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اخبار

راهاندازي خط توليد مرغ مادر
در کشور

رئيس س��ازمان بازرسي کل کش��ور از راهاندازي خط توليد مرغ مادر در
کش��ور با پيگيري این س��ازمان خبر داد و گفت :چرخه توليد مرغ مادر
نيازمند فناوري پيچيده توليد و نگهداري اس��ت که فقط هشت کشور از
جمله ايران از آن برخوردارند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از صدا و س��يما ،حجتاالسالم والمسلمين
درويش��يان در نشست شوراي عالي قوه قضائيه افزود :در حاليکه از يک
مرغ مادر 300هزار مرغ گوشتي به وجود ميآيد ،خط توليد اين نوع مرغ
از س��ال  80به داليل نامشخصي متوقف شد و کشور نيازمند واردات اين
گونه مرغ از ش��رکتهاي خاصي ش��د که پس از مدتي به بهانه تحريم از
فروش محصول به ما خودداري کردند.
وی اف��زود :با پيگيريهاي صورت گرفته از س��وي س��ازمان بازرس��ي و
هماهنگي با س��ازمان مديريت و برنامهريزي ،اين خطوط با تأمين اعتبار
28ميلياردي مجددا ً راهاندازي شده و تا پايان سال 30درصد از نياز کشور
از نژاد ايراني مرغ مادر تأمين خواهد شد و اين رقم تا پايان سال  1400به
100درصد خواهد رسيد.

افزایشقیمتلبنیاتباعثشد
سرانه خرید شیر و فرآوردههای لبنی کاهش یابد

حذفلبنیاتازسفرهها
باافزایش30درصدیقیمت

گرانی نهادهها و امتناع دامداران
از عرضه دام ،عامل گرانی گوشت قرمز

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي افزايش قيمت نهادههاي دامي و امتناع
دامداران از عرضه دام به بازار را علت افزايش قيمت طي يک ماه اخير اعالم
و به مردم توصيه کرد از ميادين ترهبار اقدام به خريد کنند.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،گوش��ت قرمز يکي از کاالهايي است
که طي ماههاي اخير نوس��انات قيمتي زيادي داشته و اين در حالي است
که طي ماههاي گذش��ته دامداران کش��ور از انباشت دام و افت قيمت دام
زنده به ش��دت گلهمند بودند و حتي اخيرا ً نيز شرکت پشتيباني امور دام
اقدام به خريد دام مازاد براي تأمين ذخاير اس��تراتژيک کرده است .قيمت
گوش��ت گوسفندي طي يک ماه اخير حدود  17هزار تومان افزايش يافته
و در ح��ال حاضر نرخ هر کيلوگرم ش��قه بدون دنبه ب��ه 110تا  115هزار
تومان رس��يده است .رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي دليل اين افزايش
قيمت را عدم تمايل دامداران به عرضه دام و نگهداري آن براي عيد قربان
اعالم کرد و اف��زود :به دليل اينکه عيد قربان نزديک بود ،دامداران تصور
ميکردند ميتوانند دامهاي خود را با قيمتهاي بهتري به فروش برسانند؛
ضمن اينکه بخشي از جمعيت دام نيز به صورت غيرمجاز از کشور خارج
ميش��د که ما اين مسأله را در جلس��ات مختلف مطرح کرديم و تا حدود
زيادي کنترل شد .علياصغر ملکي با اشاره به اينکه افزايش قيمت نهادهها
نيز در گراني قيمت گوشت مؤثر است ،اظهار داشت :اين مسأله بهويژه در
شش ماهه دوم س��ال اثرات بيشتري خواهد داشت ،چون در شش ماهه
اول دامه��ا بيشتر از مراتع تغذيه ميکنند .ملک��ي تصريح کرد :در حال
حاضر هيچ کمبودي در بازار دام و عرضه گوش��ت وج��ود ندارد.وي بیان
کرد :با توجه به افزايش هزينههاي توليد ،قاعدتاً افزايش قيمت گوشت نيز
طبيعي است ،اما در اين ميان برخي خرده فروشان اقدام به گرانفروشي و
محصول را با قيمتهاي چندين برابري عرضه ميکنند که بازرسان صنفي
بايد با نظارت بر بازار و با اتکا به گزارشهاي مردمي از طريق سامانه ،124
با گرانفروش��ان برخورد کنند .رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي گفت :با
توجه به مناسب بودن قيمت در مراکز عمده فروشي و ميادين ميوهوترهبار
و فروشگاههاي زنجيرهاي ،به مردم توصيه ميشود براي اينکه به اين اقالم
با قيمت مناس��ب دسترسي پيدا کنند ،به این مراکز مراجعه کنند که در
حال حاضر نيز در محالت مختلف در دسترس هستند.

سبزینه سلطانعلی زینلی

این روزه��ا با افزایش نرخ ارز و ش��دت گرفتن تحریمها قیمت
کاالهای اساس��ی و غیراساسی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و باال
رفته اس��ت .یکی از این اقالم لبنیات اس��ت که به دلیل وارداتی
بودن نهادههای اصلی تولید آن یعنی کنجاله سویا ،جو و ...قیمت
آن تا 30درصد افزایش یافته و س��بب شده مصرف فرآوردههای
لبن��ی در بین مردم کاهش یابد .در ادام��ه باید گفت این روزها
مردم قم با توجه به نوسانات بازار و افزایش لحظهای قیمتهای
م��واد غذایی حال خوش��ی ندارند؛ از یک ط��رف بحران کرونا و
آسیبهایی که به وضعیت معیشتی آنها وارد کرده و از طرفی
ه��م افزایش لحظهای مواد غذایی و التهاب بازار باعث کوچکتر
ش��دن سفرههای آنها ش��ده اس��ت .در این روزهای بحرانی و
کرونایی شاهد کمشدن سبد غذایی و کوچک شدن سفره مردم
هستیم .مردم باید هر روز شاهد افزایش قیمت کاالهایی باشند
که جزو مایحتاج آنها اس��ت و نباید از سبد غذایی آنها حذف
ش��ود .با یک گذر اجمالی از بازارهای مختلف قم و گزارشهای
میدانی از مردم در سطح شهر به میزان آسیب و تأثیر منفی آن
بر زندگی مردم پی خواهیم برد.

دیروز مواد پروتئینی مهم از قبیل گوشت قرمز و گوشت سفید از
سفره مردم جدا شد و اکنون نوبت به شیر و مواد لبنی رسیده .در
این میان وجود یک نظارت جدی و مس��تمر برای کنترل حباب
افزایش قیمتها ضروری است.
کاهش سرانه مصرف شیر  با افزایش قیمت
با گذر از چند مغازه و سوپر مارکت در سطح شهر قم فروشندگان
از کاه��ش تقاضا و فروش خود میگویند؛ ب��ه این معنی که طی
چند روز گذش��ته و حتی از س��هماه گذشته مصرف شیر کاهش
یافته اس��ت و این نکته به لحاظ تغذیهای در ش��رایطی که دست
اندرکاران بهداشت در شرایط کرونایی بر افزایش مصرف مواد لبنی
اصرار دارند ،توانس��ته سالمت مردم را تحتالشعاع قرار دهد .علی
شیرمحمدی ،صاحب یکی از سوپرمارکتهای سطح شهر قم ،به
بازار گفت :از فروردینماه به دلیل بحران کرونا مصرف شیر کاهش
یافت .در ادامه از اردیبهشتماه قیمت شیر با افزایش ۳۰درصدی
روبهرو ش��د که این افزایش قیمت باعث شد تا سرانه خرید شیر و
فرآوردههای لبنی هم کاهش یابد .به گفته وی ،وقتی قیمت شیر
افزایش یافت ،به تبع آن قیمت فرآوردههای لبنی دیگر مانند انواع
پنیر ،خامه ،کش��ک و ماس��ت هم با افزایش روبهرو شد و افزایش

افزایش قیمت شیر طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور
معاون بازرگانی داخلی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم در توجیه افزایش قیمت شیر و فرآوردههای آن در بازار گفت:
افزایش قیمت محصوالت لبنی کشوری است و کارگروه تنظیم بازار استانها هیچ دخالتی در این افزایش قیمت ندارند .در حالیکه قیمت
هر کیلو شیر طبق مصوبه دولت دو هزار و 900تومان بود ،کارگروه کشوری تنظیم بازار سههزار تومان تصویب کرده است .امیرحسین پروان
افزود :این تغییر بر روی قیمت تمام شده شیر و فرآوردههای آن و حتی کاالهای دیگر هم تأثیر داشته و باعث افزایش قیمت در بازار شده است.

قیمت باعث ش��د تا این مواد از س��بد غذایی مردم حذف ش��ود و
کنترل و نظارتی هم بر بازار نمیشود.
حذف مواد لبنی از سبد غذایی مردم
یک بانوی خانهدار قمی که در یک فروش��گاه مواد غذایی سرگرم
خرید اس��ت ،عنوان کرد :قیمت شیر و انواع لبنیات افزایش یافته
اس��ت و خانوادههایی که کودک و یا نوجوانانی در سن رشد دارند،
ب��ا افزایش قیمت ای��ن مواد لبنی را از س��بد مصرفی خود حذف
میکنند ،در حالی که باید یک کودک در حال رشد روزانه دو لیوان
شیر مصرف کند .حمیده س��االریافزود :در این وضعیت سخت
کرونایی که اقتصاد و معیشت مردم ضربه خورده است ،این افزایش
قیمتها واقعاً دیگر مردم را نگران کرده .مگر میشود مواد لبنی را
حذف کرد؟ چرا مسئوالن برای کنترل بازار اقدام جدی نمیکنند؟
یک شهروند دیگر قمی نیز عنوان کرد :بهنظر میرسد تولیدکننده
ش��یر و بهرهبردار هیچ بهرهای از این آش��فته ب��ازار ندارد ،چرا که
این افزایش قیمت تنها به واس��طه گرانی نهادههای دامی و وجود
واس��طهها است .در کشور ما واس��طهها حکمرانی میکنند و اگر
ی به مردم وارد
مس��ئوالن این بازار را کنترل نکنند ،آس��یب جد 
میشود .ش��یر و مواد لبنی باید در سبد غذایی گروههای پرخطر
مانند کودکان ،نوجوانان ،سالمندان و زنان باردار باشد .آیا دولت در
کوتاهکردن دست این واسطهها توانایی ندارد؟
افزایش قیمت از سوی شرکتهای بزرگ و معتبر لبنیاتی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز گفت :دلیل افزایش قیمت
فرآوردههای لبنی و خود شیر افزایش قیمت نهادههای دامی ،خود
دام و تأمین علوفه آن و همچنین واکسنها و مواد افزودنی است.
همچنین هزینههای کارگری هم افزایش یافته است .شیر و مواد
لبنی مواد مهم و مایحتاج مردم هستند و همیشه در کف قیمتها
قرار دارند .عب��اس پورمیدانیافزود :عوام��ل مهم دیگری هم در
افزایش قیمت شیر و فرآوردههای آن تأثیر گذاشته است؛ از جمله
وجود واسطهها که دامداران شیر را با قرارداد به فروش میرسانند
و ب��ه طور عمده به افرادی که از پیش خریداری و قیمتی را توافق
کردند ،میفروشند و این واسطهها در افزایش قیمتها نقش مهمی
دارند .به گفته وی ،از دیگر عوامل افزایش قیمت شرکتهای بزرگ،
معتبر و صاحب برند هستند که قیمتها را افزایش داده و نسبت به
دستورالعملها هم مقاوم هستند .به تبع آن دیگر فروشندگان هم
اقدام به افزایش قیمت کردهاند و این عوامل همگی بر التهاب بازار
لبنیات تأثیر دارد .پورمیدانی عنوان کرد :در یک جمله باید گفت با
افزایش هزینهها قیمت شیر هم افزایش یافت ،در حالیکه قیمت
رس��می آن افزایش نیافته است .همه فرآوردههای دیگر همچون
برنج ،روغن و ش��کر هم افزایش چش��مگیری داش��ته است و این
افزایش هزینه بر قیمت شیر بیتأثیر نیست.
جایگاه نامطلوب قم  در تولید شیر
رئیس جهاد کشاورزی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود
در پاسخ به این س��ؤال که قم در زمینه تولید شیر و فرآوردههای
دامی در کشور چه جایگاهی دارد ،بیان کرد :قم به دلیل این که با
کمبود علوفه دامی روبهرو است ،در زمینه تولید شیر و فرآوردههای
دامی جایگاه خوبی در کشور ندارد .در حالیکه تولید ساالنه شیر
در قم  ۱۴۰هزار کیلوگرم بود ،اکنون به  ۱۳۰هزار کیلوگرم کاهش
یافته اس��ت .پورمیدانی در پایانگفت :کرونا هم بر کاهش سرانه
مصرف شیر تأثیر منفی گذاشت ،اما قبل از بحران کرونا بر اثر یک
دلیل غیراصولی و علمی که در فضای مجازی تولیدات شیر کشور
را آلوده فرض کرده بود ،مصرف ش��یر ۲۰درصد کاهش یافت که
با اطالعرسانی خوب رسانهها مبنی بر ضرورت تغذیه با شیر ،این
مشکل برطرف شد.
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تشکیلکارگروهساماندهیصید
در دریاهای جنوب

رئیس فراکس��یون محیطزیست مجلس از تشکیل کارگروه ساماندهی
صید در دریاهای جنوب خبر داد و گفت :با توجه به اینکه حجم زیادی
از منابع آبزی توسط رویههای غلط در حال از بین رفتن است و نارضایتی
مردم را به دنبال داشته ،بنابراین از کارگروه میخواهیم در اسرع وقت کار
خود را انجام دهد تا رویه صحیح ایجاد شود .بهگزارش «سبزینه» به نقل
از ایسنا ،سمیه رفیعی اظهار داشت :در جلسه فراکسیون با حضور نبیاهلل
خونمیرزایی ،رئیس سازمان شیالت ،علی نیکزاد ،نایب رئیس مجلس،
جمعی از اعضای فراکسیون و کارشناسان مربوطه وضعیت صید مخرب
ترال در بنادر جنوبی کشور بررسی شد .رئیس فراکسیون محیطزیست
و منابع طبیعی با بیان اینکه این دومین نشس��تی بود که در این رابطه
برگزار ش��د ،اظهار کرد :در این جلس��ات اعضای فراکسیون سواالتی را
مطرح کردند که به برخی از آنها پاس��خ داده ش��د و ب��ه تعداد زیادی
پاس��خ صحیح و منطبق با احقاق حقوق مردم داده نشد .وی از تشکیل
کارگروهی با عضویت کارشناس��ان مشاور فراکسیون محیطزیست در
بخش شیالت ،موسس��ه تحقیقات و سازمان شیالت ،بخش خصوصی
و نماین��دهای از صیادان بومی و محلی خبر داد و گفت :این کارگروه به
خاطر این است که نس��بت به اصالح روالها اقدام عملیاتی انجام شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد روند کاری این کارگروه
تصریح کرد :مجلس بر مصوبات این کارگروه نظارت میکند و س��ازمان
ش��یالت هم آنها را پیاده خواهد کرد .کارگ��روه هم بحث بهرهبرداری
پایدار از منابع دریایی ،احقاق حق مردم و رعایت عدالت در بهرهبرداری
از منابع دریایی را پیگیری میکند .وی با اشاره به ظرفیت دریاهای ایران
گفت :رویههایی که تاکنون در برداش��ت از این ظرفیت اعمال ش��ده تا
حدودی با درصد خطای قابل توجهی مواجه بوده و فراکس��یون محیط
زیس��ت در تالش اس��ت با توجه به وظیفه نظارتی تا حدود زیادی آن را
اصالح کند .دریا یکی از محورهای پیش��رفت هر کش��وری است .ما هم
در جمهوری اس�لامی از این موهبت بزرگ برخوردار هستیم؛ بنابراین
باید پایداری در اس��تفاده از آن لحاظ ش��ود .رفیع��ی با تأکید بر اینکه
سرمایهگذاری مطمئن باید در دریاها اتفاق بیفتد ،اظهار داشت :عدالت
بی��ن عمده بهرهبرداران و صیادان و مردم بومی که بالغ بر دهها هزار نفر
هستند و بهطور مستقیم و مشخص از دریا ارتزاق میکنند ،باید رعایت
ش��ود و از سویی مردم هرگز نادیده گرفته نشوند .متأسفانه برخوردهای
ناظران و ضابطان قضایی بیشتر با خردهصیادان اس��ت و این روالها و
رویهها باید اصالح شود و به طور قطع مجلس و فراکسیون محیطزیست
نظارت خوبی در این رابطه خواهد داشت.

جزئيات آغاز صيد ميگو در استان بوشهر

سرپرس��ت معاونت صيد و بنادر ماهيگيري ش��يالت اس��تان بوشهر
با اش��اره به آغ��از صيد ميگو براي قايقها گفت :ب��ا صدور مجوز صيد،
قايقهاي صيادي استان بوش��هر از  30اسکله راهي دريا شدند و صيد
ميگو را در آبهاي خليج فارس آغاز کردند .به گزارش «س��بزینه» به
نقل از فارس ،رضا جعفر ابراهيمي با بيان اينکه صيد ميگو براي قايقها
آزاد شده است ،اظهار داشت :در استان بوشهر حدود 30اسکله صيادي
فعال اس��ت که قايقهاي صيادي اين اسکلهها با دريافت مجوز صيد و
دريافت بنزين ميتوانند در صيد ميگو شرکت کنند .سرپرست معاونت
صيد و بنادر ماهيگيري شيالت استان بوشهر با اشاره به ميزان سوخت
تعيين شده براي قايقها در صيد ميگو افزود :قايقهاي صيادي ماهانه
یکهزار و 200ليتر سهميه بنزين با نرخ یکهزار و 500تومان براي هر
ليتر از پمپهاي مستقر در اسکلههاي صيادي بنزين دريافت ميکنند.

آگهی حصر وراثت
آقای امیر ویس��ی دارای ش��ماره شناسنامه  626بشرح دادخواست به کالسه و 99،ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شادروان برار ویسی به شماره شناسنامه  253در تاریخ  1391،1،6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
		
-1امیر ویسی ش ملی  4949305840فرزند مذکر

-2مهرداد ویسی ش ملی  4949948008فرزند مذکر

		
-3نصرت ویسی ش ملی  4949304801فرزند مونث

-4احترام ویسی ش ملی  4949306901فرزند مونث

		
-5شکوفه ویسی ش ملی  3330049138فرزند مونث

-6فرشته ویسی ش ملی  4940092887فرزند مونث

-7صورت ویسی بروندی ش ملی  4949451881همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف گهواره

آگهی حصر وراثت
آقای احمد رضائی بان بیدی دارای ش��ماره شناس��نامه  4949204696بش��رح دادخواست به کالسه ض 99،ازاین دادگاه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد رضائی بان بیدی به ش��ماره شناسنامه  78در تاریخ 1387،9،19
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
-1احمد رضائی بان بیدی ش ملی  4949204696فرزند مذکر
-2علی آقا رضائی ش ملی  4949204432فرزند مذکور
-3علی بگ رضائی بان بیدی ش ملی  4949203363فرزند مذکر
-4الهی رضائی بان بیدی ش ملی  4949203381فرزند مذکر
-5دولت رضائی بان بیدی ش ملی  4949203398فرزند مونث
-6طاوس رضائی بان بیدی ش ملی  4949203371فرزند مونث
-7طال رضائی بان بیدی ش ملی  4949204122فرزند مونث
-8بانو رضائی بان بیدی ش ملی  4949203355فرزند مونث
-9آهو نظری شویلی ش ملی  4940185753همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف گهواره

آگهی حصر وراثت
آگهی حصر وراثت
آقای عادل رستمی دارای شماره شناسنامه  672بشرح دادخواست به کالسه س س  99،ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان بابا رس��تمی به ش��ماره شناس��نامه  497در تاریخ  1368اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
		
-1عادل رستمی ش ملی  3369746999فرزند مذکر

-2انور رستمی ش ملی  3369747006فرزند مذکر

		
-3احمد رستمی ش ملی  3369969645فرزند مذکر

-4عبدالحسین رستمی ش ملی  3360080718فرزند مذکر

		
-5زهرا رستمی ش ملی  3369364115فرزند مونث

-6فریده رستمی ش ملی  3360223039فرزند مونث

-7شوکت خانم رستمی ش ملی  4949441973همسر متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول حکمی شورای حل اختالف گهواره

