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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmark"    عالمت روي اخبار سرخط  همشاهد براي لطفا

همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت  "+" وبرای دستیابی به شرح  کلیک  نموده ، 

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

کاربران از فضای انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع 

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول و دوم فروردیناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

2 http://awnrc.com/index.php 

 آب
 ایرنا  – 2/1/1398تاریخ ::

 وزیر نیرو: بهترین پاسداران آب باشیم
های مختلف نشان دهیم پیامی به مناسبت نوروز و روز جهانی آب تاکید کرد: باید با اجرای برنامهوزیر نیرو در  -ایرنا -تهران

مان بهترین پاسداران آب هستیمهمچون پدران . 

گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان در این پیام یادآور شد: ما ایرانیان به 
ایم و بسیار پیش از آن که جهانیان روزی را به نام 'روز جهانی آب' بنامند ما این ایام داریم، آب را گرامی داشتهتا به یاد 

داشت فقط برای یک روز نیست، همیشه و هر زمان به یاد ماستایم. اما این گرامیرا همواره قدردان بوده . 
بریم که صحبت از سالی کم آب و خشک نیست؛ سرزمین ما وی افزود: حال دیگر در شرایطی از نظر اقلیمی به سر می

سرزمین خشک و نیمه خشک است و ما اگر قدر آب را ندانیم طبیعتاً ایام سختی را سپری خواهیم کرد و فرزندانمان ایام 

تری را در پیش خواهند داشتسخت . 
بارشی نمونه بود، اضافه کرد: این کم وی با بیان اینکه سال خشکی را پشت سر گذاشتیم که در پنج دهه اخیر از نظر

بارشی حتی بر تولید برق تاثیرگذار بودکم .  
وی ادامه داد: دنیا همواره و هر سال این روز را که در تقویم ما با دوم فروردین ماه مصادف است، به عنوان روز جهانی 

کنددارد و هر سال شعاری برای این روز و طول سال انتخاب میآب گرامی می .  
وی با اشاره به انتخاب شعارهای ' آب برای همه' و 'هیچ کس را نادیده نگیریم' خاطر نشان کرد: سال گذشته رستاخیز ما 

هایی نو از پیشرفت و تعالی در پیش رو دارد. من ایمان دارم با ساله شد. انقالب ما اینک به بلوغ فکری رسیده و افق 40

مان خواهیم کردهایمان بهار را ارمغان همیشههایمان و باور تواناییبر داشته استعانت از خداوند متعال و با تکیه . 
وی با تبریک سال نو افزود: امید دارم دست در دست هم بتوانیم این سال را سالی متمایز از حیث توجه به آب و مصرف 

های عظیم ما در ایشان، هم به ثروتهای رهبر معظم انقالب و توجهی که همواره صحیح آن قرار دهیم و در سایه راهبری
اند، محیطی و به ویژه آب داشتهاند هم با تاکید هایی که در مصرف صحیح منابع زیستبخش منابع انسانی و جوانان داشته

 .سالی توام با آسایش و آرامش را سپری خواهیم کرد
نام گذاری شده استمارس )دوم فروردین( از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آب  22روز  . 

میالدی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو  1992پیشنهاد این نام گذاری در سال 
سازمان ملل، این  21برزیل مطرح شد. در این کنفرانس از همه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره 

سازی مردم در مورد آب اختصاص دهندهروز را به عنوان روز ترویج و آگا . 
  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 10/1/1398تاریخ : 

روز آینده به خوزستان  ۵میلیارد مترمکعب آب طی  ۳سال قبل بود/ورود  ۵۰بارندگی به اندازه میانگین   
۵های خوزستان در وزیر نیرو گفت: سد میلیارد متر مکعب، آب ورودی خواهند داشت 3روز آینده حدود   .  

های ، رضا اردکانیان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، با اشاره به پیش بینیصدا و سیماخبرگزاری فارس به نقل از  به گزارش
فروردین ماه  1۶ا ت 11روز، یعنی از  ۵های آینده، گفت: با فعالیت سامانه جدید بارشی در مدت های روزهواشناسی درباره بارش

ها را ندارند و بخشی ها گنجایش ذخیره سازی همه این آبشود، اما سدهای استان خوزستان میمیلیارد مترمکعب آب وارد سد 3حدود 
 .از آن باید رها سازی شود

ی را دارند، اما مابقی های آتمیلیون متر مکعب آب بارش 200های خوزستان توانایی نگه داشت یک میلیاد و وزیر نیرو افزود: سد
های ورودی باید تخلیه شودآب . 

های ورودی در هفته آینده باید میلیون متر مکعب از آی 800ها حدود یک میلیارد و اردکانیان گفت: بر اساس محاسبات و پیش بینی
های پائین دست سدهاسترهاسازی شود که این امر به معنی جاری شدن حجم باالیی از آب در زمین . 

های احتمالی نیازمند همکاری و یاری هموطنان عزیز خوزستانی هستیم و وزیر نیرو افزود: برای مدیریت این اقدام و کاهش خسارت
ها داشته باشیمامیدواریم یا تمهیدات اندیشیده شده و کمک مردم با کمترین خسارت بتوانیم بیشترین استفاه را از مواهب این آب . 

ها از ساکنان این مناطق خواست نسبت به ها و اقدامات در نظر گرفته شده برای مناطق پائین دست سدهشدار اردکانیان با اشاره به
کند، و نیز رعایت نکات ایمنی اعالم شده اقدام کنندتخلیه مناطقی که ستاد مدیریت بحران مشخص می . 

های سال آبی جاری اشاره کرده و گفت: میزان بارشوزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، به 
 .خوشبختانه کشور ما پس از حدود نیم قرن خشکسالی، امسال تر سالی نسبی را تجربه کرده است

سال اخیر بی سابقه بوده است، افزود ۴8های امسال در اردکانیان با بیان اینکه بارش سال  ۵0روند خشک سالی در کشور از حدود  :

سال اخیر ثبت شد ۵0ترین سال در به عنوان خشک 9۶-9۷گذشته رو به افزایش بود، بطوری که سال آبی  . 
های ساالنه در ها تقریبا به اندازه متوسط بارندگیتاکنون میزان بارندگی 9۷از آغاز سال آبی جاری، یعنی از مهر  :وزیر نیرو گفت

سال اخیر بوده است ۵0 . 
درصد عنوان کرد و افزود 30سال قبل  ۵0زایش بارش را نسبت به متوسط اردکانیان این اف های امسال نسبت به سال قبل بارندگی :

درصد افزایش داشته است 1۴۵ . 
های کشور های کشور پرداخت و گفت: سدوزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تیتر امشب جمعه شب به وضعیت سد

میلیارد متر مکعب از  3۵تاکنون  9۷رد متر مکعب گنجایش دارند که از سال آبی جاری، یعنی از مهرماه میلیا ۵0در مجموع حدود 
ها پر شده استظرفیت کلی آن . 

میلیارد مکعب بود به سهم باالی استان خوزستان در ذخیره سازی منابع آبی کشور  12اردکانیان با بیان اینکه این رقم در سال قبل 
18ها که در سال آبی جاری ثبت شده است، حدود میلیارد متر مکعب افزایش ذخایر آبی پشت سد 23د: از اشاره کرد و افزو میلیارد  

 .متر مکعب، سهم استان خوزستان بوده است
 23ها پس از پیروزی انقالب اسالمی ساخته شده است و در مجموع درصد آن 80سد بزرگ دارد که  10وزیر نیرو گفت: این استان 

میلیون متر مکعب ظرفیت دارند ۵00ارد و میلی . 
های کشور در استان خوزستان قرار دارد که عالوه بر ذخیره آب، در تامین اردکانیان افزود: به این ترتیب حدود نیمی از ذخایر سد

ها نقش موثر دارندبرق و کنترل سیالب . 
های اخیر، گفتسیالبهای خوزستان در مهار وزیر نیرو با اشاره به نقش موثر سد ها میلیارد متر مکعبی که در این روز 12از  :

های ورودی ذخیره شده و مابقی، طبق برنامه رها سازی شده استمیلیارد متر مکعب از آب 9های خوزستان شده، حدود وارد سد . 
زی اشاره کرد و افزود: اگرچه نسبت به ها در سایر نقاط کشور، از جمله مناطق شرقی و مرکاردکانیان همچنین به افزایش بارندگی

ها کمتر های گذشته بارندگی در یزد و سیستان و بلوچستان افزایش داشته، اما نسبت به کل کشور، میزان بارندگی در این استانسال
 .بوده است

فغانستان است، ابراز ها در اوزیر نیرو با اشاره به افزایش ورودی آب به هیرمند و نیز سد دوستی که مصب )محل ریزش( آن
های آتی برای همه هم وطنانمان پرخیر و برکت باشد و های مسئوالن و مردم، بارشامیدواری کرد، با تمهیدات اندیشیده شده و تالش

دهدمواهب آن، بیش از خسارات ناگریزی باشد که در همه نقاط جهان رخ می . 
 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

 سه میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای خوزستان می شود
های نده )از یازدهم تا شانزدهم فروردین ماه( در اثر بارشوزیر نیرو گفت: برآوردها نشان می دهد در پنج روز آی -ایرنا-تهران

شودبهاری حدود سه میلیارد متر مکعب وارد مخازن سدهای خوزستان می . 
میلیارد متر مکعب آن ظرفیت خالی سدها  1.2افزود: بارش ها حدود « رضا اردکانیان»گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت نیرو، به 

دست سدها میلیون متر مکعب آن تخلیه خواهد شد؛ این تخلیه به آن معناست که در پایین 800عنی یک میلیارد و را پر می کند و بقیه ی
ای خواهیم داشتخروجی قابل مالحظه . 

هزار متر مکعب در ثانیه و از سد کرخه احتمال خروج یک هزار مترمکعب  2پیش بینی می شود که از سد دز حدود  :وی ادامه داد

دست یعنی در مقطع اهواز، جریان عبوری تا دبی حدود سه هزار مترمکعب بر ثانیه خواهد وجود خواهد داشت و در پاییندر ثانیه 
 .رسید

اردکانیان با بیان اینکه می بایست با آمادگی کامل با این شرایط مواجه شویم، افزود: ستاد مدیریت بحران استان خوزستان با مسئولیت 
ها و روستاها در ها بخشکار و فعالیت شبانه روزی خود را آغاز کرده و در ارتباط نزدیک با همه شهرستاناستاندار، از مدت ها 

 .حال کاهش اثرات سیالب است
های تابعه وزارت نیروست و قدمت این ترین و مجهزترین شرکتوزیر نیرو اظهار داشت: سازمان آب و برق خوزستان از قدیمی

سال قبل از وزارت نیرو تاسیس شده بود، بیشتر است 10ت نیرو و حتی وزارت آب و برق که سازمان از قدمت خود وزار .  
ای در سازمان آب و برق خوزستان و از آن طریق در خود مرکز ستاد در استانداری وی ادامه داد: رصد سیل به صورت لحظه

ایی که ممکن است تحت تاثیر سیل قرار گیرند را مشخص ها، اسامی شهرها و روستاهبندی سیلهای پهنهمشغول به کار است. نقشه
 .کرده و آمادگی الزم وجود دارد و هر زمان الزم باشد اطالع رسانی مناسب انجام خواهد شد

درصد افزایش بارش و  30ساله بیش از  50های وسیع در سطح کشور گفت: در کشور نسبت به متوسط اردکانیان با اشاره به بارش
ای را به وجود آورده استها، رواناب قابل مالحظهایم که نتیجه این بارشدرصد افزایش داشته 145قبل بیش از نسبت به سال  .  

میلیارد متر مکعب گنجایش دارد و کل حجم آب ورودی در سال جاری آبی یعنی از مهرماه  50وی افزود: مخازن سدها چیزی حدود 
ر مکعب استمیلیارد مت 35سال گذشته تاکنون نزدیک به  . 

میلیارد  23میلیارد متر مکعب بوده  12وزیر نیرو ادامه داد: این میزان ورودی به مخازن سدها در مقایسه با سال گذشته که حدود 
 .متر مکعب افزایش داشته است

داد: استان خوزستان میلیارد متر مکعب سهم استان خوزستان است، ادامه  18اردکانیان با بیان اینکه از این میزان افزایش، حدود 
سد بزرگ بوده و استان با اهمیتی است 10دارای  . 

میلیارد  23.5درصد این سدها به لحاظ ارتفاع و حجم مخزن بعد از انقالب اسالمی ساخته شده و ظرفیتی نزدیک به  80وی افزود: 
ر مهمی در کنترل سیالب دارند در عین متر مکعب دارد، یعنی حدود نیمی از مخازن سدهای کشور در این استان است و نقش بسیا

های زیست محیطی را از طریق همین مخازن و مدیریت آنها حال که تولید برق، مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و همچنین حقابه
کنیمتامین می . 

نه هیرمند در استان وزیر نیرو موضوع پر بارشی و ترسالی را تنها مختص به استان خوزستان ندانست و گفت: به عنوان مثال رودخا
مند شودسیستان و بلوچستان توانسته از سیالب های حوزه میانی هیرمند در افغانستان بهره . 

ایم و بسیاری از سدهای هایی که از کشور افغانستان جاری شده اندکی ورودی به سد دوستی هم داشتهوی ادامه داد: از طریق سیالب
کرده اند، امسال از نعمت بارش ها بهره مند شدند کشور که سال های بسیار خشکی را تجربه .  

اردکانیان اضافه کرد: در استان گلستان سیل سنگینی داشتیم و هموطنان عزیز ما در این استان در ابتدای سال در معرض شرایط 
ن، شستشوی خاک و سختی قرار گرفتند و هنوز هم تا حدودی این سختی برقرار است ولی به هر صورت بهبود شرایط اراضی استا

 .غیره از برکات این سیل محسوب می شود
کیلومتر رودخانه  500ها و مخازن سدها را فرایندی مستمر دانست و افزود: در کشور حدود هفت هزار و اردکانیان الیروبی رودخانه

های آنها الیروبی استفعالیتهایی که نیازمند سرمایه گذاری برای ساماندهی و مهندسی است که از جمله مهم داریم، رودخانه . 
وزیر نیرو با بیان اینکه برای مواجهه با پدیده تغییر اقلیم و افزایش احتمال بروز سیالب، موضوع الیروبی رودخانه ها از اولویت 

ابع مالی های امروز، مندهد حدود هشت هزار میلیارد تومان به قیمتبیشتری برخوردار است، خاطرنشان کرد: محاسبات ما نشان می
 .نیاز است تا این پروژه ظرف سه سال بتواند انجام شود

وی همچنین تجاوز نکردن به بستر و حریم رودخانه ها در توانایی آبگذری رودخانه ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در شهر 
لت شهروندان عزیز را فراهم کند تا در های متعددی داریم که سالیان سال خشک مانده که نباید موجب غفبزرگی همچون تهران مسیل
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رو شویمآن حریم، ساخت و سازی را انجام دهند که در صورت بروز سیل ناگهانی با خسارت روبه . 
وی تصریح کرد: مطابق قانون، هرگونه تغییر کاربری یا تصرف در بستر و حریم رودخانه ها ممنوع است و در صورت نیاز باید با 

جیه فنی الزم انجام شودمجوز وزارت نیرو و تو . 
های اخیر آمادگی بیشتر افکار عمومی را فراهم کرد تا بتوانیم نسبت به آزادسازی بستر و اردکانیان خاطرنشان کرد: نتایج سیالب

های مسئول اقدام کنیمحریم رودخانه ها با کمک خود مردم و دستگاه . 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

 طرحهای آبخیزداری در کرمان سد راه سیالب های مخرب شد
اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری در برخی شهرستان های استان کرمان که گرفتار بارندگی ها و سیالب  -ایرنا  -کرمان 

بخوبی نشان داد که می توان با سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه در مهار سیل و سیالب خسارت زا نیز موفق عمل کردها شدند  . 
به گزارش ایرنا، نقش موثر پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در پیشگیری از وقوع سیل و خسارات ناشی از آن در بارندگی 

مهم برای اجرای اصولی و گسترده اینگونه طرح ها در مناطق مختلف کشور باشدهای اخیر استان کرمان می تواند دلیلی  . 
هر چند اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری با تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی راهگشای 

یب زیرساخت های زندگی بشر عملکرد مهم این حیات دوباره زمین است اما در کنار این مهم جلوگیری از جاری شدن سیالب و تخر
 .طرح ها است

با اجرای هر هکتار عملیات آبخوان داری ساالنه هزار مترمکعب آب در زمین ذخیره و از خسارات ناشی از سیل و فرونشست زمین 
 .کاسته می شود

ت ها در بسیاری از مناطق شده و در بهره برداری های نادرست از منابع طبیعی آب منجر به تخلیه آبخوان ها و فرونشست دش
 .صورت نبود مدیریت در این بخش، امنیت غذایی و حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه به مخاطره خواهد افتاد

غفلت از مدیریت منابع آبی می تواند توازن عرصه های طبیعی و تعادل اکولوژیک و هیدرولوژیک حوزه های آبخیز را با چالش 
حالی که اجرای این طرح ها سبب افزایش آبدهی قنوات می شودجدی مواجه کند در  . 

حفظ و پایداری آب در چرخه اکوسیستم های طبیعی کشور کم آبی چون ایران و استان کویری کرمان، که از طرفی بواسطه سیل خیز 
ند، از مسائل مهم و اساسی بودن با وقوع سیل های شدید مواجه بوده و از سوی دیگر خشکسالی های طوالنی مدت را تجربه می ک

 .است که باید مد نظر قرار گیرد
حال آنکه آبخوان داری با شیوه های بهره برداری مناسب از باران در سطح حوزه های آبخیز، ضمن کاستن از شدت وقوع سیالب 

ذیه آبخوان های های مخرب از طریق افزایش زمان تمرکز سیالب و ایجاد فرصت نفوذ جریان های سطحی، کاهش تبخیر و تغ
زیرزمینی، عالوه بر احیای عرصه های طبیعی، امکان دستیابی به آب را به صورت پایدار با استفاده از روش های ساده و بومی 

 .میسر می کند
پایداری تولیدات کشاورزی و عرصه های طبیعی کشور در شرایط تنگنای آب موجود، سازگاری با کم آبی، استمرار تولید آب در 

حوزه های آبخیز و جلوگیری از مهاجرت های اقلیمی مستلزم اعمال رویکردهای جامع نگر و بهره برداری اصولی و بهینه از سطح 
 .ظرفیت بارش ها و سیالب ها در راستای مدیریت خشکسالی و کم آبی است

داری در این استان، نقش موثری در  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوان
 .مدیریت روان آبها و تغییر رفتار سیالب ها در زمینه جلوگیری و پیشگیری از وقوع سیل داشته است

مهدی رجبی زاده، تغییرات اقلیمی، شرایط جغرافیایی و توپوگرافی کشور و انجام نشدن عملیات آبخیزداری در باالدست را مهمترین 
خسارات ناشی از آن در روستاها و شهرها دانستعامل وقوع سیل و  .  

وی اظهار داشت: در سیالب های ویرانگر چند روز گذشته کشور، نقش و ضرورت پروژه های آبخیزداری و ضرورت تخصیص 
 .اعتبارات ویژه در این حوزه، بیش از هر زمان دیگر احساس شد

انست به سفره های زیر زمینی آب نفوذ و آبخوان ها را تغذیه کند، رجبی زاده تصریح کرد: بارانی که رحمت الهی است و می تو
 .زحمت و خسارات جبران ناپذیری برای مردم و کشور بوجود آورد و خانواده هایی را داغدار و عزادار کرد

ر حقیقت اعتباراتی وی گفت: اعتباراتی که این روزها در قالب تسهیالت و جبران بخشی از خسارات وارده به مردم داده خواهد شد، د
است که سیل با خود برده است و اگر همین اعتبارات برای پروژه های پیشگیرانه در قالب انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوان 

 .داری اختصاص داده شود، شاهد این همه خرابی و ویرانی نخواهیم بود
سال گذشته در  30اثربخشی انجام پروژه های آبخیزداری طی  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان افزود: با توجه به

درصد شده است ۷0تا  50هزار هکتار که منجر به کاهش وقوع سیل تا میزان  125استان کرمان، در سطح پوشش هزار و  . 
، که منجر به نفوذ آب میلیون متر مکعب ساالنه 290وی ادامه داد: دستاوردهای این مهم شامل مدیریت و کنترل رواناب ها به میزان 

میلیون تن کنترل فرسایش آبی و چهار میلیون متر  11میلیون متر مکعب در سال به سفره آب زیرزمینی و همچنین  1۷4به میزان 
 .مکعب کنترل رسوب شده است

حل اعتبارات میلیارد تومان از م 25مبنی بر تخصیص اعتبار به مبلغ  139۷رجبی زاده به دستور مقام معظم رهبری در سال 
شهرستان و  14صندوق توسعه ملی به منظور اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در  حوزه آبخیز سطح استان کرمان  27
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  .اشاره کرد
هزار هکتار، نقش موثری در مدیریت رواناب ها و  26.5در سطح پوشش  9۷وی گفت: انجام پروژه های آبخیزداری در سال 

و خسارت ناشی از آن به شهرها و روستا ها در بارندگی های اخیر داشته و به خوبی اثربخشی پروژه ها و  جلوگیری از وقوع سیل
ضرورت انجام اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری را نشان می دهد. رجبی زاده مهمترین دستاوردهای پروژه های انجام شده را 

 5.1زه های آبخیز استان عنوان کرد و گفت: این طرح ها منجر به نفوذ میلیون متر مکعب رواناب در سطح حو 21مدیریت و کنترل 
هزار تن کنترل فرسایش شده است 266هزار متر مکعب کنترل رسوب و  93میلیون متر مکعب آب به سفره آب زیرزمینی،   . 

انجام عملیات آبخیزداری و  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان گفت: در حال حاضر باید بیش از هر زمان دیگر با
ها و حوزه های آبخیز باالدست، اقدامات پیشگیرانه از وقوع سیل انجام ها و روستاهای آبخیز مشرف به شهر آبخوانداری در حوزه

شود تا عالوه بر کنترل و مدیریت روانابها، تغذیه سفره های زیر زمینی آب، جلوگیری از فرسایش آبی و کنترل رسوب، شاهد 
یراب شدن آبخوان ها باشیمس . 

منابع طبیعی و آبخیزداری از نقشی مهم و انکارناپذیر در توسعه کشورها برخوردار است در حالی که تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی 
این منابع ارزشمند را در معرض خطر نابودی قرار می دهد لذا اجرای طرح آبخیزداری با هدف حفاظت از آب، خاک و جلوگیری 

یابانزایی و سیالب از نیازهای اساسی عرصه های طبیعی با توجه به ادامه خشکسالی ها، تهدید و تخریب عرصه ها است اما از ب
 .آنطور که باید جدی گرفته نمی شود

(Watershed Management) آبخیزداری های الزم برای ریزی مستمر و اجرای اقدام  ، به اعتقاد کارشناسان علم و هنر برنامه

های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است که  یریت منابع حوزهمد
  .می تواند به صورت مکانیکی یا بیولوژیکی باشد

داری استمیلیون هکتار مستعد عملیات آبخیز 25میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود  60از مجموع  . 
هزار طرح آبخیزداری در هشت  2در سه دهه اخیر برای رفع معضل خشکسالی ، جلوگیری از فرسایش بادی و هدر رفت آب حدود 

 .میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور انجام شده است
نیکی )پخش سیالب، بندخاکی، کاری(، مکاکاری، بذرکاری، کپهاقدامات بیولوژیکی )ایجاد یا تقویت پوشش گیاهی از طریق نهال

بندی همراه با تقویت پوشش گیاهی( و بندی، بانکتچین(، بیومکانیکی )سکوبندی، تراسبندهای رسوبگیر مالتی، گابیونی و خشکه
 .مدیریتی )حفاظت و قرق، کشاورزی حفاظتی( از جمله فعالیت ها در حوزه آبخیزداری است

میلیون هکتار هدف گذاری شده است که  10ملیات آبخیزداری و آبخوان داری در کشور براساس برنامه ششم توسعه برای اجرای ع
میلیون هکتار این پروژه اجرایی شود 2طبق این برنامه باید هر ساله در سطح   

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 11/1/98تاریخ : 

میلیارد مترمکعب رسید ۵.2حجم آب سد کرخه به   
میلیون مترمکعب رسید 200مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: حجم ذخیره سد کرخه به پنج میلیارد و  -ایرنا  -دزفول  . 

ورودی آب  به گزارش خبرنگار ایرنا محمدرضا یزدانی روز یکشنبه در نشست ستاد بحران در فرمانداری اندیمشک افزود: هم اکنون
متر مکعب بر ثانیه است و تراز سد به حد نهایی خود رسیده است 41۷به سد کرخه یک هزار و  .  

مترمکعب بر ثانیه بیان کرد و گفت:سدهای کرخه و دز در شهرستان اندیمشک تاکنون موفق به  ۷80وی حجم آب خروجی را نیز 
  .مهار سیالب های بسیار خطرناکی شده اند

ده باش کامل این مجموعه برای کنترل وضعیت بارندگی ها خبر داد و افزود:تالش برای کنترل و مدیریت شرایط یزدانی از آما
  .موجود ادامه دارد و با توجه به بارندگی ، افزایش حجم آب ورودی پیش بینی شده است

راز آب دریاچه سد به میزان یکهزار و به گزارش ایرنا، دبی خروجی سد دز نیز به منظور مهار سیالب ناشی از بارش ها و حفظ ت
مترمکعب افزایش یافت 800 .  

بارش شدید باران درچند روز گذشته در باالدست ، موجب افزایش حجم آب ورودی سدهای کرخه و دز شده است. این سدها نقش 
  .مهمی در کنترل سیالب های اخیر داشته اند

ه های اجرایی این استان به حالت آماده باش درآمده اندبا اعالم وضعیت اضطراری در خوزستان ، کلیه دستگا . 
 لینک خبر
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 آب 
 ا ایرن – 11/1/98تاریخ : 

درصد آبگیری می شود 7۵سد زاینده رود تا   
صنعتی اصفهان گفت: با بارندگی های در پیش رو و ذوب ذخیره برفی موجود در استاد دانشکده عمران دانشگاه  -ایرنا -اصفهان

درصد آبگیری شود و در این راستا  ۷5ارتفاعات سرچشمه های رودخانه، پیش بینی می شود حجم سد زاینده رود حداکثر تا 
 .سرریزی اتفاق نمی افتد

میلیون متر مکعب  250د: حجم سد زاینده رود اکنون به حدود حمیدرضا صفوی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزو
 .رسیده و امید است با بارش های خوبی که در این هفته خواهیم داشت، حجم قابل توجه آب در آن ذخیره شود

میلیارد متر مکعب آب است 1.4ظرفیت سد زاینده رود تا  . 
ت، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی مصرف می شود، اظهارداشت: وی با بیان اینکه این آب برای نیازهای آشامیدنی و بهداش

 .امسال، موقعیت مناسبی از لحاظ حجم آب در سد زاینده رود نسبت به سال های قبل خواهیم داشت
این استاد دانشگاه و متخصص امور آب تاکید کرد: بارش هایی که در فالت مرکزی کشورمان داشتیم با توجه به کاهش حجم مخازن 

ا، بسیار حیاتی بود و کمترین خسارت را بهمراه داشتسده . 
صفوی با اشاره به این که با گرم شدن دمای هوا از اوایل اردیبهشت، حداکثر ذوب ذخیره برفی را تا اواخر همین ماه خواهیم داشت، 

 .افزود: پیش بینی می شود که آبگیری سد زاینده رود به بیشترین حجم در این زمان برسد
اد دانشگاه در پاسخ به اینکه با وجود بارش های زیاد، حجم سد زاینده رود آنطور که باید افزایش نیافت، توضیح داد: این این است

موضوع سه دلیل دارد که یکی از آنها، کاهش رطوبت خاک و افزایش برداشت های صورت گرفته از منابع آب زیرزمینی در 
ز بارش ها صرف تغذیه سفره های زیرزمینی شد و سهم روان آب ها کاهش یافتباالدست است به همین دلیل، بخش عمده ای ا .  

صفوی اضافه کرد: دلیل دوم اینکه بیشتر بارش های خوبی که در منطقه کوهرنگ و ِچلگرد صورت گرفت به صورت برف است که 
 .با افزایش دما به مرور به روان آب تبدیل و به مخزن سد وارد می شود

دلیل سوم، اجرای تاسیسات ذخیره و انحراف آب در باالدست سد زاینده رود است که با عناوین مختلف از جمله  وی ادامه داد:
 .آبخیزداری باعث کاهش ورودی روان آبها به سد شده است

های دهاقان و سال از مسیر 10این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از شاخه های میانی زاینده رود یعنی رودخانه شور پس از 
متر مکعب بر ثانیه به رودخانه وارد شد، گفت: سیالب و افزایش حجم آبی که در چند روز اخیر  100مبارکه با دبی لحظه ای حدود 

 .در اصفهان شاهد بودیم به دلیل این ورودی بین راهی زاینده رود بود
جدی گرفتن هشدارها باعث به حداقل رسیدن مشکالت شد،  صفوی با بیان اینکه تدابیر مدیریتی مناسب در استان و شهر اصفهان و

افزود: اصفهان بواسطه نهرها و مادی های سنتی، ظرفیت خوبی برای ذخیره سازی و انحراف سیالب دارد که نه تنها باعث طراوت 
  .در شهر شده است بلکه ذخیره سازی خوبی در چاه ها و سفره های زیرزمینی اطراف آنها صورت گرفت

متخصص امور آب با اشاره به گستردگی مکانی بارش ها در استان و شرق اصفهان، تصریح کرد: این امر باعث کاهش نیاز به این 
 .آب رودخانه زاینده رود نسبت به برنامه ریزی قبلی در تامین آب در این منطقه شد
خونی برسد که امید است تداوم داشته باشد تا نیاز صفوی اضافه کرد: همچنین این امر باعث شد که حجم آب قابل قبولی به تاالب گاو

سال تامین شود 14زیست محیطی این تاالب بین المللی پس از گذشت  . 
وی چند نکته را در باره بارش های اخیر و افزایش حجم آب سد و رودخانه زاینده رود حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: نخست 

اره مدیریت آب را به طور جدی به کار ببندیم تا بتوانیم منابع آب و مصرف آن را بصورت سال گذشته درب 10اینکه ما باید تجربه 
 . پایدار مدیریت کنیم

صفوی بیان کرد : ما نباید با دیدن این حجم از بارش ها، اشتباه های گذشته را تکرار کنیم زیرا ترسالی بطور حتم به مفهوم پشت 
مدیریت همزمان تامین و مصرف آب بصورت پایدار منابع آب را اداره کنیم سرگذاشتن دوره خشکسالی نیست و باید با . 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تاکید بر این که حریم و بستر رودخانه ها باید بطور جدی رعایت و از هرگونه دخل و 
ه بر منابع آب سطحی، دچار بحران شدید شد و تصرف در آن جلوگیری شود، ادامه داد: منابع آب زیرزمینی در چند سال اخیر عالو

الزم است امکان تغذیه آبخوان ها برای آنها را فراهم کنیم که ایجاد استخرهای تغذیه مصنوعی از جمله این راهکارها و بمنظور 
  .کاهش سیالب هاست

شهری و روستایی مناسب دانست و گفت: وی استفاده از ظرفیت نهرهای سنتی و مسیل ها برای تغذیه آبخوان ها را بویژه در مناطق 
سال گذشته در کل آبخوان های حوضه آبریز زاینده رود حدود پنج میلیارد متر مکعب اضافه برداشت صورت گرفت که باعث  30در 

 .ممنوع و حتی بحرانی شدن بیشتر آبخوان های این حوضه شد
فیت آب و پیشروی آب های شور را به دنبال داشت بنابراین به گفته وی این موضوع عوارضی از جمله فرونشست زمین، کاهش کی
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 .باید از ظرفیت تغذیه ای بارش های اخیر حداکثر استفاده شود
صفوی با ابراز تاسف از جان باختن تعدادی از هموطنان در سیل های اخیر ، ریشه برخی خسارت ها را انسانی دانست و اضافه 

های متقاطع با مسیل ها و رودخانه ها مانند جاده ها، پل ها یا راه آهن ها و اجرای ساختمان  کرد: تجاوز به حریم رودخانه ها، سازه
 .ها و تاسیساتی که حق طبیعت را رعایت نکردند از جمله عوامل افزایش این خسارت هاست

 1.4با ظرفیت  1349کیلومتری غرب اصفهان به عنوان یکی از اصلی ترین سدهای مرکز کشور در سال  110سد زاینده رود در 
 .میلیارد مترمکعب بهره برداری شد

های زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد، در فالت مرکزی کشور زاینده رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه
ریزدرود و به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می  پیش می .  

ییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و برداشت های بی رویه به یک این رودخانه در سال های گذشته به دلیل تغ
  .رودخانه فصلی تبدیل و در پایین دست بویژه در فصل های گرم سال با خشکی مواجه شد

و  به دنبال بارش برف و باران در شرق و غرب استان اصفهان در روزهای اخیر، بسیاری از رودخانه های فصلی منطقه جاری
  .برخی رودخانه های دائمی که به دلیل خشکسالی کم آب شده بودند دوباره لبریز شدند

رودخانه زاینده رود از اواخر اسفند پارسال در اصفهان جاری شد و بر اساس تصمیم های اولیه مقرر بود تا خرداد جریان داشته 

  .باشد
 لینک خبر 
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 آب 
  ایرنا – 11/1/98تاریخ : 

 

مترمکعب افزایش یافت 8۰۰خروجی سد دز به یک هزار و   
مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: دبی خروجی سد دز به منظور مهار سیالب ناشی از بارش ها و حفظ تراز آب  -ایرنا  -دزفول 

مترمکعب افزایش یافت 800به یک هزار و دریاچه سد در روز یکشنبه  . 
 ۷00سعید رئوفی نسب روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خروجی آب سد دز تا پیش از این به یک هزار و 

مترمکعب بر ثانیه رسیده بود که پس از رصد میزان بارش ها، آورد رودخانه دز و بر اساس محاسبه اطالعات دریافتی و با 
مترمکعب افزایش یافت 800ماهنگی سازمان آب و برق خوزستان به یک هزار و ه .  

وی با اشاره به اینکه سیالب از بالیای طبیعی بوده و اکنون تعداد زیادی از استان های کشور درگیر آن هستند، گفت: اکنون حجم آب 
مترمکعب است 300ورودی به سد دز یک هزار و   .  

متر اعالم کرد و افزود: اوضاع در حال کنترل بوده و مردم ضمن بی توجهی به شایعات،  34۷آب سد را  رئوفی نسب ارتفاع کنونی
 .اخبار موثق را فقط از رسانه های رسمی و معتبر دریافت و به هشدارها توجه جدی کنند

  .وی گفت: مردم شهرها و روستاهای پایین دست از حریم رودخانه دز فاصله بگیرند
رنا بارش شدید باران در باالدست در چند روز گذشته موجب افزایش حجم آب ورودی سدهای کرخه و دز در شما به گزارش ای

  .خوزستان شده است
  لینک خبر
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 آب 
  خبرنگاران جوان – 3/1/1398تاریخ : 

مهم ترین چالش کشور ایران مشکل کم آبی ندارد/ استفاده چند استان از یک مخزن ذخیره آب  
 .احسانی گفت: مهمترین چالش منابع آبی کشور، استفاده چند استان از یک مخزن ذخیره آب است که تعادل را برهم زده است

گروه اقتصادی باشگاه  اقتصاد و انرژی  مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان تعیین کرده است، گفت: « آب برای همه»را  2019با توجه به اینکه سازمان ملل متحد، شعار روز جهانی آب   

هر ملیت و قومی دسترسی به آب جز حقوق انسانی است. البته در شعار بین اللملی امسال به این معناست که در هر جای دنیا و برای 
های گذشته مراسم بزرگداشت آن برگزار نامگذاری و طی سال روز ملی آب اسفند ماه به عنوان 13ایران با هماهنگی های فرابخشی، 

 .شده است
و شاید دالیل مختلفی از جمله تغییر در های دیگر با حجم کمتری مواجه هست وی اظهار کرد: منابع آب ایران نسبت به کشور

های زیرزمینی و تغییر اقلیم در کاهش منابع آبی کشور رویه از منابع آب باالدست، اُفت شدید سطح آبهای بارش، استفاده بیالگو
 .تاثیر گذارند

 اگر قدر آب را ندانیم ایام سختی را سپری خواهیم کرد :بیشتر بخوانید
کشاورزی و مصرف مردم؛ آب در سرزمین ایران وجود دارد. مهمترین احسانی افزود: طبق آخرین مطالعات به اندازه نیاز صنعت، 

است که  ذخیره آب موضوعی که در حال حاضر کشور در بحث آب با آن دست و پنجه نرم می کند استفاده چند استان از یک مخزن
 .در این صورت تعادل بین منابع و مصارف ایجاد نمی شود

مهمترین موضوع در روز جهانی آب برای  مصرف آب ان تصریح کرد: مدیریت بهینهدبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایر
ایران است. چرا که با اجرای درست و به موقع این بحث می توان تعادل را بین منابع آبی و مصارف موجود برقرار کرد. رقابت 

زیست است و با این موضوع خیلی  زیادی بین آب مصرفی صنعت و کشاورزی وجود دارد اما نکته مهم تخصیص آب به محیط

 .راحت می توان به چرخه آب هم کمک کرد
 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 2/1/1398تاریخ : 

 آب در بزنگاه مصرف غلط
آب از گذشته های بسیار دور تا همین نزدیکی ها همواره در بین ایرانیان از قداست و حرمت خاصی برخودار بوده  -ایرنا -تهران

بحران قرار گرفته که اگرچاره ای وراهکاری اندیشه نشود فردا خیلی دیرخواهد است، اما دیرزمانی نیست که این گوهر گرانقدر در 
 .بود

ترین عناصر طبیعت به شمار می رفته است. قداست آب در میان به گزارش روز جمعه ایرنا، آب در بین ایرانیان باستان از مقدس 
اجازه آلوده کردن آن را نه به خود و نه به دیگران نمی دادند ایرانیان باستان از چنان جایگاهی برخودار بوده است که به هیچ عنوان 

 .و حتی برای این پاکی و حرمت با برپایی مراسم هایی خاص قربانی نیز می کردند
این حرمت و قداست آب با ظهور دین اسالم و رواج این اعتقاد که آب مهریه دختر گرامی پیامبر اسالم حضرت زهرا)س( است 

ایرانیان بیش از پیش به آب حرمت می گذاشتند دوصد چندان گشت و .  
حرمت و قداست آب در همه شئون زندگی مردم ایران زمین نمود داشت و حتی این حرمت سر از ادبیات روایی این مرز و بوم نیز 

  .درآورد و منشاء بسیاری از سروده ها و متون شعرا و نویسندگان قرار گرفت
ایرانیان هنوز هم در بین برخی مردمان دیده می شود گرچه سایه مصرف بی رویه و خشکسالی  ردپای حرمت و قداست آب در میان

  .ها پی در پی آن را گرفتار در تاریکی کرده است
مارس )دوم فروردین( از سوی سازمان ملل  22همچنین در عرصه بین المللی نیز اهمیت آب رو به افزایش است به طوری که روز 

ی آب نام گذاری شده استبه عنوان روز جهان .  
میالدی، در کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در شهر ریودوژانیرو برزیل مطرح  1992پیشنهاد این نام گذاری در سال 

سازمان ملل، این روز را به عنوان روز  21شد. در این کنفرانس از همه کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه شماره 
سازی مردم در مورد آب اختصاص دهندو آگاه ترویج . 

 
 و اما اینک  **

نابودی قنات هایی که سالیان سال، آب را از دل زمین به سطح می آوردند تا مردم استفاده کنند، ویرانی آب انبارهایی که ذخیره می 
م شدن سطح سفره های زیر زمینی، حفر کردند این گوهر عزیز را برای روزهای گرم سال، کاهش پیاپی بارش ها و به دنبال آن ک

بی رویه چاه های مجاز و غیر مجاز برای استخراج باقی مانده آب در دل زمین و احداث سد ها و نیز از همه مهم تر و ویرانه کننده 
 .تر رواج فرهنگ مذموم مصرف بی محابا، وضعیت آب را بحرانی کرده است

مین به گونه ای کرده است که به قول غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در مواردی که بر شمردیم شرایط را در این سرز
، اگر از االن به فکر راه چاره ای موثر نباشیم آینده خیلی دیر خواهد 139۷اسفندماه سال  14همایش گرامی داشت روز ملی آب در 

  .شد
آبی این سرزمین را تهدید می کند و همچنین انتقال آب از  سایه پررنگ کشت محصوالت کشاورزی به روش های سنتی هنوز منابع

طریق جوی هایی که بخش اعظم آب را هدر می دهند به رغم توسعه روافزون شیوه های نوین آبیاری، هنوز وجه غالب در اکثر نقاط 
  .این کشور است

ی شوند که هیچ تناسبی با شرایط کم آبی ندارند هنوز هم با توجه به جدی بودن بحران بی آبی در جای جای کشور محصوالتی کاشته م
  .و انگار نه انگار که شرایط کم آبی حاکم شده است

مصرف بی رویه آب توسط برخی شهروندان، بی توجهی به تجهیزاتی که می توانند مصرف آب را مدیریت کنند و شستن حیاط و 
دماشین و کوچه و خیابان با آب شرب نیز هنوز همچنان ادامه دار .  

این نوع مصرف و نیز خشکسالی های پی درپی وضعیت نا بهنجاری در برابر آب گشوده است که نیازمند تدبیر و اصالح واقعی 
  .است

 
 فرهنگ سازی همراه با اصالح تعرفه ها **

« و گو با مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکان و کاهش هدر رفت شرکت آب و فاضالب کشور در گفت « علی سید زاده

خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: تغییر دید مردم نسبت به مصرف آب نیازمند فرهنگ سازی است و درکنار آن باید برای اصالح تعرفه 
  .ها اقدام کرد

« رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو نیز معتقد است که دوران تامین آب سپری شده است و «محمد فاضلی
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توان با روش های مختلف نسبت به تامین آب اقدام کرد بلکه باید برای اصالح وضعیت مصرف چاره اندیشی اساسی کرد دیگر نمی .  
وی تاکید کرد: نباید دنبال تحول عظیمی در بخش تامین آب کشور بود، بلکه باید به فکر اصالح اساسی در ساز و کارهای مصرف 

اعمال شود بود تا مدیریت بهتری بر منابع موجود آب .  
  .فاضلی گفت: این سازوکارها، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند و چاره ای جز اصالح آنها نیست

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: باید با روش های درست، مسائل اقتصادی آب را اصالح کرد اینکه تصور شود می توان 
افی نیستتنها با نصیحت مردم را قانع کرد ک .  

به گفته وی، تالش برای اصالح تعرفه آب بدون توجه به بخش کشاورزی و بازار کشاورزی و نیز بدون توجه به زندگی مردم ممکن 
  .نخواهد بود باید برای این موضوع همه ابعاد در نظر گرفته شود

ه اصالحات در ساز و کارها انجام شود اما رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو خاطرنشان ساخت: اگر هم
  .فرهنگ و بینش مردم مورد غفلت قرار گیرد اتفاق خاصی در بخش بهینه سازی مصرف رخ نخواهد داد

وی ادامه داد: بر همین اساس وزارت نیرو با ساخت فیلم و اطالع رسانی همه جانبه مساله آب را تبدیل به یک مسئله اجتماعی ملی 
وز جای فعالیت بیشتری داردکرد اگرچه هن .  

 
 استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف راهکاری برای مدیریت درست آب  **

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اجرایی شدن کامل طرح 
عی شدن قیمت آب، فرهنگ سازی گسترده، عزم ملی و باور به وجود استفاده فراگیر از تجهیزات کاهنده مصرف آب را منوط به واق

  .کم آبی در کشور دانست
« درباره سرنوشت طرح توزیع تجهیزات کاهنده مصرف آب، گفت: این طرح ماده ای از قانون توسعه و بهینه سازی « علی سیدزاده

ده تا تجهیزات کاهنده مصرف را برای مشترکان آب شرب است که براساس آن به شرکت های آب و فاضالب این اجازه داده ش
  .متقاضی ارایه کرده و هزینه های آن را به صورت اقساط از قبض آب آنها کسر کنند

وی اضافه کرد: بعد از آنکه این قانون ابالغ شد، اجرای آن در دستور کار شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور قرار گرفت؛ 
مناطقی به عنوان مناطق آزمایشی انتخاب شدند تا رفتار مشترکان بررسی شود و در نهایت، پس از  سپس با هدف اجرای این قانون،

  .بررسی ها یک آسیب شناسی از این مناطق انجام شد
سیدزاده در تشریح نتایج این آسیب شناسی، گفت: از آنجا که در قانون کلمه متقاضی ذکر شده و الزام و اجباری مطرح نشده است، 

وان به مشترکان، الزامی بودن نصب تجهیزات را تاکید کردنمی ت .  
وی با تاکید بر اینکه با قیمت های کنونی، مشترکان رغبتی به خرید تجهیزات کاهنده آب ندارند، گفت: در شرایطی که هزینه قبض آب 

هزار تومان اقدام نمی کنند 015تا  100هزار تومان است، آنها نسبت به خرید تجهیزاتی با قیمت  10مشترکان بین پنج تا  .  
  .مدیر دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور افزود: همین عوامل سبب شد استقبال چندانی از نصب چنین تجهیزاتی صورت نگیرد

 سیدزاده افزود: اگرچه استقبال از این تجهیزات آنچنان که باید و شاید نبود اما به همه شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور ابالغ
شد که تمهیدات الزم را ایجاد کنند و در حدودی که فکر می کنند متقاضی استفاده از این تجهیزات وجود داشته باشد آنها را خریداری 

  .کرده و در انبارها قرار دهند تا اگر متقاضی مراجعه کرد و درخواست داشت، بتوانند نیازها را جوابگو باشند
ادآوری این موضوع که بعد از ابالغ این طرح به شرکت های آب و فاضالب، خیلی از این شرکت این مقام مسئول درآبفای کشور با ی

ها نسبت به فراهم سازی تمهیدات الزم اقدام کردند، ادامه داد: با هدف آگاهی بیشتر مردم اطالع رسانی از طریق قبض آب مشترکان 
ن و بلوچستان، هرمزگان و اصفهان انجام شدو شرکت های آب و فاضالب در استان های خراسان شمالی، سیستا .  

به گفته وی، شرکت های مذکور در حد اعتبارات خود، نسبت به تامین تجهیزات اقدام کردند تا در صورت مراجعه متقاضی، این 
  .تجهیزات را در اختیار قرار دهند

 
 اختصاص اعتبار از محل طرح های ملی  **

)از محل طرح مدیریت مصرف آب شهری( به این  139۷اعتبارات طرح های ملی در سال  سیدزاده از اختصاص اعتباری از محل
شرکت آب و فاضالب شهری تقسیم شد که به صورت  35میلیون تومان از این محل بین  500طرح خبر داد و گفت: سه میلیارد و 

میلیون تومان بابت خرید این تجهیزات تعلق گرفت 100مساوی به هر شرکت  .  
قام مسئول از توزیع تجهیزات در اماکن عمومی و دولتی خبر داد و گفت: بخش زیادی از اعتبارات در قالب ترویج و فرهنگ این م

  .سازی در اماکن عمومی دولتی توزیع شد
سیدزاده به مصوبه هیات وزیران اشاره کرد که براساس آن اماکن دولتی و عمومی در شهرها باید ارزیابی و رصد می شدند و 

  .مشخص می شد که به چه تجهیزاتی نیاز دارند
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وی ادامه داد: در اجرای این طرح، با شرکت های آب و فاضالب مکاتبه شد که برای صنایع و ارگان های مختلف نقش مشاور فنی 
  .را ایفا کنند و با هماهنگی آنها، فهرستی برای هر سازمان تهیه شود که آن مجموعه به چه تجهیزاتی نیاز دارد

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور با بیان اینکه این ارزیابی ها هر ساله انجام خواهد شد، گفت: در تهران مشاوره فنی برای 
بسیاری از دانشگاه ها، وزارتخانه ها و ارگان ها انجام شد تا آن دستگاه ها با بودجه خود اقدام به خرید تجهیزات کاهنده مصرف آب 

  .کنند
 

تجهیزات کاهنده مصرف در هیچ جای جهان کار دولت ها نیست  توزیع **  
این مقام مسئول در شرکت آب و فاضالب کشور گفت: توزیع تجهیزات کاهنده مصرف در هیج جای جهان در اختیار دولت ها نیست 

استفاده از آن اقدام کنندبلکه خود مردم می توانند وقتی فرهنگ سازی انجام شده و ضرورت آن را حس کرده باشند نسبت به  .  
وی ادامه داد: به دلیل نبود فرهنگ سازی در کشورمان و حس نکردن اثر بخشی استفاده از این تجهیزات توسط مردم، شرکت های 

آب و فاضالب تالش کرده اند با کارهای تبلیغاتی و کسر از روی قبض به صورت اقساطی، مردم را به استفاده از این تجهیزات 
کنند تشویق .  

سید زاده با بیان اینکه تعرفه پایین آب، عاملی است که اجازه نمی دهد مردم به سمت استفاده از چنین تجهیزاتی بروند، افزود: باید با 
  .فرهنگ سازی، رفتار جامعه را تغییر داد

کاهنده مصرف متفاوت است،  مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور با بیان اینکه میزان کاهش مصرف آب در انواع تجهیزات
درصد کاهش می  30اظهار داشت: به عنوان نمونه، سرشیرهای کاهنده مصرف در سرویس ها و سردوش ها، مصرف آب را حداقل 

  .دهد
س بودن استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب تاکید شده بود اما نمایندگان مجل« الزام آور»به گفته وی، در الیحه تقدیمی دولت، بر 

را جایگزین کردند« متقاضی»شورای اسالمی الزام آور بودن آن را حذف کرده و اصطالح  .  
  .سیدزاده تصریح کرد: اکنون تالش می شود این الزام از روش دیگری برای مشترکان پرمصرف اعمال شود

م ملی، فرهنگ سازی مناسب، این مقام مسئول اجرای کامل طرح استفاده فراگیر از تجهیزات کاهنده مصرف را مشروط به عز

  .همکاری همه ارگان ها و شرکت های تولید کننده دانست و گفت: اجرایی شدن این طرح تنها از طریق وزارت نیرو، شدنی نیست
 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 5/1/1398تاریخ : 

روستا براثر وقوع سیالب شدید در استان لرستان 6۰آب قطع   
روستا قطع  60مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو اعالم کرد: براثر وقوع سیالب شدید در استان لرستان آب در  -ایرنا -تهران

 1۷0ای رفع مشکل قطع برق های عملیاتی مجموعه در تالش برروستا نیز با قطعی برق روبرو شده اند که تمامی تیم 1۷0شده و 
 .روستای منطقه هستند

روستا در قالب دو مجتمع  ۶0به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارتخانه مزبور، میثم جعفرزاده اضافه کرد :آب 
 .آبرسانی قطع شده است
های دسترسی روستا نیز به دلیل قطع راه 12روستا توزیع آب با استفاده از تانکر انجام می شود و در  48به گفته وی، اکنون در 

بندی برای توزیع هستیمامکان توزیع آب تانکری وجود ندارد و در حال تامین آب بسته . 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو ضمن تاکید بر اینکه خط انتقال آب شهر معموالن نیز دچار شکستگی شده، گفت: براثر 

های تعمیراتی نیست و در حال حاضر مخزن ذخیره آب شهر نیز پر بوده و مدیریت فشار در عالیت تیمسیل و طغیان رودخانه امکان ف
شودشبکه اعمال می . 

های عملیاتی در منطقه در حال برق در استان لرستان گزارش شده و اکنون تمامی تیمروستای بی 1۷0جعفرزاده اضافه کرد: تعداد 

دت ایجاد شده هستنآماده باش بوده و در حال رفع مشکال . 

  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 3/1/1398تاریخ : 

روستا در استان گلستان آب ندارد 6۰  
شده است، گفتروستای استان برطرف  1۷4مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو با بیان اینکه تاکنون مشکل آب  همچنان آب  :

روستا قطع است 60 .  
افزود: پس از وقوع سیل به   به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو)پاون(، میثم جعفرزاده

ارد شده و در حدود تاسیسات تامین آب شهرهای گنبد، آق قال، انبارآلوم، بندرترکمن، گمیشان، کالله، نوده خاندوز و بندر گز آسیب و
های گنبد، مینودشت، گالیکش و کالله، آققال، گمیشان، آزادشهر، رامیان دچار مشکالت تامین آب شدندروستا در شهرستان 200 .  

وی ادامه داد: مشکالت شهرهای متاثر از سیل بالفاصله برطرف شدد و تنها در شهرک یوسف آباد گنبد بدلیل تخریب خط آبرسانی 
باشدهمچنین مسکن مهر کالله بدلیل کدورت باالی چشمه، دچار قطعی شدند که البته کدورت در حال کاهش می توسط سیل و .  

روستا  26روستا برطرف گردید و مشکل  1۷4مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو تاکید کرد: در طی روزهای گذشته، مشکل 
لیکن به دلیل حرکت سیالب، تعداد روستاهای دچار مشکل افزایش یافت و در حال  .پابرجا مانده بود که اکثراً ناشی از قطع برق بود

های دسترسی و غرقاب بودن، امکان آبرسانی سیار باشند که به دلیل عدم وجود راهروستا دچار قطعی آب می 60حاضر در حدود 
 .وجود ندارد

لیتری( توسط آبفا مشهد، تعداد  1.5هزار بطری  30ه تعداد )های انجام شدجعفرزاده تصریح کرد: به همین علت و در پی هماهنگی
 1.5هزار بطری  45هزار بسته آب نایلونی و بطری آب معدنی ) 10لیتری( توسط آبفا خراسان رضوی و تعداد 1.5بطری  6300)

دباشتوسط آبفا تهران تامین شده و در حال ارسال به مناطق سیل زده روستایی استان گلستان می (لیتری .  
تیم در حوزه روستایی در حال خدمات  10تیم عملیاتی و  10دستگاه تانکر آبرسانی،  23وی در پایان گفت: در حال حاضر تعداد 

باشندرسانی می . 

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 1۴/1/98تاریخ : 

 اگر سد کرخه نبود غرب خوزستان زیر آب می رفت
سد کرخه نبود، با توجه به بارندگی شدید و سیل سهمگین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: اگر  -ایرنا  -اهواز 

 .باالدست، همه مناطق غربی جلگه خوزستان زیر آب می رفت
به گزارش ایرنا، سرلشکر محمدعلی جعفری عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سد کرخه در جمع خبرنگاران گفت: ورودی آب به 

نیاز برای جلوگیری از خسارت های احتمالی به آن، دبی آب خروجی سد کرخه  این سد به باالترین حد ممکن رسیده و در صورت
 .باید مقداری افزایش یابد

 
 رهبر معظم انقالب نگران مردم خوزستان هستند **

تند فرمانده سپاه ادامه داد: شب گذشته که خدمت رهبر معظم انقالب بودیم ایشان نگران مردم خوزستان بودند و از تمام مسئوالن خواس
 .به یاری مردم مناطق سیل زده بشتابند

 .وی افزود: سیل در باالدست سد کرخه فروکش کرده و امید است به زودی این مشکالت برطرف شود
 

 ظرفیت خدمت رسانی به مناطق سیل زده افزایش می یابد **
ی می کنند و در روزهای آینده بر این وی گفت: سپاه و بسیج تا آخرین لحظه و با همه ظرفیت خود به مردم سیل زده خدمت رسان

 .خدمات افزوده می شود
سرلشکر جعفری بیان کرد: سپاه پاسداران و بسیج خادمان مردم بوده و تا هر زمان که نیاز باشد وظیفه خود می دانیم، برای امنیت و 

 .آسایش مردم تا آخرین لحظه در کنار آنها باشیم
 11مه رودخانه های خوزستان از سوم فروردین جاری اعالم شد و استاندار خوزستان نیز از هشدار آماده باش سیل ناشی از طغیان ه

 .فروردین در این استان حالت فوق العاده اعالم کرد
رییس جمهوری، معاون اول وی، وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اطالعات، 

دادگستری با سفر به خوزستان ضمن بررسی وضیعت سیل در این استان امکانات وزارت خانه های  کشور، ورزش و جوانان و
 .مربوطه را برای کمک به مردم استان بسیج کرده اند

توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ۷0سد کرخه بزرگ ترین سد خاکی ایران و خاورمیانه، در شمال خوزستان واقع است و در دهه 

دخانه کرخه ساخته شدبر روی رو .  

 

 

 

 

 

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 1۴/1/98تاریخ : 

هزار مترمکعب رسید 2خروجی سد کرخه به   
تصمیم گیری درباره  مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی منابع آب برای -ایرنا  -اهواز 

هزار  2متر از تراز عادی )نرمال( باالتر رفته و خروجی آن در روز چهارشنبه به  4.3وضعیت سد کرخه گفت: آب سد کرخه 
 .مترمکعب بر ثانیه رسید

د: مسعود حکمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تشریح وضعیت سدهای خوزستان پس از سیالب اخیر، بیان کر
متر از تراز نرمال باالتر است 4.3متر است که  224.3میلیارد مترمکعب و تراز مخزن آن  6.1۷اکنون حجم ذخیره سد کرخه  .  

هزار مترمکعب برثانیه است، این در حالی  2وی افزود: ورودی به مخزن سد کرخه سه هزار متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن 
مترمکعب بر ثانیه است 500تا  400الت عادی است که میانگین خروجی این سد در ح .  

سال گذشته، برای نخستین  10حکمی توضیح داد: خروجی سد کرخه در سال های اخیر بسیار کم بود و با توجه به خشکسالی طوالنی 
مترمکعب برثانیه رسیده بود، نیز با مشکل روبه رو شده بودیم 150بار که خروجی آن به  .  

عبور سد کرخه از تراز نرمال و نیز با عنایت به ورودی و خروجی ها، کمیته مشورتی برای خروجی این سد  وی گفت: با توجه به
هزار مترمکعب برثانیه باشد 2متر برنامه این است که خروجی روی  224.5تصمیم گیری می کند، که اکنون در تراز  .  

باالدست و خروجی سد سیمره )در باالدست (تعیین می شودبه گفته وی خروجی سد کرخه بسته به ورودی سد کرخه، بارش های  .  
 ۷06.6وی با بیان اینکه سد سیمره در استان ایالم هم اکنون به حداکثر تراز خود نزدیک می شود، بیان کرد: تراز این سد هم اکنون 

دی و خروجی تقریبا یکسان شده و متر است که در صورت رسیدن به تراز نهایی، ورو ۷0۷.2متر است، در حالی که تراز نهایی آن 
مترمکعب برثانیه آب ورودی به سد کرخه اضافه می شود ۷00به این ترتیب  .  

هزار مترمکعب برثانیه افزایش یافته افزود: پیش بینی  2فروردین به  13روز  14حکمی با بیان اینکه خروجی سد کرخه از ساعت 
ساعت پس از آن به حمیدیه برسد 30تا  24ا در عبدالخان نشان دهد و می شود که این افزایش دبی تا فردا تاثیر خود ر .  

 
 خروجی سد دز بیش از پنج برابر شد  **

مترمکعب برثانیه است،  600هزار و  2مشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان همچنین با اشاره به اینکه ورودی سد دز 
تا  600ب برثانیه است، این در حالیست که در گذشته متوسط خروجی این سد مترمکع 300اضافه کرد: خروجی این سد سه هزار و 

مترمکعب برثانیه بوده، که با توجه به در پیش بودن بارندگی در حوضه های باالدست، به ناچار خروجی بیش از ورودی به  700

  .سد است
متر برای ذخیره سازی ظرفیت  1.6تر است که تنها م 350.4میلیارد مترمکعب و تراز آن  2.6وی ادامه داد: ذخیره فعلی سد دز 

  .دارد
هزار و  2حکمی در ادامه بیان کرد: دبی کارون در محل تالقی با دز در مالثانی به  مترمکعب برثانیه رسیده و دبی این  945

مترمکعب برثانیه است ۷93هزار و  2رودخانه در شهر اهواز در روز چهارشنبه  .  
)مرز خوزستان و چهارمحال( که یکی از کانون های  4یط حوضه کارون گفت: ورودی به سد کارون وی همچنین درباره شرا

مترمکعب برثانیه است که این حجم وارد مخزن  556مترمکعب برثانیه و خروجی آن یک هزار و  690حساس است یک هزار و 
می شود 3سد کارون  .  

)در ایذه( یک هزار و  3د مترمکعب بیان کرد و افزود: ورودی سد کارون میلیار 2.6)ایذه( را  3حکمی ذخیره مخزن سد کارون 
مترمکعب برثانیه است که به سد شهید عباسپور منتقل می شود و خروجی این سد نیز با یک  450هزار و  2و خروجی آن  556

  .مترمکعب برثانیه خروجی وارد سد گتوند علیا می شود 142هزار و 
و خروجی آن  283هزار و  2مترمکعب رسیده، بیان کرد:ورودی این سد  4.2نون ذخیره سد گتوند علیا به وی با بیان اینکه هم اک

مترمکعب برثانیه است و این سد در حال افزایش ارتفاع به صورت کنترل شده است، به طوری که مقدار آب  490یک هزار و 
  .ذخیره، کاهش دهنده خسارت سیالب وارد شده به کارون باشد

 
 فعال شدن همزمان حوضه سه رودخانه  **

حکمی با بیان اینکه سیل جزو بالیای طبیعی خارج از کنترل است، افزود: پس از یک دهه خشکسالی، سدهای خوزستان کامال خالی 
بینی های  بوده و نخستین بارندگی ها همه را خوشحال کرد، اما ضریب پیش بینی بارش های بهاره پایین است، اگر چه تاکنون به پیش

  .هواشناسی توجه شده است
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وی خاطرنشان کرد: مسیر سیالب ها کنترل شده اما در پایین دست رودخانه دز به دلیل ورود به حریم و بستر رودخانه با مشکل 
  .آبگرفتگی در بامدژ)در اهواز( و شعیبیه)در شوشتر( روبه رو بودیم

تان )کارون، کرخه و دز( در تمام استان های باالدست )ایالم، لرستان، حکمی ادامه داد: تمام حوضه های رودخانه های خوزس
کرمانشاه، اصفهان و چهارمحال و بختیاری( به صورت همزمان فعال شده اند، که این رخدادی نادر است، چنانکه به طور نمونه 

کم سابقه استمترمکعب برثانیه نیز رخ داده که رکوردی  800سیالب ورودی به سد کرخه تا هشت هزار و  .  
وی گفت: از سوی دیگر گذراندن یک دوره خشکسالی طوالنی باعث شده که رواناب ها تشدید شوند، به همین دلیل میزان رواناب 

  .تولید شده از بارندگی هفته جاری و هفته آینده، قابل توجه خواهد بود
سرعت آب در آن همانند استان لرستان زیاد نیستوی اضافه کرد: با توجه به اینکه خوزستان دشت و دارای شیب کم است،  .  

فروردین در این استان حالت فوق العاده اعالم کرده است 11در پی افزایش خروجی سدهای کرخه و دز، استاندار خوزستان از  .  
ی دز، کرخه و بر اساس اخطاریه سازمان آب و برق خوزستان، با صدور اطالعیه هایی نسبت به وقوع سیل در حوضه رودخانه ها

روستا در حوضه کارون  18روستا در حوضه دز و  18روستا در حوضه کرخه،  51کارون هشدار داده و اعالم کرده سه شهر و 
  .در معرض سیالب هستند و دستگاه های اجرایی باید آمادگی تخلیه آنها را داشته باشند

هزار مترمکعب برثانیه و خروجی سد کرخه به  2سد دز حداکثر به بر اساس این اطالعیه ها سازمان آب و برق اعالم کرده خروجی 
  .یک هزار مترمکعب برثانیه می رسد

روستای در معرض خطر در خوزستان در حاشیه سه حوضه  96تاکنون  :مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است

اردوگاه اسکان یافته اند 35آبریز دز، کرخه و کارون به صورت جزیی یا کلی تخلیه شده و در  .  
  .روستای منطقه بامدژ در بخش مرکزی اهواز به دلیل سیالب رودخانه دز، به زیر آب رفت 13

  .هواشناسی خوزستان اعالم کرده این استان تا دوشنبه بارانی است

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 13/1/98تاریخ : 

 ورودی آب سدهای خوزستان روند کاهشی گرفت
استاندار خوزستان بدون اشاره به روند کاهشی ورودی آب سدهای خوزستان از روز سه شنبه گفت: همچنان میزان  -ایرنا -اهواز 

 .ورود آب به سدها باال است اما نسبت به روزهای گذشته کم شده است
نا غالمرضا شریعتی روز سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبر با اشاره به تالش برای مدیریت سدها در استان اظهار به گزارش ایر

 .داشت: در شهرهای پایین دست رودخانه کرخه مانند سوسنگرد، رفیع و بستان اعالم آماده باش شده است
تالش ما آنست که با انجام اقدامات الزم مانع از تخلیه شهرها شویم  وی ادامه داد: روستاهای حاشیه رودخانه کرخه باید تخلیه شوند اما

 .و در صورت بروز هرگونه شرایط بحرانی منجر به تخلیه منازل توسط ستاد مدیریت بحران اطالع رسانی می شود
یه رودخانه کرخه در به گفته فرماندار دشت آزادگان دستور فوری تخلیه همه روستاها و مناطق شهری واقع در خطر سیالب و حاش

 .محدوده شهرستان دشت آزادگان صادر شده است
حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری جمعه گذشته و اسحاق جهانگیری معاون اول وی روز دوشنبه برای بررسی تمهیدات 

 .الزم برای مهار و کنترل سیالب به خوزستان سفر کردند

یس جمهوری برای مدیریت بحران سیالب از روز جمعه در خوزستان مستقر شده استرضا اردکانیان وزیر نیرو نیز به دستور ری . 

  لینک خبر
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 آب 
ایرنا– 1۴/1/98تاریخ :   

سیل بندهای سه روستای شوش شکسته شد   
شاوور و مرکزی شوش باعث شکسته شدن سیل بند سه روستای این شهرستان طغیان رودخانه کرخه و دز در بخش  -ایرنا  -دزفول 

 .شد
فرماندار شوش با تایید این خبر به ایرنا گفت: با توجه به پیش بینی ها در خصوص افزایش دبی رودخانه ها پیشتر دستور تخلیه 

د که خوشبختانه بسیاری از اهالی بخش مرکزی صادر شده بو« دبات»و « دوار»بخش شاوور و روستاهای « گطیش»روستاهای 
 .آنها پیش از شکسته شدن سیل بند روستاهای خود را ترک کرده بودند

« نفر جمعیت دارند افزود: نیروهای هالل احمر،  600هزار و  2خانوار با حدود  900با بیان اینکه این روستاها « عدنان غزی

ال امدادرسانی به مردم هستندسپاه، بسیج و نیروی انتظامی در محل مستقر بوده و در ح . 
وی اظهار کرد: سیل بندهای روستاهای حاشیه رودخانه کرخه و دز در بخش شاوور و مرکزی وضعیت خوبی ندارند و سطح آب با 

 .سیل بندها یکسان شده است
 .فرماندار شوش افزود: دستگاه های خدمات رسان با تمام امکانات در حال ترمیم سیل بند هستند

با کمک عوامل امدادی و دهیاریها و شورای اسالمی روستاها ساکنان آنها به پادگان شهید درویشی شهرستان شوش منتقل و  وی گفت:
 .در آنجا اسکان یافتند

بارشهای سنگین باران در خوزستان و استانهای باال دست در چند روز اخیر باعث ورود سیالب به سدهای استان و نیز طغیان 
روستا در خوزستان به زیر آب رفته است 40است که تا کنون بیش از رودخانه ها شده  .  

جمعه گذشته رییس جمهوری با سفر به استان خوزستان روند امداد رسانی به سیل زدگان را بررسی و دستورات الزم را صادر کرد 
یل زده در نشست شورای هماهنگی و جهانگیری نیز دوشنبه و سه شنبه در استان خوزستان حاضر شد و ضمن بازدید از مناطق س

  .مدیریت بحران استان حاضر و دستورات الزم را برای مهار سیل صادر کرد
وزیران نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اطالعات، کشور، ورزش و جوانان و 

ر این استان امکانات وزارت خانه های مربوطه را برای دادگستری نیز با سفر به استان خوزستان ضمن بررسی وضیعت سیل د

 .کمک به مردم استان بسیج کردند

  لینک خبر
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 آب 
 خبرگزاری فارس  – 1۴/1/98تاریخ : 

درصد رشد کرد+جدول  ۱87بارندگی در سال آبی جاری   
منابع آب وزارت نیرو، حجم بارندگی در سال آببر اساس آمار مدیریت  d  فروردین نسبت به سال  1۴تا  9۷جاری از اول مهر

درصد افزایش دارد 18۷گذشته  .  
 1۴تا  9۷ل آب جاری از اول مهر ، حجم بارندگی در سامدیریت منابع آب وزارت نیروبه گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار 

درصد افزایش دارد 18۷فروردین نسبت به سال گذشته  .  
9۷-98سال آبی  فروردین 14 تا اول مهر وضعیت بارندگی کشور از  

باشد. این مقدار بارندگی نسبت میلیمتر می 2۷8بالغ بر  9۷-98فروردین سال آبی  14ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر لغایت 
و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته افزایش درصد 51میلیمتر(  184های مشابه درازمدت) میانگین دورهبه   18۷میلیمتر(  97 )

باشدمیلیارد مترمکعب می 458.152فروردین معادل  14دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا پایان نشان می افزایش درصد . 
را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال  9۷-98فروردین سال آبی  14ی مهر تا پایان ( میزان ریزشهای جو2( و )1جدول شماره )

های آبریز درجه حوضه آبریز اصلی و حوضه 6آبی گذشته همین دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک 
دهدگانه( نشان میدو)سی . 

  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 8/1/98تاریخ : 

 قاچاق علت گرانی پیاز و سیب زمینی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به وضعیت افزایش نرخ پیاز و سیب زمینی در بازار، گفت:  -ایرنا -تهران

خروج غیرقانونی و قاچاق این دو محصول از کشور هستیم که این امر علت گرانی آنها شده است متاسفانه شاهد . 

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، محمد امامی امین در این خصوص اظهار داشت: 
فروردین امسال از پیش  15فند پارسال تا اس 15ممنوعیت صادرات محصوالت پیاز و سیب زمینی جهت تنظیم بازار از 

 .اعالم شده بود
ای به وزارتخانه ارسال و خواستار نظارت و کنترل بر این مساله شدیم که امیدواریم با اقدامات صورت  وی افزود: نامه

 .گرفته شاهد کنترل این روند و کاهش قیمت این دو محصول سبد خانوار مردم در بازار باشیم
گی امور اقتصادی استاندار تهران همچنین از تشدید نظارت مستمر بر بازار عرضه مرغ در پایتخت خبر داد معاون هماهن

و گفت: با هماهنگی و همکاری دادستانی و جهاد کشاورزی نظارت بر عرضه گوشت سفید مرغ در بازار تشدید شده و به 

 .صورت منظم و مستمر تداوم خواهد داشت
ها هرگونه افزایش در نرخ این فرآورده، تخلف محرز به حساب آمده و در همین باره نیز، نظارتوی ادامه داد: بدون شک 

  .در میدان بهمن تهران افزایش یافته است
هزار تومانی را انتظار داریم  14تا  13امامی امین تصریح کرد: در شرایط کنونی، برای عرضه گوشت مرغ، کف قیمت 

رم در سطح استان افزایش یافته و هیچ نگرانی درخصوص تامین این کاالی اساسی ضمن اینکه عرضه مرغ منجمد و گ

 .وجود ندارد
های شمالی و با توجه به بروز حوادث سیل اخیر در وی تاکید داشت: نظر به تامین گوشت سفید استان تهران از استان

ت به پایتخت مواجه بودیم که اکنون این موانع های گلستان و مازندران، اندکی با مشکالت تردد و انتقال این محصوالاستان

  .نیز به مرور مرتفع شده و مشکالت مذکور حل خواهد شد

 
  لینک خبر
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 اقتصاد و محصوالت 
 خبرگزاری فارس  -/ 9/1/98تاریخ : 

زدگان هزار مرغ برای سیل ۱2تن گوشت و مرغ در استان گلستان/ عرضه روزانه  ۴8۰۰توزیع   
تن گوشت قرمز تنظیم  1300تن گوشت گرم مرغ و  3۵00مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گلستان گفت: ظرف سه ماه گذشته 

  .بازاری در استان گلستان توزیع شده است
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد توزیع مرغ محمدرضا جامی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گلستان در گفت

 ۵00هزار و  11به نرخ مصوب هر کیلو  9۷دی ماه  1۵و گوشت در استان گلستان گفت: توزیع مرغ گرم در استان گلستان از 
تن مرغ گرم تنظیم بازاری بین مردم توزیع شده است 3۵00دامه دارد و تاکنون تومان برای مصرف کننده آغاز شده و ا . 

هزار  10تن مرغ منجمد به قیمت کیلویی  100اسفند تا کنون  2۵مرغ منجمد هم توزیع شده که از  9۷وی افزود: در ایام پایانی سال 
تومان برای مصرف کننده در استان گلستان توزیع شده است ۵00و  . 

هزار نفر افراد سیل زده در مراکز  12تا  10پشتیبانی امور دام استان گلستان افزود: با همکاری اتاق بازرگانی روزانه برای مدیرکل 
شودالرضا )ع( با همکاری مساجد طبخ و بین مردم توزیع میبن موسیشود که از طریق موکب علیاسکان مرغ گرم توزیع می . 

ظیم بازاری به صورت وکیوم تازه گاوی و همچنین گوشت گرم گوسفندی تاکنون به مقدار جامی افزود: همچنین گوشت قرمز تن
تن در استان توزیع شده و در حال حاضر به قدر کافی ذخایر گوشت قرمز و مرغ در انبارهای بخش خصوصی و شرکت  1300

 .پشتیبانی امور دام در استان گلستان ذخیره داریم
در حال ذبح  ها مرتبم زنده که از قزاقستان از طریق زمینی و هوایی وارد شده و در کشتارگاهراس دا 1۵00وی افزود: همچنین 

ها استشنبه هفته جاری شروع شده و گوشت آن در حال توزیع بین مردم در شهرستاناست که از سه . 
به قطعات مختلف گوشت به نرخ تومان و گوشت گاوی بسته  ۴00هزار و  ۴3به گفته جامی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی 

هزار  ۴2تا  ۴0شود. همچنین گوشت گوساله منجمد میانگین بین بین مصرف کنندگان توزیع می هزار تومان عرضه و ۴2 میانگین
شودتومان توزیع می . 

همچنان توزیع گوشت تن گوشت قرمز در استان گلستان توزیع شده و  1300مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گلستان افزود: تاکنون 
 .تنظیم بازاری ادامه دارد و توزیع مرغ نیز در حال انجام است

تن ارسال  2۵0تا  200فروردین مرغ گرم تنظیم بازار برای مصرف استان تهران روزانه بین  10جامی افزود: از روز شنبه 
تومن برای مصرف کننده بین مردم توزیع  ۵00هزار و  11های ارسالی به قیمت مصوب هر کیلوگرم شود که قرار است مرغمی

 .شود
سه استان شمالی گلستان، مازندران و گیالن تولید کننده گوشت مرغ هستند که بیش از مصرف تولید مردم استان تولید  وی گفت:

لستان برای تهران ها با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان گشود که این مرغکنند و مازاد آن برای استان تهران ارسال میمی
شودارسال می . 

همچنین ذخایر قابل توجهی از گوشت مرغ و گوشت قرمز در استان گلستان وجود  گفت:  مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گلستان
خورددارد که هیچ مشکلی از نظر ذخایر به چشم نمی . 

گفت: خوشبختانه انبارهای شرکت شت و مرغ وارد کرده است،جامی در مورد اینکه آیا سیل اخیر استان گلستان خسارتی به ذخایر گو
های خوراک دام و برخی دامداران پشتیبانی امور دام در مناطق دیگری بود که از هجوم سیل در امان بوده و فقط برخی از کارخانه

ای شرکت پشتیبانی امور دام خوشبختانه اند، اما انبارههایی شدهقال و گمیشان دچار خسارتمردم در شمال استان گلستان در منطقه آق
 .آسیبی ندیدند

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – ۵/1/1398تاریخ : 

میلیمتر افزایش یافت 28روز گذشته  ۱۰میانگین بارش ها در   
میلیمتر  28روز گذشته،  10بررسی آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد میانگین بارش ها در  -ایرنا -تهران

 .افزایش یافت
 229.4دیروز )یکشنبه، چهارم فروردین ماه(  ( تا پایان9۷)ابتدای مهرماه  9۷ -98به گزارش روز دوشنبه ایرنا، از آغاز سال آبی 

و ثبت  9۷اسفندماه  23روز پیش از آن ) 10میلیمتر بارش در حوضه های آبریز درجه یک کشور به ثبت رسید که در مقایسه با 
میلیمتر افزایش نشان می دهد که نشان دهنده شدت و گستردگی بارش هاست 2۷.9میلیمتر بارش(  201.5 . 

شده از آغاز سال آبی بارش های ثبت   136میلیمتر( رشد  9۷.4تا دیروز در مقایسه با مدت مشابه سال آبی پیش از آن ) 97 -98

درصدی نشان می دهد 28ساله رشد  50درصدی و در مقایسه با میانگین  50سال اخیر رشد  11درصدی، در مقایسه با میانگین  . 
یلیمتر بارش در حوضه آبریز دریای خزر، م 3۷1.1برپایه این گزارش، از آغاز سال آبی جاری  میلیمتر بارش در حوضه  392.8

میلیمتر در حوضه  65.4میلیمتر در حوضه فالت مرکزی،  132.8در حوضه دریاچه ارومیه،  328.1خلیج فارس و دریای عمان، 
 .میلیمتر در حوضه قره قوم ثبت شد 171.9مرزی شرق و 

اطالعیه ای از هموطنان خواست با توجه به سیالبی شدن مسیل ها در مناطق غربی و جنوب به گزارش ایرنا، جمعیت هالل احمر در 
 .کشور از سفر به این مناطق تا عادی شدن اوضاع پرهیز کنند

سازمان هواشناسی اعالم کرده یک سامانه بارشی جدید در غرب و جنوب کشور در حال شکل گیری است و در روزهای دوشنبه و 

می شود و به مناطق مرکزی و شمال شرق کشور می رسدسه شنبه تقویت  .  

 

 لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 

ایرنا – ۵/1/1398تاریخ :   

 آمادگی سد دز برای مهار سیالب
های ناشی از بارندگی های اخیر خبر داد و گفت: د برای مهار سیالبمدیرعامل سد و نیروگاه دز از آمادگی کامل این س -ایرنا -تهران

میلیون مترمکعب  ۷00ها وجود داشته باشد و مترمکعب در ثانیه رسیده است تا فضای کافی برای مهار سیالب 850خروجی سازه به 
 .از مخزن خالی است

از مجموع  نسب توضیح داد:به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت نیرو، سعید رئوفی  مترمکعب در ثانیه خروجی  850

مترمکعب سرریز است که با توجه به وضعیت آب بندها و رعایت  600مترمکعب خروجی نیروگاه و  250نیروگاه دز، 

 .حال مردم پایین دست میزان خروجی کنترل می شود
میلیارد و  2وی ظرفیت کل دریاچه سد را  میلیارد مترمکعب آب در  2تاکنون میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود:  700

های پیش رو لحاظ شده استمیلیون مترمکعب نیز برای ورودی ۷00مخزن این سد ذخیره شده و  . 
متر است 13به گفته وی، این حجم به لحاظ ارتفاع حدود  . 

  .رئوفی نسب تاکید کرد به لحاظ مقاومت سازه سد و کنترل سیالب هیچگونه نگرانی وجود ندارد
های سنگین در روزهای آینده، در بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارندگیسوول افزود: با توجه به پیشاین م

هماهنگی با سازمان آب و برق خوزستان به تدریج نسبت به رهاسازی آب دریاچه اقدام شده است تا فضای کافی برای 

های رود دز وجود داشته باشدمهار سیالب . 
« خواهیم کن است بنا به ضرورت در روزهای آتی این مقدار خروجی افزایش یابد که از مردم عزیز میبا وجود این، مم

 .«به هشدارهای مراجع ذیصالح توجه کنند
سال از احداث آن می گذرد که در آخرین  50به پایان رسید و اکنون بیش از  1341به گزارش ایرنا، ساخت سد دز سال 

اخته شده استدره ورودی به جلگه خوزستان س . 
جمعیت هالل احمر در اطالعیه ای از هموطنان خواست با توجه به سیالبی شدن مسیل ها در مناطق غربی و جنوب کشور 

 .از سفر به این مناطق تا عادی شدن اوضاع پرهیز کنند
ر روزهای سازمان هواشناسی اعالم کرده یک سامانه بارشی جدید در غرب و جنوب کشور در حال شکلگیری است و د

 .دوشنبه و سه شنبه تقویت می شود و به مناطق مرکزی و شمال شرق کشور می رسد

  لینک خبر 
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 اقلیم  و منابع طبیعی 
خبرنگاران جوان  – 8/1/98تاریخ :   

دهدهای شمال را افزایش میاجرای طرح تنفس، ضریب حفاظتی جنگل  
شور را ها به ویژه شمال کها موظف است ضریب حفاظتی در جنگلپور مقدم گفت: با اجرای قانون طرح تنفس، سازمان جنگل

 .افزایش دهد
صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارها، مرتع و آبخیزداری کشور در گفتکامران پورمقدم، رئیس شورای عالی سازمان جنگل

های شمال ، با اشاره به اینکه اظهار نظر برخی افراد مبنی بر از بین رفتن جنگلگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرن کشاورزی

های شمال کشور بر مبنای مطالعات سال آینده کارشناسی نیست، اظهار کرد: اظهارات افراد مبنی بر از بین رفتن جنگل 30کشور تا 
ای بیان کردندیچ مستند و ادلهو تحقیقات نیست و تنها این افراد نظر شخصی خود را بدون ه . 

کند، اما این را تهدید می های کشورجنگل  وی افزود: اگرچه مجموعه عوامل طبیعی و انسانی نظیر بیماری ها، آفات، قاچاق و غیره

های شمال به طور کامل از بین روددهد تا جنگلها هیچ اقدامی انجام نمیامر بدان معنا نیست که سازمان جنگل . 
برنامه مدیریتی خاص دارد، بیان کرد: با الزامی که در برنامه  های شمالجنگل ها برایمقدم با اشاره به اینکه سازمان جنگل پور

ها موظف است تا ضریب حفاظتی ها مبنی بر تنفس جنگل به وجود آمده است، از این رو سازمان جنگلششم توسعه در بحث جنگل
را افزایش دهد و به باالترین سطح برساندهای کشور به ویژه شمال در جنگل . 

شود؟های کشور/ سرنوشت درختان قطع شده با اجرای طرح تنفس چه میزنگ خطر قاچاق چوب در جنگل :بیشتر بخوانید  
 ای پایشاین مقام مسئول ادامه داد: دفتر مطالعات و مهندسی سازمان جنگل ها، ساالنه تغییرات جنگل را توسط تصاویر ماهواره

کند تا در صورت ایجاد تغییرات نسبت به بازسازی و احیا آن اقدام شود و این گونه نیست که اگر جنگلی تخریب شد، اقدامی برای می
 .بازسازی و احیای آن انجام نشود

ده است، بیان وی با اشاره به اینکه رویکرد مدیریت جنگل در چند سال اخیر تا قبل از اجرای طرح تنفس بهره برداری از درختان بو
ها ها موظف است ضریب حفاظتی در جنگلاستراحت جنگل، سازمان جنگل کرد: این درحالی است که با اجرای قانون طرح تنفس و

ها ممنوع شودبه ویژه شمال کشور را افزایش دهد و به عبارت دیگر هر گونه بهره برداری از جنگل . 
مدیریت پایدار جنگل، طرح جایگزینی پیشنهاد  زداری کشور در ادامه افزود: برایرئیس شورای عالی سازمان جنگل ها، مرتع و آبخی

شودآغاز می 98های اجرایی آن مصوب شده و کار مطالعاتی و اجرایی آن از ابتدای سال شده است که مقدمات و دستورالعمل . 
غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است،  ها برخورد با هر گونه قاچاق و قطعپور مقدم با اشاره اینکه یگان حفاظت جنگل

کنندهای شمال بحث تخلفات و قطع غیر مجاز را با جدیت تمام پیگیری می، فرماندهان یگان حفاظت جنگل98بیان کرد: در سال  . 
چند سالی است که  تصریح کرد: های کشورآفات در جنگل این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود درباره آخرین وضع بیماری و

ها ستاد ها را تحت تاثیر قرار دادند که بدین منظور سازمان جنگلبیماری بالیت شمشاد و آفت شپ پره توامان فعال شدند و رویشگاه
ر جنگل ها دهای نوین برای مبارزه با آفت و بیماریای ایجاد کرده تا شیوه مدیریت مناسبی را اجرا کند. البته قبل از اجرای شیوهویژه

ها صورت گرفته استبحث محلول پاشی و ... در جنگل . 

 لینک خبر 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

هزار تومانی است ۱6قیمت مرغ همچنان در کانال   
هزار  1۶و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  800هزار و 10چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردر گفتبرومند چهار آیین، عضو هئیت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی  گروه  

 10ی ، از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزارتومانی است 1۶ها همچنان در کانال و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  10تا  ۵00هزار و  . 

شود که نرخ مرغ نوسان چندانی نداشته و از سرگیری مجدد بارگیری پیش بینی می مشکالت حمل و نقل وی افزود: با توجه به رفع
 .باشد

در بازار همچنان ادامه دارد، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ باالی  های دامینهاده تچهار آیین با اشاره به اینکه مشکال
های دامی، شود، ضمن آنکه با ایجاد بازار سیاه برای نهادهو کنجاله سویا پنج هزار تومان در بازار آزاد عرضه می 8۵0یک هزار و 

ن استفضای نااطمینانی برای تولید پیش روی مرغ مرغدارا . 
هزار تومان 1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ  :بیشتر بخوانید   

ورزی این مقام مسئول با اشاره به اینکه مرغداران نسبت به آینده تولید نگران هستند، بیان کرد: اگرچه قرار بود وزارت جهاد کشا
ای تخصیص داده نشده ها و اتحادیه قرار گیرد، اما تاکنون سهمیهدر اختیار تشکل مرغداران نهاده با نرخ مصوب به منظور توزیع به

ها روی کاغذ استو همچنان معرفی نامه . 
پایین جوجه میزان میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: علی رغم قیمت  10۶تا  10۵وی میزان جوجه ریزی در اسفند را کمتر از 

 1۵تا  10های مرغداری در فروردین به سبب نبود اطمینان مرغداران در تامین واکسن، ذرت و کنجاله سویا جوجه ریزی در واحد
 .درصد کاهش یافته است

های مرغعضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، قیمت مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود: با توجه به آنکه 
شود که ثبات نرخ مرغ در بازار استمرار یابدجوجه ریزی شده در اسفند در حال عرضه است، از این رو پیش بینی می . 

هزار  1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  10چهارآیین نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
های باالتر به های فعلی بیانگر سود متعارف برای تولیدکننده است و فروش با نرخنرخ تومان اعالم کرد و گفت: عرضه مرغ با
 .منظور حباب کاذب قیمت در بازار است

تن دان  100کیلوگرم به  1.8های مرغداری برای تولید مرغ با ضریب این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: مرغداران در واحد
یزان مربوط به ذرت و مابقی کنجاله سویاست، در حالیکه در شرایط فعلی تامین این میزان نهاده به تن از این م ۶۷نیاز دارند که 

 .سهولت امکان پذیر نیست و وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام باید به کمک مرغداران بیایند
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 خبرنگاران جوان  – 8/1/98تاریخ : 

هزار تومان رسید ۱۹قیمت مرغ در برخی مناطق به   
هزار و  1۶ها ، مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی800هزار و  10چهار آیین گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

هزار تومان است 19در برخی مناطق  . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاران گوشتی در گفتبرومند چهار آیین، عضو هئیت مدیره کانون سراسری مرغدار گروه  

درب مرغداری اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  10تا  ۵00هزار و  10 . 

هزار تومان رسیده،  19درب مرغداری، قیمت مرغ در برخی نواحی شمال شرق به مرز  ثبات نرخ مرغ زنده وی افزود: با وجود
 .در حالیکه این نرخ غیر قابل پیش بینی بوده است

هزار  1۶ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  10درب مرغداری را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده ر آیینچها
های باالتر به معنای حباب کاذب قیمت و اجحاف در حق مصرف کنندگان استتومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ . 

هزار تن گوشت مرغ در کشور 180نداریم/ تولید ماهانه  کمبودی در عرضه مرغ ایام نوروز :بیشتر بخوانید  
نیست، بیان کرد: در شرایط فعلی پشتیبانی امور دام  های دامیبازار نهاده این مقام مسئول با اشاره به اینکه روزنه امیدی پیش روی

دهد و تنها نهاده با نرخ مصوب در اختیار صاحبان کشتارگاه که های دامی را با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار نمینهاده
گیرد. در حالیکه این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده کنند، قرار میتومان در بازار عرضه می ۵00و  هزار 11مرغ با نرخ 

کندنیست و به پایداری تولید کمکی نمی . 
رود میها تاثیری در تحقق شعار سال ندارد که از این رو انتظار وی ادامه داد: سیاست فعلی عرضه نهاده با نرخ مصوب به کشتارگاه

 .تمامی نگاه مسئوالن ذی ربط معطوف به تولید باشد تا در تامین و عرضه مرغ در ماه رمضان دچار مشکل نشویم
عضو هئیت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه قیمت گذاری مرغ از سوی مسئوالن ستاد تنظیم بازار غیر 

و  ۵00هزار و  ۷ارگروه تنظیم بازار، مرغداران هر کیلو مرغ گرم را باید با نرخ کارشناسی است، بیان کرد: براساس تصمیم ک
های هزار تومان تحویل بدهند، که اتخاذ این تصمیم به معنای جمع کردن بساط تولید است چرا که با وجود افزایش هزینه 8حداکثر 

ماندنمیای برای ادامه تولید باقی تولید و قیمت گذاری غیر کارشناسی انگیزه . 
در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: براساس تجربیات سنوات گذشته، قیمت گذاری دستوری  قیمت کنونی مرغ چهار آیین

 راهگشای کنترل بازار نیست و حال جای این سوال مطرح است که چرا مسئوالن تنظیم بازار مجدد این سیاست را به کار گرفتند؟
شود که ایان تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی عرضه و ثبات نرخ مرغ زنده درب مرغداری پیش بینی میاین مقام مسئول در پ

های بیشتر باید از گران ها نوسانی نداشته باشد و تنها مسئوالن تنظیم بازار با اعمال نظارتقیمت مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

در خرده فروشی های برخی مناطق از بین رود مرغ گرم هزار قیمت ۴حباب  فروشی جلوگیری کنند تا . 
 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

  تومان ممنوع شد 2،۴۰۰فروش جوجه یک روزه به قیمت باالتر از 
تومان ممنوع شد 2،۴00فروش جوجه یک روزه به قیمت باالتر از  98بر اساس تصمیم نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در سال  .  

، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اولین نشست ستاد تنظیم بازار جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 2.۴00در سال جاری، این ستاد مصوب کرد به منظور مدیریت بازار مرغ در کشور، فروش جوجه یک روزه به قیمتی باالتر از 
 .تومان ممنوع شود

ا به هر میزان که نیاز است به شرط عرضه مرغ با قیمت مصوب، ههای مورد نیاز مرغداریدر عین حال اعضا مصوب کردند نهاده
های تصویب شده در اختیارشان قرار گیردبا قیمت . 

ادارات جهاد کشاورزی سراسر کشور مکلف به نظارت بر وضعیت و قیمت عرضه جوجه یک روزه و همچنین قیمت مرغ شدند. بر 
های وزارت جهاد در کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، همه سازمان میلیون قطعه جوجه ریزی 121این اساس بر پایه اعالم 

 .کشاورزی مکلف شدند ضمن نظارت بر عرضه مرغ زنده، تولید و فروش مرغ زنده را در سامانه مربوطه درج نمایند
برخورد به این ترتیب عرضه مرغ در شبکه تحت نظارت دولت مجاز است و در صورت عرضه مرغ به صورت خارج از شبکه 

 .قانونی صورت خواهد گرفت
تومان منع شدند و مقرر شد در صورت  ۷،200ها از کشتار مرغ با قیمت باالتر از به موجب مصوبه ستاد تنظیم بازار کشتارگاه

پیش بینی شده است بازرس مقیم در  .کشتار مرغ با قیمت باالتر از این رقم، برخورد قانونی با کشتارگاه صورت خواهد گرفت

ها مستقر شودشتارگاهک . 
 .شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شد نسبت به عرضه روزانه هزار تن مرغ در تهران، با هدف تنظیم بازار، در هفته آینده اقدام کند

ها نیز به صورت برنامه از پیش تعیین شده تداوم خواهد یافتعرضه مرغ در سایر استان . 
توسط بخش خصوصی و دولتی به کشور مجاز اعالم شده است بر این اساس واردات هفتاد هزار تن مرغ . 

های سیل زده به های سیل زده نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تأمین کاالی مورد نیاز استاندر این نشست وضعیت استان
 .هر میزان کاال که نیاز دارند، در دستور کار قرار گیرد

 
ها داللت داشتبرای تأمین نان، مواد غذایی مورد نیاز و اقالم ضروری در استان گزارش ارائه شده بر فعالیت شبانه روزی . 

های در این راستا تأمین الستیک، اذوقه و نان نیز مورد تاکید قرار کرفت و گزارش ارائه شده از وضعیت توزیع کاال در استان

 .مذکور بررسی شد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

های اخیر تأثیری بر بازار گوشت قرمز نداشته استهزار تومانی نرخ دام زنده در بازار/ سیالب 6کاهش   
هزار تومان در میادین  3۴هزار تومانی قیمت دام خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو دام سبک زنده با نرخ  ۶پوریان از کاهش 

شودعرضه می . 
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگارمین کنندگان دام کشور در گفتمنصور پوریان، رئیس شورای تا گروه اقتصادی باشگاه  

تا  3۴ت: هم اکنون هر کیلو دام سبک زنده با نرخ در بازار خبر داد و گف هزار تومانی قیمت دام زنده ۶ کاهش ، ازخبرنگاران جوان
شودهزار تومان در میادین عرضه می 3۵ . 

های تولید شده با ازدیاد جمعیت دام در اکثر نقاط کشور روبرو هستیم که این امر در کنار آیین وی افزود: با توجه به فصل عرضه دام
ها موجب شده تا قیمت دام زنده از اواخر هفته سال گذشته با دام در استان نامه جدید سازمان دامپزشکی مبنی بر محدودیت جابه جایی

 .روند کاهشی در بازار روبرو شود
مازاد عرضه  رود و درنهایت به سببپوریان ادامه داد: با استمرار محدودیت جابه جایی دام در استان ها، پدیده شوم قاچاق از بین می

هزار تومان برسد 30مت به سطح شود که قیدر داخل پیش بینی می دام . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کاهش قیمت دام زنده بر بازار گوشت تاثیر مستقیم دارد، بیان کرد: شرایط مناسب واردات دام زنده 

است صنعت دامپروری و گوشت منجمد و گرم و روند عرضه به بازار نوید خوبی برای . 
هزارتومان 10۵گوشت حاکم است/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی رکود بر بازار  :بیشتر بخوانید  

های داخلی شد که این امر در باال بردن ضریب های اخیر و شرایط مناسب مرتع منجر به افزایش وزن داموی در ادامه افزود: بارش
 .گوشت قرمز تاثیر بسزایی داشته است

هزار و وزن  ۶2تا  ۶0ها بره پرواربندی با وزن باال را در عمده فروشی رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور قیمت هر کیلو الشه
شود که روند در برابر تقاضا پیش بینی می افزایش عرضه گوشت قرمز هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به ۷2تا  ۷0سبک 

 .کاهشی قیمت در بازار ادامه یابد
و تقاضا دانست و افزود: براساس اطالعات دریافتی، بسیاری از دامداران در در بازار را تابع عرضه  قیمت گوشت قرمز پوریان

هایی دارند که در نهایت ازدیاد جمعیت دام در برابر تقاضا بر کاهش ها گالیهنقاط مختلف کشور از ازدیاد عرضه دام در دامداری
زندقیمت دامن می . 

ان خود با اشاره به تاثیر وقوع سیالب در بازار دام زنده تصریح کرد: رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در بخش پایانی سخن
های اخیر از بین نرفته است که بتواند بر شرایط بازار اثر ها خوشبختانه دام زیادی در پی سیالببراساس آخرین آمار از استان

 .بگذارد
 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 5/1/1398تاریخ :   

تومان رسید ۵۰۰هزار و  ۱7آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ به   
 ۵00هزار و  1۷ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  10چهار آیین گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزی برومند چهار آیین مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار وه اقتصادی باشگاه گر 

تا  800هزار و  10اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  بازار مرغ ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
تومان است ۵00هزار و  1۷تا  1۷ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 11 . 

به بازار تهران  عرضه مرغ های مواصالتی مبنی برمسدود شدن برخی راه های اخیر ووی افزود: با توجه به وقوع سیل و بارندگی
شود که از فردا روند افزایشی قیمت مرغ در بازار آغاز شودپیش بینی می . 
های اخیر و آبگرفتگی معابر پیش بینی در بازار خبر داد و گفت: با توجه به بارش تومانی نرخ مرغ ۵00افزایش  چهار آیین از

روند افزایشی قیمت مرغ تا پایان هفته به سبب شرایط جوی ادامه یابد شود کهمی . 
هزار تن گوشت مرغ در کشور 180کمبودی در عرضه مرغ ایام نوروز نداریم/ تولید ماهانه  :بیشتر بخوانید  

ری بدیهی است، بیان کرد: ها اممدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مرغ به سبب تعطیلی کشتارگاه
هزار تومان است و در  18های مسافر پذیر به سبب ازدیاد تقاضا براساس پیش بینی ها، متوسط قیمت هر کیلو مرغ در تمامی شهر

هزار تومان به مصرف کننده عرضه شده است 20های باالی ها به سبب سوء استفاده افراد سود جو با نرخبرخی استان . 
میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: علی رغم قیمت پایین جوجه، میزان  10۶تا  10۵در اسفند را کمتر از  ریزی میزان جوجه وی

میلیون قطعه  100ها به کمتر از های مرغداری در فروردین به سبب عدم اطمینان مرغداران از تامین نهادهجوجه ریزی در واحد
 .خواهد رسید

در بازار برشمرد و افزود: با توجه به آنکه امکان تامین نهاده با  گرانی مرغ یگر از دالیلچهار آیین کاهش جوجه ریزی را یکی د
ها برای مرغداران وجود ندارد، از این رو تولیدکنندگان تمایلی های اداری و ترخیص نهاده از انبارنرخ مصوب به سبب بروکراسی

ها تا حدودی تسهیل شودهای اخیر، روند جوجه ریزی در واحدو بارشرود با پایان تعطیالت به جوجه ریزی ندارند که انتظار می . 
تن از  ۶۷تن دان نیاز دارند که  100به  1.8های مرغداری برای تولید مرغ با ضریب این مقام مسئول ادامه داد: مرغداران در واحد

ن این میزان نهاده به سهولت امکان پذیر این میزان مربوط به ذرت و مابقی کنجاله سویاست، در حالیکه در شرایط فعلی تامی
و پشتیبانی امور دام باید به کمک مرغداران بیاید وزارت جهاد کشاورزی نیست، . 

تومان اعالم کرد و گفت: این  ۴۵0هزار و  2و کنجاله سویا را  3۵0را یک هزار و  نرخ مصوب هر کیلو ذرت وی در پایان
تومان به مرغداران در بازار  800هزار تومان و ذرت باالی یک هزار و  ۵سویا با نرخ درحالی است که هم اکنون هر کیلو کنجاله 

شودآزاد عرضه می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 5/1/1398تاریخ :   

هزار تومان ۴۰کمبودی در عرضه چای نیست/حداکثر قیمت هر کیلو چای ایرانی   
با توجه به افزایش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل، مشکلی در تامین چای بازار داخل نداریمجهان ساز گفت:  . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب جهان ساز رئیس سازمان چای در گفت و گو با خبرنگار

 9۷به بازار وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش واردات چای در سال  ، با اشاره به اینکه کمبودی درعرضه چایجوان
 .نسبت به سال ماقبل مشکلی از لحاظ تامین چای در بازار نداریم

 3هزار تن چای وارد کشور شده است که نسبت به سال ماقبل خود  8۴، 9۷ماهه گمرک در سال  10وی افزود: براساس آمار 
نیست عرضه چای ترتیب کمبودی دردرصد رشد داشته است که به این . 

های روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند، عراق، هزار تن چای به کشور 1۴ماهه سال گذشته حدود  10جهان ساز ادامه داد: در 
ماهه دوم تنها  ۶ماهه اول چای ایرانی و خارجی با یکدیگر صادر شدند اما در  ۶ای اروپا صادر شد. در هافغانستان، ترکیه و کشور

 .چای ایرانی صادر شد
هزار تومان اعالم کرد ۴0را حداکثر   هزار و چای ایرانی 100تا  ۵0را  نرخ هر کیلو چای خارجی این مقام مسئول . 

درصد کاهش  20و گفت: سال گذشته به سبب بحث خشکسالی و سرمازدگی بهاره  خبر داد تولید برگ سبز چای وی از افزایش
به سبب شرایط جوی مناسب، عملیات به زراعی، قیمت مناسب خرید  9۷_98عملکرد تولید را داشتیم در حالیکه برای سال زراعی 

را خواهیم داشتدرصد افزایش عملکرد  20برگ از سوی کارخانه ها، هرس به موقع و شخم پای بوته حداقل  . 
هزار نفر چایکار استان گیالن و  10میلیارد تومان تسهیالت به  1۶رئیس سازمان چای در ادامه افزود: بنا بر آخرین آمار حدود 

درصد باغات عملیات به زراعی کف بر، هرس کمر بر و عملیات تغذیه صورت  20مازندران پرداخت شد که به این ترتیب در 
 .گرفت

را از چایکاران خریداری کرده اند که این امر ترغیب  قیمت مناسب برگ سبز چای ها بادر چند سال اخیر کارخانهبه گفته وی، 
 .چایکاران در بحث افزایش تولید را به همراه داشته است

مت خرید جهان ساز درباره آخرین وضع قیمت تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جدید اظهار کرد: بنابر آمار و اطالعات قی
21، 2برگ سبز درجه  درصد و 20تضمینی برگ سبز درجه یک  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که تا کنون از  

 .سوی شورای اقتصاد ابالغ نشده است
به معنای قیمت واقعی محصول نیست چرا که ارزش برگ سبز در بازار  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای :جهان ساز ادامه داد

تومانی از واردات امکان رقابت چای خارجی با ایرانی به لحاظ قیمت وجود  ۴200چای خشک بیشتر است، ضمن آنکه با حذف ارز 
 .ندارد

تومانی و اختصاص ارز نیمایی به واردات انتظار بر آن است که  ۴200جهان ساز در پایان تصریح کرد: با اجرای حذف ارز 
را با قیمت باالتر از نرخ مصوب همانند سایر محصوالت کشاورزی از چایکاران خریداری  چایها و تجار بزرگبرگ سبز کارخانه

کنند چرا که سایر کشاورزان به سبب نرخ محصوالت در بازار حاضر به تحویل محصول نیستند چرا که قیمت تضمینی سوپاپ 

 .اطمینانی است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 5/1/1398تاریخ :   

هزارتومان ۱۰۵رکود بر بازار گوشت حاکم است/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
اضای چندانی برای خرید وجود نداردهای اخیر، تقشکوهی گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت در ماه . 

صنعت،تجارت و کشاورزی حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

های اخیر، تقاضای خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت گوشت در ماه بازار گوشت ، از رکود حاکم برانباشگاه خبرنگاران جو
 .چندانی برای خرید در بازار وجود ندارد

هزار تومان در  10۵تا  100در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ  ثبات نرخ گوشت گوسفندی وی از
شودها عرضه میفروشیخرده  . 

های کشور به حداقل رسیده است، بیان کرد: با توجه به قوانین جدید دامپزشکی و ستاد از مرز قاچاق دام شکوهی با اشاره به اینکه
کنترل قاچاق ها بر گیرد که این امر در کنار کشتار دام در استانها به سختی انجام میمبارزه با قاچاق کاال، جابه جایی دام در استان

 .تاثیر خوبی داشته است
ای عرضه گوشت و توزیع بسته بندی واردات، حذف فله رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری ادامه داد: با توجه به میزان

در بازار ادامه دار شود قیمت گوشت رود که روند کاهشیانتظار می . 
هزار تن گوشت قرمز منجمد 180فروردین/ واردات بیش از  1۵م اساسی تا گروه بر مراکز عرضه اقال 2۶0نظارت  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان در میادین عرضه  ۴۵تا  ۴۴با نرخ  هر کیلو دام زنده وی از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبرداد و گفت: هم اکنون
شودمی . 

ن کرد: با توجه به ذخیره سازی مناسب و عرضه تولید نیست، بیا عرضه گوشت قرمز این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در
 .داخل به بازار، قیمت دام زنده و به تبع آن گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است

ها باید وی با اشاره به اینکه زمینه دام مولد در میادین کاهش یافته است، بیان کرد: با توجه به ممنوعیت جابه جایی دام از شهرستان
یده شود چرا که تهران عمدتا مصرف کننده استتدابیری اندیش . 

کنند، اما چنین امری شکوهی در ادامه افزود: علی رغم آنکه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر کمبود گوشت در بازار را مطرح می
 .صحت ندارد

در بازار تصریح کرد: با  وشتقیمت گ ها بررئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستانی ری در پایان درباره تاثیر تعطیلی کشتارگاه
ها در ایام نوروز تاثیری بر نوسان قیمت ندارد. ضمن آنکه بعد از تعطیالت توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، تعطیلی کشتارگاه

شود که قیمت گوشت در بازار کاهش یابدها پیش بینی مینوروز با رفع موانع جابه جایی دام در استان . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 4/1/1398تاریخ :   

 قارچ ارزان شد/ ایران رتبه ششم قارچ در دنیا را داراست
تومان تقلیل یافته است ۵00هزار و  ۷به  ۵00هزار و  9افشار گفت: قیمت کنونی هر کیلو قارچ به سبب کاهش تقاضا از  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار خوراکی در گفت و گو بامحمد حسن افشار رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ  گروه  

ت قارچ به سبب در هفته های اخیر خبر داد و گفت: در هفته های اخیر قیم قیمت قارچ ، از کاهشاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان تقلیل یافته است، دالالن عامل اصلی کاهش مصنوعی قیمت  ۵00هزار و  ۷به  ۵00هزار و  9کاهش تقاضا در ایام نوروز از 

 .در بازار هستند تا سود هنگفتی را به جیب بزنند
تا  10تومان بوده که با احتساب  900هزار و  8وی افزود: براساس آخرین بررسی ها قیمت تمام شده هر کیلو قارچ درب مزرعه 

تومان است ۵00هزار و  11درصد سود  1۵ . 
دالر 2.۵های جهانی ازار قارچ به تعادل رسید/ نرخ هر کیلو قارچ در بازار :بیشتر بخوانید   

اد و گفت: در هفته های اخیر صادرات قارچ به عراق بنابه دالیلی متوقف شد که تن قارچ خبر د 30تا  20روزانه  صادرات افشار از
 .با پیگیری های صورت گرفته، صادرات قارچ مجدد به عراق راه اندازی شده است

درصد قارچ صادراتی به عراق صادر می شود، بیان کرد: همه ساله با شروع فصل گرما  ۷0این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
درات قارچ به عراق کاهش می یابد که به همین خاطر هرچه سریع تر باید هیئتی به عراق فرستاده شود تا موانع و مشکالت حمل صا

 .و نقل قارچ مرتفع شود
درجه باالی صفر حمل شود چرا که به دلیل عدم حمل  2وی ادامه داد: صادرات قارچ به عراق باید توسط وسایل نقلیه سردخانه دار 

مناسب، کیفیت قارچ از بین می رود و نقل . 
تن اعالم کرد و افزود: با توجه به اُفت قیمت در روزهای اخیر در بازار خبری از  ۶00تا  ۵00وی متوسط تولید روزانه قارچ را 

ندگان دچار زیان مازاد تولید نیست چرا که تمامی قارچ تولیدی جذب بازار شده است، اما مسئله اینجاست که با این بازارسازی تولیدکن
 .می شوند

میلیون تن اعالم کرد و گفت: براساس آمار، ایران با  10رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی تولید قارچ جهان را حدود 
کیلو مشکلی در  1.2در دنیا را داراست و این امر بدان معناست که با توجه به مصرف سرانه  ۶هزار تن قارچ رتبه  1۵0تولید 
قارچ خوراکی نداریم که مردم بخواهند به سراغ مصرف قارچ وحشی بروند تامین . 

وی ادامه داد: رویت قارچ دکمه ای در جنگل و رویشگاه ها به معنای خوراکی بودن نیست و امکان تشخیص سمی و غیر سمی بودن 
 .توسط افراد وجود ندارد

م به هنگام مراجعه به جنگل ها از مصرف و حتی دست زدن به قارچ افشار در پایان تصریح کرد: با توجه به بارش های مناسب مرد
 های وحشی اجتناب کنند چرا که همانند سال گذشته احتمال فوت و مسمومیت وجود دارد

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 3/1/1398تاریخ :   

یابد/ افزایش قیمت پیاز با تعطیلی میادین میوه و تره بارروز آینده کاهش می 2ز تا قیمت پیا   
های جنوبی کشور، قیمت پیاز متعادل می شودروز آینده با باز شدن میادین میوه و تره بار و انتقال بار از استان 2طی  سارولر گفت: . 

اظهار های وزارت جهادکشاورزی ، محمدرضا سارولر مسئول ارتباط با رسانهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
پیاز باقی مانده از  های صنفی، شود و فروشندگان واحدکرد: به دلیل تعطیل بودن میادین میوه و تره بار، بار به این میادین منتقل نمی

رسانند و همین موجب باال رفتن قیمت پیاز شده استمیاسفند را به فروش  28 . 
های جنوبی کشور، قیمت محصوالت از و انتقال بار از استان میادین میوه و تره بار روز آینده با باز شدن 2سارولر ادامه داد: طی 

 .جمله پیاز متعادل خواهد شد
های میوه و تره بار سبب روز اخیر در فروشگاه 3 تا 2تومان طی  هزار 10این مقام مسئول گفت: افزایش قیمت پیاز به هر کیلوگرم 

 .نارضایتی مردم شده است
 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 10/1/98تاریخ :   
از یک راه برای تعادل قیمتهای اخیر بر گرانی پیاز دامن زد/ محدودیت صادرات پیسیالب  

های فراگیر به سبب محدودیت حمل و نقل و برداشت بر گرانی قیمت پیاز دامن زدهای اخیر و بارششادلو گفت: وقوع سیالب . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت

های اخیر و بارش فراگیر برای چند روز ، با اشاره به دالیل گرانی مجدد قیمت پیاز در بازار اظهار کرد: سیالبخبرنگاران جوان
از جمله پیاز ایجاد کرد که این امر  انواع محصوالت میوه و تره بار ضهمتوالی در سراسر کشور مشکالتی را در حمل و نقل و عر

 .بر نوسان مجدد قیمت پیاز دامن زد
 

های اخیر و وقوع سیل در بسیاری از مناطق بحث برداشت به طور کامل تعطیل شد و همین موضوع در وی افزود: با توجه به بارش
 .تامین و توزیع محصول مشکالتی را ایجاد کرد

 
های انباری مشکلی وجود ندارد، اما در این مقطع برداشت و عرضه پیاز از نوار شادلو ادامه داد: اگرچه هم اکنون در عرضه پیاز

های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و حتی بخشی از فارس دچار مشکل است که با مساعد شدن هوا و جنوبی استان
ینده شاهد فراوانی در عرضه خواهیم بودرفع این مشکالت در چند روز آ . 

فروردین ممنوع است + سند 1۵صادرات سیب زمینی و پیاز از  :بیشتر بخوانید   
عوامل طبیعی همیشه های پیش رو در بازار محصوالت کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه این مقام مسئول درباره تاثیر سیالب

های الزم را داشته باشیم تا با حداقل همراه بخش کشاورزی است، از این رو نسبت به این شرایط باید آمادگی و زیرساخت
ها، بازار دچار چالش نشودمحدودیت . 

 
گرچه همیشه قبل از وقوع وی با اشاره به اینکه در ارتباط با تولید و ذخیره سازی محصوالت مشکل خاصی وجود ندارد، بیان کرد: ا

ها بر آن بوده تا در موقع فراوانی ها اطالع رسانی کردیم، اما همیشه انتظار از رسانههای الزم را از طریق رسانهاتفاقات پیش بینی
 .عرضه، مشکالت بازار و کاهش قیمت به داد تولیدکننده برسند و به نوعی حامی تولید باشند

 
به سبب فراوانی تولید در بازار بسیار پایین بود و دولت برای حمایت از  قیمت پیاز یانی سال گذشته تا خردادبه گفته شادلو، در ایام پا

های تولید نیستکشاورزان اقدام به خرید تضمینی پیاز کرد که طبق روال قیمت پایین خرید تضمینی جوابگوی هزینه . 
 

ادرات انبوه را یکی دیگر از عوامل گرانی پیاز در بازار برشمرد و گفت: و ص نرخ ارز نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران نوسان
های اخیر، توقف در برداشت و های اخیر صادرات وسیع و گسترده بر تحریک بازار دامن زد و هم اکنون بارندگیطی ماه

رو شودهای حمل و نقل مزید بر علت شد تا قیمت پیاز با نوساناتی در بازار روبهمحدودیت . 
 

شادلو از محدودیت صادرات پیاز در راستای تعادل قیمت و تنظیم بازار خبر داد و گفت: با محدودیت صادرات و رفع مشکالت حمل 
رود که بازار پیاز تا حدودی به تعادل برسدو نقل ظرف چند روز آینده انتظار می . 

 
هایی قعی که بازار محصوالت کشاورزی با محدودیتای به خانوار تصریح کرد: در موااین مقام مسئول در پایان در توصیه

شود که از خرید مازاد بر نیاز روزانه خود اجتناب کنند، چرا که خرید بیش از حد تعادل روست، از این رو به افراد توصیه میروبه

زندبازار را به هم می . 
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ان جوانخبرنگار – 6/1/1398تاریخ :   

هزار تومان ۱6آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ   
هزار تومان است 1۶و مرغ آماده به طبخ حداکثر  800هزار و  10حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  . 

وگو با خبرنگارمدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتعظیم حجت، عضو هیئت  گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی 

تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ  200، از کاهش باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است 1۶تا  900هزار و  1۴و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  800هزار و  10زنده درب مرغداری  . 

 
طح کشور، قیمت مرغ با سیر نزولی در بازار ها و روند عادی عرضه مرغ در سوی افزود: از روز گذشته با آغاز فعالیت کشتارگاه

رو شده استروبه . 
 

شود که های مرغداری در اواخر بهمن و اوایل اسفند پیش بینی میحجت ادامه داد: با توجه به روند جوجه ریزی مناسب در واحد
 .قیمت مرغ در این چارچوب حرکت کند

 
ها به ها گران فروشی دانست و گفت: برخی فروشگاهرا در خرده فروشیهزارتومان  20تا  18این مقام مسئول عرضه مرغ با نرخ 

های زنده کنند که به هیچ عنوان قابل تایید نیست و با نرخ مرغهای گزاف میدور از چشم بازرسان اقدام به عرضه مرغ با نرخ
 .اختالف معناداری دارد

 
هزارتومان اعالم کرد و  1۵مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی هزار و  11وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

شود که عرضه مرغ با نرخ واقعی در بازار تحقق یابدافزود: با توجه به تمهیدات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می . 
 

های دامی را در اختیار ند نهادهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در ادامه افزود: وزارت جهاد کشاورزی از اواخر اسف
توان امیدوار بود که مواد اولیه با نرخ مصوب به دست مرغداران دهد که با استمرار این روند میها قرار میها و اتحادیهتشکل

دهدرسد و تولید با شرایط عادی به کار خود ادامه میمی . 
 

ها های کارگری در تمامی بخشقیمت تمام شده مرغ بیان کرد: هزینههای کارگری بر حجت با اشاره به ضرورت لحاظ کردن هزینه
رود که در قیمت گذاری به این مسائل توجه کننداز جمله تولید مرغ گوشتی افزایش یافته است که از متولیان امر انتظار می . 

 
خش دولتی نظارتی بر قیمت ریز مغذی ها، ها گفت: با توجه به آنکه باین مقام مسئول با انتقاد از روند افزایشی قیمت ریز مغذی

ای افزایش دادند که به سبب تحمیل ها ندارد، از این رو بخش خصوصی قیمت این اقالم را به طور نظام گسیختهویتامین و مکمل
ا مرغداران ها به مرغداران باید در قیمت تمام شده تولید از سوی مسئوالن ذی ربط محاسبه شود تهای کارگری و ریز مغذیهزینه

درصد قیمت تمام شده مربوط به ریز مغذی هاست 10بتوانند با اطمینان خاطر به تولید ادامه بدهند چرا که  . 
 

ها ابالغ شده است، عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مرحله دوم سیاست توزیع نهاده از سوی تشکل
های دامی ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب تالش کردند که اختالف خر اسفند با توزیع نهادهاظهار کرد: مسئوالن ذی ربط از اوا

رود اختالف قیمت به حداقل برسدها با بازار آزاد را به حداقل برسانند که با اتمام تعطیالت انتظار میقیمت نهاده . 
زاد تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت کنونی ذرت و کنجاله سویا های دامی در بازار آحجت در پایان با انتقاد از آشفته بازار نهاده

سوی پشتیبانی امور دام به  در بازار آزاد اختالف معناداری با نرخ مصوب دارد، از این رو هر چه قدر سهمیه عرضه دان از

شودها افزایش یابد، فاصله قیمت کمتر میتشکل . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – ۷/1/1398تاریخ : 

 کمیته ملی تحقیق و ریشه یابی سیل تشکیل شد
یابی سیل اخیر خبر دادوزیر نیرو از مصوبه هیات دولت درباره تشکیل کمیته ملی تحقیق و ریشه -ایرنا -تهران . 

در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید « رضا اردکانیان»وزارت نیرو، به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از 
افزود: این موضوع از سوی وزارت نیرو به رئیس جمهوری پیشنهاد شد که مورد موافقت اعضای هیات دولت قرار 

 .گرفت
کز بر سه استان گلستان، کارگروه تخصصی درباره سیالب اخیر با تمر 10وی ادامه داد: این کمیته فعالیت خود را در 

 .مازندران و فارس آغاز کرد
شود جلوگیری های فراوان را به عنوان فرصت تلقی کرده و از مسائلی که موجب سیل میوزیر نیرو گفت: باید بارش

  .کنیم
نظر  اردکانیان خاطرنشان کرد: این کمیته به صورت جدی و گسترده همه ابعاد و موضوعات موجود در این حوزه را در

شود جلوگیری کنیمخواهد گرفت تا بتوانیم در آینده از بروز برخی مسائل که باعث خسارات می . 
به گزارش ایرنا، بارش های سنگین روزهای گذشته موجب وقوع سیل در برخی نقاط کشور مانند استان های گلستان، 

 .مازندران، فارس، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد شده است

 
  لینک خبر
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 مه و سیاستها برنا
 ایرنا  – 9/1/98تاریخ : 

هزار هکتار اراضی کشاورزی خوزستان به بهره برداری رسید 2۹۵طرح تامین آب   
خوزستان ظهر جمعه با حضور دکتر روحانی رییس  هزار هکتار اراضی کشاورزی 295فاز نخست طرح تامین آب  -ایرنا  -اهواز 

 .جمهوری کشورمان و وزیر نیرو به بهره برداری رسید
هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش  550به گزارش ایرنا در نخستین سفر روحانی به خوزستان مقرر شده بود 

هزار هکتار از این اراضی به بهره برداری رسید 295مورد نیاز  آبیاری نوین قرار گیرد که امروز فاز اول این طرح با تامین آب . 
اشاره کرد و گفت: در این سفر به مردم خوزستان  1392دکتر روحانی در این مراسم به اولین سفر استانی خود به خوزستان در سال 

که عمدتا در خوزستان و بخشی از آن هزار هکتاری مقام معظم رهبری  550قول داده بودم که تا پایان دولت بخش بزرگی از طرح 
  .در استان ایالم است عملیاتی شود

هزار هکتار عملیاتی شده و مصمم هستیم که فاز دوم نیز اجرایی شود 300وی افزود:خوشحالیم که فاز اول آن معادل  .  
هزار هکتار اجرایی شده  1۷ل رئیس جمهوری با بیان اینکه بخشی از فاز اول این طرح در روستای ابوفاضل در بخش زرگان شام

هزار هکتار دیگر از زمین های این منطقه همانطور که مردم درخواست دارند عملیاتی خواهند شد 13است، گفت: در آینده نیز  .  
هزار هکتاری را جلوگیری از مهاجرت از خوزستان، خودکفایی کشور در بخش های  550روحانی مهم ترین دستاورد اجرای طرح 

شاورزی و افزایش ثروت مردم دانستمختلف ک  .  
ستاد بحران خوزستان از سوم فروردین نسبت به احتمال وقوع سیالب در همه رودخانه های استان هشدار داده و سازمان آب و برق 

خوزستان نیز گفته است که تعدادی از روستاهای شهرستان های اهواز، دزفول، شوشتر، شوش، دشت آزادگان و هویزه شرایط 
  .حساس تری را تجربه می کنند

  .جاری شدن سیل در استان های گلستان و مازندران فارس و لرستان مشکالتی را بوجود آورده است
  .رئیس جمهوری پیش از این برای بررسی ابعاد خسارت سیل به استان های گلستان و مازندران نیز سفر کرده است

سازی، اطالعات، کشور ، نیرو و جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت سیالبها و روحانی روز جمعه به اتفاق وزیران راه و شهر

  .مناطق در معرض سیالب خوزستان از طریق فرودگاه بین المللی اهواز وارد این استان شد
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرنگاران جوان  – 8/1/98تاریخ : 

بان در باغات/ محدودیتی در اعطای تسهیالت گلخانه وجود ندارددرصدی مصرف آب با اجرای طرح سایه ۳۰کاهش   
ایی داردهای محیطی تأثیر بسزدرصدی مصرف آب و تنش 30بان در باغات در کاهش طهماسبی گفت: اجرای طرح سایه . 

صنعت، تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارمحمدعلی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  

دانست و گفت: با توجه به محدودیت  اقتصاد مقاومتی های مهمها را یکی از طرحگلخانه، توسعه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها با هدف صرفه جویی آب و انتقال کشت محصوالت آب بر از فضای باز به محیط کنترل شده در دستور منابع آب، توسعه گلخانه

 .کار قرار گرفته است
لخانه، تأمین نیاز غذایی و کشت متراکم در فضای گلخانه، کاهش ریسک تولید وی کاهش تبخیر آب، بازچرخانی مجدد آب به فضای گ

همچون سرمازدگی، گرمازدگی، تگرگ، طوفان و سایر عوامل طبیعی، افزایش سالمت محصول و تولید خارج از فصل را از دیگر 
برشمرد کشت گلخانه مزایای مهم . 

ش زمین های کشاورزی/ خبری از ریسک کشاورزی در گلخانه نیستتوسعه گلخانه ها راهی برای پایان عط :بیشتر بخوانید  
های قرار است که سطح گلخانه 1۴0۴هکتار اعالم کرد و گفت: تا افق  300هزار و  1۵را حدود  های کشورسطح گلخانه طهماسبی

هزار هکتار برسد ۶0کشور به  . 
 اجرای طرح سایه بان در باغات امری مهم در افزایش کیفیت محصول

در باغات مرکبات و انار را امری  هااجرای طرح سایه بان عاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خودم
های درصدی صرفه جویی آب و تنش 30ها در کاهش مهم در افزایش کمیت و کیفیت محصول برشمرد و گفت: اجرای سایه بان

 .محیطی تأثیربسزایی دارد
ها وجود ندارد، بیان کرد: تسهیالت اجرای سایه بان در باغات همانند اینکه محدودیتی در اعطای تسهیالت سایه بانوی با اشاره به 

گیردتوسعه گلخانه در اختیار باغداران قرار می . 
و اجرای  تسهیالت احداث گلخانه هکتار سایه بان در باغات خبر داد و گفت: هم اکنون 1۶۵معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای 

درصد و سایر  ۴سایه بان در باغات بدون هیچ محدودیتی از صندوق توسعه ملی وجود ندارد و نرخ سود تسهیالت در مناطق مرزی 
درصد است 18مناطق  . 

ح در بان بسته به نوع سازه و مصالها متفاوت است، بیان کرد: هزینه اجرای سایهبانطهماسبی با اشاره به اینکه هزینه اجرای سایه
اندمحصوالت مختلف متفاوت . 

هکتار سهم  300هزار و  12ها میلیون هکتار اعالم کرد و افزود: از مجموع سطح گلخانه 3.۵های دنیا را وی در پایان سطح گلخانه
هکتار به این سطح برسانیم ۶00هزار و  18کشور ما است که در برنامه ششم توسعه در نظر داریم،  . 

 

  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 

 خبرنگاران جوان  – 9/1/98تاریخ : 

ترین هدف ایجاد گلخانهوری مصرف آب مهمافزایش بهره  
منصوری گفت: با توجه به اهمیت توسعه گلخانه در بهره وری مصرف آب و توسعه صادرات، محدودیتی در اعطای تسهیالت بانکی 

 .وجود ندارد
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارشرکت شهرک های کشاورزی در گفت علی اشرف منصوری، مدیرعامل گروه  

اعالم کرد و گفت: وزارت جهاد  ، توسعه گلخانه ها را تنها راه عالج کشور از مشکالت کم آبیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
های ایجاد شهرک ها و رویکرد توسعه صادراتکشاورزی با اهداف افزایش بهره وری مصرف آب، ایجاد اشتغال در استان

های اساسی و زیر بنایی خود قرار داده استدر سطح کشور را به عنوان یکی از برنامه کشاورزی . 
2۷3های کشاورزی، شهرک برنامه آمایش و استعداد یابی ایجاد وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در قالب هزار هکتار از اراضی  

هزار هکتار از  ۵ها تاکنون ها دید که پس از انجام کار مطالعات و طراحی در بسیاری از شهرککشور را مساعد ایجاد شهرک
 .اراضی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داده است

تر دام و و حوزه پرورش آبزیان، میگو و در حوزه محدود هاتوسعه گلخانه های کشاورزی در حوزه ایجادبه گفته منصوری، شهرک
شودطیور احداث می . 

ها فعالیت داشتیم، بیان کرد: های شهرکبرابر سه سال گذشته در برخی حوزه 8بیش از  9۷این مقام مسئول با اشاره به اینکه سال 
ن عملکرد استها گویای ایمیزان واگذاری . 

گذارانها به سرمایهبرابری واگذاری شهرک ۷رسد/ رشد هزار هکتار می ۴8های کشور به سطح گلخانه :بیشتر بخوانید  
وجود ندارد، افزود: بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل حداکثر  ایجاد گلخانه وی با اشاره به اینکه محدودیتی در اعطای تسهیالت

ها باید داشته باشد چرا که بارها وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مختلف تاکید ها و ایجاد شهرکعه گلخانهمساعدت را برای توس
 .کرده که به سبب اهمیت توسعه گلخانه ها، باید تسهیالت مورد نیاز در اختیار بهره برداران قرار گیرد

درصد و در  1۴های گلخانه از صندوق توسعه ملی های کشاورزی ادامه داد: نرخ تسهیالت احداث واحدمدیرعامل شرکت شهرک
های محروم کمتر از این میزان استاستان . 

را در دستور  ایتولید محصوالت گلخانه به گفته این مقام مسئول، مسئوالن دولتی به سبب بهره وری آب و افزایش صادرات توسعه
 .کار خود قرار داده اند

 12تا  10در کشور، افزایش  محدودیت منابع آبی ها در بخش کشاورزی گفت: با توجه بهمنصوری با اشاره به تاثیر احداث گلخانه
نفر اشتغال مستقیم  10برابری تولید و همچنین ایجاد  12تا  10برابری بهره وری آب در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد، افزایش 

رودها به شمار مینفر غیر مستقیم به ازای هر هکتار از دیگر مزایای توسعه گلخانه 20و  . 
عمدتا قابلیت صادرات دارند، تصریح کرد:  ایمحصوالت گلخانه های کشاورزی در پایان با اشاره به اینکهمدیرعامل شرکت شهرک

های هدف افزایش یافته است که یران از سوی تجار بازارای اهای صورت گرفته، تقاضا برای دریافت محصوالت گلخانهدر بررسی

ای قرار داده استبه همین خاطر وزارت جهاد کشاورزی رویکرد خود را بر مبنای صادرات محور بودن محصوالت گلخانه . 

  لینک خبر
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 برنج
 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ : 

هزار تومان ۱۵طارم  رکود بر بازار برنج ایرانی حاکم است/ نرخ هر کیلو برنج  
هزار  1۵رکود حاکم بر بازار برنج خبر داد و گفت: هم اکنون حداکثر نرخ هر کیلو برنج طارم و هاشمی بدون خرده  اکبریان از

 .تومان است
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت و گو با خبرنگار

های شمالی خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو برنج طارم و هاشمی درجه یک بدون در استان بازار برنج ، از رکود حاکم برجوان
های اخیر نوسانی نداشته استهفتهبوده که نسبت به  13تا  12هزار تومان و ندا و شیرودی  1۵تا  ۵00هزار و  1۴خرده  . 

های مسئول و سودجویی دالالن های شمالی با تهران را ناشی از ضعف در نظارت دستگاهدر استان قیمت برنج وی اختالف چشمگیر
سبب های حمل و نقل باید عرضه شود که متاسفانه به درصد سود و هزینه 10دانست و افزود: هر کیلو برنج در تهران با احتساب 

های تولیدکننده با بازار تهران بسیار باالستهای مسئول گپ فاصله استانکمبود نظارت دستگاه . 
هزارتومان در بازار تهران را گران فروشی دانست و گفت: از مسئوالن ذی ربط انتظار  20تا  18با نرخ  عرضه برنج اکبریان

یی دالالن جلوگیری کنند تا با احتساب سود متعارف از سوی مغازه های بیشتر از گران فروشی و سودجورود با اعمال نظارتمی
 .داران اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد

از مراکز فروش و احتساب سود متعارف و هزینه حمل  قیمت برنج های ذی ربط با استعالمنایب رئیس انجمن برنج ادامه داد: دستگاه
فروشی جلوگیری کنندتوانند از گران و نقل به سهولت می . 

های کنترل بازار دانست و افزود: البته برخی از سوی دولت در زمان برداشت محصول را یکی از راهکار خرید توافقی برنج وی
ها هدفشان تنها واردات استافراد با سنگ اندازی به دنبال آن هستند که این امر صورت نگیرد چرا که آن . 

هزار تومان ۷اقالم اساسی تنظیم بازار شب عید/ نرخ هر کیلو سیب مرغوب دماوند تنظیم بازار  آخرین جزئیات :بیشتر بخوانید  
هزارتن اعالم کرد و گفت: براساس سرانه  300میلیون و  2را با احتساب رتون و دوباره کشت  تولید برنج کشور اکبریان مجموع

ید از طریق واردات تامین شودکیلو گرم برنج به ازای هر نفر کسری نیاز با  3۷تا  3۶مصرف  . 
هزار تن کسری برنج باید از طریق واردات تامین شود و  900این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به میزان تولید برنج حداکثر 

کندواردات بیش از این میزان ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می . 
برخی افراد با   سال اخیر نوسانی نداشته است، بیان کرد: ۴0ها طی یگر کاالدر مقایسه با د قیمت برنج اکبریان با اشاره به اینکه

مطرح کردن رشد چشمگیر قیمت برنج و محدودیت منابع آبی برای تولید این محصول و تامین نیاز کشور از طریق واردات 
 .درصددند تا تیشه به ریشه تولید داخل بزنند

ها سخت است، اما حمایتی از در مقایسه با دیگر زراعت کشت برنج کرد: با وجود آنکهنایب رئیس انجمن برنج در پایان تصریح 

صددرصدی شدنی است خودکفایی گیرد، در حالیکه با حمایت از این بخش دستیابی بهبرنج کاران صورت نمی . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – ۷1/1398تاریخ : 

 حجتی: پرداخت وام بی بهره به کشاورزان مناطق سیلزده تصویب شد
وزیر جهاد کشاورزی از مصوبه دولت برای پرداخت وام بالعوض و تسهیالت بدون بهره برای جبران خسارت بخش  -ایرنا -تهران

 .کشاورزی در مناطق آسیب دیده از سیل خبر داد
افزود:  98در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت در سال « محمود حجتی»به گزارش چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، 

لت مصوب کرد به ازای هر دام سبک دو هزار تومان تسهیالت بدهد؛ تسهیالتی که دولت  500هزار تومان وام بالعوض و  500

 .کارمزد و سود آن را تقبل می کند و در واقع تسهیالت بدون بهره است
تومان تسهیالت بدون بهره در نظر های سنگین به ازای هر دام سه میلیون تومان وام بالعوض و سه میلیون وی ادامه داد: برای دام

 .گرفته شده است
های مرتبط تسهیالتی در نظر گرفته شده استحجتی اضافه کرد: برای بخش زراعت، باغ و زنبورداری و دیگر بخش . 
تومان میلیارد  550میلیارد تومان و در استان مازندران  50وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: سیل در استان گلستان یک هزار و 

 .به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است
به گزارش ایرنا، بارش های سنگین روزهای گذشته موجب وقوع سیل در برخی نقاط کشور مانند استان های گلستان، مازندران، 

 .فارس، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد شد
راس دام سبک و سنگین در پی حادثه سیل اخیر  636 اعالم کرد: چهار هزار و (رییس سازمان دامپزشکی کشور امروز )چهارشنبه

های مازندران، گلستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی تلف شد در استان . 
« راس دام سنگین بود 136راس دام سبک و  500افزود: از این تعداد، چهار هزار و « علیرضا رفیعی پور . 

کندو  295کندو مربوط به استان مازندران و  680کندوی زنبور عسل خسارت دید که پنج هزار و  9۷5 وی ادامه داد: پنج هزار و
 .مربوط به استان گلستان می شد

مزرعه پرورش ماهیان سردابی و  94قطعه طیور اعم از نیمچه گوشتی، مادر و تخمگذار و همچنین  500هزار و  841به گفته وی، 

های گلستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد خسارت دیدندان گرمابی در استانهکتار مزرعه پرورش ماهی 500 . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 1۵/1/1398تاریخ : 

کشاورزی استان مرکزیمیلیارد ریالی سیل به  ۴۵۰خسارت سه هزار و   
 450رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در برآوررد اولیه سیالب هفته جاری بیش از سه هزار و  -ایرنا  -اراک 

 .میلیارد لایر به حوزه کشاورزی این استان خسارت وارد کرده است
« ارت گمانه زنی اولیه است و به دلیل اینکه هنوز بخش هایی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این میزان خس« مجید آنجفی

از استان درگیر عوارض ناشی از سیالب است امکان ارزیابی نهایی و اعالم سریع همه خسارت ها در زیربخش های کشاورزی 
  .وجود ندارد که این مهم در روزهای آینده اعالم می شود

ش های شدید و جاری شدن سیالب بخش های مختلف زراعت، باغ ها، قنات ها و چاه وی ادامه داد: در ارزیابی های کلی در پی بار
  .های کشاورزی و تاسیسات آبزی پروری استان آسیب های بسیار دیده اند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی یاد آور شد: وقوع سیالب هفته جارری همچنین خسارت هایی در بخش دام و طیور 
همراه داشته است که با توجه به پراکندگی دامداری ها در روستاها و شهرستان ها برآورد نهایی این خسارت ها در حال استان نیز به 

  .انجام بوده و به زودی اعالم می شود
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع 

رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است تولیدات صنعتی .  
هزار بهره بردار شامل  90استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که  10این استان با وجود صنعتی بودن در زمره  20 

  .درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند
دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز  2یک و هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که  670

  .استان به سایر مناطق ارسال می شود
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آال، رتبه اول در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه 

شت و تولید انار کشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر ک
  .مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است

ی خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا
واکسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های 

  .علمی و تحقیقاتی استان مرکزی است

رشته قنات در استان مرکزی وجود دارد 600سه هزار و  .  
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – ۶/1/1398تاریخ : 

های آبخیزداری و آبخوان داریمیلیون یورو به اجرای پروژه ۱۵۰اختصاص   
میلیون یورو برای عملیات آبخیزداری  1۵0سال گذشته رقمی بالغ بر  برابر 2حسین پور گفت: امسال از صندوق توسعه ملی بیش از 

 .اختصاص یافته است
ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با 

اورزیصنعت،تجارت و کش  خبرنگار اجرای عملیات آبخیزداری و  ، با اشاره به اینکهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

های دهد، اظهار کرد: در گذشته مباحث مربوط به حوزهدرصد کاهش می ۷0تا  ۵0میزان خسارت وقوع سیل را بین  آبخوان داری
های کشور، های آبخیز مشرف به دشتهای شهری و حوزههای روستایی، آبخیزها تحت عنوان آبخیزها و روستاه شهرآبخیز مشرف ب

های آبخیز باالدست و قنوات بود که به مرور توانست اثر بخشی خود را نشان دهدهای بحرانی و ممنوعه و حوزهدشت . 
آبخوان داری از بحث حفظ خاک، کنترل رسوب و مهار فرسایش به مباحث وی افزود: دامنه فعالیت اجرای فعالیت آبخیزداری و 

های طبیعی در سطح کشور مدیریت ریسک سیل، پیشگیری از خسارت سیل، حفظ آب، پایداری آب در چرخه طبیعت و اکو سیستم
 .گسترش پیدا کرده است

صورت  فعالیت آبخیزداری و آبخوان داری ناطقی کههای متعدد در کشور، در محسین پور ادامه داد: سال گذشته علی رغم سیالب
 .گرفت، خسارت به حداقل ممکن رسید و در برخی موارد به صورت صد در صد موثر بود

 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری امری مهم در کاهش وقوع سیل :بیشتر بخوانید
خبر داد و گفت: سال گذشته از محل  98در سال  ی و آبخوان داریهای آبخیزداربرابری اعتبار پروژه 2افزایش  این مقام مسئول از

های آبخیزداری و آبخوان داری اختصاص یافت که با توجه به عملکرد میلیون دالر به پروژه 200صندوق توسعه ملی رقمی بالغ بر 
ها اختصاص یافت که این میزان وژهبه پر صندوق توسعه ملی میلیون یورو از 1۵0ها رقمی بالغ بر و اثر بخشی اجرای این پروژه
برابر سال گذشته است 2اعتبار از نظر ریالی بیش از  . 

های آبخیزداری میلیون هکتار از اراضی باید پروژه 12۵ها با اشاره به اینکه در مدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل
مجلس شورای اسالمی امیدواریم که با این میزان اعتبار حرکت پر  اجرا شود، بیان کرد: با توجه به عنایت مقام معظم رهبری و

های آبخیز، پیشگیری از سیل، مدیریت خشکسالی و کم آبی صورت گیردشتاب تری برای مدیریت حوزه . 
 98ال به منظور استحصال آب و توسعه پوشش گیاهی در س های آبخیزداری و آبخوان داریپروژه :این مقام مسئول در ادامه افزود

 .به شدت ادامه خواهد داشت
های آبخیزداری و آبخوان داری، برنامه ریزی منسجمی در حسین پور در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت اجرای پروژه

های مردم با مشارکت مردم و تشکل 98خصوص پروژه آبخیزداری و آبخوان داری در سطح کشور در دست اجراست که در سال 

دهیمبیشتری به کار ادامه می نهاد با قوت . 
  لینک خبر
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ : 

تن تخم مرغ وارداتی بر کاهش قیمت دامن زد ۵۰۰بازار تخم مرغ تعریفی ندارد/ توزیع   
کش گفت: با توجه به افزایش نرخ نهاده های دامی و روند کاهشی قیمت، بازار تخم مرغ تعریفی نداردطال . 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت و گو با خبرنگار

هزار  ۶در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ، ازثبات نرخ تخم مرغباشگاه خبرنگاران جوان
 .تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد

های شرکت به اندازه کافی در کشور موجود است، افزود: با توجه به آنکه تا پایان فروردین از انبار سویاکنجاله  وی با اشاره به اینکه
پشتیبانی امور دام امکان تامین نهاده با نرخ دولتی وجود دارد، اما جای این سوال مطرح است که چرا کنجاله سویا با نرخ دولتی به 

رسد؟دست مرغدار نمی  
ها وجود دارد و رقمی های شرکت پشتیبانی امور دام استانهزارتن کنجاله سویا در انبار 2۵0لی رغم آنکه حداقل طالکش ادامه داد: ع

تومان  200هزار و  ۵هزارتن در بندر امام در حال ترخیص نهایی است، اما هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ  ۶00بالغ بر 
شودتوسط مرغداران خریداری می . 

وانیدبیشتر بخ مرغ تنها راه حل تعادل قیمت/ ورشکستگی مرغداران در راه استصادرات تخم :  
روبه کاهش است، بیان کرد: قیمت تخم مرغ به شدت در حال سقوط است به  قیمت تخم مرغ این مقام مسئول با اشاره به اینکه

هزار تومان خواهد رسید ۵ها به کمتر از طوریکه براساس پیش بینی . 
 800هزار و  ۷حداقل  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ های دامی در بازار آزاد،مه افزود: با توجه به نرخ کنونی نهادهوی در ادا

هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ است 2تا  800تومان است که این امر بیانگر زیان یک هزار و  . 
های صورت گرفته، صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع ان کرد: با وجود پیگیریبی ممنوعیت صادرات تخم مرغ طالکش با انتقاد از

 .است، در حالیکه مرغداران با مازاد تولید روبرو هستند و این موضوع فرآیند خوبی نیست
که هزار تن اعالم کرد و گفت: تا زمانی 1۵0مرغ را دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار مازاد ساالنه تولید تخم

ای جز کشتار مرغ زودتر از سن های مازاد صادر نشود، روند کاهش قیمت ادامه دار خواهد شد و در نهایت مرغداران چارهمرغتخم
 .مقرر ندارند

های اخیر مقداری تخم مرغ وارداتی در بازار توزیع شد که آثار روانی این موضوع گفت: در هفته واردات تخم مرغ وی با انتقاد از
کاهش قیمت دامن زدبر  . 

تن تخم مرغ وارداتی در بازار توزیع شد که این میزان ناچیز  ۵00تا  300این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: بنابر آخرین آمار 

در بازار را از بین برد قیمت تخم مرغ تعادل . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 2/1/1398تاریخ : 

هزار تن میوه تنظیم بازار عید توزیع شد ۳۹بیش از   
پرتقال در قالب طرح تنظیم بازار شب عید در پنج روز گذشته در استان های مختلف تن سیب و  442هزار و  39 -ایرنا -تهران

 .کشور توزیع شده است

های تأمین شده درصد مجموع میوه 58به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این میزان معادل 

تن  312مسون شمال و مقدار چهار هزار و تن پرتقال تا ۷41هزار و  19تن سیب درختی،  389هزار و  15شامل 

 .پرتقال والنسیای جنوب بوده که با قیمت های مصوب استانی برای مصرف عرضه شده است
های طرح تنظیم بازار در بیش از چهار هزار مرکز عرضه مستقیم، تا پانزدهم فروردین ماه ادامه خواهد توزیع میوه

 .داشت
  لینک خبر
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  زراعیولیدات ت
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – ۷/1/1398تاریخ  :

 همه انبارهای مرغ و گوشت تنظیم بازاری در سیل سالم ماند
گفت: با وجود جاری شدن سیل در بیشتر استان ها، انبارهای حاوی گوشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور  -ایرنا -تهران

 .قرمز، گوشت مرغ تنظیم بازاری و نهاده های دامی این شرکت خسارت ندیده است و در این زمینه نگرانی وجود ندارد
« شت مرغ تنظیم بازاری و امروز )چهارشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: گوشت قرمز، گو« حمید ورناصری

 .نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان تامین است و هیچ کمبودی در استان ها نداریم
این مسوول اضافه کرد: برای تنظیم بازار استان های سیل زده گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ مورد نیاز با قیمت های 

  .مصوب تامین شده است
یاز استان های سیل زده نیز تامین است و برای این استان ها سهمیه های جدید عرضه نهاده های دام وی تاکید کرد نهاده های مورد ن

  .و طیور حتی از محل ذخایر، ابالغ شده است تا تولیدکنندگان دچار کمبود نشوند
شته ارائه شد و حتی در ایام اسفندماه گذ 2۷مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور یادآوری کرد: سهمیه نهاده های استان ها از 

  .تعطیل نیز اداره های شرکت پشتیبانی امور دام باز بود تا نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان را توزیع کنند
تومان و ذرت و جو یک هزار و  450هزار و  2به گفته وی، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی با قیمت مصوب 

تومان است 350 .  
گفته وی، توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری در شب عید و ایام نوروز به گونه ای بوده که ثبات قیمتی  به

  .این محصوالت را در بازار آزاد به همراه داشته است
 11شت مرغ گرم هزار تومان، گو 33هزار تومان، منجمد گوساله  42وی یادآوری کرد: باید هر کیلوگرم گوشت گرم گوسفندی 

تومان به فروش برسد 500هزار و  10تومان و گوشت مرغ منجمد  500هزار و  .  
به گزارش ایرنا، بارش های سنگین روزهای گذشته موجب وقوع سیل در برخی نقاط کشور مانند استان های گلستان، مازندران، 

 .فارس، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد شد
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ : 

اعالم کنند ۱۵۱2مردم تخلفات را به  های خام دامی در ایام نوروز/طرح تشدید بر فرآورده  
های خام دامی در ایام نوروز، سازمان دامپزشکی طرح تشدید نظارت بهداشتی رفیعی پور گفت: با توجه به افزایش مصرف فرآورده

دهدها گسترش میخود را در استان . 
صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

ها در ایام نوروز خبر داد و گفت: در و رستوران های خام دامیفرآورده ، از طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضهخبرنگاران جوان
های خام دامی و مواد غذایی نسبت به ایام عادی سال با افزایش بیشتری مواجه است که به نوروز، مصرف فرآوردهتعطیالت  ایام

ها های بهداشتی از مراکز عرضه و رستورانهای گذشته در این ایام نظارتهمانند سال سازمان دامپزشکی همین خاطر اکیپ نظارتی
دهندرا گسترش میها ها و استاندر تمامی شهرستان ها، بخش . 

های مواد ها و فروشگاههای کشتارگاه، بسته بندی، مراکز عرضه سوپر مارکتفعالیت حوزه  های نظارتی در این ایاموی افزود: اکیپ
کنندغذایی را ارزیابی می . 

د داشتند که در نهایت طرح میلیون مرکز بازدی 2.۵رفیعی پور ادامه داد: در نوروز سال گذشته اکیپ سازمان دامپزشکی از بیش از 
میلیون کیلوگرم فرآورده خام دامی از چرخه مصرف خارج شود ۴ها باعث شد که بیش از تشدید نظارت . 

افزایش یافت/جلوگیری از کشتار غیرمجاز، اولویت سازمان دامپزشکی 9۶صادرات محصوالت دامی در سال  :بیشتربخوانید  
به صورت شبانه روزی مطرح کنند  1۵12از طریق سامانه   توانند شکایات خود رادم میبه گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور مر

های دامپزشکی طی بازدید از مراکز عرضه با خاطیان برخورد کند و پس از جمع آوری مواد غذایی، متخلفان را برای تا اکیپ
تکلیف به مراجع قضایی معرفی کند  تعیین . 

ها در حال تردد هستند و افراد با در طرح تشدید نوروزی با تابلو مشخص در شهر ازمان دامپزشکیس هایوی در ادامه افزود: اکیپ
توانند اطالعات الزم را به همکاران ما بدهند تا سال بدون مشکل را سپری کنیمها میدیدن این تابلو . 

د: همکاران ناظر بر ورود، ذبح، بسته به بازار بیان کر عرضه مرغ ناسالم رفیعی پور در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون
ها تا زمان عرضه به مراکز سردخانه و فروشگاه نظارت دارند، از این رو جای هیچ گونه بندی، حمل و نقل و جابه جایی مرغ

 .نگرانی برای غیر سالم بودن آن نیست
گیرد و ، باید با مجوز دامپزشکی این امر صورتشودبه گفته این مقام مسئول، زمانیکه محموله از مقصدی به مقصد دیگر جابه جا می

شوندها را برای تعیین تکلیف به دامپزشکی معرفی میکند و خودرودر غیر این صورت نیروی انتظامی از ادامه حمل جلوگیری می . 
عی از نظر ظاهر، های توزیای به افراد گفت: اگر مردم در هنگام خرید متوجه شدند که مرغرئیس سازمان دامپزشکی در توصیه

های نظارتی موضوع را تعیین اعالم کنند تا اکیپ 1۵12رنگ و بو دچار آلودگی و فساد هستند، بالفاصله موضوع را به شماره 
اندازند، برخورد شودتکلیف کنند و با خاطیانی که بهداشت عمومی را به خطر می . 

مستقر هستند و پس از تایید سالمت و مجوز  سازمان دامپزشکی همکاران رفیعی پور در پایان تصریح کرد: در میادین میوه و تره بار

دهندبهداشتی اجازه ترخیص می . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

ایرنا  – 12/1/98تاریخ :   
هزار راس دام در خوزستان در معرض خطر سیالب هستند۴۱۳  

 332روستای استان گفت:  115معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تهدید سیل برای دام های  -ایرنا  -اهواز 
انه ها هستندهزار راس دام سنگین در معرض خطر طغیان رودخ 81هزار راس دام سبک و  . 

 9محمد مشکورزاده روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: برای جابجایی دام های در معرض خطر سیالب، در 
  .شهرستان مکان هایی جانمایی شده است

(، زمین های وی افزود: در شوشتر منطقه میان بندان و بنه کاظم؛ در دزفول زمین های کشت و صنعت شهید بهشتی )کمپ دیلم
، زمین های نیشکر هفت تپه و شهرک انقالب؛ در شوش پشت ایستگاه راه آهن آهودشت، روبه روی (نیشکر کارون )شهرک خیبر

روستان نگران و زمین های نیشکر میان آب؛ در حمیدیه عرصه منابع طبیعی مسیر خسرج؛ در دشت آزادگان سه روستای ام الدبس، 
زمین های جفیر و چنانه؛ در شهرستان کارون مجتمع گاومیشداری سلمان فارسی )نیشکر سلمان  جلیزی و صگور؛ در هویزه در

فارسی(؛ در شادگان مجتمع دامپروری فارابی )نیشکر فارابی( و در شهرستان باوی احتماال پادگان شهید چراغی برای استقرار دام 
  .روستاییان در معرض خطر سیل درنظر گرفته شده است

هزار تن بیان کرد و گفت:تاکنون سه هزار تن علوفه تامین و توزیع  12همچنین نیاز علوفه دام های در معرض خطر را  مشکورزاده
  .شده و تالش می کنیم بقیه نیاز نیز تامین شود

، از بر اساس گزارش جهاد کشاورزی، روستاییان منطقه بامدژ در بخش مرکزی اهواز که سیالب رودخانه دز آنها را فراگرفته
فروردین که سه روستای بامدژ از توابع  11حضور نیافتن مسئوالن جهاد کشاورزی برای انتقال دام های خود شکایت کرده اند. تا 

اهواز زیر آب رفته و سایر روستاها نیز به تدریج در حال آبگرفتگی بودند، هیچکس از جهاد کشاورزی برای کمک به انتقال دام ها 
ه بود. به همین دلیل اهالی تمایلی برای تخلیه روستاهای در معرض خطر نداشتند)گاومیش( حضور نیافت .  

میلیون راس دام سبک دارد 2.۷هزار راس گاومیش، پنج هزار راس شتر و بیش از  85هزار راس گاو،  358خوزستان  .  
فروردین در این استان حالت فوق العاده اعالم کرده است 11استاندار خوزستان از  .  

ایط سدهای دز و کرخه بحرانی است. سازمان آب و برق خوزستان در روزهای اخیر با صدور اطالعیه هایی نسبت به وقوع سیل شر
روستا در حوضه 18روستا در حوضه کرخه،  51در حوضه رودخانه های دز، کرخه و کارون هشدار داده و اعالم کرده سه شهر و 

الب هستند و دستگاه های اجرایی باید آمادگی تخلیه آنها را داشته باشندروستا در حوضه کارون در معرض سی 18دز و  .  
روستای در معرض خطر جدی تخلیه  2۷روستای درمعرض خطر سیالب در استان  ۷1استاندار خوزستان یکشنبه شب گفت: از 

  .قرار گرفته است

روستاها در حال تخریب استدر پی افزایش خروجی سدهای دز، کرخه و گتوند علیا سیل بند بسیاری از  .  

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرگزاری فارس  – 15/1/98تاریخ :   

 هزار راس دام عشایر در سیل تلف شد  ۱۵
به زیرساخت های مناطق عشایری استان از جمله راه رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: سیل در لرستان خسارت های زیادی 

  .های عشایری وارد کرده است که عمده آن در مناطق عشایری شهرستان پلدختر است
، جلسه ستاد بحران سیل سازمان امور عشایر به پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 

یر منظور بررسی وضعیت سیالب در مناطق عشایری و خسارات وارده به عشایر و اتخاذ تصمیمات الزم برای امداد رسانی به عشا
فروردین ماه برگزار شد 1۴آسیب دیده چهارشنبه  . 

کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران در این نشست اظهار داشت: حجم سیل و خسارت های آن در استان های لرستان، 
 .ایالم، خوزستان، گلستان و کرمانشاه بیشتر از مناطق دیگر است

ادی به زیرساخت های مناطق عشایری استان از جمله راه های عشایری وارد کرده قندالی گفت: سیل در لرستان خسارت های زی
 .است که عمده آن در مناطق عشایری شهرستان پلدختر است

 .وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز اصلی عشایر لرستان به مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر و پالستیک و نایلون است
خوشبختانه در خوزستان در حوزه عشایر اتفاق خاصی نیفتاده است، خاطرنشان کرد: در مناطق عشایری با قندالی با بیان اینکه 

هشدارهایی که داده شد و اطالع رسانی های به موقعی که صورت گرفت، تقریبا همه عشایر آماده مقابله با سیل بودند و به ارتفاعات 
گزارش نشده استرفتند و خوشبختانه هیچگونه تلفات جانی تا کنون  . 

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به بازدید از مناطق عشایری سیلزده گلستان، گفت: در گلستان به دام، سرپناه و اتراقگاه ها 
و زیرساخت های مناطق عشایری خسارتی وارد شده بود که بخشی از آن غفلت خود مردم و بخشی نیز غفلت برخی از دستگاه ها 

مهیدات الزم را انجام نداده بودنداست که ت . 
هزار راس دام عشایر در سیالب های اخیر در سراسر کشور تلف شدند که عمده آن مربوط به  1۵وی اضافه کرد: در مجموع حدود 

 .استان گلستان است
د: پیش بینی های هواشناسی قندالی با اشاره به اینکه خوشبختانه امسال با توجه به بارندگی ها وضعیت مراتع کشور خوب است، افزو

 .این است که تا اواخر اردیبهشت ماه بارندگی های خوبی خواهیم داشت که البته این بارندگی ها تخریبی نخواهد داشت
گفتنی است هماهنگی با منابع طبیعی استان ها برای تنظیم تقویم کوچ و تاخیر در کوچ بهاره عشایر، اعزام ماشین های سنگین امور 

ستان های معین به استان های سیلزده، پیگیری ایجاد ظرفیت قانونی برای احداث سرپناه مطمئن برای عشایر از طریق عشایر ا
فراکسیون عشایری مجلس، و اعزام سه اکیپ به لرستان، ایالم و خوزستان برای بررسی وضعیت سیل در مناطق عشایری و برآورد 

مصوبات این نشست بودخسارت ها و نحوه خدمات رسانی به عشایر، از  . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرنگاران جوان  – 9/1/98تاریخ :   

 سال گذشته سال طالیی از نظر تولید مرغ بود/ ایران رتبه هفتم تولید گوشت مرغ در دنیا را داراست
را پشت های مرغداری از نظر تولید سال طالیی میلیون قطعه جوجه گوشتی در واحد 300با توجه به تولید بیش از یک میلیارد و 

 .سر گذراندیم
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار با  قیمت مرغ های پایانی اسفند، از هفتهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

خاص خود را برای این گرانی ها مطرح کردند  رو شد که هر یک از مسئوالن دالیلروبهروند صعودی در بازار  . 
ها قبل به سبب کمبود تولید مرغ بر واردات مرغ به منظور تنظیم بازار اصرار می ورزند، اما اگرچه مسئوالن وزارت صمت از ماه

طالیی می دانندمسئوالن وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته را از نظر تولید مرغ سال  . 
قیمت نهاده های دامی، نوسان نرخ گوشت قرمز و ازدیاد تقاضا برای خرید مرغ به  بسیاری از کارشناسان براین باروند که افزایش

عنوان ارزانترین محصول پروتئینی عامل اصلی گرانی مرغ در بازار به شمار می رود که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و 
با کنترل بازار مرغ، از نوسان قیمت جلوگیری کند  با توزیع نهاده با نرخ مصوب در نظر دارند که پشتیبانی امور دام . 

حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین میزان جوجه ریزی، روند توزیع نهاده های دامی و قیمت مرغ در بازار با خبر 
 :شویم

داراست ایران رتبه هفتم تولید گوشت مرغ در دنیا را  
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  

سال طالیی دانست و گفت: سال گذشته بیش از یک  گوشت مرغ ز نظر تولید، سال گذشته را ااقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
ها پرورش داده شد که به این ترتیب میزان قابل توجهی مرغ در کشور تولید و میلیون قطعه جوجه گوشتی در واحد 300میلیارد و 

 .عرضه شد
کیلو  28ت، افزود: براساس آمار به طور متوسط هر ایرانی در دنیا را داراس تولید گوشت مرغ وی با اشاره به اینکه ایران رتبه هفتم

 .گوشت مرغ در سال گذشته مصرف کرده است
میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: با توجه به نوسان گوشت قرمز و ازدیاد تقاضا  12۵رضایی میزان جوجه ریزی در فروردین را 

میلیون قطعه برسد 128یبهشت به شود که میزان جوجه ریزی در اردبینی میبرای خرید مرغ پیش . 
اختصاص ارز نیمایی به واردات نهاده دامی/افزایش تولید گوشت قرمز در راه استکش و قوس  :بیشتر بخوانید  

تومان بود که در سه ماه پایانی  2۵0یک هزار و  قیمت هر کیلو ذرت معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ابتدای سال گذشته
برابر این نرخ در بازار  3تا  2ده با ارز نیمایی و آزاد تومان رسید، در حالیکه واردات نها 3۵0سال با کمی افزایش به یک هزار و 

 .بود
های جدید در بحث تامین و نقل و انتقال ارز مشکالت خاص خود را دارد، افزود: البته وزارت وی با اشاره به اینکه اعمال تحریم

به کار گرفته است چرا که در کنار جهاد کشاورزی، دولت و بانک مرکزی تمام تالش خود را در خصوص تسهیل نقل و انتقال ارز 
های دامی به های دامی، مرغ اجداد و مواد ژنتیک مورد نیاز باید وارد شود که براساس آمار، مرغ اجداد و مواد ژنتیک و نهادهنهاده

 .اندازه کافی و به موقع وارد شده است
هزار تومان غیر واقعی است 1۶فروش مرغ با نرخ باالتر از   

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردر گفت هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی عظیم حجت عضو گروه اقتصادی  

ها و روند های اخیر با آغاز فعالیت کشتارگاهدر روز قیمت مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: ،باشگاه خبرنگاران جوان
با سیر نزولی در بازار روبرو شده است عادی عرضه مرغ در سطح کشور،قیمت مرغ . 

تا  1۵ها هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 11تا  800هزار و  10وی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
نرخی  2های باالتر غیر واقعی است و در نهایت موجب شده تا بازار به سمت رد و افزود: فروش با نرخهزار تومان اعالم ک 1۶

 .بودن پیش رود
نوسان چندانی  قیمت مرغ شود کههای تولید پیش بینی میهای اخیر و هزینهحجت ادامه داد: با توجه به جوجه ریزی مناسب در ماه

چوب حرکت کند در بازار نداشته باشد و در این چار . 
در بازار همچنان باالست، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی از اواخر  های دامیقیمت نهاده این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که

بود که توان امیدوار دهد که با استمرار این روند میها قرار میها و اتحادیههای دامی با نرخ مصوب را در اختیار تشکلاسفند نهاده
 .تولید با شرایط عادی به کار خود ادامه دهد
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توان امیدوار بود که قیمت مرغ به سبب با نرخ مصوب می توزیع ذرت و کنجاله سویا های دامی وبه گفته وی، با مدیریت بازار نهاده
های تولیدبه تعادل برسدکاهش هزینه . 

های دامی در بازار آزاد همچنان باالست، بیان کرد: با توجه نکه قیمت نهادهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به ای
به آنکه قیمت کنونی ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد اختالف معناداری با نرخ مصوب دارد، از این رو هر چه قدر سهمیه عرضه 

رسدها با نرخ بازار آزاد به حداقل مینهادهها افزایش یابد، فاصله قیمت مصوب دان از سوی پشتیبانی امور دام به تشکل . 
نرخی است/ نیازی به واردات مرغ نداریم 2های دامی در بازار همچنان قیمت نهاده  

ورزیصنعت، تجارت و کشا وگو با خبرنگاردر گفت محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گروه اقتصادی  

همچون ذرت و کنجاله سویا با  های دامیتوزیع نهاده های دامی خبر داد و گفت: اگرچه، از بهبود توزیع نهادهباشگاه خبرنگاران جوان
در مضیغه هستندنرخ مصوب تا حدی بهبود یافته است، اما مرغداران همچنان در یک ماه اخیر  . 

 800نرخی است، افزود: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  2در بازار همچنان  های دامیقیمت نهاده وی با اشاره به اینکه
شود در حالیکه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و هزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۵تا  800هزار و  ۴و کنجاله سویا 

تومان است ۴00هزار و  2سویا  و کنجاله 3۵0 . 
یوسفی درباره تاثیر عرضه مرغ با نرخ مصوب از سوی پشتیبانی دام بر بازار بیان کرد: پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار 

بار  تومان در میادین میوه و تره ۵00هزار و  10و مرغ منجمد با نرخ  ۵00هزار و  11اقدام به عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب 
 .کرد و در صورت عدم توزیع مرغ با نرخ مصوب، شاهد افزایش چشمگیر قیمت مرغ در بازار بودیم

نداریم، گفت: با توجه به روند مناسب تولید و  واردات مرغ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به
رورتی ندارد. هر چند که مسئوالن برای تنظیم بازار ماه رمضان پیش های مرغداری، واردات مرغ ضهای واحدجوجه ریزی ظرفیت

 .بینی کردند که واردات صورت گیرد
در ایام نوروز وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه در سه ماه پایانی سال گذشته به  توزیع مرغ وی با اشاره به اینکه کمبودی در

هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید  180ه جوجه ریزی شد که به ترتیب ماهانه میلیون قطع 12۵تا  100طور متوسط هر ماه 
شود، از این رو کمبودی در عرضه مرغ نداریممی . 

های اخیر نسبت به مدت مشابه ماه اخیر را تکذیب کرد و افزود: میزان جوجه ریزی در ماه 2این مقام مسئول کاهش جوجه ریزی در 
های هنگفتی ش یافته است و تنها برخی افراد با مطرح کردن چنین موضوعاتی در نظر دارند که سوددرصد افزای 2۵تا  20سال قبل 

 .را به جیب بزنند
ها تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی تولید، عرضه هزار تومان در برخی خرده فروشی 20یوسفی با انتقاد از عرضه مرغ با نرخ 

ها ناشی از سودجویی مغازه داران و اجحاف در حق مصرف کنندگان برخی خرده فروشی هزار تومان به باال در 20مرغ با نرخ 
 .است

 ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دارد/ بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاردر گفت برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گروه  

نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ، از استمرار ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنوناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
10 مرغداری های باالتر به معنای هزار تومان بوده و عرضه با نرخ 1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 800هزار و  

 .حباب کاذب قیمت است
های ها بعید است که نوسان خاصی طی روزوی افزود: با توجه به روند مناسب عرضه و رفع مشکالت حمل و نقل از سوی استان

 .آتی در بازار مرغ اتفاق بیفتد
هزار  1۶ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵00هزار و  10چهارآیین نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 

 .تومان اعالم کرد
های مرغداری خبر داد و گفت: با وجود قیمت مناسب جوجه یکروزه، درصدی جوجه ریزی در واحد 1۵این مقام مسئول از کاهش 

های دامی و ترس از آینده رغبتی به جوجه ریزی ندارند و شماری از مرغداران از جوجه ریزی مبود نهادهاما مرغداران به سبب ک
شودهای خود انصراف دادند که در چند روز آینده آمار نهایی جوجه ریزی فروردین مشخص میواحد . 

تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک  های دامی در بازار همچنان ادامه دارد،وی با اشاره به اینکه نوسان قیمت نهاده
ها شود که در برخی موارد امکان دسترسی مرغداران با این نرخهزار تومان در بازار آزاد عرضه می ۵وکنجاله سویا  8۵0هزار و 

زندها بر کاهش تولید دامن میوجود ندارد که در نهایت فضای نااطمینان در تامین نهاده . 
 
  لینک خبر
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  تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان  – ۶/1/1398تاریخ : 

 عشایر از آب سیالب برای تغذیه دام استفاده نکنند/ فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته در کشور
 .حقیقت گفت: عشایر به هیچ عنوان از آب سیالب برای تغذیه دام خود استفاده نکنند، چرا که احتمال بیماری عفونی وجود دارد

صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارایش هواشناسی کشاورزی در گفتمسعود حقیقت، مدیر کل شبکه پ گروه اقتصادی  

همچنان ماندگار است، اظهار کرد: تا روز تا اواخر هفته در کشور  سامانه بارشی ، با اشاره به اینکهباشگاه خبرنگاران جوان
 .چهارشنبه سامانه بارشی در جنوب، جنوب غرب و نوار شمالی کشور همچنان فعال است

اقدام خاصی را نمی توانند انجام دهند، مگر اینکه از قبل   و آب گرفتگی معابر، کشاورزان بارش های سیل آسا وی افزود: با توجه به
باشند تمهیداتی را فراهم کرده . 

توصیه می شود که به هیچ  عشایر حقیقت در توصیه ای به عشایر گفت: با توجه به سیالب های اخیر و آب گرفتگی رودخانه ها به
 .عنوان از آب سیالب برای تغذیه دام خود استفاده نکنند چرا که احتمال بیماری های عفونی وجود دارد

در مزارع/ کشاورزان هشدارها را جدی بگیرند هشدار نسبت به شیوع زنگ گندم :بیشتر بخوانید  
به ویژه در نوار جنوبی   مدیر کل شبکه پایش هواشناسی ادامه داد: در مناطقی که بارندگی هنوز آغاز نشده است، به کشاورزان

 .توصیه می شود که نسبت به پاکسازی راه آب مزارع و باغات خود اقدام کنند تا خسارت کمتری به مزارع وارد شود
در استان های جنوب و جنوب غرب هشدار داد و گفت: بعد از اتمام بارش ها به گندمکاران توصیه  شیوع زنگ گندم وی نسبت به

می شود که نسبت به صد مزارع خود اقدام کنند و در صورت هر گونه آلودگی پس از مشورت با کارشناسان نسبت به سم پاشی 
 .مزارع خود اقدام کنند

ل با اشاره به اینکه در برخی مناطق به سبب بارش های سنگین احتمال سیالبی شدن رودخانه ها و آب گرفتگی معابر این مقام مسئو
وجود دارد، اظهار کرد: براین اساس کشاورزان نسبت به پاکسازی زه کشی ها اقدام کنند تا خسارت کمتری به مزارع و باغات وارد 

 .شود
تاثیر چندانی در کاهش خشکسالی ندارد، گفت: اگرچه از دیدگاه هواشناسی بارش ها نرمال و  حقیقت درباره اینکه بارش های اخیر

قدری بیش از نرمال است، اما شدت بارش ها به حدی بوده که به سرعت از دسترس منطقه خارج شده است و نفوذ چندانی در سطح 
 .آب های زیر زمینی نداشته است

نسبت  میزان بارش های پیش رو خبر داد و گفت: افزایشدر ماه های نرمالبارش ان از استمرارمدیر کل شبکه پایش هواشناسی در پای

های اخیر باشدهای کشاورزان ناشی از کمبود منابع آبی در سالتواند تا حدودی التیام بخش زخمبه مدت مشابه سال قبل می . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

م در سیل اخیر تلف شدهزار دا ۳بیش از   
هزار کلونی زنبور عسل و یک میلیون قطعه انواع طیور اعم از تخم گذار، مادر و  ۴هزار دام،  3رفیعی پور گفت: تاکنون بیش از 

 .گوشتی از بین رفته یا دچار خسارت شدند
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

های سنگین در های اخیر سیالب، درباره جزئیات خسارات سیل به زیر بخش های دام و طیور اظهار کرد: در روزخبرنگاران جوان
شد که  های دامیواحد های کشور از جمله گلستان، مازندران، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد منجر به بروز خسارت بهاستان برخی

هزار کلونی زنبور عسل و یک میلیون قطعه انواع طیور اعم از تخم گذار، مادر و گوشتی از بین  ۴هزار دام،  3تاکنون بیش از 
 .رفته یا دچار خسارت شدند

های دام و طیور و های سازمان هواشناسی، اطالع رسانی الزم را به واحدهشدار افزود: سازمان دامپزشکی بالفاصله در پیوی 
های تولیدی به سن بازار رسیدند، های انجام داده است و چنانچه در حوزه طیور مرغها و آبزیان برای اعمال مراقبتزنبورستان

حتمال سیالب وجود دارد، اقدام کنند تا تلفات به حداقل برسدهایی که انسبت به تخلیه در مرز . 
 کش و قوس اختصاص ارز نیمایی به واردات نهاده دامی/افزایش تولید گوشت قرمز در راه است :بیشتر بخوانید

رسی توسط ستاد ها امکان دسترسی وجود ندارد و به محض اعالم دستدر برخی روستا شدت سیالب رفیعی پور ادامه داد: با توجه به
های دام و طیور، آبزیان و های سازمان دامپزشکی برای ارزیابی و برآورد خسارت در حوزه تلفات واحدبحران استان ها، نیرو
های سیل زده مراجعه خواهند کردزنبور عسل به محل . 

تان و گلستان متاثر از سیل دچار مزرعه در استان لرس ۴0بیش از  بخش آبزیان رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه در
خسارت شدند، بیان کرد: پنج کارخانه خوراک دام و طیور در استان گلستان به سبب وقوع سیل دچار خسارت شدند که پس از امکان 

ها انجام شدها برآورد خسارت این واحددسترسی به واحد . 
ای سازمان و مجامع بین المللی در زمان وقوع بحران سیل پس از هبه گفته وی، همکاران سازمان دامپزشکی مطابق با دستور العمل

ماه از زمان واکسیناسیون قبلی گذشته است، بالفاصله نسبت به واکسیناسیون سیاه  ۶در صورتی که  های دام و طیوربازدید ازواحد
ها اقدام های ستاد بحران شهرستانزخم و شاربن و در صورت تلفات نسبت به جمع آوری و دفن بهداشتی با همکاری دیگر دستگاه

کنندمی . 
های معین اعالم کرد و گفت: های خراسان رضوی، سمنان، تهران، ایالم و کردستان را به عنوان استاناین مقام مسئول استان

دام و طیور کنند تا خدمات رسانی به موقع در خصوص معدوم سازی تلفات های معین با همکاری سازمان بسیج کشور تالش میاستان
های سیل زده اعزام شوندهای واکنش سریع به محلرا داشته باشند و به محض اعالم ستاد بحران با تیم . 

وی در پایان میزان واکسن و ماده ضد عفونی کننده در استان های سیل زده را بیش از نیاز دانست و افزود: اکیپ های واکنش سریع 

بحران دارو، خودرو، نیروی انسانی و سم را به استان های سیل زده برسانند آمادگی دارند تا در صورت اعالم ستاد . 
 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرگزاری فارس  -۷/1/1398تاریخ : 

استان کشور  6جزییات خسارات سیل به زیربخش دام و طیور در   
استان کشور تا مورخ  ۶رییس سازمان دامپزشکی کشور جدیدترین گزارش خسارات ناشی از وقوع سیل به زیربخش دام و طیور در 

را اعالم کرد 98فروردین  ۶ . 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی پور، رییس این سازمان که طی 

های دولتی و خصوصی به بهره برداران و همچنین سایر خدماتی که پیگیر وضعیت خدمات رسانی همکاران بخشروزهای اخیر 
گزارش خسارات ناشی  98فروردین  ۶زده بوده است، عصر سه شنبه همکاران دامپزشکی در کمک به بهداشت عمومی مناطق سیل

استان کشور را اعالم کرد ۶از وقوع سیل در  . 
بخش دام سبک، دام سنگین، تک سمی، نیمچه گوشتی، مادر و تخمگذار، آبزیان و  ۷دسته بندی خسارات وارده در رفیعی پور با 

های مازندران، گلستان، کرمانشاه، لرستان، کهکیلویه و بویر احمد و خراسان شمالی به ترتیب کندوی زنبورعسل اعالم کرد: در استان
راس دام سبک تلف شده اند، افزود: این در حالی است که در  ۴۵00موع و در مج ۵۶۵و  120، 1۶، ۴۶، 2۴۴۴،  1309
و  ۶2های سنگین به ترتیب با راس دام سنگین تلف شده است که بیشترین تعداد تلفات دام 13۶های یاد شده و طی همین مدت استان

راس و کرمانشاه با  1۵های خراسان شمالی با های گلستان و مازندران بوده و کمترین سهم تلفات نیز سهم استانراس سهم استان ۵8
های لرستان و کهکیلویه و بویراحمد رخ نداده فقط یک راس دام سنگین بوده که در این میان موردی از تلفات دام سنگین در استان

 .است
ر مورد کندوهای عسل های 'تک سمی' نیز فقط یک مورد تلفات رخ داده است، تصریح کرد: دوی با اشاره به اینکه در دسته دام

کندو خسارت دیده است که با فاصله بسیار زیادی این خسارت شامل حال کندوهایی شده که در استان  ۵9۷۵معدوم شده از سیل نیز 
کندوی خسارت دیده نیز در استان  29۵کندو در استان مازندران و  ۵۶80مازندران مستقر بوده اند؛ به گونه ای که از این تعداد 

بوده استگلستان  . 
قطعه  ۵00هزار و  8۴1رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در مجموع خسارات وارده در حوزه دامپزشکی در مجموع 

های طیور اعم از نیمچه گوشتی، مادر و تخمگذار تلف شده اند، اضافه کرد: بیشترین سهم این خسارت به لحاظ تعداد شامل حال نیمچه
های گنبد کاووس، آق قال، های شهرستانهزار قطعه سهم مرغداری ۵9۴قطعه بوده است که آن هم با  ۵00 هزار و ۶83گوشتی با 

های نامبرده به جز واحدهای نیمچه گوشتی ساری و جویبار بندر ترکمن، گمیشان و آزاد شهر در استان گلستان بوده و در سایر استان
تلفاتی گزارش نشده استهزار قطعه بوده است،  89در استان مازندران که  . 

هزار قطعه مرغ تلف  1۵8های مادر و تخمگذار نیز اعالم کرد: از مجموع رفیعی پور در مورد میزان خسارات وارده به مرغداری
هزار قطعه  80واحد در استان های مازندران و گلستان دستخوش خسارت شده که با اندکی تفاوت این نسبت به صورت  ۴شده، تعداد 

های گمیشان و آق قال در استان گلستان بوده هزار قطعه در دو واحد شهرستان ۷8احد شهرستان بابلسر استان مازندران و و 2در 
 .است

هکتار  ۵00هکتار مزرعه سردابی و  9۴دهنده آبزیان هم اعالم کرد: رفیعی پور در مورد خسارت وارده به واحدهای پرورش
کرمانشاه، لرستان، کهکیلویه و بویراحمد خسارت دیده اند که بیشترین تعداد مزرعه خسارت های گلستان، مزرعه گرمابی در استان

هکتار در مزارع شهرستان گنبدکاووس رخ داده است ۵00دیده به میزان  . 
در  بنابراین گزارش، از آنجا که خسارت سیل زودتر از همه گریبان هموطنان گلستانی ما را گرفت، رییس سازمان دامپزشکی کشور

کارخانه داروسازی، خوراک  1۶اشاره به سایر مراکز مرتبط خسارت دیده در استان گلستان نیز مواردی نظیر تخریب و آب گرفتگی 
واحد انبار نگهداری خوراک در شهرستان آق قال؛ تخریب  ۶واحد در شهرستان های کردکوی و آق قال؛ تخریب  1۶و مکمل سازی 

واحد  9۴های آزادشهر و گنبد کاووس؛ تخریب سالن و ابنیه نگهداری دام در واحد شهرستان 12سالن و ابنیه نگهداری طیور در 
ان آق قال را برشمردواحد شهرست 2های آزادشهر، مراوه تپه و رامیان و تخریب و آب گرفتگی کارخانه جوجه کشی در شهرستان . 

  لینک خبر
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 خاک
 ایرنا  – 13/1/98تاریخ : 

 فرسایش خاک، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور
دهد و فرسایش خاک فرایندی منفی و غیرطبیعی است که در مناطق خشک، نیمه خشک و مناطق سیالب زده رخ می -ایرنا  - تهران

 .منجر به از دست رفتن حاصلخیزی خاک می شود تا جایی که نه تنها دیگر گیاهی نمی روید بلکه به بیابانی شدن اراضی می انجامد
ک برای تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است؛ در دنیا بیش از هرچیز به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حفظ خا

به موضوع حفاظت از منابع پایه همچون خاک، آب و هوا پرداخته می شود؛ زیرا مطالعات نشان می دهد که سرعت فرسایش، 
 ۵00سانتی متر خاک به طور متوسط بیش از آلودگی و تخریب خاک سریع تر از تجدید آن است؛ به طوری که برای تشکیل یک 

 .سال زمان نیاز است
است که فرسودگی و از بین رفتگی مداوم را در پی دارد و خاک سطح زمین )انتقال در واقع فرسایش فرآیند نابودی تدریجی یک ماده 

ک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر منتقل ای به نقطه دیگر( توسط آب یا باد از بستر خود جدا شده و به کمک ییا حرکت آن از نقطه
 .می شود

تن خاک در هر یک هکتار مورد فرسایش قرار می گیرد؛ در حالی که  16.۷بر اساس یافته های ایستگاه های رسوب سنجی، ساالنه 
تن در هکتار است 2.5متوسط جهانی آن  . 

کیلومتر مربع وسعت است که از شمال با جمهوری  19۵،۶۴8،1ایران، کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با 
آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و همچنین از شمال به 

مناطق مهم استخراج نفت و  شود، که دو منطقٔه نخست ازدریای خزر )کاسپین( و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می
 .گاز در جهان به شمار می رود
درصد از مساحت کل کشور را شامل می شود بنابراین  82.83میلیون هکتار است که  134.3مساحت کل منابع طبیعی ایران 

ه استمیلیون هکتار محاسبه شد 32میلیون هکتار و بیابان  84میلیون هکتار، مراتع  14مساحت جنگل های کشور حدود  . 
کمبود بارندگی ها به میزان یک سوم متوسط جهانی بارش ها، تبخیر سه برابری منابع آب نسبت به میانگین جهانی و تغییر کاربری 

 .ها از دیگر معضالتی است که آب و خاک کشورما را تهدید می کند
کشورها جهان روبروست که به اعتقاد  ایران درحالی با معضل محدودیت منابع آبی و فرسایش سه برابری خاک نسبت به سایر

 .کارشناسان حفاظت از خاک، این منبع پایه نگهداشت منابع آبی محسوب می شود
خاک یکی از مهم ترین منابع طبیعی هر کشور است که فرسایش آن نه تنها سبب فقر خاک و متروک شدن مزارع می شود بلکه می 

؛ زیرا با رسوب مواد در آبراهه ها، مخازن سدها، بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها تواند خسارات جبران ناپذیری را به جا بگذارد
شود نیز زیان های فراوانی را سبب می . 

استفاده نادرست از عرصه های منابع طبیعی، کشاورزی ناصحیح در دیمزارها، اراضی شیب دار، با نحوه شخم زنی، بهره برداری 
و سدسازی های اشتباه، شوری و آلودگی، تغییر کاربری، وجود کربن، زمین لغزش در اثر نادرست از معادن، جاده سازی ها 

جابجایی خاک معادن، رعایت نکردن اصولی ابنیه ها و ساخت و ساز های عمرانی ، فشار دام در مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی 
ون کارون، کرخه و سفید رود متفاوت از سایر مناطق از عوامل مهم در تشدید فرسایش خاک است که حتی در برخی حوزه ها همچ

 .دیگر بیشتر است
گفته ها حاکی از آن است که در سالهای اخیر برای سدسازی ها در کشور هزینه های زیادی صرف شده تا جایی که هزینه ساخت 

د که رقم قابل توجهی استیک سد با کل اعتبارات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ظرف دو سال برابری می کن . 
میلیون مترمکعب از مخازن سدها با رسوب پر می شود در حالی که ساخت سد برای  200همچنین ساالنه عالوه بر تبخیر آب، حدود 

ذخیره سازی آب است، البته اکثر کشورهای جهان با این مشکل روبرو هستند اما اهمیت موضوع برای ایران که با مشکل کمبود آب 
سایش باالی خاک مواجه است، بیشتر احساس می شود زیرا به همراه آب و خاک بخش قابل توجهی منابع ملی و سرمایه های و فر

 .کشور از دست می رود
برای حفظ خاک در بحث اکوسیستم تثبیت پوشش گیاهی و حفظ آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا وقتی خاک را از دست 

زیر زمینی از آب پر نمی شود و آب به سرعت از دسترس خارج می شود و دیگر محلی برای نگهداری آب می دهیم، دیگر مخازن 
وجود ندارد، بنابراین کوچکترین بارندگی به سرعت تبدیل به سیل می شود که خسارت های جبران ناپذیری دیگری را پدید می آورد؛ 

بتوانیم خاک را به عنوان بستر نگهداری آب حفظ کنیم این بدان معناست که اگر بخواهیم آب داشته باشیم، باید . 
معضل دیگر ناشی از فرسایش خاک، پدیده فروچاله ها است که کشاورزی و حیات را به خطر می اندازد، زیرا با وجود افزایش 

 .بارندگی ها، دیگر امکان احیای اراضی وجود نخواهد داشت
بیعی و استراتژیک کشور است که خروج این منبع تجدید ناپذیر از کشور عالوه بر خاک حاصلخیز کشاورزی از منابع پایه، ذخایر ط

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول و دوم فروردیناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

68 http://awnrc.com/index.php 

پیامدهای زیست محیطی، ضربه به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و می تواند در آینده منافع ملی کشور را با مخاطرات جدی 
 .مواجه سازد

گردها در مناطق جنوبی کشور مواجه ایم با معضل خروج با وجود مشکالت عدیده کشور در بحث فرسایش خاک که با پدیده ریز
خاک حاصلخیز از کشور و قاچاق نیز روبرو هستیم زیرا این که منع قانونی برای صادرات و خروج خاک از کشور وجود ندارد؛ 

ایه الیحه حفاظت آمار گمرک جمهوری اسالمی نیز نشان می دهد که خاک حاصلخیز از مبادی قانونی خارج نمی شود اما پیش از ار
از خاک، خروج قاچاقی خاک از کشور وجود داشت زیرا حدود پنج سال پیش معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت در 

 .نامه ای به گمرک جمهوری اسالمی ایران خواستار ممنوعیت خروج خاک از کشور شده بود
در جزیره هرمز که خروج آنها از کشور به وزارت صنعت،  هرچند که کشور دارای خاک های معدنی است همانند خاک های رنگی

معدن و تجارت مربوط می شود و احتمال آن می رود که از مبادی رسمی کشور خارج شود، اما با این وجود حتی اگر خاک معدنی 
 .هم که باشد به نظر می رسد خروج آن به معنای خروج منابع طبیعی و خاک فروشی است

ان براین باورند که اگر فرض کنیم حتی سالی یک میلیون تن خاک به صورت قاچاق از کشور خارج می شود، البته برخی کارشناس
 .در مقایسه معضل فرسایش خاک مقدار ناچیزی است

این درحالیست که آزمایش های خاک ما نشان می دهد که به طور معمول خاک حاصلخیز و مواد آلی کمی داریم از این رو اصالح 
به حفاظت و مدیریت نیاز دارد تا قدرت باردهی و حاصلخیزی خاک افزایش یابد خاک کشور . 

به همین منظور مطالعات محققان نشان می دهد که عملیات آبخیزداری تنها راهکار کنترل فرسایش خاک است تا فرسایش های ناشی 
است زیرا اگر آبخیزداری جدی گرفته نشود، هر مدلی را از سیل و رسوبات و باد کاهش یابد که همه اینها نیازمند منابع مالی متناسب 

 .برای حفظ آب اجرا کنیم با چالش مدیریتی مواجه خواهیم شد
میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه این  ۷00بنابراین به دلیل اهمیت موضوع آبخیزداری در کشور امسال مبلغ 

یلیارد تومان از این منابع با توزیع استانی برای جلوگیری از فرسایش و رسوب خاک و م 280تا  2۷0طرح پیش بینی شده که حدود 
 .جاری شدن سیل در کشور هزینه خواهد شد

اکنون با مشکل بی توجهی به موضوع آبخیزداری در کشور روبرو هستیم زیرا باید منابع بیشتری را برای موضوع کنترل فرسایش 
 .رسوب و مدیریت آب هزینه کنیم

در واقع به دلیل اهمیت خاک و تبیین جایگاه آن در بین افکار عمومی، عالوه بر تایید نهایی الیحه حفاظت از خاک در شورای نگهبان 
سال، به تازگی اداره کل دفتر خاک وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارائه خدمات تخصصی و مهندسی کشاورزی  12آن هم پس از 

تواند حساسیت مسئوالن و مردم را در پی داشته باشد فعالیت خود را آغاز کرد که می . 
خاک کشاورزی کشور نیازمند اصالح و مدیریت صحیح است، اکنون مناطق مختلف کشور ما دارای خاک های آلی، متوسط و حتی 

 .نامرغوب است که کیفی ترین خاک ها به مناطق شمالی، زاگرس و البرز مربوط می شود
ک که در انتظار تایید شورای نگهبان است، می تواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، ابالغ قانون حفاظت از خا

 .بحران منابع آبی، تغییر کاربری، فرسایش، آلودگی و حتی قاچاق خاک تبدیل شود
  لینک خبر
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 خرما
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ :

هزار تومان ۳۰برابر نرخ واقعی است/ قیمت هر کیلو خرما  ۳قیمت خرما   
ربط باید نظارت را مسئوالن ذیشود، برابری بیش از قیمت واقعی در بازار عرضه می 3موسوی گفت:با وجود آنکه خرما با نرخ 

 .در بازار افزایش دهند
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاراصغر موسوی، دبیر انجمن خرما در گفتعلی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

قیمت باالی خرمادر بازار اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو خرما به سبب سودجویی دالالن و عوامل واسطه با  ، با انتقاد ازجوان
هزار تومان از  ۵تا  2شود در حالی که در ابتدای فصل برداشت به نرخ هزار تومان در بازار عرضه می 30تا  2۷های نرخ

 .کشاورزان خریداری شده است
شود مسئوالن ذی ربط باید نظارت را در برابری بیش از قیمت واقعی در بازار عرضه می 3ود: با وجود آنکه خرما با نرخ وی افز

قیمت  ها مملو از خرما است و نمیدانیم بر اساس چه منطقیبازار افزایش دهند و از سودجویی دالالن جلوگیری کنند چرا که سرد خانه
است این میزان افزایش یافته خرما . 

هزار تن از این میزان در  ۵۵0تا  ۵00میلیون تن اعالم کرد و گفت: همه ساله  1را  9۷-9۶در سال زراعی  تولید خرما موسوی
شود که امسال اختالف قیمت ارز با دالر زمینه را برای رونق هزار تن به بازار هدف صادر می 130تا  80داخل مصرف و 

 .صادرات فراهم کرد
هزار تن از میزان تولید خرما به سبب نبود فرآوری و تولید به  ۴00تا  3۵0ما ادامه داد: بر اساس آمار همه ساله دبیر انجمن خر

گیردخوراک داممورد استفاده قرار می عنوان . 
دالر 2.۵راه اندازی صندوق خرما راهکار کنترل قیمت در بازار/ قیمت هر کیلو خرما صادراتی  :بیشتر بخوانید  

در ابتدای فصل را راه کار تنظیم بازار این محصول برشمرد و گفت: همه ساله باغداران به سبب کمبود  د توافقی خرماخری وی به
کنند مه همین امر زمینه را برای افزایش نقدینگی از چند ماه مانده به فصل برداشت اقدام به پیش فروش محصول خود به دالالن می

تواند از نوسان قیمت و پیش فروش محصول قبل لی که دولت با وعده خرید توافقی از باغداران میکند در حاقیمت در بازار فراهم می
 .از زمان برداشت به دالالن جلوگیری کند

های کنترل قیمت در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه راه اندازی را یکی دیگر از راه کار راه اندازی صندوق خرما موسوی
تواند در تعادل قیمت و آرامش بازار تاثیر بسزایی کند از این رو میالالن و واسطه گران را از بازار کوتاه میاین صندوق دست د

 .داشته باشد
به بازار نداریم تصریح کرد: البته با استمرار روند سودجویی  عرضه خرما این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در

هزار تومان برسد 3۵شود که قیمت خرما در ماه رمضان به باالی یش بینی میدالالن و واسطه گران پ . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 ایرنا  – 9/1/98تاریخ :

قیمت خرید گندم و کلزا در دستور کار دولت است افزایش  
محصول گندم و کلزا در دستور کار  2معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زارعت گفت: افزایش خرید تضمینی  -ایرنا-اردبیل 

رنددولت قرار دارد تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه بیشتر گام های مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بردا . 

به گزارش ایرنا، عباس کشاورز روز جمعه در جریان بازدید مجریان طرح محوری گندم و توسعه دانه های روغنی از 

 .مزارع منطقه مغان افزود: سیاست دولت بر اساس توسعه کشت دانه های روغنی و همچنین گندم استوار است
ندگان در سه سال گذشته در تولید گندم خوکفا بودیم و در درسایه سعی و اهتمام بهره برداران و تولید کن :وی بیان کرد

  .سال چهارم خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک و مهم را با موفقیت پشت سرخواهیم گذاشت
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زارعت جهاد کشاورزی اضافه کرد: گام مهم و اساسی در بخش کشاورزی رساندن 

ی در تولید دانه های روغنی است زیرا کشورمان وابستگی بسیار شدیدی به واردات آن دارد و به همین کشور به خودکفای

 .دلیل افزایش تولید در دانه های روغنی یکی از اهداف مهم و چالش های پیش روی بخش کشاورزی است
ل تکثیر ارقام پر محصول و او اظهار کرد: مسئوالن با همکاری شرکت های خارجی و همچنین شرکت های داخلی در حا

مقاوم کلزا به بیماریها و آفات هستند به همین دلیل امیدواریم که کشورمان در آینده ای نزدیک به واردات انواع بذور کلزا 

 . بی نیاز باشد
می او گفت: در انتقال دانش فنی واردات بذور مرغوب و مورد نیازبه محصول استراتژیک و مهم کلزا گام های بسیار مه

 .برداشته شده است
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در جریان سفر به استان اردبیل از مزارع شهرستان های بیله سوار ، 

 .پارس آباد و گرمی مغان بازدید کرد
  لینک خبر
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 خرید تضمینی/ خدمات 
 خبرگزاری فارس  – 14/1/98تاریخ : 

 بررسی پیشنهاد وزارت جهاد برای اجرای سیاست قیمت تضمینی درباره ذرت و جو در دولت 
  

براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی که در کمیسیون اقتصاد دولت در حال بررسی است، سازمان برنامه و بودجه موظف است 
 1398ما به التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصوالت ذرت و جو را از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 

  .پرداخت نماید
 

تعیین کاالی ذرت و جو برای عرضه در بورس کاال»وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد  به گزارش خبرگزاری فارس، را برای  «

 .بررسی به دولت ارسال کرده است
براساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کاالی ایران، سازمان برنامه و بودجه موظف است ما به التفاوت 

صوالت ذرت و جو را به عالوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمیمی مح
کل کشور تامین پرداخت نماید 1398مصوب قانون بودجه سال  . 

هزار میلیارد لایر تسهیالت بانکی  12های عامل معادل همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک
های تنظیم بازار و قیمت تضمیمی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاسترا  1398برای سال 

امور دام کشور قرار دهد و این شرکت مجاز است با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه التفاوت قیمت تضمیمی با قیمت معامله 
ن شده پرداخت کندشده در بورس کاال را از محل اعتبارات تعیی . 

براساس این پیشنهاد به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصوالت  پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، به گزارش
استراتژیک، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان 

گیری، در تابلوی بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید ا حداکثر دو هفته پس از تحویلاقدام و مازاد بر آن ر
 .و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام نماید

 گفتنی است هم اکنون این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است
 
  لینک خبر
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 خبرگزاری فارس  – 3/1/1398تاریخ : 

هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان گلستان خسارت زد  ۵۰سیل به   
هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان خسارت وارد کرده است ۵0سیل در استان گلستان به بیش از  .  

رح به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بازید مهندس علیرضا مهاجر مجری ط
اسماعیل اسفندیاری پور مجری گندم وزارت جهاد کشاورزی از مناطق سیل زده استان گلستان اعالم شد،   دانه های روغنی و
درصد خسارت وارد شده است 100تا  30هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان بین  ۵0متاسفانه بیش از  . 

ی و گندم با حضور در محل فرمانداری گنبد کاووس استان گلستان در بر اساس این گزارش، مجریان طرح های دانه های روغن
 .جریان خسارت سیل اخیر در این شهرستان بخصوص اراضی کشاورزی و دام و طیور قرار گرفتند

  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  – 3/1/1398تاریخ : 

هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان گلستان ۵۰درصدی  ۱۰۰تا  ۳۰آسیب   
درصد خسارت دیده اند 100تا  30زای استان گلستان بین هزار هکتار از مزارع گندم و کل ۵0بیش از  . 

به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش علیرضا   پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بازید  

ندیاری پور مجری گندم وزارت جهاد کشاورزی از مناطق سیل زده استان اسماعیل اسف  مهاجر مجری طرح دانه های روغنی و
درصد خسارت وارد شده است 100تا  30استان بین  مزارع گندم و کلزای هزار هکتار از ۵0گلستان اعالم شد، متاسفانه بیش از  . 

های سیل زده مازندران برقرار شداآب شرب تمام روست :بیشتر بخوانید   
بر اساس این گزارش، مجریان طرح های دانه های روغنی و گندم با حضور در محل فرمانداری گنبد کاووس استان گلستان در 

و دام و طیور قرار گرفتند اراضی کشاورزی جریان خسارت سیل اخیر در این شهرستان بخصوص . 
 
  لینک خبر
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 روغن
 خبرنگاران جوان  – 8/1/98تاریخ : 

هزارتومان ۱۰۰واردات روغن زیتون کاهش یافت/ قیمت هر لیتر روغن زیتون   
ها با کمبود روغن ص نیافتن ارز نیمایی به واردات، کارخانهجاللت گفت: با توجه به حذف روغن زیتون از گروه یک کاال و اختصا

رو هستندروبه . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارنادر جاللت، عضو سابق شورای ملی زیتون در گفت اقتصادی باشگاه گروه  

از گروه یک کاال و اختصاص  حذف روغن زیتون ، از کاهش واردات روغن زیتون خبر داد و گفت: با توجه بهخبرنگاران جوان
رو هستندها با کمبود روغن زیتون برای بسته بندی روبهنیافتن ارز نیمایی به واردات، کارخانه . 

با کمبود شدید روغن زیتون مواجه خواهند شد که این امر ضرر تولیدکننده و مصرف ها وی افزود: بعد از تعطیالت نوروز، کارخانه
کننده را در بر دارد چرا که به سبب عدم فرهنگ سازی مناسب مصرف روغن زیتون در کشور، افزایش قیمت ناشی از کمبود 

ها را به همراه خواهد داشتعرضه حذف روغن زیتون از سبد اکثر خانوار . 
با ارز نیمایی در افزایش قیمت و کاهش سرانه مصرف تأثیر بسزایی دارد،  واردات روغن زیتون ه داد: با توجه به آنکهجاللت ادام

 .امیدواریم که مسئوالن دولتی تمهیداتی در این زمینه بیندیشند
درصدی تولید روغن زیتون در کشور/ یکصد هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد 1۵رشد  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت باالی  100را باالی  قیمت هر لیتر روغن زیتون عضو سابق شورای ملی زیتون
 .روغن زیتون تنها بخشی از آحاد جامعه همچنان این محصول را در سبد غذایی خود حفظ کردند

گرم اعالم کرد و افزود: با تالش شورای ملی زیتون و وزارت جهاد  30سال گذشته را  10در  سرانه مصرف روغن زیتون وی
گرم افزایش یافت که مجدد اقدام اخیر وزارت صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر  2۵0تا  200صرف به حدود کشاورزی سرانه م

حذف روغن زیتون از واردات گروه یک کاال و اختصاص نیافتن ارز نیمایی به واردات کاهش سرانه مصرف را به همراه خواهد 
 .داشت

های های اخیر بخشی از روغن زیتون که عمدتا روغنداد و گفت: در سالخبر  قاچاق روغن زیتون این مقام مسئول از منتفی بودن
شد که امسال به سبب نوسان نرخ ارز قاچاقچیان رغبت کمتری به واردات دارندبی کیفیت و پومیس بود، از طریق قاچاق تامین می . 

ها قابل قیاس نیست، بیان کرد: با توجه به رجاللت با اشاره به اینکه سرانه مصرف روغن زیتون با متوسط جهانی و بسیاری از کشو
رود که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی رود، از این رو انتظار میآنکه روغن زیتون کاالی سالمت محور به شمار می

نی که روغن بیندیشند تا ضمن حمایت از تولید داخل، این محصول با ارزش از سفره غذایی خانوار حذف نشود چرا که به هر میزا
های قلبی و عروقی وارد کردزیتون از سبد خانوار حذف شود باید به همان میزان دارو . 

های اخیر با شود، تصریح کرد: در سالدر کشور مصرف می روغن زیتون هزار تن 18وی در پایان با اشاره به اینکه ساالنه 

شوداردات رسمی و مابقی قاچاق وارد کشور میمیزان از طریق وهزار تن از این ۶تا  ۵احتساب تولید داخل،  . 
 لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ :

ادامه خواهد داشت ۹8ثبات نرخ زعفران در بازار/ رشد صادرات در سال   
میلیون  13تا  ۵00میلیون و  ۶حسینی از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو زعفران در بازار 

 .تومان است
صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

میلیون و  ۶طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  نرخ زعفران ، از ثباتجوان
میلیون تومان است 13تا  12و حداکثر  ۵00 . 

وی روند کنونی عرضه و تقاضا را عادی دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا، نوسان خاصی در بازار 
تیم و تنها ممکن است سوء استفاده و فرصت طلبی برخی افراد بر افزایش قیمت دامن بزندمتصور نیس . 

حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه زعفران جز کاالی لوکس در سبد خانوار به شمار می رود، از این رو بازار کشش افزایش قیمت را 
 .ندارد

تن زعفران به  211، 9۷ماهه گمرک در سال  10ن کرد: براساس آمار بیا صادرات زعفران این مقام مسئول درباره آخرین وضع
بازارهای هدف صادر شده است. اما ارزش زعفران صادراتی گمرک با ما متفاوت است چرا که زعفران با نرخ های کمتر از ارزش 

 .پایه صادرات گمرک در بازارهای هدف عرضه می شود
ای با کشت زعفران بدون آب و خاکتحولی عظیم در صنعت گلخانه :بیشتر بخوانید  

را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به آنکه بزرگترین و تنها تولیدکننده  98عضو شورای ملی زعفران صادرات زعفران برای سال 
وجود ندارد، بنابراین  زعفران ایرانی ز لحاظ کیفیت و قیمت امکان رقابت سایر رقبا بابزرگ زعفران در دنیا محسوب می شویم و ا

همچنان ادامه خواهد داشت 98رشد صادرات در سال  . 
وی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، امکان رقابت زعفران سایر کشورها به لحاظ قیمت با زعفران ایرانی وجود ندارد، از این 

شرایط موجب شده است تا در دنیا حرف اول را بزنیم رو حفظ این . 
حسینی در پایان با اشاره به اینکه خام فروشی زعفران برای ما افتخار نیست، تصریح کرد: برای جلوگیری از خام فروشی هر چه 

معنای هدر رفت سرمایه استسریع تر باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرآورده های جانبی زعفران صادر شود چرا که خام فروشی به   
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 11/1/98تاریخ :

تن زعفران به بازارهای هدف 2۵۰ثبات نرخ زعفران در بازار/ پیش بینی صادرات   
 13و حداکثر  ۵00میلیون و  ۶بر دار و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران حسینی از ثبات نرخ زعفران در بازار خ

 .میلیون تومان است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان میلیون  ۶تا  ۶ از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ  

میلیون تومان است 13تا  12هزار و حداکثر  ۵00و  . 
کنونی عرضه و تقاضا نوسان خاصی در بازار متصور  را تابع عرضه و تقاضا دانست و فزود: با توجه به شرایط قیمت زعفران وی

 .نیستیم و تنها ممکن است سو استفاده و فرصت طلبی دالالن بر افزایش قیمت دامن بزند
تن زعفران به بازارهای هدف  211، 9۷ماهه گمرک در سال  10حسینی درباره آخرین وضع صادرات زعفران گفت: براساس آمار 

تن زعفران صادر شده است که حال باید منتظر ماند تا  2۵0حداقل  9۷ینی شورای زعفران تا پایان سال صادر شده و براساس پیش ب
ماهه صادرات را اعالم کند 12گمرک آمار  . 

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه زعفران جزو کاالی لوکس در سبد خانوار به شمار می رود، از این رو بازار کشش 
را ندارد و تنها با خود نمایی دالالن احتمال بر هم زدن نظام بازار و عرضه و تقاضا وجود دارد افزایش قیمت . 

خبر داد و افزود: با توجه به آنکه تنها تولیدکننده بزرگ زعفران در دنیا محسوب می  98وی از رونق صادرات زعفران در سال 
ما را ندارند، بنابراین با آغاز فعالیت صادرکنندگان و بازرگانان شاهد رشد  شویم و سایر رقبا از لحاظ کیفیت و قیمت امکان رقابت با

 .بهتری در بخش صادرات خواهیم بود
درصد زعفران تولیدی صادراتی است 8۵نرخ انواع طالی سرخ در بازار اعالم شد/ :بیشتر بخوانید  

عضو شورای ملی زعفران با اشاره به چالش های پیش روی صادرات بیان کرد: اگرچه شورای ملی زعفران راه حل های مختلفی 
جه ای نداشته است که به همین خاطر بخش خصوصی از برای رفع چالش های صادرات به دولت ارائه کرده است، اما تا کنون نتی

 .مسئوالن دولتی قطع امید کرده است و امیدواریم با مدیریت بهتر شاهد رشد صادرات باشیم
وی در پایان با اشاره به اینکه ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران حرف اول در دنیا را می زند تصریح کرد: ایران برای 

از خام فروشی هرچه سریع تر باید تمهیداتی بیندیشد تا فرآورده های جانبی زعفران صادر شود چرا که خام فروشی به  جلوگیری

 .معنای هدر رفت این محصول استراتژیک است
 
  لینک خبر
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 زعفران 
 خبرنگاران جوان  – 10/1/98تاریخ :

 قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی است
حسینی گفت: با توجه به آنکه امکان جایگزینی برای پیاز زعفران وجود ندارد، قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی 

 .است
وگو با خبرنگارلی زعفران در گفتعلی حسینی، عضو شورای م گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  

شت ارز به سامانه نیما، مشکالت نقل و انتقال پول و اظهارکرد: الزام صادرکنندگان در بازگ قاچاق زعفران ، با اشاره به دالیلجوان
های پیچیده موجب شده تا رویکرد صادرکنندگان به صادرات تغییر کندبوروکراسی . 

وی افزود: در شرایط فعلی، مسئوالن وزارت صمت و جهاد کشاورزی خود را جای صادرکنندگان بگذارند و راه حلی را برای 
در اختیار فعاالن قرار دهندبازگشت دالر به سامانه نیما  . 

های حسینی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق زعفران بیان کرد: قاچاق زعفران معضلی است که دولت با ارائه راهکار
صحیح و منطقی باید از خروج آن جلوگیری کند چرا که الزام صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانخ نیما 

ای که مجدد نباید تکرار شودشکست خوردهتجربه  . 
ماهه امسال/قیمت زعفران در بازار غیر قابل پیش بینی است 9درصدی صادرات طالی سرخ در  38رشد  :بیشتر بخوانید  

 عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: ارز حاصل از صادرات بدون بوروکراسی و کاغذ بازی باید در اختیار واردکنندگان قرار گیرد
های مورد نیاز وارد کشور شود چرا که سخت گیری صادرات، رشد قاچاق را در بر خواهد داشتتا کاال . 

با برند دیگر  زعفران ایرانی های جدید ندارد، گفت: عرضهوی درباره اینکه قاچاق زعفران ارتباطی به عرضه محصول با برند
ها اتفاق بیفتددر صادرات رسمی محصول ممکن است این سودجویی های هدف تنها مختص قاچاق نیست چرا کهها در بازارکشور . 

به معنای از دست دادن منابع ملی است، بیان کرد: با توجه به آنکه امکان  قاچاق پیاز زعفران این مقام مسئول با اشاره به اینکه
های را بر روی عدم خروج آن از مرزجایگزینی برای پیاز زعفران وجود ندارد، از این رو مسئوالن ذی ربط تمامی تالش خود 

 .کشور باید بگذارند
حسینی پیاز زعفران را جز منابع تجدید ناپذیر اعالم کرد و گفت: اگر نتوانیم جلوی خروج غیر قانونی پیاز زعفران را بگیریم، بدون 

ای نه چندان دور باید با کشت زعفران خداحافظی کردتردید در آینده . 
ن در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از کشاورزان به سبب کم آب بر بودن زعفران اقدام به کشت عضو شورای ملی زعفرا

های آتی بحث خروج غیر قانونی کنند، از این رو باید به دنبال حفظ منابع ملی باشیم چرا که با کشت زعفران از ماهاین محصول می

رقی مطرح استهای شپیاز زعفران با تن آژ خای باال از مرز . 
  لینک خبر
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 زعفران 
 جوان خبرنگاران  – 10/1/98تاریخ : 

 قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی است
حسینی گفت: با توجه به آنکه امکان جایگزینی برای پیاز زعفران وجود ندارد، قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی 

 .است
وگو با خبرنگارلی زعفران در گفتعلی حسینی، عضو شورای م گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت، تجارت و کشاورزی  

شت ارز به سامانه نیما، مشکالت نقل و انتقال پول و اظهارکرد: الزام صادرکنندگان در بازگ قاچاق زعفران ، با اشاره به دالیلجوان
های پیچیده موجب شده تا رویکرد صادرکنندگان به صادرات تغییر کندبوروکراسی . 

وی افزود: در شرایط فعلی، مسئوالن وزارت صمت و جهاد کشاورزی خود را جای صادرکنندگان بگذارند و راه حلی را برای 
در اختیار فعاالن قرار دهندبازگشت دالر به سامانه نیما  . 

های حسینی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق زعفران بیان کرد: قاچاق زعفران معضلی است که دولت با ارائه راهکار
صحیح و منطقی باید از خروج آن جلوگیری کند چرا که الزام صادرکننده مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانخ نیما 

ای که مجدد نباید تکرار شودشکست خوردهتجربه  . 
ماهه امسال/قیمت زعفران در بازار غیر قابل پیش بینی است 9درصدی صادرات طالی سرخ در  38رشد  :بیشتر بخوانید  

 عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: ارز حاصل از صادرات بدون بوروکراسی و کاغذ بازی باید در اختیار واردکنندگان قرار گیرد
های مورد نیاز وارد کشور شود چرا که سخت گیری صادرات، رشد قاچاق را در بر خواهد داشتتا کاال . 

با برند دیگر  زعفران ایرانی های جدید ندارد، گفت: عرضهوی درباره اینکه قاچاق زعفران ارتباطی به عرضه محصول با برند
ها اتفاق بیفتددر صادرات رسمی محصول ممکن است این سودجویی های هدف تنها مختص قاچاق نیست چرا کهها در بازارکشور . 

به معنای از دست دادن منابع ملی است، بیان کرد: با توجه به آنکه امکان  قاچاق پیاز زعفران این مقام مسئول با اشاره به اینکه
های را بر روی عدم خروج آن از مرزجایگزینی برای پیاز زعفران وجود ندارد، از این رو مسئوالن ذی ربط تمامی تالش خود 

 .کشور باید بگذارند
حسینی پیاز زعفران را جز منابع تجدید ناپذیر اعالم کرد و گفت: اگر نتوانیم جلوی خروج غیر قانونی پیاز زعفران را بگیریم، بدون 

ای نه چندان دور باید با کشت زعفران خداحافظی کردتردید در آینده . 
ن در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه بسیاری از کشاورزان به سبب کم آب بر بودن زعفران اقدام به کشت عضو شورای ملی زعفرا

های آتی بحث خروج غیر از ماه کنند، از این رو باید به دنبال حفظ منابع ملی باشیم چرا که با کشت زعفراناین محصول می
رقی مطرح استهای شقانونی پیاز زعفران با تن آژ خای باال از مرز . 

  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

 دام های سیل زدگان گنبدی رایگان مایه کوبی می شوند
روستای  20دامپزشکی گنبدکاووس از اجرای طرح مایه کوبی رایگان دام های سبک و سنگین رییس شبکه  -ایرنا  -گنبدکاووس 

 .سیل زده این شهرستان با مشارکت هشت گروه دامپزشکی دولتی و خصوصی خبر داد

دکتر نادر گوگالنی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دام های سبک و سنگین در روستاهای سیل زده 

اووس علیه دو بیماری شاربن و آبله و نیز کزاز اسبی و هاری مایه کوبی می شوندگنبدک . 
 120راس دام سبک شامل گوسفند و بز و  3500وی افزود: از زمان آغاز این طرح پس از فروکش کردن سیل تاکنون 

قالده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند 300راس گاو علیه بیماری شاربن و آبله و نیز  . 
دکتر گوگالنی با تاکید بر ضرورت همکاری صاحبان دام در روستاهای سیل زده با تیم های دامپزشکی برای مایه کوبی 

 .بیان کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری های مشترک بین انسان و دام در منطقه دیده نشده است
 1180مناطق روستایی این شهرستان،  رییس شبکه دامپزشکی گنبدکاووس همچنین گفت: پس از فروکش کردن سیل در

نفر شتر توسط تیم های دامپزشکی ویزیت رایگان شدند 20راس اسب و  35راس گاو،  85راس دام سبک،  . 
هزار مترمربع در روستاهای سیل زده گنبد را از دیگر فعالیت های  10وی، ضد عفونی اماکن نگهداری دام به مساحت 

و افزود: در اثر جاری شدن سیل،  دامپزشکی این شهرستان اعالم کرد هزار قطعه مرغ مربوط به سه واحد صنعتی  52

 .پرورش طیور تلف شدند که با همکاری صاحبان آن، به صورت بهداشتی معدوم و دفن شدند
الشه گاو، سه الشه اسب و یک  10الشه گوسفند،  100دکتر گوگالنی اضافه کرد: افزون بر تلف شدن این تعداد مرغ، 

شتر نیز در جریان سیل این منطقه توسط تیم های دامپزشکی پیدا و دفن بهداشتی شدند الشه . 
هزار نفر جمعیت در شرق استان گلستان واقع است 350شهرستان گنبدکاووس با  . 

 لینک خبر
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 سالمت 
خبرگزاری فارس  – 13/1/98تاریخ :   

دهد وزارت بهداشت به محصوالت تراریخته اجازه تولید نمی  
معاون وزیر بهداشت گفت:هر اقدامی که منجر به تغییر بافت و ژنتیک محصوالت کشاورزی بشود از نظر وزارت بهداشت ممنوع 

شود است و این وزارتخانه اجازه نخواهد داد که اینگونه محصوالت در کشور تولید یا مصرف .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع محصوالت تراریخته در یکی دو سال گذشته بسیار جدی شده و به رغم 

کنند تا مصرف و حتی تولید اینکه مخالفان زیادی برای مصرف و واردات آن در داخل کشور وجود دارد اما برخی تالش می
های زیادی وجود دارد که مصرف محصوالت ج دهند این در حالی است که گزارشمحصوالت تراریخته را در داخل کشور روا

های مرگباری را ایجاد کرده استتراریخته در کشورهای مختلف بیماری .  
و بدون اینکه برچسب تراریخته روی آن نصب شود به   شودمیلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد کشور می 5.5ساالنه حدود 

رسد، در این مدت وزارت بهداشت که متولی اصلی سالمت در جامعه است هیچ موضعی را اعالم نکرده سانی میمصرف جامعه ان
 .بود

وگویی انجام دادیمبا علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفت .  
ت وی در پاسخ به اینکه موضع وزارت بهداشت درباره مصرف محصوالت تراریخته در کشور چیست، گفت: تعریف محصوال

کنند اما تعریف ما این است هر اقدامی تراریخته متفاوت است و در داخل کشور همه آن را به عنوان دستکاری شده ژنتیکی مطرح می
که منجر به تغییر بافت و ژنتیک محصوالت کشاورزی بشود از نظر وزارت بهداشت ممنوع است و این وزارتخانه اجازه نخواهد داد 

شور تولید یا مصرف شودکه اینگونه محصوالت در ک .  
های این مسئول ناظر به اصالح ژنتیک و یا دستکاری ژنتیک است، اصالح ژنتیک در گیاهان طی یک به گزارش فارس، صحبت

شود و یک بحث کامال علمی و پذیرفته جهانی است و هیچگونه آسیب و خطری برای سالمت ندارد فرایند حدود سیزده سال انجام می
گیرد و اریخته که امروزه مخالفان زیادی دارد همان دستکاری شده ژنتیکی است که در شرایط آزمایشگاهی انجام میاما موضوع تر

  .به گفته بسیاری از کارشناسان برای سالمتی مضر است
ه تولید معاون وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا وزارت بهداشت درباره طرح اخیری که به امضای سازمان محیط زیست دربار

گفت: وزارت بهداشت اعالم کرد که مفاد این طرح اصالح شود و پس از آن محصوالت تراریخته در داخل رسیده نظر مثبتی دارد،
  .در صورتی که محرز شود برای سالمتی ضرر ندارد تایید خواهد کرد

را دستکاری کند مقاومت خواهد کرد رئیسی در عین حال تاکید کرد: وزارت بهداشت با هر طرحی که بخواهد ژنتیک محصوالت .  
نظر  به گزارش فارس، قرار بود وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درباره تولید محصوالت تراریخته

بدهند که ظاهرا سازمان محیط زیست آن را تایید کرده و وزارت بهداشت هم درخواست اصالح طرح را داده و وزارت جهاد 
زی در انتظار تایید آن دو مانده است. در صورتی که این سه نهاد این طرح را تصویب کنند کشت تراریخته در داخل انجام کشاور

خواهد شد در حالی که معماهای زیاد و هزاران سوال درباره خطرآفرین بودن اینگونه محصوالت برای جامعه انسانی همچنان 
پاسخ مانده استبی . 

 لینک خبر 
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 سالمت 
خبرنگاران جوان  – 8/1/98تاریخ :   

میلیارد تومان اعتبار به تأمین واکسن دام و طیور ۱۰۰اختصاص   
د میلیار 100رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعتبارات این سازمان برای ایمن سازی دام، طیور و آبزیان را در بودجه سال آینده 

 .تومان اعالم کرد
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

اظهار کرد: در بحث کنترل  بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان قدامات پیشگیرانه در کنترل، با اشاره به تاثیر اخبرنگاران جوان
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با همت همکاران سازمان دامپزشکی و دستگاه متولی در حوزه ستاد آنفلوانزا در حوزه ملی، استانی و 

درصد بیماری نسبت به مدت مشابه سال قبل  9۷بیش از  9۷ر سال شهرستانی کار بزرگی در بحران آنفلوانزا انجام شد به طوریکه د
 .خود در کشور کنترل شد

های صنعتی نداشتهای روستایی گزارش شد و این هیچ ارتباطی به کانوندرصد بیماری در کانون 3، 9۷وی افزود: در سال  . 
ناشی از اقدامات موثر سازمان دامپزشکی در کنترل و را  9۷در سال  کنترل بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان رفیعی پور موفقیت در

ها برشمرد و گفت: سال آینده این اقدامات ادامه خواهد یافت چرا که بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان منتظر کوتاهی مراقبت از واحد
های مرغداری ضربه مهلکی به صنعت وارد کندصنعت طیور بوده تا با شیوع در واحد . 

وصیه ها را جدی بگیرنددرصدی کانون بیماری آنفلوانزا در سال جاری/مرغداران ت 86کاهش  :بیشتر بخوانید  
همچون واکسیناسیون هدفمند، رصد و پایش  98در سال  سازمان دامپزشکی رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: استمرار اقدامات

ها روبرو شویمهای بیماری و مخفی نکردن بیماری موجب شده تا با پیشگیری صد در صدی در واحدواحد . 
میلیارد  100کی برای ایمن سازی دام، طیور و آبزیان در بودجه سال آینده را کماکان سابق وی میزان اعتبارات سازمان دامپزش
به سازمان  ایمن سازی دام، طیور و آبزیان میلیارد تومان اعتبار برای تامین واکسن و 100تومان اعالم کرد و گفت: اختصاص 

یشبرد در تحقق اهداف سازمان دامپزشکی دارددامپزشکی در بودجه سال آینده تاثیر بسزایی در کنترل بیماری و پ . 
های گذشته تنها این مقام مسئول با اشاره به اینکه این میزان اعتبار پاسخگوی حجم گسترده این حوزه نیست، بیان کرد: اگرچه در سال

بت تاثیر بسزایی درصد اعتبارات به سازمان دامپزشکی اختصاص یافت، اما همین میزان در حوزه پیشگیری و مراق ۷0تا  ۵0
داشت، از این رو در سال آینده اختصاص صد درصدی اعتبارات در سال آینده، بدون تردید در کنترل و بیماری مشترک دام و انسان 

ها تاثیر بسزایی خواهد داشتو طغیان و اپیدمی بیماری در واحد . 
تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات حوزه بازرگانی  مرغ ممنوعیت صادرات تخم مرغ و رفیعی پور در بخش پایانی سخنان خود درباره

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به نفع تولید است و سازمان دامپزشکی کماکان سابق براساس ضوابط، مقررات و الزامات 
صمیم کند و به محض مازاد تولید و اتخاذ تشود، عمل میبهداشتی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت صادر می

های ذی ربط مبنی بر صادرات، سازمان دامپزشکی نسبت به صادرات اقدام خواهد کردتوسط دستگاه . 
 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ : 

 ازدیاد تقاضا عامل اصلی گرانی سیب زمینی/ کمبود نظارت بر افزایش قیمت دامن زد
نیازی گفت: با توجه به افزایش قیمت سایر محصوالت پروتئینی و ازدیاد تقاضا برای خرید سیب زمینی، نرخ این محصول با 

وساناتی در بازار روبروستن . 
صنعت،تجارت و کشاورزی رحیم نیازی رئیس هئیت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت محصوالت پروتئینی و  گرانی قیمت سیب زمینی اشاره به عوامل، با خبرنگاران جوان
 .ازدیاد تقاضا برای خرید سیب زمینی به منظور تامین انرژی، نوسان نرخ این محصول امری بدیهی است

عرضه است، افزود: بعد از ایام عید با عرضه سیب از مناطق گرمسیری در حال  سیب زمینی تازه خوری وی با اشاره به اینکه
شود که قیمت سیب زمینی در بازار به تعادل برسدزمینی از مناطق گرگان و نیمه گرمسیری پیش بینی می . 

از جذابیت بیشتری برخوردار است که همین امر در  صادرات نیازی ادامه داد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و نوسان نرخ ارز،
زایش قیمت بی تاثیر نیستاف . 

هزار هکتار اعالم کرد و گفت: بیشترین میزان تولید سیب  1۶0تا  1۵0در کشور را  سطح زیر کشت سیب زمینی این مقام مسئول
 .زمینی مربوط به کشت پاییزه است

ار قرار گرفتمیلیون تن سبزی و صیفی در کشور/توسعه کشت نشایی در دستور ک 2۵پیش بینی تولید  :بیشتر بخوانید  
میلیون  3کیلوگرمی، حدود  ۴۵میلیون تن اعالم کرد و گفت: براساس سرانه مصرف  ۵را  9۷وی مجموع تولید سیب زمینی در سال 

هزارتن برای بذر در اختیار کشاورزان و  ۶00هزارتن از میزان سیب زمینی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد و حدود  ۵00و 
شودمابقی صادر می . 

های تولید نیست، بیان کرد: با توجه به رئیس هئیت مدیره انجمن ملی سیب زمینی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی جوابگوی هزینه
نیست کشاورزان ها و... قیمت تضمینی راهگشای مشکلهای کارگری، ماشین آالت، سم و کود، قارچ کشافزایش هزینه . 

ضه و تقاضا دانست و افزود: علی رغم افزایش سه برابری هزینه تولید نسبت به مدت را تابع عر قیمت محصوالت کشاورزی وی
تومان است که به سبب قیمت باالی محصول  ۴20حدود 9۷_98مشابه سال قبل، قیمت خرید تضمینی سیب زمینی برای سال زراعی 

 .در بازار، کشاورزان تمایلی به فروش محصول به دولت ندارند
ها و از مزرعه تا خرده فروشی تصریح کرد: وجود واسطه اختالف قیمت سیب زمینی پایان با اشاره به دالیل این مقام مسئول در

رود با اعمال های مسئول عامل اصلی گرانی قیمت سیب زمینی در بازار است که انتظار میدالالن و کمبود نظارت دستگاه
های بیشتر از سودجویی دالالن جلوگیری شودنظارت . 

 
  لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – ۴/1/1398تاریخ : 

هزار تومان 26هزار تن می رسد/نرخ هر کیلو قزل آال سر مزرعه  ۱2۰تولید قزل آال به   
هزارتن برسد 120تا  100ده گفت: با توجه به شرایط مساعد بارندگی پیش بینی می شود که تولید قزل آال به نبی زا . 

صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفت و گو با گروه اقتصادی باشگاه  

هزار سرمزرعه و  2۶تا  2۵در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو قزل آال با نرخ  ، از افزایشقیمت قزل آالخبرنگاران جوان
هزار تومان خرده فروشی عرضه می شود 3۷تا  3۵ . 

سایر محصوالت پروتئینی از جمله گوشت قرمز و مرغ و ازدیاد تقاضا قیمت قزل وی افزود: با توجه به افزایش چند برابری قیمت 
 .آال با نوساناتی در بازار روبروست

نبی زاده از عرضه مناسب قزل آال در بازار خبر داد و گفت: وجود دالالن و واسطه های متعدد بر نوسان قیمت ماهی در بازار دامن 
دکننده نداردمی زند و این موضوع ارتباطی به تولی . 

هزار تومان 2۵درصد افزایش یافت/نرخ هر کیلو  ۵۵قیمت قزل آال  :بیشتر بخوانید  
 98ر سال هزارتن قزل آال پرورشی در کشور تولید شد و د 100این مقام مسئول ادامه داد: براساس آخرین گزارش ها، سال گذشته 

هزار تن برسد 120تا  100پیش بینی می شود که تولید قزل آال به سبب بارندگی های مناسب به  . 
تعریف چندانی ندارد، بیان کرد: با توجه به مسائل و مشکالت انتقال ارز  صادرات مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه

دانی نداردبه سامانه نیما صادرات قزل آال تعریف چن . 
سازمان  نبی زاده با اشاره به اینکه بسیاری از مزارع در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می برند، بیان کرد: با توجه به آنکه تصمیمات

چشم زده بر افزایش قیمت تاثیر گذار است، از این رو بسیاری از تولیدکنندگان سرمایه در گردش در خصوص واردات تخم شیالت
ندارند و به همین خاطر دولت همانند سایر بخش ها حمایت از تمامی پرورش دهندگان قزل آال را   فعال سازی مزارع خود کافی برای

 .باید در دستور کار قرار دهند تا آنها بر امر تولید ترغیب شوند
تعطیالت  یمت قزل آال بعد ازوی در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش تقاضا و کمبود عرضه پیش بینی می شود که افزایش ق

ادامه دار باشد نوروز . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 8/1/98تاریخ : 

طلب در رودخانه های مازندرانسیالب و ماهیگیران فرصت   
سیالب و افزایش دبی آب رودخانه های مازندران درحالی که برای مهاجرت ماهیان استخوانی مولد دریای خزر  -ایرنا  -ساری

فرصت بهتری را نسبت به سال های کم آبی برای تخم ریزی فراهم کرده اما ماهیگیران محلی با پهن کردن تورهای ماهیگیری در 
دخانه ها از آب گل آلود سوء استفاده می کنندعرض رو . 

همه ساله از اواخر اسفند ماه مهاجرت ماهیان استخوانی بویژه ماهی سفید از آب های دریای خزر به سمت رودخانه ها 

 .برای تخم ریزی آغاز می شود و تا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه ادامه می یابد
نا از وجود ماهیگیران غیرمجاز در حاشیه رودخانه های استان نشان می دهد که سیالب گزارش های عینی خبرنگاران ایر

و پر آب شدن رودخانه های منتهی به سواحل دریای خزر سبب شد تا امسال مهاجرت مولد و حتی غیر مولد ماهیان 

 .استخوانی یه سمت آب های شیرین همه رودخانه ها دوچندان شود
و عمق کم آب در رودخانه ها از جمله مشکالت مهاجرت ماهیان مولد در استان مازندران بود  طی سال های گذشته کم آبی

سبب شد تا سطح آب رودخانه های بزرگ از جمله تالر در قائمشهر،  9۷اما بارش شدید باران در آخرین روزهای اسفند 
مسیرها سرریز و سبب طغیان این رودخانه تجن در ساری و بابلرود در بابل از حد معمول باالتر آمده و آب در برخی از

 .ها نیز شود
یکی از ماهیگیران با تجربه و عضو اتحادیه ماهیگیری پره مازندران با بیان اینکه ماهیان استخوانی دریای خزر به ویژه 

دلیل  ماهی آزاد و سفید عاشق آب شیرین هستند و از چهار کیلومتری وجود چنین آبی را حس می کنند، گفت: به همین
زمانی که دبی آب رودخانه های منتهی به سواحل دریا زیاد می شود، مهاجرت به سمت آب شیرین در رودخانه ها چندین 

 .برابر است
اسفند تا 15حاج ناصر حسینی در گفت و گو با ایرنا ماهیان مولد استخوانی مهاجر دریای خزر در فاصله های زمانی 

ان مولد پیش گل، وسط گل و آخر گل توصیف کرد و افزود : اگرچه دمای آب زیر اواخر اردیبهشت را به ترتیب 'ماهی

درجه و لجنی بودن آب برای تخم ریزی ماهیان سم محسوب می شود، اما ماهیان عاشق آب شیرین هستند14 . 
اجرت مولد و وی توضیح داد: با توجه به بارندگی های سیل آسا و افزایش دبی آب رودخانه ها در روزهای اخیر شاهد مه

غیر مولد بیش از حد ماهیان به سمت آب شیرین رودخانه ای هستیم اما ماهیگیران غیر مجاز از این فرصت بیشتیرین سود 

 .را می برند
این ماهیگیر عضو صیادی پره مستقر در عباس آباد تنکابن گفت: با توجه به ارزش باالی ماهی سفید و آزاد در بازار 

جاز با پهن کردن تورهای ماهیگیری، ماهیان مولدی را که برای تخم ریزی به سمت رودخانه مصرف، ماهیگیران غیرم

 .ها درحال مهاجرت هستند، صید می کنند
وی وضعیت صید پره در زمان گل آلود بودن آب سواحل دریای خزر را بسیار نامطلوب توصیف کرد و گفت: در حالی 

سب درآمد کنند، خالی است، ماهیگیران غیرمجاز در رودخانه ها بیشترین که تور صیادان مجاز که از این طریق باید ک

 .درآمد را دارند
طبق بررسی علمی شیالت مازندران؛ صید بی رویه و نسل کشی ماهیان تخمگذار در رودخانه ها باعث کاهش شدید ذخایز 

هزار تن ماهی استخوانی در  3تا 2بین  دهه اخیر شد به طوری که براساس آمار هم اکنون ساالنه 2آبزیان دریای خزر در 

هزار تن بود 12تا  11دهه پیش بین  2این دریا صید می شود، در حالی که این آمار در  . 
کارشناسان دلیل اصلی کاهش ذخایر ماهیان استخوانی در دریای خزر را آلودگی رودخانه ها، برداشت بی رویه شن و 

در فصل تخم ریزی در رودخانه ها توسط صیادان متخلف و سودجویان محلی  ماسه از بستر آنها و صید ماهیان تخمگذار

 .اعالم می کند
مدیر کل شیالت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید حضور دوچندان ماهیگیران غیرمجاز رودخانه ای 

ن حفاظت شیالت استان با هدف در این روزها که همه مردم و مسئوالن درگیر سیل هستند، گفت: اگرچه فعالیت یگا

 .برخورد با صیادان غیر مجاز قابل توجه است، اما به دلیل کمبود نیرو پوشش کاملی ندارد
محمد محمدزاده افزود: حفاظت سواحل مازندرانی خزر از طریق هشت پایگاه و یک ستاد صورت می گیرد اما به شدت با 
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 .کمبود نیرو و تجهیزات پیشرفته مواجه اند
کل شیالت مازندران به وجود هفت رودخانه مهم شیالتی در استان اشاره کرد و گفت: امنیت ماهیان مولد در رودخانه  مدیر

 .ها همواره باید مورد توجه شرکت آب منطقه ای، محیط زیست و صنعت و معدن و تجارت قرار داشته باشد
ان دریای خزر، امنیت و حفاظت زیست محیطی درصد ماهی 85وی با تاکید بر این نکته که به خاطر رودکوچ بودن 

متاسفانه برخی از ماهیگیران غیرمجاز در شرایطی که  :رودخانه ها برای ماهیان مولد بسیار مهم و ضروری است، گفت

بارندگی ها سبب افزایش دبی آب رودخانه ها شده و فرصت بهتری برای مهاجرت ماهیان استخوانی مولد بوجود آمده 

مشغول شدنداست، به صید  .  
وی گفت: به دلیل مشکالت رودخانه ها و همچنین حضور ماهیگیران غیرمجاز، تکثیر طبیعی هر ساله کاهش زیادی پیدا 

دهه گذشته تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان از جمله گونه سفید در حال انجام است2کرده است به همین دلیل از  . 
میلیارد قطعه بچه ماهی سفید، کپور و آزاد در مراکز تکثیر مصنوعی و 2اکنون ت 13۷3محمد زاده بیان داشت: از سال 

 .نیمه مصنوعی در مازندران تولید و در دریای خزر رها شد
میلیون قطعه از این بچه ماهی ها مربوط به سال گذشته بوده است۷8وی گفت:  .  

یان مولد در رودخانه های استان تاکید کرد و از مدیر کل شیالت مازندران بر لزوم برخورد شدید با متخلفان صید ماه
دستگاه قضایی خواست تا پس از معرفی افراد متخلف در صید و صیادی، فروش و عرضه ادوات صیادی غیر مجاز حکم 

 .های بازدارنده صادر کند
صد ماهیان در 90نمونه ماهی برخوردار است و  850گونه جانور و  332نوع گیاه ، یکهزارو  5۷5دریای خزر از 

شود خاویار جهان از این دریا صید می  . 
گونه  ۷8دریای خزر زیستگاه گرانبهاترین ماهی های دنیاست و در بخش ایرانی آن و رودخانه هایی که به آن می ریزند 

 .و زیرگونه ماهی یافت می شود
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – 3/1/1398تاریخ :

 کمبودی در عرضه محصوالت لبنی در ایام نوروز نداریم/ ثبات نرخ لبنیات در بازار
خام دریافت می کنند که به این ترتیب وقفه ای در عرضه نداریمخانه های لبنی بزرگ در ایام نوروز کماکان شیرباکری گفت: کار . 

صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

هزار تومان درب دامداری  2با نرخ مصوب  شیرخام خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ایام نوروز از ثبات نرخ محصوالت لبنی در
نرخ شیر  تومان برحسب کیفیت به کارخانه های لبنی تحویل داده می شود که با توجه به ثبات 300هزار و  2تا  1۵0هزار و  2و 

 .خام، قیمت محصوالت لبنی تغییری نداشته است
وی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع محصوالت لبنی در ایام نوروز نیست، افزود: فرآورده های لبنی به وفور در حال تولید و 

شکل خاصی در این زمینه وجود نداردتامین است و م . 
باکری ادامه داد: عرضه شیر خام کیفی با نرخ باالتر از سوی دامداران بدان معناست که حاشیه سود کارخانه ها کاهش پیدا کرده است 

 .که در شرایط کنونی معضل خاصی نیست
ل نیستند، بیان کرد: کارخانه های لبنی کماکان سابق این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانه های بزرگ در ایام نوروز تعطی

 .شیرخام دریافت و تولید می کنند که به این ترتیب وقفه ای در عرضه رخ نخواهد داد
قیمت محصوالت لبنی در ایام نوروز نوسانی ندارد و کماکان با نرخ های قبلی در بازار عرضه می شود به گفته وی، . 

کنندقیمت لبنیات در ایام عید نوسانی نخواهد داشت/دامداران نسبت به عرضه شیرخام با نرخ مصوب تمکین نمی :بیشتر بخوانید  
دبیر انجمن صنایع لبنی در ادامه افزود: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و تاثیر آن بر بهای تمام شده، دامداران به نرخ مصوب 

برای افزایش نرخ شیرخام در حال رایزنی هستند ستاد تنظیم بازار اضاتی دارند که به همین خاطر از طریقشیرخام اعتر . 
باکری از ثبات و آرامش بازار لبنیات خبر داد و گفت: تا زمانیکه مصوبه جدیدی از سوی ستاد تنظیم بازار اعالم نشود، شیرخام 

روال سابق عرضه می شود کماکان طبق . 
مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه شیر خشک نیست، بیان کرد: در حال حاضر واحدهای شیرخشک به اندازه  این مقام

درصد برای صادرات  10تا  8مصرف، شیر خام دریافت و تولید می کنند. ضمن آنکه کارخانه های لبنی به میزان مصرف و 
 .محصوالت لبنی تولید دارند
پایان تصریح کرد: هم اکنون شیر خشک تولیدی توسط کارخانه های شیرینی و شکالت، قنادی و بستنی  دبیر انجمن صنایع لبنی در

 .سازی مصرف می شود که به سبب ازدیاد تقاضا دیگر کارخانه های شیر خشک با مازاد تولید روبرو نیستند
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6874801/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6850884/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6874801/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول و دوم فروردیناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

90 http://awnrc.com/index.php 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

زان خسارت سیل اخیر به باغات در دسترس نیستشود/ آمار دقیقی از میصادرات پیاز ممنوع می  
شود که قیمت پیاز ظرف بینی میشادلو گفت: با توجه به ممنوعیت صادرات، از سرگیری برداشت و رفع مشکالت حمل و نقل، پیش

 .چند روز آینده در بازار کاهش یابد
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگارمجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

 های اخیر برداشت پیاز در برخیهای روزهای اخیر اظهار کرد: بارندگی، با اشاره به دالیل گرانی پیاز در روزخبرنگاران جوان
 .مناطق را با مشکالتی مواجه کرد که در هفته آینده با سرگیری برداشت و حمل و نقل، قیمت پیاز در بازار متعادل خواهد شد

 
در بازار برشمرد و افزود: همه ساله در  قیمت پیاز وی محدودیت حمل و نقل در عرضه محصول را یکی دیگر از دالیل گرانی

هستیم که امسال تغییرات  روهای پرتردد با کمبود وسایل حمل و نقل روبهترافیکی در جاده هایتعطیالت نوروز به سبب محدودیت
ها صورت نگیردها به عمده فروشی و خرده فروشیمزید بر علت شد تا عرضه چندانی از انبار سیالب اقلیمی و وقوع . 

و تره باریابد/ افزایش قیمت پیاز با تعطیلی میادین میوه روز آینده کاهش می 2قیمت پیاز تا  :بیشتر بخوانید   
ها بیان کرد: با توجه به آنکه افزایش صادرات و قاچاق، زمینه را برای شادلو با انتقاد از غیر واقعی بودن قیمت پیاز در خرده فروشی

نوسان قیمت محصول در بازار ایجاد کرده است، از این رو با ممنوعیت صادرات به زودی شاهد فراوانی عرضه و کاهش قیمت 
 .خواهیم بود

 
های حمل و نقل موجب شد تا پیاز و خیار به این مقام مسئول ادامه داد: تغییرات اقلیمی محصوالت در آستانه برداشت و تعطیلی سیستم

اندازه کافی در برخی مناطق عرضه نشود که با بسیج کردن سیستم پشتیبانی تا حدی آرامش به بازار عمده فروشی بازگشته که انتظار 
ر بازار خرده فروشی حاکم شودرود این روند دمی . 

 
وی با اشاره به اینکه در خصوص مرکبات، سیب و کیوی مشکلی در بازار نداریم، بیان کرد: در ارتباط با محصوالت پرتقال، سیب 

شود و کمبودی در و کیوی عرضه به صورت مستمر و روزانه از سردخانه به سمت بازار عمده فروشی و خرده فروشی انجام می
ع وجود ندارد که بتواند بر تنش بازار دامن بزندتوزی . 

 
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران از ثبات نرخ کیوی، سیب و پرتقال در بازار عمده فروشی خبر داد و افزود: با توجه به فراوانی 

اشی از سودجویی مغازه داران ها تنها نتوان گفت که نوسان قیمت در خرده فروشیمحصوالت و عرضه مازاد بر تقاضا در بازار می
های بیشتر باید از گران فروشی جلوگیری شود تا تامین و پشتیبانی های ذی ربط است که با اعمال نظارتو کمبود نظارت دستگاه

 .مناسب در عرضه روزمره محصوالت، رضایتمندی نسبی مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد
 

ها و صنوف اعالم کردرا ناشی از تورم و افزایش قیمت در تمامی بخش یوه و تره بارقیمت محصوالت م وی بخشی از نوسان . 
 

های اخیر در میزان تولید محصوالت باغی و جالیزی بیان کرد: هم اکنون آمار دقیقی از شادلو درباره تأثیر بارش و وقوع سیالب
د، در دسترس نیست. اما به هر حال امیدواریم خسارت کردنمزارع و باغات که در این مقطع باید محصول خود را برداشت می

های کشاورزی وارد نشده باشدچندانی به کل زیر بخش . 
 

توان اظهار نظری در این باره داشت یا رقمی را اعالم کردوی در پایان تصریح کرد: تا برآورد نهایی خسارت نمی . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 جوان خبرنگاران  – 8/1/98تاریخ : 

هزارتومان ۱۰۰واردات روغن زیتون کاهش یافت/ قیمت هر لیتر روغن زیتون   
ها با کمبود روغن ص نیافتن ارز نیمایی به واردات، کارخانهجاللت گفت: با توجه به حذف روغن زیتون از گروه یک کاال و اختصا

رو هستندروبه . 
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارنادر جاللت، عضو سابق شورای ملی زیتون در گفت اقتصادی باشگاه گروه  

از گروه یک کاال و اختصاص  حذف روغن زیتون ، از کاهش واردات روغن زیتون خبر داد و گفت: با توجه بهخبرنگاران جوان
رو هستندها با کمبود روغن زیتون برای بسته بندی روبهنیافتن ارز نیمایی به واردات، کارخانه . 

با کمبود شدید روغن زیتون مواجه خواهند شد که این امر ضرر تولیدکننده و مصرف ها وی افزود: بعد از تعطیالت نوروز، کارخانه
کننده را در بر دارد چرا که به سبب عدم فرهنگ سازی مناسب مصرف روغن زیتون در کشور، افزایش قیمت ناشی از کمبود 

ها را به همراه خواهد داشتعرضه حذف روغن زیتون از سبد اکثر خانوار . 
با ارز نیمایی در افزایش قیمت و کاهش سرانه مصرف تأثیر بسزایی دارد،  واردات روغن زیتون ه داد: با توجه به آنکهجاللت ادام

 .امیدواریم که مسئوالن دولتی تمهیداتی در این زمینه بیندیشند
درصدی تولید روغن زیتون در کشور/ یکصد هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد 1۵رشد  :بیشتر بخوانید  

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به قیمت باالی هزار  100را باالی  قیمت هر لیتر روغن زیتون عضو سابق شورای ملی زیتون
 .روغن زیتون تنها بخشی از آحاد جامعه همچنان این محصول را در سبد غذایی خود حفظ کردند

گرم اعالم کرد و افزود: با تالش شورای ملی زیتون و وزارت جهاد  30سال گذشته را  10در  سرانه مصرف روغن زیتون وی
گرم افزایش یافت که مجدد اقدام اخیر وزارت صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر  2۵0تا  200حدود  کشاورزی سرانه مصرف به

حذف روغن زیتون از واردات گروه یک کاال و اختصاص نیافتن ارز نیمایی به واردات کاهش سرانه مصرف را به همراه خواهد 
 .داشت

های های اخیر بخشی از روغن زیتون که عمدتا روغنگفت: در سالخبر داد و  قاچاق روغن زیتون این مقام مسئول از منتفی بودن
شد که امسال به سبب نوسان نرخ ارز قاچاقچیان رغبت کمتری به واردات دارندبی کیفیت و پومیس بود، از طریق قاچاق تامین می . 

ابل قیاس نیست، بیان کرد: با توجه به ها قجاللت با اشاره به اینکه سرانه مصرف روغن زیتون با متوسط جهانی و بسیاری از کشور
رود که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تمهیداتی رود، از این رو انتظار میآنکه روغن زیتون کاالی سالمت محور به شمار می

روغن بیندیشند تا ضمن حمایت از تولید داخل، این محصول با ارزش از سفره غذایی خانوار حذف نشود چرا که به هر میزانی که 
های قلبی و عروقی وارد کردزیتون از سبد خانوار حذف شود باید به همان میزان دارو . 

های اخیر با شود، تصریح کرد: در سالدر کشور مصرف می روغن زیتون هزار تن 18وی در پایان با اشاره به اینکه ساالنه 

شودرسمی و مابقی قاچاق وارد کشور میمیزان از طریق واردات هزار تن از این ۶تا  ۵احتساب تولید داخل،  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس  – 9/1/98تاریخ : 

شود صادرات پیاز ممنوع می  
شوداعالم کرد برای جلوگیری از افزایش قیمت پیاز، احتماال صادرات پیاز ممنوع میوزارت صنعت، معدن و تجارت  .  

درباره علت گرانی پیاز در یک هفته اخیر  به گزارش خبرگزاری فارس، عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما

های جنوبی بود که برداشت و حمل آن به وقفه افتادهای اخیر در استانگفت: یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت پیاز، بارندگی . 
های اطراف از جمله عراق به دلیل کیفیت مناسب های کشوردامه داد: بازارمعاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ا

این امر باعث شد تا صادرات پیاز افزایش یابد و کنند و پیاز کشور ما، طالب این محصول هستند و با قیمت مناسب خریداری می
 .بازار داخل نیز با کمبود پیاز روبرو شود

قبادی بیان کرد: با توجه به  صادرات این محصولهفته آینده یا ممنوعیت شکل، این م را به گمرک اعالم خواهیم کرد و یا اینکه هر  
کند، باید عوارض پرداخت کند تا از صادرات آن جلوگیری شودکس که پیاز صادر می . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 11/1/98تاریخ :

 صادرات گوجه فرنگی از سرگرفته شد
و تنگستان در مجلس شورای اسالمی گفت: با هدف حمایت از گوجه کاران صادرات این  نماینده شهرستان های دشتی -ایرنا -بوشهر

 .محصول از سرگرفته شد
بهمن ماه سال  30دی تا  20سید کمال الدین شهریاری روزیکشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: صادرات این محصول پیش از این 

  .گذشته انجام شده بود
حصول از اکنون تا زمان تامین نیاز بازار داخل و منافع گوجه کاران تداوم می یابدوی بیان کرد: صادرات این م .  

شهریاری یادآور شد: جزئیات بیشتر در باره صادرات گوجه فرنگی پس از بازگشایی مجلس شورای اسالمی و تصمیم نمایندگان 
  .اطالع رسانی می شود

کشاورزان زیادی ساالنه اقدام به کاشت گوجه می کنند که سعی می شود با وی گفت: در استان بوشهر بویژه شهرستان های جنوبی 
  .بررسی جوانب مختلف زمینه فروش محصول آنها در بازار فراهم شود

هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل ) زمستانی( تولید می کند 600استان بوشهر ساالنه  .  
وش گوجه فرنگی خارج از فصل کشور با هدف رونق بازار فر 9۷ماه پایانی سال  2در  درصد از مجموع تولید هر استان  15

هزار تن بود مجوز صادرات دریافت کرد 120جنوبی که چیزی معادل  .  
هزار تن و سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان نیز به  10و  42، 65براین اساس سهم بوشهر، هرمزگان و فارس به ترتیب 

بودو یکهزار تن  2ترتیب  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 1۴/1/98تاریخ : 

 صادرات سیب زمینی و پیاز ممنوع شد
تا  98فروردین  15پیاز را از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابالغی به گمرکات کشور، صادرات سیب زمینی و  -ایرنا -تهران 

 .اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد
در نامه ای که دهم فروردین به گمرکات کشور فرستاد، صادرات « رضا رحمانی»به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، 

وع اعالم کردفروردین تا اطالع ثانوی با هدف مدیریت و تنظیم بازار داخلی ممن 15سیب زمینی و پیاز را از  . 
سازمان توسعه تجارت ایران و با تایید  9۷اسفند سال  26البته صادرات گوجه فرنگی بر اساس ضوابط بسته بندی ابالغی در نامه 

)وزارت جهاد کشاورزی و صادرات رب گوجه فرنگی و فرآورده های مرتبط با آن در بسته بندی مصرف کننده   5کمتر از 

 .کیلوگرم( بالمانع است
جات به گزارش ایرنا، قیمت برخی صیفی ( نیز قیمت  1396به ویژه پیاز( در سال جدید به شکل ناگهانی افزایش یافت. البته در سال 

پیاز در فاصله کوتاهی از مرز دو هزار تومان گذشت که کاهش سطح زیر کشت سرمازدگی و خسارت های وارده به محصول پیاز 

دالیل گران شدن این محصول دربازار عنوان شددر استان های تولید کننده را از  . 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 12/1/98تاریخ : 

 صادرات پیاز به عراق در نوروز کاهش یافته است
امکان صادرات سیب زمینی به عراق نیست و حجم صادرات پیاز نیز در ایام نوروز کاهش یافته بر خالف شایعات،  -ایرنا  -بغداد 
 .است

به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد بر خالف شایعات مطرح شده، صادرات محصول سیب زمینی و افزایش صادرات پیاز به 
ضای مجازی در این خصوص مربوط به گذشته استعراق در ایام نوروز صحت ندارد و تصاویر و کلیپ منتشر شده در ف .  

رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در بغداد روز دوشنبه با تایید این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: این حجم از صادرات پیاز 
  .که در فضای مجازی و در یک کلیپ مطرح شده، صحت ندارد

' یعی صادرات محصوالت ایران به عراق کاهش دارد و تردد کامیونها در جاده ها با ناصر بهزاد' افزود: در ایام نوروز بصورت طب

 .محدویت روبروست
وی گفت: سیب زمینی جزو اقالمی است که ورود آن توسط دولت عراق بدلیل تولید داخلی مدتهاست ممنوع شده است بنابر این بحث 

  .صادرات آن منتفی است
بوط به مقطع زمانی دیگری است، گفت: گرانی پیاز در ایران به صادرات به عراق ربطی ندارد و بهزاد با اشاره به این که کلیپ مر

 مساله اصلی کاهش سطح برداشت پیاز بدلیل شرایط آب و هوایی، محدودیت حمل و نقل و عرضه کمتر به بازار است
 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 3/1/1398تاریخ :

کشور دنیا ۴۰تی در واردات گوشت قرمز و دام زنده وجود ندارد/ امکان واردات گوشت از بیش از محدودی  
توانند اقدام به واردات کنندرفیعی پور گفت: افراد پس از گذراندن مراحل بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و دریافت مجوز می . 

صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار گو با علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گروه اقتصادی باشگاه  

زنده  ، اظهار کرد: با توجه به شرایط مصرف، سازمان دامپزشکی مجوز واردات بیش از یک میلیون راس دامخبرنگاران جوان
صادر کرد 9۷هزار راس دام سنگین را برای سال  ۵0سبک و  . 

ها منجمد و گرم صادر شد که واردکنندگان بنابر پروتکل گوشت قرمز هزار راس 300مجوز واردات بیش از  9۷وی افزود: در سال 
 .و ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی اقدام به واردات کردند

بیان کرد: واردات مرغ از طریق سازمان دامپزشکی بنا به درخواست متقاضیان انجام  ردات مرغوا رفیعی پور درباره آخرین وضع
شود، طبق درخواست ارایه شده از ترکیه قرار است واردات از این کشور صورت گیردمی . 

برحسب درخواست قبلی  98شود، بیان کرد: واردات گوشت در سال رفیعی پور با اشاره به اینکه کماکان سابق گوشت وارد کشور می
شود و محدودیتی این زمینه وجود نداردانجام می . 

ار تومانهز 32کاهش قیمت گوشت در راه است/ نرخ هر کیلو دام زنده سبک :بیشتر بخوانید  
هزار تن گوشت وارد کشور شد که این رقم  1۷0رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند بیش از 

درصد رشد داشته است 3۵تا  30نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود  . 
های واردکننده نیست، بیان کرد: همه متقاضیان در حوزه وی با اشاره به اینکه محدودیتی در زمینه واردات گوشت از سوی شرکت

توانند اقدام به کشور دنیاست، می ۴0های مورد تایید دامپزشکی که بیش از واردات دام زنده، گوشت گرم و گوشت منجمد از کشور
کنندمجوز واردات دریافت می وزارت جهاد کشاورزی د پس از گذراندن مراحل بازرگانی ازواردات کنند به طوریکه افرا . 

های وارداتی گفت: در حوزه واردات، الزامات بهداشتی را به کشور مبدا ابالغ کرده ایم که پس از تایید وی درباره کیفیت گوشت
های الزم شرعی و بهداشتی از کشتارگاه، امکان انتقال گوشت تالزامات بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور مبدا و انجام نظار

 .گرم و منجمد به کشور وجود دارد
پور در ادامه افزودرفیعی کند و پس ها را نمونه برداری و آزمایش میپس از واردات در مبادی ورودی محموله سازمان دامپزشکی :

دهد که با این وجود جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کیفیت جازه ترخیص میاز تایید نهایی از لحاظ کیفیت سالمت و بهداشتی بودن ا
های وارداتی وجود نداردگوشت . 

تصریح کرد: واردات آالیش خوراک دام پس از تایید  واردات آالیش خوراک دام رئیس سازمان دامپزشکی در پایان در خصوص
ط واردات آالیش دام در پرتال سازمان دامپزشکی قید شده است که افراد کیفیت در مبدا وارد کشور می شود، از چند ماه گذشته شرای

کنند توانند اقدام به وارداتبراساس ضوابط و مقررات دامپزشکی و دفتر قرنطینه می . 
 

 لینک خبر 
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 صادرات و واردات 

ایرنا  – 10/1/98تاریخ :   

کامیون پیاز از مرز پرویزخان به عراق صحت ندارد ۴۰۰صادرات   
کامیون پیاز از مرز  400معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار قصرشیرین گفت: صادرات  -ایرنا  -قصرشیرین

و همچنین انتشار کلیپ مربوط به این موضوع در فضای مجازی صحت نداردرسمی پرویزخان طی روزهای اخیر  . 
حشمت هللا رضایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طبق آمارهای موجود گمرک از ابتدای نوروز امسال تاکنون در 

کامیون پیاز و  45مجموع   .کامیون سیب زمینی صادر شده است 63
ین دستورالعملی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز از مرز نیز وی اظهار کرد: همچن

 .صادر نشده است
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار قصرشیرین گفت: صادرات سیب زمینی و پیاز از مرز رسمی پرویزخان 

حجم بسیار باال صادر نشده است روز گذشته از فروردین عادی بوده و با 10طی  . 
دالر کاال از مرزهای پرویزخان و خسروی این  491هزار و  662میلیون و  16رضایی گفت: پارسال در مجموع یک میلیارد و 

 .شهرستان به عراق صادر شد
قلیم کردستان عراق تاسیس و راه اندازی شد که هم مرز با ا 86مرز پرویزخان در شهرستان قصرشیرین به صورت رسمی در سال 

 .و در همسایگی استان سلیمانیه قرار دارد
هم اکنون عمده کاالهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق به ویژه شهرهای کالر، سلیمانیه، 

  .موصل، خانقین و کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام می شود
استان کرمانشاه و سلیمانیه عراق به دلیل همزبان بودن از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و تجاری منطقه مرزی  2نزدیکی فرهنگ 

  .این بازارچه مرزی است
درصد صادرات غیرنفتی کشورمان به عراق را به خود  54پرویزخان اکنون یکی از مرزهای راهبردی و مهم کشورمان است که 

ب بازار این کشور همسایه دارداختصاص داده و نقش کلیدی و حیاتی در جذ .  
کیلومتر به  900مرز پرویزخان که در مسیر راه ابریشم قرار دارد، نزدیکترین راه ارتباطی از طریق عراق و سوریه به طول 

کشورهای اروپایی است و در زمان کنونی که کشور عراق در زمینه زیرساخت ها و اقتصاد وضعیت خوبی ندارد بهترین مسیر 
مایه گذاری در این کشور و کردستان عراق استبرای سر .  

کیلومتر مرز دارد که در امتداد این  186هزار تن جمعیت، با عراق  2۷شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه با بیش از 
و حکومت  معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد که مبادالت اقتصادی، تجاری و صادرات کاال به اقلیم کردستان 2مرز، 

مرز انجام می شود 2مرکزی عراق از این  .  
دستگاه کامیون کاالهای صادراتی از مرز رسمی پرویزخان به اقلیم کردستان عراق و همچنین  200تا یک هزار و  800روزانه 

دستگاه کامیون کاال از طریق مرز رسمی خسروی به حوزه حکومت مرکزی عراق )بخش مرکزی 500  .صادر می شود (
دستگاه تانکر سوخت رسان عراقی و ایرانی از مبدا اقلیم کردستان عراق از طریق مرز رسمی  600چنین روزانه به طور میانگین هم

 .پرویزخان به مقصد بنادر جنوبی کشورمان، وارد خاک جمهوری اسالمی ایران می شود
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 15/1/98تاریخ :   

شودروز آینده وارد کشور می 2دام زنده گوسفندی تا   
روز آینده از بندر عباس خبر داد ۲ورناصری از واردات دام زنده گوسفندی ظرف  . 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی  ورناصری به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام، حمید ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
رخ مصوب در هایی بیش از نبا انتقاد از انتشار اخباری مبنی بر عرضه گوشت مرغ گرم و منجمد تنظیم بازاری با قیمت امور دام

های کشور، گفت: برخی با طرح این موضوعات، عالوه بر ذهنیت سازی، تالش دارند به افزایش قیمت انواع گوشت برخی از استان
ها در کشور دامن بزنند اما با تالش شرکت پشتیبانی امور دام سراسر کشور، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد روند کاهشی قیمت

د و ایام نوروز بودیمنیز در شب عی . 
ها وی تصریح کرد: درباره گوشت مرغ در شب عید و ایام نوروز، شرایط آرامی را پشت سر گذاشتیم و حتی با روند کاهش قیمت

 .روبرو شدیم
با  های کشور متناسباضافه کرد: تا جایی که در این ایام، روزانه هزار تن گوشت مرغ گرم در تهران و در سایر استان ورناصری

یابدنیاز بازار عرضه کردیم که البته این اقدام ادامه می . 
 ۵00هزار و  11مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم با نرخ 

تومان عرضه شد و نرخی بیش از این نداشتیم ۵00هزار و  10تومان و مرغ منجمد  . 
 واردات گوشت جهت کنترل قیمت در بازار افزایش یافت/ دالالن چقدر در نوسان قیمت مرغ و ماهی نقش دارند؟ :بیشتر بخوانید

ها بین وی افزود: با توجه به عرضه گسترده گوشت گرم و منجمد مرغ در سراسر کشور، به طور متوسط قیمت مرغ گرم در استان
هزار تومان تقلیل یافت 1۴ هزار تومان و در تهران به 13تا  12 . 

همچنین با اشاره به کاهش قیمت دام زنده گوسفندی گفت: با توجه به میزان گسترده واردات و عرضه گوشت گوسفندی و  ورناصری
هزار تومان کاهش پیدا کرد. در هیچ استانی نه تنها افزایش قیمت  10دام زنده در شب عید و ایام نوروز، قیمت هر کیلوگرم دام زنده 

 .گوشت قرمز نداشتیم بلکه روند کاهشی آن ادامه دارد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در پی تداوم واردات دام از بنادر چابهار و امام )ره(، ظرف دو روز آینده دام زنده 

شودکشور میگوسفندی از بندر عباس وارد  . 
تر در اختیار های مناسبوی افزود: پیش بینی ما این است که انواع گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد با دسترسی بیشتر و قیمت

 .شهروندان سراسر کشور قرار گیرد
 لینک خبر
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 صادرات و واردات 

خبرنگاران جوان  – 2/1/1398تاریخ :   

هزار تن گوشت قرمز منجمد ۱8۰فروردین/ واردات بیش از  ۱۵گروه بر مراکز عرضه اقالم اساسی تا  26۰نظارت   
گروه بازرسی به شکل روزانه بر مراکز عرضه اقالم غذایی سراسر کشور نظارت  2۶0فروردین بیش از  1۵رفیعی پور گفت: تا 

کنندمی . 
وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان  ، به نقل ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های وارداتی هزار تن گوشت قرمز منجمد به کشور اشاره و بر نظارت کامل بازرسان بر گوشت 180 بیش از واردات دامپزشکی به
ای برای مصرف این محصوالت نداشته باشندتاکید کرد و گفت: مردم دغدغه . 

منجمد داشتیم گوشت قرمز هزار تن ثبت سفارش 300بیش از  9۷وی افزود: سال  . 
کنندگروه بازرسی به شکل روزانه بر مراکز عرضه سراسر کشور نظارت می 2۶0بیش از  ایام نوروز رفیعی پور گفت: در . 

هزار تومان است 80ثبات نرخ دام زنده در بازار/قیمت واقعی هر کیلو گوشت گوساله  :بیشتر بخوانید  
 1۵اسفند آغاز شده و تا  20کشور افزود: طرح نظارت بر مراکز عرضه و توزیع اقالم غذایی از  سازمان دامپزشکی رئیس

 .فروردین ادامه دارد
توانند با اطمینان میلیون بازدید از مراکز عرضه و تولید در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: مردم می 2 ازوی از پیش بینی بیش 

شوند استفاده کنندکامل از محصوالتی که برچسب تاییدیه دامپزشکی کشور را دارند و در مراکز مجاز عرضه می . 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

 رییس سازمان دامپزشکی: درباره واردات گوشت قرمز نگرانی نداریم
رییس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: با باز کردن معبرهای مرزی، تامین نهاده های دامی و گوشت قرمز و  -ایرنا -تهران

درصد گوشت مورد نیاز  10قراردادهایی با برزیل، ترکیه و سایر کشورها برای تامین همچنین اصالح دستورالعمل ها و انعقاد 
، نگرانی نداریم98کشور از طریق واردات در سال  . 

هزارتن گوشت قرمز است  960به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 
درصد آن از محل واردات تامین می شود 15تا  10ولید داخل و که بخش عمده آن از محل ت . 

به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان دامپزشکی کشور امروز )شنبه( در دیدار نوروزی وزیر جهاد 
پروتکل بهداشتی با  25ر کشاورزی برخی معاونان، روسای سازمان های تخصصی و مدیران افزود: ایران پارسال برای نخستین با
 .ترکیه درباره برداشتن مرزهای بهداشتی امضا کرد تا مسیر برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان تسهیل شود

علیرضا رفیعی پور به ممنوعیت اعزام دامپزشکان به کشورهای مبدا واردات گوشت برای نظارت بهداشتی اشاره کرد و گفت: به 
هداشتی برون مرزی ما بر اساس پروتکل های جهانی به روز می شودزودی کل سیستم های نظارت ب . 

برای نخستین بار دستورالعمل استاندارد بالیای طبیعی و سیالب بر اساس مبانی روز دنیا  9۷وی یادآوری کرد در اسفندماه سال 
 .تدوین به استان ها ابالغ شد

 
 دستاوردها درباره بیماری های دام و طیور **

 ۷0اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  9۷به کنترل تکامل بیماری آنفوالنزای پرندگان در سال رفیعی پور 
 .کشور دنیا درگیر این بیماری بودند و ما توانستیم با اقدامات انجام شده این بیماری را کنترل کنیم

درصد هزینه ها کاهش یافته  42عملیات دولت در حوزه تب برفکی و درصد  62وی درباره کاهش بیماری تب برفکی اضافه کرد: 
 .است

درصد میزان بیماری بروسلوز را با اقدامات به موقع کاهش دهیم 23رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: ما توانستیم  . 
 

 خودکفایی در تولید بذور محصوالت اساسی  **
بذر نیز از خودکفایی ایران در تولید بیشتر بذور محصوالت اساسی خبر داد و گفت: این رییس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و 

واریته جدید در حوزه زراعی مانند جو، گندم، غالت، سیب زمینی، ارزن، حبوبات، کلزا و دانه  ۷6تاکنون  1392موسسه از سال 
 .های روغنی به کشاورزان معرفی کرده است

ان علم ژنتیک و ارایه واریته های جدید را از راهکارهای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی دانست گودرز نجفیان استفاده از تو
میلیون هکتار سمپاشی فقط در زمینه زنگ زرد  6و اعالم کرد: با ارایه واریته های مقاوم به بیماری در حوزه مزارع گندم سالیانه 

 .گندم کاهش یافته است
ری تولید بذر به بخش خصوصی اقدام کرده ایم و فقط بر اصالح ژنتیکی و معرفی واریته های جدید وی افزود: ما در مورد واگذا

 .تمرکز داریم
نجفیان از ادامه وابستگی هایی در زمینه بذر سبزی و صیفی خبر داد و تصریح کرد: در این حوزه چهار رقم جدید بادمجان و سیب 

رایه ارقام جدید ادامه داردزمینی معرفی کرده ایم و تالش های ما برای ا . 
به گزارش ایرنا، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیزدهم بهمن ماه گذشته گفت: در چهار دهه پیروزی انقالب 

میلیون تن افزایش یافته است 96اسالمی و با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی حجم تولیدات بخش کشاورزی  . 
ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی استبه گزارش  . 

ابالغ شد 1392بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال  . 
نام گرفت« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»از سوی رهبر معظم انقالب  1395سال   -اقتصاد مقاومتی؛ تولید»نیز  1396سال  .

اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را  139۷بود و رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال « تغالاش . 
نام دارد« رونق تولید»امسال نیز سال   

 لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان  – 2/1/1398تاریخ : 

هزار تومان ۱2گل ارزان شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز   
درصد کاهش یافته است ۴0شاهرخی گفت: با توجه به گرمای هوا و فراوانی تولید، قیمت گل نسبت به روز مادر  . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه در گفت و گو با خبرنگار

، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه گل به بازار وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید، گرمای هوا خبرنگاران جوان
درصد در بازار کاهش یافته است ۴0سبی بازار، قیمت انواع گل نسبت به روز مادر و رکود ن . 

 1۵ای هزار، میخک دسته ۵0تا  ۴0هزار، ارکیده  ۵0هزار، لیلیوم  8تا  ۵هزار، شب بو  12وی نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 
هزار تومان اعالم کرد 1۵ای را هزار و داودی دسته . 

درصد  ۵0هزار تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه  20تا  1۵هزار و الله را  3۵تا  30شاهرخی نرخ هر گلدان سنبل را 
 .پیاز وارداتی سنبل گل نداد، از این رو تعدادی از باغداران متحمل زیان شدند

هزار تومان 20ازار گل در آستانه شب عید/قیمت گل الله ب :بیشتر بخوانید  
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه افزایش قیمت گل در ایام نوروز را رد کرد و گفت: با توجه به فراوانی عرضه نسبت به تقاضا 

 .نوسان خاصی در بازار رخ نخواهد داد
ود ندارد، بیان کرد: علی رغم افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، اما در ها وجوی با اشاره به اینکه امکان نگهداری گل در انبار

هایی کمتر از قیمت مصوب اقدام به عرضه گل در بازار برخی موارد گل فروشان به سبب جلوگیری از ضایعات مجبورند با نرخ
 .کنند

اسفنج، کاغذ، پیاز، رومان و... ناشی از نوسان ارز،  برابری قیمت مواد اولیه نظیر ۴تا  3شاهرخی ادامه داد: با توجه به افزایش 
 .نوسان قیمت گل نسبت به گذشته امری طبیعی است

ها به هیچ عنوان برای تزئین ها را تکذیب کرد و گفت: گل فروشیشاهرخی دریافت مبلغ جداگانه برای تزئین گل از سوی گل فروشی
های مخصوص تزئین ممکن است به درخواست مشتری مبنی بر استفاده از برگکنند و تنها مبلغی مازاد بر قیمت گل دریافت نمی

 .هزینه اضافه دریافت کنند که این امر کامال طبیعی است
های دارای مجوز گل خریداری کنند تا در صورت تخلف شود که از مغازهاین مقام مسئول در پایان تصریح کرد: به افراد توصیه می

ت به اتحادیه، امکان رسیدگی وجود داشته باشدو گران فروشی و طرح شکای  
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/1/98تاریخ : 

 

درصدی قیمت گل در بازار 7۰بازار گل در رکود است/ کاهش   
درصد کاهش یافته است ۷0تا  ۶0رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت گل  . 

تهران در گفت و گو بااکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  گروه اقتصادی  

قیمت  د حاکم بر بازار،، از کاهش قیمت گل در بازار خبر داد و گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید و رکوباشگاه خبرنگاران جوان
درصد در بازار کاهش یافته است ۷0تا  ۶0نسبت به ایام قبل از عید  گل . 

وی با اشاره به اینکه بازار گل تعریف چندانی ندارد، افزود: با توجه به فراوانی عرضه نسبت به تقاضا، کمبودی در عرضه گل 
به بازار بازگرددوجود ندارد و انتظار می رود با پایان تعطیالت رونق مجدد  . 

هزار و  10هزار، میخک دسته ای  30تا  2۵هزار، ارکیده  30هزار، لیلیوم  10تا  8شاهرخی نرخ مصوب هر شاخه گل رز را 
هزار تومان اعالم کرد 10داودی دسته ای  . 

انهزار توم 12گل ارزان شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز  :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول با بیان اینکه امکان نگهداری گل در انبارها وجود ندارد، اظهار کرد: با وجود افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه، 

جلوگیری از ضایعات با نرخ های کمتر از قیمت مصوب اقدام به عرضه گل در بازار اما گل فروشان به سبب رکود حاکم بر بازار و
 .می کنند
یش قیمت گل در بازار را تکذیب کرد و گفت: با توجه به فراوانی عرضه نسبت به تقاضا، نوسان خاصی در بازار اتفاق وی افزا

 .نیفتاده است
رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه گل فروشی ها برای تزئین گل مبلغ جداگانه دریافت نمی کنند، بیان کرد: 

ها به درخواست مشتری به منظور استفاده از برگ های مخصوص تزئین هزینه اضافه دریافت می کنند که این امر البته گل فروشی 
 .کامال طبیعی است

شاهرخی در پایان در توصیه ای به افراد گفت: به افراد توصیه می شود که از مغازه های دارای مجوز گل خریداری کنند تا در 
شکایت به اتحادیه، امکان رسیدگی وجود داشته باشد چرا که در برخی موارد امکان پیگیری  صورت تخلف و گران فروشی و طرح

 .شکایت افراد به سبب خرید از مغازه های فاقد مجوز وجود ندارد
  لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6885494/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6874111/%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6885494/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول و دوم فروردیناهم اخبار کشاورزی هفته 

 

106 http://awnrc.com/index.php 

 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 3/1/1398تاریخ : 

هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان گلستان خسارت زد  ۵۰سیل به   
هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان خسارت وارد کرده است ۵0سیل در استان گلستان به بیش از  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بازید مهندس علیرضا مهاجر مجری طرح 
استان گلستان اعالم شد، اسماعیل اسفندیاری پور مجری گندم وزارت جهاد کشاورزی از مناطق سیل زده   دانه های روغنی و
درصد خسارت وارد شده است 100تا  30هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان بین  ۵0متاسفانه بیش از  . 

بر اساس این گزارش، مجریان طرح های دانه های روغنی و گندم با حضور در محل فرمانداری گنبد کاووس استان گلستان در 
شهرستان بخصوص اراضی کشاورزی و دام و طیور قرار گرفتندجریان خسارت سیل اخیر در این  . 

  لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 3/1/1398تاریخ : 

هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان گلستان ۵۰درصدی  ۱۰۰تا  ۳۰آسیب   
درصد خسارت دیده اند 100تا  30از مزارع گندم و کلزای استان گلستان بین  هزار هکتار ۵0بیش از  . 

به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش علیرضا   پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،در بازید  

اسماعیل اسفندیاری پور مجری گندم وزارت جهاد کشاورزی از مناطق سیل زده استان   وغنی ومهاجر مجری طرح دانه های ر
درصد خسارت وارد شده است 100تا  30استان بین  مزارع گندم و کلزای هزار هکتار از ۵0گلستان اعالم شد، متاسفانه بیش از  . 

های سیل زده مازندران برقرار شدآب شرب تمام روستا :بیشتر بخوانید   
بر اساس این گزارش، مجریان طرح های دانه های روغنی و گندم با حضور در محل فرمانداری گنبد کاووس استان گلستان در 

و دام و طیور قرار گرفتند اراضی کشاورزی جریان خسارت سیل اخیر در این شهرستان بخصوص . 
 
  لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان – ۵/1/1398تاریخ : 

های کشوردم از مرزبرداشت نوبرانه گندم آغاز شد/ هشدار نسبت به خروج غیر قانونی گن  
 .ایمانی از آغاز نوبرانه برداشت گندم از پنجم فروردین در استان سیستان و بلوچستان خبر داد

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

خبر داد و گفت: برداشت گندم از پنجم فروردین در استان سیستان و بلوچستان آغاز  ، ازبرداشت نوبرانه گندمباشگاه خبرنگاران جوان
 .خواهد شد

ا مدت مشابه سال قبل کمی به تاخیر افتاده استوی افزود: امسال برداشت گندم به سبب شرایط جوی و رشد گیاه در مقایسه ب . 
 13به  9۷_98در سال زراعی  تولید گندم شود کهها پیش بینی میایمانی ادامه داد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی در تمامی استان

امین نیاز داخل وجود نخواهد میلیون تن برسد که با این وجود خودکفایی همچنان استمرار خواهد داشت و نگرانی در خصوص ت 1۴تا 
 .داشت

های کشاورزان است؟تومانی گندم جوابگوی هزینه 1۷00آیا نرخ  :بیشتر بخوانید  
در سال زراعی جدید بیان کرد: قیمت خرید تضمینی  قیمت خرید تضمینی گندم نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از

های تولید مناسب نیست، واقعی نبودن قیمت خرید تضمینی گندم موجب نسبت به تورم و هزینه محصوالت کشاورزی گندم همانند سایر
 .شده است تا پای دالالن به خرید گندم باز شود

ها به عرصه خرید گندم هستیم به طوریکه وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، شاهد ورود دالالن و واسطه
ها قبل از بدست آمدن گندم، محصول را با قیمت باالتر از خرید تضمینی از کشاورزان پیش خرید کرده اندبسیاری از واسطه . 

های کشور هشدار داد و گفت: دالالن با خرید گندم از کشاورزان و احتکار در داخل اقدام به از مرز قاچاق گندم ایمانی نسبت به
فروشندهای گزافی گندم تولیدی کشاورزان را به دولت میکنند یا با قیمتمی های کشورخروج غیر قانونی گندم و آرد از مرز . 

های کشور به مسئوالن دولتی هشدار داده ایم، از این رو ها نسبت به خروج گندم از مرزاین مقام مسئول در ادامه افزود: اگرچه بار
ی مشوق یا پرداخت آنالین مطالبات گندمکاران، کشاورزان را رود با بکارگیری برخی تمهیدات در بحث خرید اعم از اعطاانتظار می

 .ترغیب کنند تا گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل دهند
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه خواهان این موضوع نیستیم که گندم تولیدی از 

های بیگانه دراز کنیم، از این رو براساس پیش بینی و اطالع کشور خارج شود و مجدد برای تامین نیاز داخل دست به سوی کشور
های خود حاضرند که گندم که دولت تمهیداتی را به کار گیرد چرا که کشاورزان به سبب تامین هزینهرود رسانی الزم انتظار می

ها بفروشندبه واسطه قیمت تضمینی گندم تومان باالتر از 100تا  ۵0تولیدی خود را حتی  . 
  لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 11/1/98تاریخ : 

۹8دام و طیور در سال شود/افزایش مکانیزاسیون کشت گندم و جو به طور کامل مکانیزه می  
 .عباسی گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه امیدوار هستیم که به طور کامل کشت گندم و جو مکانیزه انجام شود

عت،تجارت و صن کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار
،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی با اشاره به اینکه در حوزه کاشت مکانیزه اقدامات مناسبی صورت گرفته است،   

کاشت مکانیزه غالتکشور افزوده شد میلیون هکتار به 2.۵، حدود 9۷اظهار کرد: سال  . 
اشاره به اینکه استانداردسازی سم پاش در اولویت قرار گرفته است، افزود: هم اکنون هیچ سم پاش غیر استانداردی در کشور  وی با

گیرد که این امر موجب شده تا عملیات سم پاش از یک ارتقا و جهش نسبی برخوردار باشدمورد استفاده قرار نمی . 
های نوین سم پاشی در کشور، بخشی از مزارع به سبب استفاده از این بسیاری از تکنیک ها وعباسی ادامه داد: با استفاده از پهپاد

 .تکنولوژی با هزینه کم تری سم پاشی شد
برابری ضریب مکانیزاسیون حوزه برنج ۷ترین رکن در بهره وری تولید/رشد توسعه مکانیزاسیون مهم :بیشتر بخوانید  

خبر داد و گفت: تامین  مکانیزاسیون باغبانی درصدی 120رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی از رشد 
تراکتور باغبانی و تکنولوژی مبارزه با سرمازدگی و گرمازدگی در بخش به وفور توسعه پیدا کرده است به طوریکه بسیاری از 

تگرگ و سرمازدگی نجات پیدا کردند باغات با استفاده از این تکنولوژی از دست . 
های نوین در حد توان و عرضه انواع و اقسام به گفته وی، در حوزه مکانیزاسیون دام، طیور و آبزی پروری تسریع تکنیک

ها در حوزه مکانیزاسیون دام و طیور از های تغذیه دان و اتوماتیک در بخش صورت گرفته است به طوریکه سرمایه گذاریسیستم
افزایش خواهد یافت 98درصد در سال  2۵به  9۷درصد سال  ۵1 . 

درصد به زراعت اختصاص  ۵۵درصد سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون به باغبانی و  20، 98عباسی ادامه داد: در سال 
 .خواهد یافت

درصد  12تا  10خیر، کمتر از سال ا ۶خبر داد و گفت: در  حوزه برنج این مقام مسئول از رشد چشمگیر ضریب مکانیزاسیون در
شوددرصد برداشت برنج مکانیزه انجام می 80تا  ۷0اراضی شالیزاری مکانیزه بود، در حالیکه هم اکنون بیش از  . 

های آبیاری روند خوبی داشتیم، بیان کرد: در رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشاره به اینکه در حوزه استاندارد سازی ماشین
 ۷های آبیاری رشد ها و تجهیزات تولید داخل است، ضمن آنکه در حوزه استاندارد سازی ماشیندرصد ماشین 90ی حوزه آبیار

رودبرابری داشتیم که این امر یکی از نقاط قوت ما در بخش مکانیزاسیون به شمار می . 
میلیون  3شود، اظهار کرد: سال آینده نجام میعباسی با اشاره به اینکه عملیات خاک ورزی کلیه اراضی با ماشین آالت تولید داخل ا

هکتار از اراضی کشاورزی تحت عملیات کم خاک ورزی و بی خاک ورزی قرار خواهد گرفت که با توجه به روند مناسب تولید 
های کشاورزی این امر شدنی استماشین . 

شود، تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه مکانیزه انجام می کشت گندم درصد 80این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه 

 .امیدوار هستیم که به طور کامل کشت گندم و جو مکانیزه انجام شود
  لینک خبر
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 گندم 

 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

رت در هزار هکتار اراضی گندم و جو دچار خسارت شدند/ بیش از یک هزار میلیارد تومان برآورد اولیه خسا 26۰

های کشاورزی بخش  
هزار هکتار اراضی کشاورزی گندم،  2۶0تا  2۵0های اولیه ستاد مدیریت بحران در استان گلستان، بینیایمانی گفت: براساس پیش

 .جو و سایر محصوالت خسارت دیدند
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت گروه اقتصادی  

، با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم در دسترس نیست، اظهار کرد: براساس باشگاه خبرنگاران جوان
هزار هکتار اراضی کشاورزی گندم، جو  2۶0تا  2۵0های اولیه ستاد مدیریت بحران در استان گلستان، بینیهوایی و پیشهای بازدید

 .و سایر محصوالت خسارت دیدند
های دام و میلیارد خسارت به زیر بخش 200وی افزود: اگرچه طبق اعالم ستاد مدیریت بحران در مرحله اولیه حدود یک هزار و 

های شمالی وارد شد، اما تا برآورد نهایی آمار به هیچ عنوان قابل استناد نیست، چرا که امکان اعت و باغات استانطیور، زر
های مرغداری و دام و طیور وجود ندارددسترسی کامل به برخی از مزارع، باغات، واحد . 

توان میزان خسارت های میدانی میباغات و بازدید های اخیر در مزارع وبه گفته ایمانی، با فروکش کردن کامل آب حاصل از سیالب
ها و کلزا را مشخص کرددر سطح گندم زار . 

هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان گلستان ۵0درصدی  100تا  30آسیب  :بیشتر بخوانید  
صلی ستاد مدیریت بحران است، بیان این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمک رسانی به مردم آسیب دیده و نجات از سیل اولویت ا

دهد، اما تا کنون میزان خسارت نهایی به کرد: وقوع سیل در هر شهری بدون تردید مزارع و باغات را تحت تاثیر خود قرار می
های سیل زده در دسترس نیستاستان . 

درصد دچار خسارت شدند 100تا  20های اولیه مزارع گندم و کلزا در استان گلستان بین وی ادامه داد: براساس برآورد . 
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران درباره تأثیر وقوع سیل اخیر در میزان خودکفایی گندم اظهار کرد: وقوع سیل و 

های شدید در برخی مناطق خساراتی را به مزارع گندم وارد کرده است و در مقابل مزارعی که دچار سیل نشدند، میزان بارندگی
توان تا حدی امیدوار بود که بخشی از میزان خسارت مناطق سیل رش در افزایش عملکرد تولید گندم تاثیر گذار است به طوریکه میبا

 .زده جبران شود
های جنوبی کمی به تأخیر انداخته است، افزود: براساس پیش های اخیر برداشت نوبرانه گندم در استانوی با اشاره به اینکه بارش

شد که امسال تحت تاثیر شرایط و روال همه ساله، برداشت نوبرانه گندم باید در اسفند از مناطق سیستان و بلوچستان آغاز می هابینی
های اخیر، برداشت گندم کمی به تاخیر افتاده است که در صورت استمرار شرایط مساعد برداشت بتدریج از استان اقلیمی و بارش

آغاز خواهد شدهای خوزستان، فارس و گلستان  . 
های شمالی اسکان مردم سیل زده است و با فروکش ایمانی در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی تمامی تالش مسئوالن در استان

 .شدن آب، میزان خسارت ناشی از طوفان و سیل به مزارع و باغات توسط کارشناسان اعالم خواهد شد
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 1۵/1/98تاریخ : 

ها در مزارعدم در دسترس نیست/ شیوع آفات و بیماریبرآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گن  
اخیر بخشی از مزارع گندم زیر آب رفت که تا مساعد شدن هوا برآورد دقیقی از خسارت نداریم ایمانی گفت: با توجه به وقوع سیل . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار

های در دسترس نیست، اظهار کرد: براساس بازدید خسارت مزارع گندم ، با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از میزانخبرنگاران جوان
های گلستان، خوزستان و ... دچار خسارت شدندینی ستاد مدیریت بحران بخشی از اراضی گندم در استانهوایی و پیش ب . 

های اخیر مزارع زیادی زیر آب رفتند که تا مساعد شدن هوا به هیچ عنوان امکان برآورد خسارت وی افزود: با توجه به وقوع سیل
 .وجود ندارد

های اخیر، شیوع آفات ها در روزمزارع گندم خبر داد و گفت: با توجه به افزایش شدت بارندگیها در ایمانی از شیوع آفات و بیماری
ها به مزارع گندم خسارت وارد کرده است که تا عادی شدن شرایط به هیچ عنوان امکان برآورد خسارت و پیش بینی تولید و بیماری

 .وجود ندارد
های مختلف کشاورزی همچون دام و طیور، زراعت، ستاد مدیریت بحران زیر بخشاین مقام مسئول ادامه داد: اگرچه طبق اعالم 

باغبانی و زنبور عسل دچار خسارت شدند، اما تا برآورد نهایی هیچ یک از آمار قابل استناد نیست چرا که امکان دسترسی وجود 
 .ندارد

های اخیر تلف شددر سیالب هزار راس دام عشایر 1۵ :بیشتر بخوانید  
های اصلی تولید گندم گرفتار سیل شدند، بیان کرد: با فروکش کردن نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به اینکه استان

را ها توان میزان خسارت در سطح گندم زارهای میدانی میهای اخیر در مزارع و باغات و بازدیدکامل آب حاصل از سیالب
 .مشخص کرد

شود، از این رو تا عادی نشدن های خوزستان، گلستان و ایالم تامین میوی بیان کرد: با توجه به آنکه عمده گندم تولیدی از استان
شود و خود کفایی گندم برای چهارمین سال متوالی میلیون تنی گندم محقق می 1۴های تولید توان گفت که برآوردشرایط آب و هوا نمی

یابد یا خیر؟مرار میاست  
این مقام مسئول با اشاره به اینکه وقوع سیل اخیر در مناطق دیم گندم نعمت بوده است، اظهار کرد: اگرچه وقوع سیل اخیر در برخی 

مناطق خساراتی را وارد کرده است، اما در مقابل برای مزارع دیم و مزارعی که دچار سیل نشدند، در افزایش عملکرد گندم تاثیر 
توان تا حدی امیدوار بود که بخشی از میزان خسارت دیده مناطق سیل زده جبران شودگذار بوده است به طوریکه می . 

 
های جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با توجه به مساعد شدن شرایط آب ایمانی از برداشت جزئی گندم در استان

روز آینده از خوزستان آغاز شود و سپس از مناطق گرمسیری به نیمه  1۵تا  10م ظرف شود که برداشت گندو هوا پیش بینی می
 .گرمسیری و معتدل و سپس سردسیری برسد چرا که سیکل فیزیولوژیکی گیاه تبدیل شده است

درصد دچار  100تا  20های سیل زده بین شود که استانهای اولیه مزارع گندم و کلزا پیش بینی میبه گفته ایمانی، براساس برآورد
 .خسارت شدند

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با اشاره به ضرورت حمایت از کشاورزان خسارت دیده بیان کرد: دولت باید از کشاورزان 
عی های الزم را به عمل آورد چرا که تولیدکنندگان خسارت دیده یک سال دچار خسارت شدند و برای سال زراخسارت دیده حمایت

های تولید و ماشین آالت کشاورزی الزم را تامین کنند و در غیر این صورت شرایط برای ادامه تولید بسیار سخت بعدی باید نهاده
 .است

ها هشدار داد و افزود: در شرایط کنونی گندم این مقام مسئول در بخش پایانی سخنان خود نسبت به خروج غیر قانونی گندم از مرز
های دولتی شده است، امکان خروج وجود نداردها وارد سیلومردم نیست و از آن جا که تمامی گندمچندانی در دست  . 

ها به سبب خرید نقدی و باالتر از قیمت تضمینی گندم از کشاورزان به دنبال آن وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون دالالن و واسطه
هزار تومان خرید و  ۶تا  ۵ها هر کیلو گندم با نرخ نند چرا که آن سوی مرزهای کشور خارج کهستند تا گندم تولیدی را از مرز

رود که از عرضه گندم به دالالن و قاچاقچیان اجتناب کنند و همواره گندم شود. اما به هر حال از کشاورزان انتظار میفروش می

های دولتی دهند تا منفعت آن نصیب کشور شودتولیدی خود را تحویل سیلو . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
 ایرنا  – 11/1/98تاریخ :

 صادرات گوجه فرنگی از سرگرفته شد
نماینده شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی گفت: با هدف حمایت از گوجه کاران صادرات این  -ایرنا -بوشهر

 .محصول از سرگرفته شد
بهمن ماه سال  30دی تا  20این محصول پیش از این  سید کمال الدین شهریاری روزیکشنبه درگفت و گو با ایرنا افزود: صادرات

  .گذشته انجام شده بود
  .وی بیان کرد: صادرات این محصول از اکنون تا زمان تامین نیاز بازار داخل و منافع گوجه کاران تداوم می یابد

اسالمی و تصمیم نمایندگان  شهریاری یادآور شد: جزئیات بیشتر در باره صادرات گوجه فرنگی پس از بازگشایی مجلس شورای
  .اطالع رسانی می شود

وی گفت: در استان بوشهر بویژه شهرستان های جنوبی کشاورزان زیادی ساالنه اقدام به کاشت گوجه می کنند که سعی می شود با 
  .بررسی جوانب مختلف زمینه فروش محصول آنها در بازار فراهم شود

ل گوجه فرنگی خارج از فصل ) زمستانی( تولید می کندهزار تن محصو 600استان بوشهر ساالنه  .  
با هدف رونق بازار فروش گوجه فرنگی خارج از فصل کشور  9۷ماه پایانی سال  2در  درصد از مجموع تولید هر استان  15

هزار تن بود مجوز صادرات دریافت کرد 120جنوبی که چیزی معادل  .  
ه ترتیب براین اساس سهم بوشهر، هرمزگان و فارس ب هزار تن و سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان نیز به  10و  42، 65

و یکهزار تن بود 2ترتیب  . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی 
 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

در مرز مریوان متوقف شد تنی گوجه فرنگی قاچاق 27۴محموله   
دستگاه کشنده یخچال دار در  11تن گوجه فرنگی بوته ای قاچاق در  2۷4گمرک جمهوری اسالمی ایران از توقیف  -ایرنا -تهران

 .مرز باشماق مریوان خبر داد

بر خالف  به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، در بررسی ها و استعالم انجام شده مشخص شد که این گوجه فرنگی ها
مدارک که گلخانه ای ارائه شده بود، از نوع بوته ای بوده و صادرات این محصول با توجه به نیاز بازار داخلی ممنوع 

 .است
گوجه فرنگی های قاچاق از شهرهای جنوبی و مرکزی کشور بارگیری شده و سودجویان قصد انتقال این محموله را به 

 .خارج از کشور داشتتند
قام قضایی کامیون های حمل گوجه فرنگی توقیف و روانه پارکینگ شدند و در این راستا پرونده قضایی با هماهنگی م

 .تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و برخورد با متخلفین به مراجع قضایی ارجاع شد
ده استمیلیون لایر برآورد ش 925ارزش ریالی محموله توقیفی توسط کارشناسان گمرک بیش از هفت میلیارد و  . 

کیلومتری سنندج مرکز استان کردستان واقع شده است 120هزار نفر جمعیت در فاصله  153شهرستان مریوان با  . 
صادرات گوجه فرنگی از اواخر شهریور ماه با هدف تنظیم بازار داخلی ممنوع شده است اما صادرات گوجه فرنگی 

ود، با تشخیص جهادکشاورزی استان ها مجاز استگلخانه ای با توجه به اینکه در تهیه رب استفاده نمی ش .  
 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 ایرنا  – 11/1/98تاریخ : 

هزار تن گوشت قرمز روانه بازار می کنند 2۰۰عشایر ساالنه   
هزار تن گوشت قرمز تولید  200امور عشایر ایران گفت: عشایر نقاط مختلف کشور ساالنه حدود قائم مقام سازمان  -ایرنا  -دزفول 

 .و روانه بازار می کنند
 860شاهپور عالیی مقدم روز یکشنبه در حاشیه بازدید از وضعیت عشایر شوش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیش از 

هزار تن از این میزان را عشایر تولید کردند 200ر تولید شد که حدود در سطح کشو 9۷هزار تن گوشت قرمز در سال  . 
به  98وی گفت: بیش از چهار هزار میلیارد لایر با اجازه مقام معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسالمی در بودجه سال 

 .آبرسانی و توسعه شبکه آب عشایر کشور اختصاص یافت
با اشاره به شعار امسال رهبر معظم انقالب افزود: یکی از برنامه های سازمان امور عشایر، قائم مقام سازمان امور عشایر ایران 

 .افزایش زنجیره تولید گوشت قرمزاست تا درآمد و معیشت عشایر از این طریق تامین شود
هزار تن گوشت  200جذب و بیش از  9۷و  96هزار میلیارد لایر درخصوص تسهیالت کم بهره در سال های  10وی گفت: حدود 

 .قرمز در کشور تولید شد
استان کشوراز جمله گلستان در  12عالیی مقدم با اشاره به سیل اخیر در نقاط مختلف کشور اظهار داشت: سرپناه و راه های عشایر 

 .سیل اخیر خسارت دیدند
برای آبرسانی با اعتباری افزون  دستگاه پیکاب دوکابین صحرایی 150هزار لیتر و  14دستگاه بنز تانکر بزرگ  90وی افزود: 

میلیارد لایر اختصاص یافت که از مجموع این ماشین آالت هشت دستگاه بنز وهشت دستگاه دوکابین مجهز به منبع آبرسان به  400بر
 .استان خوزستان و یک خودروی بنز و یک خودروی دوکابین به شهرستان شوش اختصاص یافت

نجیره تولید محصوالت لبنی، توسعه گیاهان دارویی، بوم گردی و گردشگری و توسعه زراعت وی گفت: هفت برنامه شامل تشکیل ز
 .و باغات تا پایان برنامه ششم توسعه، تدوین شده است

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی نیز خواستار پرداخت تسهیالت کم بهره و اسکان دائم عشایر در منطقه شد و گفت: 
با تفاهم نامه ای بین سازمان امور عشایر، بنیاد مسکن و بخشداری )وزارت کشور( بتوانیم مشکالت عشایر بویژه  تالش خواهیم کرد

 .دربخش اسکان دائم را رفع کنیم
درصد گوشت قرمز کشور را تامین می کنند، افزود: مسئوالن باید رفع مشکالت  20سیدراضی نوری با بیان اینکه عشایر حدود 

ی کنند تا بتوان با توسعه دام، تولید گوشت را در کشور افزایش دادعشایر را پیگیر . 
قائم مقام سازمان امور عشایر ایران در جریان بازدید از منطقه عشایر غرب شهرستان شوش، مشکالت این عشایر را بررسی و 

  .دستور الزم را برای رفع آنها صادر کرد

مبین و دیگرمسئوالن و عشایر منطقه نیز در این بازدید حضور داشتندمدیر امور عشایر استان خوزستان، بخشدارفتح ال . 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز 

 ایرنا  – 10/1/98تاریخ : 

 رییس سازمان دامپزشکی: درباره واردات گوشت قرمز نگرانی نداریم
رییس سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: با باز کردن معبرهای مرزی، تامین نهاده های دامی و گوشت قرمز و  -ایرنا -تهران

درصد گوشت مورد نیاز  10همچنین اصالح دستورالعمل ها و انعقاد قراردادهایی با برزیل، ترکیه و سایر کشورها برای تامین 
، نگرانی نداریم98کشور از طریق واردات در سال  . 

هزارتن گوشت قرمز است  960به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 
درصد آن از محل واردات تامین می شود 15تا  10که بخش عمده آن از محل تولید داخل و  . 

ی کشور امروز )شنبه( در دیدار نوروزی وزیر جهاد به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان دامپزشک
پروتکل بهداشتی با  25کشاورزی برخی معاونان، روسای سازمان های تخصصی و مدیران افزود: ایران پارسال برای نخستین بار 
 .ترکیه درباره برداشتن مرزهای بهداشتی امضا کرد تا مسیر برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان تسهیل شود

علیرضا رفیعی پور به ممنوعیت اعزام دامپزشکان به کشورهای مبدا واردات گوشت برای نظارت بهداشتی اشاره کرد و گفت: به 
 .زودی کل سیستم های نظارت بهداشتی برون مرزی ما بر اساس پروتکل های جهانی به روز می شود

استاندارد بالیای طبیعی و سیالب بر اساس مبانی روز دنیا  برای نخستین بار دستورالعمل 9۷وی یادآوری کرد در اسفندماه سال 
 .تدوین به استان ها ابالغ شد

 
 دستاوردها درباره بیماری های دام و طیور **

 ۷0اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  9۷رفیعی پور به کنترل تکامل بیماری آنفوالنزای پرندگان در سال 
ا درگیر این بیماری بودند و ما توانستیم با اقدامات انجام شده این بیماری را کنترل کنیمکشور دنی . 

درصد هزینه ها کاهش یافته  42درصد عملیات دولت در حوزه تب برفکی و  62وی درباره کاهش بیماری تب برفکی اضافه کرد: 
 .است

میزان بیماری بروسلوز را با اقدامات به موقع کاهش دهیم درصد 23رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: ما توانستیم  . 
 

 خودکفایی در تولید بذور محصوالت اساسی  **
رییس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر نیز از خودکفایی ایران در تولید بیشتر بذور محصوالت اساسی خبر داد و گفت: این 

ر حوزه زراعی مانند جو، گندم، غالت، سیب زمینی، ارزن، حبوبات، کلزا و دانه واریته جدید د ۷6تاکنون  1392موسسه از سال 
 .های روغنی به کشاورزان معرفی کرده است

گودرز نجفیان استفاده از توان علم ژنتیک و ارایه واریته های جدید را از راهکارهای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی دانست 
میلیون هکتار سمپاشی فقط در زمینه زنگ زرد  6ای مقاوم به بیماری در حوزه مزارع گندم سالیانه و اعالم کرد: با ارایه واریته ه

 .گندم کاهش یافته است
وی افزود: ما در مورد واگذاری تولید بذر به بخش خصوصی اقدام کرده ایم و فقط بر اصالح ژنتیکی و معرفی واریته های جدید 

 .تمرکز داریم
تگی هایی در زمینه بذر سبزی و صیفی خبر داد و تصریح کرد: در این حوزه چهار رقم جدید بادمجان و سیب نجفیان از ادامه وابس

 .زمینی معرفی کرده ایم و تالش های ما برای ارایه ارقام جدید ادامه دارد
ر دهه پیروزی انقالب به گزارش ایرنا، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیزدهم بهمن ماه گذشته گفت: در چها

میلیون تن افزایش یافته است 96اسالمی و با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی حجم تولیدات بخش کشاورزی  . 
 .به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است

ابالغ شد 1392ی در سال بندهای سیاست های اقتصاد مقاومت . 
نام گرفت« اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»از سوی رهبر معظم انقالب  1395سال   -اقتصاد مقاومتی؛ تولید»نیز  1396سال  .

اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را  139۷بود و رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال « اشتغال . 
دارد نام« رونق تولید»امسال نیز سال   

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  – ۴/1/1398تاریخ : 

رغ در کشورهزار تن گوشت م ۱8۰کمبودی در عرضه مرغ ایام نوروز نداریم/ تولید ماهانه   
میلیون قطعه جوجه ریزی شد و با این وجود کمبودی در عرضه مرغ  12۵تا  100یوسفی گفت: در سه ماه پایانی سال گذشته هر ماه 

 .نداریم
عت،تجارت و کشاورزیصن خبرنگار محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت و گو با گروه اقتصادی  

با دخالت  ، از توزیع مرغ با نرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: از روزهای پایانی اسفند،توزیع مرغباشگاه خبرنگاران جوان
تومان انجام شد ۵00و هزار  11دادستانی در میدان بهمن و غرفه های سطح شهر با نرخ مصوب  . 

است به طوریکه در  پشتیبانی امور دام وی افزود: در حال حاضر بخش اعظم نهاده های دامی ذرت و کنجاله سویا در اختیار شرکت
 .برابر مرغ تحویلی، نهاده با نرخ مصوب دریافت می کنند

تومان رسید 300هزار و  1۶آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
از سایر استان ها به تهران بیان کرد: با وجود مخالفت استانداران استان های مجاور  عرضه مرغ یوسفی با انتقاد از سخت گیری

با برنامه ریزی   ن زمینه برای عرضه در بازار تهران کاهش یافته است، اماتهران مبنی بر ورود و خروج مرغ به استان تهرا
 .دادستانی انتظار می رود مرغ بیشتری در بازار عرضه شود چرا که این امر در تعادل قیمت تاثیر بسزایی دارد

بودی در عرضه مرغ نداریم و جای از سوی پشتیبانی امور دام، کم مرغ منجمد این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به ذخیره مناسب
هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود و افزایش قیمت به سبب تعطیلی کشتارگاه ها و ممانعت از ورود و خروج مرغ به استان تهران 

 .نیست
مناسب تولید و نداریم، بیان کرد: با توجه به روند  واردات مرغ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نیازی به

 .جوجه ریزی و ظرفیت واحدهای مرغداری، واردات مرغ ضرورتی ندارد
 .وی ادامه داد: با توجه به تصمیمات مسئوالن پیش بینی می شود که واردات مرغ برای تنظیم بازار در ماه رمضان صورت گیرد

ماه های اخیر به افراد توصیه می شود که از خرید یوسفی در توصیه ای به خانوارها گفت: با توجه به روند مناسب جوجه ریزی در 
 .مازاد بر نیاز سبد خانوار اجتناب کنند چرا که این امر بر آشفتگی بازار و افزایش قیمت دامن می زند

هر  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه قیمت نهاده ها در بازار آزاد همچنان باالست، اظهار کرد: هم اکنون
هزار تومان در بازار آزاد به مرغداران عرضه می شود  ۵و کنجاله سویا  800تا یک هزار و  ۷00کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 

تومان است ۴00هزار و  2و کنجاله سویا  3۵0در حالیکه قیمت مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و  . 
وجود ندارد، تصریح کرد: در سه ماه پایانی سال گذشته به  نوروزایام ییوسفی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع مرغ برا

هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد  180میلیون قطعه جوجه ریزی شد، به این ترتیب ماهانه  12۵تا  100ماه طور متوسط هر

میزان تولید بی سابقه بوده استکه این . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان  – 9/1/98تاریخ : 

درصدی تولید ۳۰های نوین آبیاری امری مهم در افزایش اجرای سامانه  
درصدی مصرف  30صول و کاهش درصدی مح 30های نوین آبیاری در مزرعه شاهد افزایش زارع گفت: با اجرای سامانه

های تولید اعم از سم و کود هستیمنهاده . 
صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارعباس زارع، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی در گفت

های اولویت دار افزایش را یکی از پروژه های نوین آبیاریتوسعه سامانه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

های راندمان و بهره وری منابع آب برشمرد و گفت: در چند سال اخیر طرح توسعه سامانه نوین آبیاری به عنوان یکی از پروژه
ن تولید و حفاظت از منابع آب و خاک مورد توجه مسئوالن تراز اول کشور قرار گرفته استاولویت دار در افزایش راندما . 

های نوین آبیاری تجهیز هزار هکتار از اراضی آبی به سامانه 2۵0مقرر شده که ساالنه  اقتصاد مقاومتی وی افزود: در برنامه ستاد
های بزرگ کشور به هزار هکتار از اراضی پایاب شبکه 200 هزار هکتار اراضی سنتی و 900شوند که تا کنون یک میلیون و 
 .سامانه نوین آبیاری تجهیز شدند

های نوین هزار هکتار اراضی به سامانه 1۴3میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز  ۵00، یک هزار و 9۷زارع ادامه داد: در سال 
 2۴0ای حدود های نوین آبیاری اختصاص یافت که براساس موافقت نامهآبیاری از بودجه سنواتی و صندوق توسعه ملی به سامانه

های نوین تجهیز شدندبه سامانه اراضی آبی هزار هکتار . 
هزار هکتار از اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز  2۵0درصدی آب در بخش کشاورزی/ ساالنه  ۶وری بهره :بیشتر بخوانید

شودمی  
های نوین پیش بینی شده که از بودجه سنواتی و صندوق توسعه ملی اعتباراتی به پروژه سامانه 98به گفته این مقام مسئول، در سال 

توان رقم دقیقی برای آن اعالم کردآن در بودجه نمیآبیاری تخصیص داده شود، اما به سبب تصویب نشدن  . 
مربوط به  افزایش بهره وری درصد 3۴های نوین آبیاری ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته، از مجموع مجری طرح سامانه

درصد افزایش بهره وری مربوط به بخش کشاورزی است ۶بخش آب و آبیاری،  . 
همیت امنیت غذایی و استفاده از منابع پایه به ویژه آب و خاک به نحو مطلوب، سرمایه گذاری مناسبی در زارع ادامه داد: با توجه به ا

های آبیاری، زه کشی، احیا و مرمت قنوات های آب و خاک، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی، احداث کانال بتونخصوص زیرساخت
های نوین آبیاری در برنامه قرار گرفته استسامانههای اولویت دار آبیاری تحت فشار و توسعه و سایر پروژه . 

های مدرن گفت: اثر بخشی و میلیون هکتار از اراضی آبی اعم از سنتی و شبکه 8.۵این مقام مسئول با اشاره به ضرورت تجهیز 
خوردار است به طوریکه از مزیت بیشتری بر های آب و خاکپروژه های نوین آبیاری نسبت به سایرافزایش بهره وری تجهیز سامانه

یابددرصد راندمان آبیاری در داخل مزرعه افزایش می ۴۴های نوین آبیاری در هر هکتار به طور متوسط با اجرای سامانه . 
درصدی  30درصدی محصول و کاهش  30های نوین آبیاری در مزرعه شاهد افزایش وی در پایان تصریح کرد: با اجرای سامانه

ید اعم از سم و کود هستیمهای تولمصرف نهاده . 
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 خبرنگاران جوان  – 9/1/98تاریخ : 

درصد افزایش  ۴۵هزار میلیارد تومان تسهیالت به مکانیزاسیون کشاورزی/ قیمت ماشین آالت کشاورزی  2تزریق 

 یافت
هزار میلیارد تومان  2میلیارد تومان سرمایه گذاری باید در حوزه مکانیزاسیون صورت گیرد که  ۵00هزار و  2عباسی گفت: ساالنه 

 .آن اعطای تسهیالت به بهره برداران است
صنعت، تجارت و  وگو با خبرنگارکامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گفت

های اخیر تاثیر چندانی در حوزهمکانیزاسیون ، با اشاره به اینکه تحریمگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

ترین نوسانات و تغییر قیمت  الطمنداشته است، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحریم، حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کم ت کشاورزی
های کشاورزی را به خود اختصاص داده است، به طوریکه به سبب خوداتکایی در ماشین آالت کشاورزی افزایش قیمت در در ماشین

درصد بیشتر نبوده است ۴۵تا  ۴0این بخش  . 
دهد، افزود: با توجه به آنکه ضائقه خود ادامه می با شیب تندی به مسیر بخش کشاورزی وی با اشاره به اینکه توسعه مکانیزاسیون در

دهد، از های کشور در صنعت ماشین آالت داخل را محصوالت اساسی پوشش میکشاورزان به سمت تولید داخل است و عمده نیاز
شود که توسعه مکانیزاسیون در سال آینده استمرار یابداین رو پیش بینی می . 

درصد ماشین آالت اعم از  ۵لیدکننده ماشین آالت طی چند سال اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون های توعباسی از رونق کارخانه
نیاز به واردات دارد که به اعتقاد ما با گذر زمان امکان بومی سازی  زراعت برنج های تخصصی برداشت پنبه، باغبانی وماشین

ها در آینده نزدیک وجود داردتولید این ماشین . 
دبیشتر بخوانی درصد ماشین آالت کشاورزی تولید داخل است9۵هزار دستگاه ماشین آالت از ابتدای سال/  1۵توزیع  :  

در سال آینده خبر داد  بخش مکانیزاسیون هزار میلیارد تومان تسهیالت به 2رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد از تزریق 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه مکانیزاسیون داشته باشیم که  ۵00ار و هز 2ها حاکی از آن است که ساالنه و افزود: برآورد

هزار میلیارد تومان آن تسهیالت و مابقی آورده خود کشاورزان است 2 . 
وی با اشاره به اینکه در کشور صاحب برنامه بلندمدت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی هستیم، بیان کرد: برای اولین بار در دولت 

های قبل کماکان صنعت مکانیزاسیون مورد ساله برای این حوزه صورت گرفت که امیدواریم همانند سال 12ر و امید برنامه تدبی
سال آینده را پالک گذاری کنیم 2های کشاورزی ظرف های مسئول قرار گیرد تا بتوانیم کلیه ماشینحمایت دستگاه . 

شدند، افزود: این در حالی است که در  کمباین پالک گذاری هزار دستگاه ماشین و 220عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 
هزار دستگاه پالک داشتند 90گذشته تنها  . 

شود، افزود: با وجود سطوح وسیع درصد ماشین آالت مورد نیاز در داخل تامین می 9۵تا  90این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
اسب بخار در هکتار رسیده است 1.۷مکانیزاسیون به  محصوالت کشاورزی در کشور، ضریب . 

از  ماشین آالت کشور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون در پایان تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز اگر قرار بود مجموع نیاز
تصادی بودهای باال در بخش غیر اقخارج تامین شود، بی شک بکارگیری مکانیزاسیون و ماشین آالت به دلیل قیمت . 

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا ۴/1/1398تاریخ :

 سیل بیش از یک هزار میلیارد ریال به جاده های گلستان خسارت زد
معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان گلستان گفت -ایرنا -تهران کیلومتر از  50بررسی های میدانی حاکی است که به  :

 .محورهای درگیر در سیل و رانش زمین با برآورد اولیه بیش از یک هزار میلیارد لایر خسارت وارد شده است
عبدالهاشم حسن نیا»به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی،   ساعت ۷2افزود: با ورود سامانه بارشی جدید در  «

 .آینده احتمال تشدید خسارت در این محورها وجود دارد
 -ییالق خوش -کیلومتر موجب انسداد محورهای آزادشهر 11اسفند پارسال، رانش زمین به طول بیش از  28وی بیان داشت: از 
شاهرود شد -توسکستان  -شاهرود و گرگان . 

پنج نقطه رانش، موجب نا امنی، کاهش عرض محور و در نهایت به گفته این مقام مسئول، در هشت نقطه ریزش سنگ و در بیش از 
های محور انسداد کامل محور شد. همچنین بر اثر سیل و آب بردگی در مسیرهای یاد شده، خسارت های شدیدی به زیرساخت

 .مواصالتی وارد و موجب انسداد شده است
محور  13محورهای یادشده در چهار محور اصلی و فرعی و ای یادآور شد: عالوه بر ونقل جادهرییس سازمان راهداری و حمل

کیلومتر مسدود شده که در همه محورها عوامل راهداری  50روستایی بر اثر رانش، ریزش، آب گرفتگی وسیل در مجموع به طول 
 .مشغول انجام عملیات بازگشایی و امداد رسانی هستند

داران برای بازگشایی محورها اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل راهداری با معاون وزیر راه و شهرسازی به تالش شبانه روزی راه
دستگاه ماشین آالت راهداری و  210استفاده از  نفر پرسنل در حال بازگشایی این محورها هستند؛ همچنین اداره های کل  420

کاری موثر برای بازگشایی محورها ای استان های مازنداران، خراسان رضوی و خراسان شمالی همراهداری و حمل ونقل جاده
  .دارند

سه راهی یساقی مسدود است -عطا آباد و بندر ترکمن -گرگان، آق قال -آزاد شهر، آق قال -اکنون محورهای شاهرود  . 
ع برف میلی متر باران در گلستان بارید و ارتفا 300به گزارش ایرنا، با آغاز فعالیت سامانه سرد و بارشی از هفته گذشته بیش از 

 .متر رسید 1.5در مناطق کوهستانی استان به 

 .بخش زیادی از مناطق شمالی و غربی گلستان اعم از مزارع کشاورزی، راهها، خانه های شهری و روستایی به زیر آب رفته است
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 2/1/1398تاریخ : 

هاهای قرنطیه نوروزی برای مبارزه با ملخآمادگی شیفت  
خبر داد 1398ت نوروز های گیاهی در تعطیالدرگاهی، از آمادگی کامل سازمان حفظ نباتات برای پایش، مراقبت و مقابله با بیماری . 

سازمان حفظ نباتات، محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات   به نقل از ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش
گاهی، های مراقبت و پیش آاین سازمان اعم از شبکه های کاری مرتبط با حوزه فعالیتکشور گفت: در ایام تعطیالت نوروز کلیه شیفت

های سبز های قرنطینه مرزی و فرودگاهی در آماده باش کامل و در حال مراقبت از مرزمبارزه با ملخ، ماموران پست هایآمادگاه
 سرزمین ایران هستند.

 مبارزه با آفت ملخ صحرایی در دستور کار جدی سازمان حفظ نباتات قرار گرفت بیشتر بخوانید:
ت نوروز فعال و در همه ساله در تعطیال سازمان حفظ نباتات وی بیان کرد: به دلیل شرایط اقلیمی در این ایام، همکاران سخت کوش

 حال خدمتگزاری به هم میهنان عزیز هستند.
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 13/1/98تاریخ : 

استان کشور  ۱2هزار میلیارد ریالی سیل به کشاورزی  ۴۵خسارت   
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیل اخیر تا تاریخ دوازدهم فروردین ماه 

استان کشور وارد کرده است 12هزار میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی  ۴۵ .  
 

ود: سیل ، سید محمد موسوی با اعالم این خبر افزوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی به گزارش خبرگزاری فارس 
هزارهکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرارداده است 90هزار هکتار اراضی زراعی و  ۷00اخیر  . 

درصد  ۷درصد،فارس  12درصد،لرستان  13درصد، مازندران  1۴  درصد، خوزستان 3۶وی گفت: این خسارت در استان گلستان 
و بویراحمد، چهارمهال و بختیاری،اصفهان،خراسان شمالی،سمنان و  استان کرمانشاه،کهگیلویه 8درصد باقیمانده به  18بوده و 

 .سیستان و بلوچستان وارد شده است
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 12/1/98تاریخ : 

میلیارد ریالی سیل به کشاورزی+ جدول  ۵28هزار و  ۳8خسارت   
میلیارد ریالی  ۵28هزار و  38مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از خسارت 

استان کشور خبر داد 12سیل اخیر به بخش کشاورزی  .  
وی با اشاره به برآورد ، سید محمد موسوزارت جهاد کشاورزیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

میلیارد  ۵28هزار و  38های وقوع سیل اخیر به بخش کشاورزی اظهار داشت: سیل تا تاریخ یازدهم فروردین ماه بیش از خسارت
استان کشور وارد کرده است 12لایر خسارت به بخش کشاورزی  . 

میلیارد لایر، دام و طیور و آبزیان  ۷123،باغبانی میلیارد لایر 228هزار و  1۷وی ادامه داد: سیل اخیر به زیربخش های زراعت 
میلیارد لایر و آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، فارس، کهگیلویه و  ۵1۷۴

ارت زده استبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، خراسان شمالی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان خس . 
استان سیل زده گفت که ضمن اطالع رسانی و هشدار به جامعه هدف، همه  12موسوی با اشاره به اقدامات اضطراری انجام شده در 

ظرفیت های نیروی انسانی و ماشین آالت، تجهیزات و امکانات سازمان جهاد کشاورزی استان های یادشده برای کمک به آسیب 
شده استدیدگان سیل اخیر بسیج  . 

هزار تن نهاده های دامی شامل جو، ذرت و شکر برای مصرف دامداران و زنبورداران مناطق سیل زده تامین  9تا کنون  :وی افزود

 .و توزیع شده است
هزار کیلوگرم گوشت قرمز بین سیل زدگان  2تن بذر برنج برای خزانه گیری مجدد کشت برنج تامین و  10موسوی اضافه کرد: 

ده استتوزیع ش . 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، فرسایش خاک حاصلخیزترین اراضی زراعی و باغی، کاهش تولید 

برخی محصوالت اساسی و کاهش درآمد تعداد زیادی از بهره برداران را از تهدیدهای سیل اخیر عنوان کرد و افزود: تقویت 
یدات دیم و احیای چشمه ها و قنوات از فرصت های سیل بوده استهای آب زیرزمینی، افزایش تولسفره . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرگزاری فارس  – 1۵/1/98تاریخ : 

هزار میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی  ۴6جزئیات خسارت   
 ۴۶مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیل اخیر تا تاریخ سیزدهم فروردین ماه بیش از 

استان کشور وارد کرده است 1۶میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی  ۶21هزار و  . 
، سید محمد موسوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیز به گزارش خبرگزاری فارس به نقل ا

فروردین  13اهش مخاطرات بخش کشاورزی مهمترین اقدامات انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با سیل تا و ک
را اعالم کرد 1398 . 

موسوی با اشاره به فعال سازی کلیه بخش های سازمانی وزارت جهاد کشاورزی در سطح کشور جهت مشارکت فعال با نظام 
ن اطالع رسانی و هشدار به جامعه هدف، اظهار کرد: ظرفیت های سخت افزاری وزارت جهاد مدیریت بحران سیل و همچنی

دستگاه ماشین آالت عمرانی سنگین،سبک،تجهیزات لجستیکی برای مقابله با سیل اخیر به کار گرفته شد ۷۶2کشاورزی شامل  . 
ای جهاد کشاورزی جهت کمک به اجرای برنامه نفر نیروی کارشناسی، ترویجی و خدماتی سازمان ه 1۴00وی به بسیج و اعزام 

کیلومتر از رودخانه ها و انهار الیروبی و لجنکشی شد و  200های ستاد مدیریت بحران شهرستان ها و استان ها اشاره کرد و افزود: 
مورد مزارع آبزی پروری و کانال های آبرسانی کشاورزی رفع گردید 300دهنه زهکش و  ۴0انسداد خروجی  . 

کیلومتر شبکه برق چاه های  10کیلومتر جاده بین مزارع و  ۵00کیلومتر سیل بند، 1۶0ی اضافه کرد: در این مدت، موسو
 .کشاورزی مرمت شد

دهانه انهار و لوله گذاری جهت خروج آب از اراضی کشاورزی و مناطق مسکونی را از دیگر  ۶وی بازکردن دو دهانه پل، ترمیم 
هزار کیلوگرم  10تن بذر،  10هزار تن نهاده های دامی،  30مرد و اظهار داشت: در سیل اخیر، اقدامات مقابله با سیل برش

دستگاه  ۷تخته چادر استقرار دام و  1۵0هزار پرس غذای گرم،   ۶هزار کیلوگرم تخم مرغ،  3هزار کیلوگرم آرد،  320گوشت،
 .نانوایی سّیاّر تأمین و توزیع شده است

یی خانوارهای عشایری در معرض خطر سیل و تجهیز انبارها و مهمانسراها به منظور اسکان مسافران موسوی با اشاره به جابجا
10۵هزار رأس دام سبک و سنگین در سطح  ۴00سیل زده، یادآور شد:   .روستا و مناطق عشایری جابجا شده و اسکان موقت یافتند 

سیل اخیر دفن بهداشتی شده است هزار قطعه طیور تلف شده بر اثر ۵00رأس دام و  2800وی گفت:  . 
موسوی بازدید، ارزیابی و ایمن سازی چاه ها، قنوات، سیل بندها، تأسیسات آبی، دریچه های تنظیم آب، کانال های آبیاری و سدهای 

 .خاکی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای با مقابله سیل اخیر عنوان کرد
* ل به بخش کشاورزیمیلیارد ریالی سی ۶21هزار و  ۴۶خسارت   

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: سیل اخیر تا تاریخ سیزدهم فروردین ماه بیش 
استان کشور وارد کرده است 1۶میلیارد لایر خسارت به بخش کشاورزی  ۶21هزار و  ۴۶از  . 

هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدیدجدی قرارداده است 90هزار هکتار اراضی زراعی و  ۷31موسوی افزود: این خسارت  . 
درصد فارس  ۶درصد لرستان، 11درصد مازندران، 12درصد خوزستان، 13درصد به استان گلستان، 3۴وی ادامه داد: این خسارت 

هال و بختیاری،اصفهان،همدان،خراسان شمالی،سمنان، استان کرمانشاه،کهگیلویه و بویراحمد،چهارم 11درصد باقیمانده به  2۴و 
 .سیستان و بلوچستان،ایالم،کردستان و تهران واردشده است

درصد به  1۶درصد به زیربخش آب،خاک و امورزیربنایی،  22درصد به زیربخش زراعت، ۴9موسوی گفت: خسارت سیل اخیر 
وارد شده است درصد به زیربخش دام و طیور و آبزیان 13زیربخش باغبانی و  . 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۵/1/1398تاریخ : 

 سدهای استان فارس لبریز نشده اند
یز شدن آب از مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو با رد برخی شایعات در فضای مجازی درخصوص سر ر -ایرنا -تهران

 .سدهای استان فارس، خاطرنشان کرد: شرایط سدهای این استان کامال پایدار است و هیچ مشکلی برای گرفتن حجم سیالب ندارند
« میلیون  950درصد حجم سد  ۷0دوشنبه شب در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون « میثم جعفرزاده

استان فارس ُپر شده و ظرفیتی معادل « درودزن»میلیون مترمکعبی سد  960درصد حجم سد  45و « فارسیسلمان »متر مکعبی 
میلیون مترمکعب دیگر برای پر شدن این سدها آب نیاز است 830 . 

دیگر سد مهم این استان است که تاکنون « رودبار داراب»به گفته این مقام مسئول،  ی آن ُپر میلیون متر مکعب 82درصد از حجم  62

 .شده و سایر سدهای استان کوچک هستند
 

 وضعیت پایدار سدهای پنجگانه استان تهران **
وی درخصوص بارندگی های استان تهران نیز گفت: با وجود شدت بارندگی ها در این استان، اما هشدار مبنی بر جاری شدن سیالب 

و غیره، آبگرفتگی برخی معابر اجتناب ناپذیر است نداشته ایم؛ هرچند با وجود مسیل های کن، دارآباد، میرداماد . 
جعفر زاده خاطرنشان کرد: شرایط در استان تهران نرمال است، اما در صورت وقوع هرگونه حادثه غیر مترقبه آمادگی الزم وجود 

  .دارد
ردد غیرضروری و همچنین اطراق وی ادامه داد: با این وجود هشدار طغیان رودخانه کرج داده شده و از مردم خواسته شده تا از ت

 .در مسیر رودخانه ها پرهیز کنند تا شاهد وقوع حوادث دلخراشی مشابه آنچه امروز در شیراز شاهد بودیم، نباشیم
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو درخصوص سدهای پنجگانه استان تهران نیز گفت: وضعیت این سدها کامال نرمال و پایدار 

ر ریز آبی از آنها گزارش نشده استاست و هیچ س . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – ۷/1/1398تاریخ : 

  مبارزه با ملخ های صحرایی در استان های جنوبی در حال انجام است
های جنوبی انجام شده استهزار هکتار از مناطق آلوده استان 19درگاهی گفت: مبارزه با ملخ صحرایی تاکنون در سطح بیش از  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
گرفته در خصوص مبارزه با ملخ های صحرایی در بیش از یک ماه گذشته،  با اشاره به پایش و مدیریت صحیح صورت نباتات

های جنوبی با هوشیاری، سرعت عمل و دقت بیشتری ها از تخم الزم است استاناظهار کرد: در حال حاضر با توجه به خروج پوره
 .نسبت به مبارزه اقدام کنند

ب باید براساس شرایط قرنطینه ای صورت گیردهجوم ملخ های مهاجر به کشور/ واردات چو :بیشتر بخوانید  
های جنوبی، گفت: مبارزه با ملخ های جهادکشاورزی استانرئیس سازمان حفظ نباتات با قدردانی از اقدامات انجام شده توسط سازمان

های هرمزگان، خوزستان، به ترتیب سطح مبارزه در استان  هزار هکتار از مناطق آلوده 19صحرایی تاکنون در سطح بیش از 
ها کماکان تا های زمینی و هوایی انجام شده است و با توجه به خروج پورهسیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و فارس به روش

 .پایان تیرماه مبارزه ادامه خواهد داشت
  لینک خبر
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
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 نهاده
 ایرنا  – 3/1/1398تاریخ :

گلستان تامین و توزیع شدزدگان های دامی سیلنهاده  
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -تهران  های دامی مورد نیاز در مناطق سیل زده استان گلستان نهاده :

 .تامین و توزیع شده است
رگیر سیل استان، های ددر تمام شهرستان :به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی اعالم کرد

  .گروهی از مدیران و کارشناسان برای برآورد خسارت و کمک اعزام شده اند
بینی شده استتن از محل ذخایر استان پیش 500وی اظهارداشت: توزیع نهاده جو و سبوس بین دامداران به میزان  .  

زده توزیع شودتن شکر نیز میان زنبورداران در مناطق سیل 100بینی کرده ایم وی گفت: پیش . 
به گزارش ایرنا، به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی ، سیل در استان های گلستان و مازندران 

میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است 640یک هزار و  . 
 ۷60میلیارد تومان خسارت زده که از این میزان،  09سید محمد موسوی گفت: سیل به بخش کشاورزی استان گلستان یک هزار و 

میلیارد تومان به  120ها، میلیارد تومان به زیربخش آب و خاک و زیرساخت 150میلیارد تومان خسارت به زیربخش زراعت، 
های دام، طیور و آبزیان وارد شده استمیلیارد تومان به زیربخش 60زیربخش باغبانی و  . 

هزار هکتار اعالم کرد 250ی خسارت دیده از سیل گلستان را وی سطح اراضی کشاورز .  
میلیارد  555مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، خسارت سیل به بخش کشاورزی استان مازندران را 

 115ها اک و زیرساختمیلیارد تومان، زیربخش آب و خ 266تومان اعالم و تصریح کرد: میزان خسارت سیل به باغات مازندران 
میلیارد تومان بوده است 6۷میلیارد تومان و زیربخش های دام، طیور و آبزیان  10۷میلیارد تومان، زیربخش زراعت  . 

هکتار از اراضی باغی استان مازندران از سیل  491هزار و  1۷هکتار از اراضی زراعی و  355هزار و  ۷2موسوی گفت: 
 .خسارت دیده اند

هزار  2د: تلفات دام های سبک و سنگین استان مازندران وی ادامه دا واحد  10واحد مرغداری و  12راس بوده و سیل به  330

 .آبزی پروری این استان خسارت وارد کرده است
 لینک خبر
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 نهاده 
 تاریخ : 98/1/9 – خبرنگاران جوان 

شودذرت دامی در تولید مواد خوراکی استفاده نمی  
کندهای دامی استفاده نمیهای در تولید محصوالت خوراکی از نهادخدایی گفت: دیگر هیچ تولیدکننده . 

وگو سازمان تعزیرات حكومتی در گفتمرتضی خدایی، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق كاال و ارز و تخلفات غذایی و دارویی 
خبرنگار  با های مردمی بسیار ، گفت: فضای مجازی و خطابهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی 

توانیم موضوع را پیگیری و دستور قضایی توقف آنها را صادر کنیمشود ما مییرا تا این اخبار منتشر میاثر بخش است، ز . 
ای از زمان خبر واردات محصوالت دامی یا همان ذرت و استفاده از آن در ُپفک را شنیدیم و صحت آن تأیید شد. وی افزود: در برهه

ای سودجو برای اینکه ذرت را کشور وارد شده بود تا به استفاده دام برسد، اما عده های دامی به صورت قانونی و رسمی بهاین ذرت
 .با قیمت کمتری تهیه کنند و سود بیشتری از تولیدات خود ببرند نسبت به خرید آنها دست زدند

حفظ چارچوب قوانین باید  ها بارسانه های مردمی برای "نه به خرید کاالهای مضر" گفت:پویایی مثبت جنبش  خدایی با اشاره به
چه مضرات و چه فوایدی دارد؟ تا مردم با فراخ بال نسبت به   گونه به جامعه منعکس کنند که آن چیزی که قابلیت مصرف دارد،این

نده قضایی بینیم برای آن پروشود که بعدها میها مواد بهداشتی تبلیغ میطور مثال در برخی از شبکهانتخاب کاالی خود اقدام کنند. به
 .تشکیل و محکومیتی صادر شده است

توانیم بگوییم با توبیخ ها را صادر کردیم و به طور قطع میوی افزود: به محض اطالع وارد ماجرا شدیم و دستور توقیف این ذرت
کنندها استفاده نمیاین افراد دیگر هیچ یک از تولیدکنندگان ُپفک خوراکی از این ذرت . 

زه با قاچاق كاال و ارز و تخلفات غذایی و دارویی سازمان تعزیرات حكومتی در پایان گفت: بهترین راه نظارت رئیس مجتمع مبار 

ها ورود کنندبر عملکرد تولیدکنندگان نظارت مردمی است، البته مسئوالن ناظر هم باید بتوانند برای تحقق بخشیدن به این نظارت . 
  لینک خبر 
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 نهاده 
خبرنگاران جوان  – 6/1/1398تاریخ :   

لید گوشت قرمز در راه استکش و قوس اختصاص ارز نیمایی به واردات نهاده دامی/افزایش تو  
های دامی در کش و قوس کارشناسی استتومانی به واردات نهاده ۴200رضایی گفت: اختصاص یا حذف ارز  . 

و کشاورزی صنعت،تجارت مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار گروه  

های جهانی روبرو بود، اظهار هایی در بازاربا تنش های دامینهاده ، با اشاره به اینکه سال گذشتهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
سبب افزایش قیمت جهانی ذرت و کنجاله سویا کرد: علی رغم آنکه سال گذشته برای اقتصاد کشور از جمله صنعت دامپروری به 

 .سال سختی بود، اما میزان تولید محصوالت دام و طیور قابل توجه بود
8۵0شیرخام،  هزارتن ۷00میلیون و  10، 9۷وی افزود: در سال   2هزار تن تخم مرغ، بیش از  920هزار تن گوشت قرمز،  

هزار تن عسل در کشور تولید شد در حالیکه تولید شیرخام در  90وغان و تر نتن پیله 9۷0هزار تن گوشت مرغ،  ۴00میلیون و 
هزار تن تخم  880هزار تن گوشت مرغ،  230میلیون و  2هزار تن گوشت قرمز،  83۵هزار تن،  180میلیون و  10، 9۶سال 

هزار تن عسل بوده است 88مرغ و  . 
تا  ۶هزار تن، گوشت طیور  1۵تا  10درصدی شیرخام خبر داد و گفت: در مورد گوشت قرمز رشد تولید  ۶رضایی از رشد ساالنه 

برنامه خوداتکایی تولید گوشت قرمز محقق خواهد شد 1۴00و  99های است. در سال 9۷درصد بیش از سال  ۷ . 
بیش از رقم فعلی است، بیان کرد: یکی از  رو طیو تولید محصوالت دام معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ظرفیت

ترین وظایف معاونت جلوگیری از تولید بی مهابا و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست چرا که مازاد تولید بیش از تقاضا اصلی
شودبه ضرر تولید کنندگان تمام می . 

سختی برای تولیدکنندگان بود، اظهار کرد: البته تمام تالش و اقتصاد سال  نوسان نرخ ارز وی با اشاره به اینکه سال گذشته از منظر
 .دولت بر آن بود که با ارز دولتی نهاده به میزان کافی وارد کند تا بار مالی تولید کننده و مصرف کننده به حداقل برسد

 عبور از مرز خودکفایی در محصوالت دام و طیور به جز گوشت قرمز :بیشتر بخوانید
تومان بود که در سه ماه پایانی سال با کمی  2۵0یک هزار و  قیمت هر کیلو ذرت ادامه داد: در ابتدای سال گذشتهاین مقام مسئول 

برابر این نرخ در بازار بود 3تا  2تومان رسید، در حالیکه واردات نهاده با ارز نیمایی و آزاد  3۵0افزایش به یک هزار و  . 
های جدید در بحث تامین و نقل و انتقال ارز مشکالت خاص اشاره به اینکه اعمال تحریممعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد با 

وزارت جهاد کشاورزی، دولت و بانک مرکزی تمام تالش خود را در خصوص تسهیل نقل و انتقال ارز به  خود را دارد، افزود: البته
ژنتیک مورد نیاز باید وارد شود که براساس آمار، مرغ اجداد و های دامی، مرغ اجداد و مواد کار گرفته است چرا که در کنار نهاده

های دامی به اندازه کافی و به موقع وارد شده استمواد ژنتیک و نهاده . 
با تولید  گوشت قرمز های مختلف اقتصاد در تنش بودند، اما بخش دامپروری به غیر ازوی در ادامه افزود: علی رغم آنکه بخش

استمناسبی همراه بوده  . 
های پی در پی رضایی با اشاره به دالیل تنش گوشت قرمز در کشور بیان کرد: با توجه به تغییرات در چند دهه اخیر و خشکسالی

در مراتع و عشایر کار پر زحمت و هزینه بری  صنعت پرورش گوسفند توان تولید علوفه در مراتع کاهش پیدا کرده است، ضمن آنکه
است از زمان قبل از انقالب بخشی از گوشت مورد نیاز وارد کشور شود چرا که تولید داخل جوابگوی  است که این امر موجب شده

 .نیاز کشور نیست
برای تنظیم بازار داخل بعد از انقالب خبر داد و گفت: با توجه به افزایش  واردات گوشت معاون وزیر جهاد کشاورزی از استمرار

هزار تن گوشت  100تا  ۵0های بعد از انقالب برای تنظیم بازار گوشت به ناچار باید الهای اخیر دولت طی سجمعیت و خشکسالی
 .مورد نیاز داخل را از طریق واردات تامین کند

های کشور اعالم کرد و افزود: تغییر نرخ از مرز خروج غیر قانونی دام این مقام مسئول تغییرات یکباره نرخ ارز را عامل اصلی
های منطقه خواهان زیادی داشته باشد، در هزار تومان موجب شد تا دام زنده در کشور 10ارز آزاد به بیش از  ارز و افزایش نرخ

های گذشته با آزاد بودن صادرات نوسانی در این بازار وجود نداشت که متاسفانه ممنوعیت صادرات، نوسان نرخ ارز حالیکه در سال
های کشور قاچاق شود. البته آمار دقیقی در یکدیگر داد تا مقادیری دام از مرز و واسطه گری و دالل بازی همگی دست به دست

وجود ندارد قاچاق خصوص . 
وی با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز پتانسیل خروج غیر قانونی دام از کشور را افزایش داد، بیان کرد: با توجه به آنکه قاچاقچیان با 

های کنند، از این رو نوسان نرخ ارز پتانسیل خروج غیر قانونی دام از مرزدرآمد کسب می تبدیل دالر به لایر بیش از سه برابر
 21کشور را افزایش داد و در نهایت این امر موجب شد تا قیمت گوسفند در بازار داخل با نوساناتی روبرو شود به طوریکه از قیمت 

است های فعلی رسیدههزار تومان ابتدای سال گذشته به نرخ 22تا  . 
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ها ها برای سوداگران و قاچاقچیان جذابیت ایجاد کرده است، گفت: براساس پیش بینیرضایی با اشاره به اینکه قیمت دام آن سوی مرز
اگر حجم قاچاق دام زنده یک میلیون راس و حتی کمتر باشد، از این رو این امر موجب شده است قیمت دام زنده و به تبع آن گوشت 

ای توسط هیئت وزیران مبنی بر جلوگیری از خروج دام و تشدید ا نوساناتی روبرو شود که به همین خاطر مصوبهقرمز در داخل ب
های کشور به گروه الف. )حاشیه مرزها( و گروه ب. )سایراستان ها( تقسیم شد جابه جایی دام در کشور ابالغ شد. بدین منظور استان

تحت کنترل است و در حاشیه مرزها، جابه جایی دام به شدت . 
ها و معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران پلیس راه و نیروی انتظامی موظف است تمامی بارنامه

های بهداشتی را کنترل کند ضمن آنکه دامداران ظرف مدت یکسال باید نسبت به هویت گذاری دام اقدام کنند تا با ساز و کار مجوز
از جابجایی بی مورد و قاچاق دام جلوگیری شودتعبیه شده  . 

 اختصاص ارز نیمایی بر تورم اثر گذار است
واردات  به تومانی ۴200ارز  وی در بخش دیگر سخنان خود در پاسخ به این سوال که آیا برنامه حمایت از تولید و اختصاص

در کش و  های دامیواردات نهاده تومانی به ۴200ذف ارز های دامیهمانند سال گذشته ادامه دارد، بیان کرد: اختصاص یا حنهاده
به همین خاطر باید منتظر تصمیم   قوس کارشناسی است چرا که اختصاص ارز نیمایی به واردات، مخالفان و موافقان زیادی دارد،

 .نهایی کارشناسان و مسئوالن ذی ربط بود
گذارد، اظهار کرد: با تغییر نرخ اثر تورمی خود را بر روی کشور میرضایی با اشاره به اینکه اختصاص ارز نیمایی به واردات 

های دامی بدون تردید قیمت محصوالت باال خواهد رفت. به عنوان مثال اگر دانه جو با ارز نیمایی رقمی پایه ارز و تاثیر آن بر نهاده
گیرد. حال جای این سوال مطرح است که آیا میهزار تومان شود، قیمت گندم و ذرت داخلی تحت تاثیر این موضوع قرار  3حدود 

های داخل را باال ببریم؟این توانایی را داریم که به تبع آن قیمت  
معاون امور تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تاثیر اختصاص ارز نیمایی بر قیمت محصوالت و به طور کلی 

ای قطعی در این زمینه نرسیده اندا کنون مسئوالن به نتیجهاقتصاد، این موضوع در حال کش و قوس است و ت . 
منظوره سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی 2های توسعه دام  

های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر را یکی از سیاست منظوره 2های توسعه دام وی در بخش پایانی سخنان خود
منظوره پتانسیل خوبی به لحاظ تولید شیر و گوشت قرمز دارند، بنابراین امسال توسعه  2های اعالم کرد و افزود: با توجه به آنکه دام

راک به گوشت در این نژاد در مقایسه با نژاد هلشتاین منظوره در دستور کار قرار دارد چرا که ضریب تبدیل خو 2های نژاد دام
 .باالتر است، ضمن آنکه این نژاد کیفیت گوشت و درصد الشه لخمه استخوان بیشتری دارد

ها انتظار داریم که تولید شیرخام و گوشت قرمز به میزان قابل توجهی افزایش یابدبه گفته رضایی، با ترویج این نژاد . 
رگ داخلی وجود دارد، بیان  2های منظوره با دام 2هزار راس آمیخته گاو  210معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حدود 

کنندمنظوره آمیخته می 2های مثل سمینتال را با نژاد 2های درجه های صنعتی گاوکرد: گاوداری . 
را انجام داده اند، تصریح کرد: در  اصالح نژاد دام هاته بسیاری از کشورسال گذش 100وی در پایان با اشاره به اینکه در طول 

سال اخیر باز می گردد که با استفاده از یک نژاد خارجی، ترکیب نژاد صورت می گرفت و در  ۵0ایران سابقه اصالح نژاد به 

منظوره اصالح نژاد شدند 2های های آمیخته با استفاده از گاوهای اخیر گاوسال . 
 لینک خبر 
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 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان  – ۵/1/1398تاریخ : 

رسدجهانی ایران در تولید محصوالت ارگانیک/تولید محصوالت ارگانیک در ایران به کمتر از یک درصد می ۴۳رتبه   
را به خود اختصاص داده است ۴3نده محصوالت ارگانیک رتبه کشور تولید کن 1۷9نورانی گفت: هم اکنون ایران از  . 

خبرنگاران گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک ایران در گفت و گو با خبرنگار

کشور  1۷9درصدی مصرف محصوالت ارگانیک در دنیا خبر داد و گفت: هم اکنون ایران از  20تا  1۵، از افزایش جوان
را به خود اختصاص داده است ۴3رتبه  محصوالت ارگانیک تولیدکننده . 

رشد داشته است، افزود: با توجه  درصد ۵در ایران نسبت به سال گذشته  سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک وی با اشاره به اینکه
بایست همه ساله تولید این محصوالت را باید افزایش دهیم تا در به قرار گرفتن تولید محصوالت ارگانیک در برنامه ششم توسعه می

های تولیدکننده قرار گیریمرتبه خوبی در بین کشور . 
رسد، بیان کرد: هم اکنون تولید میلیون هکتار می ۶یا به در دن کشت محصوالت ارگانیک نورانی با اشاره به اینکه سطح زیر

رسد که وزارت جهاد کشاورزی توسعه و گسترش محصوالت ارگانیک را محصوالت ارگانیک در ایران به کمتر از یک درصد می
 .در دستور کار خود قرار داده است

برای محصوالت ارگانیک به سبب بحث سالمت در دنیا وجود  رئیس انجمن ارگانیک ایران ادامه داد: با توجه به آنکه خواهان زیادی
ها در دستور کار قرار گرفته استدارد، از این رو توسعه این محصوالت به سبب بحث سالمت در کشور . 

محصوالت ارگانیک از منظر برندسازی در رنج هستند/ توسعه کشت و کار محصوالت ارگانیک در دستور کار قرار  :بیشتر بخوانید

 گرفت
در تمامی مناطق امکان پذیر نیست، اظهار کرد: تولید محصوالت ارگانیک در  تولید محصوالت ارگانیک وی با اشاره به اینکه

مناطق خاص باید زیر چتر نظارتی شرکت بازرسی بین الملل قرار گیرد که به سبب هزینه بر بودن و مشکالت تامین نهاده ها، امکان 
ود نداردتولید در تمامی مناطق وج . 

نورانی در پایان با اشاره به اینکه امکان تولید محصوالت ارگانیک به صورت صد درصدی در هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست، 
های زراعی و باغات گرفتار فلزات به بعد در ایران بسیاری از زمین ۴0تصریح کرد: با توجه به ورود سموم و کود شیمیایی از دهه 

تولید  توان درصده همین خاطر امکان تولید محصوالت ارگانیک به صورت صد درصد میسر نیست، اما میسنگین هستند که ب

را افزایش داد محصوالت سالم . 
  لینک خبر

 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6876527/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6876527/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DB%B4%DB%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF

	آب
	وزیر نیرو: بهترین پاسداران آب باشیم
	بارندگی به اندازه میانگین ۵۰ سال قبل بود/ورود ۳ میلیارد مترمکعب آب طی ۵ روز آینده به خوزستان
	سه میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای خوزستان می شود
	طرحهای آبخیزداری در کرمان سد راه سیلاب های مخرب شد
	حجم آب سد کرخه به 5.2 میلیارد مترمکعب رسید
	سد زاینده رود تا 75 درصد آبگیری می شود
	خروجی سد دز به یک هزار و 800 مترمکعب افزایش یافت
	ایران مشکل کم آبی ندارد/ استفاده چند استان از یک مخزن ذخیره آب مهم ترین چالش کشور
	آب در بزنگاه مصرف غلط

	لینک خبر
	قطع آب 60 روستا براثر وقوع سیلاب شدید در استان لرستان
	60روستا در استان گلستان آب ندارد
	اگر سد کرخه نبود غرب خوزستان زیر آب می رفت
	خروجی سد کرخه به 2 هزار مترمکعب رسید
	ورودی آب سدهای خوزستان روند کاهشی گرفت
	سیل بندهای سه روستای شوش شکسته شد
	بارندگی در سال آبی جاری ۱۸۷ درصد رشد کرد+جدول

	اقتصاد کلان
	اقتصاد محصولات
	قاچاق علت گرانی پیاز و سیب زمینی است
	توزیع ۴۸۰۰ تن گوشت و مرغ در استان گلستان/ عرضه روزانه 12 هزار مرغ برای سیلزدگان

	اقلیم و منابع طبیعی
	میانگین بارش ها در 10 روز گذشته 28 میلیمتر افزایش یافت
	آمادگی سد دز برای مهار سیلاب
	اجرای طرح تنفس، ضریب حفاظتی جنگلهای شمال را افزایش میدهد

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت مرغ همچنان در کانال ۱۶ هزار تومانی است
	قیمت مرغ در برخی مناطق به ۱۹ هزار تومان رسید
	فروش جوجه یک روزه به قیمت بالاتر از ۲،۴۰۰ تومان ممنوع شد
	کاهش ۶ هزار تومانی نرخ دام زنده در بازار/ سیلابهای اخیر تأثیری بر بازار گوشت قرمز نداشته است
	آخرین تحولات بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید
	کمبودی در عرضه چای نیست/حداکثر قیمت هر کیلو چای ایرانی ۴۰ هزار تومان
	رکود بر بازار گوشت حاکم است/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰۵ هزارتومان
	قارچ ارزان شد/ ایران رتبه ششم قارچ در دنیا را داراست
	قیمت پیاز تا ۲ روز آینده کاهش مییابد/ افزایش قیمت پیاز با تعطیلی میادین میوه و تره بار
	سیلابهای اخیر بر گرانی پیاز دامن زد/ محدودیت صادرات پیاز یک راه برای تعادل قیمت
	آخرین تحولات بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ ۱۶ هزار تومان

	برنامه ها و سیاست ها
	کمیته ملی تحقیق و ریشه یابی سیل تشکیل شد
	طرح تامین آب 295 هزار هکتار اراضی کشاورزی خوزستان به بهره برداری رسید
	کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب با اجرای طرح سایهبان در باغات/ محدودیتی در اعطای تسهیلات گلخانه وجود ندارد
	افزایش بهرهوری مصرف آب مهمترین هدف ایجاد گلخانه

	برنج
	رکود بر بازار برنج ایرانی حاکم است/ نرخ هر کیلو برنج طارم ۱۵ هزار تومان

	پسته
	پنبه
	تامین منابع مالی
	حجتی: پرداخت وام بی بهره به کشاورزان مناطق سیلزده تصویب شد
	خسارت سه هزار و 450 میلیارد ریالی سیل به کشاورزی استان مرکزی
	اختصاص ۱۵۰ میلیون یورو به اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخوان داری

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	بازار تخم مرغ تعریفی ندارد/ توزیع ۵۰۰ تن تخم مرغ وارداتی بر کاهش قیمت دامن زد

	تولیدات باغی
	بیش از 39 هزار تن میوه تنظیم بازار عید توزیع شد

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	همه انبارهای مرغ و گوشت تنظیم بازاری در سیل سالم ماند
	طرح تشدید بر فرآوردههای خام دامی در ایام نوروز/ مردم تخلفات را به ۱۵۱۲ اعلام کنند
	413هزار راس دام در خوزستان در معرض خطر سیلاب هستند
	۱۵ هزار راس دام عشایر در سیل تلف شد
	سال گذشته سال طلایی از نظر تولید مرغ بود/ ایران رتبه هفتم تولید گوشت مرغ در دنیا را داراست
	عشایر از آب سیلاب برای تغذیه دام استفاده نکنند/ فعالیت سامانه بارشی تا اواخر هفته در کشور
	بیش از ۳ هزار دام در سیل اخیر تلف شد
	جزییات خسارات سیل به زیربخش دام و طیور در ۶ استان کشور

	چای
	حبوبات
	خاک
	فرسایش خاک، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور

	خرما
	قیمت خرما ۳ برابر نرخ واقعی است/ قیمت هر کیلو خرما ۳۰ هزار تومان

	خرید تضمینی / خدمات
	افزایش قیمت خرید گندم و کلزا در دستور کار دولت است
	بررسی پیشنهاد وزارت جهاد برای اجرای سیاست قیمت تضمینی درباره ذرت و جو در دولت

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	سیل به ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان گلستان خسارت زد
	آسیب ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان گلستان

	روغن
	واردات روغن زیتون کاهش یافت/ قیمت هر لیتر روغن زیتون ۱۰۰ هزارتومان

	زعفران
	ثبات نرخ زعفران در بازار/ رشد صادرات در سال ۹۸ ادامه خواهد داشت
	ثبات نرخ زعفران در بازار/ پیش بینی صادرات ۲۵۰ تن زعفران به بازارهای هدف
	قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی است
	قاچاق پیاز زعفران به معنای از دست دادن منابع ملی است

	زیتون
	سلامت
	دام های سیل زدگان گنبدی رایگان مایه کوبی می شوند
	وزارت بهداشت به محصولات تراریخته اجازه تولید نمیدهد
	اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تأمین واکسن دام و طیور

	سیب زمینی
	ازدیاد تقاضا عامل اصلی گرانی سیب زمینی/ کمبود نظارت بر افزایش قیمت دامن زد

	شیلات
	تولید قزل آلا به ۱۲۰ هزار تن می رسد/نرخ هر کیلو قزل آلا سر مزرعه ۲۶ هزار تومان
	سیلاب و ماهیگیران فرصت طلب در رودخانه های مازندران

	شکر
	شیر و فرآورده ها
	کمبودی در عرضه محصولات لبنی در ایام نوروز نداریم/ ثبات نرخ لبنیات در بازار

	صادرات و واردات
	صادرات پیاز ممنوع میشود/ آمار دقیقی از میزان خسارت سیل اخیر به باغات در دسترس نیست
	واردات روغن زیتون کاهش یافت/ قیمت هر لیتر روغن زیتون ۱۰۰ هزارتومان
	صادرات پیاز ممنوع میشود
	صادرات گوجه فرنگی از سرگرفته شد
	صادرات سیب زمینی و پیاز ممنوع شد
	صادرات پیاز به عراق در نوروز کاهش یافته است
	محدودیتی در واردات گوشت قرمز و دام زنده وجود ندارد/ امکان واردات گوشت از بیش از ۴۰ کشور دنیا
	صادرات 400 کامیون پیاز از مرز پرویزخان به عراق صحت ندارد
	دام زنده گوسفندی تا ۲ روز آینده وارد کشور میشود
	نظارت ۲۶۰ گروه بر مراکز عرضه اقلام اساسی تا ۱۵ فروردین/ واردات بیش از ۱۸۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد
	رییس سازمان دامپزشکی: درباره واردات گوشت قرمز نگرانی نداریم

	صنایع غذایی
	عسل
	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	گل ارزان شد/ نرخ مصوب هر شاخه گل رز ۱۲ هزار تومان
	بازار گل در رکود است/ کاهش ۷۰ درصدی قیمت گل در بازار

	گندم
	سیل به ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزای استان گلستان خسارت زد
	آسیب ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی ۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم و کلزا در استان گلستان
	برداشت نوبرانه گندم آغاز شد/ هشدار نسبت به خروج غیر قانونی گندم از مرزهای کشور
	کشت گندم و جو به طور کامل مکانیزه میشود/افزایش مکانیزاسیون دام و طیور در سال ۹۸
	۲۶۰ هزار هکتار اراضی گندم و جو دچار خسارت شدند/ بیش از یک هزار میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت در بخشهای کشاورزی
	برآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم در دسترس نیست/ شیوع آفات و بیماریها در مزارع

	گوجه فرنگی
	صادرات گوجه فرنگی از سرگرفته شد
	محموله 274 تنی گوجه فرنگی قاچاق در مرز مریوان متوقف شد

	گوشت قرمز
	عشایر سالانه 200 هزار تن گوشت قرمز روانه بازار می کنند
	رییس سازمان دامپزشکی: درباره واردات گوشت قرمز نگرانی نداریم

	گوشت مرغ
	کمبودی در عرضه مرغ ایام نوروز نداریم/ تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور

	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	اجرای سامانههای نوین آبیاری امری مهم در افزایش ۳۰ درصدی تولید
	تزریق ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مکانیزاسیون کشاورزی/ قیمت ماشین آلات کشاورزی ۴۵ درصد افزایش یافت

	متفرقه
	سیل بیش از یک هزار میلیارد ریال به جاده های گلستان خسارت زد
	آمادگی شیفتهای قرنطیه نوروزی برای مبارزه با ملخها
	خسارت ۴۵ هزار میلیارد ریالی سیل به کشاورزی ۱۲ استان کشور
	خسارت ۳۸ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریالی سیل به کشاورزی+ جدول
	جزئیات خسارت ۴۶ هزار میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی
	سدهای استان فارس لبریز نشده اند
	مبارزه با ملخ های صحرایی در استان های جنوبی در حال انجام است

	مرکبات
	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	نهاده
	نهادههای دامی سیلزدگان گلستان تامین و توزیع شد
	ذرت دامی در تولید مواد خوراکی استفاده نمیشود
	کش و قوس اختصاص ارز نیمایی به واردات نهاده دامی/افزایش تولید گوشت قرمز در راه است

	نوغان
	گزارشات جهانی
	رتبه ۴۳ جهانی ایران در تولید محصولات ارگانیک/تولید محصولات ارگانیک در ایران به کمتر از یک درصد میرسد


