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 ناامید نباش، گاهی الزم است بنشینی و استراحت کنی،اما فراموش نکن فقط گاهی.
 

 شود شیوه تامین قراردادی مرغ در تهران اجرایی می
معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار تهران با تاکید بر اجرای مدل تامین قراردادی مرغ در تهران گفت: در این شیوه دو تا سه زنجیره 

های مورد نیاز آنها را تامین می کنند.  حشمت اله عسگری روز چهاارشاناداه در  تولید وظیفه تامین مرغ تهران را عهده دار شده و نهاده

جلسه کمیسیون تنظیم بازار افزود: مدل تامین قراردادی مرغ در تهران باید با جدیت توسط سازمان جهاد کشاورزی استان پیگیری شود. 

تن در روز،تعیین زنجیره تولید و تامین قراردادی استان تهران ،توزیاع مانااسا   044وی اذعان داشت: افزایش توزیع مرغ منجمدبه 

جغرافیایی مرغ در سطح شهر  و نظارت و بازرسی ویژه، نقش موثری در تعادل قیمت مرغ خواهد داشت. عسگری با اشاره به ماوواو  

قیمت مرغ که به عنوان دغدغه مسولین همواره مورد توجه قرار گرفته افزود در همه جلسات تاکیدات صورت گرفته در راستای کااهاش 

قیمت مرغ و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم بوده است و در این زمینه دستگاههای نظارتی و تخصصی همواره تالش کرده اند . وی 

های توزیع و فروش  همچنین با توجه به قیمت مصوب تعیین شده برای مرغ در سطح بازار گفت: در جلسه قدل هم تاکید کردیم که جایگاه

مرغ نداید مرغ را به قیمت خارج از مصوب به دست مردم بدهند و  تامین مرغ با قیمت باالتر و تحویل آن به مردم توسط ایان واحادهاا 

خالف قانون است . به گفته عسگری همچنین گشت های نظارت و بازرسی اقدامات خود را برای تنظیم بازار میوه و سایر کاالهای اساسی 

را با شدت بیشتری دندال کنند و از هرگونه سواستفاده در فضای بازار جلوگیری بعمل آورند . معاون امور هماهنگی اقتصاادی اساتاانادار 

هزار تنی روغن در اسفند ماه، کمدود آن در سطح بازار و همچنین فضای روانی ایجاد شده در ایان  04تهران همچنین با اشاره به توزیع 

های نظارتی و ذیربط ومن ریشه یابی مووو  نظارت بیشتری را بعمل آورند. عسگری افازود: تاماام تاالش  خصوص گفت: دستگاه

های اجرایی و هدف از برگزاری جلسات ایجاد روایتمندی در سطح جامعه و افزایش رفاه اقتصادی برای مردم است و هر اقدامای  دستگاه

 بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه منتج به نتیجه نخواهد شد .

 های دامی از طریق صادرات امکانپذیر است رفع مشکل تامین نهاده
سلمان اسحاقی  در تشریح جزییات نشست خود با رییس سازمان امور عشایری کشور، گفت: در این نشست به بررسی مشکل تاامایان 

ام بلکه عشایر کل کشور با آن مواجه هستند. نماینده مردم قاینات و زیرکوه در  های دامی پرداختیم که نه تنها عشایر حوزه انتخابیه نهاده

مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: رییس سازمان امور عشایری کشور دستوری برای رفع این مشکل داد، اما این گونه اقدامات هماچاون 

کند. بنابراین رفع این مشکل در گروی نشست تمام مسئوالن مربوطه در سطح کالن است که برای رفع دائمی مشاکال  مُسکن عمل می

توان برای رفع این مشکل بکاار  های مختلفی را می اکنون روش های دامی به یک نتیجه قابل قدولی برسند. وی یادآور شد: هم تامین نهاده

تاوان  گرفت، کما اینکه بنده در نشست با رییس سازمان امور عشایری کشور نیز پیشنهاد دادم از طریق صادرات گوشت دام و مرغ مای

های دامی را تامین کرد. وی تصریح کرد: اگر به دامداران و مرغداران اجازه داده شود کاه ماازاد نایااز  های تامین نهاده بخشی از هزینه

از های دامی مورد نیا های نهاده تواند از درآمد حاصل از آن، هزینه ها یا حتی دیگر کشورها صادر کنند، آنها می استانی خود را به سایر استان

هاای  توانند هازیاناه خود را تامین کنند، بنابراین چنانچه دولت مجوز صادرات بخشی از محصوالت دامی را بدهد، فعاالن این بخش می

های دامی را جدران کنند. عضو مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسالمی، تاکید کارد: ماا  سنگین تامین نهاده

تحقق این امر را از طریق استاندار خراسان جنوبی و وزارت کشور پیگیری خواهیم کرد، ومن اینکه مجلس این آمادگی را دارد تاا در 

 های دامی از عشایر کل کشور حمایت کند. جهت رفع مشکل تامین نهاده

 اولین پروژه نیروگاه بیوگاز دامی در استان قزوین اجرایی می شود  

میلیارد تومان هزینه توساط شارکات  58مدیر پروژه بیوگاز دامی در استان قزوین گفت: اولین و بزرگترین پروژه نیروگاه بیوگاز دامی با 

تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در استان قزوین اجرایی می شود.عداس دلیمی در این باره اظهار داشت: اولین و بزرگترین پاروژه 

بیوگاز دامی در استان قزوین کلید خواهد خورد و این کار می تواند اتفاق خوبی در صنعت و محیط زیست استان باشد. وی بایاان کارد: 

امروزه انرژی های تجدید پذیر از الزامات عصر کنونی است تا ومن تامین نیازهای جامعه به انرژی در بخش های مختلف بتوان محایاط 

زیست را نیز حفظ کرد. دلیمی تصریح کرد: در سال های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی،تولید و انتشار گازهای گلخانه ای ، پادیاده 

 بحران انرژی را در جهان ایجاد کرده و در کشور ما نیز، با توجه به نیاز روزافزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، وارورت

سالم نگه داشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و تامین سوخت برای نقاط و روساتااهاای دورافاتااده، 

استفاده از انرژی های تجدید پذیرمی تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. وی بیان کرد: با توجه به مقادیر چشمگیر تولید سالیانه مانااباع 

زیست توده شامل )فضوالت دامی و کشاورزی( در ایران اهمیت استفاده از این منابع جهت تولید بیوگاز دوچندان است و ما نیز در ایان 

ه از فاادمسیر امیدوریم با اجرای اولین طرح نیروگاه بیوگاز دامی بتوانیم کار مهمی را در استان آغاز کنیم. دلیمی افزود: تولید بیوگاز با است

فناوری هضم بی هوازی و کاربرد آن در نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت در ایران می تواند ومن تامین قسمتی از انارژی ماورد 

نیاز کشور، حرکت در راستای توسعه پایدار را نیز محقق کند. وی یادآورشد: انرژی حاصله از بیوگاز بهترین انرژی طدایاعای اسات کاه 

توان به راحتی آن را از طریق فضوالت دامی به دست آورد و استفاده از انرژی بیوگاز در مناطق روستایی، صع  العداور عشاایاری و  می

مناطق دور افتاده با استفاده از فضوالت دامی قابل دسترس راهی جهت تامین انرژی ارزان و سهل الوصول گاز، برق و  جلوگیری از هادر 

 رفت انرژی با ارزش سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز است.
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