجه

فرنگی و هویج و سیب زمینی و پیاز را هم نتوانند بخرند اعطاي یارانه به شکل کنونی مدت هاست مخالفان زیادي دارد مخالفان می گویند وقتی

یارانه به مصرف کننده نهایی داده نمی شود ، باید انتظار فساد را داشت اکنون در حوزه آرد و نان نیز همین اتفاق رخ داده است اگر تا پیش ازاین ،

شهروندان عادي می توانستند سیب هاي بسته اي ارزان و هویج هاي درهم(با همه ضایعاتشان) را چند کیلویی خریده ، آبش را بگیرند و استفاده

کنند ، حاال دیگر آشامیدنی اي به صرفه تر از آب شهري پیدا نمی کنند اگر پیش ازاین امیدشان میوه و سبزي هاي درهمی بود که با قیمت مناسب

و مقدار نسبتًا خوب ، می خریدند ، حاال همان را هم باید دانه اي و به تعداد بخرند 

تمامی شواهد و قرائن از زیست ماه هاي اخیر شهروندان تهرانی که دخلشان در سطح بسیار پایین تري نسبت به خرجشان قرارگرفته و وضعیت

سیاسی ، اقتصادي و کرونایی کشور هم سیر قهقرایی معیشتشان را تسریع کرده ، نشان می دهد که خیلی هاي دیگر دانه اي و به تعداد ، میوه می

خرند؛ یک عدد سیب ، دو عدد گوجه فرنگی ، یک پیاز ، یکی دو عدد خیار ، موز؟ نه؛ جزو میوه هاي لوکس محسوب می شود . جریان صف طوالنی

نانوایی ها چیست؟ در میان این گرانی ها مدتی است که خبرهایی در مورد شلوغی غیرمعمول نانوایی ها ، منتشرشده؛ این اخبار مربوط به چند شهر

یا استان نیست؛ تقریبًا هیچ استانی نیست که در روزهاي اخیر از اخبار این چنینی به دورمانده باشد انتشار ویدیوها و عکس ها در شبکه هاي

اجتماعی گسترش یافته بسیاري می گویند ساعات کاري نانوایی ها کمتر شده می گویند تعداد نانی که در هرروز پخت می کردند ، به طور قابل

مالحظه اي کاهش یافته و برخی نیز از جابجایی نان از شهري به شهر دیگر و استانی به استان دیگر خبر می دهند؛ به گفته آن ها نان به مناطقی

که کمبود بیشتري وجود دارد منتقل می شود اما نتیجه آن ، احساس کمبود بیشتر نان ، در شهرهاي مبدأ است 

بااین وجود ، مسئوالن مربوطه کمبود آرد در کشور را از اساس تکذیب کرده اند؛ اما آیا این اخبار صحت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ، چرا تکذیب می

شود و اگر نادرست است ، پس ماجراي صف هاي طوالنی نانوایی ها و این تغییر محسوس چیست؟ در همین مورد مدیرعامل شرکت بازرگانی

دولتی ایران اخیرًا آماري از میزان مصرف آرد در کشور داده . به گفته یزدان سیف ، حدود 90 هزار نانوایی از طریق 400 کارخانه تولید آرد که

ماهیانه 900 هزار تن ، گندم را تبدیل به آرد می کنند از طریق شبکه حمل ونقلی منسجم و برنامه ریزي شده در سه دهه اول ، دوم و سوم در

هرماه آرد دریافت می کنند او گفته هیچ کمبودي در این زمینه وجود ندارد و در هیچ نقطه اي از کشور ، نه در حال حاضر بلکه درگذشته و حتی در

آینده هم هیچ مشکلی در تأمین آرد و نان نبوده و نیست ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردي کشور هم بی نظیر است مسئوالن مربوطه کمبود آرد در

کشور را از اساس تکذیب کرده اند؛ اما اگر این خبر نادرست است؛
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ادامه خبر صفحه قبل 
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بهار

1399/08/01

پس ماجراي صف هاي طوالنی نانوایی ها چیست؟ یارانه آرد باعث فساد شده است؟ انتخاب اما در گزارشی نوشته است که شلوغی صف هاي

نانوایی یک واقعیت است چنین موضوعی قابل تکذیب نیست و ویدیوها و عکس ها و مشاهدات میدانی متعدد همین موضوع را نشان می دهد بااین

حال ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران دالیل عجیبی براي این موضوع ذکر کرده او گفته : هرسال در نیمه دوم سال ، به دلیل این که روز

ها کوتاه می شود و تعطیلی خیلی از ادارات و فضا هاي کاري توأم با یکدیگر می شود متأسفانه شاهد شلوغی و ازدحام متقاضیان نان در صف

نانوایی ها هستیم علت دیگري که امکان دارد نانوایی نان کمتري پخت کند این است که بعضی نانوایی ها به جاي هشت ساعت کار ، شش ساعت

فعالیت می کند کاهش ساعت کار نانوایی ها موضوعی است که مسئوالن دولتی هم آن را به نوعی تائید کرده اند بااین حال ، دلیل نانواها با دلیل

مسئوالن دولتی متفاوت است هستند نانواهایی که می گویند علت کاهش ساعات کاري کاهش سهمیه آرد است و درواقع آردي ندارند که بیش از

آن ساعات محدود ، با آن نان بپزند یکی از نانوایان تبریزي در این زمینه به ایرنا گفته : روزي هشت کیسه آرد از پنج صبح تا سه بعدازظهر می

پختیم ، ولی اآلن فقط چهار کیسه سهمیه داریم نانواي دیگري هم گفته سهمیه مان ساعت 2 ظهر تمام می شود و براي رضایت مشتري مجبور به

تهیه آزاد آرد هستیم بنابراین روزي 4 کیسه آرد آزاد می خریم که قیمتش قبًال 110 هزار تومان بود ولی اآلن به 180 هزار تومان رسیده از سوي

دیگر اعطاي یارانه به شکل کنونی مدت هاست مخالفان زیادي دارد مخالفان می گویند وقتی یارانه به مصرف کننده نهایی داده نمی شود ، باید

انتظار فساد را داشت اکنون در حوزه آرد و نان نیز همین اتفاق رخ داده به عنوان نمونه ، یک نانوا به خبرنگار بازار گفته با افزایش قیمت آرد آزاد ،

برخی نانوایی ها به دلیل سودجویی بیشتر آرد سهمیه اي خود را در بازار آزاد می فروشند و می گویند سهمیه آن ها کم شده و ساعات کاري خود را

نیز کم می کنند این کار باعث ایجاد شایعه شده و صف هاي طوالنی در مقابل نانوایی ها ایجاد کرده است در آخر اینکه حال و روز مردم خوش

نیست؛ بعد از گوشت قرمز و مرغ و ماهی ، حال براي حذف اقالم دیگر از سبد مواد غذایی خود نیز آماده می شوند
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تابناك

1399/08/01
12:08

میزان نمک در دوغ هاي تولیدي استان کرمانشاه کاهش یافت

 

مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت : 6 واحد تولیدي فرآورده هاي لبنی

استان کرمانشاه موفق شدند میزان نمک مصرفی در فرموالسیون 12 محصول (دوغ) را از مقدار هشت دهم گرم به 6 دهم گرم کاهش دهند .

 

به گزارش خبرگزاري تابناك کرمانشاه به نقل از ایرنا ، دکتر «شهریار مستوفی» افزود : در راستاي سند تفصیلی برنامه ششم توسعه اقتصادي ،

اجتماعی و فرهنگی ، 6 واحد تولیدي فرآورده هاي لبنی استان کرمانشاه با نظارت کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی با هماهنگی موفق به

کاهش میزان نمک مصرفی در فرموالسیون 12محصول (دوغ) شدند . وي اظهار داشت : این مقدار در همه پروانه هاي صادره درج شده و دانشگاه

علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان یکی از اولین دانشگاه هاي کشور موفق به انجام این امر مهم شده است دکتر مستوفی تصریح کرد : بیماري هاي

قلبی و عروقی و در راس آن فشار خون یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در جهان و در کشور ما محسوب می شود و ساالنه باعث مرگ و میر

98 هزار نفر در کشور می گردد وي اضافه کرد : بدون شک کاهش مصرف نمک و کاهش میزان آن در فرآورده هاي غذایی می تواند گام مهمی در

کاهش بیماري هاي قلبی ، عروقی و فشار خون باشد 

کاهش مصرف نمک عامل موثر در کاهش بیماري هاي قلبی مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم

پزشکی کرمانشاه در ادامه با اشاره به تاثیر بسیار موثر کاهش مصرف نمک در کاهش بیماري هاي قلبی ، عروقی و فشارخون ، گفت : فشار خون

باال یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در دنیا و همچنین مهمترین عامل خطر وقوع بیماري هاي قلبی و عروقی در ایران است . دکتر مستوفی

مهمترین علت ابتالء به فشار خون در افراد را مصرف نمک زیاد اعالم کرد و افزود : متاسفانه میزان مصرف نمک در کشور ما بسیار بیشتر از میزان

مطلوب و میانگین جهانی است وي توضیح داد که مصرف روزانه 2هزار و 300 میلی گرم (معادل 3/ 2 گرم) بیشترین میزان قابل قبول براي کنترل

فشارخون باالست هرچند که امروزه از سوي بسیاري از سازمان هاي سالمت مصرف روزانه هزار و 500 میلی گرم را بسیار موثرتر در کنترل فشار

خون می دانند 

مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت : با توجه به اهداف سازمان غذا و

دارو در خصوص کاهش مصرف نمک ، یکی از مهمترین برنامه هاي سازمان غذا و دارو کاهش 10 درصد نمک در فرموالسیون مواد غذایی و

آشامیدنی با اولویت فرآورده هاي پرمصرف و پرخطر در راستاي کاهش بیماري هاي قلبی ، عروقی و فشارخون است . دکتر مستوفی به مردم توصیه

کرد در هنگام خرید موادغذایی به چراغ راهنماي تغذیه اي درج شده بر روي محصوالت توجه کنند وي به بیمارانی که مبتال به فشار خون هستند

توصیه کرد در هنگام خرید مواد غذایی ، فراورده هایی را انتخاب کنند که در چراغ راهنماي تغذیه اي درج شده بر آنها میزان نمک سبز رنگ باشد

او گفت : بدون شک حذف نمکدان در سفره خانوار می تواند در کاهش میزان مصرف نمک و همچنین کاهش بیماري هاي قلبی عروقی و

فشارخون بسیار موثر واقع شود استان کرمانشاه 2 میلیون نفر جمعیت ساکن در 14 شهرستان ، 86 دهستان و 2 هزار و 595 آبادي دارد و 2 4 درصد

جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد 75 درصد در نقاط شهري و 25 درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند
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محمد حسین عزیزي/اعالم شرط فروش شیرخشک در فروشگاه هاي اینترنتی

 

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت گروه علمی فرهنگی و هنري خبرگزاري صدا و سیما ، آقاي محمد حسین عزیزي درباره تبلیغ و فروش

شیر خشک در برخی فروشگاه هاي اینترنتی گفت : فروش شیرهاي خشک یارانه اي براي کودکان زیر یک سال در برخی مکمل هاي تغذیه اي مانند 

این فروشگاه هاي ممنوع است و فروش شیرهاي خشکی که به عنوان مکمل و غذاي کمکی مورد استفاده قرار می گیرند بالمانع است.

 

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت گروه علمی فرهنگی و هنري خبرگزاري صدا و سیما ، آقاي محمد حسین عزیزي درباره تبلیغ و فروش

شیر خشک در برخی فروشگاه هاي اینترنتی گفت : فروش شیرهاي خشک یارانه اي براي کودکان زیر یک برخی مکمل هاي تغذیه اي مانند 

سال در این فروشگاه هاي ممنوع است و فروش شیرهاي خشکی که به عنوان مکمل و غذاي کمکی مورد استفاده قرار می گیرند بالمانع است .

شیر خشک از طریق فروشگاه هاي اینترنتی ممنوع بوده است اما اخیرا اجازه دادیم که غذاها و وي افزود : در گذشته فروش هر نوع مکمل و 

غذاهاي کمکی و حتی شیرهاي خشک که خاصیت غذایی دارند نه درمانی از طریق این فروشگاه ا به فروش برسد آقاي عزیزي گفت : براي

شیرهاي خشک ویژه نیز به دنبال سیستمی هستیم که از طریق آن بتوانیم با نظارت دقیق توزیع و فروش را انجام دهیم تا از این طریق بتوانیم رصد

کنیم که این شیرخشک ها در اختیار کدام خانواده قرار گرفته است وي افزود : اکنون سامانه حامی مسؤول انجام این کار است در خصوص فروش

شیرهاي خشک در فضاي مجازي نیز تخلفاتی وجود دارد که مردم می توانند گزارش ها و شکایات خود را از طریق شماره 190 به اطالع ما برسانند
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رئیس سازمان جهاد کشاورزي : /لرستان در جایگاه سیزدهم تولید شیر

رئیس سازمان جهاد کشاورزي لرستان گفت : استان در زمینه تولید شیر در سطح کشور رتبه سیزدهم را به خود اختصاص داده است

به گزارش خبرآنالین از لرستان ، «اسفندیار حسنی مقدم» اظهار کرد : حدود پنج میلیون واحد دامی در استان وجود دارد که از این تعداد واحد دامی ،

ساالنه حدود 250 هزار تن شیر تولید می شود وي افزود : شیر بر مبناي نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار از دو هزار و 900 تومان تا سه هزار و 100

صنایع لبنی مورد خرید و فروش قرار می گیرد حسنی مقدم اظهار کرد : دولت براي حمایت از تومان بسته به درصد چربی و بار میکروبی توسط 

مصرف کننده و همچنین جلوگیري از متضرر شدن تولید کننده بخشی از نهاده هاي مورد نیاز را به صورت یارانه دار در اختیار دامداري هاي صنعتی

و سنتی قرار می دهد رئیس سازمان جهاد کشاورزي لرستان بیان کرد : طبق دستورالعملی که از وزارت جهاد کشاورزي ابالغ شده حدود 30 درصد از

نهاده هاي مورد نیاز دامداري ها به خصوص جو با نرخ دولتی حدود هزار و 800 تومان در اختیار آنها قرار می گیرد وي ادامه داد : این مقدار به ازاي

هر رأس دام سنگین 1 5 کیلوگرم و براي هر رأس دام سبک حدود 150 گرم در روز تخمین زده شده و در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد

حسنی مقدم تصریح کرد : در راستاي حمایت از این صنعت ، سازمان جهاد کشاورزي آمادگی خود را براي همکاري با تمام عزیزانی که مایل به

سرمایه گذاري در این بخش هستند را اعالم می دارد همچنین فعالین در این بخش می توانند از مزایاي بهره مندي از زمین هاي منابع طبیعی و

نهاده هاي یارانه دار نیز استفاده کنند وي ، افزود : در استان لرستان حدود 285 گاوداري صنعتی با 11 هزار رأس و 12 هزار واحد گاوداري سنتی

داراي پروانه بهره برداري با 150 هزار رأس وجود دارد که بالغ بر 13 هزار نفر در این زیر بخش ها مشغول فعالیت هستند 46 کد خبر 1446313
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