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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

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

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

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

 .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.
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 آب
 ایرنا  – 29/1/98تاریخ : 

 مهار روان آب در کم آبی
کنترل روان آب و سیالب ها نیاز ضروری امروز و فردای مناطق کم آب یا بی آب است که می توان به عنوان  -ایرنا  -بیرجند 

های سنتی و مدرن از آن بهره بردظرفیتی عظیم و با روش  . 
به گزارش ایرنا استان مرزی خراسان جنوبی بنا به موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق خشک و کم آب ایران است اما مردمان این 

  .تمدن کهن همواره تالش کرده اند آب را به شیوه های متعدد تامین و مدیریت کنند
ب ها یکی از شیوه های هوشمندانه در این خووص به شمار می آید که به طرق مختف  مهار و استفاده از آب های سطحی و سیال

سنتی و مدرن از جمفه بندسارهای کشاورزی، طرح های آبخیزداری و سد سازی نسبت به کنترل روان آب ها و سیالب ها از آن 
  .استفاده می شود

تاثیر بسزایی در تغذیه سفره های آب زیرزمینی، ایجاد و نگهداری احداث بندسارهای خاکی کوچک مقیاس بر اساس دانش سنتی مردم 
رطوبت در خاک، زراعت و تامین آب کشاورزی دارد و به عنوان یک فناوری بومی برای کشاورزان نیز دارای منافع اقتوادی 

  .است
فظ خاک و بهبود وضعیت آن و نیز همچنین مهار روان آب های ناشی از بارندگی ها در دشت ها و مناطق بیابانی می تواند به ح

  .بهبود منابع و ذخایر زیرزمینی دشت ها کمک کند
در این زمینه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با احداث سازه های آبخیزداری خاکی، سنگی، سنگی مالتی، گابیونی و سایر روش ها 

  .سهم بسزایی در مهار روان آب ها و سیالب ها ایفا می کنند
سازی نیز از دیگر راهکارهای راهبردی مهار روان آب ها و سیالب هاست که نظرات و ایده ها در ارتباط با مزایا و معایب سد و سد

  .آن متفاوت است
کارشناسان در هر حال تاکید دارند که سرمایه گذاری در مورد جمع آوری روان آب ها با توجه به حجم زیاد آن و شرایط کم آبی در 

د نه تنها سودآور بفکه اقتوادی باشدکشور، می توان .  
استان مرزی خراسان جنوبی دو دهه است که با خشکسالی های پیاپی دست و پنجه نرم می کند طی این مدت شاهد بارندگی های کم 

  .اما رگباری بودیم که به وورت روان آب و سیالب جاری و بخش عمده ای از آن نیز هدر رفت
میفیون مترمکعب است  700منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، ساالنه حجم روان آب های استان به گفته کارشناسان اداره 

میفیون مترمکعب آب مهار می شود 80اما تنها  .  
بند گابیونی) توری ففزی (، بند خاکی و سازه برای مهار روان آب ها به کمک مردم و مسئوالن در سطح  750تاکنون یکهزار و 

درود این سازه ها آبگیری شود 100ه شده است که بارندگی های امسال سبب شد استان ساخت .  
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: سال آبی جاری بیش از 

ار شدمیفیون متر مکعب روان آب در سازه های آبخیزداری استان جمع آوری و مه 55 .  
سازه  300هزار و  2میفیون مترمکعب روان آب در  22محسن یوسفی افزود: همچنین بارندگی های هفته جاری سبب شد بیش از 
آوری شدآبخیزداری منابع طبیعی اعم از سنگی، سنگی مالتی و خاکی استان جمع  .  

دو یا سه مرتبه سرریز شده که نسبت به تخفیه یا درود سازه های آبخیزداری استان پر و برخی  100تاکنون  :وی اظهار داشت

  .مهار آب ها اقدام شد
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه وضعیت آبگیری سدهای استان کنترل شده است 

استان گزارش نشده استتوریح کرد: تاکنون هیچ موردی از تخریب یا خسارت سیالب به سازه های آبخیزداری  .  
میفیارد لایر اعتبار برای اجرای سازه های آبخیزداری به استان  159وی عنوان کرد: سال گذشته از محل وندوق توسعه مفی 

  .خراسان جنوبی اختواص یافت
ین اعتبار در استان به هزار مترمکعب با استفاده از ا 452سازه آبخیزداری با حجم عمفیات  97یوسفی یادآور شد: بهمن سال گذشته 

  .بهره برداری رسید که اکنون تمامی این سازه ها آبگیری و پر شده است
ساکنان خراسان جنوبی از دیرباز با لمس واقعیت خشکسالی با سخت کوشی خود را با طبیعت وفق داده و در بسیاری موارد بر آن 

ای کشاورزی نمونه ای از این تالش های خستگی ناپذیر استرشته قنات و بندساره 252هزار و  6غفبه کرده اند که احداث  .  
میفیون و  10معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی نیز گفت: در بارندگی های هفته جاری  هزار  600

  .متر مکعب روان آب و سیالب در سدهای مخزنی استان مهار شده است
میفیون  28میفیون متر مکعب در استان وجود دارد که تاکنون  58نون هفت سد مخزنی با ظرفیت سید سعید پورجعفر افزود: هم اک
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  .متر مکعب از ظرفیت این سدها آبگیری شده است
درود ظرفیت سدهای مخزنی استان هنوز خالی است اظهار داشت: در بارندگی های اخیر سدهای نهرین و دره  48وی با بیان اینکه 

د اما برخی سدها هنوز ظرفیت خالی زیادی داردبید طبس سرریز ش .  
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی عنوان کرد: وضعیت سدهای استان از نظر کنترل و پایداری 

ممدام در حال بررسی هستند لذا با توجه به پیش بینی بارندگی ها در وورت نیاز نسبت به تخفیه سدها اقدام می کنی .  
وی یادآور شد: سد نهرین طبس که در سال آبی جاری چندین مرتبه آبگیری و سرریز شد لذا شیرهای تخفیه تحتانی نیز باز است و در 

میفیون متر مکعب بر ثانیه و حدود  6بارندگی اخیر    .متر مکعب ورودی سیالب داشت 40
وشبختانه هیچگونه خسارتی به سدهای استان وارد نشدپورجعفر گفت: میزان ورودی و خروجی سدها استان کنترل شده و خ .  

وی افزود: چون بایستی در طول تابستان آب پایدار شرب برای شهرستان طبس تامین کنیم اگر بارندگی ادامه داشته باشد مجدد آب سد 
  .را تخفیه می کنیم در غیر اینوورت خیر، تا برای تامین آب شرب طبس از نهرین استفاده کنیم

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار داشت: تنها از ظرفیت سد نهرین برای تامین آب شرب 

  .استفاده می شود مابقی سدها به دلیل کیفیت پایین برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

 
 رلینک خب
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 26/1/98تاریخ : 

 

  دارد/ اجرای آبخیزداری راهکار موثر کنترل لغزش زمینحوضه آبخیز در استان گلستان استعداد سیل 
حوزه آبخیز در استان گفستان، از این رو اجرای روش آبخیزداری برای مدیریت سیل  9۶جزیی گفت: با توجه به استعداد سیل در 

  .امری ضروری است
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ هوشنگ جزیی، مدیرکل آبخیزداری و ه خبرنگاران جوانگروه اقتوادی باشگا به گزارش

های آبخیز گفستان که با اعتبارات تخویص یافته ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: در حوضهحفاظت خاک سازمان جنگل
هایی مانند جاده و راه توانستیم آبخیزداری انجام دهیم، سازهعمفیات آبخیزداری انجام شده، سیل خسارت وارد نکرده و در مناطقی که ن

هایی مانند آق قال متوق  شودآهن موجب شد سیل مسیر خود را ادامه ندهد و در دشت . 
ها با روش آبخیزداری مدیریت نشوند حوضه آبخیز در استان گفستان استعداد سیل دارد، افزود: اگر این حوضه 9۶وی با بیان اینکه 

تواند در تمام محدوده گفستان رخ دهدمی سیل . 
تا کنون به لحاظ شدت بارندگی، شرایط استثنایی در کشور داشتیم به طوری که در بعضی  97این مقام مسئول ادامه داد: از پاییز سال 

مسئفه منجر شد با  درود میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و این 3۵0تا  300ها نزدیک به استان
رو شویمسیالب روبه . 

ای مانند ساخت سد های موثر در مدیریت سیالب اعالم کرد و گفت: آبخیزداری یک اقدام نقطهجزیی، آبخیزداری را یکی از راه
تا شود و کرخه در خروجی یک رودخانه بزرگ نیست، بفکه در این روش اقدامات از باالترین نقطه یک حوضه آبخیز آغاز می

یابدترین نقطه حوضه آبخیز ادامه میپایین . 
ها به سبب تغییرات اقفیمیشود؟/ افرایش بارشچگونه سیل به فروتی برای مقابفه با خشکسالی تبدیل می :بیشتر بخوانید  
ز این وی ادامه داد: در کنار عمفیات آبخیزداری اقدامات دیگری همچون احیای پوشش مرتعی، مدیریت حفاظتی و نگهداری ا

ای اقدامات استگیرد و از این رو آبخیزداری یک گستره وسیعی از مجموعهها مانند قرق کردن و مدیریت چرا وورت میعروه . 
توان مدیریت و بهره مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با روش آبخیزداری می

های های آبخیز را انجام داد و عالوه بر کاهش خسارات، به افزایش آب در سفرهقاط جغرافیایی حوضهبرداری از سیل را در تمام ن
 .زیر زمینی از طریق نفوذ در خاک کمک کرد

وی با اذعان به اینکه تمام توجه کشور به موضوع آب است، افزود: مسئوالن کشور از عناوینی مانند حکمرانی آب یا مدیریت جامع 
کنند، در حالیکه این یک اشتباه استراتژیک است، زیرا موضوع مهمتر از آب در ایران، خاک استاستفاده میمنابع آبی  . 

تر سالی ها زیاد باشد و وارد دورهتواند در آن ذخیره شود، بنابراین اگر حتی در کشور بارشجزیی گفت: خاک مکانی است که آب می
ها و از دست دادن آب خواهیم بودناشی از بارش شویم، اما خاک نداشته باشیم، شاهد خسارات . 

توان با عمفیات آبخیزداری پیگیری کردوی توریح کرد: حفاظت از خاک باید توویه جدی شود و این حفاظت را می . 
و  های شدیداین مقام مسئول در عین حال به موضوع رانش و لغزش زمین بر اثر جاری شدن سیل اشاره کرد و گفت: به عفت بارش

هایی که پتانسیل رانش دارند کنند و در این وورت حوضهشوند و گل و الی ایجاد میها منتقل میها و سدها به روستارانش، خاک
شوندفعالتر می . 

ا روست 23هایی که ما انجام دادیم کند و با بررسیهای اخیر، ما را با تهدید رانش و لغزش شدید زمین مواجه میجزیی افزود: سیالب
۶در استان گفستان،  نقطه در لرستان در معرض تهدید رانش و لغزش زمینی هستند ۴9روستا در خراسان شمالی و   . 

های آلمان ها برای کنترل لغزش زمین دانست و افزود: در حال حاضر با یکی از دانشگاهوی در پایان آبخیزداری را یکی از راهکار
ترل آن همکاری داریم و ضروری است اعتبار ویژه در زمینه زمین لغزش به آبخیزداری در زمینه لغزش زمین و رفتار سطحی و کن

 .برای جفوگیری از سیالب اختواص یابد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6898994/۹۶-حوضه-آبخیز-در-استان-گلستان-استعداد-سیل-دارد-اجرای-آبخیزداری-راهکار-موثر-کنترل-لغزش-زمین
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6898994/%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 آب 
  ایرنا – 18/1/98تاریخ : 

میلیارد مترمکعب سیالب را کنترل کرد 2طرح های آبخیزداری   
آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بر پایه بررسی ها، بیش مدیرکل دفتر کنترل سیالب و  -ایرنا -تهران
میفیارد مترمکعب از سیالب های اخیر با اجرای فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری کنترل و پس از تعدیل سیالب به درون  2از 

 .آبخوان ها هدایت شده است
ورزی، ابوالقاسم حسین پور افزودبه گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشا چنانچه این حجم از سیالب در سطح حوزه های  :

 .آبخیز در مناطق باالدست کنترل نمی شد، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بود
وش وی یادآوری کرد: مدیریت حوزه آبخیز به عنوان یکی از اقدامات تففیقی در کنترل سیالب مطرح است که با بهره گیری از ر

 .های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیالب در پایین دست و مناطق خطرپذیر دارد
به گفته وی، مدیریت ریسک سیل و کاهش آسیب پذیری مناطق با اجرای اقدامات پیشگیرانه در حوزه های آبخیز باالدست در قالب 

اثر زیادی در ایجاد خسارت و تففات دارد کاهش می دهد طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، دبی اوج سیالب را که . 
این مسوول توریح کرد: مدیریت حوزه های آبخیز در مناطق بحرانی و سیفخیز با اجرای فعالیت های متنوع و جامع مشتمل احداث 

انکت بندی، بندهای کوتاه سامانه های آبگیر باران، سیل بند، پخش سیالب، احیای پوشش گیاهی، گوراب، تورکینست، تراس بندی، ب
تاخیری، سازه های مشبک سرشاخه گیر و غیره موجب کاهش سرعت سیالب، فیفتر سیالب با ترسیب مواد محموله سیل، افزایش 

 .فروت نفوذ آب به درون زمین و کاهش خسارت سیل می شود
نی و تقویت منابع آبی چاه ها، چشمه ها و قنوات به گفته وی، این پروژه ها عالوه بر کاهش سیالب، باعث تغذیه آبخوان های زیرزمی

 .در کشور شده است
 افزایش شدت بارش ها به سبب تغییرات اقفیمی **

مدیرکل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تحفیل بارش های اخیر گفت: به واسطه 
ر حال افزایش است، به نحوی که به وفور شاهد بارش های بیش از یکود میفی متر در تغییرات اقفیمی، شدت بارش ها در کشور د

ساعت در سنوات گذشته بوده ایم 24 . 
ساعت شاهد بودیم؛ به عبارت دیگر حجم بارش های بیشتر  30میفیمتر بارش را در  317وی یادآوری کرد: در سیل استان گفستان 
ه این امر عالوه بر تشدید خسارت سیل، باعث هدررفت سریع آب و تشدید کم آبی می شوددر زمان کوتاه تر به وقوع می پیوندد ک . 

حسین پور اضافه کرد؛ در شرایط تغییر اقفیم، الگوی بارش ها رگباری است. بنابراین در این شرایط اقدامات سازگاری و تطبیقی 
 .مانند فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری باید توسعه یابد

سوول تاکید کرد وقوع سیل یک واقعیت اقفیمی و امری اجتناب ناپذیر در کشور ماست که در زمره مناطق سیفخیز دنیا قرار این م
دارد اما توسعه زیرساخت های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور و حفاظت از جنگل ها و مراتع می تواند از شدت خسارت سیل 

 .در آینده بکاهد
ه وسیع آبخیزهای کشور، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و همراهی مردم و دولت در مدیریت عروه های وی یادآوری کرد: گستر

منابع طبیعی است و تهدید سیالب را می توان با آبخیزداری و آبخوانداری به فروتی برای مقابفه با کم آبی و خشکسالی در کشور 
 .تبدیل کرد

ز بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کردبه گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیل ا . 
استان های گفستان، مازندران، ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیفویه و بویراحمد در شرایط 

 .اضطراری قرار گرفتند
ها در شهرها و روستاها ویران شد جاده های میان شهری در این نواحی بسته و بسیاری از خانه .  

اجرای عمفیات آبخیزداری و آبخوانداری کاهش خسارت ناشی از سیل را ممکن می سازد اما بهره برداری های نادرست از منابع 
طبیعی و غففت در مدیریت می تواند عالوه بر تخفیه آبخوان ها و فرونشست دشت ها، به بی توازنی در عروه های طبیعی، 

 .اکولوژیک و هیدرولوژیک و کاهش امنیت غذایی، حیات اقتوادی و اجتماعی مردم منجر شود
میفیون یورو از محل وندوق توسعه مفی به پروژه های آبخیزداری  150برای امسال با هد  استحوال آب و توسعه پوشش گیاهی، 

 .و آبخوانداری اختواص یافته است
نقطه از کشور طرح های آبخیزداری  84هزار و  6یون دالر از وندوق توسعه مفی، در میف 200نیز از محل تخویص  97در سال 

 .و آبخوانداری اجرا شد
 لینک خبر
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 آب 

 ایرنا  – 22/1/98تاریخ : 

 آبگیری دائمی تاالب هورالعظیم تنهاراه کنترل سیالب خوزستان است
جمعی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز در نامه ای خطاب به رییس جمهوری خواستار آبگیری دائم تاالب  -ایرنا -اهواز 

 .هورالعظیم برای کنترل سیالب در خوزستان شدند

 به گزارش ایرنا در نامه جمعی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز که پنجشنبه شب در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده
ی مسئوالن در مورد آبگیری تاالب هورالعظیم برای هدایت سیل جاری در خوزستان و برخال  رغم وعدهاست: عفی
آحاد مردم، بزرگان و دلسوزان، همچنان از آبگیری بخش هایی از تاالب هورالعظیم  ها و تقاضاهای مکرر همهدرخواست

ردم، به ویژه اقشار مستضع  استان شده استشود و این امر، موجب موائب بسیاری برای مخودداری می . 
در بخش دیگری از این نامه آمده است: بنابراین خواستاریم که در اسرع وقت، فرمان آبگیری کل تاالب هورالعظیم به 

ها، نهادها و مؤسسات و وورت دائمی داده شود تا از خطرات جانی و مالی و ففج شدن فعالیت بسیاری از مردم، گروه

جبران ناپذیر زیست محیطی به مردم خوزستان، پیشگیری گردد خسارات .  
این اساتید افزودند: هر گونه فعالیت اقتوادی در تاالب هورالعظیم از جمفه در حوزه نفت، باید با حفظ محیط زیست تاالب 

ریزگردها و زیست های استان خوزستان در معاش مردم ساکن آن و کنترل باشد. لزومی به یادآوری نقش حیاتی تاالب

 .محیط استان نیست که حضرتعالی به آن کامالً واق  هستید
 .استاد دانشگاه شهیید چمران اهواز این نامه را امضا کرده اند 114

سیالبی چند روز اخیر در استان خوزستان خسارات زیادی در بخش کشاورزی، ونعتی ، راهها، ابنیه، ساختمانهای 

خوزستان به همراه داشته استمسکونی روستایی و شهری در  . 
  لینک خبر
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 آب 
  خبرگزاری فارس – 17/1/98تاریخ : 

های ویرانگر اخیر آبخیزداری حلقه گم شده در سیل  
خطر سیل راکنترل کرد، اقدامات آبخیزداری یکی از عوامل مهم در با پوشش گیاهی واقدامات بیولوژیک می توان تاحد بسیار زیادی 

های ویرانگر است که طی سالهای گذشته در حد قابل قبولی انجام نشده استجفوگیری از سیل .  
وهمزمان با بارش باران که نوید خوشحالی برای کشاورزان وعموم مردم ماست  1398درآغاز نوروز به گزارش خبرگزاری فارس؛

در اقفیمی عمدتا خشک ونیمه خشک زندگی می کنند؛واژه دیگری را نیز می شنویم "سیل" بفه سیل ! واژه ای که باخود ویرانی که 
 .وبی شفقتی طبیعت را تداعی می کند

باشد. در معنای ای از زمین و طوفانی شدن میآب، زیر آب رفتن گستره به معنی طغیان سیل « بر  ، کاربرد این واژه«آب جاری شده

است. در خالل یا پس از یک بارندگی شدید، مقدار دبی « فرونشینی»داللت داشته و مخال  معنی عدم ریزش یا  جریان ریزش
گیرد. با رودخانه به سرعت افزایش یافته و در نتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز و دشت سیالبی و مناطق اطرا  را دربر می

ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیل های آتی منطقه را های آن، شاید بتوان با درجه بررسی دشت سیالبی قدیمی و آبرفت
ها در طول زمان تابع شدت بارندگی، نفوذپذیری زمین و وضع توپوگرافی منطقه مشخص کرد. اووالً بزرگی سیل ها و تکرار آن

 .است
شود. فعالیت بشر به آمده، طغیان های بزرگی مشاهده میالً سیل نمیالبته امروزه به دلیل دخالت های بی رویه در بسیاری نقاط که قب

سازی در دشت سیالبی رود که مستفزم اشغال توان به ساختماندهد. از آن جمفه میچند وورت احتمال وقوع سیل را افزایش می
ای از دشت سیالبی که در زمان دودهشود، اشاره کرد. به این ترتیب محهایی از آن است و باعث کاهش ظرفیت طبیعی رود میبخش

گرددتر میرود،گستردهطغیان زیر آب می . 
شود. حجم زیاد آب از یک طر  بر برزگی ها و حذ  گیاهان باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی میشهرسازی
ها ظرفیت بستر اوفی رود گذاشتن آن آورد که با برجایافزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود میطغیان می

یابدکاهش می موارد پیش معموالً تأثیر تدریجی دارند، ولی سیفهای ناگهانی و فاجعه آمیز اغفب بر اثر تخریب سدها و بندها، ایجاد  .
شوندمی . 

 چراسیل می آید؟*
و همچنین داشتن دسترسی به منابع غذائی و  های ماقبل تاریخ، مردم به جهت دسترسی به سیستم حمل و نقل ارزان و راحتاز زمان

گزیدند؛ چنانچه جمعیت انسانی در کنار منابع طبیعی آبی متمرکز نبودند، هیچ نگرانی ها مسکن میتجارت، در کنار دریاها و رودخانه
ای متعدد و وجود هها منوط به جاری شدن سیالباز بروز سیل وجود نداشت. ولی به هر روی وجود خاک حاوفخیز کنار رودخانه

باشدهای عادی همراه با آن میانواع رسوب گذاری . 
و همچنین وا   هاسیل شکن ها یا در هم نوردیدن استحکامات ضد سیل مانندقدرت ایجاد طغیان دریا های برخاسته ازسیالب
ین استحکامات ساحفی امکان سیل گرفتگی های ماورای ارا دارا است. بنابراین در زمین های شنییا پر کردننواحی گود زمینتپه کردن

یا ترکیب اینها،  تسونامی های برق آسا، جزر و مد بفند، پدیدهطوفان های سهمگینو آسیب دیدگی متوور است. عوامفی مانند طوفان
جدی در تمام نقاط جهان اند، این تهدید گردند. از آنجائیکه اکثر مناطق شهری در کنار ساحل بنا شدههای دریایی میباعث ایجاد سیالب

 .وجود دارد
دهند. در هنگام شدید بودن را تشکیل می های سیالبیدشت های نسبتاً مسطح جاری هستند،که در مرزهای زمین هارودخانه بسیاری از

یه، های کشاورزی اولها خواهد گردید. در فرهنگهای زراعی باعث کاهش حاول خیزی آنسیل، جمع شدن گل والی بروی زمین
باستان ساکن در مجاورت  موریان ارتباط چرخه سالیانه سیل و سال زراعی از اهمیت باالئی برخوردار بوده بخووص در مورد

فرات و دجفه هایدر کنار رود خانه بین النهرین و ساکنان نیل رود . 
پیوندد که یک سطح پست زمین از آب پر شده باشدسیل معموالً زمانی به وقوع می ای معموالً در های سیل رودخانهحالت بدترین .

نام برد که در آن  1999در ژانویه سال  کوئینزلند هایتوان از سیلشود. به عنوان نمونه میای یک رود جاری میهای حاشیهزمین
کامل آب  دهد که خاک و پوشش گیاهی یک منطقه توانائی جذببخش جنوب شرق کوئینزلند به زیر آب فرو رفت. سیل زمانی رخ می

های طبیعی یا مخازن آب ای یا حفرههای رودخانهدر این زمان حجم آب به وورت غیرقابل کنترل از طریق کانال .را نداشته باشد

نمایدساز بشر، ریزش میدست . 
گردد. بی میهای سیالها رخ داده و باعث بوجود آمدن مناطقی بنام دشتای به وورت طبیعی در بسیاری از رودخانههای دورهسیل

های شدید و گاهی نیز توام با ذوب بر  است که باعث طغیان رود خانه و جاری شدن آب در ها بارش بارانعفت وقوع این سیالب
های شود، سیل آنی است. سیالبشود. نام سیالبی که به یکباره و بدون هیچ فروت قبفی ایجاد و جاری میای رود میهای حاشیهزمین

گردند. از سوی دیگر سیل نواحی ساحفی نیز بر اثر در اثر بارش بیش از حد در یک منطقه نسبتاً کوچک ایجاد می آنی معموالً 
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آید. البته شمار عوامل ایجاد سیل زیاد های ک  دریا بوجود میبادهای شدید سطح اقیانوس یا بواسطه امواج حاوفه از زمین لرزه
 .است
های دریایی موسوم هایی خانمان برانداز را دارند. طوفانبنگالدش، توانائی ایجاد سیل ئی ماننددر کشورهای استوا موسمی هایباران
های مخرب را دارند. )سیل دریایی که ارتفاع آن به هاریکان نیز دارای خووویاتی هستند که در کل توان ایجاد سیل به

آید. مرکز هاریکان از فشاری بسیار پائین برخورد بوجود میرسد( است که در اثر حرکت هاریکان دریایی به سمت ساحل می متر 8

بطور مکرر  ساحفی هایشود. این نوع از سیلچندین متر به باال کشیده می دریا بوده و بنابراین در موقع طوفان، سطح
دهندرخ می بنگالدش در . 

د شدن فشار به آب و راندن آن به سمت ساحل هستند که باعث وار اطفس های سهمگینطوفان اروپا های ساحفی درسر منشاء سیل
گردند. خووواً اگر این فرایند با جزر و مد شدید همراه شود، تخریب گر خواهد بودمی . 
شوند که باعث امواج گرم، به عامفی مخرب تبدیل می ها، تحت شرایطی نادر و با امتزاج باکوه بر  های آنی ناشی از ذوبسیل

شونددم میازبین رفتن جان ومال مر . 
ای انجامند و ریزش خاک ک  دریا بر طبقات قارهمی مواد مذاب گیریهای ک  دریا، فعالیت جزایر آتشفشانی که بشکلزمین لرزه

هستند که باعث تخریب مناطق ساحفی خواهند شد سونامی های جزر و مدی بنامتماماً آبستن موج . 
اموال  کردن بیمه آیند. از این روی،یرای جبران خسارات،جهان بحساب میترین فجایع طبیعی در سراسر ها از متداولسیل

بینی محسوب در مقابل نابودی ناشی از وقوع سیل امری بسیار ضروری است، زیرا بروز سیل امری نسبتاً قابل پیش وکشاورزی
گرددمی . 

* بینی کرد؟آیا می شودسیل را پیش  
، برآورد دبی جریان و سطح سیالبی است که در یک دوره بازگشت مشخص )مثالً بینی سیل،درحقیقتدراین خووص ،هد  از پیش

بینی که سیالب طراحی نام دارد، به عنوان مبنایی ساله( احتمال وقوع آن وجود دارد. نتایج این پیش 100یا  ۵0، 2۵در یک دوره 
گیردهای مقابفه با سیل مورد استفاده قرار میبرای انتخاب روش حی معموالً بر مبنای هزینه الزم برای کنترل آن و سیالب طرا .

شودها دارد، انتخاب میمیزان ریسک و خطری که تخریب سیستم کنترل سیالب پیشنهادی برای جان انسان . 
ها و اموال زیادی بشود، طراحی بر مبنای سیالبها با احتمال در مواردی که گسیختگی سازه آبی منجر به از دست رفتن جان انسان

شود. سطح گسترش و ارتفاع این سیالبها ساله و حتی بیشتر، انجام می 1000رخداد کمتر و دوره بازگشت طوالنی تر، مثالً سیالب 
شناسی بینی سیالب طراحی به دو وورت تحفیفی و زمینبیش از سیالبهایی است که از احتمال رخداد بیشتری برخور دارند. پیش

گیرند شامل موارد زیر استبینی تحفیفی سیالب مورد توجه قرار میدیگرند. عوامفی که برای پیششود که اغفب مکمل یکانجام می . 
کندبررسی توپوگرافی بخشی از حوضه آبریز که جریان آب را به منطقه مورد مطالعه تأمین می . 

و تبخیرشده تعیین نوع پوشش سطح زمین )سنگ، خاک، گیاهان(، جهت تخمین نسبت آب جاری شده به آب نفوذی . 
های موجودتعیین بزرگترین رگبار و بارندگی محتمل با توجه به داده . 

توجه به فول، زیرا شرایطی مثل اشباع بودن زمین از آب یا پوشیده بودن سطح آن از بر  تأثیر مستقیمی بر جریان سطحی آب 
 .دارند

های پائین رود در آینده نیز ت احتمالی در ظرفیت ذخیره بخشتعیین ظرفیت ذخیره بستر اوفی رود و دشت سیالبی اطرا  آن، تغییرا
 .مورد توجه قرار گیرد

 .این روزها اهمیت پوشش گیاهی از نقطه نظر آبخیزداری بیولوژیک بسیار مد نظر می باشد
ز رخدادسیل داشتنداستادان نگارنده، در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران؛تاکید زیادی براهمیت پوشش گیاهی در پیشگیری ا . 

 امکان محاسبه حداکثر احتمال سیل*
به وورت کفی محاسبه حداکثر سیل محتمل محتاج برآورد پتانسیل بارش و مقدار و نحوه توزیع بارش در داخل حوضه آبریز است. 

دهند. به این منظور میمقدار آبدهی یا سطح آب رودخانه بر حسب زمان، معموالً توسط منحنیهای خاوی به نام هیدروگرا  نشان 
شود. مقدار آبدهی رود در یک مدت زمان مشخص از روی هیدروگرا  قابل محاسبه استاغفب از هیدروگرا  واحد استفاده می . 

بینی سیل معموالً مقادیر محاسبه شده برای جریان به تراز به منظور پیش ( شناسی های زمینبینیشود. مبنای پیشارتفاع( آب تبدیل می

مل تعیین مرزهای دشت سیالبی توسط تواویر فضایی و عکسهای هوایی، جهت تعیین پراکندگی آبرفتها و خاکهای جدید )کواترنر( شا
باشدها، گودالها و مانند آن است، میشوند، ازجمفه پادگانهدر دره و شناسایی اشکالی که به وقوع سیل مربوط می . 

شناسی های جدید زمینسازد. بفکه ضمن تأثیر وقوع آن در زمانگذشته را مشخص نمیها زمان دقیق وقوع یک سیل در این بررسی
شناسی مخووواً در جاهایی که رکود طوالنی از وضعیت آب و کند. نتایج بررسیهای زمیناحتمال رخداد مجدد آن را گوشزد می

تواند از روش تحفیفی دقیق تر باشدهوایی وجود ندارد، می . 
* هادر جفوگیری از بروز سیالب نقش پوشش گیاهی  
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کنند و شوند، ذرات آب با شاخ و برگ درختان جنگل برخورد میها میهای سنگینی که باعث بروز سیالبدر هنگام ریزش آب باران
شود. همچنین خاک جنگل هم پوشیده از شاخ و برگ گیاهان و درختان است که باعث جذب ها کاسته میتا حد زیادی از سرعت آن

آوردشود و جویبارهایی با آب ذالل را به وجود میب میآ . 
های ای در طراحی و نگهداری سازهاطالع از چگونگی جریان، حجم، شدت، مدت، مکان و باالخره زمان وقوع سیفها اهمیت ویژه

دلیل شرایط آب و هوایی بینی خطرات و زیان های احتمالی ناشی از سیل دارد. به مهندسی، مخووواً تأسیسات آبی و همچنین پیش
ای از جریان کشورمان سیالبها، چه از نوع بهاره و ناشی از ذوب بر  باشند و چه از نوع ناگهانی ناشی از رگبار، بخش عمده

دهدسطحی اغفب رودهای حوضه مرکزی را تشکیل می . 
 جبران خسارات مالی با بیمه کشاورزی ومنابع طبیعی*

طبیعی بیش از سه دهه درایران قدمت داردوریسک های متنوعی را در زیر بخش های سازوکار بیمه کشاورزی ومنابع 
 .زراعت،دامپروری،باغبانی ومنابع طبیعی زیرپوشش حمایتی خود دارد

 .تقریبا می شود گفت تمامی محووالت وفعالیت های تحت پوشش حمایتی بیمه کشاورزی در ایران زیر پوشش خطر سیل قراردارند
مدیریت ریسک های فنی که دررخداد یا تشدیدآثار ناشی از این بفیه طبیعی موثر هستند، به عهده دستگاه های مسوول اما در حقیقت 

 .ذیربط، بامشارکت عموم مردم است
درپایان این رابه خاطر داشته باشیم که با پوشش گیاهی آگاهانه واقدامات بیولوژیک می توان تاحد بسیار زیادی خطر سیل راکنترل 

وایرانی درآرامش از این خطر بنیان کن فراهم آورد.می توان ادعا کرد که بامدیریت اوولی منابع طبیعی کشور می توان  کرد
  .ازشدت خسارات سیل تاحدبسیار زیادی کاست

  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 28/1/98تاریخ : 

 میلیارد متر مکعب آب با سازه های آبخیرداری مهار شد2  
میفیارد متر مکعب  2معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مهار  -ایرنا -همدان

 .روان آب در سیل اخیر یکی از آثار مثبت سازه های آبخیزداری است
، خسرو شهبازی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای کارگروه وندوق توسعه مفی اداره کل منابع طبیعی همدان به گزارش ایرنا 

افزود: رهبر فرزانه انقالب، دولت ، نمایندگان مجفس و همه مسئوالن بر اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوانداری و حفظ پوشش 
مسئولیت و وظای  کارکنان این سازمان را بیشتر می کندگیاهی در جنگل ها و مراتع تاکید دارند و این توجه  . 

آبخیزداری به یک عمفکرد و  :معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد
استشود بفکه کار آبخیزداری یک کار ویژه هنری و فن مدیریت حفظ منابع آب و خاک فعالیت خاص اطالق نمی . 

های شهبازی با بیان اینکه مدیریت جامع آبخیز متناسب با شرایط اقفیمی تغییر می یابد،گفت:در مدیریت جامع آبخیز عالوه بر سازه
  .مکانیکی اقدامات بیولوژیکی، اجرای طرح کاداستر اراضی مفی و تقویت پوشش گیاهی نیز وورت می گیرد

ی، حفاظت از جنگل ها، احیا و توسعه جنگل، پیشگیری و اطفای حریق در عروه های اقداماتی نظیر تقویت پوشش گیاه :وی افزود

  .منابع طبیعی و جفوگیری از قاچاق چوب در قالب مدیریت جامع آبخیز اجرایی می شود
کشور درود وسعت  80معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: بیش از 

عروه های منابع طبیعی و در زمره انفال بوده و کفید دار حفظ و حراست از این اراضی سازمان جنگفها و اداره های کل منابع 
 .طبیعی استان ها هستند

شهبازی اظهار کرد: باید چشم اندازهای طرح مدیریت جامع در سال جاری را بر اساس حوزه های الگویی تبیین کرده و نظارت و 
ها افزایش دادابی را در این بخشارزی . 

وی همدان را یکی از استانهای پیشرو در بخش تولیدات بخش کشاورزی دانست و گفت: پایداری مدیریت در همدان بسیار مثبت است 
 .و می توان از این توان و ظرفیت باال برای پیشبرد و توسعه طرحهای منابع طبیعی و آبخیزداری بهره گرفت

ری، مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: طرح های آبخیزداری خوبی در این معاون آبخیزدا
 .استان از سال گذشته شروع شده که با جدیت و تالش مضاع  باید این طرح ها را پیگیری و به سرانجام رساند

فه و گوشت دارند بنابراین باید برای احیای مراتع برنامه محور شهبازی اظهار کرد: مراتع نقش مهمی در اقتواد کشور، تولید عفو
  .اقدام کرد

وی ادامه داد: با رعایت اوول عفمی و فنی، سازه های آبخیزداری و بندهای خشکه چین را باید با استحکام و پایداری بیشتری اجرا 
 .کرد تا در کنار حفظ آب ، خاک را نیز حفظ کنیم

و امور بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جفب مشارکت های مردمی در اجرای طرحهای  معاون آبخیزداری، مراتع
 .منابع طبیعی را یکی از نکات کفیدی در حفظ و توسعه منابع طبیعی برشمرد

گیاهی کمربند  طرح آبخیزداری از جمفه کنترل سیالب، حفاظت آب و خاک، تغذیه آبخوان ها، تقویت پوشش 17به گزارش ایرنا، 

 .حفاظتی، عمفیات مکانیکی و بیومکانیکی هم اینک در استان همدان در حال اجرا است
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 22/1/98تاریخ : 

محصوالت گلخانه ای به یک میلیارد دالر می رسدارزش صادرات   
مجری طرح گفخانه های کشور با بیان این که تولیدات محووالت گفخانه ای طی سالهای اخیر رشد خوبی داشته است  -ایرنا  -تهران 

به بیش از یک میفیارد دالر برسد 98پیش بینی کرد: ارزش وادرات محووالت گفخانه ای در سال  . 
برنگار اقتوادی ایرنا، ولی هللا بنی عامری روز پنجشنبه در چهارمین نمایشگاه بین المففی ایران سبز که در محل دایمی به گزارش خ

میفیون دالر رسید که  500ارزش وادرات محووالت گفخانه ای به  97نمایشگاه بین المففی تهران برگزار شد، افزود: در سال 
الر بیش از دو برابر افزایش را نشان می دهدمیفیون د 150به ارزش  96نسبت به سال  .  

وی اظهارداشت: در زمینه همکاری های بین المففی رشد خوبی داشته ایم تا جایی که ایران تقریبا اولین کشور دنیا در زمینه توسعه 
  .محووالت گفخانه ای از لحاظ رشد کمی است

درودی آن را به خود  50دالر است که باغبانی سهم  میفیارد 5.4مجموع کل وادرات بخش کشاورزی  :وی توریح کرد

  .اختواص داده است که از این میزان کمتر از یک میفیارد دالر به وادرات محووالت گفخانه ای و سبزی و ویفی مربوط می شود
ری تولید، افزایش سطح گفخانه های کشور به دو برابر افزایش پیدا کند که این امر در پایدا 98وی گفت: تالش داریم در سال 

  .وادرات، ایجاد اشتغال و ارزاوری نقش مهمی دارد
فروردین به  24المففی ایران سبز، از امروز پنجشنبه با حضور مسوالن وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد و تا چهارمین نمایشگاه بین

بازدید عالقمندان استدر محل دایمی نمایشگاه بین المففی تهران آماده  18تا  10مدت سه روز از ساعت  . 
  لینک خبر
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 اقتواد محووالت 
 ایرنا  – 19/1/98تاریخ : 

 نتیجه یکسان سازی قیمت گوشت قرمز، حذف رانت است
بازار وزارت ونعت، معدن و تجارت هد  مووبه هفدهم بهمن ماه  مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم -ایرنا -تهران

گذشته هیات وزیران درباره واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی را کمک به افزایش تولید داخل دانست و حذ  رانت و داللی را 
 .نتیجه یکسان سازی نرخ عرضه گوشت قرمز عنوان کرد

تاکید کرد هد  مووبه واردات گوشت قرمز با « محمدرضا کالمی»و تجارت،  به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت ونعت، معدن
ارز نیمایی، جفوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان سنتی و ونعتی دام برای افزایش 

 .تولید بود که رانت ناشی از اختال  قیمت گوشت را از بین می برد
هدا  این مووبه را منوط به اقدام های وزارت جهاد کشاورزی از جمفه واردات دام مولد و بره پرواری و توزیع آن کالمی تحقق ا

 .بین تولیدکنندگان ونعتی و سنتی برشمرد
ماهه پیش رو به تعادل  6وی ادامه داد: با اجرای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تولید و عرضه دام در بازه زمانی 

ی رسد و حتی با افزایش عرضه، قیمت ها کاهش می یابدم . 
دارای والحیت می تواند با ارز نیمایی گوشت وارد کند اما کالمی یادآوری کرد: طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، هر شرکت 

قاچاق دام بپردازند تا با  وزارت کشور، مرزبانی ها، گمرک و سایر دستگاه های مسئول در حوزه قاچاق نیز باید به تشدید مبارزه با
 .مشکل خروج دام زنده و در نتیجه کاهش عرضه داخفی روبرو نشویم

به گزارش ایرنا، هفدهم بهمن ماه پارسال به توویب هیات وزیران با هد  تامین نیاز مورفی جامعه، مجوز واردات گوشت با ارز 
 .نیما و سود بازرگانی وفر وادر شد

یرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت و گو با ایرنا اعالم کردپیش از تعطیالت نوروزی مد با توجه به میزان گسترده واردات و  :
هزار تومان کاهش پیدا کرد 10عرضه گوشت گوسفندی و دام زنده در شب عید و ایام نوروز، قیمت هر کیفوگرم دام زنده  .  

« مت گوشت قرمز نداشتیم، بفکه روند کاهشی آن ادامه داردافزود: در هیچ استانی نه تنها افزایش قی« حمید ورناوری . 
 

  لینک خبر
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 اقتواد محووالت 
 ایران اکونا  – 21/1/98تاریخ : 

 !میلیارد دالر ارز برای گوشت و مرغی که ارزان نشد ۳.۷
های تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ هزینه کرده است، اما میفیارد دالر ارز دولتی برای تامین نهاده 3.7در حالیکه دولت بالغ بر 

ها نیستیم و مشخص نیست که گره کور این داستان کجاست و این ارزها چطور هزینه همچنان در بازار شاهد ارزانی و ثبات قیمت
بینندشده که مردم حاول آن یعنی ارزانی را نمی .  

 ۵۴1میفیون و  11ساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی بیش از برا 

ماهه سال گذشته به کشور وارد شده است که  11میفیون دالر در  ۶8۵هزار تن خوراک دام و طیور به ارزش بالغ بر سه میفیارد و 
درود از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است 33.7۵درود از نظر وزنی و  10.72 . 

 ۵3۵تن جو به ارزشی بالغ بر  ۵70هزار و  372دهد که در این میان بیش از دو میفیون و تر به این آمارها نشان مینگاهی دقیق
899یک میفیارد و تن ذرت به ارزشی بالغ بر  810هزار و  ۵9هزار دالر، هشت میفیون و  ۵90میفیون و  هزار  ۶90میفیون و  

هزار دالر به کشور وارد شده است  ۴90میفیون و  ۵۵7تن انواع کنجاله به ارزشی بالغ بر  ۴30هزار و  2۵0دالر و یک میفیون و 
د درود نسبت به مدت مشابه سال گذشته رش 12.90و  27.77، 1۶.17ها از نظر ارزشی افزایش داشته و به ترتیب که همه آن

21.۵8اند، اما از نظر میزان تنها ذرت با یافته درود  1.۵۴درود و انواع کنجاله  1.3۵که جو درود رشد داشته و جالب این 
 .نسبت به همین بازه زمانی کمتر وارد شده است

ها، بازار گوشت مرغ و میفیون دالر ارز دولتی برای تأمین نهاده ۶8۵اما با این وجود سوال اینجاست که چرا با ور  سه میفیارد و 
ها و خوراک دام های تولید این دو محوول، به همین نهادهدرود هزینه 70گوشت قرمز کنترل نشده است آن هم در حالیکه بیش از 

 و طیور بستگی دارد!؟
ای به رئیس کل در نامه –معاون توسعه بازرگانی و ونایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی  –اکبر مهرفرد البته روز گذشته عفی

گمرک نسبت به به وجود آمدن انحرا  قیمتی در کنجاله سویا هشدار داده و اعالم کرد بدون دستور و مجوز این وزارتخانه کنجاله 
 .سویا و دانه سویا به هیچ وجه ارز گمرکات کشور ترخیص نگردد

های هم در محدودیتمیفیاردها دالر ارز دولتی آن شود که انحرا  قیمتی چرا و اساساً آیا ور اما باز هم این سوال مطرح می
تر و بهتر ندارد که همه بتوانند نتیجه آن را در سبد و سفره خود ببینند!؟کنونی دولت و کشور نیاز به نظارت دقیق  

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

انقراض شمشادهای شمال کشور رفع شدخطر   
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه حفظ ذخایر ژنتیک گونه شمشادهای  -ایرنا -تهران

این گونه  شمال کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: با اقدام های مقابفه ای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک، خطر انقراض
 .برطر  شده است

جنگل های هیرکانی یکی از قدیمی ترین و  :بهمن افراسیابی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود
هزار هکتار  42ارزشمندترین جنگل های ایران با مساحت دو میفیون هکتار است که در میان گونه های متنوع این رویشگاه جنگفی، 

ختان شمشاد به خود اختواص داده اندآن را در .  
به اراضی شمشادزارهای شمال کشور هجوم « شب پره»آفت  95و از سال « بالیت»بیماری قارچی  90از سال  :وی اظهارداشت

گرانی درود اراضی، ن 80آوردند که تاکنون خسارات جبران ناپذیری را به این گونه وارد کرده اند تا جایی که با آلوده شدن بیش از 
  .هایی را برای سازمان جنگل ها درباره حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه ارزشمند ایجاد کرده بود

وی توریح کرد: بنابراین پیشروی این دو آفت، نگرانی هایی را برای سازمان جنگل ها ایجاد کرده بود که همین امر باعث شد 
ها تشکیل شود و هر هفته وضعیت شیوع آفات و روش های مقابفه با کارگروهی در ستاد سازمان با مسئولیت رئیس سازمان جنگل 

  .آن مورد بررسی قرار بگیرد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفت: به منظور مقابفه با این آفات، برنامه جامع مدیریت در سه بخش مناطق سالم، 

های شمال کشور تدوین و عمفیاتی شد تا جایی که در ماه های اخیر  مناطق آلوده سبز و مناطق آلوده با ظاهری خشک برای کل جنگل
»این سازمان تمام تالش خود را با محفول پاشی ها عفیه نسل  برای حفظ شمشادهای سالم و مبارزه با آفت شب پره بکار « الرو ها

  .گرفت
مرحفه،  6یات بهداشتی، محفول پاشی در پنج تا وی اضافه کرد: برای محوور کردن توده های سالم شمشاد از آفات مذکور انجام عمف

نوب تابفو های هشدار دهنده، تهیه قفمه و انتقال نهال های سالم به گفدان، نهالستان ها و عروه از شاخص ترین اقدامات انجام شده 
  .در این برنامه جامع بوده است

ی خشک گفت: در این مناطق ممکن است شمشاد دارای ظاهری افراسیابی درباره نحوه مبارزه با این آفات در مناطق آلوده با ظاهر
خشک باشد اما از تنه، جوانه بزند بنابراین پس از پایش های الزم و انجام عمفیات بهداشتی، درخت از یک متری تنه قطع می شود تا 

  .دوباره با جوانه زنی احیا شود
است ادامه داد: برای حفظ این اراضی اقدامات احیایی، « القطع ممنوع»وی با بیان این که طبق قانون، گونه شمشاد از موارد 

هزار قفمه گیری و در  300اوالحی و مدیریتی تولید نهال انجام شده و با تخویص اعتبارات الزم در این زمینه در استان گفستان 
  .استان گیالن یک میفیون قفمه گیری انجام شده است

ا اشاره به اینکه برای تخویص اعتبار به حفظ اراضی شمشادها محدودیتی نداریم، اظهار این مقام مسئول در سازمان جنگل ها ب
داشت: همچنین برای توسعه نهالستان ها، عمفیات قفمه گیری از شمشادهای سالم در مازندران، نوشهر و ساری در دستور کار قرار 

  .گرفته است
« بالیت»شمشاد های شمال کشور برنامه جامع مقابفه با دو آفت  افراسیابی افزود: سازمان جنگل ها تومیم دارد، در حفظ

را بدون هیچ گونه انحرا  و به طور دقیق اجرایی کند که به طور حتم تداوم این اقدام در آینده، « شب پره»شمشادزارها و 
  .امیدوارکننده خواهد بود

ی مخرب و بسیار خطرناکی است که در سال های اخیر در به گزارش ایرنا، آفت قارچ بالیت یا آتشک شمشاد از جمفه بیماری ها
ایران و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی مشاهده شده و سبب ایجاد سوختگی، ریزش برگ ها و خزان و یا از بین رفتن 

  .توده های شمشاد اعم از جنگفی و زینتی می شود
میهمچنین آفت شب پره شمشاد، گونه ای پروانه با نام عف  Cydalima perspectalis  است که به طور طبیعی در شرق آسیا زندگی

( در 2016) 1395در آلمان و سپس در چند کشور اروپایی طغیان کرد و از خردادماه سال  1385می کند و نخستین بار در سال 
تان شمشاد وارد کرده استبخشی از اراضی جفگه ای و جنگفی گیالن و مازندران دیده شد که تاکنون خسارت زیادی به درخ .  

هکتار از اراضی جنگفی این شهرستان را درختان شمشاد  150هزار هکتار است که بیش از  32طبق آمارها مناطق جنگفی آستارا 
  .تشکیل می دهند

گ خوار هکتار از اراضی جفگه ای و جنگفی شمشاد به دلیل شیوع آفت بر 500همچنین طبق آمارهای پارسال بیش از سه هزار و 
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)شب پره( به طور کامل خشک شده و این آفت توانسته حدود هشت هزار هکتار از اراضی جفگه ای و جنگفی شمشاد را تحت تاثیر 
 قرار دهد

.  

  .لینک خبر 
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 اقفیم و منابع طبیعی 
ایران اکونا  – 18/1/98تاریخ :   

میلیون هکتار جنگل در ایران وجود دارد ۱۶بیش از   
های هیرکانی را میراث گرانبهای جهانی دانست که فقط به ایران تعفق وجود بیرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، جنگل

کتار است که شامل جنگل، درختچه و بیشه زار و میفیون ه 1۶های شمال ایران بیش از ندارد و توریح کرد: مساحت جنگل
میفیون هکتار جنگل در ایران  1۶شود.ش از های دست کاشت میجنگل  

ای است تا اهمیت منابع طبیعی را برای حیات ها، اظهار کرد: روز درختکاری بهانهخفیل آقایی با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل
 .انسان یادآور شویم

های شمال کشور کانی را میراث گرانبهای جهانی دانست که فقط به ایران تعفق ندارد و توریح کرد: مساحت جنگلهای هیروی جنگل
شودهای دست کاشت میمیفیون هکتار است که شامل جنگل، درختچه و بیشه زار و جنگل 1۶.9 . 

قام معظم رهبری و از محل وندوق توسعه مفی ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با بیان اینکه بر اساس دستور مرئیس سازمان جنگل
میفیون هکتار اراضی جنگفی و مرتعی  32هزار هکتار جنگل در دست کاشت داشتیم، یادآور شد: امسال برای  2۵در سال جاری، 

 .نقشه کاداستر تهیه کردیم
قطعاً افزایش داشته است های ما امسال نسبت به سال قبلها میزان جنگلکاریوی اضافه کرد: با توجه به حجم جنگل . 

اجرایی شود، اما ما از سال  97معاون وزیر کشاورزی درباره اجرای طرح تنفس نیز، عنوان کرد: قرار بود طرح مذکور از سال 
ها را آغاز کردیمبرداری از جنگلممنوعیت بهره 9۶ . 

ت به سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: ها طی سال جاری نسبدرودی سطح آتش سوزی در جنگل 1۵چنین از کاهش آقایی هم
های هیرکانی درگیر بیماری بالیت شمشاد شده که احتماالً عمدی بوده و منشأ بیوتروریسم داردمتأسفانه جنگل . 

های آبخیزداری در یک میفیون هکتار از اراضی مفی و طبیعی در طی سال جاری خبر داد و چنین از اجرای پروژهوی هم
های آبخیزداری انجام شودد: ساالنه باید در یک میفیون هکتار از اراضی مفی و طبیعی پروژهخاطرنشان کر . 

 
  لینک خبر
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فود پرس – 2۵/1/98اریخ : 

میلیون تومان رسید ۱2درصدی نرخ زعفران/ قیمت به  ۶افزایش   
درودی قیمت این محوول خبر داد و گفت 6نایب رئیس شورای مفی زعفران از افزایش  <کشاورزی قیمت طالی سرخ حداکثر به  :

میفیون تومان رسیده است 12کیفویی  . 
 

است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعالم  97ماه غالمرضا میری با بیان اینکه آخرین آمار وادرات زعفران مربوط به پایان آبان
های ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده استنشده است، گفت: متأسفانه پیگیری . 

 
، 96میفیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال  240ه گفته وی، در این مدت ارزش وادرات طالی سرخ از خراسان رضوی ب

درود رشد داشته است 46 . 
 

 6نایب رئیس شورای مفی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محوول در سال جدید خبر داد و گفت: نرخ طالی سرخ حدود 
استدرود افزایش یافته  . 

 
یابداسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش می 25میری افزود: دلیل افزایش قیمت آن است که از  . 

 
میفیون تومان اعالم کرد 12هزارتومان و حداکثر  500میفیون و  7وی قیمت هرکیفوگرم از این محوول را حداقل  . 

 
ماندافزایش یابد و احتماالً در همین حدود باقی میها بیشتر از این کنم قیمتمیری گفت: بنده فکر نمی . 

 
شودوی ادامه داد: با اینکه آماری از وادرات نداریم اما وادرات به روال خود انجام می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 فود پرس – 25/1/98تاریخ : 

هزار تومان کاهش یافت ۶قیمت پیاز در میدان مرکزی به   
هزار تومان است اما  7تا  ۶در حالی که قیمت عمده فروشی هر کیفوگرم پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران  <کشاورزی

هزار تومان نیز به فروش می رسد 1۵های تهران تا این محوول در خرده فروشی . 
دگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی در سایه عدم نظارت دستگاه های مسئولی مانند سازمان حمایت مور  کنندکان و تولید کنن 

هزار تومان  15بر بازارهای مختف  از جمفه محووالت کشاورزی،قیمت هر کیفوگرم پیاز در خرده فروشی های تهران تا   اونا 
افزایش یافته است؛ این محوول به قیمتهای مختففی به فروش می رسد و هر فروشنده و عرضه کننده این محوول را به قیمت دلخواه 

 .به فروش می رساند
های متفاوتی به فروش میرسد به طوری بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری تسنیم، پیاز در مناطق مختف  تهران با قیمت

 12هزار تومان، در سعادت آباد  15تا   و 500هزار و  13هزار تومان، خیابان سنایی  11که در منطقه در قفعه حسن خان تهران 
هزار تومان،  6هزار تومان و در منطقه دیگری از قفعه حسن خان  5در منطقه دردشت)نارمک(  2تومان و پیاز درجه  050هزار و 

 .قیمت گذاری شده است
هزار  4تا  3کهنه  هزار تومان، سیب زمینی 7تا  6بنابراین قیمت عمده فروشی هر کیفوگرم پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار 

هزار تومان،  4تا  500هزار و  2هزار تومان، کاهو  5تا  3قفمی   تومان، بادمجان 300هزار و  5تا  4ی نو تومان، سیب زمین
هزار تومان است 4تا  500هزار و  2هزار تومان و کدوی رسمی  5تا  500هزار و  3هویج  . 

تومان و سبزی جور  500هزار و  4تومان تا  500هزار و  2قیمت هر کیفوگرم سبزی خوردن در میدان مرکزی میوه و تره بار نیز 
هزار و  3تومان تا  500هزار و  2  .تومان است 500

 10ار تومان، موز هز 9تا  5هزار تومان کیوی  11تا  6هزار تومان،سیب درختی  7تا  4بنابراین گزارش قیمت هر کیفوگرم خیار 
هزار تومان است 6تا  4تومان و پرتقال تامسون شمال  500هزار و  12تومان تا  500و   هزار  

 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 23/1/98تاریخ : 

شودزمینی متعادل میقیمت سیب  
های جنوبی کشور، قیمت این محوول زمینی در استانزمینی ایران گفت: با شروع برداشت سیبرئیس انجمن مفی سیب -ایرنا -تهران

شودزودی بازار آن متعادل میروند کاهشی به خود گرفته و به . 

« وگو با خبرنگار اقتوادی ایرنا، افزودگفتروز جمعه در « محمدرحیم نیازی زمینی بر اساس آمار تولید، سیب :

 .موردنیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نداریم
را توق  در برداشت این محوول به دلیل  98و ابتدای سال  97زمینی در اواخر سال وی عفت گرانی اخیر سیب

ن، وادرات به ترکیه، تعطیفی نیروی کار در بخش سورتینگ، بروز مشکالتی ها در جیرفت، کهنوج و خوزستابارندگی

ای، افزایش نرخ تمامی محووالت کشاورزی و شایعات بازار برشمردونقل جادهدر سیستم حمل . 
زمینی، امسال این محوول موردنیاز خود را از زمینی اضافه کرد: ترکیه به دلیل کاهش تولید سیبرئیس انجمن مفی سیب

 .ایران تأمین کرد که البته مقدار آن در حدی نبود که بتواند در گرانی بازار داخفی تأثیر بگذارد
فارس، ماه امسال به کشورهای عراق، ترکیه، حوزه خفیجفروردین 15زمینی از وی گفت: با ممنوعیت وادرات سیب

ته استجمهوری آذربایجان و ترکمنستان قیمت این محوول روند کاهشی به خود گرف . 
هزار هکتار  160زمینی در سطح بیش از حدود پنج میفیون ُتن سیب 97ها، در سال نیازی اضافه کرد: بر اساس گزارش

های زمستانه، پاییزه، بهاره و تابستانه از اراضی کشاورزی کشور تولید شد که بخش عمده این محوول مربوط به طرح

 .است
زمینی کهنوج، زمینی نداریم، گفت: با برداشت و ورود سیبشکل تولید سیبکه ماین فعال بخش خوووی با بیان این

شودزودی بازار متعادل میمنوجان، دزفول، جیرفت، گرگان، طارم زنجان، قور شیرین و کشت دوم استان کرمان به . 
قطعی نشده است، های شمالی و جنوبی کشور هنوز های سیل اخیر در استانکه میزان خسارتوی افزود: با وجود این

زمینی نداریمدهد که خسارت چندانی در محوول سیبهای موجود نشان میگزارش . 
در تمامی دنیا مرسوم است که کارخانجات  :نیازی در خووص توسعه ونایع تبدیفی و تکمیفی این بخش اظهار داشت

کنند اما متأسفانه این خرید منعقد میفراوری برای تأمین محووالت موردنیاز خود قبل از کشت، با کشاورزان قرارداد 

 .موضوع هنوز در کشور ما مرسوم نشده است
وی پیشنهاد داد: الزم است که کارخانجات فراوری برای خرید مناسب محووالت خود و حمایت از کشاورزان، محوول 

 .را قبل از فول کشت طی قراردادهایی از کشاورزان خریداری کنند
تومان بود که در شب عید و ایام نوروز قیمت  2800زمینی حداکثر این قیمت هر کیفوگرم سیببه گزارش ایرنا، پیش از 

تومان رسید 5500تا  4000این محوول نیز برای هر کیفوگرم به  . 
ماه امسال توسط وزارت ونعت، معدن و تجارت اعمال شدفروردین 15زمینی از ممنوعیت وادرات سیب . 

زمینی به هزار ُتن سیب 275دهد نشان می 97ماهه سال  9رت جهاد کشاورزی در آمار معاونت امور زراعت وزا

هزار ُتن کاهش داشته است 72هزار ُتن، نزدیک  347با وادرات  96کشورهای هد  وادر شده بود که نسب به سال  . 
ر سرانه مور  آن در های اخیرود در سالزمینی که بعد از نان و برنج یکی از محووالت استراتژیک به شمار میسیب

کیفوگرم بود 45ایران کمتر از  . 
های همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اوفهان، زنجان و زمینی کشور در استانتوجهی از سیباکنون بخش قابلهم

شود که از کیفیت باالتری نسبت به شود که عمده حجم تولید این محوول به فول پاییز مربوط میکردستان تولید می

های گرمسیری برخوردار هستندتاناس . 

 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 17/1/98تاریخ : 

  هزار تومان ۳۴گوشت ارزان شد/ نرخ هر کیلو دام زنده 
  .رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: با توجه به فراوانی عرضه دام، قیمت الشه در عمده فروشی کاهش یافته است

ونعت،تجارت و کشاورزیمنوور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتوادی باشگاه  
، درباره آخرین تحوالت بازار گوشت قرمز اظهار کرد: اگرچه قیمت گوشت در بخش تامین و عمده فروشی از ثبات خبرنگاران جوان

ار خرده فروشی با پدیده گران فروشی روبرو هستیمنسبی برخوردار است، اما در باز . 
وی افزایش واردات دام زنده و گوشت قرمز و ازدیاد دام داخل ناشی از شرایط مساعد مرتع را عامل اوفی کاهش قیمت گوشت در 

 .بازار برشمرد
هزار تومان است و در  3۴هم اکنون قیمت هر کیفو دام زنده در کشور  :پوریان از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت

هزارتومان سقوط کرده است 2۶تا  2۵های سیل خیز قیمت دام به برخی شهر . 
ها بیان کرد: در شرایط فعفی، قیمت گوشت قرمز در خرده این مقام مسئول با انتقاد از قیمت باالی گوشت قرمز در خرده فروشی

شود، این در حالی است که قیمت دام زنده و الشه در عمده های قبفی عرضه میلیل سو استفاده خرده فروشان با نرخها به دفروشی
رود در بازار نظارت جدی داشته باشند چرا که قیمت های ذی ربط انتظار میها کاهش چشمگیری داشته است که از دستگاهفروشی

ه استای در میادین کاهش یافتدام به حد گسترده . 
کشور دنیا ۴0محدودیتی در واردات گوشت قرمز و دام زنده وجود ندارد/ امکان واردات گوشت از بیش از  :بیشتر بخوانید  

های اخیر تففاتی در برخی رئیس شورای تامین دام کشور درباره آخرین وضع تاثیر وقوع سیل در عرضه دام گفت: اگرچه وقوع سیل
دختر ایجاد کرده است، اما میزان خسارت به حدی نیست که بتواند به بخش دام و طیور خسارت وارد  ها همچون خوزستان و پلاستان
 .کند

ها قیمت الشه به دلیل هزار تومان اعالم کرد و افزود: البته در برخی استان ۶0تا  ۵۵ها را وی قیمت هر کیفو الشه در عمده فروشی
ه استهزار تومان رسید ۵0ازدیاد عرضه به کمتر از  . 

های پایین اقدام به حرید ها موجب شده تا برخی دالالن با قیمتهای اخیر در برخی استاناین مقام مسئول ادامه داد: وقوع سیل و بارش
 .دام زنده از دامداران کنند

های ر کرد: بارشهای مناسب در افزایش عرضه دام به کشور اظهارئیس شورای تامین کنندگان دام کشور با اشاره به تاثیر بارش
 .اخیر فروتی ایجاد کرده است تا به سبب شرایط مساعد مرتع کمبودی در عرضه دام داخل نداشته باشیم

پوریان با اشاره به اینکه واردات دام زنده کماکان سابق است، بیان کرد: هم اکنون میزان واردات دام سبک زنده در حدی است که 
وبرو هستندها با ازدیاد دام زنده رکشتارگاه . 

های آتی خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی واردات در تامین نیاز بازار مشکفی نداریموی از واردات دام زنده سنگین در روز . 
پوریان در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام داخل نداریم، توریح کرد: با استمرار مناسب واردات و عرضه داخل پیش 

های هزار تومان است، برسد. از این رو مسئوالن با اعمال نظارت 30تا  29ود که قیمت دام زنده به نرخ منطقی خود که شبینی می

ها باید از گران فروشی جفوگیری کنند تا اجحافی در حق مور  کننده وورت نگیردبیشتر در خرده فروشی . 
 
 
  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6887578/گوشت-ارزان-شد-نرخ-هر-کیلو-دام-زنده-۳۴-هزار-تومان
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/6887578/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

 نرخ گندم معمولی و دروم به طور رسمی ابالغ شد
مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: شورای اقتواد به طور رسمی نرخ مووب خرید تضمینی گندم معمولی و نان را  -ایرنا -تهران

تومان با افت مفید چهار درود و افت غیرمفید یک درود ابالغ کرد 1770تومان و گندم دروم را  1700برای هر کیفوگرم  . 
« در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود: براساس مووبه ابالغ شده برای حمایت  امروز )چهارشنبه(« اسماعیل اسفندیارپور

از گندمکارانی که مزارع آنان دارای کنترل کیفی و بهداشتی مطفوب و گندم تولیدی آنان در حد استاندارد و کیفیت ممتاز باشد، گندم 
ت مفید چهار درود و افت غیرمفید یک درود خریداری می شودتومان با اف 1800تومان و گندم دروم تا  1750معمولی با نرخ  . 

 گندم تولیدی امسال بیش از نیاز داخفی است **
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز برداشت و خرید گندم در استان های سیستان و بفوچستان، جنوب فارس، 

این محوول حداقل یک میفیون بیش از پارسال است بوشهر و جنوب خوزستان پیش بینی کرد: تولید امسال . 
این مسوول گفت: با وجود سیل اخیر و خسارت های وارد آمده به گندمزارهای استان های مختف  کشور، تولید گندم سال زراعی 

 .جاری بیش از نیاز داخفی است و در این زمینه نگرانی نداریم
حوول گندم مربوط به استان های خوزستان و گفستان می شود که دولت با وی توریح کرد: بیشترین خسارت های وارده به م

 .مووبات جدید تسهیالتی و بالعوض حمایت های الزم را از کشاورزان متضرر به عمل می آورد
آینده اسفندیارپور اضافه کرد: کشاورزان خسارت دیده از سیل، با دریافت بذر به طور قطع مشکفی برای تولید این محوول در سال 

 .نخواهند داشت
 مزارع برای مقابفه با آفات گندم پایش می شود **

وی درباره بروز آفت هایی مانند سن و زنگ گندم در اثر سیل اخیر گفت: اکنون برنامه پایش مزارع گندم را در دستور کار داریم که 
 .در وورت مشاهده این آفات عمفیات کانون کوبی و مقابفه با آنها انجام می شود

وی ادامه داد: اجرای عمفیات مبارزه با زنگ و سن گندم توسط سازمان حفظ نباتات کشور عمفیاتی می شود؛ بنابراین در مورد شیوع 
 .این آفات نگرانی نداریم

به گزارش ایرنا، طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت 
 .را تا پیش از آغاز فول زراعی جدید ارایه و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود

وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محووالت کشاورزی از جمفه گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به 
در شورای اقتواد و پیش از آغاز فول کشت، نرخ نهایی شده به  شورای اقتوادی ارایه می دهد تا پس از بررسی های کارشناسی

 .کشاورزان اعالم شود
 2هر کیفوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درود و افت غیرمفید  96-97براساس مووبه شورای اقتواد در سال زراعی 

ریداری شدتومان خ 330تومان و گندم دوروم یک هزار و  300درود به مبفغ یک هزار و  . 
به شکل غیررسمی اعالم شده بود که اکنون، این قیمت به طور  97-98پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 

 .رسمی ابالغ شده است
میفیون تن گندم هد  گذاری شده است، در حالی  14تولید حدود  97-98بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 

میفیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 51هزار و  12میفیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  96-97ل زراعی که در سا . 
هزار میفیارد لایر خریداری شده بود 114میفیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  95-96سال زراعی  . 

رباز در استان سیستان و بفوچستان و مناطق گرمسیر آغاز می شود و تا خرید تضمینی گندم سالیانه از اواخر اسفندماه از شهرستان س

 .روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( تداوم دارد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 19/1/98تاریخ : 

 

 نرخ دولتی خرید مرغ زنده با هزینه های تولید همخوانی ندارد
تومان است  7200مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: نرخ خرید دولتی هرکیفوگرم مرغ زنده  -ایرنا -تهران

 .که این نرخ با هزینه های تمام شده تولید همخوانی ندارد
« دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود: براساس بخشنامه جدید معاونت امور دام وزارت روز « برومند چهارآیین

جهاد کشاورزی نهاده هایی که توسط واردکنندگان به داخل کشور می آید باید توسط کانال نظارتی وارد و توزیع شود که این بهترین 
ار و گرانی این محوول استاقدام وزارت جهاد کشاورزی برای جفوگیری از احتک . 

وی ادامه داد: این بخشنامه تولیدکنندگان را به وورت اجباری متعهد می کند که در قبال دریافت نهاده های طیور )کنجاله سویا و 
تومان عرضه کند که این اقدام برای مرغدار ورفه  200ذرت( با قیمت های مووب، هرکیفوگرم مرغ را با نرخ هفت هزار و 

دی ندارداقتوا . 
مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور اظهارداشت: این بدان معناست که اگر تولیدکننده هر کیفوگرم کنجاله سویا با 

تومان خریداری  1500هزار تومان و جوجه  12تومان، کنستانتره  5800تومان، روغن  1500تومان، ذرت  2650نرخ مووب 
تومان است 9200ی تولید، قیمت تمام شده مرغ حداقل درود 10کند، به انضمام سود  . 

هزار تومانی را متوجه تولید کنندگان می کند 2وی افزود: نتیجه مابه التفاوت قیمت ابالغی و قیمت تمام شده، ضرر بیش از  . 
ست و توریح کرد: هزار تومان دان 10مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی قیمت منطقی مرغ زنده را در شرایط فعفی 

 13هزار تومان و قیمت برای مور  کنندگان  9تا  8امروز قیمت هرکیفوگرم مرغ زنده درب مرغداری ها به طور متوسط بین 
هزار تومان است؛ یعنی اکنون تولیدکنندگان حدود یک هزار تومان روی هر کیفوگرم مرغ متضرر می شوند 14تا  500هزار و  . 

است که کنجاله سویا با نرخ  97که اکنون وارد بازار می شود مربوط به جوجه ریزی اوایل اسفندماه به گفته وی، گوشت مرغی 
تومان بود 500تومان و جوجه سه هزار و  1800چهار هزار تومان، ذرت  . 

 سویا و ذرت کمیاب شد **
 500یفوگرم کنجاله سویا به پنج هزار و چهارآیین از کمیاب شدن کنجاله سویا و ذرت در بازار خبر داد و گفت: اکنون قیمت هر ک

تومان رسیده است که حتی تولیدکنندگان نمی توانند این محووالت را برای واحدهای تولیدی خود  800تومان و ذرت به یک هزار و 
 .تامین کنند

ر از واردکنندگان خریداری وی اضافه کرد: این درحالیست که برخی تولیدکنندگان از اواسط بهمن ماه مبالغ قابل توجهی نهاده طیو
روز به دستشان نرسیده است؛ البته بخشی از این موضوع به  56کرده و وجه آن را واریز کرده اند اما هنوز نهاده ای پس از 

است 7200دستورالعمل اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تامین دان با قیمت های مووب در ازای خرید هرکیفو مرغ زنده  . 
تمهیدات الزم برای  98با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، قرار شد پیش از شروع سال  97یرنا، در روزهای پایانی سال به گزارش ا

تامین کافی و به موقع نهاده کنجاله سویا برای همه واحدهای تولیدی مرغ مادر، اجداد، گوشتی، تخمگذار و واحدهای دامی شیری و 
 .گوشتی انجام شود
مقرر شد نهاده کنجاله سویا با حجم باال و قیمت مووب به قیمت تنظیم بازاری برای همه واحدهای ونعت دام و براساس این ابالغیه 

 .طیور کشور توزیع شود
به گفته مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، اکنون با حضور شرکت پشتیبانی امور دام در بحث تامین و 

طیور شامل کنجاله سویا، ذرت و جو بیش از نیاز وارد و تامین شده است و هیچ مشکفی در این زمینه ذخیره، انواع نهاده های دام و 
وجود ندارد و تنها بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی در تامین این نهاده ها به اختالل در شبکه توزیع برمی گردد که با این اقدام 

 .وزارتخانه این مشکل در خال رفع است
تومان است که با احتساب هزینه حمل به  350تومان و ذرت و جو یک هزار و  450هزار و  2و کنجاله سویا در بنادر قیمت هر کیف

تومان به دست تولیدکنندگان برسد 500تومان و ذرت و جو یکهزار و  600هزار و  2استان ها باید هر کیفو کنجاله  . 
تومان و به ورفه نبودن این  500هزار و  11مرغ دولتی به قیمت  اکنون برخی فروشگاه های عرضه گوشت مرغ به دلیل عرضه
 .موضوع، از عرضه این محوول در بازار امتناع می کنند

هزارتن گوشت مرغ در کشور تولید شد 333براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته دو میفیون و  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 27/1/98تاریخ :   

هزار تومان کاهش یافت  ۱0تومان شد/ قیمت گوسفند زنده  500هزار و  ۱۱مرغ کیلویی   
 10تومان شده و قیمت گوسفند زنده هم  500هزار و  11مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: قیمت مرغ در بازار کیفویی 

کاهش یافته استهزار تومان  .  
وگو با خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت توزیع گوشت مرغ و قیمت آن در حمید ورناوری در گفت

تومان رسیده است 500هزار و  11بازار، گفت: همچنان روند توزیع گوشت مرغ ادامه دارد و قیمت آن در کشور به حدود کیفویی  . 
تا  1200پشتیبانی امور دام با بیان اینکه همین روند توزیع مرغ حفظ خواهد شد، گفت: تنها در تهران روزانه مدیرعامل شرکت 

شود و توزیع مرغ در سایر نقاط کشور هم ادامه داردتن مرغ گرم عرضه می 1300 . 
های هد  در قالب گروهورناوری در پاسخ به اینکه وضعیت گوشت قرمز تنظیم بازاری چگونه است، گفت: گوشت قرمز هم 

 .اعالمی از سوی وزارت ومت در حال انجام است و این روند ادامه خواهد داشت
هزار تومان و قیمت الشه  10مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام توریح کرد: با توجه به واردات دام زنده قیمت گوسفند زنده حدود 

که روند توزیع گوشت هم همچنان ادامه خواهد یافتهزار تومان کاهش داشته  15تا  12گوسفند در بازار  .  
رودهزار تومان به فروش می 105به گزارش فارس، قیمت گوشت گوساله در بازار تهران کیفویی  .  

شد که دولت تومیم گرفت واردات این محوول با ارز نیمایی حدود تومانی وارد می 4200گوشت وارداتی تا یک ماه گذشته با ارز 
مان وارد شودتو 8500 .  

ای برای واردات قیمت گوشت را دوباره افزایش خواهد داد، اما به گفته اند که تبدیل ارز دولتی به ارز یارانهبینی کردهبرخی پیش
 .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قیمت تا حدودی کاهشی شده است
تومان توزیع  ۴2000هزارتومان و گوسفند تازه  33گوساله حددود به گفته مدیرعامل پشتیبانی امور دام هر کیفو گوشت قرمز منجمد 

شودمی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 24/1/98تاریخ :   

  هزار تومان کاهش یافت 5نرخ گوشت گوسفندی 
هزار تومان به مشتری  100دار و هزار تومان به مغازه 93تا  92مفکی گفت: امروز هر کیفو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 

شودعرضه می .  
ونعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عفی اوغر مفکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت گروه اقتوادی باشگاه  

گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: امروز هر کیفو شقه گوسفندی  هزار تومانی قیمت گوشت ۵تا  3، از کاهش خبرنگاران جوان
های گذشته هر شود، در حالیکه در روزهزار تومان به مشتری عرضه می 100هزار به مغازه دار و  93تا  92بدون دنبه با نرخ 

رسیدهزار تومان به دست مور  کننده می 10۵کیفو شقه گوسفندی با نرخ  . 
های کشور را دلیل اوفی کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار برشمرد دام در ایام پایانی اسفندماه از مرز وی جفوگیری از خروج

های خروجی کشور را ببندند که در نهایت افزایش عرضه، کاهش قیمت های اخیر توانستند مرزو افزود: مسئوالن ذی ربط طی روز
 .گوشت در بازار داخل را به همراه داشت

شد، در حالیکه امسال نه تنها رو میه داد: همه ساله در تعطیالت نوروز قیمت گوشت گوسفندی با نوساناتی در بازار روبهمفکی ادام
 .افزایش قیمت نداشتیم، بفکه آغاز کاهش قیمت در بازار مشهود است
 سهمیه گوشت و مرغ مناطق سیل زده افزایش می یابد :بیشتر بخوانید
گوسفندی قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و گفترئیس اتحادیه گوشت  های با استمرار جفوگیری از خروج دام از مرز :

شود که قیمت گوشت گوسفندی مجدد تا پایان هفته و اوایل هفته بعد در بازار کاهش یابدکشور پیش بینی می . 
های قبل هر کیفو دام زنده با در هفته  ومان است، در حالیکههزار ت ۴2تا  ۴0وی افزود: هم اکنون قیمت هر کیفو دام زنده در میادین 

شدهزار تومان خرید و فروش می ۴8تا  ۴7نرخ  . 
های نو به های آتی به بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش عرضه دام و ورود برههای نو طی ماهاین مقام مسئول از ورود بره

قیمت در ماه رمضان ادامه یابدشود که روند کاهش بازار پیش بینی می . 
ها ها شاهد کاهش مشهود قیمت هستیم که به همین خبر با اطالع رسانی دقیق، خانواربه گفته مفکی، با توجه به رود بازار و کشتارگاه

ها وورت نگیرداجحافی در حق آن  هاباید از این موضوع با خبر شوند تا در وورت مراجعه به مغازه . 
درود نیاز کشور از طریق تولید داخل وجود دارد،  90گوشت گوسفندی در پایان با اشاره به اینکه امکان تامین  رئیس اتحادیه

درود نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود که  10های کشور تنها توریح کرد: با استمرار جفوگیری از خروج دام از مرز
 این امر در جفوگیری از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دار

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 24/1/98تاریخ :   

  تن تخم مرغ دردسرساز شد 200کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ مازاد روزانه 
تومان کاهش یافته است 800هزار و  ۵طالکش گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیفو تخم مرغ درب مرغداری به  .  

ونعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت گروه اقتوادی  
م مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیفو تخم مرغ درب ، با اشاره به کاهش قیمت تخباشگاه خبرنگاران جوان

800هزار و  7تومان رسیده، در حالیکه حداقل قیمت تمام شده تولید  800هزار و  ۵مرغداری به  تومان است؛ بنابراین این امر  
دهدهزار تومانی مرغداران در فروش هر کیفو تخم مرغ را نشان می 2زیان  . 
های دامی از طریق پشتیبانی امور دام با های دامی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود توزیع نهادهزایش قیمت نهادهوی از اف

ها در اختیار ون  قرار گیرد، اما این امر تاکنون انجام نشده است و درنهایت همین امر موجب شده تا حواله جهاد کشاورزی استان
نیاز را از بازار آزاد با قیمت باال خریداری کنندهای مورد مرغداران نهاده . 

های متعددی روبرو هستند، بیان کرد: هم اکنون هر کیفو های مورد نیاز با چالشطالکش با بیان اینکه مرغداران برای تامین نهاده
مرغداران برای تامین نیاز خود شود که تومان در بازار آزاد توزیع می 800و ذرت یک هزار و  200هزار و  ۵کنجاله سویا با نرخ 

ها ایجاد کرده استبا قیمت آزاد به نقدینگی باالیی نیاز دارند که این امر شرایط نامطفوبی برای آن . 
این مقام مسئول ادامه داد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم مرغ با آغاز فول گرما و ماه رمضان به سبب کاهش تقاضا با روند 

شود که این امر در کنار عدم موافقت دولت برای وادرات تخم مرغ ضربه مهفکی به ونعت وارد و مینزولی در بازار روبر
کندمی . 

های وورت گرفته، دولت با عفی رغم پیگیری :وی وادرات تخم مرغ را تنها راهکار تعدیل قیمت در بازار برشمرد و گفت

برای این امر نداردوادرات تخم مرغ موافقت نکرده است، در حالیکه دلیل منطقی  . 
هزار تن تخم مرغ را امری ضروری دانست و افزود 10طالکش وادرات ماهانه  با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد  :

کشاورزی با وادرات تخم مرغ موافق هستند، اما مابقی اعضای ستاد تنظیم بازار حاضر نیستند که با موافقت براین امر به 
ک کنند، در حالیکه برای جفوگیری از افزایش قیمت پیشنهاد درج قیمت محوول بر روی تخم مرغ برای مور  تولیدکنندگان کم

 .کننده و وادرات محدود را داده ایم
تن تخم مرغ در کشور، دولت باید با وادرات محوول به طور محدود  200به گفته این مقام مسئول، با توجه به مازاد روزانه 

یر این وورت شرایط بدتر خواهد شدموافقت کند و در غ . 
های دامی در بازار آزاد را یک چالش جدی برای ونعت طیور دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار نوسان قیمت نهاده

های ادهبرشمرد و گفت: با توجه به آنکه جوجه ریزی در سال گذشته بیش از حد انجام شد، از این رو با استمرار روند کنونی قیمت نه
نداریم 98دامی امیدی به جوجه ریزی در سال  . 

وی در پایان با اشاره به اینکه خبری از بیماری آنففوانزا حاد پرندگان در دنیا نیست، توریح کرد: در کشور ما به سبب اقدامات 
در دنیا خاموش است، انتظار  وورت گرفته، گزارشی از شیوع بیماری آنففوانزا حاد پرندگان نداشتیم و از آن جا که این بیماری

رود در شش ماهه دوم بیدار نشود و در غیر این وورت شرایط خوبی را برای ونعت متوور نیستیممی . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 26/1/98تاریخ :   

هزارتومان کاهش یافت ۱0قیمت هرکیلوگرم دام زنده   
تامین دام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه دام زنده داخفی و وارداتی، قیمت دام زنده بطور رئیس شورای  -ایرنا -تهران

هزارتومان در هر کیفوگرم کاهش نشان می دهد 10هزارتومان رسیده که  33متوسط هرکیفو گرم به  . 
« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود« منوور پوریان مت هرکیفوگرم الشه گوسفندی بطور اکنون قی :

هزارتومان در سطح کشور عرضه می شود 76تا  69متوسط بین  . 
هزارتومان بود  93هزارتومان و الشه گوسفندی نزدیک به  45قیمت هر کیفوگرم دام زنده گوسفندی  97وی اظهارداشت: اواخر سال 

دست مور  کنندگان می رسید هزارتومان به 120که الشه در سطح بازار با قیمت هایی بیش از  . 
 :وی، عفل روند کاهشی قیمت دام زنده و گوشت قرمز را وفور این محوول از محل تولیدات داخفی و وارداتی دانست و توریح کرد
تامین قابل توجه دام زنده گوسفندی و انواع گوشت قرمز )گوشت گوسفندی گرم و منجمد، گوشت گوساله گرم و یخ زده( در ماه های 

ذشته از محل واردات از یکسو و افزایش عرضه دام تولید داخفی نیز به دلیل بارندگی ها و تامین عفوفه مناسب از سوی دیگر گ
 .توانست بر روی قیمت دام زنده داخفی تاثیر مناسبی داشته باشد و اکنون با مازاد تولید و عرضه روبرو هستیم

ه و گوشت قرمز در ک  بازار اکثر استان های کشور کاهش یافته، اما در تهران قیمت دام زند :رئیس شورای تامین دام کشور گفت

 .برخی قوابی ها و فروشگاه ها برای جفوگیری از کاهش قیمت مقاومت می کنند، که بی فایده است
اورزی وارد وی پیرامون تففات دام زنده ناشی از سیل اخیر گفت: سیل اخیر در اکثر استان های کشور و خساراتی به بخش کش

 .ساخت، اما تففات دام سبک در حدی نبود که بتواند بر قیمت دام زنده و گوشت قرمز تاثیرگذار باشد
به گفته پوریان، انتظار می رود با توجه به وضعیت عرضه مناسب دام زنده تولید داخفی، دام زنده و گوشت قرمز وارداتی در 

هزارتومان و الشه گوسفندی به  29تا  28روزهای آینده، قیمت هرکیفوگرم دام زنده بین   .هزارتومان برسد 65
وی افزود: روند کاهشی قیمت ها گویای آن است که دولت باید چاره ای برای خرید تضمینی و انجماد این محوول از دامپروران 

آینده وجود دارد داخفی و یا وادرات مازاد داشته باشد، در غیر این وورت احتمال ضرر و زیان دامداران در ماههای . 
هزارتن گوشت قرمز است  960به گزارش ایرنا، طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده، نیاز ساالنه کشور 

درود آن از محل واردات تامین می شود 15که بخش عمده آن از محل تولید داخل و نزدیک  . 
ری از نابسامانی بازار گوشت قرمز، مقرر شده توزیع گوشت قرمز به شکل وزیر جهادکشاورزی به تازگی اعالم کرد: برای جفوگی

هدفمند و زیر نظر ستاد تنظیم بازار، به دست مور  کنندگان برسد، براساس این دستورالعمل، انواع گوشت قرمز وارداتی در 
 .اختیار اتحادیه ها و تعاونی های مور  در سراسر کشور قرار می گیرد

هزارتن انواع گوشت قرمز شامل گوشت یخ زده گوساله،  240ن دامپزشکی کشور مجوز واردات گوشت را پیش از این سازما
گوشت گرم گوساله بسته بندی، گوشت گرم گوسفندی، گوشت منجمد گوسفندی و دام زنده گوسفندی اعالم کرده بود که تاکنون بیش از 

هزارتن آن به کشور وارد شده است 120 . 
تومان به دست  140تا  120قیمت هرکیفوگرم گوشت قرمز گوسفندی در سطح بازار بین  97اه های پایانی سال طبق گزارش ها در م

مور  کنندگان می رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع گوشت وارداتی تنظیم بازاری توسط شرکت 

هزارتومان کرد 45تا  33ادین با قیمت هایی بین پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه های زنجیره ای و می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 27/1/98تاریخ :   

 کاهش جهانی قیمت گندم و ذرت 
داشتندهای روغنی کاهش امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم، ذرت، شکر و دانه .  

امروز در بازارهای جهانی تقریبا قیمت همه محووالت کشاورزی کاهشی بود و  به گزارش خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس،
  .تنها بخش دام و گیاه روغنی کانوال و برنج سخت افزایش اندک قیمت را تجربه کردند

دالر معامفه شد. قیمت گندم کاهش قابل توجه  137سنت کاهش داشت و هر بوشل از این محوول به قیمت  50امروز ذرت 
دالر به فروش رفت 461دالر را تجربه کرد و هر بوشل از این محوول به قیمت 2.25 . 

سنت با کاهش قیمت همراه شد 5سنت و سویا روغنی  40سویای خوراکی دالر، 1.25یوال   . 
سنت افت کرد و قیمت شکر در بازارهای جهانی حدود  45هم دالر کاهش قیمت داشت، قهوه  31در گروه محووالت نرم هم کاکائو 

سنت کاهش یافت 8 .  
سنت افزایش یافت 45سنت و پرواری  3در گروه دام هم دام زنده  .  

تواند سیگنال بسیار مثبتی برای تولیدکنندگان داخل باشد چرا که ایران به گزارش فارس، کاهش قیمت ذرت در بازارهای جهانی می
تواند نوید کاهش قیمت در درود نیاز به واردات دارد و کاهش قیمت جهانی می 75خوراک دام و طیور تولیدکنندگان تا  برای تامین

تواندمنجر شودآمدن قیمت گوشت قرمز در داخل می داخل را بدهد. کاهش قیمت تمام شده تولید، به پایین . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 19/1/98تاریخ :   

دالری دام زنده در بازارهای جهانی  ۱.5دالری گندم و  ۴.5کاهش قیمت   
۴.۵امروز دربازارهای جهانی قیمت گندم  دالر کاهش یافت 1.23دالر کاهش یافت و قیمت دام زنده هم   .  

های روغنی افزایش قیمت داشتند و گروه به گزارش خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی برنج و دانه
م با کاهش قیمت همراه شدندویژه گندغالت به . 

عنوان غذای اوفی  دالر معامفه شد. ذرت هم که به ۴۶3.2۵دالر کاهش نسبت به روز گذشته به قیمت  ۴.۵امروز هر بوشل گندم با 
شود با نیم دالر کاهش در هر بوشل همراه شدخوراک دام در جهان محسوب می . 

کند. کاهش قیمت ذرت باعث افت قیمت وارداتی این درود نیاز خوراک دام خود را از طریق واردات تامین می 70ایران حدود 
 .محوول در داخل کشور خواهد شد

سنت  90روغنی سویا و سویای خوراکی به ترتیب یک دالر و  سنت رشد داشت، همچنین دانه ۵روز حدود قیمت جهانی برنج ام
 .کاهش قیمت را تجربه کردند

دالر افزایش یافت. قیمت دام  ۴سنت کاهش قیمت همراه شد و قیمت قهوه حدود  3در سایر گروه نرم محووالت کشاورزی، شکر با 
کاهش قیمت همراه شد زنده هم در بازارهای جهانی با . 

هزار تن در سال نیاز به واردات دارد 1۵0ایران واردکننده گوشت قرمز است و حدود  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 19/1/98تاریخ :   

فرنگی و پیاز قیمت انواع میوه/ بازی االکلنگی گوجه  
تومان رسیده  900هزار و  8هزار تومان رسیده بود با توق  وادرات به کیفویی  16طی روزهای گذشته قیمت پیاز که به کیفویی 
باره افزایش دادفرنگی قیمت این محوول را دواست اما خبر از سرگیری وادرات گوجه .  

 
هزار  16گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری فارس از بازار میوه تهران حاکی است، قیمت پیاز با توق  وادرات، از کیفویی 

فرنگی قیمت این محوول را دوباره افزایش دادتومان رسیده، اما خبر از سرگیری وادرات گوجه 8900تومان به  . 
شد، قیمت پیاز را در روزهای گذشته بسیار افزایش داد و سبب یشتر به کشور همسایه عراق انجام میزمینی و پیاز که بوادرات سیب

 7فروردین ممنوع اعالم کند. این خبر باعث شد قیمت پیاز در بازار به کیفویی  15شد که وزیر جهاد کشاورزی وادرات پیاز را از 
هزار تومان در هر کیفو افزایش یافت 2اره هزار تومان برسد، اما روز گذشته قیمت این محوول دوب . 

هزار تومانی روز  2های اخیر باعث شده پای محوول پیاز به بازار کمتر برسد و دلیل افزایش گویند، بارندگیفروشندگان بازار می
 .گذشته هم به این دلیل است

تا سق  وابری دبیر اتحادیه بارفروشان روز گذشته اعالم کرد که قیمت پیاز در بازار  تومان است که نسبت به روزهای  7000
ها در چند هفته گذشته هم از سوی مسئوالن نیز کاهش خواهد یافت. البته این وعده  درود کاهش یافته و در روزهای آینده ۴0گذشته 

 .مطرح شده بود
ر تومان رسیده بود، بعدا این رقم به هزا 8فرنگی هم که هفته قبل در روزهای اوج خود به کیفویی بر اساس این گزارش، قیمت گوجه

 19تومان رسیده بود، دوباره روز گذشته قیمتها دوباره با خبر از سرگیری وادرات، افزایش یافت و گوجه فرنگی در منطقه  2500
رسدتومان به فروش می 5400تهران کیفویی  . 

تومان و درجه یک  7500سیب درختی درجه دو ،  تهران قیمت هر کیفو 19گزارش میدانی خبرنگار فارس، حاکی است در منطقه 
رودهزار تومان به فروش می 12 . 

 6500تومان، کاهو  5300زمینی تومان، سیب 8900تومان، پیاز  6800تومان، کفم قرمز  6900تومان، پرتقال  8200کیوی 

تومان عرضنکته  7500ای ، فففل دلمهتومان 5400فرنگی تومان، گوجه 500هزار و  11هزار تومان، موز  12فرنگی تومان، توت
ماه زمان الزم است و این  3مهم این است موز وارداتی که حداقل برای واردات آن از زمان ثبت سفارش تا ورود به داخل کشور 

های ها است که در داخل کشور و در استانتر از برخی میوهها روی کشتی است، ارزانشاید ماه محوول که از یک قاره دیگر و
آیدجوار به عمل میهم . 

  لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 27/1/98تاریخ :   

  هزار تومان ۱00قیمت گوشت تا پایان هفته کاهش می یابد/نرخ هر کیلو شقه گوسفندی 
هزار تومان به مور  کنندگان عرضه  100شقه گوسفندی با نرخ مفکی از کاهش قیمت گوشت خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیفو 

شودمی .  
ونعت، تجارت و کشاورزیعفی اوغر مفکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت و گو با خبرنگار  وادی باشگاه گروه اقت 

هزار به مغازه  93تا  90، از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیفو شقه گوسفندی با نرخ خبرنگاران جوان
شودهزار تومان به مور  کننده عرضه می 100درود سود،  10دار و با احتساب  . 

برد، از این رو باید منتظر انوار، بازار گوشت در رکود به سر میوی افزود: با توجه به پایان تعطیالت نوروز و تضعی  بودجه خ
رودهای کارمندان و کارگران قیمت گوشت به کدام سمت و سو میماند و دید که با سپری کردن فروردین و واریز حقوق . 

هزار تومان کاهش یافت ۵نرخ گوشت گوسفندی  :بیشتر بخوانید  
های کشور را دلیل اوفی کاهش قیمت گوشت از خروج دام در ایام پایانی اسفند از مرزمفکی رکود حاکم بر بازار و جفوگیری 

های خروجی کشور را ببندند که در های پایانی اسفند مسئوالن ذی ربط توانستند مرزگوسفندی در بازار اعالم کرد و گفت: از روز
ردنهایت افزایش عرضه دام زمینه را برای کاهش قیمت در بازار فراهم ک . 

شود که قیمت گوشت های کشور پیش بینی میرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: با استمرار جفوگیری از خروج دام از مرز
 .گوسفندی مجدد تا پایان هفته و اوایل هفته بعد در بازار کاهش یابد

های قبل هر افزود: این در حالی است که در هفته هزار تومان اعالم کرد و ۴2تا  ۴0وی قیمت کنونی هر کیفو دام زنده در میادین را 
شدهزار تومان خرید و فروش می ۴8تا  ۴7کیفو دام زنده با نرخ  . 

های مفکی با اشاره به اینکه خبری از حباب کاذب قیمت گوشت در بازار نیست، بیان کرد: با توجه به جفوگیری از خروج دام از مرز
گوشت گوسفندی در بازار کاهش یافته است به طوریکه برخی فروشندگان به سبب کاهش تقاضا کشور و رکود حاکم بر بازار، قیمت 

کنندهزار تومان در بازار عرضه می 98تا  97های در برابر عرضه و فروش محوول خود هر کیفو شقه را با نرخ . 
شود های نو به بازار پیش بینی میعرضه بره ها ورئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پایان توریح کرد: با استمرار روند کنترل مرز

 .که مجدد قیمت گوشت در ماه رمضان افت کند

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6899967/قیمت-گوشت-تا-پایان-هفته-کاهش-می-یابدنرخ-هر-کیلو-شقه-گوسفندی-۱۰۰-هزار-تومان
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/6899967/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 

 

 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 18/1/98تاریخ :   

هزار تومان کاهش داد 2ممنوعیت صادرات، قیمت پیاز را   
هزار تومانی قیمت پیاز خبر داد و گفت: ممنوعیت  2رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از کاهش  -ایرنا -تهران

دنبال داشته استوادرات، کاهش قیمت پیاز را به  . 
براساس نرخ نامه عمده فروشی محووالت کشاورزی در  :اسدهللا کارگر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود

تومان  7000تا  6000فروردین ماه قیمت هر کیفوگرم پیاز زرد و شیری بین  25تا  18میدان مرکزی میوه و تره بار تهران از 
نسبت به هفته گذشته دو هزارتومان کاهش را نشان می دهد تعیین شده که .  

تومان بوده است 9500تا  8000به گفته وی، هفته گذشته قیمت هر کیفوگرم پیاز در میدان میوه و تره بار تهران بین  .  
 

تومان شد  5000نرخ هر کیفو هویج  **  
 3000نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیفوگرم سیب زمینی کهنه بین رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران افزود: طبق 

تومان، سیب زمینی نو بین  4000تا  تا  4000تومان، خیار گفخانه ای بین  7000تا  4000تومان، خیار رسمی بین  5300تا  4000

تومان، گوجه فرنگی رسمی بین  5000تا  3500تومان، هویج بین  6500  4500جه فرنگی گفخانه بین تومان، گو 4500تا  3000

تومان، سیرخشک بین  7000تا  3000تومان، بادمجان قفمی و گفخانه ای بین  4000تا  2500تومان، انواع کاهو بین  8000تا 
تومان به فروش می رسد 9000تا  7000تومان و لوبیا سبز بین  3000تا  2000هزارتومان، باقالی سبز بین  13تا  6000 .  

 
تا  4000وی یادآورشد: درحالی که هفته گذشته نرخ این محووالت در میدان میوه و تره بار مرکزی برای هرکیفوگرم سیب زمینی 

تومان، گوجه فرنگی رسمی  4000تا  2500تومان، هویج بین  7000تا  4000تومان، خیار بوته ای و گفخانه ای بین  5500 2500 
تومان، بادمجان قفمی و گفخانه ای  4000تا  2500تومان، انواع کاهو بین  8000تا  4500ه تومان و گوجه فرنگی گفخان 3500تا 
هزارتومان، بوده است 13تا  6000تومان و سیرخشک بین  7000تا  3000بین  .  

تا  5000ر بین رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران درباره نرخ انواع میوه در هفته جاری گفت: قیمت هر کیفوگرم انا
تا  4000هزارتومان، پرتقال تامسون شمال بین  12تا  6000هزارتومان، به بین  170تا  120هزارتومان، آناناس کارتنی بین  10

تومان، پرتقال خونی جنوب بین  7500تا  5000تومان، پرتقال جنوب بین  6000 تومان، پرتقال خونی شمال بین  7500تا  5000

هزارتومان، سیب لبنانی  11تا  6000تومان، سیب لبنانی زرد بین  6000تا  4000، پرتقال رسمی شمال بین تومان 8000تا  4000
تومان است 9000تا  5000هزاتومان، کیوی بین  10تا  6000قرمز بین  .  

تومان،  0700تا  5000تومان، لیموترش سنگی بین  5000تا  3000وی اظهارداشت: قیمت هرکیفوگرم گریپ فروت توسرخ بین 
هزارتومان، موز  10تا  6000تومان، نارنگی تخم پاکستانی بین  3000تا  2000تومان، نارنج بین  5000تا  3000لیموشیرین بین 

تومان عرضه می  4500تا  2500تومان و هندوانه بین  6500تا  4000تومان، مفون بین  500هزار و  12تا  500هزار و  10بین 
  .شود

درود سود دریافت کنند که اخیرا به  35ه فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند کارگر افزود: خرد
درود روی میوه و ویفی اعمال می کنند 20تا  15درود اعضا سودی کمتر از  80دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا  .  

رهای همسایه بویژه عراق به یکی از دالیل اوفی باال رفتن قیمت این به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته، وادرات پیاز به کشو
محوول تبدیل شده بود به همین دلیل وزارت ونعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخفی، وادرات سیب زمینی و پیاز را از 

فروردین ماه امسال ممنوع اعالم کرد 15 . 
هزار تومان افزایش  15تا  13هزارتومان بود که پس از مدتی به  11تا  8000 قیمت هرکیفوگرم پیاز 97در روزهای پایانی سال 

  .یافت
 22میفیون تن انواع محووالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  120بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 

  .میفیون تن آن را محووالت باغی تشکیل می دهد
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سیاست ممنوعیت واردات انواع  1390فی میوه و ویفی در کشور، وزارت جهاد کشاورزی از سال به منظور حمایت از تولید داخ

  .میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز را اجرایی کرد که تاکنون نیز اعمال شده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس  – 18/1/98تاریخ :   

تازد مرغ در بازار/ گوشت قرمز همچنان میکاهش قیمت مرغ و تخم  
تازد و قیمت آن قود پایین آمدن نداردمرغ سال جدید در بازار کاهش یافته، اما گوشت قرمز همچنان میقیمت گوشت مرغ و تخم .  

محووالت پروتئینی سال جدید را آرام و تقریباً با قیمت کاهشی آغاز کرده به گزارش خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، بازار 
مرغ بیشتر شده و قیمت آنها در بازار تا حدودی کاهش یافته است، اما گوشت است. نظارت بر محووالت پروتئینی مانند مرغ و تخم
 .همچنان سق  قیمت سال گذشته خود را حفظ کرده است

شود. های سطح شهر تهران مرغ به قیمت تنظیم بازار عرضه می، حاکی است در تعدادی از مغازهگزارش میدانی خبرنگار فارس
های میدان بهمن مراجعه کرده و مرغ ها به اونا  اعالم کردند که حتماً با ارائه سند کسب و مدارک شناسایی به کشتارگاهاتحادیه

 .تنظیم بازاری دریافت کنند
شودتومان عرضه می 500هزار و  11ها کیفویی ین مغازهقیمت مرغ تنظیم بازاری در ا های تنظیم بازار حتمی اگرچه گرفتن مرغ .

های چند ساعتی را تحمل کنیم، اما با توجه به افزایش عرضه نسبت به سال گذشته قیمت را در بازار کاهش است و باید هنوز و 
 .داده است

تا  12های مختف  بین وز گذشته به خبرنگار فارس اعالم کرد: قیمت مرغ در استانطور که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام رآن
هزار تومان در  16تومان رسیده است. قیمت مرغ در اسفند ماه به  500هزار و  13هزار تومان است و میانگین کشوری آن به  13

 .هر کیفو رسید
تومان تا زمان متعادل شدن قیمت  500هزار و  11یمت کیفویی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: عرضه مرغ گرم به ق

 .ادامه خواهد داشت
تومان اعالم کرده بود و وزیر جهاد کشاورزی هم اعالم کرد که  500هزار و  11قیمت منطقی مرغ را  سال گذشته ستاد تنظیم بازار

 .هر ونفی بخواهد بیشتر از این قیمت بفروشد با آنها مقابفه خواهد شد
تومان  500هزار و  11رسد تالش شرکت پشتیبانی امور دام با واردات و عرضه بیشتر برای تثبیت قیمت مرغ در کیفویی ه نظر میب

 .است
درودی همراه شده است. اسفند سال  60مرغ هم با کاهش گزارش میدانی خبرنگار فارس در سطح شهر حاکی است، قیمت تخم

تومان رسیده است 500رفت که قیمت آن به ه فروش میتومان ب 80ای مرغ دانهگذشته تخم . 
 گوشت قرمز همچنان قود پایین آمدن ندارد
هزار تومان است.  110رود. گوشت خالص هم کیفویی هزار تومان به فروش می 105قیمت یک کیفو ران و دست گوشت گوساله 

تازد. قیمت گوشت قرمز مز قود پایین آمدن ندارد و همچنان میها تقریباً معادل قیمت اواخر اسفند است و ظاهراً گوشت قراین قیمت
هزار تومان رسیده است 105هزار تومان سال گذشته به کیفویی  60از کیفویی  . 

ها، قاچاق، عدم نظارت دقیق بر توزیع گوشت از عوامل عمده افزایش قیمت گوشت در بازار کاهش تولید گوشت، افزایش قیمت نهاده
 .بوده است

تومان  500هزار و  36آال کیفویی لقز ماهی  
هزار و  36آال هزار تومان و ماهی قزل 28هزار تومان، ماهی آزاد  57قیمت ماهی در بازار همچنان باالست هر کیفو ماهی تیالپیا 

رودتومان به فروش می 500 دشوماهی تیالپیا اکثراً وارداتی است و بخش اندکی از آن در داخل کشور تولید می . . 
هزار تومان 12قارچ کیفویی   

شود. قارچ یک محوول گیاهی جانوری است که خاویت اوفی آن هزار تومان عرضه می 12در بازار تهران قیمت هر کیفو قارچ 
های خودرو شود که امسال قارچبینی میهای اواخر زمستان و فروردین پیششباهت بیشتری به گوشت دارد. با توجه به بارندگی

به عمل بیاید. از یک سو خبر خوشایندی برای تأمین غذایی است اما هشدار جدی برای برخی است که بدون شناسایی از زیادی 
کنندهای خودرو استفاده میقارچ . 

نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند 22استان کشور به خاطر مور  قارچ سمی درگیر مسمومیت بودند و  17سال گذشته  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 28/1/98تاریخ :   

  تومان رسید 500هزار و  ۱۳کاهش قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به 
تومان کاهش یافته است 800ها ده فروشیتومان و مرغ آماده به طبخ در خر ۶00حجت گفت: قیمت کنونی هر کیفو مرغ زنده  .  

ونعت،تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتوادی  
 9، از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیفو مرغ زنده درب مرغداری خبرنگاران جوانباشگاه 
تومان است ۵00هزار و  13تا  700هزار و  12ها مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 200هزار و  . 

 800ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶00ه های گذشتبه گفته وی، قیمت کنونی هر کیفو مرغ زنده در مقایسه با روز
 .تومان کاهش یافته است

حجت شرایط عرضه و تقاضا و فشار دولت بر اجرای بحث تک نرخی شدن مرغ را دلیل اوفی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم 
۵00هزار و  11کرد و افزود: اورار دولت بر بحث تک نرخی شدن قیمت  ها وش هر کیفو مرغ در خرده فروشیتومانی برای فر 

های تولید بیش از این رقم استبرد چرا که هزینهانگیزه تولیدکنندگان برای تولید را از بین می . 
 آخرین تحوالت بازار مرغ/ نیازی به واردات مرغ نداریم :بیشتر بخوانید

های واقعی تولید که مورد تایید دست که براساس هزینه روداین مقام مسئول ادامه داد: از مسئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار می
ها و کمیسیون کشاورزی است، نرخ واقعی مرغ را اعالم کنند تا اجحافی در اندرکاران امر همچون وزارت جهاد کشاورزی، تشکل

 .حق تولید کننده و مور  کننده وورت نگیرد
هزار تومان اعالم  1۴تا  ۵00هزار و  13زار و مرغ آماده به طبخ ه 10تا  ۵00هزار و  9وی نرخ واقعی هر کیفو مرغ زنده را 

ها و خدمات، دولت نرخ مرغ زنده این در حالی است که عفی رغم افزایش هزینه حقوق و دستمزد، سربار، ریز مغذی :کرد و گفت

ای کاهش یک هزار تا یک هزار و رفت به جتومان کاهش داده است، در حالیکه انتظار می ۵00هزار و  7تا  200هزار و  7را به 
هزارتومان در بازار اعالم می کرد 9تومانی، نرخ مرغ زنده را باالی  200 . 

نرخی است، بیان کرد: هم  2های دامی همچنان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با اشاره به اینکه بازار نهاده
تومان در بازار آزاد به مرغداران  800هزار و  ۴تا  200هزار و  ۴و کنجاله سویا  800اکنون هر کیفو ذرت با نرخ یک هزار و 

زندهای تولید دامن میشود که این امر بر افزایش هزینهعرضه می . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 22/1/98تاریخ : 

 کشاورزی موتور محرکه همه بخش ها در رونق تولید است
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور گفت: توسعه کشاورزی، موتور محرکه همه بخش ها مانند ونعت و  -ایرنا  -اوفهان 

 .ونایع تبدیفی در رونق تولید است

محمد وادقی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر کشاورزی رونق یابد ونعت، بازرگانی، حمل و 

 .نقل و ونایع تبدیفی نیز مانند یک زنجیره متول به هم توسعه می یابند
گفت: اگر همه وی الزمه رونق تولید در بخش کشاورزی را انتواب ضابطه مند مدیران مرتبط در این بخش دانست و 

 .مدیران به این شکل انتخاب شوند کسب و کار خوبی در بخش کشاورزی راه اندازی می شود
دبیر کل خانه کشاورز اوفهان با بیان اینکه کشورمان دارای منابع طبیعی فراوان و چهار فول است، توریح کرد: ما به 

ه در این استان بودیم، به همین دلیل مشکالت زیادی وظای  خود به درستی عمل نکردیم و نظاره گر بخش کشاورزی بویژ

 .برای زاینده رود، منابع آبی و کشاورزان بوجود آمد
میفی متر نسبت به استان های شمالی ما کمتر است  100به گفته وی، کشور هفند با وجودیکه میزان بارش های آن حدود 

ن نوع مدیریت استبرابر ونایع نفتی ما درآمد دارد که مهمترین دلیل آ 2اما  . 
وادقی با بیان اینکه در سالی که به رونق تولید نامگذاری شده است، باید به همه وظای  خود در بخش های مختف  عمل 
کنیم، گفت: در زمان حاضر بسیاری از افراد سر جای خود نیستند زیرا بر اساس تخوص، انتخاب نشده اند بنابراین نمی 

د عمل کنندتوانند به خوبی به وظای  خو . 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اوفهان افزود: الزم است راهکارهای بهبود کسب و کار نیز توسط نهادهای دولتی و 

 .خوووی از جمفه اتاق بازرگانی در سال جاری بیش از پیش پیگیری و اجرا شود
 200د منابع آبی در زمان حاضر حدود هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به دلیل کمبو 564استان اوفهان دارای 

 .هزار هکتار از این اراضی زیر کشت زراعی و باغی است
درود از شاغالن کشاورزی کشور را تشکیل  12هزار نفر در این بخش در استان مشغول کار هستند که  180بیش از 

 .می دهند
ون، شیر خام، گوشت مرغ، ماهیان زینتی و اوفهان در تولید گل شب بو، پیاز، سیب زمینی مینی تیوبر، گوشت بوقفم

 .گرمابی و جوجه بومی، گاوداری ونعتی و مبارزه با ِسن گندم رتبه نخست کشور را دارد
این استان در تولید تخم مرغ، ِبه، گل محمدی و گفرنگ، رتبه دوم و در تولید قارچ، گل و گیاهان زینتی، سبزی و ویفی، 

تبه سوم کشوری را داردسیب درختی، سیب زمینی و خربزه ر .. 
 لینک خبر
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 برنامه و سیاست ها 
ایرنا  – 21/1/98تاریخ :   

 کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه مغفول مانده است
اسالمی، گفترئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجفس شورای  -ایرنا -ساری سال متاسفانه هنوز ظرفیت  40پس از  :

 .های بخش کشاورزی در بخش برنامه ای سازمان برنامه و بودجه مغفول است
به گزارش خبرنگار ایرنا، احمدعفی کیخا که به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجفس برای بازدید از وضعیت مناطق 

چهارشنبه در نشستی با استاندار و دیگر مدیران اجرایی استان در ساری افزود: در حالی که  سیفزده به مازندران سفر کرد، روز
کشاورزی نجات بخش اقتواد کشور در همه شرائط سخت، بویژه تحریم های بین المففی محسوب می شود، همچنان در همان قالب 

 .همیشگی بودجه ریزی توزیعی در سازمان برنامه و بودجه دیده می شود
ی با اظهار این که مسئوالن و مردم ایران لحظه ای برنامه ریزی می کنند، گفت: ظرفیت مازندران را در بخش کشاورزی با کشور و

سال به دلیل نبود زیرساخت های الزم از جمفه سدسازی و  40هفند مقایسه و اعالم برابری کنیم، اما این استان همچنان پس از 
جاد نشدن شبکه های پائین دست بر اثر یک بارندگی نسبتا باال دچار خسارت عظیم می شود که جای الیروبی نشدن رودخانه ها و ای

 .سئوال دارد
کیخا از آنچه عدم توزیع منابع بر اساس ظرفیت های مناطق مختف  و آمایش سرزمینی نامید انتقاد و تاکید کرد: کشاورزی همواره 

اس دیگر مقوالت امنیتی کشور محسوب می شود و باید در برنامه ریزی و نجات بخش کشور است و امنیت غذایی پایه و اس
 .اختواص بودجه به آن توجه جدی تری شود

 :رئیس کمیسیون کشاورزی مجفس ظرفیت کشاورزی مازندران را بی نظیر و مهم در امنیت غذایی کشور تووی  کرد و گفت
باید برای جبران خسارت سیل اخیر وارد شویم از اهمیت خاوی  چرایی ایجاد سیل و پیامدهای ناشی از آن و این که چگونه

 .برخوردار است و باید قبول کنیم بودجه کشور بر اساس ظرفیت های مناطق مختف  و طبق برنامه های وحیح اختواص نمی یابد
فت: این که خدای نکرده تو وی بر ضرورت برخورد واقع بینانه با مشکالت سیل و بویژه جبران خسارت به سیفزدگان تاکید کرد و گ

 .سر مال کشاورزان بزنیم و یا وعده و قول هایی بدهیم که عمفی نشود، خطر جدی عفیه نظام به حساب می آید
کیخا تاکید کرد: اگر تومیمی گرفته می شود باید در اسرع وقت عمفیاتی شود و برای این کار الزم است مجفس و دولت بر اساس 

منابع مالی کشور وعده بدهندشرائط اقتوادی و توان  . 
وی رعایت عدالت در جبران خسارت بین سیفزدگان مناطق مختف  کشور را مهم و ضروری تووی  کرد و توضیح داد: جبران 
خسارت در بخش های مختف  کشاورزی زراعی و باغی در استان های کشور می تواند یکسان باشد و اگر چنین نیست باید دالیل 

کرد تا برای همه قابل فهم شودکارشناسی عنوان  . 
تا دوم فروردین امسال و  97اسفند  26مرحفه از  2طبق آخرین بررسی و ارزیابی های وورت گرفته بارش شدید باران و بر  در 

هزار  91فروردین ، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل و سیالب را در پی داشته که سبب شد تا 12همچنین بارش شدید در 
میفیارد تومان شود600از باغات و زمین های زراعی بخش های مرکزی و شرق مازندران دچار خسارت شدید به ارزش هکتار  . 

هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان کمتر از هفت درود زمین  460بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 
  .های مازندران تحت پوشش بیمه است

ن اراضی حدود هفت میفیون تن محووالت کشاورزی از جمفه برنج، مرکبات، گل گیاه ، انواع آبزیان و دام وطیور ساالنه از ای

  .برداشت می شود

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

مشکالت زیرساختی کشاورزی مازندران استامنیت غذایی کشور در حل   
استاندار مازندران خواستار توجه جدی تر قوای سه گانه به حل مشکالت کشاورزان استان بویژه در بخش های  -ایرنا  -ساری 

 .سیفزده های شد و گفت: امنیت غذایی کشور در حل مشکالت زیرساختی کشاورزی مازندران است
احمد حسین زادگان روز چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و خاک مجفس شورای به گزارش خبرنگار ایرنا، 

اسالمی که به منظور بازدید از آخرین وضعیت خسارت سیالب به بخش های کشاورزی به مازندران سفر کردند، افزود: ارزش خاک 
توجه به حجم باالی خسارت سیالب به بخش های مختف  زمین های کشاورزی استان قابل مقایسه با دیگر مناطق کشور نیست و با 

کشاورزی ،اگر به وورت ویژه به جبران خسارت و زیر ساخت های کشاورزی توجه نشود ،امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار 
 .می گیرد

گفت: عالوه بر هزار هکتار زمین های حاوفخیز مازندران خسارت جدی وارد کرده است،  91وی با اعالم این که سیالب به 
 .خسارت به محووالت، بازگشت این زمین های کشاورزی نیز به دلیل وجود گل الی شدید و تخریب بستر خاک زمان بر است

استاندار مازندران افزود: اگرچه دولت تا حدود زیادی نسبت به توان مالی موجود برای جبران بخشی از خسارت ها تسهیالتی در 
ر گرفته است، اما زیر ساخت های کشاورزی استان نیاز به بازسازی جدی و توسعه داردقالب بالعوض و وام در نظ . 

نماینده عالی دولت در استان توضیح داد: در سیالب اخیر هفت هزار کندوی زنبور عسل از بین رفت، سه هزار راس دام سبک و 
هزار هکتار باغات استان  18ورزی زراعی و هکتار زمین های کشا 73مزرعه پرورش ماهی تخریب شد و به  52سنگین تف  و 

 .هم خسارت وارد شده است
هزار میفیارد لایر اعالم کرد و خطاب به  6حسین زادگان مجموع خسارت بخش کشاورزی مازندران را براساس آخرین برآورد 

ش این استان در امنیت اعضای کمیسیون کشاورزی مجفس گفت: از آنجا که ارزش خاک کشاورزی مازندران بسیار باالست و نق
 .غذایی مفی حائز اهمیت است، برای حفظ زمین های کشاورزی باید به وورت ویژه مشکالت کشاورزان را حل و فول کنیم

وی خواستار تعری  ردی  بودجه اختواوی برای الیروبی رودخانه ها، آب بندان ها، ایجاد دیواره های حفاظتی مسیل ها و توجه به 
ران شد و تاکید کرد: اگر سدهای زارم رود و کسفیان و بخشی از مراحل تکمیفی سد گفورد به بهره برداری رسیده سدسازی در مازند

 .بود، خسارت سیل در مناطق مرکزی و شرق استان به حداقل می رسید
انتظار داریم تا  نماینده عالی دولت در مازندران گفت: همه مسئوالن و مردم نسبت به وضعیت اقتوادی دولت واق  هستند اما

 .زیرساخت های کشاورزی مازندران که نقش مفی در تامین محووالت کشاورزی دارند، به وورت ویژه توجه شود
 13و  12مناطق مرکزی و شرقی مازندران را خانه تکانی کرد و با تکرار شدن طی روزهای  97سیالبی که در روزهای آخر سال 

هزار میفیارد لایر به بخش های مختف  خسارت زد ولی  15شست و شو داد، بیش از فروردین مناطقی از غرب استان را هم 
 .بیشترین خسارت بر اساس اعالم مسئوالن مربوط به بخش کشاورزی بوده است

عمده خسارت سیالب به بخش کشاورزی، زیر آب رفتن مزارع و باغ ها، تخریب مزارع پرورش ماهی، از بین رفتن خزانه های 
تخریب دامداری و مرغداری و تف  شدن ماکیان و دام های سبک و سنگین بوده است که میزان آن تنها در سیالب نخست  شالیزاری و
میفیارد لایر برآورد شد 500پنج هزار و  . 

هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان کمتر از هفت درود زمین  460بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران از 
مازندران تحت پوشش بیمه است های .  

ساالنه از این اراضی حدود هفت میفیون تن محووالت کشاورزی از جمفه برنج، مرکبات، گل گیاه ، انواع آبزیان و دام وطیور 

  .برداشت می شود
  لینک خبر
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 برنج
 خبرگزاری فارس  – 23/1/98تاریخ : 

باید بررسی کند « آبی استانکارگروه ملی سازگاری با کم»با کشت برنج در خوزستان موافقم/   
مدیرکل دفتر امور غالت و محووالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه با کشت برنج در استان خوزستان به دلیل 

باید آن را بررسی کند« آبی استانگروه مفی سازگاری با کمکار»گفت: شرایط فعفی سیل در منطقه موافق هستم ، .  
های مکرر در استان خوزستان به کشاورزی این منطقه به ویژه گندمکاران به گزارش خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، سیل

های کشاورزی آنها غرق در آب شده استخسارت جدی وارد کرده است و زمین .   
کشاورزان این منطقه معتقد هستند حاال که آب با پای خودش به مزارع آمده و زمین کشاورزی را غرقآب برخی کارشناسان و خود 

کرده است، اقدام به کشت برنج کنند تا حداقل از خسارتی که به آنها وارد شده کاسته شود. مانعی که در برابر این کار وجود دارد، 
آبی استانکمکارگروه مفی سازگاری با »ممنوعیت کشت برنج را   .اعالم کرده است «

کشت برنج در همه استانهای کشور به غیر از گیالن و مازندران را ممنوعکرده است؛ یعنی اگر کشاورزی خارج از   این کارگروه
شودو احتماال جریمه هم می  دو استان یادشده بخواهد اقدام به کشت برنج کند، با آن مقابفه .  

وگو کردیم. وی در پاسخ به می مدیرکل دفتر امور غالت و محووالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفتدر این زمینه با عزیز کری
و سیل اخیر، مزارع کشاورزان  این سؤال که در شرایط فعفی که گندمکاران استان خوزستان خسارت دیده و با توجه به بارندگی

تان خوزستان وجود دارد؟ گفت: ودور مجوز یا ممنوعیت کشت غرقآب شده است آیا احتمال ودور مجوز برای کشت برنج در اس
شودآبی هر استان به ریاست استاندار تعیین و ابالغ میها توسط کارگروه مفی سازگاری با کمبرنج در استان .  

ن به دلیل وقوع وی ادامه داد: اگر بخواهم نظر شخوی خودم را بیان کنم، کامال در شرایط فعفی موافق هستم که در استان خوزستا
  .شرایط فعفی و مهیا بودن شرایط برای کشت برنج، ممنوعیت برداشته و مجوز کشت وادر شود

کند، گفت: فعال این به اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی برای ودور چنین مجوزی این سوی این کارگروه تالش می  کریمی در پاسخ
کنیم تا با ر این منطقه هم تیرماه است، اما ما تمام تالش خود را میاستان درگیر برداشت غالت است و فول کشت برنج د

های بیشتر، اگر شرایط بارندگی ادامه یابد، مجوز کشت برنج در این منطقه داده شودبررسی .  
ا محدود هایی به غیر از استان گیالن و مازندران ممنوع و یبه گفته مدیرکل دفتر امور غالت و کشت برنج کشت برنج در استان

  .است
های مختف  از جمفه خشکه کاری به گوید اگر مناطقی بتوانند با روشای وجود دارد که میکریمی در تووی  محدودیت گفت: تبوره

توانند بدون در نظر گرفتن ممنوعیت، برنج کشت کنندگرم ماده خشک تولید کنند، می ۶00ازای مور  یک مترمکعب آب  .  

 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – 30/1/98تاریخ : 

ریال به کشاورزان سیل زده چهار استان پرداخت شدمیلیارد ۷00  
هفته گذشته به کشاورزان خسارت دیده  2میفیارد لایر غرامت در 700قائم مقام وندوق بیمه کشاورزی ایران گفت:  -ایرنا  -اهواز 

استمیفیارد لایر بوده  410چهار استان سیل زده کشور پرداخت شده که سهم کشاورزان خسارت دیده خوزستان  . 
محمد ابراهیم حسن نژاد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز افزود: وندوق بیمه کشاورزی به دلیل حجم باالی 
خسارات سیل و دسترسی نداشتن کامل به مناطق درگیر سیالب در خوزستان ، پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده را با 

فروردین شروع کرده و همچنان ادامه دارد15ل آن به نقشه ، از استفاده از تواویر هوایی و تبدی .  
میفیارد لایر غرامت به حساب کشاورزان سیل زده خوزستان پرداخت شده و بر اساس مووبه  410وی گفت: تاکنون نزدیک به 

ند پرداخت غرامت شتاب وندوق که تاکید می کند پرداخت غرامت درکوتاه ترین و سریع ترین زمان به کشاورزان وورت گیرد رو
  .گرفته است

قائم مقام وندو  بیمه کشاورزی ایران ادامه داد: به محض تکمیل پرونده کشاورزان خسارت دیده ، بدون حضور آنان ، غرامت به 
  .حساب کشاورزان برابر سقفی که محوول را بیمه کرده اند پرداخت می شود

میفیون لایر بیان کرد و افزود25ار محوول گندم را حسن نژاد در ادامه حداکثر پرداختی به هر هکت :  
هزار هکتار آن زیر 62هزار هکتاری که بر اثر آبگرفتگی در خوزستان دچار خسارت شدند 100به گفته وی از مجموع بیش از 

  .پوشش بیمه محووالت کشاورزی قرار داشت
کشاورزان سیل زده مطابق با بیمه نامه عمل می کندوی بیان کرد: این وندوق به همه تعهدات خود در پرداخت غرامت به  .  

 
 غرامت محوول بیمه نشده را دولت پرداخت می کند  **

قائم مقام وندوق بیمه کشاورزی ایران گفت: براساس تومیم قطعی و مووبه دولت ، پرداخت غرامت به کشاورزانی که محوول 
تری از سوی دولت به کشاورزان بیمه شده تعفق می گیردخود را بیمه نکردند برعهده دولت است هرچند غرامت بیش .  

وی با بیان اینکه دولت پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده را شروع کرده افزود: با فروکش کردن سیالب و برآورد دقیق 
  .حجم خسارات ، پرداخت غرامت سرعت بیشتری خواهد گرفت

بیمه کشاورزی روز جمعه از مزارع سیل زده شهرستان باوی و اهواز و حسن نژاد به همراه شماری از مسئوالن وندوق 
هزار هکتار نیشکر آن به زیر آب رفته دیدن کرد 6کشتزارهای نیشکر کشت و ونعت دهخدا که حدود  .  

  .در این بازدید اعالم شد هیچ کدام از کشت و ونعت های نیشکری خوزستان زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار نداشتند
هزار میفیارد لایر به  70شهرستان خوزستان که در حاشیه رودخانه های دز، کرخه و کارون قرار داشتند بیش از  12ب در سیال

هزار 30کشت و ونعت نیشکر خوزستان بیش از  9بخش کشاورزی خوزستان خسارت زد که سهم خسارات نیشکری خوزستان در 
  .میفیارد لایر است

میفیارد متر مکعب سیالب از طریق سدهای 12آب و برق خوزستان از دوم فروردین تاکنون بیش از  بر اساس برآورد جدید سازمان

  .استان وارد جفگه خوزستان شده است
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 18/1/98تاریخ : 

دیده مازندران به دست دولتچشم کشاورزان خسارت   
با گذشت سه هفته از سیالب ویرانگری که در آستانه فول اوفی کشت و کار ، بیشترین خسارت را به بخش  -ایرنا  -ساری 

کشاورزی مازندران وارد کرد، تا کنون از سرنوشت کمک های برنامه ریزی شده دولت برای این بخش خبری نیست و کشاورزان 
ان چشم به تحقق وعده ها دوخته اندخسارت دیده همچن . 

مناطق مرکزی و شرقی مازندران را خانه تکانی کرد و با تکرار  97به گزارش خبرنگار ایرنا، سیالبی که در روزهای آخر سال 
هزار میفیارد لایر به بخش های  15فروردین مناطقی از غرب استان را هم شست و شو داد، بیش از  13و  12شدن طی روزهای 

ختف  خسارت زد ولی بیشترین آن بر اساس اعالم مسئوالن مربوط به بخش کشاورزی بوده استم . 
عمده خسارت سیالب به بخش کشاورزی، زیر آب رفتن مزارع و باغ ها، تخریب مزارع پرورش ماهی، از بین رفتن خزانه های 

سنگین بوده است که میزان آن تنها در سیالب نخست  شالیزاری و تخریب دامداری و مرغداری و تف  شدن ماکیان و دام های سبک و
میفیارد لایر برآورد شد 500پنج هزار و  . 

میفیارد لایر به بخش  800گزارش های رسمی ستاد مدیریت بحران مازندران نشان می دهد که در این حادثه حدود سه هزار و 
ت وارد شدمیفیارد لایر به بخش طیور و آبزی پروری خسار 400زراعی و باغی و  .  

 80همچنین سیالب و طغیان رودخانه های مرکزی و شرقی استان از جمفه بابفرود، تالر قائمشهر ، نکارود و تجن ساری بیش از 
هزار هکتار از زمین های زراعی و باغی مناطق شرقی و مرکزی را به زیر آب برد و به انواع کشاورزی برنج ، باغ های کیوی و 

درود خسارت وارد کرد 100تا  30، گندم ، جو و سویا از مرکبات ، توت فرنگی  .  
 

 معیشت در خطر  **
با وجود این که جبران خسارت وارد شده به سرپناه و منازل مسکونی بیش از هر خسارتی اهمیت دارد ، اما با توجه به آغاز بهار و 

ب به این بخش، مستقیم بر معیشت و اقتواد مردم به تبع آن شروع فول اوفی کشاورزی و باغداری در مازندران ، خسارت سیال
 .استان و امنیت غذایی کشور اثر گذار است

کشاورزی محور اوفی اقتواد مازندران و شغل اوفی مردم این دیار است و هرگونه کمی و کاستی ساالنه در این زمینه سبب می 
 .شود تا معیشت آنان در خطر قرار بگیرد

نیز زمانی است که کشاورزی در مازندران با آغاز کشت و کار برنج به عنوان محوول اوفی جان می  اواخر زمستان و اوایل بهار
گیرد و به موازات آن وقتی که تک تک شکوفه ها ، بذرها و ساقه ها که جوانه می زند ، امید و آرامش بهاری دیگری در دل مردم 

ن و نخستین قدم های بهار با خروش آب که خود مایه حیات کشاورزی این دیار جان می گیرد ، امیدی که در واپسین لحظات زمستا
 .است، به یاس و نا امیدی تبدیل شد

سیل و سیالب اخیر در مازندران در عین حال وقت نشناس ترین حادثه ممکن برای بخش کشاورزی استان محسوب می شود ، به این 
های نقدیشان را به پای بهار و عید نوروز ریختند و هم اکنون با جیب و خاطر که زمانی به کشاورزان خسارت زد که آخرین اندوخته 

دستانی خالی در انتظارند تا با وعده ای که دولت به آنها داده ، آثار سیل و سیالب را روفت و روب کرده و زمین و باغ هایشان را 
 .برای کشت و محوول آماده کنند

نابود شده ، اکنون در انتظار دریافت غرامت وعده داده شده است تا بتواند بار دیگر کشاورزی که خزانه برنجش زیر سیالب مدفون و 
 .با خرید بذر و نایفون و دیگر مواد مورد نیاز کشت و کارش را احیاء کند ، در غیر این وورت باید به سف  فروشی روی بیاورد

دینگی برای به کارگیری کارگرانی است که باغ را با بیرون بردن باغداری که اکنون باغش تا نیم متر به گل و الی نشسته ، نیازمند نق
هزار تومان مزد طفب می کنند 150تا  100گل و الی به وضعیت اولیه برگرداند ، کارگرانی که برای هر روز کار دستکم  . 

اری که نهالش را آب توت فرنگی کاری که سیالب گل نخست محوولش را به همراه امیدش شست و با خود به دریا برد، کیوی ک
خروشان سیالب از ریشه کند و برد، گندم ، جو و یا سویا کاری که بذر کاشته اشان همچون سفره حیاتشان در زیر خروارها آب و 
خاک مدفون شد، در انتظار دریافت کمک هستند ، اگر چه همه اینها می توانستند با بیمه کردن زمین و باغشان باری از دوش بیت 

دارند و زودتر به غرامت وارد شده دست یابندالمال بر .  
با این حال بر اساس اعالم مسئوالن کشاورزی ، تنها چهار درود از خسارت سیل و سیالب به این بخش دارای بیمه وندوق 

ای درود دیگر فاقد بیمه بوده و در انتظار دریافت کمک هایی هستند که دولت برای بخش کشاورزی بر 96کشاورزی هستند و 
 . نخستین بار تعری  کرده است

 
 خشم سیاسی، پیامد فقدان رسیدگی به زندگی کشاورزی **
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کارشناس مسائل اقتوادی در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به اینکه کشاورزی گره محکمی با بقای این قشر دارد، فقدان رسیدگی 
واند بسیار خطر ناک باشدسریع و بازگرداندن این قشر به روند طبیعی زندگی خود می ت .  

یکی از اوفی ترین پیامدهای خارج شدن کشاورز از چرخه طبیعی کشت و برداشت، ایجاد حس خشم و تنفر در  :رضا غالمی افزود
اجتماعی همچون انتخابات و دیگر مشارکت های مدنی است -این قشر است که معموالن طبقه شرکت کننده در فرآیندهای سیاسی  .  

ان اینکه کشاورزان و دارندگان مشاغل بومی به شدت جایگاه حساسی دارند، اظهار داشت: دولت باید به سرعت به این قشر وی با بی
  .خمات رسانی کند و این قشر را به چرخه طبیعی خود هدایت کند

چون برنج ، گفت: ورود این کارشناس اقتوادی همچنین با اشاره به جایگاه مازندران در کشت اقالم استراتژیک سبد غذایی هم
  .کشاورز به بحران برای تولید فقط به خانواده او ختم نخواهد شد و سبد غذایی باقی اقشار جامعه را تهدید می کند

غالمی تاکید کرد: دولت می تواند با پرداخت به موقع و سریع تسهیالت و یا خدمات ضروری دیگر از تبدیل بحران غیر مترقبه به 
فوگیری کندبحران مترقبه ج .  

وی همچنین گفت که در زمان حاضر به اندازه کافی افزایش قیمت مواد غذایی مشکالتی در معیشت مردم ایجاد کرده است و چنانچه 
 .بخش مهم کشاورزی و باغی مازندران نیز از چرخه خارج شود پیامد های نا مطفوبی خواهد داشت

 
  پرداخت خسارت منازل مسکونی در اولویت نخست **

معاون امور عمرانی استانداری مازندران گفت: با توجه به اینکه منازل مسکونی به عنوان مهم ترین نیاز خانواده محسوب می شوند ، 
 .دولت و استان پرداخت خسارت به این بخش را در اولویت خود قرارداده است

ت سیل به استان مازندران ابالغ شده است، افزود: تا به میفیارد تومان برای جبران خسار 15مهدی رازجویان با بیان اینکه تاکنون 
میفیون تومان به بانک های عامل معرفی  500میفیارد و  11خسارت دیده منزل مسکونی به ارزش  200امروز حدود چهار هزارو

  .شدند
دی است که متاسفانه هنوز وی با بیان اینکه بخش مسکن به شرایط عادی نزدیک می شود، ادامه داد: کشاورزی استان اولویت بع

  .اعتباری برای آن ابالغ نشده است
معاون عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت رسیدگی به کشاورزی مازندران با توجه به از دست رفتن فول کشت، تاکید کرد: پرداخت 

  .خسارت باید پیش از این آغاز می شد که به عفت فقدان اعتبارات هنوز کفید نخورد
ان همچنین پرداخت تسهیالت خسارت سیل به بخش کشاورزی را منوط به تشخیص و کارشناسی اداره کل جهاد کشاورزی رازجوی

 .عنوان کرد که با نظارت استانداری و سازمان مدیریت انجام خواهد شد
 

 چشم انتظاری برای ابالغ مووبات جبران خسارت کشاورزان **
و با خبرنگار ایرنا گفت: دولت مووبات الزم را هم در هیات دولت و هم با حضور مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران در گفت گ

  .رئیس جمهور و معاون اول ایشان در سفر به مازندران توویب کرده است اما هنوز منتظر ابالغ آن به استان هستیم
اورزی را در اولویت دوم قرار داد، عزیزهللا شهیدی فر با بیان اینکه اولویت پرداخت تسهیالت برای منازل مسکونی، بخش کش

افزود: اما سرعت مووبات و ابالغ آن به استانها به وورتی است که پیش بینی می شود در مدتی کوتاه کشاورزان و دامداران و 
  .باغداران خسارت دیده ، تسهیالت بالعوض جبران خسارت سیالب را دریافت کنند

ست دکتر روحانی مووب شد که اعتبار و تسهیالت بانکی الزم برای جبران خسارات وی ادامه داد: در جفسه هیات دولت به ریا
های آسیب دیده از سیل در کمترین زمان پرداخت شود و تاکنون نیز از سوی تمامی دستگاه ها سرعت خوبی را شاهد هستیماستان .  

جبران خسارت و بازسازی خسارت سیالب اخیر  در جفسه هیات وزیران به منظور :مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت

میفیون  50میفیون لایر ، هر هکتار اراضی باغی خسارت دیده مبفغ  20مقرر شد که برای هر هکتار اراضی زراعی خسارت دیده 
دمیفیون لایر کمک بالعوض پرداخت شو 30میفیون لایر و هر رأس دام سنگین تف  شده  5لایر، هر رأس دام سبک تف  شده  .  

میفیون لایر کمک بالعوض و هر  50شهیدی فر همچنین افزود: به ازای هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده 
میفیون لایر کمک بالعوض اختواص  50کفنی زنبور عسل خسارت دیده یک میفیون لایر، به ازای هر هکتار مزرعه آبزی پروری 

درود پرداخت می شود100زای خسارات یابد که تمامی موارد ذکر شده به ا . 
به گفته او عالوه بر کمک های بالعوض، دولت تسهیالت بانکی نیز برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده توویب کرد که شامل 

شده میفیون لایر، هر رأس دام سبک تف   50پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به ازای هر هکتار زراعی و باغی خسارت دیده حداکثر 
میفیون لایر است 30میفیون لایر و هر رأس دام سنگین تف  شده  5 .  

 10میفیون لایر، هر سالن مرغداری گوشتی  100وی افزود: به ازای هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده 
 و هر واحد جوجه کشی خسارت میفیارد لایر 18میفیون لایر، هر واحد خسارت دیده مرغ مادر  200هزار قطعه ای خسارت دیده 
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و نیم میفیون لایر و هر هکتار مزرعه آبزی پروری،  2میفیارد لایر ، هر کفنی زنبور عسل خسارت دیده،  3دیده،  میفیون لایر  50

 .تسهیالت بانکی پرداخت می شود
سکونی خسارت دیده ، اعتبارات مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران تکرار کرد که هنوز به دلیل پرداخت خسارت به واحد های م

بخش کشاورزی برای جبران خسارت سیل مازندران ابالغ نشده است، اما تمامی مووبات و اعتبارات آن پیش بینی شده و منتظر 
  .ابالغ به استان است

وض داشت و شهیدی فر با اینکه بخش مسکن پیش از این تنخواه دریافت کرده است و سرعت خوبی در پرداختی ها بخووص بالع
  .پیش بینی می شود دولت همین سرعت برای پرداخت تسهیالت به بخش کشاورزی را در نظر داشته باشد

 
 رنج فقدان بیمه بر پیشانی کشاورزی مازندران **

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران اظهارداشت: کشاورزی مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی غیر قابل پیش بینی استان نیاز 
  .اساسی به بیمه این بخش دارد که متاسفانه با عدم همکاری کشاورزان روبرو می شود

شهیدی فر آسیب سیالب اخیر به کشاورزی و دامپروری استان را چندمین آسیب عظیم در یک دهه اخیر عنوان کرد و گفت: سرما و 
است و برغم تاکیدات مکرر برای انجام بیمه  یخبندان، توفان و سیالب در یکدهه اخیر خسارت جدی به کشاورزی استان زده

  .کشاورزی ، کشاورزان تن به این موضوع نمی دهند
درود از بخش کشاورزی استان بیمه است و باقی هیچگونه بشتوانه بیمه ای ندارند 13وی افزود: در حال حاضر تنها  .  

میفیارد تومان می شود وباقی  20بودند که شامل فقط  به گفته او از مجموع خسارت سیالب های اخیر تنها حدود چهاردرود بیمه
میفیارد تومان خسارت باید از سوی دولت یا خود کشاورز جبران شود 530 .  

مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران اشاعه فرهنگ بیمه را نیاز اوفی هرگونه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری دانست که 

داقل ها فاوفه بسیارداردمتاسفانه مازندران هنوز تا ح .  
 لینک خبر 
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

میلیارد ریال خسارت به کشاورزان سیل زده پرداخت شد200  
میفیارد لایر خسارت به بیمه گذاران ناشی از  200فروردین ماه تاکنون مبفغ  15وندوق بیمه کشاورزی اعالم کرد: از  -ایرنا -تهران

 .سیل اخیر در استان های مختف  کشور پرداخت شده است که این روند ادامه دارد
در گستره وسیعی از کشور،  98به گزارش چهارشنبه ایرنا از وندوق بیمه کشاورزی، در پی وقوع سیل گسترده فروردین ماه 

 .وندوق بیمه کشاورزی بخشی از خسارات مناطق سیل زده را پرداخت کرده است
 .این بدان معناست که به طور متوسط روزانه یک میفیارد تومان از خسارت بیمه گذاران بخش کشاورزی پرداخت شده است

تا تکمیل ارزیابی همه مزارع خسارت به طور حتم خسارت بیمه گذاران پس از بررسی و تایید به تدریج پرداخت می شود و این روند 
  .دیده ادامه خواهد داشت

 (GIS) و سامانه اطالعات جغرافیایی (Remote Sensing) به منظور دقت و سرعت بیشتر، فناوری های ماهواره ای سنجش از دور
  .دانش بنیان در ارزیابی خسارات اخیر به کار گرفته شده است

کشور، گروه های تخووی ارزیابی فنی بیمه کشاورزی در شمار نخستین نیروهایی بودند که در پس از رخداد سیل گسترده اخیر در 
 .عروه های سیل زده حضور یافته و در ایام تعطیالت فروردین، کار ارزیابی خسارات را به طور جدی آغاز کردند

گفستان و استان های لرستان، مازندران و خسارات بیمه گذاران برخی از مناطق آسیب دیده همچون آق قال و گمیشان در استان 
  .خوزستان پرداخت شده و بقیه نیز در حال تکمیل فرآیند ارزیابی خسارات و پرداخت غرامت قرار دارند

وندوق بیمه کشاورزی از کشاورزان خواست تا در طی سال نسبت به تهیه بیمه نامه کشاورزی، از نزدیک ترین شعبه بانک 
مات بیمه کشاورزی، اقدام کنند، تا در هنگام وقوع حوادثی مانند سیل، طوفان، سرما و یخبندان، زلزله و بروز کشاورزی یا دفاتر خد

 .بیماری های دام، طیور و آبزیان، امکان دریافت غرامت را از طریق سازوکار آسان بیمه کشاورزی داشته باشند
 800خش کشاورزی ناشی از سیالب های اخیر را هفت هزار و به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی به تازگی آمار خسارت ب

میفیارد تومان اعالم کرد و گفت: حجم خسارات در حال تغییر و افزایش است و بخش عمده ای از آسیب ها مربوط به استان خوزستان 
 .است

با توجه به حجم گسترده خسارت به گفته وی، هیات دولت مووبه هایی برای کمک به مناطق سیل زده داشته که در بخش کشاورزی 
 .ها به مووبه های تکمیفی نیاز است

فروردین ماه( آغاز کرد 15وندوق بیمه محووالت کشاورزی، پرداخت خسارت بیمه گذاران سیل اخیر را از روز پنجشنبه )  . 
  لینک خبر
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 منابع مالی تامین 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

استان صادر شد ۳میلیارد ریال بابت خسارت سیل 2۷00مجوز پرداخت   
میفیارد لایر  2396.5رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورهای تخویص جداگانه به خزانه، مجوز پرداخت  -ایرنا -تهران

میفیارد لایر نیز بابت  305های گفستان و مازندران وادر کرد. استان دیدگان بخش کشاورزی از سیل اخیر را دربه خسارت
 .پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به خوزستان پرداخت می شود

را منتشر کرد که در پی « محمدباقر نوبخت»به گزارش ایرنا، تارنمای سازمان برنامه و بودجه امروز )چهارشنبه( متن سه دستور 
ت وزیران وادر شده استهیا 98فروردین  11مووبه  . 

میفیون تومان، هر هکتار باغ تا پنج میفیون تومان و هر  2های گفستان و مازندران بابت هر هکتار زراعت تا بر این اساس در استان
دیدگان سیل اخیر پرداخت می شودواحد دامداری تا پنج میفیون تومان به خسارت . 
هزار تومان، هر راس دام سنگین تا سه میفیون تومان، هر  500راس دام سبک تا  همچنین خسارت دیدگان می توانند به ازای هر

پروری تا پنج میفیون تومان کمک مالی دریافت کنندهزار تومان و هر هکتار آبزی 100کفنی زنبور عسل تا  . 
ظرفیت یکود هزار قطعه واحد مرغداری مادر به  2هزار قطعه و  500واحد مرغداری گوشتی با  46در استان مازندران بابت 

 .حداکثر مبفغ چهار میفیارد تومان خسارت پرداخت می شود
 790و سهم مازندران لایر میفیون  500میفیارد و  606در این مرحفه از تخویص وادر شده سهم استان گفستان یک هزار و 

استلایر میفیارد  . 
 

استان خوزستان تاکید سازمان برنامه و بودجه بر پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در **  
میفیارد لایر به استانداری خوزستان )سازمان مدیریت  305دستور سوم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مربوط به پرداخت مبفغ 

ریزی استان خوزستانو برنامه  .است (
سازی شرایط حادث ها و ایمنبندها و الیروبی رودخانهاین مبفغ بابت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تکمیل و اوالح سیل

 .در حوضه آبریز و سدهای این استان وادر شد
 .به گزارش ایرنا، بارندگی های شدید و سیل از بیست و هشتم اسفندماه گذشته آغاز شد و همه استان های کشور را درگیر کرد

ی و کهگیفویه و بویراحمد در شرایط استان های گفستان، مازندران، ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیار

 .اضطراری قرار گرفتند
  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83273166


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا  – 2۴/1/98تاریخ : 

 محققان در آذربایجان شرقی به ژنوتیپ های جدید بادام دست یافتند
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: محققان این مجموعه در پی مطالعاتی  -ایرنا-تبریز

ژنوتیپ جدید در محوول بادام دست یافتند 8برای شناسایی ارقام متحمل به آب و هوای سرد، به  . 
جه به جایگاه مهم کشور در تولید جهانی محوول بادام، حسن منیری فر روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: با تو

ژنوتیپ امیدبخش و دیرگل و متحمل به سرما  8با اوالح و توسعه ارقام جدید این جایگاه باید حفظ شود و در این رابطه دستیابی به 
  .در بادام با عمفکرد باال محقق شد

درود، بافت بسیار محکم، هسته کوچک با مغز شیرین و  20م، قند باالی گر 52وی ادامه داد: این رقم دارای میوه درشت به اندازه 
  .جدا شونده بوده و به دلیل قابفیت انبارمانی زیاد برای ارسال به بازارهای دور دست بسیار مناسب است

موجود در کشور  تن در هکتار است که حدود چهار تن از ارقام پرمحوول و تجاری 16وی گفت: عمفکرد رقم جدید بادام بیش از 
  .بیشتر بوده و میوه این رقم در اوایل مرداد رسیده و برای مقاود تبدیفی و تازه خوری کاربرد دارد

مطالعه روش های حفاظتی و راه های کاهش خسارت سرما در باغات استان آذربایجان شرقی، با شناسایی ارقام متحمل  :وی افزود
، محفول های غذایی و مدیریت باغات در این تحقیق عفمی مورد توجه قرار گرفته استبه سرما، استفاده از مواد ضد یخ گیاهی .  

های سازمان های خود را براساس سیاستمنیری فر با بیان اینکه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت
طرح تحقیقات مفی و استانی، فعالیت های ترویجی، فقره  150وظیفه اوفی سازمان متمرکز کرده است، اجرای 6مرکزی بر روی 
مقاله از فعالیت های تحقیقاتی مرکز در  150یافته و تهیه و انتشار بیش از فقره گزارش نهایی طرح های خاتمه  30تالی  بیش از 

  .مجالت عفمی پژوهشی و همایش های عفمی را از جمفه این فعالیت ها برشمرد
ات شامل مشارکت در معرفی یک رقم کفزا به نام نفیس، مشارکت در معرفی یک رقم گفرنگ به نام وی اظهار داشت: این اقدام

پرنیان، مشارکت در معرفی یک رقم گندم به نام زرینه، مشارکت در معرفی یک رقم لوبیای قرمز بنام یاقوت، ادامه اوالح توده 
اریته سنتتیک جدید و سه رقم عفوفه در دست معرفی، دو رقم و تولید و S1 بومی پیاز قرمز آذرشهر از طریق گزینش الین های

  .یونجه و معرفی یک رقم سنتتیک اسپرس در حال تداوم است
منیری فر به موضوع حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه باغات ایستگاه باغبانی سهند اشاره کرد و افزود: حفظ و نگهداری ارقام و ژنوتیپ 

رقم، حفظ و نگهداری ارقام و ژنوتیپ های داخفی و خارجی بادام در  100ب کفکسیون با بیش ازهای داخفی و خارجی زردآلو در قال
رقم، تولید و توسعه بیش از هفت هزار اوفه نهال از ارقام اوالح شده بادام و زردآلو با همکاری بخش  80قالب کفکسیون با بیش از 

قم محفی در ایستگاه مفکان اجرا شده استر 80خوووی و تشکیل کفکسیون ارقام بومی انگور با بیش از  .  
هزار اوفه نهال از ارقام اوالح شده درختان میوه در ایستگاه فوق با همکاری بخش خوووی، راه اندازی  10وی تولید بیش از 

ص شناسایی و تولید پایه های رویشی و نهال گفدانی درختان میوه در گفخانه ایستگاه به مساحت یکهزار مترمربع، اجرای پروژه خا
  .جمع آوری ارقام درختان میوه متحمل به سرما در استان را از دیگر فعالیت های مرکز عنوان کرد

منیری فر همچنین به همکاری بخش آبخیزداری مرکز با دیگر ارگان ها و سازمان های اجرایی شامل طراحی استفاده از سطوح 
آب شرب وحوش در جزیره اسالمی در قالب قرار داد پژوهشی با اداراه کل  آبگیر باران به منظور افزایش پوشش گیاهی و تأمین
  .حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اشاره کرد

وی گفت: مطالعات جامع منابع طبیعی و آبخیزداری حوضه آبریز عاشقفو و ارایه طرح اجرایی آبخیزداری برای این حوزه در قالب 
طبیعی و آبخیزداری استان، بررسی احتمال وقوع سرمازدگی زودرس پاییزی و دیررس بهاری در قرارداد مشاوره با اداره کل منابع 

در قالب قرارداد پژوهشی با مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی از دیگر برنامه های  GIS باغات آذربایجان شرقی با استفاده از

  .این مرکز تحقیقاتی است
  لینک خبر
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 تخم مرغ
خبرنگاران جوان  – 24/1/98تاریخ :   

  تن تخم مرغ دردسرساز شد 200کاهش قیمت تخم مرغ در بازار/ مازاد روزانه 
تومان کاهش یافته است 800هزار و  ۵طالکش گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیفو تخم مرغ درب مرغداری به  .  

تجارت و کشاورزیونعت، وگو با خبرنگار فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفت گروه اقتوادی  
، با اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیفو تخم مرغ درب باشگاه خبرنگاران جوان

800هزار و  7تولید  تومان رسیده، در حالیکه حداقل قیمت تمام شده 800هزار و  ۵مرغداری به  تومان است؛ بنابراین این امر  
دهدهزار تومانی مرغداران در فروش هر کیفو تخم مرغ را نشان می 2زیان  . 

های دامی از طریق پشتیبانی امور دام با های دامی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود توزیع نهادهوی از افزایش قیمت نهاده
ها در اختیار ون  قرار گیرد، اما این امر تاکنون انجام نشده است و درنهایت همین امر موجب شده تا استان حواله جهاد کشاورزی

های مورد نیاز را از بازار آزاد با قیمت باال خریداری کنندمرغداران نهاده . 
و هستند، بیان کرد: هم اکنون هر کیفو های متعددی روبرهای مورد نیاز با چالشطالکش با بیان اینکه مرغداران برای تامین نهاده

شود که مرغداران برای تامین نیاز خود تومان در بازار آزاد توزیع می 800و ذرت یک هزار و  200هزار و  ۵کنجاله سویا با نرخ 
ها ایجاد کرده استبا قیمت آزاد به نقدینگی باالیی نیاز دارند که این امر شرایط نامطفوبی برای آن . 

مسئول ادامه داد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم مرغ با آغاز فول گرما و ماه رمضان به سبب کاهش تقاضا با روند  این مقام
شود که این امر در کنار عدم موافقت دولت برای وادرات تخم مرغ ضربه مهفکی به ونعت وارد نزولی در بازار روبرو می

کندمی . 
یل قیمت در بازار برشمرد و گفتوی وادرات تخم مرغ را تنها راهکار تعد های وورت گرفته، دولت با عفی رغم پیگیری :

 .وادرات تخم مرغ موافقت نکرده است، در حالیکه دلیل منطقی برای این امر ندارد
هزار تن تخم مرغ را امری ضروری دانست و افزود 10طالکش وادرات ماهانه  با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد  :

شاورزی با وادرات تخم مرغ موافق هستند، اما مابقی اعضای ستاد تنظیم بازار حاضر نیستند که با موافقت براین امر به ک
تولیدکنندگان کمک کنند، در حالیکه برای جفوگیری از افزایش قیمت پیشنهاد درج قیمت محوول بر روی تخم مرغ برای مور  

 .کننده و وادرات محدود را داده ایم
تن تخم مرغ در کشور، دولت باید با وادرات محوول به طور محدود  200فته این مقام مسئول، با توجه به مازاد روزانه به گ

 .موافقت کند و در غیر این وورت شرایط بدتر خواهد شد
ی ونعت طیور های دامی در بازار آزاد را یک چالش جدی برادبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار نوسان قیمت نهاده

های برشمرد و گفت: با توجه به آنکه جوجه ریزی در سال گذشته بیش از حد انجام شد، از این رو با استمرار روند کنونی قیمت نهاده
نداریم 98دامی امیدی به جوجه ریزی در سال  . 

وریح کرد: در کشور ما به سبب اقدامات وی در پایان با اشاره به اینکه خبری از بیماری آنففوانزا حاد پرندگان در دنیا نیست، ت
وورت گرفته، گزارشی از شیوع بیماری آنففوانزا حاد پرندگان نداشتیم و از آن جا که این بیماری در دنیا خاموش است، انتظار 

رود در شش ماهه دوم بیدار نشود و در غیر این وورت شرایط خوبی را برای ونعت متوور نیستیممی . 
 لینک خبر
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 تولیدات باغی
 فودپرس – 19/1/98تاریخ : 

 پنج محصول کشاورزی مؤثر در تشدید خشکسالی کدامند؟
به دلیل تغییرات جوی، با کمبود آب دست و پنجه نرم خواهند کرد 20۵0طبق اعالم سازمان مفل متحد، تقریباً پنج میفیارد نفر تا سال  . 

 
شود درود از محووالت کشاورزی جهان در مناطقی تولید می 2۵به گزارش ایسنا، مؤسسه منابع جهان برآورد کرده است بیش از 

دکه کمبود شدید آب دارن . 
 

هایی که بارندگی کنند مخووواً در دورهدر بسیاری از کشورها، کشاورزان برای آبیاری محوولشان از آب زیرزمینی استفاده می
اند که آبیاری در کمبود آب در مناطق در معرض خشکسالی تأثیرگذار استمحدودی وجود دارد. کارشناسان هشدار داده . 

 
بری پرداخته است که در مناطقی که دچار کمبود تأمین آب هستند، آب پنج محوول آب شبکه سی ان ان در گزارشی به بررسی

کنندباارزش را مور  می . 
 

 بادام کالیفرنیا
 

80حدود  شود. طبق لیتر آب مور  می 12شود و تنها برای یک بادام کالیفرنیا، درود از بادام جهان در کالیفرنیا تولید می 
لیتر آب برای تولید یک بادام کالیفرنیا مور  شد و  12به طور میانگین  201۵تا  200۴ر فاوفه سال های مطالعات اخیر، دیافته

 .کشاورزان برای تأمین آب محوول بادام، به شدت به آبیاری و ذخایر آب زیرزمینی متکی هستند
 

میفیارد  2های کاربردی، تولید بادام از حدود المففی تجزیه و تحفیل سیستمبه گفته پرفسور وادا، معاون مدیر برنامه آب در مؤسسه بین
ای در تقفیل آب زیرزمینی و فرسایش زمین داردکند و نقش عمدهلیتر آب در سال استفاده می . 

 
کند، در طول خشکسالی هفت ساله الی که تقریباً عمده محوول بادام را تولید میطبق مطالعات دانشگاه کورنل، سطح آب در سنترال و

هایی را برای کاهش مور  ، ساالنه تقریباً نیم متر کاهش پیدا کرد. بسیاری از تولیدکنندگان بادام گام2011تاریخی کالیفرنیا در سال 
رسانداند که آب را مستقیماً به ریشه درخت میفاده کردههای آبیاری میکرو استاند به عنوان نمونه از سیستمآب برداشته هیأت بادام  .

جامعه تولیدکنندگان بادام کالیفرنیا متعهد شده است میزان آب مورد مور  برای تولید بادام را  202۵کالیفرنیا اعالم کرده که تا سال 
درود دیگر کاهش دهد 20 . 

 
 آووکادو در پتورکای شیفی

 
هزار لیتر آبیاری در روز نیاز دارد. طبق مطالعات  100رکای شیفی، هر هکتار زمین تحت کشت آوودکاو به در منطقه بایر پتو

لیتر آب برای  2000سازمان هفندی "واتر فوت پرینت نت ورک" که در جهت مدیریت بهتر منابع آب فعالیت دارد، به طور میانگین 
ر  آب، چهار برابر آب مورد نیاز برای تولید یک کیفوگرم گوجه فرنگی یا تولید یک کیفوگرم آووکادو نیاز است. این میزان مو

 .پرتقال است
 

درود رشد کرده است 10در یک دهه گذشته، واردات جهانی آووکادو ساالنه بیش از  تقاضای باالتر برای این میوه، کشاورزان را  .
های زیرزمینی و برداشت آب از رودخانه به استفاده از آب در مناطق بایر استان پتورکای شیفی در مضیقه قرار داده و آنها را

 .واداشته است
 

گوید اتکای تولیدکنندگان آووکادو به آبیاری و تغییرات جوی ممکن است امنیت غذایی را در این منطقه به مخاطره پرفسور وادا می
یست. آب برای منافع اقتوادی کوتاه مدت استفاده بیافکند. با تغییرات جوی، تأمین آب در به دلیل شرایط جوی نامساعد معفوم ن

شود اما مدیریت بفندمدت آب برای استفاده پایدار از منابع آبی ضروری استمی . 
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 نیشکر در پاکستان
 

شود. به گفته وادا، نیشکر یکی از درود از آب مورد نیاز برای تولید نیشکر از آبیاری و ذخایر زیرزمینی تأمین می 80در پاکستان 
لیتر آب برای تولید یک کیفوگرم  210آب برترین محووالت است و طبق اعالم "واتر فوت پرینت نت ورک"، به طور میانگین 

معاون مدیر  2017لیتر است. در سال  1780لید یک کیفوگرم شکر توفیه شده شود. میزان آب مورفی برای تونیشکر مور  می
 .اجرایی سابق برنامه محیط زیست سازمان اظهار کرده بود که به هیچ وجه توجیحی برای تولید نیشکر در پاکستان وجود ندارد

 
های دولتی برای استخراج آب حد، یارانهبه گفته جامیسون اروین، مدیر برنامه توسعه طبیعت در برنامه توسعه سازمان مفل مت

دانندزیرزمینی به معنای آن است که کشاورزان آب را یک منبع ارزشمند نمی . 
 

 برنج در پنجاب هند
 

شود. هند بزرگترین وادرکننده برنج جهان است اما در برخی از مناطق این لیتر آب مور  می 1۶70برای تولید هر کیفوگرم برنج 
کنند. سال گذشته پژوهش دانشگاه کفمبیا تر از آنکه بتواند دوباره پر شود، مور  مینج آب زیرزمینی را سریعکشور، مزارع بر

اند و این های هند به دلیل برداشت باالی آب برای آبیاری محووالت کشاورزی دچار استرس آبی شدهنشان داد بسیاری از بخش
طفبد، حادتر استزیادی می وضعیت در پنجاب و هاریانا که کشت برنج آبیاری . 

 
درود  23به میزان  2020تا  2000های زیرزمینی در هند در فاوفه سال طبق اعالم سازمان غیرانتفاعی واتر اید، نرخ تقفیل آب

کند و یک میفیارد نفر در مناطق دچار افزایش یافت. هند آب زیرزمینی بیشتری در مقایسه با هر نقطه دیگری در جهان مور  می
کنندکم آبی زندگی می . 

 
های دهد به پمپ آب زیرزمینی در دورههای برقی دیزلی، به کشاورزان اجازه میبه گفته پرفسور وادا، دولت هند با سوبسید پمپ

پژوهشگران کفمبیا می .بارندگی اندک ادامه دهند. دو دهه آینده برهه حساسی برای این کشور به منظور کاهش کمبود آب خواهد بود
گویند در برخی از مناطق هند، کاشت سایر محووالت مانند ذرت با مور  میزان مشابه آب، غذای بیشتری در مقایسه با برنج 

کندفراهم می . 
 

 موز در جمهوری دومنیکن
 

کند. جمهوری دومنیکن لیتر آب مور  می 1۶0طبق مطالعات "واتر فوت پرینت نت ورک"، یک موز بزرگ به طور میانگین 
دهد. اما اکثر کشاورزان از درود تولید جهانی را تشکیل می ۵۵ترین تولیدکننده موز ارگانیک در جهان است و بیش از بزرگ
کنند. اما این کشور در معرض خشکسالی شدید است که تولید موز را های آبیاری غیربهره ور برای محوولشان استفاده میشیوه

2013نو  کرده است. بنا بر گزارش سال  از  20۵0ؤسسه بین المففی توسعه پایدار، کمبود آب ساالنه جمهوری دومنیکن تا سال م 
میفیارد لیتر فراتر خواهد رفت ۵00 . 

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

ماه آینده نمایان می شود2خسارت سیالب بر بخش باغبانی تا   
معاون امور باغبانی وزیر جهادکشاورزی با اعالم این که خسارت سیالب به بخش های مختف  کشاورزی پنهان و  -ایرنا  -ساری 

ماه آینده نمایان می شود 2باغبانی تا عمیق است، گفت که اثر گذاری خسارت سیالب بر کشاورزی بویژه در حوزه  . 

به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمدعفی طهماسبی روز چهارشنبه در نشستی که با حضور رییس و تعدادی از اعضای 
کمیسیون کشاورزی مجفس شورای اسالمی در ساری برگزار شد ، افزود : سرازیر شدن گل و الی در باغ ها به محل 

ال ها آسیب های جدی وارد کرده است که نتیجه آن در ماههای آینده مشخص خواهد شدپیوندک های درختان و نه .  
وی خواستار ایجاد ردی  اعتباری مفی و استانی به بخش های زیر ساختی کشاورزی در استان های مختف  کشور بویژه 

تعیین کننده ای در امنیت غذایی استان های شمالی شد و توضیح داد : کشاورزی استان های شمالی بویژه مازندنران نقش 
کشور دارد و اگر زمینه مناسب فعالیت کشاورزی و عرضه محووالت تولیدی مهیا نشود ،انگیزه کشاورزی کم و در 

  .حفظ زمین کوتاهی می شود
هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی مازندران با عنوان '  91معاون وزیر جهاد کشاورزی از تخریب بستر و خاک 

ه ' یاد کرد و گفت : از آنجایی که عمده درختان میوه پس از سه تا پنج سال به محوول می نشینند ، جبران خسارت فاجع

 .به باغ ها باید واقعه بینانه باشد و به وورت سطحی دیده نشود
مند وی تاکید کرد : بازگشت زمین های زراعی و باغی به فعالیت دوباره پس از خسارت سیل و سیالب اخیر نیاز

 .کارشناسی حساب شده و حمایت جدی از کشاورزان و باغداران است
هزار میفیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی  78خسارت  **  

هزار میفیارد لایر به کشاورزی استان های  78طهماسبی گفت : طبق برآوردهای وورت گرفته ، سیل اخیر تاکنون 

 .مختف  خسارت زد وارد کرده است
مناطق مرکزی و شرقی مازندران را خانه تکانی کرد و با تکرار شدن طی روزهای  97وزهای آخر سال سیالبی که در ر

هزار میفیارد لایر به بخش های مختف   15فروردین مناطقی از غرب استان را هم شست و شو داد، بیش از  13و  12
فیارد لایر مربوط به بخش کشاورزی بوده هزار می 6خسارت زد ولی بیشترین خسارت بر اساس اعالم مسئوالن به میزان 

 .است
عمده خسارت سیالب به بخش کشاورزی، زیر آب رفتن مزارع و باغ ها، تخریب مزارع پرورش ماهی، از بین رفتن 
خزانه های شالیزاری و تخریب دامداری و مرغداری و تف  شدن ماکیان و دام های سبک و سنگین بوده است که میزان 

میفیارد لایر برآورد شد 500ب نخست پنج هزار و آن تنها در سیال . 
ساالنه از این اراضی حدود هفت میفیون تن محووالت کشاورزی از جمفه برنج، مرکبات، گل گیاه ، انواع آبزیان و دام 

  .وطیور برداشت می شود
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 2۴/1/98تاریخ : 

 نخستین مجموعه تولیدی نشاء پیوندی صیفی در البرز راه اندازی شد
نخستین مجموعه تولیدکننده نشاء پیوندی ویفی جات کشور روز شنبه در آئینی با حضور مسئوالن محفی در شهرستان  -ایرنا  -کرج 

 .ساوجبالغ استان البرز راه اندازی شد
گزارش ایرنا، ونداد کریمی مدیر تولید شرکت بهره بردار نشاء پیوندی شهرستان ساوجبالغ در آئین راه اندازی این شرکت اظهار به 

هزار متر  14نفر فعال شده که در آینده نزدیک به  75داشت: این مجموعه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با اشتغالزایی 
یی توسعه می یابدنفر اشتغالزا 250مربع و  .  

وی در تشریح ویژگی های محووالت این مجموعه تولیدی بیان داشت: کشت نشاء پیوندی راهکار جدیدی برای کاشت محووالت 
 .پرآب بر از گروه ویفی جات است

ای منحور به فردی کریمی گفت: برای نخستین بار در ایران نشاء هندوانه را روی پایه کدو پیوند زده ایم؛ این روش دارای ویژگی ه
برابری محوول در هکتار است 2.5مانند کاهش مور  آب، مقابفه با بیماری ها و آفات و افزایش  . 

با توجه به مقاومت ریشه بوته کدو به آالیندگی زمین و بیماری ها، بوته هندوانه روی پایه کدو پیوند زده می شود که با  :وی افزود
ه استسالمت محوول و افزایش تولید همرا  . 

درود کاهش می دهد ضمن آن که میزان برداشت  60کریمی گفت: این روش میزان مور  آب را برای کشت هندوانه تا حدود 
تن با روش پیوندی دست خواهیم یافت 1۴8تن در هکتار در شرایط معمولی به  70محوول از  . 

نفر می رساند 250نفر به  75ی آن را از وی بیان داشت: اجرای طرح توسعه این مجموعه تولیدی میزان اشتغالزای . 
 .کریمی گفت: راه اندازی این مجموعه نقش موثری در تامین نشاء ویفی مورد نیاز کشور دارد

این مجموعه ساالنه حدود چهار میفیون  :مهرعفی خیری مدیرعامل شرکت بهره بردار نشاء پیوندی شهرستان ساوجبالغ اظهار داشت
ر اختیار کشاورزان کل کشور قرار می دهدنشاء پیوندی تولید و د . 

درودی مور  آب، کشاورزان را از خرید سموم کشاورزی بی  60تا  50وی گفت: محووالت تولیدی این مجموعه ضمن کاهش 
 .نیاز می کند

وزارت  خیری اظهار داشت: افزون بر هندوانه، نشاء سایر محووالت کشاورزی در این مجموعه تولید می شود که از مسئوالن
 .جهادکشاورزی درخواست حمایت از چنین واحدهای تولیدی را داریم

ها یکی از بهترین فرماندار ساوجبالغ در این آئین گفت: با توجه به مشکالتی که در بخش منابع آبی وجود دارد، توسعه گفخانه
های توسعه بخش کشاورزی استروش . 

مجموعه تولید نشاء پیوندی در سطح کشور است که ظرفیت بسیار خوبی برای تولید نشاء ابوالقاسم پالیزگیر افزود: این گفخانه نخستین 
 .گونه های کشاورزی خاص در آن ایجاد شده و اشتغال زایی خوبی دارد

های اوفی مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است در ای را که یکی از سیاستهای گفخانهوی گفت: شهرستان ساوجبالغ توسعه کشت
ار قرار داده استدستور ک . 

میفیارد لایر تسهیالت برای توسعه مجموعه تولید نشاء پیوندی ساوجبالغ پرداخت می شود 40پالیزگیر بیان داشت: به زودی  . 
هکتار گفخانه دارد که انواع محووالت سبزی، ویفی، 1۴0رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبالغ گفت: این شهرستان بیش از 

یاه زینتی، نشاء پیوندی و نشاء مکانیزه در آنها تولید می شودتوت فرنگی، گل و گ . 
ها، عف  هرز و برای تحقق شعار سال به دنبال آن هستیم که در جهت کاهش مور  آب و کنترل بیماری :محمدرضا میرزایی افزود

 .افزایش کمی و کیفی تولید در واحد سطح اقدام الزم انجام دهیم
هزار  10میفیون نشاء مکانیزه و پیوندی برای  ۴00ها نشاء پیوندی است که باید با تولید ساالنه بیش از وی افزود: یکی از این راه

  .هکتار از اراضی کشاورزی کشور در شهرستان ساوجبالغ زمینه وادرات این گونه نشاء را فراهم کنیم
های تولید ناچار هستیم نشاء فزایش قیمت بذر و هزینهبا توجه به ا :معاون فنی و اجرایی جهادکشاورزی شهرستان ساوجبالغ نیز گفت

های کنترل شده پرورش داده سپس به فضای آزاد منتقل کنیم را در محیط . 
داود بدرزاده گفت: سبزیجات نشایی نسبت به محووالتی که در مزرعه با کشت مستقیم بذر کشت می شوند، دوره نگهداری کوتاه تر 

ارندعمفکرد کمی و کیفی باالیی د . 
 وی گفت: در تولید نشاء پیوندی به دلیل استفاده از یک پایه مقاوم مانند کدو شاهد افزایش تولید محوول هستیم

. 
  لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – 2۴/1/98تاریخ : 

برابر شد 2گذشته سال  ۶سرمایه گذاری در کشت گلخانه ای در   
مدیرکل دفتر امور گفخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای تحقق اهدا  اقتواد  -ایرنا -تهران

تاکنون( جذب سرمایه گذاری در توسعه کشت گفخانه ای دو برابر و در گل و  92مقاومتی در دولت های یازدهم و دوازدهم ) سال 
درود رشد یافت 40از گیاه بیش  . 

« در گفت و گو با « چهارمین نمایشگاه بین المففی ایران سبز»روز شنبه در حاشیه آخرین روز از برگزاری « غالمرضا تقوی

درود  80هزار هکتار سطح گفخانه های ما در کشور است که بیش از  15خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود: در حال حاضر بیش از 
درود در بخش گیاهان زینتی و سایر محووالت میوه ای است 20فخانه ای شامل سبزی و ویفی و زیرکشت محووالت گ .  

هزار تن محووالت سبزی و ویفی  200میفیون و  2هزار هکتار نزدیک به  13در سطح  96وی ادامه داد: طبق آمارها در سال 
از تولید می شد که با احتساب سبزی و ویفی فضای باز و گوجه فرنگی بیش   .میفیون دالر وادرات داشته ایم 500
میفیون شاخه و  700مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی افزود: در بخش گل و گیاه نیز با تولید دو میفیارد و 

میفیون دالر وادرات شده است 25تا دی پارسال نزدیک  97گفدان از ابتدای سال  . 
های تولید ناشی از نوسان نرخ ارز در سال های اخیر، در برنامه توسعه کشت گفخانه ای نه تنها تقوی گفت: با وجود افزایش هزینه 

تولید کنندگان این محووالت را از دست نداده ایم بفکه با رشد مناسب تقاضا در این بخش مواجه هستیم، زیرا امروز تولیدات گفخانه 
رد به بازارهای جهانی ورود پیدا کرده و این تولیدات از توجیه اقتوادی خوبی ای به ویژه سبزی و ویفی ما به دلیل کیفیت و استاندا

  .برخوردار است
وی اظهار داشت: به طور میانگین در احداث و ایجاد یک واحد تولیدی اعم از سازه شیشه ای، پالستیکی و سایبان واحدهای تولیدی 

درود و در برخی دیگر بین  150تا  100دارای سازه بین  درود افزایش هزینه داشته اند که ناشی از نوسان ارزی بوده  70تا  50

  .است
هکتار در دستور کار  700هزار و  2مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: سال گذشته برنامه توسعه 

فیاتی شدقرار گرفت که در حوزه ودور پروانه بیش از پنج هزار نفر متقاضی وجود داشت که عم . 
امسال نیز بیش از پنج هزار هکتار را توسعه خواهیم داد که امیدواریم با توجه به تحوالت در حوزه وادرات و  :تقوی ادامه داد

 .تقاضا بتوانیم این برنامه ها را محقق کنیم
ففل، بادمجان و محووالت زینتی به گفته وی، به دلیل بازار خوب جهانی اکنون بخش عمده متقاضیان به دنبال تولید گوجه فرنگی، ف

 .هستند
مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی توریح کرد: طبق برنامه اقتواد مقاومتی توسعه کشت ها در محیط های 

هزار هکتار در این زمینه کار توسعه ای وورت بگیرد 48کنترل شده در ودر برنامه ها قرار دارد که بایستی بیش از  . 
دآور شد: بنابراین الزم است که زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه فراهم شود که یکی از ابزارهای وی یا

کمک کننده به این بخش، اطالع رسانی و تبادل اطالعات بین واحدهای تولیدی، جامعه هد  و متخووین در حوزه بازار و 
ه این موضوع کمک موثری می کندوادرات است که برگزاری چنین نمایشگاه هایی ب . 

تقوی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه های بین المففی عالوه بر ابزار ترویجی می تواند محفی برای تبادل نظر، انتقال تجارب و 
  .ارتباط بین جامعه هد ، متخووین و همه کسانی که در طول زنجیره اقتوادی تولید فعال هستند، باشد

خانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیرکل دفتر امور گف درحال حاضر نیاز داریم که عالوه بر  :
ورود تولیدات ما به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری بیشتری در این بخش داشته باشیم که به همین منظور عالوه بر تولید کنندگان 

یدکنندگان قارچ خوراکی و سایر نهاده ها در این نمایشگاه بین المففی حضور پیدا گل و گیاه، سازندگان گفخانه و انجمن ونفی تول
  .کردند که این امر نشان می دهد که یک فضای جدیدی در حوزه توسعه تولید در محیط های کنترل شده فراهم شده است

اراضی داریم، گفت: با تولید ساالنه بیش از تقوی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه تولید گل و گیاه بیش از هفت هزار هکتار 
درود از  100هزار اشتغالزایی ایجاد شده و در حوزه وادرات نیز بیش از  150چهار میفیارد شاخه گل و گفدان برای بیش از 
 .لحاظ وزنی و ارزش ریالی رشد داشته ایم

شاهد افتتاح بخشی از پایانه وادراتی گل و  97در سال  وی به فعالیت پایانه وادراتی گل و گیاه تهران اشاره کرد و اظهارداشت:
 .گیاه در تهران بودیم که با توجه به استقبال خوب از این بخش، انتظار می رود امسال وادرات در حوزه گل و گیاه افزایش پیدا کند
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یری وارداتی نیز دستاوردهای به گفته مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی در بخش بومی سازی اندام های تکث
خوبی بدست آوردیم تاجایی که با فراهم سازی زیرساخت های الزم، محووالتی که پیش از این وارد می شد اکنون در داخل کشور 

 .تولید می شود
ولید در سال تقوی افزود: به دلیل نوسان نرخ ارز نیز شاهد کاهش چشمگیر واردات هستیم که امیدواریم فضای جدیدی برای رونق ت

ایجاد شود 98 . 
 

 سیالب کمترین خسارت را به محووالت گفخانه ای وارد کرد  **
مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان کفی خسارت سیل به بخش کشاورزی هنوز قطعی نشده 

در برخی استان های کشور گفخانه ها و تولیدات گفخانه  است، توریح کرد: با توجه به وضعیت بارش های اخیر و بروز سیالب ها
هکتار خسارت وارد شده است 10ای کمترین خسارت ها را دیدند اما در نقاطی که با شدت سیالب مواجه بودیم در کمتر از  . 

اه بوده است که تقوی اظهارداشت: بخش عمده این خسارت ها مربوط به فضای باز به ویژه در استان خوزستان در حوزه گل و گی
  .بخشی از گفخانه های چوبی آسیب دیدند

یا باید این محووالت، تحت پوشش فضای گفخانه ای بروند و یا تمهیدات بیمه ای گسترده برای آنها در حوادث  :وی اضافه کرد
  .غیرمترقبه فراهم شود

هکتار گزارش شده است  3.4مانشاه نیز حدود مدیرکل دفتر امور گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که خسارت کر
 .گفت: در استان گفستان به دلیل شرایط اقفیمی، گفخانه چندانی نداشتیم که دچار خسارت شود

به گفته وی، تاکنون در حوزه گفخانه خسارت چشمگیری نداشته ایم مگر این که در جمع بندی کفی روزهای آتی موارد جدیدی اعالم 
  .شود

فروردین ماه به مدت سه در محل دایمی نمایشگاه بین المففی  24تا  22المففی ایران سبز از رنا، چهارمین نمایشگاه بینبه گزارش ای

 .تهران برگزار شد
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 29/1/98تاریخ : 

زده گلستانای شیوع بیماری زنگ گندم و جو درمناطق سیلماهوارهرصد   
رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از رود شیوع بیماری زنگ گندم و جو در مناطق سیل زده  -ایرنا -تهران

ای خبر داداستان گفستان با پردازش تواویر ماهواره . 
پژوهشگاه فضایی ایران، امید شکوفا رئیس مرکز تحقیقات فضایی با بیان این خبر گفت: گروه به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از 

از ابتدای وقوع سیل اخیر در خدمت تیم مدیریت بحران استان گفستان بوده و به پایش روزانه  پژوهشی سنجش از دور این مرکز که
ن استان، اقدام به تهیه نقشه دقیق سطح زیر کشت محووالت سیل پرداخته است، در ادامه خدمت رسانی به هموطنان عزیز در ای

های کشاورزی نموده استمختف  و بررسی خسارات سیل به زمین . 
ای، متاسفانه، وقوع بیماری زنگ گندم و جو را به وورت گسترده در رئیس مرکز تحقیقات فضایی ادامه داد: تواویر ماهواره

دهندمناطق سیل زده نشان می . 
های ضیح داد: این شرایط پس از وقوع سیل به دلیل افزایش رطوبت در سطح منطقه و شرایط مساعد برای وقوع بیماریشکوفا تو

 .گوناگون از جمفه بیماری زنگ گندم و جو به وجود آمده است
 .وی خاطرنشان ساخت: این موضوع با بازدیدهای میدانی نیز مورد تایید قرار گرفته است

ضایی پژوهشگاه فضایی ایران توریح کرد: دراین خووص، الزم است، مسئوالن مربوط اقدامات مقتضی به رئیس مرکز تحقیقات ف

 .منظور کاهش خسارات را در دستور کار خود قرار دهند
 لینک خبر
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 تولیدات زراعی 
ایرنا  – 21/1/98تاریخ :   

 زیره؛ طالی سبز خراسان رضوی
زیره یکی از مهمترین انواع گیاهان دارویی کشور است که به سبب اهمیت و خواص دارویی، درمانی و نقشی که در  -ایرنا  -مشهد 

شناخته می شود« طالی سبز»ارزآوری دارد به عنوان  . 
تری، میکروب؛ آنتی اکسیدان و مفید بودن آن برای گرفتگی قفب، تقویت کننده قوای از خواص این گیاه می توان به ضد سرطان، باک

جسمی و جنسی، اشتها آور و شیر افزا بودن اشاره کرد و به طور کفی کاربرد زیره در تولید دارو نشان از اهمیت و نقش آن در 
  .تامین سالمت و درمان دارد

میفیارد دالر تخمین زده می شود اما ایران با وجود قدمت هفت هزار  100نه بیش از میزان تجارت بین المففی گیاهان دارویی ساال
ساله در طب سنتی و داشتن هزاران نوع گیاه دارویی آن چنان که باید نتوانسته از گنجینه غنی و ارزشمند خود در این عروه بهره 

  .های اقتوادی الزم را ببرد
ی در جهان شناخته شده که به احتمال زیاد تمام آنها در ایران وجود دارد اما تاکنون فقط حدود تاکنون حدود هفت هزار نوع گیاه داروی

  .سه هزار گونه آن در کشور شناسایی شده است
این در حالی است که سودآوری گیاهان دارویی در طب سنتی بسیار زیاد و برای مردم نیز بی ضرر و نافع است و در این میان زیره 

کی از ارزشمندترین انواع گیاهان دارویی مطرح است و به عفت تاثیرات درمانی در بازارهای خارج کشور طرفداران به عنوان ی
  .فراوانی دارد

 
 خراسان رضوی رتبه نخست در تولید زیره کشور  *

سبد گیاهان دارویی خراسان رضوی در میان استان های کشور گرچه پیشتاز و رتبه دار در عروه تولید زعفران به عنوان گل سر 
  .است اما در زمینه تولید زیره نیز رتبه نخست کشور را دار امری که به آن کمتر توجه شده است

 11درود سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان معادل  60مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
هکتار به کشت زیره اختواص دارد 500هزار  .  
م نقیبی افزود: از این سطح بیش از شش هزار تن محوول خشک تولید می شود که از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید هاش

  .محوول این استان در رتبه نخست کشور قرار دارد
 هکتار اعالم و بیان کرد: در 500هزار و  19وی مساحت کل زمین های زیر کشت انواع گیاهان دارویی در خراسان رضوی را 

هکتار از این سطح، زیره آبی و در بیش از سه هزار هکتار آن زیره به وورت دیم کاشت می شود 100هشت هزار و  .  
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شهرستانهای داورزن، بردسکن، سبزوار، خوشاب، کالت، بجستان، 

عمده تولید گیاهان دارویی در این استان هستند تایباد، تربت جام، جغتای، مشهد و گناباد از مراکز .  
نقیبی به درآمد زایی گونه های وادراتی گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: در این میان زیره یکی از مهمترین اقالم وادراتی 

  .گیاهان دارویی و مورد توجه بازارهای خارجی است
شترین میزان وادرات را به خود اختواص داده است افزود: مهمترین اقالم گیاهان وی با اشاره به اینکه زیره سبز بعد از زعفران بی

  .دارویی تولیدی در استان زیره سبز، تخم شربتی، خاکشیر، ختمی خبازی و رازیانه هستند
 

رضوی گونه گیاه دارویی در خراسان  20کشت  *  
شود و رضوی کشت می گونه گیاه دارویی در خراسان  02رضوی هم گفت: هم اکنون بیش از سرپرست جهاد کشاورزی خراسان 

 .در این زمینه موفقیت خوبی در این استان حاول شده است
نجفقفی والحی افزود: ساز و کارهای تدوین استاندارد برای وادرات گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و 

زه هم اکنون جایگاه خوبی در این عروه داردخراسان رضوی به رغم ورود دیر هنگام به این حو .  
 

 وادرات ساالنه سه هزار تن زیره  *
کشور گفت: از جمفه این  50مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وادرات گیاهان دارویی خراسان رضوی به 

ئد، دانمارک، ایتالیا، لهستان، نیوزیفند، جمهوری چک، چین، کشورها می توان به فرانسه، آلمان، استرالیا، اسپانیا، ژاپن، آمریکا، سو
  .سنگاپور، فیفیپین، مالزی، وربستان، هند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و امارات اشاره کرد
از این تعداد  کند که سه کارخانهنقیبی افزود: هم اکنون پنج کارخانه در زمینه فرآوری گیاهان دارویی در خراسان رضوی فعالیت می 
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های کشور استترین کارخانه  جزء پیشرفته .  
وی ادامه داد: وضعیت بازار گیاهان دارویی تولیدی خراسان رضوی در کشورهای خارجی بسیار خوب و مورد قبول است و هم 

این مساله بسیار توجه اکنون در این زمینه تمرکز بر روی تقویت فرآوری بهداشتی گیاهان دارویی است که کشورهای اروپایی به 
  .دارند

وی با بیان اینکه ساالنه سه هزار تن زیره از خراسان رضوی وادر می شود توسعه کشت گیاهان دارویی در قالب توسعه گیاهان کم 
های این استان دانستآب بر را از اولویت .  

 
 خوشاب، قطب تولید زیره سبز در خراسان رضوی *

درود سطح زیر کشت زیره سبز، یکی از  20راسان رضوی گفت: شهرستان خوشاب با بیش از مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خ
  .قطب های تولید این محوول در خراسان رضوی است

هکتار سطح زیر کشت زیره در خوشاب  500نقیبی با بیان اینکه از هزار و  تن محوول برداشت می شود افزود:کشت  600
هزار نفر به وورت فوفی اشتغال ایجاد کرده است15ر نفر به طور ثابت و برای محوول زیره در خوشاب برای سه هزا .  

وی ادامه داد: زیره، گیاهی مقاوم در برابر آفات است و شرایط اقفیمی مناسب شهرستان، خنکی هوا، نیاز اندک زیره به آب، دوره 
به کشت این محوول استرشد کوتاه و خواص دارویی زیره از مهمترین عوامل رغبت کشاورزان خوشاب   

 لینک خبر
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 تولیدات زراعی 

خبرنگاران جوان  – 27/1/98تاریخ :   

  ای در دستور کار قرار گرفتدرصد اراضی دیم به کشت غله اختصاص دارد/ تنوع بخشی به محصوالت علوفه ۷0
درود حبوبات اختواص دارد 10درود اراضی دیم به کشت غالت و  70کشاورز گفت: هم اکنون  .  

، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
های اخیر، مشکل کمبود آب در سطح کالن منتفی نیست و ما نیازمند تغییر های خوب ماههار کرد: به رغم بارندگیجهاد کشاورزی اظ

های کشت هستیمهای زراعی و رفتارها در تولید، سیستمرویکرد . 
زایش یابد، افزود: در این های بهداشتی باید افوی با بیان اینکه مور  شیر در کشور به منظور ارتقای سالمتی جامعه و کاهش هزینه

 .راستا تولید زراعی باید اوالح و در پاییز هم عفوفه تولید شود
توانیم در پاییز برای استفاده از آب باران یا آب سبز عفوفه تولید کنیممعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما می . 

دیم و آبی از سه سال پیش شروع کرده ایم؛ محووالت شناسایی و ای در اراضی های عفوفهپروژه در زمینه الگو 2وی ادامه داد: ما 
ها هم فراهم شودارزیابی شده و تالش کرده ایم بذر آن . 

رقمی می شود 2ضریب خوداتکایی دانه های روغنی در سال زراعی جاری  :بیشتر بخوانید  
کنیمهای روغنی را دنبال میعفوفه و دانهبه گفته کشاورز، ما عالوه بر پیگیری عفوفه آبی پاییزی، در اراضی دیم کشت  . 

آیش است و   درود آن 2۵شود و درود حبوبات کشت می 10درود اراضی دیم غفه و  70وی در ادامه افزود: در حال حاضر 
های روغنی را در اراضی دیم انجام دهیمهای ما این است که کشت پنج محوول از جمفه عفوفه و دانهیکی از برنامه . 

های نوین آبیاری و نوب تیپ در مزارع را برای تولید عفوفه به منظور ورفه جویی در زی در عین حال بر توسعه سیستمکشاور
های آبیاری باید از طریق ترویج در کشور توسعه یابدها و روشآب تاکید کرد و گفت: این تکنولوژی . 

ر کشاورزان ماده آلی خاک را افزایش دهند منجر به افزایش وی در مورد افزایش ماده آلی خاک در حوزه زراعت اظهار کرد: اگ
 .تولید و کاهش مور  آب و کود و ارتقای کیفیت محوول خواهد شد

، تغییرات با کشت عفوفه پاییزه، نوب سیستم تیپ و افزایش ماده آلی خاک را نجات معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی
 .بخش کشاورزی کشور دانست

ید بر تشکیل و تقویت زنجیره تولید در حوزه گوشت، مرغ و شیر گفت: وزارت جهاد کشاورزی طرح عفوفه را آماد کرده و وی با تاک
 .به زودی برای آن مجری تعیین خواهد شد

ای را معرفی کنددر پایان در عین حال از بخش تحقیقات خواست بذر و رقم مورد نیاز برای تنوع محووالت عفوفه  کشاورز . 
 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

میلیون راس رسید ۶۶به بیش از  9۷دام سبک کشور در اسفند   
 48هزار راس رسید که  600میفیون و  66مرکز آمار اعالم کرد: در اسفندماه ماه سال گذشته تعداد دام سبک کشور به  - تهران

راس بز و بزغاله بوده است 100میفیون و  18راس گوسفند و بره و  500میفیون و  . 
دهد که نشان می 1397به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتوادی ایرنا، نتایج آمارگیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک در اسفند 

 24.4درود و تعداد بز و بزغاله  28.6ل های کشور در این دوره نسبت به مهرماه همان ساتعداد گوسفند و بره موجود در دامداری
  .درود افزایش یافته است

هزار راس بز و  510میفیون و  14هزار راس گوسفند و بره و  715میفیون و  37براساس جداول مراکز آمار، در مهرماه پارسال 
  .بزغاله در کشور وجود داشت

 
 روند زایش دام های مولد کاهش یافته است **

ها افزایش در طول سال در حال تغییر است؛ با افزایش زایش گوسفند و بز در پاییز و زمستان، جمعیت این نوع دامجمعیت دام سبک 
یابدهای پرواری، جمعیت دام سبک کاهش مییابد و بهار و تابستان، با کاهش زایش و خروج داممی . 

راس  400میفیون راس بره و یک میفیون و  300یفیون و بررسی های جداول آماری بیانگر این است که در اسفندماه پارسال سه م
  .بزغاله در بهره برداری های پرورش دهنده دام سبک متولد شده است
 های آتی، روند زایش دامحاکی از آن است که در ماه 1397مقایسه تعداد دام سبک مولد با تعداد دام زاییده شده در نیمسال دوم سال 

ها با کاهش مواجه خواهد شدیبردارهای مولد در بهره  . 
راس دام سبک و سنگین در پی حادثه سیل اخیر در  636به گزارش ایرنا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: چهار هزار و 

های مازندران، گفستان، کرمانشاه، لرستان، کهگیفویه و بویراحمد و خراسان شمالی تف  شدند استان . 

« راس دام سنگین بوده است 136راس دام سبک و  500این تعداد، چهار هزار و  افزود: از« عفیرضا رفیعی پور .  
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 27/1/98تاریخ : 

  هزار رأس دام دفن بهداشتی شد ۳های سیل خیز/ آخرین جزئیات تلفات دام و طیور در استان
های سیل قطعه طیور در استان 8۵00رأس دام سنگین و  1200أس دام سبک، هزار ر 2۴رفیعی پور گفت: براساس آمار بیش از 

  .خیز تف  شد
ونعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار عفیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت گروه اقتوادی باشگاه  

های میدانی ، درباره آخرین جزئیات دفن بهداشتی دام و طیور ناشی از وقوع سیل اخیر اظهار کرد: براساس بازدیدخبرنگاران جوان
تگی امکان هایی وجود دارد چرا که به سبب آب گرفهای تف  شده با دفن بهداشتی دام و طیور تفاوتهای سیل زده، میان داماز استان

 .دسترسی به تمام مناطق وجود ندارد
هزار کفونی  ۵0راس دام سنگین، بیش از  200هزار رأس دام سبک، یک هزار و  2۴وی افزود: براساس آخرین آمار بیش از 

100زنبور عسل، یک هزار و   هزار قطعه طیور در ۵00میفیون و  8های آبزی پروری و مرکز پرورش و تکثیر ماهی در استان 
هزار قطعه طیور را دفن  ۵00هزار راس دام و بیش از  3های سیل خیز تف  شدند که در مجموع همکاران سازمان دامپزشکی استان

 .بهداشتی کردند
استان بسیار چشمگیر است، بیان کرد: با توجه به شدت وقوع سیل در برخی  ۶تا  ۵رفیعی پور با اشاره به اینکه فاجعه وقوع سیل در 

دهد، انجام شده است، اجازه ورود به همکاران برای برداشت الشه، حمل و ضدعفونی تاجاییکه آب اجازه ورود میاستان ها . 
 جزئیات میزان خسارت سیل و نحوه جبران آن در بخش کشاورزی کشور :بیشتر بخوانید

عفونی و سموم مختف  گندزدایی شدند، تا رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: تمامی مناطق خسارت دیده توسط همکاران با مواد ضد 
های مشخص انتقال داده شوندهای دام و طیور و آبزیان برای دفن بهداشتی به محلبه محض فراهم شدن شرایط آواربرداری، الشه . 

همکاران  ها که طیور بومی بر اثر وقوع سیل اخیر تف  شدند بابه گفته وی، مردم در بسیاری از مناطق روستایی و حاشیه شهر
های دامپزشکی سازمان دامپزشکی به منظور دفن بهداشتی، ضد عفونی و سم پاشی منطقه تماس گرفتند که به این ترتیب اکیپ

شوندبالفاوفه به محل اعزام می . 
های داریهای سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استان ها، همکاران دامپزشکی به دامرفیعی پور در ادامه افزود: براساس هشدار

دهند و اقدامات بهداشتی های امن انتقال میها را قبل از اینکه در معرض سیل قرار گیرند به محلکنند و دامآن منطقه مراجعه می
دهندهای ضد انگل و غیره انجام مینظیر واکسیناسیون، تزریق دارو . 

های واکنش کشور حضور دارند، اظهار کرد: هم اکنون اکیپمنطقه  ۵های واکنش سریع در این مقام مسئول با اشاره به اینکه اکیپ
های ویژه با های واکنش سریع دارای خودروسریع در مناطقی که در حالت آماده باش و هشدار هستند، اعزام شدند چرا که اکیپ

بهداشتی طیور و سم پاشی  های ضدعفونی هستند که پس از اعزام به منطقه نسبت به دفنامکانات کامل در حوزه سم، واکسن و دارو
کنندمنطقه اقدام می . 

های سیل خیز که امکان سازمان دامپزشکی این آمادگی را دارد که به محض درخواست استان و شهرستان :وی در پایان توریح کرد

م کندهای معین اعزاهای واکنش سریع را از استاندسترسی به مناطق سیل زده وجود دارد، بنا به نیاز استان اکیپ . 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 
 

استان تلف شد ۳هزار قطعه مرغ گوشتی در200یک میلیون و  
هزار قطعه مرغ گوشتی در سه  200مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از تففات یک میفیون و  -ایرنا  -تهران 

اثر وقوع سیل خبر داد استان تولید کننده عمده گوشت مرغ از جمفه گفستان، مازندران و لرستان در . 
«  700روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود: براساس گزارش های رسیده، در سیل اخیر « برومند چهارآیین

هزار قطعه در لرستان از بین رفتند 200هزار قطعه در مازندران و  300هزار قطعه مرغ گوشتی در گفستان،  . 
درودی،  7درودی، فارس هفت درودی، اوفهان  5.5درودی، گیالن  9درودی، گفستان  9سهم  وی اظهارداشت: مازندران

درودی در تولید مرغ گوشتی را به خود اختواص داده است 1.5درودی و البرز  1.5درودی، تهران 3قزوین  . 
 

 احتمال کاهش تولید گوشت مرغ برای ماه مبارک رمضان **
میفیون تن گوشت مرغ د ر کشور تولید می  2.3گوشتی توریح کرد: با وجود این که ساالنه  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدران

شود که بیش از نیاز مور  داخفی است اما با توجه به ضرر و زیان تولیدکنندگان به دلیل قیمت گذاری نادرست و از بین رفتن 
ن محوول، احتمال آن می رود برای ماه مبارک رمضان با بخشی از واحدهای مرغداری در سیل اخیر در استان های تولیدکننده ای

 .کاهش تولید مواجه شویم که این امر نگران کننده است
وی پیش بینی کرد: روند فعفی نشان می دهد که در اواسط اردیبهشت در ماه مبارک رمضان دچار کاهش تولید و عرضه این 

 .محووالت شویم که راهی به جز واردات نخواهیم داشت
میفیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در  700هزار و  6گزارش ایرنا، سیل اخیر تا هجدهم فرودین ماه امسال، در مجموع  به
استان درگیر کشور خسارت وارد کرده است 19 . 

سایر استان ها  گسترش خسارات وارد شده در برخی از استان های کشور مانند گفستان، خوزستان، مازندران و لرستان بیشتر و در
 .درود خسارت کمتر بوده است

هزار هکتار از باغات استان های درگیر سیل، این  110هزار هکتار از اراضی زراعی و  900تاکنون با ورود آب و آبگرفتگی در 
اند و همچنین درود خسارت دیده 100تا  10واحدها بین  عه طیور، میفیون قط 9راس دام سنگین،  1100هزار راس دام سبک،  25

کارخانه ونایع تبدیفی نیز  25اند و واحد آبزی پروری و پرورش ماهی تف  شده و تخریب شده 1100هزار کفنی زنبور عسل و  51
اند دچار خسارت عمده شده . 

فته تاکنون ای به تاسیسات آب و خاک و امور زیربنایی این استان ها وارد شده و مطابق برآورد انجام گرهمچنین خسارت های گسترده
ایستگاه پمپاژ و برداشت آب و همچنین مقادیر بسیار  900رشته قنات، یک هزار و  860حفقه چاه ، یک هزار و  150یک هزار و 
های بین مزارع در این استان ها آسیب جدی های آبیاری و زهکشی و جادهها، شبکههای برداشت آب از رودخانهزیادی از دهنه

ال وارد شده استاند و خسارات بادیده . 
در مازندران شروع شد و تا دوم فروردین ماه امسال ادامه داشت، سبب طغیان  97اسفند ماه سال  27بارش شدید باران که از 

روستا در بخش های مختف  خسارت زد 170نقطه شهری و بیش از  9رودخانه ها در مناطق مرکزی و شرقی استان شد و به  . 
ساعت که با آب ناشی از بر  ذوب شده قبفی توامان شد،  35میفیمتر باران در  300ید هم بارش بیش از در روزهای آغازین سال جد

باعث سرریز شدن سدهای گفستان و بوستان و طغیان رودخانه ها شد بطوریکه ابتدا شهر گنبد را به زیر آب برد و سپس روانه 
 .شهرها و روستاهای شمالی و غربی استان شد

نیز جاری شدن سیالب در دروازه قرآن شیراز و برخورد خودروها با یکدیگر در محور ورودی شمال این  98پنجم فروردین 
 .کالنشهر ده ها کشته و مودوم برجای گذاشت

هفته اخیر سبب آبگرفتگی روستاهای و  2از سوی دیگر بارندگی های شدید در مناطق باالدست حوضه های کارون، دز و کرخه در 
این رودخانه ها در شهرستان های دشت آزادگان، شوش، حمیدیه، شوشتر، اهواز و کارون شده است شهرهای حاشیه . 

شدند. شهرهایی  های فروردین، بسیاری از شهرهای و روستاهای استان لرستان نیز درگیر سیالبهمزمان با آغاز موج دوم بارش
ه سیل قرار گرفتند تا جایی که امکان امدادرسانی هوایی به شهر پفدختر و الیگودرز و ... در محاور آباد،دورود، خرم مانند پفدختر،

 .برخی از روستاها وجود نداشت
 لینک خبر 
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرگزاری فارس  – 20/1/98تاریخ : 

۱۷00نرخ خرید تضمینی گندم   تومان ابالغ شد  
مدیرکل دفتر امو ر غالت و محووالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: سازمان برنامه و بودجه نرخ تضمینی گندم برای 

تومان ابالغ کرد 1700را کیفویی  98سال  .  
ی گندم برای سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمین وگو با خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس اعالم کرد:عزیز کریمی در گفت

تومان ابالغ کرد 1700را کیفویی  98سال  .  
 1770اساسی وزارت جهاد کشاورزی، قیمت گندم دوروم )ماکارونی( هم کیفویی   مدیرکل دفتر امو ر غالت و محووالت به گفته

   .تومان اعالم شده است
تومان  1700ورزان گندمکار با قیمت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پول کشا  مدیرکل دفتر امو ر غالت و محووالت

  .پرداخت خواهد شد واین خبر خوشایندی برای کشاورزان است
وی در پاسخ به اینکه آیا این افزایش قیمت در افزایش تولید کشاورزان مؤثر خواهد بود، گفت: قطعا این قیمت کشاورزان را به کشت 

این قیمت راضی نیستند، اما امیدواری بیشتری برای تولید خواهند داشتو تولید بیشتر ترغیب خواهد کرد، اگرچه آنها هنوز از  .  
های اخیر در تولید گندم تأثیر اساسی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه آیا سیل  مدیرکل دفتر امو ر غالت و محووالت 

های یابد، اما در استانهای اخیر کاهش میاطر سیلدر دو استان خورستان و گفستان تولید گندم به خ مثبت یا منفی خواهد داشت، گفت:
های قبفی کاهشی نخواهد بینیها خواهیم داشت و درنهایت تولید گندم ما نسبت به پیشکاریدیگر افزایش تولید را به ویژه در دیم

  .داشت
ت به سال گذشته یک میفیون تن افزایش های اخیر اعالم کرده بود تولید ما نسببه گزارش فارس، پیشتر مجری طرح گندم پیش از سیل

میفیون تن بود 13.۵  خواهد داشت. تولیدگندم سال گذشته . 
تومان و پس از اعتراضات بسیار از سوی  1600پس از مدتی کیفویی تومان، 1470پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم کیفویی 

را افزایش داده استتومان افزایش یافت. دولت امسال دو بار نرخ  1700کشاورزان به  . 

 لینک خبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980122000526/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 
 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 25/1/98تاریخ : 

  بررسی می شود« پایش»هفته نرخ خرید تضمینی گندم در برنامه این 
، امشب از شبکه اول سیما پخش خواهد شد که به بررسی تحوالت اقتوادی هفته 98در سال « پایش»دومین قسمت برنامه تفویزیونی 

  .گذشته خواهد پرداخت
، دومین قسمت برنامه تفویزیونی «پایش»نقل از روابط عمومی برنامه ، به گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

پایش» ، امشب از شبکه اول سیما پخش خواهد شد که به بررسی تحوالت اقتوادی هفته گذشته خواهد پرداخت98در سال  « . 
نظران این حوزه بحث و ، با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم و با حضور کارشناسان و واحب«پایش»فروردین  2۵برنامه یکشنبه 
شود در ابتدای این برنامه با توجه به اعالم نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، کارشناسان اقتوادی برنامه، مناسب بررسی می

کنندبودن این نرخ را واکاوی می . 
  سخنان طوفانی کارآفرینان نمونه کشور در برنامه پایش + فیفم :بیشتر بخوانید

تومانی و نوسانات دو هفته اخیر نرخ دالر، این موضوع در  ۴200ش دیگر این برنامه، با توجه به سالگرد اعالم دالر همچنین در بخ
فروردین، با دعوت از حسین فروتن مهر، کارآفرین ونعت بتن  2۵« پایش»شود. عالوه بر این برنامه امشب پایش بررسی می
خواهد پرداخت وکار ونعت بتن کشورکشور، به بررسی محیط کسب . 
وورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شده استنیز به« پایش»سؤال نظرسنجی امشب برنامه  : 

خیر. 2بفه . 1آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده است؟   
پیامک کنند 00111300توانند عدد گزینه موردنظر خود را به سامانه مندان به شرکت در نظرسنجی میعالقه . 

« کنندگی و سردبیری الهام پیرهادی و محمد عنبری، کاری از گروه دانش و اقتواد شبکه یک سیما است که امشب به تهیه« پایش

طور زنده پخش خواهد شدبا اجرای محمد دالوری به 23ساعت  . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 26/1/98تاریخ : 

  تومانی در اقتصاد کشور ۴200زند/ تبعات منفی دالر نرخ پایین خرید تضمینی گندم به قاچاق آن دامن می
شود و نرخی باید برای آن تعیین شود که برای کشاورز ورفه اقتوادی داشته باشداستراتژیک برای کشور محسوب می  گندم کاالی .  

خبرنگار به گزارش ،گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوان ونعت،تجارت و کشاورزی  در دومین قسمت برنامه تفویزیونی   
و بررسی نوسانات نرخ ارز و چرایی   مینی گندمنرخ خرید تض به بیان تحوالت اقتوادی هفته گذشته، پیگیری 98در سال « پایش»

تومانی پرداخته شد ۴200  دالر . 
بررسی می شود« پایش»نرخ خرید تضمینی گندم در برنامه این هفته  :بیشتر بخوانید  
۴200ی برنامه پایش با توجه به سالروز اعالم نرخ سفیمی زاده پژوهشگر اقتواد تومانی برای دالر با تاکید بر اینکه این امر اشتباه  

بزرگی بود که لطمه زیادی به اقتواد کشور زد گفت: در این مدتی که این نرخ برای دالر اعالم شد ذخایر ارزی بسیاری از دست 
ید آمدند و هر روز شاهد تنش در یک بخش بودیمها پدهای مختف  اقتوادی سفطاندادیم و در حوزه . 

 نرخ کنونی دالر هم واقعی نیست
ها نرخ ارز شروع به کاهش کرد. در این خووص نیاز به کمک سازمان وی افزود: با تغییر رئیس بانک مرکزی و اتخاذ سیاست

ر واقعی نیست و قیمت واقعی در حدود نرخ تومان کنونی هم برای دال ۵00هزار و  13برنامه و بودجه به بانک مرکزی است. نرخ 
 .نیمایی است

  اشتباه در روش تعیین نرخ گوشت و نهاده دامی
های دامی بود که قیمت گوشت تعیین نرخ گوشت و نهاده  این کارشناس اقتوادی گفت: یکی دیگر از اشتباهات یک سال اخیر روش

رساند  هزار تومان 120را به  . 
یافت به یک رایانه هنگفت داده شد که اگر یارانه نقدی نهاده دامی و مواد غذایی به خود افراد اختواص می وی افزود: در این حوزه

شدهزار تومان گوشت می ۵00رسید که در ماه هر خانوار قادر به خرید میفیون تومان می ۵  هر خانواده ایرانی . 
 قیمت گندم باید منطقی و به موقع اعالم شود

شود و نرخی باید برای آن تعیین شود که برای کشاورز استراتژیک برای کشور محسوب می  ن کرد: گندم کاالیسفیمی زاده بیا
اعالم کرده، اما باز هم کشاورزان   تومان را 1700نرخ بحث و بررسی است و دولت  3اکنون در  .ورفه اقتوادی داشته باشد

وادی تولید داشته باشدتومان باید باال بیاید تا ورفه اقت 2200معتقدند تا  . 
تومان است و این  ۴1۵0های همسایه توریح کرد:به طور مثال نرخ گندم در عراق وی ضمن مقایسه قیمت گندم در ایران و کشور

شود برای دالل خرید گندم از داخل و فروش در خارج از کشور ورفه اقتوادی داشته باشداختال  قیمت سبب می . 
برابر نیاز داخفی خود و 1۴.۵آمریکا   حال حاضر سفیمی زاده بیان کرد: در کند. در برابر نیاز خود غالت تولید می 7.۵آلمان   

کشور ما هم تولید شد و جشن خودکفایی گرفتیم، اما به دلیل مشکالتی که ایجاد شد دوباره افت تولید داشتیم. دولت باید قیمت گندم را 
 .منطقی و به موقع اعالم کند

برنامه افراسیابی معاون حفاظت اراضی سازمان جنگل ها در پاسخ به مشکل یک کشاورزی در خووص سند زمین در ادامه 
کشاورزی که پس از چند سال بخشی از آن زمین به عنوان منابع طبیعی اعالم شده است گفت: باید دید در زمان تنظیم سند از منابع 

  .طبیعی استعالم شده است یا خیر
الی مبنی بر اینکه اگر زمین سند شش دانگ داشته باشد بعد از مدتی امکان دارد گفته شود بخشی از زمین اراضی مجری برنامه سو

از این مقام مسئول پرسید که پاسخ وریحی به آن داده نشد  مفی است؟ . 
کنندگان تیرچه بابت  در ادامه برنامه مرندی مقام معاون نظارت بر استاندارد سازمان مفی استاندارد در خووص مشکل تولید

ها نیستیم. ما به این تولیدکنندگان دو سال ها هستیم و تعیین کننده دستورالعملمجری اجرای استاندارد استاندارد دستگاه جوش گفت: ما
واحد  22 واحد تولیدی این استاندارد را رعایت کردند و گواهی گرفتند، اما ۶0های جدید منطبق شوند. زمان دادیم تا با استاندارد

 .مابقی نتوانستند گواهی دریافت کنند
های تولیدی برای تولید با استاندارد جدید باید برق فشار قوی های تولیدی توریح کرد: واحدوی در خووص مشکل اوفی این واحد

یر کاربری دهند و از توانند تغیهای کشاورزی مستقر شده اند و نمیداشته باشند، ولی واحدهای تولیدی در اطرا  تهران در زمین
 .برق فشار قوی استفاده کنند

تالش کردم« ساخت بتن با کیفیت»برای رسیدن به هد    
در ادامه حسین فروتن مهر کارآفرین برتر برنامه پایش که در حوزه ونعت بتن فعالیت دارد توریح کرد: از دوران کودکی حافظه 

سالگی به بعد تدریس در آموزشگاه ها هم داشتم 17شروع کردم. از  خوبی داشتم از سنین پایین تدریس پایه های کمتر را . 
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وی ادامه داد: برای ورود به دانشگاه به من پیشنهاد مهندسی می دادند. در دانشگاه عفم و ونعت رشته راه و ساختمان قبول شدم. به 
ر حوزه دکورسازی فروشگاه کفش هم کار کردم دنبال کار نیمه وقت بودم که کار آزمایشگاهی در زمینه مکانیک خاک پیدا کردم. د

بنده فروش آنها زیاد شد و حقوق خوبی به من دادند. من پنجاه سال دو شیفت کار کرده ام  که با ابداع و نوآوری . 
شین آالت فروتن مهر توریح کرد: بعد از انقالب به این عالقمند شدم که در حوزه بتن کار کنم. ابتدا کار بتن ریزی کار کردم بعد ما

 .خریدم و محفی اجاره کردم برای کار. تالش کردم کیفیت بتن را بهبود ببخشم که مقاومت آن افزایش یابد
این کارآفرین برتر اظهار کرد: در ادامه اقدام به خرید کارخانه کردم و تمام انرژی و توان خود را بر بهبود کیفیت بتن از نظر 

ه ام از هیچ این برند بتن را ساخته ام و باید این را حفظ کنندبه پسران خود گفت  گذاشتم. من  عفمی . 
 .وی توریح کرد: برای رسیدن به هد  حتی اگر پول هم داشته باشید باید کار و تالش کرد

وورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شدنیز به« پایش»بر اساس این گزارش سؤال نظرسنجی امشب برنامه  : 
خیر. 2بفه . 1ت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده است؟ آیا در یک سال اخیر گوش  

  لینک خبر
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 دانه های روغنی
 ایرنا  – 19/1/98تاریخ : 

هزار هکتار کلزا در پاییز امسال برنامه ریزی شد ۳50کشت   
 350معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از نقشه جدید کشت دانه های روغنی و برنامه ریزی برای کشت  -ایرنا -تهران

 .هزار هکتار کفزا در پاییز امسال خبر داد
دوشنبه( در گردهمایی سازمان تحقیقات، آموزش و )به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز امروز 

کشاورزی برای حمایت از رونق تولید و توسعه کشت دانه های روغنی توضیح داد: بر اساس نقشه جدید کشت دانه های  ترویج
 .روغنی در کشت بهاره کفزا در اراضی دیم و آبی در تناوب با گندم و جو ورود پیدا خواهیم کرد

درود اراضی آبی و  15وی افزود: اگر بخواهیم در  تناوب کشت بهاره گندم و جو، کفزا بکاریم، بخش درود اراضی دیم به  10

تحقیقات باید بسته ای را در زمینه های مختف  از نظر تاریخ کشت، مساحت، نوع رقم، کارنده ها به تفکیک مناطق و شهرستان های 
 .مستعد تدوین و به ما ارایه کند

بهاره در استان هایی همچون خوزستان، کهگیفویه و بویر کشاورز ادامه داد: ما یک برنامه سهل الووول برای کشت کفزا در مناطق 
 .احمد و بخشی از لرستان و کرمانشاه الزم داریم

وی به تومیم این معاونت برای کشت کفزا در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده در استان های گیالن و مازندران اشاره کرد و 
ت کفزا در شالیزارهای تجهیز و نوسازی شده باید تعیین و نیازها و پشتیبانی گفت: با کمک کارشناسان فنی و مهندسی، سهم ما در کش

 .ها، ارقام و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این نسخه کشت توسط بخش تحقیقات کشاورزی مشخص شود
اشیممعاون وزیر جهاد کشاورزی توریح کرد: ما برای کشت کفزا در مناطق معتدل و سرد نیز باید برنامه داشته ب . 

درود اراضی آبی و دیم مناطق سرد در تناوب با گندم و جو، کفزا کشت کنیم 15به گفته وی، می توانیم در  . 
 

 برنامه ریزی برای دیگر دانه های روغنی **
هزار هکتار  450معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کرد: ما حدود سه میفیون هکتار زمین آیش دیم و حداقل 

ضی آبی با کاهش سطح زیر کشت گندم داریم که می توان برای کشت کفزا و دانه های روغنی استفاده کردارا . 
کشاورز در مورد کشت گفرنگ توریح کرد: در اراضی دیم و کم باران، کشت گفرنگ برای تامین دانه های روغنی یک نسخه 

نیاز داریمامیدبخشی است اما یک بسته تحقیقاتی برای کاشت و توسعه گفرنگ  . 
وی درباره تولید سویا گفت: با توجه به نامالیمات اقفیمی و بارندگی ها در استان های گفستان و مازندران باید از کشت سویا بیشتر 

 .مراقبت کنیم
ان از کشاورز ادامه داد: برای کشت سویا، ظرفیت های خالی زیادی در کشور وجود دارد که با استفاده از قابفیت های عمفی می تو

 .این ظرفیت ها بهره برد
وی اضافه کرد: در استان های ایالم، گفستان، مازندران و شهرستان اللی خوزستان در حد ظرفیت، کفزا در تناوب با گندم و جو تولید 

 .شده است و از این رو باید به دنبال ظرفیت های جدید در این زمینه باشیم
 

وسعه کشت دانه های روغنی ظرفیت های تحقیقاتی و ترویجی برای ت **  
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این گردهمایی گفت: در برخی مناطق مورد نظر برای توسعه کشت دانه 

 .های روغنی مشکفی برای کارهای تحقیقاتی نداریم و مسایل بیشتر مربوط به آموزش، ترویج و اجراست
دانه های روغنی و کفزا، باید نکات فنی در مزارع اجرا و پایش دقیق انجام شودبه گفته کاظم خاوازی، برای کشت  . 

خاوازی بر لزوم مکانیابی دقیق و اراضی مستعد کشت دانه های روغنی تاکید کرد و ادامه داد: باید زمان های کاشت، رقم های 
ی و بذور مورد نیاز برای مناطق مختف  مشخص مناسب، بسته های مدیریت آب و خاک و بیماری ها، کشت نشایی، کشاورزی حفاظت

 .شود
معتدل و استان های سواحل  -معتدل، استان های گرم و گرم -وی از تشکیل سه کارگروه در حوزه کشت در استان های سرد و سرد

و بر اساس آن خزر و اراضی شمالی خبر داد و گفت: مسایل مربوط به کشت دانه های روغنی باید در این کارگروه ها جمع بندی 
 .اقدام شود

 .به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتواد مقاومتی است
ابالغ شد 1392بندهای سیاست های اقتواد مقاومتی در سال  . 

نام گرفت« اقتواد مقاومتی؛ اقدام و عمل»از سوی رهبر معظم انقالب  1395سال   -اقتواد مقاومتی؛ تولید»نیز  9613سال  .

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

اعالم کردند« حمایت از کاالی ایرانی»را  1397بود و رهبر معظم انقالب اسالمی شعار سال « اشتغال . 

نام دارد« رونق تولید»امسال نیز سال  . 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرگزاری فارس  – 2۶/1/98تاریخ : 

شوند های محصولی ساماندهی میتولید کنندگان و بهره برداران دانه های روغنی در قالب تعاونی  
حوولی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت:تولید کنندگان و بهره برداران دانه های روغنی در قالب تعاونیهای م

شونددر زنجیره تامین ساماندهی می .  
گفت: بر اساس به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حسین شیرزاد،

ا هد  توافق به عمل آمده با مشاور وزیر و مجری طرح مفی تعاونیهای روغنی مقرر شد تعاونیهای محوولی دانه های روغنی ب
 .ساماندهی تولید کنندگان و بهره برداران این محوول راهبردی تشکیل شود

:arrow_le استان گفستان، مازندران، اردبیل، خوزستان،  6مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه افزود: 

ح زیر کشت به عنوان استان های پایفوت در این قزوین و کرمانشاه با توجه به استعداد مناسب سرزمینی و ظرفیت های تولید و سط
های روغن کشی و اعضای فعال از سوی های مثل: انبار، کارخانهطرح محسوب شده و در هر استان یک اتحادیه با توجه به ظرفیت

دیه طرح مورد مدیریت تعاون روستایی استان به ستاد معرفی و بر اساس تومیمات اتخاذ شده مدیران عامل شرکت تعاونی یا اتحا
نظر با اعضا و کشاورزان تحت پوشش ، تفاهمنامه یا قراردادی منعقد نمایند مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی کفیه خدمات خود 
را از طریق این شرکت تعاونیها و یا اتحادیه انجام و شرکت تعاونی و اتحادیه های مورد نظر نیز متعهد میگردند کفیه خدمات دریافتی 

ین اعضا و کشاورزان توزیع کنندرا ب . 
 

شیرزاد با اشاره به اینکه در اولویت قرار دادن ارایه هر گونه کمک های فنی و اعتباری الزم برای ایجاد زیرساختها به مجری طرح 
د از طریق مدیریت زراعت استان وورت می پذیرد توریح کرد: کارگروه های استانی دانه های روغنی با ریاست سازمان جها
کشاورزی استان در سال جدید برگزار خواهد شد و با توجه به اهمیت موضوع سعی ما بر این است در این حوزه تشکل قوی و 

 . هدفمند تشکیل دهیم
:arrow_left:  مبادرت به اتحادیه سراسری گیاهان  97این مقام مسئول گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان سال

و مجمع این اتحادیه در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال گذشته تعیین گردیده استدارویی داده   . 
 

:arrow_left:  رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل زنجیره تامین در حوزه محووالت
مرکزی تعاون روستایی قرار دارد راهبردی به منظور انسجام بخشی و ایجاد تشکفهای هدفمند در اولویت سازمان  

  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  -19/1/98تاریخ : 

  های روغنیمحدودیتی برای تولید نداریم/ ضرورت توسعه کشت دانه
ها تقویت شده و در مورد خاک هم هیچ محدودیتی برای تولید بارندگیهای سطحی و زیرزمینی با توجه به حجتی گفت: ذخایر آب

  .نداریم
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی امروز گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها مبنی بر های روغنی، ادعاحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونق تولید و توسعه کشت دانهدر گردهمایی حمایت سازمان ت
ها از جمفه غذا اجرا شده ها در همه حوزهشود فریبکاری خواند و گفت: با تمام امکانات و ابزارها، تحریماینکه تحریم شامل غذا نمی

 .است
المففی افزود: با خروج یک طرفه از برجام، نگذاشتند نشان دادن حسن نیت به جامعه بینوی با اشاره به ورود ایران به برجام برای 

های خود کنندخواهند ما را تسفیم خواستهایران با پول نفت وادر شده غذا تهیه کند و از طریق تحریم می . 
د که نباید دست مان را به سوی دیگران دراز کنهای موجود در کشور عقل حکم میها و توانمندیحجتی ادامه داد: با توجه به ظرفیت

خواهند خوداتکا باشندهایی که تمام ذخایر دنیا را در اختیار دارند و وضع شان بهتر از ما است، میکنیم چنانچه کشور . 
یمت از بین رفتن ها مانند آمریکا به دنبال حفظ سفطه خود بر ذخایر غذایی دنیا هستند حتی اگر این کار به قوی افزود: برخی کشور

 .محیط زیست باشد
 کاهش واردات اقالم اساسی در تحقق شعار سال نقش اساسی دارد :بیشتر بخوانید
هایی در زمینه خاک ها مانند ژاپن با وجود محدودیتوزیر جهاد کشاورزی درباره اهمیت خوداتکایی به غذا گفت: بعضی از کشور

کنند کنند غذایشان را خود تولیدهمچنان سعی می . 
های روغنی، هر بخشی باید نقش خود را به موقع انجام دهد، ابراز امیدواری کرد که وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه کشت دانه

های روغنی توسعه پیدا کندهای موجود در کشور تولید دانهبا ظرفیت . 
العاده توانمند و اثربخش است و اگر به این دو ظرفیت  های خدادادی زیادی در کشور موجود است و انسان فوقحجتی افزود: ظرفیت

شودتوجه کنیم وضع کشور دگرگون می . 
ها تقویت شده که فروت تاریخی است ها و سیالبها، روان آبهای سطحی و زیرزمینی با توجه به بارندگیوی ادامه داد: ذخایر آب

 .و در مورد خاک هم هیچ محدودیتی برای تولید نداریم
های کشور برای ها از جمفه بخش تحقیقات و سازماندهی در استانجهاد کشاورزی در عین حال خواستار همکاری تمام بخشوزیر 

های روغنی شداجرای برنامه کشت دانه . 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  – 19/1/98تاریخ : 

  رسدهزار هکتار می ۳50شود/ کشت پاییزه کلزا به کشت بهاره کلزا در تناوب با گندم و جو انجام می
کشاورز گفت: با توجه به توسعه کشت دانه های روغنی، کشت بهاره کفزا در اراضی دیم و آبی در تناوب با گندم و جو انجام می 

  .شود
گروه  به گزارش ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز معاون امور زراعت اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوان  

و توسعه کشت  رونق تولید وزارت جهاد کشاورزی امروز در گردهمایی حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از
های روغنی اشاره کرد و گفت: بر اساس این نقشه به طور جدی در کشت بهاره کفزا در های روغنی به نقشه جدید کشت دانهدانه

 .اراضی دیم و آبی در تناوب با گندم و جو ورود پیدا خواهیم کرد
1۵و جو در اراضی آبی و دیم اگر بخواهیم  وی افزود: در مناطق کشت بهاره گندم درود از اراضی آبی در تناوب این محووالت  

های مختف  از نظر تاریخ کشت، مساحت، ای را در زمینهدرود در اراضی دیم با آیش کفزا بکاریم، بخش تحقیقات باید بسته 10و 
به ما ارایه دهندهای مستعد تدوین و ها به تفکیک مناطق و شهرستاننوع رقم، کارنده . 

هایی همچون خوزستان، کهکیفویه و بویر کشاورز ادامه داد: ما یک برنامه سهل الووول برای کشت کفزا در مناطق بهاره در استان
خواهیماحمد و بخشی از لرستان و کرمانشاه می . 

ها در مزارعو بیماری برآورد دقیقی از میزان خسارت مزارع گندم در دسترس نیست/ شیوع آفات :بیشتر بخوانید  
های گیالن و مازندران اشاره های تجهیز و نوسازی شده در استانوی در عین حال به تومیم این معاونت برای کشت کفزا در شالیزار

کرد و گفت: با کمک کارشناسان فنی و مهندسی، سهم ما در کشت کفزا در اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده باید تعیین و نیاز
 .ها و پشتیبانی ها، ارقام و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای این نسخه کشت توسط بخش تحقیقات کشاورزی مشخص شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما برای کشت کفزا در مناطق معتدل و سرد باید برنامه داشته باشیم و در مناطق سرد 
ناوب با گندم و جو کفزا کشت کنیمدرود اراضی آبی و دیم در ت 1۵توانیم در می . 

 .به گفته وی، ما باید به تدریج وارد کشت انتظاری کفزا در مناطق سرد شویم
های روغنی، نسخه امید کشاورز در مورد کشت گفرنگ توریح کرد: در اراضی دیم و کم باران، کشت گفرنگ برای تامین دانه

سعه گفرنگ نیاز داریمبخشی است و ما یک بسته تحقیقاتی برای کاشت و تو . 
های گفستان و مازندران باید از سویا بیشتر مراقبت کنیمها در استانوی درباره سویا گفت: با توجه به نامالیمات اقفیمی و بارندگی . 

ان از این توهای عمفی میهای خالی زیادی در کشور وجود دارد که با استفاده از قابفیتکشاورز ادامه داد: برای کشت سویا، ظرفیت
ها بهره بردظرفیت . 

های ایالم، گفستان، مازندران و شهرستان اللی خوزستان در معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه افزود: در استان
های جدید در این زمینه باشیماز این رو باید به دنبال ظرفیت  حد ظرفیت، کفزا در تناوب با گندم و جو تولید شده، . 

هزار  ۴۵0میفیون هکتار اراضی در آیش اراضی دیم و حداقل  3ن وزیر جهاد کشاورزی در پایان توریح کرد: ما حدود معاو
های روغنی استفاده کردتوان برای کشت کفزا و دانهاراضی آبی با کاهش سطح زیر کشت گندم داریم که می  هکتار . 

 
  لینک خبر
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 دانه های روغنی 
 خبرنگاران جوان  – 2۶/1/98تاریخ :

  تومانی در اقتصاد کشور ۴200زند/ تبعات منفی دالر نرخ پایین خرید تضمینی گندم به قاچاق آن دامن می
شود و نرخی باید برای آن تعیین شود که برای کشاورز ورفه اقتوادی داشته باشداستراتژیک برای کشور محسوب می  گندم کاالی .  

خبرنگار به گزارش ،گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوان ونعت،تجارت و کشاورزی  در دومین قسمت برنامه تفویزیونی   
و بررسی نوسانات نرخ ارز و چرایی   نرخ خرید تضمینی گندم به بیان تحوالت اقتوادی هفته گذشته، پیگیری 98در سال « پایش»

تومانی پرداخته شد ۴200  دالر . 
بررسی می شود« پایش»نرخ خرید تضمینی گندم در برنامه این هفته  :بیشتر بخوانید  

۴200سفیمی زاده پژوهشگر اقتوادی برنامه پایش با توجه به سالروز اعالم نرخ  تومانی برای دالر با تاکید بر اینکه این امر اشتباه  
بزرگی بود که لطمه زیادی به اقتواد کشور زد گفت: در این مدتی که این نرخ برای دالر اعالم شد ذخایر ارزی بسیاری از دست 

ها پدید آمدند و هر روز شاهد تنش در یک بخش بودیمهای مختف  اقتوادی سفطاندادیم و در حوزه . 
 نرخ کنونی دالر هم واقعی نیست

ها نرخ ارز شروع به کاهش کرد. در این خووص نیاز به کمک سازمان بانک مرکزی و اتخاذ سیاستوی افزود: با تغییر رئیس 
تومان کنونی هم برای دالر واقعی نیست و قیمت واقعی در حدود نرخ  ۵00هزار و  13برنامه و بودجه به بانک مرکزی است. نرخ 

 .نیمایی است
  اشتباه در روش تعیین نرخ گوشت و نهاده دامی

های دامی بود که قیمت گوشت تعیین نرخ گوشت و نهاده  کارشناس اقتوادی گفت: یکی دیگر از اشتباهات یک سال اخیر روش این
رساند  هزار تومان 120را به  . 

ه یافت بوی افزود: در این حوزه یک رایانه هنگفت داده شد که اگر یارانه نقدی نهاده دامی و مواد غذایی به خود افراد اختواص می
شدهزار تومان گوشت می ۵00رسید که در ماه هر خانوار قادر به خرید میفیون تومان می ۵  هر خانواده ایرانی . 

 قیمت گندم باید منطقی و به موقع اعالم شود
شود و نرخی باید برای آن تعیین شود که برای کشاورز استراتژیک برای کشور محسوب می  سفیمی زاده بیان کرد: گندم کاالی

اعالم کرده، اما باز هم کشاورزان   تومان را 1700نرخ بحث و بررسی است و دولت  3اکنون در  .ورفه اقتوادی داشته باشد

تومان باید باال بیاید تا ورفه اقتوادی تولید داشته باشد 2200معتقدند تا  . 
تومان است و این  ۴1۵0رخ گندم در عراق های همسایه توریح کرد:به طور مثال نوی ضمن مقایسه قیمت گندم در ایران و کشور

شود برای دالل خرید گندم از داخل و فروش در خارج از کشور ورفه اقتوادی داشته باشداختال  قیمت سبب می . 
برابر نیاز داخفی خود و 1۴.۵آمریکا   سفیمی زاده بیان کرد: در حال حاضر کند. در برابر نیاز خود غالت تولید می 7.۵آلمان   

کشور ما هم تولید شد و جشن خودکفایی گرفتیم، اما به دلیل مشکالتی که ایجاد شد دوباره افت تولید داشتیم. دولت باید قیمت گندم را 
 .منطقی و به موقع اعالم کند

ه مشکل یک کشاورزی در خووص سند زمین در ادامه برنامه افراسیابی معاون حفاظت اراضی سازمان جنگل ها در پاسخ ب
کشاورزی که پس از چند سال بخشی از آن زمین به عنوان منابع طبیعی اعالم شده است گفت: باید دید در زمان تنظیم سند از منابع 

  .طبیعی استعالم شده است یا خیر
تی امکان دارد گفته شود بخشی از زمین اراضی مجری برنامه سوالی مبنی بر اینکه اگر زمین سند شش دانگ داشته باشد بعد از مد

از این مقام مسئول پرسید که پاسخ وریحی به آن داده نشد  مفی است؟ . 
در ادامه برنامه مرندی مقام معاون نظارت بر استاندارد سازمان مفی استاندارد در خووص مشکل تولید کنندگان تیرچه بابت 

ها نیستیم. ما به این تولیدکنندگان دو سال ها هستیم و تعیین کننده دستورالعملاستاندارد مجری اجرای استاندارد دستگاه جوش گفت: ما
واحد  22واحد تولیدی این استاندارد را رعایت کردند و گواهی گرفتند، اما  ۶0های جدید منطبق شوند. زمان دادیم تا با استاندارد

 .مابقی نتوانستند گواهی دریافت کنند
های تولیدی برای تولید با استاندارد جدید باید برق فشار قوی های تولیدی توریح کرد: واحداوفی این واحد وی در خووص مشکل

توانند تغییر کاربری دهند و از های کشاورزی مستقر شده اند و نمیداشته باشند، ولی واحدهای تولیدی در اطرا  تهران در زمین
 .برق فشار قوی استفاده کنند

تالش کردم« ساخت بتن با کیفیت»ه هد  برای رسیدن ب  
در ادامه حسین فروتن مهر کارآفرین برتر برنامه پایش که در حوزه ونعت بتن فعالیت دارد توریح کرد: از دوران کودکی حافظه 

مسالگی به بعد تدریس در آموزشگاه ها هم داشت 17خوبی داشتم از سنین پایین تدریس پایه های کمتر را شروع کردم. از  . 
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وی ادامه داد: برای ورود به دانشگاه به من پیشنهاد مهندسی می دادند. در دانشگاه عفم و ونعت رشته راه و ساختمان قبول شدم. به 
دنبال کار نیمه وقت بودم که کار آزمایشگاهی در زمینه مکانیک خاک پیدا کردم. در حوزه دکورسازی فروشگاه کفش هم کار کردم 

بنده فروش آنها زیاد شد و حقوق خوبی به من دادند. من پنجاه سال دو شیفت کار کرده ام  یکه با ابداع و نوآور . 
فروتن مهر توریح کرد: بعد از انقالب به این عالقمند شدم که در حوزه بتن کار کنم. ابتدا کار بتن ریزی کار کردم بعد ماشین آالت 

بتن را بهبود ببخشم که مقاومت آن افزایش یابدخریدم و محفی اجاره کردم برای کار. تالش کردم کیفیت  . 
این کارآفرین برتر اظهار کرد: در ادامه اقدام به خرید کارخانه کردم و تمام انرژی و توان خود را بر بهبود کیفیت بتن از نظر 

به پسران خود گفته ام از هیچ این برند بتن را ساخته ام و باید این را حفظ کنند  گذاشتم. من  عفمی . 
 .وی توریح کرد: برای رسیدن به هد  حتی اگر پول هم داشته باشید باید کار و تالش کرد

وورت زیر از مخاطبان سؤال پرسیده شدنیز به« پایش»بر اساس این گزارش سؤال نظرسنجی امشب برنامه  : 
خیر. 2بفه . 1آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده است؟   

  لینک خبر
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 عفرانز

 فود پرس – 2۵/1/98تاریخ : 

میلیون تومان رسید ۱2درصدی نرخ زعفران/ قیمت به  ۶افزایش   
داد و گفت درودی قیمت این محوول خبر 6نایب رئیس شورای مفی زعفران از افزایش  <کشاورزی قیمت طالی سرخ حداکثر به  :

میفیون تومان رسیده است 12کیفویی  . 
 

است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعالم  97ماه غالمرضا میری با بیان اینکه آخرین آمار وادرات زعفران مربوط به پایان آبان
نشده استهای ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده است، گفت: متأسفانه پیگیری . 

 
، 96میفیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال  240به گفته وی، در این مدت ارزش وادرات طالی سرخ از خراسان رضوی 

درود رشد داشته است 46 . 
 

 6نایب رئیس شورای مفی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محوول در سال جدید خبر داد و گفت: نرخ طالی سرخ حدود 
فزایش یافته استدرود ا . 

 
یابداسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش می 25میری افزود: دلیل افزایش قیمت آن است که از  . 

 
میفیون تومان اعالم کرد 12هزارتومان و حداکثر  500میفیون و  7وی قیمت هرکیفوگرم از این محوول را حداقل  . 

 
ماندر از این افزایش یابد و احتماالً در همین حدود باقی میها بیشتکنم قیمتمیری گفت: بنده فکر نمی . 

 
شودوی ادامه داد: با اینکه آماری از وادرات نداریم اما وادرات به روال خود انجام می . 

 لینک خبر
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 زیتون
 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

 باشگاه تولیدکنندگان زیتون راه اندازی می شود
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی از راه اندازی باشگاه تولید کنندگان زیتون دارای تولید باالی پنج تن در  -ایرنا -تهران

اقتوادی کردن تولید، ارتقای کیفیت این محوول و بهبود معیشت هر هکتار در سال جاری خبرداد و گفت: این اقدام به منظور 
 .باغداران است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، رحمت هللا پریچهر با بیان این که امسال در باغ های متراکم در هر هکتار 
ید ما از باغاتی است که بیش از پنج تن در هکتار دانه درود تول 25تا  20تن دانه زیتون تولید شده است افزود: اکنون حداقل  30

 .زیتون تولید می کنند که بخشی از این تولیدکنندگان شناسایی شده اند
وی اظهار داشت: همچنین برای باغدارانی که کمتر از پنج تن در هکتار تولید دارند نیز کارگاه های آموزشی توسط زیتون کاران 

که انتظار داریم این اقدام در نهایت، منجر به افزایش تولید دانه و روغن زیتون شود تا بخشی از نیاز  پیشرو و نمونه برپا می شود
 .داخفی کشور به روغن از طریق زیتون تامین شود

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی توریح کرد: در کشور ما بخش عمده باغات زیتون، آبی هستند اما نیاز آبی کمی دارند 
این تولید در این باغات زمانی اقتوادی می شود که محوولشان اقتوادی و با کیفیت باشد و در غیر این وورت معیشت زیتون بنابر

 .کاران بهبود پیدا نخواهد کرد
و وی با اشاره به اینکه نیاز آبی هر هکتار از باغ های زیتون پنج هزار مترمکعب است اضافه کرد: با توجه به شرایط اقفیمی کشور 

 .نیاز آبی کم باغات زیتون، یکی از گزینه های خوب برای استفاده حداکثری از آب، تولید این محوول است
به گفته پریچهر، با راه اندازی باشگاه تولید کنندگان زیتون اگر باغداری بتواند پنج تن در هر هکتار تولید داشته باشد می تواند از 

  .مزیت تولید بهره مند شود
هزار تن میوه زیتون در کشور تولید شد که بخش عمده آن به مور  کنسروی و بخشی  100بیش از  97ایرنا، در سال به گزارش 

درود افزایش تولید  30بیش از  96تن روغن نسبت به سال  100به استحوال روغن رسید که طبق آمارها با تولید هفت هزار و 
زیتون در کشور تولید شد تن روغن 300حدود پنج هزار و  96داشتیم؛ در سال   ه بود.

کیفوگرم است 11گرم برای هر نفر رسیده، اما در کشورهای اروپایی تا  180سرانه مور  روغن زیتون در ایران به حدود  . 
کارخانه روغن کشی و هشت هزار کارگاه تولیدی کنسروی در مناطق زیتون خیز کشور از جمفه زنجان، قزوین و گیالن فعال  42

 .است
درود ارقام زیتون کشت شده در ایران، روغنی است؛ البته بخشی از  50استان کشور زیتون کشت می شود و بیش از  26کنون در ا

 .ارقام زیتون دو منظوره است به طوری که می توان عالوه بر استفاده از دانه، روغن آن را نیز استحوال کرد
بین المففی و انتقال دانش و تجربیات آنها، به طور رسمی عضو شورای بین  برای توسعه همکاری با نهادهای 2018ایران در سال 

 .المففی زیتون شد
از کفکسیون شورای بین المففی زیتون و روغن زیتون با هد  اوالح نژاد کیفیتی، « ژرم پالسم زیتون»همچنین برنامه انتقال 

کار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی قرار داردشناسائی و طبقه بندی انواع ارقام روغن زیتون ایرانی در دستور  . 

 
  لینک خبر
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 سالمت

 ایرنا  – 27/1/98تاریخ : 

درصد داروهای دام و طیور در ایران تولید می شود98  
درود واکسن های مورد  95درود داروهای دام و طیور،  98فت: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی گ -ایرنا -اوفهان

درود طیور در کشور تولید می شود 40استفاده ونعت دام و  . 
به گزارش ایرنا، قاسم رضاییان زاده روز سه شنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المففی ونعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان با 

در بخش تولید می توان به پایداری در تولید کمک کرد، افزودبیان این که با سیاست و همت  اوفهان در بخش آمایش سرزمین و  :
 .تامین غذا نقش آفرینی می کند

اوفی ترین مشکل تمام  2050وی ادامه داد: با توجه به مطالعات اقتوادی، اجتماعی و اقفیمی محققان در دهه های آینده تا سال 
ای شرایط پیش می رود که تمام جنگ ها بر سر تامین غذا خواهد بود جهان تامین غذاست و به گونه . 

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی ادامه داد: بحث تامین غذا مساله مهمی است که باید جدی تر به آن پرداخته شود و 
 .اقدامات در جهت مدیریت شرایط آتی وورت بگیرد

شکی و حمایت از تولید اضافه کرد: مهم ترین مقوله ای که دامپزشکی به وورت روشن و وی با اشاره به فعالیت های سازمان دامپز
شفا  در بحث تولید دارد بروز و شایع شدن بیماری ها و نقش در پیشگیری و کنترل و ورود این بیماری ها و نیز مبارزه با آن 

 .است
یب های جدی وارد کرد همچنین بیماری تب برفکی را در سال های رضاییان زاده بیان کرد : بیماری آنففوآنزا تاکنون به اوفهان آس

در استان شاهد بودیم که نبود این بیماری ها می تواند به تولید کمک کند 95و  94، 90 . 
وی خاطرنشان کرد: ما با عمده فعالیت های عفمی در سازمان با حضور و هماهنگی سازمان های بهداشتی بین المففی و سیاست های 

و بین المففی این مسائل را رود و هوشمندانه و به طور کامل عفمی در جهت کنترل این بیماری ها در استان ها تالش می کنیممفی  . 
معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اظهارداشت: در سال رونق تولید تشدید و دقت بیشتر فعالیت ها و حمایت از تولید 

است که سازمان دامپزشکی کشور دنبال می کنددام و طیور باالترین رسالتی  . 
وی بیان کرد : دامپزشکی از تولید در بخش خدمات، تولید دام و طیور و آبزیان و فرآورده های خام پروتئینی حمایت می کند، به هر 

کیفیت الزم را داشته تا در آن تولیدی و با هر کیفیتی که در جهت خدمات اقدام کند اجازه الزم را نمی دهیم بفکه باید استانداردها و 
 .راستا کمک کنیم

رضاییان زاده ادامه داد: در راستای حمایت از تولید داخل با توجه به شرایط یکسال گذشته تامین بسیاری اقالم مواد اولیه با مشکل 
 .مواجه بوده که راه گریز و حذ  وابستگی بسیار وجود دارد

ر ونایعی که سازمان ومت از آن حمایت می کند از جمفه دستورالعمل های جدید و وی توریح کرد: سازمان دامپزشکی در کنا
تولید تحت لیسانس داروهای دامپزشکی را در زمینه امکان رونق در بخش ها تولیدی فراهم کرده که در سال جاری بر عمفیاتی شدن 

 .چنین دستورالعمل ها در راستای رونق تولید پافشاری کرده است
و درمان سازمان دامپزشکی کشور ابراز امیدواری کرد روزی برسد که با تولید یک سری اقالم اولیه از واردات  معاون تشخیص

جفوگیری شود همچنین باید شرکت های دانش بنیان در حوزه تامین غذا و بهره وری و راندمان تولید در بخش های مختف  ایجاد 
 .شود

فروردین در  30فروردین تا  27لمففی ونعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان از امروز ابه گزارش ایرنا، هفدهمین نمایشگاه بین 

 .محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المففی اوفهان گشایش یافت
  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83281152


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 سالمت 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

9۷دام و طیور در سال  کاهش بیماری های  
بروز بیماری های دام، طیور و آبزیان در سالهای اخیر خسارت های عمده ای به این ونعت وارد کرد تاجایی که  -ایرنا  -تهران 

سازمان دامپزشکی ناچار به اقدامات واکنش سریع در این خووص شد؛ رئیس سازمان دامپزشکی کشور می گوید بیماری های دام ، 
کاهش قابل توجهی پیدا کرده است 97بزیان در سال طیور و آ . 

هزارتن گوشت قرمز،  895نزدیک به  97به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در سال  هزارتن شیرخام، دو میفیون  733میفیون و  10

ون و هزارتن گوشت بوقفم 29هزارتن گوشت شترمرغ،  3.3هزارتن عسل،  89هزارتن تخم مرغ،  903تن گوشت مرغ،  333و 
 .هزارتن پیفه تر کرم ابریشم تولید شد 980

بنابراین برای حفظ تولیدات ونعت دام، طیور و آبزیان اقدامات بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور بسیار موثر است تا جایی که بروز 
رد کند تاجایی که در توانست ضرر و زیان هنگفتی به ونعت طیور وا 96یک بیماری همچون آنففوانزای فوق حاد پرندگان در سال 

 .مقطعی ناچار به واردات تخم مرغ شدیم
برای پیگیری موضوع کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان و اقدامات سازمان دامپزشکی برای تامین دارو و واکسن مورد نیاز 

مشروح آن به شرح زیر  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت و گو کردیم که« عفیرضا رفیعی پور»، با 98این بخش برای سال 
 :است

 
چه  97ایرنا: فعالیت های بهداشتی، پیشگیری و کنترل بیماری های دام، شامل چه اقداماتی می شود و در این زمینه در سال  -

 اقداماتی وورت گرفت؟
ن و حیوان تقسیم می شود رفیعی پور: بطور کفی بیماریهای دامی به دو گروه بیماریهای واگیردار دامی و بیماریهای مشترک بین انسا

که بیماریهای واگیردار دامی قابفیت انتقال به انسان را نداشته و به طور ور  در دام ها ایجاد بیماری می کند؛ این بیماری ها از 
 .نظر اقتوادی حائز اهمیت است، چرا که این بیماری ها سبب بروز تففات و کاهش کمی و کیفی تولیدات دامی می شود

مشترک انسان و حیوان عالوه بر ضررهای اقتوادی در جمعیت دامی به سبب قابفیت انتقال به انسان سبب بروز معضالت  بیماریهای
 .بهداشتی فراگیر شده و بهداشت عمومی جامعه را تهدید می کند

بیماریهای دام، طیور و آبزیان سازمان دامپزشکی کشور بر اساس امکانات و توانمندی های موجود، برنامه های مفی را در تقابل با 
 .تدوین و اجرایی کرده است

برنامه های کنترلی، مراقبت از بیماری ها و بررسی مستمر آن، مایه کوبی دام های حساس در برابر بیماریها، تست و شناسایی و 
رین بیماری ها از طریق سمپاشی کشتار دامها در مورد سل و بروسفوز، مبارزه با انگل های خارجی بعنوان ناقفین تعدادی از مهمت

  .بدن و جایگاه نگاهداری دام، از جمفه مواردی است که در سطح کشور حسب شرایط منطقه ای در دستور کار دارد
میفیون نوبت سر دام بر عفیه بیماریهای استراتژیک مختف  واکسینه شده است که اکثر آن به وورت  195حدود  1397در سال 

روستایی و عشایری بوده است که این اعداد عالوه بر واکسن های بهاء داری است که بهای آن توسط دامداران رایگان در واحدهای 
 .پرداخت می شود

همچنین عمده فعالیت سازمان در زمینه بیماری های طیور می توان به کنترل بیماری آنففوانزای فوق حاد پرندگان و بیماری پبرین در 
ره کرداشا 97کرم ابریشم در سال  . 

 
اشاره بفرمایید؟ 97ایرنا : لطفا به میزان تولید و تامین واکسن از محل واردات و کشورهای وادرکننده این محووالت در سال  -  

رفیعی پور: اکثر قریب به اتفاق واکسن های مورد نیاز در ونعت دامداری کشور در داخل تولید می شود، فقط در مورد واکسن های 
کی، هاری، بروسفوز و نیز بیماریهای کفستریدیایی عالوه بر تولید داخفی مقداری واردات از کشورهای فرانسه، پفی واالن تب برف

 .میفیون دز تجاوز نمی کند 15جمهوری چک، هندوستان و ترکیه انجام می شود که البته مجموع واردات این واکسن ها از 
های تولید داخل است که با بهره برداری و توسعه تولید در چند کارخانه اتکای اوفی ونعت دامپروری و دامداری کشور به واکسن 

این موضوع تقویت می شود 98واکسن سازی داخفی در سال  . 
 

آیا اقدامات واکنش سریع سازمان دامپزشکی کشور توانسته در کنترل بیماری های تب برفکی، تب مالت، آنففوانزای پرندگان،  :ایرنا -
داشته باشد؟مشمشه، هاری تاثیر   

رفیعی پور: افزایش و یا کاهش موارد بروز بیماری ها تابع متغیرهای زیادی است که بایستی مبتنی بر اوول عفمی بررسی و 
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واکاوی شود که این امر به طور معمول در پایان سال توسط واحدهای مربوطه در سازمان انجام می گیرد که مبنای تومیم گیری و 
ه های اجرایی سازمان استحتی بازنگری در برنام . 

درودی بیماری تب برفکی گاوی،  17نسبت به سال قبل آن شاهد کاهش  97در سال  GIS بر مبنای اطالعات ثبت شده در سامانه

 25درودی بیماری مشمشه و افزایش  42درودی بروسفوز )تب مالت(، کاهش هشت درودی بیماری هاری، کاهش  23کاهش 
گوسفندی بوده ایمدرودی بیماری تب برفکی  . 

)مهر ماه تاکنون 97-98همچنین در خووص بیماری آنففوانزای فوق حاد پرندگان در موج  از  96-97نسبت به مدت مشابه موج  (

درود کاهش داشته ایم 97درود و از نظر تعداد پرنده معدومی  94نظر تعداد کانون  . 
خسارت بسیار سنگینی به این ونعت وارد کرد و  96در ابتدای سال  در کرم ابریشم که به طور تقریبی« پبرین»همچنین بیماری 

 .قسمت عمده ای از ونعت پرورش کرم ابریشم در استان های پرورش دهنده نوغان از بین رفت
 اما با اقدامات سازمان دامپزشکی کشور از جمفه ترویج و آموزش تولید کنندگان، تخویص یک میفیارد لایر اعتبار جهت خرید مواد

هیچ گونه تففاتی  1397ضد عفونی کننده و اجرای رایگان برنامه ضد عفونی در نوغان داری ها سبب شد تا در دوره پرورش سال 
  .در نوغانداری ها وورت نپذیرد و پرورش دهندگان کرم ابریشم سال بسیار مناسبی را پشت سر گذاشتند

تا ونعت کرم ابریشم دچار مشکل نشودنیز اجرایی شود  98تالش داریم همین اقدامات برای سال  . 
 

ایرنا : با اعمال تحریم های مجدد عفیه ایران آیا در تامین مواد اولیه واکسن و داروهای مورد نیاز بخش دامپزشکی دچار مشکل  -
 هستیم یا خیر؟ آیا راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟

لید نمی شود بنابراین در وورت تشدید تحریم ها در ارتباط با تامین رفیعی پور: در حال حاضر واکسن بیماری هاری در کشور تو
 .این واکسن احتمال آن می رود که با مشکل مواجه شویم

تنها راهکار برای رفع این معضل آن است که انستیتو پاستور ایران، موسسه واکسن و سرم سازی رازی و سایر شرکت های 
ع واکسن بویژه واکسن هاری تالش کنند تا این محوول مورد نیاز کشور در داخل تولید و خوووی تولید کننده واکسن در تولید انوا
 .تامین شود و نیازی به واردات نداشته باشیم

 
چیست و کدام برنامه های شما در  98ایرنا: سیاست ها و برنامه های بهداشتی و نظارتی سازمان دامپزشکی کشور برای سال  -

 اولویت قرار دارد؟ 
در دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی برای مقابفه با بیماری تب برفکی به طور حتم برنامه ویژه ای  98ی پور: برای سال رفیع

خواهیم داشت به طوری که تمامی موارد وقوع بیماری ها در هر نقطه از کشور به دقت بررسی و چرایی و چگونگی وقوع بیماری 
غرافیایی بیماری مشترک بین انسان و دام انجام شوددر راستای کنترل آن در محدوده ج . 

طرح ارزیابی، بررسی اثربخشی واکسن های تب برفکی و مانتیتورینگ پس از مایه کوبی، افزایش دوره های واکسیناسیون هاری، 
انسان و دام تست بیماری مشترک انسان و دام مشمشه برای افزایش سطح پوشش تک سمی ها ، برای کنترل بیماری های مشترک 

استفاده از واکسن های اختواوی در مناطق حساس و وعب العبور کشور، افزایش اقدامات ترویجی و آموزشی در سطح روستاها و 
به شمار می رود 98نیز افزایش هدفمند واکسیناسیون عفیه برخی بیماری های دام از برنامه های مهم سال  . 

رنامه مفی داریم که در بخش طیور برنامه مفی طرح کاهش و کنترل بیماری های ، دو ب 98همچنین در دفتر طیور برای سال 
نیوکاسل و سالمونال و در بخش زنبورعسل با وجود حجم باالی تولید عسل در کشور، رود و پایش کندوها جهت بررسی وضعیت 

 .بیماریهای زنبور عسل به منظور وادرات در دستور کار قرار دارد
  لینک خبر
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 سیب زمینی
 ایرنا  – 23/1/98تاریخ : 

شودزمینی متعادل میقیمت سیب  
های جنوبی کشور، قیمت این محوول زمینی در استانزمینی ایران گفت: با شروع برداشت سیبرئیس انجمن مفی سیب -ایرنا -تهران

شودزودی بازار آن متعادل میو به روند کاهشی به خود گرفته . 

« وگو با خبرنگار اقتوادی ایرنا، افزودروز جمعه در گفت« محمدرحیم نیازی زمینی بر اساس آمار تولید، سیب :

 .موردنیاز کشور تأمین است و کمبودی در این زمینه نداریم
در برداشت این محوول به دلیل  را توق  98و ابتدای سال  97زمینی در اواخر سال وی عفت گرانی اخیر سیب

ها در جیرفت، کهنوج و خوزستان، وادرات به ترکیه، تعطیفی نیروی کار در بخش سورتینگ، بروز مشکالتی بارندگی

ای، افزایش نرخ تمامی محووالت کشاورزی و شایعات بازار برشمردونقل جادهدر سیستم حمل . 
زمینی، امسال این محوول موردنیاز خود را از ه دلیل کاهش تولید سیبزمینی اضافه کرد: ترکیه برئیس انجمن مفی سیب

 .ایران تأمین کرد که البته مقدار آن در حدی نبود که بتواند در گرانی بازار داخفی تأثیر بگذارد
فارس، ماه امسال به کشورهای عراق، ترکیه، حوزه خفیجفروردین 15زمینی از وی گفت: با ممنوعیت وادرات سیب

مهوری آذربایجان و ترکمنستان قیمت این محوول روند کاهشی به خود گرفته استج . 
هزار هکتار  160زمینی در سطح بیش از حدود پنج میفیون ُتن سیب 97ها، در سال نیازی اضافه کرد: بر اساس گزارش

اییزه، بهاره و تابستانه های زمستانه، پاز اراضی کشاورزی کشور تولید شد که بخش عمده این محوول مربوط به طرح

 .است
زمینی کهنوج، زمینی نداریم، گفت: با برداشت و ورود سیبکه مشکل تولید سیباین فعال بخش خوووی با بیان این

شودزودی بازار متعادل میمنوجان، دزفول، جیرفت، گرگان، طارم زنجان، قور شیرین و کشت دوم استان کرمان به . 
های شمالی و جنوبی کشور هنوز قطعی نشده است، های سیل اخیر در استانه میزان خسارتکوی افزود: با وجود این

زمینی نداریمدهد که خسارت چندانی در محوول سیبهای موجود نشان میگزارش . 
در تمامی دنیا مرسوم است که کارخانجات  :نیازی در خووص توسعه ونایع تبدیفی و تکمیفی این بخش اظهار داشت

کنند اما متأسفانه این برای تأمین محووالت موردنیاز خود قبل از کشت، با کشاورزان قرارداد خرید منعقد میفراوری 

 .موضوع هنوز در کشور ما مرسوم نشده است
وی پیشنهاد داد: الزم است که کارخانجات فراوری برای خرید مناسب محووالت خود و حمایت از کشاورزان، محوول 

طی قراردادهایی از کشاورزان خریداری کنندرا قبل از فول کشت  . 
تومان بود که در شب عید و ایام نوروز قیمت  2800زمینی حداکثر به گزارش ایرنا، پیش از این قیمت هر کیفوگرم سیب

تومان رسید 5500تا  4000این محوول نیز برای هر کیفوگرم به  . 
سط وزارت ونعت، معدن و تجارت اعمال شدماه امسال توفروردین 15زمینی از ممنوعیت وادرات سیب . 

زمینی به هزار ُتن سیب 275دهد نشان می 97ماهه سال  9آمار معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در 

هزار ُتن کاهش داشته است 72هزار ُتن، نزدیک  347با وادرات  96کشورهای هد  وادر شده بود که نسب به سال  . 
های اخیر سرانه مور  آن در رود در سالان و برنج یکی از محووالت استراتژیک به شمار میزمینی که بعد از نسیب

کیفوگرم بود 45ایران کمتر از  . 
های همدان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اوفهان، زنجان و زمینی کشور در استانتوجهی از سیباکنون بخش قابلهم

شود که از کیفیت باالتری نسبت به ن محوول به فول پاییز مربوط میشود که عمده حجم تولید ایکردستان تولید می

های گرمسیری برخوردار هستنداستان . 

 
 
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 2۶/1/98تاریخ : 

 شیالت ایران: ذخایر ماهیان خاویاری خزر بهبود نیافته است
مدیرکل بهسازی منابع دریایی شیالت ایران گفت که بررسی ها نشان می دهد با وجود ممنوعیت به کار گرفته شده،  -ایرنا -ساری

 .وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر بهبود چندانی نداشته است
خوانی دریای خزر حوزه فر روز دوشنبه پس از بازدید مراکز تکثیر طبیعی رودخانه ای و حوضچه ای ماهیان استرضا شاهی

مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، آلودگی آب دریا به ویژه در رودخانه های پنج کشور منتهی به دریای خزر و افزایش چشم 
 .گیر وید قاچاق را مهمترین دالیل عدم بازسازی ماهیان خاویاری برشمرد

عالوه بر افزایش آلودگی های ناشی از ورود سموم کشاورزی، فاضالب  :وی با بیان اینکه ماهیان خاویاری رودکوچ هستند افزود
شهری و ونعتی به رودخانه ها، نسل ماهیان خاویاری به دلیل آلودگی های بیش از حد ناشی از فعالیت های نفتی نیز رو به انقراض 

 .رفته است
همه کشورهای حاشیه خزر به شمار می رود به وی ادامه داد: وید بی رویه و غیرمجاز ماهیان خاویاری یکی از معضل های 

 طوریکه 
 .سبب اخالل در فرآیند مدیریت بازسازی شده است

شاهی فر گفت که ارزش باالی وید ماهیان خاویاری و دیگر گونه های نادر دریای خزر انگیزه قاچاقچیان را برای حضور در 
جود مشکل تر می کنددریای خزر افزایش داده و مقابفه با آنان را با امکانات مو .  

میالدی در جفسه روسای جمهوری پنج کشور ساحفی دریای خزر در باکو، وید تجاری ماهیان  2010برای نخستین بار در سال 
شودخاویاری برای پنج سال ممنوع اعالم شد و هر سال هم ممنوعیت در این زمینه تمدید می . 

میالدی ممنوعیت وید تجاری ماهیان خاویاری ادامه یابد 2019تا پایان سال در اجالس سال گذشته نیز تومیم گرفته شد، حداقل  . 
دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان و به لحاظ وجود گونه های با ارزش ماهیان خاویاری از جایگاه ویژه ای در دنیای 

را حفظ کنند آبزیان برخوردار است،گونه هائی که از میفیون ها سال قبل توانستند نسل خویش .  
شیالت ایران در راستای باز سازی و ذخایر ماهیان در معرض خطر به ویژه ماهیان خاویاری بر اساس مووبه شورای عالی محیط 

میفیون لایر، پنج گونه ماهی خاویاری شامل اوزون برون  300زیست جریمه ویدآبزیان دریای خزر از جمفه کوسه ماهی هر قطعه 
میفیون لایر در نظر گرفته است 75میفیون لایر و ماهی آزاد هر قطعه  100رون ، شیپ و چارباش هر قطعه ، فیل ماهی ، قره ب . 

 پیش بینی افزایش چشم گیر تخم ریزی ماهیان رودکوچ خزر **
فروردین  مدیرکل بهسازی منابع دریایی شیالت به افزایش دبی آب رودخانه های شمال ناشی از سیالب اواخر سال قبل و هفته نخست

امسال اشاره کرد و گفت: با توجه به همزمانی مهاجرت ماهیان استخوانی به ویژه گونه سفید به سمت رودخانه ها ، پیش بینی می شود 
 .بازسازی خوبی از این گونه ها طی سال های آینده وورت بگیرد

ب ارزیابی کرد و افزود: امسال فقط ماهیگران شاهی فر فرایند باز سازی ماهیان استخوانی دریای خزر در شمال ایران را مطفو
 .مازندران سه برابر بیشتر از فول وید قبل سه گونه سفید ، کفال و کپور وید کردند

وی به اهمیت گسترش تکثیر مونوعی و طبیعی ماهیان دریای خزر اشاره کرد و گفت: طبق بررسی های عفمی ماهی سفید در 
که به سن بفوغ برسند به مناطق ساحفی زادگاهشان بر می گردند،به همین دلیل وضعیت  هرکجا که متولد شوند پس از سه سال

 .رودخانه های شیالتی منتهی به دریا که زمینه مهاجرت آنان مهیاتر باشد، ماهیگیران همان منطقه بیشترین منفعت را می برند
دران برای انجام تکثیر طبیعی ماهیان دریای خزر مدیرکل بهسازی منابع دریایی شیالت ایران از همکاری جامعه ویادی مازن

قدردانی کرد و گفت: در چهار سال اخیر امنیت مسیر مهاجرت ماهیان سفید و کپور دریایی در بیشتر رودخانه های شیالتی استان 
 .فراهم شده است

روز پس از 45ماهیان در فاوفه حدود  شاهی فر افزود: ماهیان مولد در مناطق امن اقدام به تخم ریزی کرده ، به گونه ای که بچه
 ..رسیدن به وزن یک تا دو گرم به سمت دریا می روند

منطقه رودخانه ای و استخر کنار سواحل دریای خزر در مازندران تکثیر طبیعی ماهیان  41شاهی فر با بیان اینکه امسال در 
پره مازندران با ایجاد استخر کنار دریا بوجود آمده استمرکز تکثیر طبیعی توسط ویادان 27استخوانی در حال انجام است، گفت:  . 

گونه ماهی استخوانی دارد که سفید، کفال و کپور از مهم ترین آنها هستند 15دریای خزر  . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

سردابی را تلف کردهزار تن ماهی  ۳سیالب   
هزار تن ماهی سردابی را در استخرهای  3معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت گفت: بارش های سیل آسا  -ایرنا -شهرکرد

 .پرورش ماهی کشور تف  کرد

م کرد هزار میفیارد لایر اعال 4حسین عبدالحی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، ارزش این میزان ماهی را افزون بر 

  .و اظهار داشت: بخش عمده خسارت ها در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری است
وی توریح کرد: با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت جهادکشاورزی، خسارات وارده در کمترین زمان ممکن پرداخت 

 .خواهد شد
هزار تن برآورد  500را افزون بر 97در سال معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت، میزان تولید ماهی سردابی 

هزار تن میگو و ماهی خاویاری بوده است 45هزار تن ماهی'قزل آال'،  170کرد و افزود: از این میزان  . 
درود ماهی قزل آال در آب شیرین اشاره کرد و گفت: ایران با تولید  16عبدالحی به تولید  هزار تن ماهی قزل آال  170

ه نخست دنیا را دارددر آب شیرین رتب . 
میفیون دالر محوول آبزی از ایران به خارج از کشور وادر شده است 500بگفته وی در سال گذشته نیز افزون بر  . 

وی از تولید محوول خوراک ماهی مورد نیاز مزارع در داخل کشور خبر داد و تاکید کرد: بخشی از تولید مازاد خوراک 

در می شودماهی نیز به کشورهای همسایه وا .  
معاون توسعه آبزی پروری شیالت ایران به منظور بررسی مشکالت پرورش ماهی در قفس استان و خسارت سیالب 

  .درمزارع پرورش ماهی به این استان سفر کرده است
 
  لینک خبر
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 شیالت 
 خبرگزاری فارس  – 27/1/98تاریخ : 

 درمان بیماری لکه سفید میگو کشف شد 
کند و درمان خاوی هم وجود باری به مزارع پرورش میگو وارد میبیماری لکه سفید میگو در ایران و سایر کشورها خسارت زیان

  .ندارد به تازگی دانشمندان مکزیک درمان دارویی برای آن کش  کردند
خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، دانشمندان به تازگی برای بیماری لکه سفید میگو که یک بیماری ویروسی خطرناک به گزارش 

اندهدر مزارع پرورش میگو در ایران و کشورهای دیگر است داروی جدیدی کش  کرد . 
ریک به تازگی روش درمان بیماری خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: محققان دانشگاه مکزیک با همکاری شرکت وکتور ویتا نووسیبی

اندگیرد یافتهای انجام میلک سفید میگو را که براساس ذرات ریز نانویی نقره .  
های این محققان در ژورنال ایمونولوژی تواند هزینه پرورش میگو را بسیار کاهش دهد. یافتهاین محققان معتقدند که این ابداع می
بیماری لکه سفید میگو که یک بیماری ویروسی و مسری برای میگو است به مزارع میگو خسارت ماهی و حفزون انتشار یافته است. 

در تایوان به ثبت رسیده است 1992بار در سال کند و اولینزیادی وارد می .  
پین، سنگاپور، مالزی، فیفیمکزیک، کامبوج، هند، اندونزی، ژاپن،این بیماری برای مزارع پرروش میگو در ایران، چین، آمریکا،

کند. درمان این بیماری برای کشور مکزیک که بزرگترین وادرکننده محوول است تایفند و ویتنام ساالنه خسارت زیادی وارد می
تواند بسیار مهم و حیاتی باشدمی .  

درود به مزرعه  100تا  روز 10تا  2تواند طی شود میگویند زمانی که بخشی از آب مبتال به ویروس این بیماری میدانشمندان می
  .پرورش میگو خسارت وارد کند

درود میگوهای پرورشی را از بین برد 80این بیماری در چین و ژاپن  1993در سال  این بیماری در استان  1384در سال  .

  .بوشهر، ایران تففات سنگینی را برجای گذاشت
گذارند و به همین دلیل بیماری را به عفت رسوب و عدم به جای میهای سفید رنگی را از خود میگوهای آلوده به این ویروس پالک

نامندجذب کفسیم لکه سفید می .  
تواند از طریق افتد. انتقال بیماری بین مزارع و استخر پرورش هم میگسترش این بیماری از طریق حرکت الروهای آلوده اتفاق می

پرندگان و تجهیزات آلوده باشد. پیش از این درمان موفقی برای غفبه بر  ها، حشرات،آب خروجی استخرهای آلوده، از طریق هواده
کردندزا استفاده میها و برخی مواد ایمنیبیماری لکه سفید وجود نداشت و معموال از عواره داروهای گیاهی، ویتامین .  

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 2۴/1/98تاریخ : 

شدهزار تن ماهی کیلکا در دریای مازندران صید ۱8  
معاون وید و بنادر ماهیگیری شیالت مازندران مقدار وید سال گذشته ماهی کیفکا از دریای خزر در استان را  -ایرنا -ساری
میفیارد لایر اعالم کرد490هزار تن به ارزش 18 . 

درود 20حدود 96این مقدار وید نسبت به سال  :به گزارش روز شنبه روابط عمومی شیالت مازندران ، قاسم کریم زاده افزود

 .افزایش نشان می دهد
فروند شناور ویادی کیفکا اشاره کرد و گفت 44معاون شیالت مازندران به فعالیت  درود ماهیان کیفکا وید شده تبدیل به 85 : 

 .پودر ماهی می شود و بقیه پس از فرآوری به موار  انسانی می رسد
درود افزایش درآمد  160و افزود: به لحاظ ارزش اقتوادی، کیفکاگیران تن اعالم کرد  420وی سرانه وید هر شناور را بیش از

داشته اند96نسبت به سال  . 
 

 تعطیفی داوطفبانه وید ماهی کیفکا در دریای مازندران **
ونه کریم زاده گفت: جامعه ویادی کیفکا گیر استان به منظور حفظ وبازسازی ذخایر این گونه های ارزشمند دریای خزر با مشاهده گ

های غیراستاندارد در سبد ویادی در اوج وید و ویادی، تا پایان خرداد ماه امسال به وورت داوطفبانه و آگاهانه ازوید خودداری 
 .کردند

بر اساس تومیم شیالت هر ساله فروردین ماه زمان رسمی تعطیفی وید کیفکاست، اما امسال نیز همانند چند سال گذشته ویادان با 
زی ماهیان ، تا پایان خرداد به وورت داوطفبانه وید را تعطیل و وارد دریا نمی شوندمشاهده تخم ری . 

بازندگی بهاری و ورود آب شیرین رودخانه ها به دریا سبب می شود تا تغذیه ریزپالنکتون ها به عنوان غذای اوفی ماهیان کیفکا 
 . بیشتر شود

هاجم شانه دار به آبهای خزر و نابودی ماهیان کیفکا، وید این گونه آبزی با ورود م 1380بر اساس آمار شیالت ایران ، از سال 
 . کاهش محسوسی یافت

هزار تن کیفکا وید می کردند  100تا پیش از ورود شانه دار مهاجم به دریای خزر ،ویادان استان های مازندران و گیالن ساالنه 
یافتهزار تن کاهش  25اما این میزان در سه سال اخیر به حدود   . 

کیفکا ماهیان مهم ترین غذای بسیاری از جانوران دریایی از جمفه ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است و هرگونه 
 .تهدید برای این گونه آبزی، تهدید برای زنجیره غذایی دریای خزر محسوب می شود

کیفومتر ساحل در دریای خزر را در اختیار دارد338مازندران  ه بر کیفکا، ود ماهیان استخوانی به وورت پره نیز در عالو .

 ..دریای خزر انجام می شود
 لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 2۶/1/98تاریخ : 

ها هم از سیل در امان نماندها در رودخانهریزی ماهیچرخه تخم  
های مختف  کشور گفت: با جاری شناسی و عفوم جوی با اشاره به سیل اخیر در استانرئیس پژوهشگاه مفی اقیانوس -ایرنا -تهران

اندنویب نبودهها هم از تأثیرات منفی سیل بیریزی ماهیهای شمالی کشور، چرخه مهاجرت و تخمشدن سیل در استان . 
و ابتدای سال جدید رخ داد، عالوه بر مختل کردن چرخه  97روزهای پایانی سال به گزارش خبرنگار عفمی ایرنا، سیل اخیر که در 

زیست را برهم زده استزندگی در شهرها و روستاها، چرخه طبیعت و محیط . 
ها، مخابرات، شبکه آب و فاضالب و نیز اموال عمومی و های کشور در حوزه راهدر جریان این سیل عالوه بر ودمه به زیرساخت

ردم، چرخه طبیعی زندگی برخی از موجودات نیز دچار اختالل شده استشخوی م . 
ها، آلود شدن بستر رودخانهاند، در سیل اخیر، عالوه بر گلنویب نماندهها از جمفه این موجودات هستند که از این سیل بیماهی

رده استها را با مشکل مواجه کریزی برخی از ماهیها چرخه تخمخروشان بودن آب رودخانه . 
ها زندگی این موجودات کوچک را با چالش روبرو کرده است، ها و حجم باالی رسوب در ک  رودخانهتخریب بستر رودخانه

دهند امسال شاهد کاهش چشمگیر جمعیت برخی از این آبزیان باشیمای که برخی کارشناسان احتمال میگونهبه . 
وگوی اختواوی با خبرنگار عفمی ایرنا درخووص اثرات روز دوشنبه در گفت شناسی و عفوم جویرئیس پژوهشگاه مفی اقیانوس

ها برای تواند تأثیرات زیادی داشته باشد، اختالل در مهاجرت ماهیسیل بر محیط دریا افزود: سیل و سیالب در محیط دریا می
شته باشدتواند بر اکوسیستم دریای خزر داریزی یکی از تأثیرهایی است که سیل اخیر میتخم . 

« ریزی ها و تخمافتد بر مهاجرت ماهیواسطه سیالب و سیل اتفاق میها بهبیان کرد: تخریبی که در بستر رودخانه« بهروز ابطحی

ها اثرگذار استآن . 
ن تا حدودی شود البته معموالً با توجه به اقفیم منطقه این زماریزی ماهیان گرمابی از بهمن تا خردادماه انجام میوی افزود: تخم

های استخوانی خواهیم بودریزی ماهیمتفاوت است اما آنچه روشن است اینکه امسال شاهد تخم . 
تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشد، چیزهایی که با ورود سیالب و مواد معدنی به محیط دریا می :ابطحی همچنین بیان کرد

ها که در ت و از طر  دیگر مواد آالینده مثل ففزات سنگین و سایر آالیندهشود از یک طر  مواد مغذی اسسیالب وارد دریا می
شوندشوند و وارد دریا میسطح زمین وجود دارند با جاری شدن سل شسته می . 

وی با اشاره به اینکه مطالعه بر روی تأثیرات مثبت و منفی سیل بر دریا در پژوهشگاه شروع شده است گفت: تأثیرات سیل، تأثیرات 
شود، بخش جنوبی دریای خزر به لحاظ دریافت رسوب، عمیق و مهمی است، با جاری شدن سیل حجم زیادی از رسوب وارد دریا می
مراتب بیشتر از های اخیر مقدار رسوب در دریای خزر بهساالنه پذیرای مقدار زیادی رسوب است، امسال با توجه به سیل و بارش

است های متعار  و میانگین ساالنهسال . 
گیری و محاسبه ورود رسوب به دریای خزر از سوی پژوهشگاه شروع شده و امیدواریم تا چهار ماه آینده ابطحی یادآور شد: اندازه

برداری در این خووص استخراج شوداطالعات برای بهره . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

 ماهیگیری اپوزیسیون از آب گل آلود هورالعظیم
همزمان با وقوع سیالب در کشور، شایعات نیز فضای مجازی و رسانه ای را درگیر کرده که از جمفه آنها، ادعای  -ایرنا -تهران

ختف  خوزستان است که رسانه های خارج کارشکنی ونعت نفت در آبگیری هورالعظیم به قیمت وقوع سیالب در شهرها و مناطق م
 .کشور نیز به آن دامن زده اند

که تا چندی پیش مکانی آرام برای همزیستی آب و نفت بود، این روزها به مکانی پرحاشیه و « هورالعظیم»به گزارش ایرنا، تاالب 
 .جنجال آفرین تبدیل شده است

ر و وقوع سیالب در استان خوزستان ادعاهای زیادی مطرح شده مبنی بر ماجرا این است که پس از بارش های شدید هفته های اخی
این که با هد  حفاظت از تاسیسات نفتی مستقر در هورالعظیم از آبگیری کامل این تاالب جفوگیری شده که عالوه بر ایرادات زیست 

 .محیطی باعث افزایش فشار سیالب در سایر مناطق این استان شده است
بخش عمده این انتقادات در ابتدا توسط برخی فعاالن محیط زیست و مسوالن محفی مطرح شد، اما گروه های سیاسی و با وجود اینکه 

اپوزیسیون خارج نشین نیز از این فروت استفاده کرده و تالش کردند تا با دامن زدن به این شایعات از آب گل آلود هورالعظیم برای 
 .خود ماهی بگیرند

 
اتنگاهی به شایع **  

 .فعاالن محیط زیست، شرکت های نفتی را مانع آبگیری بخش های وسیعی از هورالعظیم در سیالب اخیر رودخانه کرخه می دانند
آنها با انتشار تواویری ادعا کرده اند که هنوز بخش های وسیعی از این تاالب خشک است و شرکت های نفتی عمدا مانع ورود آب 

ا فراتر گذاشته و گفته اند که به دلیل جفوگیری از سیالب به هورالعظیم، سیالب روانه شهرها و مزارع به آن شده اند؛ آنها حتی پا ر
 .مردم در سایر مناطق استان خوزستان شده است

همچنین ادعا شده است که شرکت های نفتی اقدام به ساخت جاده های متعدد در تاالب کرده و هورالظیم را به بخش های مختف  تبدیل 
ه اند که این موضوع باعث عدم چرخش آب شده استکرد . 

این ادعاها همراه با تواویر و فیفم های منتشر شده مانند سایر شایعات به سرعت، فضای مجازی و حتی روزنامه ها و رسانه های 
شایعات افزوده اند مکتوب را در نوردیده اند؛ در این میان، رسانه های مستقر در خارج نیز با پرداختن به این سوژه، به حجم . 

 
 هورالعظیم کجاست؟ **
های اضافه اروندرود تشکیل و در غرب استان خوستان و در مناطق های اضافه رود کرخه و بخشی از آبتاالب هورالعظیم از آب

 .مرزی مشترک با عراق واقع شده است
مساحت مشخص شده این تاالب ازسوی اداره کل محیط رسد؛ تدریج عمق در وسط آن به چند متر میژرفای این تاالب کم است، اما به

118زیست خوزستان به عنوان تاالب حدود    .هکتار است 
تاالب هورالعظیم یک تاالب مشترک با عراق است که بخش عمده آن نیز در داخل کشور عراق قرار دارد، از این رو احیای کامل آن 

 به همکاری این کشور همسایه نیز بستگی دارد
 

تی ها در هورالعظیم چه می کنند؟نف **  
پنج میدان نفتی مهم کشور شامل آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی در منطقه هورالعظیم در 

 .مرز مشترک با عراق قرار دارند
فتی کشور در سال های اخیر در منطقه نکته مهم این است که میدان های آزادگان و یادآوران به عنوان بزرگترین میدان های ن

 .هورالعظیم کش  شده اند
هزار بشکه در روز افزایش یافته و میزان درآمدزایی از این میدان ها  350حجم تولید نفت از میدان های نفتی غرب کارون به حدود 

میفیارد دالر می رسد 10نیز به ساالنه  . 
دشت آزادگان، استان خوزستان برای عمفیات حفاری به مدت در اختیار وزارت بیش از هفت هزار هکتار از اراضی مفی واقع در 

متر از نقطه استخراج به  250ها با شعاع هبرداری از محل هریک از چانفت قرار گرفته است که پس از قطعیت استخراج نفت، بهره
سال به وزارت نفت واگذار شد 30مدت  . 
و آزادگان  2و 1 شود که طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی در حوضچهتقسیم میتاالبی هورالعظیم به پنج حوضچه  حوزه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

و یاران  4واقع شده است، میدان نفتی یاران شمالی در نوار مرزی ایران و عراق در حوضچه شماره  5و  4، 3جنوبی در حوضچه 
واقع شده است 5جنوبی در حوضچه شماره  . 

 
العظیم را چه کسی ساخت؟خاکریز ها و جاده های هور ****  

از جمفه ادعاهای مطرح درباره هورالعظیم این است که با هد  اکتشا  و استخراج نفت اقدام به ساخت جاده های عریض و متعدد و 
 .خاکریز در این تاالب شده که تکه تکه شدن هور را به دنبال داشته است

« ت در این باره گفت: در روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده بود که معاون پشتیبانی شرکت مهندسی و توسعه نف« عبدهللا طوا 

انفجار دایک )خاکریز( مرزی با هد  جفوگیری از ورود آب به تاسیسات نفتی وورت گرفته است در حالی که ما خود برای این 
 .اقدام از سپاه درخواست کرده بودیم

ا تخریب کنند، اما ونعت نفت هیچ مانعی برای توسعه منطقه نیست و ها در زمین بیگانگان تالش دارند که نفت رطوا  گفت: برخی
 .شاید اگر این انفجارها وورت نمی گرفت، هویزه، رفیع و دشت آزادگان به وورت کامل زیر آب می رفت

ورهای وی درباره ساخت جاده ها نیز گفت: زمان جنگ برای عمفیات های بدر و خیبر، نیروهای نظامی راه هایی را به سمت مح
 .عمفیاتی ایجاد کردند که یکی از این راه ها دژ امام رضا)ع( است

های یک تا طوا  توریح کرد: با وجود این راه ها یک سوم هورالعظیم محدود به جاده شهید باکری و جاده اکتشا  شده و حوضچه
 .پنج در آن قرار گرفته است

 130که منابع آب شیرین به سمت عراق منتقل نشود، یک دایک  تومیم گرفت برای این 1372وی ادامه داد: دولت در سال 

کیفومتری در این منطقه احداث کند ولی متاسفانه عده ای در فضای مجازی ادعا کردند که این جاده را نفت احداث کرده که این یک 
 .باور اشتباه است

ال ها تنها جاده شهید همت را آسفالت و ترمیم کرده و معاون پشتیبانی شرکت مهندسی و توسعه نفت ادامه داد: شرکت نفت در این س
تاکنون نیز آبگیری این منطقه آغاز شده که حوضچه های سه، چهار و پنج به وورت کامل آبگیری شده است 1395از سال  . 

سعه میدان های نفتی وی اظهار داشت: در این دوسال بیشترین میزان توسعه را در میدان نفتی آزادگان جنوبی داشته ایم و هیچگاه تو
 .و تولیدات مانعی برای آبگیری هور نبوده است

طوا  گفت: در حال حاضر و با توجه به سیالب اخیر پنج حوضچه طبیعی در هورالعظیم و تمام بخش های تاسیسات نفتی این منطقه 
تپر آب شده و تنها برای جفوگیری از خسارت های احتمالی برخی از تاسیسات جابه جا شده اس . 

وی توریح کرد: در چند روز گذشته با توجه به فشار سیالب به منطقه جنوب غربی و جفوگیری از آسیب های بیشتر به مردم منطقه، 
 .آب را به سمت زمین های اطرا  هدایت کردیم تا حجم آب ورودی به شهر رفیع کاهش یابد

یع، بستان و سابفه فاوفه زیادی با هور ندارند و همه ساله هر شهرهای رف :معاون پشتیبانی شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( گفت

 .زمانی که سطح آب به دلیل سیالب و یا بارش ها به وورت طبیعی باال آمده، آب به سمت شهرها پیشروی کرده است
 

 مانعی برای آبگیری هورالعظیم ایجاد نشده است **
گفت وگو با خبرنگار اقتوادی ایرنا، درباره انتقاد برخی فعاالن محیط فروردین در  17مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در 

زیست مبنی بر مخالفت شرکت های نفتی فعال در منطقه غرب کشور برای آبگیری کامل تاالب هور العظیم گفت: هیچ مانعی در 
ین حوضچه های ایجاد شده در هور را مسیر جریان آزاد آب در منطقه هور ایجاد نشده و هر جا که الزم باشد دریچه های ارتباط ب

 .باز کرده و حتی اقدام به شکافتن جاده های خاکی کرده ایم
هزار بشکه در روز افزایش یافته،  350سال اخیر که میزان تولید از میدان های مشترک غرب کارون به حدود  2دهقانی افزود: در 
ن می دهد افزایش تولید نفت همزمان با بهبود شرایط محیط زیست، درود هور آبگیری شده که این موضوع نشا 90تقریبا بیش از 
 .تحقق یافته است

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره چرایی عدم آبگرفتگی بخشی از نقاط هور، گفت: این موضوع ناشی از ا ختال  
 . ارتفاع زمین طبیعی در منطقه هور است

 
سوی منطقه هور کذب استمخالفت نفت با هدایت جریان آب به **  

سوی منطقه هور ضمن شرکت مفی نفت ایران نیز در پی انتشار برخی شایعات مبنی بر مخالفت ونعت نفت با هدایت جریان آب به
ای مبنی بر حفظ تاسیسات نفتی )که البته آن هم متعفق به مردم است( به بهای وارد شدن هرگز فشار و اراده»تکذیب آنها، اعالم کرد: 

ها در این باره به شدت باره اتخاذ نشده و نخواهد شد. بنابراین همه شایعهسارت و آسیب به مردم اعمال نشده و تومیمی هم در اینخ
شودتکذیب می .» 
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های هیئت دولت و ریاست جمهوری تمام شرکت مفی نفت خاطر نشان کرد: براساس دستورهای وزیر نفت در چارچوب سیاست
وطنانی که در معرض خطر و آسیب قرار دارند تحت هدایت ستاد مدیریت ر خوزستان برای کمک به همامکانات ونعت نفت د

 «.بحران استان بسیج شده است
 

های زیست محیطی دولت یازدهماحیای تاالب هورالعظیم از موفقیت **  
و برای رسیدن به نفت تاالب به تدریج  آب روی تاالب هورالعظیم بسته 89و  88های متاسفانه در دولت های نهم و دهم و در سال

92خشک شد بطوری که تاالب هورالعظیم در سال  به طور کامل خشک بود، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه این دولت  
 .به مسایل زیست محیطی، روند احیای آن از سرگرفته شد

در محدوده تاالب هورالعظیم در پایان دوره دولت اوالحات  به گفته رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه اکتشا  نفت
ها موافقت شد، اما متاسفانه با تغییر دولت مشروط به این بود که تاالب خشک نشود و آسیب نبیند و با قید این شرط با برخی از طرح

( )ایجاد خاکریز( شد و مانع ورود آب شدند« دایک بندی»های نهم و دهم( تاالب دولت . 
ومه ابتکار گفت: متاسفانه در دولتمعو های نهم و دهم برای رسیدن به نفت، تاالب هورالعظیم را خشک کردند که این موضوع 

های موثر وزارت نفت در دولت یازدهم، بخش عمده این تاالب روی افزایش گرد و غبار در جنوب کشور تاثیرگذار بود، اما با اقدام
هش گرد و غبار در آن منطقه داشته استآبگیری شده که تاثیری بسزا در کا . 

کنند که اتفاق خاوی در این تاالب بینند و دائم تکرار میبه گفته ابتکار، در بحث تاالب هورالعظیم برخی نیمه خالی لیوان را می
 .نیفتاده، در حالی که بیش از نیمی از این تاالب با همکاری وزارت نفت در دولت یازدهم آبگیری شده است

های گسترده دیگری نیز در این باره گفت گفت: دولت یازدهم همسو با حفاظت از محیط زیست، اقدام 96تیر  12س جمهوری در رئی
درود سطح این تاالب را آب فرا  80ها بیش از انجام داده که از جمفه آن احیای تاالب هورالعظیم است و امروز به واسطه این اقدام

 .گرفته است
در مراسم گرامیداشت روز زمین پاک و معرفی واحدهای ونعتی و خدماتی سبز گفت:  94ر نفت، اردیبهشت سال بیژن زنگنه، وزی

شد، من های نفتی کارون به وزارت نفت ارسال شد که اجرای آن منجر به خشک شدن تاالب هورالعظیم میای در مورد میدانپروژه

دانمبه آیندگان میبا این موضوع مخالفت کردم چون اجرای آن را خیانت  . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 2۵/1/98تاریخ : 

 توسعه همکاری ایران و عمان در زمینه های آبزی پروری، صید و صیادی
ظرفیت های خوبی برای همکاری های مشترک شیالتی دارند و در  رئیس سازمان شیالت ایران گفت: ایران و عمان -ایرنا  -تهران 

زمینه های انتقال دانش فنی و تجربیات در بخش های آبزی پروری، وید و ویادی، فرآوری، بهبود کیفیت و وادرات می توانند 
 .توسعه مناسبات داشته باشند

« معاون وزیر در امور ماهیگیری کشور عمان و هیات « یحمد بن سعید العوف» روز یکشنبه در دیدار « نبی هللا خون میرزایی

همراه با وی در محل سازمان شیالت ایران افزود: کشور سفطان نشین عمان دارای مشترکات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتوادی 
ت های شیالتی بین دو و امنیتی با جمهوری اسالمی ایران است و در گذشته مراودات خوبی در زمینه هم افزایی در حوزه های فعالی

 .کشور انجام شده است
وی هد  از سفر هیات عمانی به ایران را ادامه همکاری های پیشین و بازدید از توانمندی های بخش های دولتی، تحقیقاتی، اجرایی، 

 .تشکل ها و بخش خوووی و زیرساخت های موجود عنوان کرد
 50هزارتن ماهی گرمابی و سردآبی،  500یران گفت: اکنون ساالنه نزدیک به معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تولیدات شیالتی ا

هزارتن پرورش ماهی در  15هزارتن میگوی پرورشی، سه هزارتن گوشت ماهیان خاویاری، پنج تن خاویار پرورشی، بیش از 
میفیون قطعه ماهیان زینتی از محل آبزی پروری در کشورما تولید می شود 200قفس، نزدیک به  .  

هزارتن از آبهای اقیانوس  170هزارتن ماهی و میگو از وید ساحفی و فراساحفی، بیش از  770وی توریح کرد: ساالنه بیش از 
هزارتن وید آبزیان کفزی انجام می شود که رقم قابل توجهی است 330هند، بیش از  . 

رخانه های فرآوری، افزایش سرمایه گذاری های گسترده و به گفته وی، وید تن ماهیان با قالب، افزایش وید فانوس ماهیان، تعدد کا
 .استفاده از نیروهای بومی تربیت شده در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است

خون میرزایی اظهارداشت: امروز ایران آمادگی سرمایه گذاری های مشترک با عمان را در زمینه شیالتی دارد و می تواند تجربیات 
ردهای تحقیقاتی خود را در اختیار طر  عمانی قرار دهداجرایی ، دستاو . 

کشور خواستار دریافت مجوزهای ویادی در سواحل  2به گزارش ایرنا، مسئوالن شیالتی ایران در این دیدار برای اقدام مشترک بین 
 .کشور پادشاهی عمان، کاهش نرخ های تعرفه گذاری و جایگزینی برای ارز تعرفه گذاری شدند

 
ان خواستار واردات ماهی و میگوی خشک از ایران عم **  

معاون وزیر در امور ماهیگیری کشور عمان در این دیدار وید و ویادی عمان را سنتی معرفی کرد و « حمد بن سعید العوفی »

شد درود ر 50نزدیک  2017هزارتن بود که نسبت به سال  553مجموع تولید وید و پرورش آبزیان کشورش  2018گفت: سال 
 .یافت

وی افزود: اکنون عمان بخشی از میگو و ماهی مورد نیاز خود را به شکل خشک از امارات وارد می کند که می توان از ظرفیت 
 .ایران برای واردات میگو و ماهی خشک استفاده کرد

ار سال قبل در سفری که به مسقط را برای گسترش روابط تجاری و تبادل اطالعات شیالتی یادآورشد و گفت : چه -وی تالش تهران 
چابهار ایران داشتم، توانمندی ها و تجارب جمهوری اسالمی را از نزدیک در بخش وید، ویادی و کارخانجات فرآوری مشاهده 

کشور باشد 2کردم و معتقدم همکاری در حوزه های بین المففی مانند سازمان فائو و دیگر سازمان ها می تواند به نفع  . 
در امور ماهیگیری عمان با بیان اینکه کشور متبوعش در پرورش میگو و ود  فعالیت دارد، اظهارداشت: توسعه  وی معاون وزیر

برنامه های وید و ویادی و آبزی پروری وپرورش ماهی در قفس و توسعه پرورش ماهی سالمون را عمان آغاز کرده که می تواند 
زارتن برسانده 300به یک میفیون و  2023تولیداتمان را تا سال  .  

 300کارخانه فرآوری است و حدود  100هزار شناور کوچک،  23هزار ویاد فنی،  50وی اظهار داشت: شیالت عمان دارای 
  .کشور همجوار آسیای میانه، اروپا ، ویتنام و برزیل انجام می شود 63هزارتن وادرات ماهی به 

کشور شرکت های مشترک با ایران تشکیل شود تا عمان از کشتی  2وی توریح کرد: قرار است با کمک بخش خوووی و دولتی 
های بزرگ وید و ویادی ایران که در اقیانوس هند، وید وسیعی دارد، و همچنین توسعه ونایع تبدیفی و تکمیفی از ماهی هایی که 

  .وید می کنند در کارخانه های فرآوری برای ونایع غذایی استفاده کند
کشور خواستار دریافت مجوزهای ویادی در سواحل  2ین دیدار مسئوالن شیالتی ایران برای اقدام مشترک بین به گزارش ایرنا، در ا

 .کشور پادشاهی عمان ، کاهش نرخ های تعرفه گذاری و جایگزینی برای ارز تعرفه گذاری شده است
 لینک خبر 
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 شیالت 
ایرنا  – 17/1/98تاریخ :   

درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای مازندران 200افزایش   
فروردین بسته شده است که  17پرونده وید ماهیان استخوانی از دریای خزر در مازندران در حالی از امروز شنبه  -ایرنا  -ساری 

ذاشتند ، آماری که نسبت به فول وید سال ویادان سال پربرکتی را با وید هفت هزار تن انواع ماهی پشت سر گ دستکم  96-97
درود افزایش نشان می دهد 200  . 

شرکت تعاونی و به شیوه ' پره ' در آب های ساحفی خزر وید می  54به گزارش خبرنگار ایرنا ، ویادان مازندرانی که در قالب 
ا خارج کردن تور و دیگر ادوات ویادی ، ساحل را برای یک کنند ، آخرین پره کشی را دیروز جمعه انجام دادند و پس از آن نیز ب

ماهه ترک کردند 6دوره  . 
مهر و یک هفته زودتر 15فول وید ماهیان استخوانی در مازندران که همه ساله از دهه سوم مهر ماه آغاز می شد ، سال پیش از 

ایجاد شود شروع شد تا زودتر نیز به پایان برسد و فروت کافی برای تخم ریزی ماهیان . 
 96-95اواخر ماه مهر و فول وید  97-96امسال فول وید دستکم سه هفته زودتر از سال های پیش پایان یافت . فول وید سال 

 .نیز دهه اول اردیبهشت ماه پایان یافته بود
ده است ، عفت آن را فراهم اداره کل شیالت مازندران با اعالم این که امسال زمان وید ماهیان استخوانی در دریای خزر تمدید نش

 .آوردن فضای امن برای تخم ریزی و احیای گونه های ماهیان در دریا خزر برشمرد
مدیرکل شیالب مازندران هم اعالم کرد که از امروز هرگونه پهن کردن تور در دریا برای وید ماهیان استخوانی تخف  آشکار 

 .محسوب می شود
اینکه ویادان مازندرانی در فول وید سال ولی هللا محمدزاده وی با اشاره به  حدود هفت هزار تن ماهیان استخوانی وید  97-98

تن بود 300هزار و  2میزان وید شرکت های پره در آب های ساحفی مازندران تنها  97-96کردند گفت که در فول وید  . 
ن استخوانی برآورد و افزود : ارزش اقتوادی تن وید ماهیا 130مدیرکل شیالب مازندران سهم هر پره ویادی را امسال بیش از 

میفیارد تومان است 250این میزان ماهی  . 

درود وید ویادان مازندرانی ماهی سفید و بقیه هم شامل کفال ، کپور و دیگر گونه ها بوده است 70وی گفت که   . 
 لینک خبر
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 شکر
 ایرنا  – 22/1/98تاریخ : 

 سیالب خسارات جدی به مزارع نیشکر هفت تپه وارد کرد
مدیر عامل شرکت کشت و ونعت نیشکر هفت تپه گفت: بارندگی و سیالب به مزارع نیشکر و زیرساختهای این  -ایرنا  -دزفول 

از مزارع وجود نداردشرکت خسارت جدی وارد کرده است به طوریکه امکان برداشت محوول نیشکر  . 
به  97امید اسدبیگ پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به خسارت وارده به این شرکت بزرگ تولید شکر در تابستان 

دلیل اعمال محدودیت کشت به عفت تامین نشدن آب مورد نیاز بیان داشت: در حالیکه در تابستان پارسال این شرکت با تنش آبی 
درود کاهش سطح زیر کشت نیشکر را داشت، بارش سیل آسای باران در  35شده و به ناچار حدود سه هزار هکتار معادل  مواجه

( تاکنون خسارت جدی به مزارع نیشکر و سایر کشت های این شرکت وارد  1398تا فروردین  97سال زراعی جاری ) مهرماه 
 .کرده است

تپه اظهار داشت:بارندگی های متوالی سال زراعی جاری تاکنون روند تولید شکر در مدیر عامل شرکت کشت و ونعت نیشکر هفت 
شرکت هفت تپه را مختل کرده و به دلیل آب گرفتگی مزارع و گل آلود بودن مزرعه امکان برداشت نیشکر از مزارع وجود ندارد و 

ه و بعضا ارزش برداشت را نیز ندارندمزارع نیشکر حالت اسیدی به خود گرفته و درود قند آنها به شدت کاهش یافت . 
درود مزارع نیشکر  15اسد بیگ افزود: از زمان آغاز برداشت محوول نیشکر از مزارع هفت تپه از نیمه دوم پارسال تاکنون تنها 

 .برداشت شده و به دلیل رطوبت باالی خاک امکان ورود ماشین آالت کشاورزی برای برداشت محوول از مزرعه وجود ندارد
هزار تن نیشکر از مزارع این شرکت در سال زراعی جاری شده بود این رقم به  550وی بیان داشت: در حالیکه پیش بینی برداشت 

دلیل خشکسالی تابستان پارسال همچنین سیالب و بارندگی سال زراعی جاری به شدت کاهش یافت ضمن اینکه عمفکرد مزارع 
تن در هکتار به  75برداشت شده نیز از  کاهش یافته است که شرکت کشت و ونعت نیشکر هفت تپه از این بابت به شدت دچار  55

 .خسارت شده است
مدیر عامل شرکت کشت و ونعت نیشکر هفت تپه مجموع مزارع باقیمانده قابل برداشت این شرکت را در حال حاضر پنجهزار و 

سطح مزارع به دلیل سیالبی شدن مزرعه وجود نداردهکتار عنوان کرد و گفت: هم اکنون امکان برداشت محوول از  500 . 
اسدبیگ با تشریح فعالیت های مستمر امکانات و نیروهای این شرکت بمنظور خدمت رسانی و کاهش خسارتهای ناشی از سیل به 

این شرکت روستاهای همجوار شرکت گفت:با وجود تحمیل خسارتهای سنگین ناشی از سیل اخیر به زیرساخت ها و مزارع نیشکر، 
 تمامی امکانات خود اعم از ماشین آالت سبک و سنگین و نیروی انسانی در اختیار مدیریت بحران

 .شوش قرار داده و در راستای امداد رسانی به مردم منطقه بسیج کرده است
ی تعفی  دامهای وی افزود: همچنین با ایجاد کمپ اقدام به اسکان خانوارهای سیل زده و اختواص بخشی از مزارع شرکت برا

 .روستاییان اطرا  شرکت نموده ایم
اسد بیگ در ادامه به تشریح آخرین وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان این شرکت بزرگ تولید شکر کشور اشاره کرد و با 

ت فوق و کاهش میفیارد لایر حقوق و حق بیمه از سوی این شرکت پرداخت می شود گفت: با وجود مشکال 110بیان اینکه ماهانه 
تولید شکر ، این شرکت با برنامه ریزی موفق به پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان شده ایم به طوریکه این شرکت بدهی معوقه 

مربوط به کارکنان ندارد ، حقوق ، عیدی و پاداش کارکنان پرداخت شده و بخشی نیز که تاکنون پرداخت نشده بزودی پرداخت خواهد 
 .شد

هزار هکتار نیشکر و دیگر محووالت  12هزار هکتار و سطح زیر کشت ساالنه بیش از  24هفت تپه با وسعت  شرکت نیشکر
کشاورزی و چندین کارخانه یکی از بزرگترین مجتمع های تولیدی استان خوزستان و کشور است که نقش مهمی در تولید، اشتغال و 

 .رونق اقتوادی منطقه دارد
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
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 صادرات و واردات
 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

 واردات سویا بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی ممنوع شد
کشاورزی به گمرک ایران، واردات هرگونه براساس اعالم معاونت توسعه بازرگانی و ونایع کشاورزی وزارت جهاد  -ایرنا -تهران

دانه سویا»و « کنجاله سویا»  .مشروط به کسب اجازه از وزارت جهاد کشاورزی شد «
از سوی « دانه سویا»و « کنجاله سویا»به گزارش روز سه شنبه ایرنا، طبق اعالم گمرک، وزارت جهاد کشاورزی هرگونه ترخیص 

از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده استاین نهاد را مشروط به ارائه تاییدیه  . 
براساس این نامه، عفت منوط کردن ترخیص سویا به اجازه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، انحرا  در قیمت 

های مووب اعالم شده استکنجاله سویا نسبت به قیمت . 
هزار تن دانه های روغنی به کشور خبر داد که سهم  133ن و میفیو 2از واردات  97به گزارش ایرنا، گمرک ایران دیماه سال 

هزار تن بوده است ۶1کنجاله سویا، یک میفیون و  . 
میفیون دالر اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال  ۴1حدود یک میفیارد و  97ارزش دانه های روغنی وارد شده به کشور در سال 

، رشد چهار درودی داشته است9۶ . 
  لینک خبر
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 وادرات و واردات
 خبرگزاری فارس  – 18/1/98تاریخ : 

میلیارد دالر دانه روغنی  ۳میلیون تن محصول کشاورزی و واردات  ۶صادرات   
انجام  96میفیارد دالر دانه روغنی در سال  2.9کشاورزی و واردات  میفیون تن وادرات محووالت 6بانک مرکزی گزارش داد 

  .شده است
در بخش   را گزارش داده که 96به گزارش خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی به تازگی تحوالت اقتوادی در سال 

 .کشاورزی به موارد زیر اشاره شده است
 کشاورزی*

 وضعیت بارندگی
-96)سال آبی  1396تا پایان شهریور ماه  1395ت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزشهای جوی از مهر ماه براساس آمار شرک
درود و در مقایسه با سال آبی گذشته  6.9متر بود که در مقایسه با میانگین دوره بفندمدت میفی 233.2( معادل 1395 درود  13.7
دهدکاهش نشان می . 

 تولید محووالت کشاورزی
ساس اطالعات وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید محووالت کشاورزی شامل محووالت زراعی، باغی، دامی و شیالت در برا

درود کاهش داشت 0.01معادل  1395میفیون تن بود که نسبت به سال  118.7معادل  1396سال  . 
  

 بورس کاالی کشاورزی
هزار میفیارد لایر و  33.1در بورس کاالی ایران به ترتیب حدود ،کل ارزش و حجم معامالت محووالت کشاورزی  1396در سال 
دهد. در سال مورد بررسی، درود افزایش نشان می 18.0و  17.7میفیون تن بود که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب  3.0

جم مبادالت کاالهای باالترین سهم از حجم و ارزش مبادالت محووالت کشاورزی به گندم اختواص داشت. به دلیل افزایش ح
به  1395درود در سال  9/9کشاورزی در بورس کاالی ایران، سهم کاالهای کشاورزی مبادله شده از کل مبادالت در این تاالر از 

افزایش یافت 1396درود در سال  11.1 . 
های مالی از بخش کشاورزی حمایت  
هزار میفیارد  492.9تباری غیر بانکی به بخش کشاورزی معادل هـا و موسسات اع،کل مبفغ تسهیالت پرداختی بانـک1396در سال 

درود  8.0، بخش کشاورزی 1396دهـد. بـر ایـن اساس در سال درود افزایش نشان مـی 5.6  لایر بود کـه در مقایسـه بـا سال قبل
های اقتوادی را به خوداز تسهیالت پرداختی بـه کـل بخش رود از تسهیالت پرداختی شبکه د 68.7اختواص داد. در ایـن سال   

وورت گرفت  بـانکی بـه بخش کشاورزی بـا هـد  تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتوادی ایـن بخش . 
هزار میفیارد لایر تسهیالت بـه بخشهای دولتـی و  388.4این بانـک مبفغ  1396براساس گزارش بانک کشاورزی، در سال 

درود شـامل  87.4دهـد. از ایـن میـزان، درود افزایش نشان می 16.3سال گذشته   نمود که نسبت بـهغیردولتی اقتواد پرداخت 
درود  88.9های غیرتکفیفی بود و بقیـه از محل تسهیالت تکفیفـی، وجوه اداره شــده و قراردادهــا پرداخت شــد. پرداخت
ها اختواص یافتفعالیتهای مرتبط و بقیه به سایر بخشتسهیالت پرداختــی بانــک کشاورزی به بخش کشاورزی و   از . 

درود( از تسهیالت بانک کشاورزی در قالب عقود  77.9درود )در مجموع معادل  17.6و  60.3، بــه ترتیب 1396در سال 
 .مشارکت مدنی و فروش اقساطی پرداخت گردید

قیمت کفیه محووالت زراعـی مشـمول خریـد تضمینی  ،بـا هـد  حمایت مـؤثرتر از بخش کشاورزی، 1395-96در سال زراعی 
نسبت به سال زراعی قبل با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به دانه کفزا بـود کـه نسبت به 

درودی برخوردار بود 10سال قبل، از رشد  . 
 1395-96های وارده بـه کشاورزان در سال زراعـی بابت خسارتبراساس گـزارش وندوق بیمـه کشاورزی، کـل غرامـت پرداختی 

هزار میفیارد لایر بالغ گردید که بخش باغات و زراعـت بـه ترتیب با  11.1درود افزایش نسبت به سال زراعـی قبـل بـه  23.5با 
یز همانند سالهـای گذشـته بخشی درود، بیشترین سهم از غرامت پرداختی را به خود اختواص دادند. در این سال ن 24.3و  50.8

از این غرامت پرداختی از محل حق بیمه پرداختـی توسـط کشاورزان و بخشی دیگر توسط دولت و بانک کشاورزی )در وورت 
شودتأمین می (عدم پرداخت به موقع توسط دولت . 

 تجارت خارجی بخش کشاورزی
میفیون  6.1حدود  1396بر اساس گــزارش وزارت جهاد کشاورزی و مبتنی بــر اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال 

میفیـارد دالر بـه خارج از کشور وادر شد که در مقایسه با سال قبل از نظر مقدار  5.6تن انواع کـاالی کشاورزی بـه ارزش 
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 929دهد. میانگین ارزش هر تن کاالی کشاورزی وادراتی نیز درود کاهش نشان می 0.6درود افزایش و از نظر ارزش 4.7
دهددرود کاهش نشان می 5.0دالر بود که نسبت به سال قبل معادل  . 

 
میفیارد دالر وارد کشور شد کـه نسبت به سال قبل  10.3میفیون تن محووالت مختفـ  کشاورزی به ارزش  19.3در این سال حدود 

دهـد. متوسط ارزش هـر تـن کـاالی وارداتـی کشاورزی درود افزایش نشان می 17.6درود و از نظر ارزش  9.7دار از نظر مق
دهددرود افزایش نشان می 7.2دالر بود که نسبت به سال قبل  535حدود  . 

 
دالر وارد کشور شد که در میفیارد  3.4میفیون تن غالت شامل گندم، برنج، جو و ذرت به ارزش  11.4،در مجموع  1396در سال 

دهددرود افزایش نشان می 22.0و  11.7مقایسه با سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب  . 
،کسری تراز بازرگانی این بخش در مقایسه 1396تحوالت ناشی از واردات و وادرات محووالت کشاورزی موجب شد که در سال 

درود افزایش یابد و به  51.0با سال قبل   5.7میفیارد دالر برسد. در میان زیربخشهای کشاورزی، گروه محووالت زراعی با  4.7
 .میفیارد دالر، بیشترین کسری تراز بازرگانی را به خود اختواص داد

دهنده کاهش کسری تراز بازرگانی این بخش در نشان 1392-95بررسی تحوالت تجارت خارجی بخش کشاورزی طی سالهای 
درود کاهش داشته است. لیکن،  21.9باشد؛ به طوری که کسری تراز بازرگانی به طور متوسط ساالنه سالهای دوره مذکور می

 51.0،کسری تراز بازرگانی این بخش با  1396تحوالت ناشی از واردات و وادرات محووالت کشاورزی موجب شد که در سال 
یب خوداتکایی بررسی ساختار تولید، واردات و وادرات غالت میفیارد دالر برسد. ضر 4.7درود افزایش در مقایسه با سال قبل به 

 1387-96دهنده آن است که متوسط ضریب خوداتکایی غالت عمده طی سالهای )شامل گندم، برنج، جو و ذرت( در کشور نشان
توسط ساالنه ،به طور م 1387-96باشد. وابستگی کشور به واردات غالت موجب شده است که طی سالهای درود می 60.6معادل 
میفیارد دالر ارز جهت واردات غالت اختواص یابد 4.1حدود  . 

-96باشد؛ به طوری که طی سالهای ضریب خوداتکایی دو محوول گوشت قرمز و گوشت مرغ از شرایط مناسبی برخوردار می
ه است. بررسی وضعیت درود بود 100.4و  87.1، متوسط نسبت ساالنه تولید داخفی به مور  این محووالت به ترتیب 1387

های دهد که ضریب خوداتکایی در تولید دانههای آن طی سالهای اخیر نشان میهای روغنی و فرآوردهعمفکرد تولید و تجارت دانه
گردد؛ به های روغنی و روغن نباتی خام در سطح پایین قرار دارد و عمده نیاز کشور از طریق واردات تأمین میروغنی، کنجاله دانه

های روغنی، انواع کنجاله درود از دانه 26.8و  36.1، 34.2، به طور متوسط به ترتیب تنها 1387-96ری که طی سالهای طو
های روغنی و روغن نباتی خام از محل تولید داخفی تأمین شده است. شرایط مزبور سبب شده است که به طور متوسط ساالنه دانه
های آن اختواص یابدهای روغنی و فرآوردهمیفیارد دالر ارز جهت واردات دانه 2.9 . 

  لینک خبر
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 وادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 30/1/98تاریخ : 

  ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال لغو شد
را « لغو ممنوعیت وادرات سیب درختی و پرتقال»ای با رئیس کل گمرک ایران موضوع وزیر ونعت، معدن و تجارت در مکاتبه

  .اعالم کرد
، به نقل از گمرک ایران، رضا رحمانی وزیر ونعت، معدن و تجارت در گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
ردرا اعالم ک« لغو ممنوعیت وادرات سیب درختی و پرتقال»ای با رئیس کل گمرک ایران موضوع مکاتبه . 

در این مکاتبه آمده است: احتراماً با توجه به ضرورت استمرار تولید و تنظیم بازار کشور، مقتضی است نسبت به اعمال ضوابط زیر 

 :برای کاالهای تعیین شده اقدام الزم وورت پذیرفته و موارد به گمرکات اجرایی کشور ابالغ گردد
 

 لینک خبر
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 وادرات و واردات
خبرنگاران جوان  – 25/1/98تاریخ :   

  هزار راس دام زنده از چابهار به کشور ۶۳واردات 
هزار راس دام زنده از طریق بندر چابهار به کشور خبر داد ۶3رفیعی پور از ورود بیش از  .  

،گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش پور رئیس سازمان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عفیرضا رفیعی  

زنده از طریق دریا حمل و در بندر چابهار مراحل قرنطینه و بهداشتی آن طی  دامپزشکی اظهار کرد: طبق مووبه این سازمان دام
شود که این موضوع در حال انجام استشود و پس از کشتار، گوشت استحوال شده به داخل کشور ارسال میمی . 

های همسایه فعال ان با کشوروی با اشاره به اینکه مرز آبی سیستان و بفوچستان فروتی برای واردات دام است، گفت: مرز این است
توان برای سرمایه گذاری و وادرات دام و طیور استفاده کرداست و از این قابفیت می . 

شود رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به آب و هوای مناسب استان برای پرورش شتر و شترمرغ بیان کرد: تالش می
ی برای اشتغال زایی و وادرات به وجود آیدهایی در این زمینه ایجاد شود تا فروتکشتارگاه . 

های مستحکم ونعت دام و طیور در استان اعالم کرد و افزود: اگر در وی گاو اویل سیستانی و گوسفند نژاد بفوچی را یکی از پایه
ل مالی و اشتغال در شد، مشکهای روستایی، به هر خانواده چند نفر شتر داده میگذشته به جای تسهیالت اشتغال زایی به خانواده
 .ونایع روستایی را در این بخش شاهد نبودیم

کشور دنیا ۴0محدودیتی در واردات گوشت قرمز و دام زنده وجود ندارد/ امکان واردات گوشت از بیش از  :بیشتر بخوانید  
هزار راس در  ۵0محموله کشتی وارد شده که بیش از  2هزار راس در ۶3پور در پایان توریح کرد: تاکنون بالغ بر رفیعی

هزار در خارج از استان کشتار شده است 10های استان و نزدیک به کشتارگاه . 
 لینک خبر
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 وادرات و واردات 

 ایران اکونا  – 20/1/98تاریخ : 

چین ممنوع شدواردات دانه های روغنی از کانادا به   
  .چین اعالم کرد واردات دانه های خام روغنی یک شرکت کانادایی به دلیل پیدا شدن آفت در آن را ممنوع کرده است

تارنمای روزنامه گفوبال تایمز چین روز شنبه نوشت؛ ناظران بر این باورند که این اقدام پکن نشانه دیگری از تشدید تنش   به گزارش
کانادا پس از دستگیری و محاکمه منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی از سوی اوتاوا است ها میان این کشور و . 

با این وو  لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در مواحبه با خبرنگاران در مورد افزایش تنش ها میان این کشور و کانادا گفت 
 .که این دو موضوع ربطی به یکدیگر ندارد

گمرک چین متوجه برخی از آفات بسیار خطرناک در دانه های روغنی شده که شرکت کانادایی قود وارد  وی خاطر نشان کرد که
 .کردن آن را داشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که نباید در این مورد سوء برداشت شود این گونه آفات کشاورزی برای مور  
باید به قوانین این کشور در این زمینه احترام بگذارد کنندگان چینی بسیار خطرناک است و کانادا . 

چین بزرگترین خریداری این محوول از کانادا است و فراورده یاد شده متعفق به شرکت بین المففی ریچاردسون بوده است و 
 .جفوگیری از ورود آن می تواند برای کشاورزان کانادایی زیان های زیادی درپی داشته باشد

میفیون و  4میفیون تن رسید در حالی که چین به تنهایی نزدیک به  17میالدی به  2018ن فراورده در جهان در سال کل تجارت ای
درود آن تولید کانادا بوده است 93هزار تن از آن را وارد کرده که  750 . 

  
  لینک خبر
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 وادرات و واردات
 خبرگزاری فارس  – 2۶/1/98تاریخ : 

 جزئیات برنامه وزارت صنعت برای واردات و عرضه گوشت قرمز با ارز نیمایی 
مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارت با اشاره به مووبه تنظیم بازار برای واردات گوشت با ارز نیمایی 

بینی نشده استز نیمایی پیشگفت: شبکه توزیع خاوی برای عرضه گوشت به ار .  
وگو با خبرنگار اقتوادی خبرگزاری فارس در رابطه با وضعیت واردات گوشت قرمز و تنظیم بازار این محوول محمد قبفه در گفت

نیمایی گفت: با توجه به مشکالتی که در رابطه با کمبود و تامین این کاال وجود داشت تومیم گرفته شد تا واردات گوشت قرمز با ارز 
  .انجام شود تا بدین وسیفه واردات به وفور و به اندازه تامین نیاز کشور وارد شود

چرا یک تومیم غیرقانونی برای توق    مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که
قفم کاالهای  25برای واردات  98د تومان در بودجه سال هزار میفیار 14تومانی با توجه به اینکه  4200واردات گوشت با ارز 
اتخاذ شده است، افزود: ممکن است انتقاداتی به این تومیم وجود داشته باشد اما این کار غیرقانونی نیست   اساسی اختواص یافته

تومانی  4200باید با ارز  کند و ممکن است تعداد کاالهای اساسی کهزیرا تعداد کاالهای اساسی در هر سال را دولت مووب می
  .وارد شود برحسب شرایط افزایش یا کاهش یابد

تومانی و واردات آن با ارز نیمایی هم براساس مووبه ستاد تنظیم بازار انجام شده  4200وی افزود: قطع واردات گوشت با ارز 
  .است

ومانی اکنون برنامه برای تنظیم بازار گوشت ت 4200قبفه در پاسخ به این سوال که با توجه به قطع واردات گوشت با ارز 
ای وجود دارد تا گوشت حاول از واردات با ارز نیمایی با قیمت ارز بازار آزاد به دست مور  کننده چیست و چه برنامه  قرمز

نیاز خود نرسد، گفت: برنامه خاوی وجود ندارد و فرض بر این است که همه متقاضیان واردات گوشت قرمز بتوانند ارز مورد 
  .برای واردات این کاال را تامین کنند و واردات را انجام دهند

وی با تاکید بر اینکه عرضه گوشت وارداتی با ارز نیمایی باید براساس ضوابط سازمان حمایت باشد، گفت: اما شبکه توزیع خاوی 
  .یا جامعه هد  خاوی برای عرضه این گوشت تعیین نشده است

ای برای توزیع در نظر گرفته در پاسخ به این سوال که اگر شبکه بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارتمدیرکل امور خدمات 
اند که گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اردیبهشت ماه را عرضه خواهند کرد، ای اعالم کردههای زنجیرهنشده چرا برخی از فروشگاه

توانند گوشت وارداتی با ای منعی برای عرضه ندارند و میهای زنجیرهفروشگاهگفت: وقتی واردات گوشت با ارز نیمایی انجام شد 
ارز نیمایی را عرضه کنند اما این اقدام آنها مبنی بر اطالع رسانی برای عرضه گوشت تنظیم بازاری اقدامی خودسرانه است و 

  .احتماال برای جفب نظر مشتری است
تومانی محدودیتی برای واردکنندگان وجود داشت، گفت:  4200اردات گوشت قرمز با ارز وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره و

 4200توانست برای واردات تقاضا دهد اما از آنجا که واردات این گوشت با ارز داشت می  ای که امکان وارداتهر واردکننده
وزارت ونعت، معدن و تجارت بود، بنابراین عرضه آن شد شبکه توزیع آن زیر نظر شرکت پشتیبانی امور دام و تومانی انجام می

کردندگرفت که دو نهاد مذکور تعیین میدر مکانی وورت می .  
تومانی  4200مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم گوشت با ارز 

تومانی که تا پایان اسفند سال گذشته وادر  4200هایی گوشت وارداتی با ارز هشود گفت: در حال وفر کردن تمام حوالعرضه می
  .شده است هستیم

قبفه اظهار داشت: با مووب شدن واردات گوشت با ارز نیمایی دیگر آن تعری  خاص برای عرضه وجود ندارد و امکان توزیع 
دارد اما باید ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت را رعایت های توزیع عامل وجود گوشت قرمز وارداتی با ارز نیمایی در شبکه

  .کنند
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای واردات گوشت با ارز نیمایی محدودیتی وجود دارد، گفت: ممکن است در سبد ارزی محدودیتی 

  .وجود داشته باشد اما میزان واردات آن در سال جاری هم تعیین نشده است
خدمات بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که قیمت عرضه گوشت قرمز وارداتی با ارز مدیرکل امور 

نیمایی در بازار چقدر تعیین شده است، گفت: قیمت را باید سازمان حمایت اعالم کند اما قطعا قیمت گوشت قرمز وارداتی با ارز 
خواهد بود نیمایی نسبت به گوشت عرضه شده در بازار کمتر .  

اند اما هنوز این گوشت وی در مورد زمان واردات گوشت با ارز نیمایی اظهار داشت: مقدمات واردات را واردکنندگان انجام داده
شود عرضه آن از اردیبهشت ماه آغاز شودبینی میوارد نشده است و پیش .  
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تومانی بیشتر خواهد بود، گفت: شرایط بازار این  4200نسبت به ارز میزان واردات با ارز نیمایی   قبفه در پاسخ به این سوال که آیا
کند اگر قیمت عرضه گوشت تولید داخل افزایشی نباشد واردات نباید نسبت به سال گذشته تغییر کند اما اگر موضوع را تعیین می

شودها افزایش باشد احتماال واردات بیشتر میقیمت .  
که اکنون وضعیت تولید چگونه است، گفت: چند ماه باید از سال بگذرد تا در این رابطه اظهار  وی همچنین در پاسخ به این سوال

توان در رابطه با روند کاهشی یا افزایش تولید اظهار نظر کردنظر کرد و فعال نمی .  
کنار واردات گوشت  مدیرکل کل امور خدمات بازرگانی وزارت ونعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در

قرمز با ارز نیمایی واردات این کاال با ارز به قیمت ارز بازار آزاد هم وورت خواهد گرفت، گفت: سال گذشته برای کنترل قیمت 
تومانی وارد شد و به غیر از این ارز با هیچ ارز دیگری گوشت قرمز  4200گوشت قرمز، این کاال بوورت منجد و گرم با ارز 

ها گوشت قرمز فقط با ارز نیمایی وارد خواهد شدسال هم به همین وورت خواهد بود و برای کنترل قیمتوارد نشد ام .  
شده مربوط به گوشت هایی بیشتر از قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری عرضه میوی گفت: بنابراین اگر گوشتی در بازار با قیمت

  .تولید داخفی بوده است
به دالیل مختففی تولید کنندگان اعالم کردند که هزینه تمام شده تولید گوشت قرمز باال رفته و بنابراین  قبفه اظهار داشت: سال گذشته

هایی باالیی در بازار عرضه شدگوشت با قیمت . 
 لینک خبر
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 وادرات و واردات 

خبرنگاران جوان – 27/1/98تاریخ :   
 

  ای امری ضروری استهای پایلوت برای تنوع بخشی به گیاهان علوفهمیلیون تن نهاده دامی/ اجرای طرح ۱5واردات 
میفیون تن شامل دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا و مقداری جو از طریق واردات تامین می شود 1۵تا  13یی گفت: ساالنه رضا .  

امور تولیدات دامی ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
تا  13ای خوراک متراکم مورد نیاز ونعت دام و طیور کشور، ساالنه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از مجموع اقالم عفوفه

شامل دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا و مقداری جو از طریق واردات و مابقی شامل عفوفه خشبی از طریق داخل   میفیون تن 1۵
شودتامین می . 

وی درباره تولید عفوفه مرتعی در مناطق البرز و زاگرس افزود: برخی مناطق کشور مانند البرز و زاگرس که دارای زمین مناسب 
 .هستند و خاک تثبیت شده دارند امکان تولید عفوفه به وورت دیم در کشور وجود دارد

ها نخواهد ررسی شود، هر چند منافاتی با محیط زیست و حفظ جنگلرضایی ادامه داد: تولید عفوفه به وورت دیم در این مناطق باید ب
هایی باید با مشورت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شودداشت، اما با این حال استفاده از چنین پتانسیل . 

کاشت هم دارد که بخشی از غذای  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اروپا به عنوان قاره سبز مراتع دست
دهددام را پوشش می . 

میفیون دالر ارز از محل تولید بذر در داخل ۵00شود/ورفه جویی ای نزدیک حل میمشکل عفوفه دامی در آینده :بیشتر بخوانید  
ها به طور زدید از این پایفوتای تاکید کرد و گفت: بهره برداران با باها برای تنوع بخشی به محووالت عفوفهوی بر اجرای پایفوت

گیرند و از آن درک مستقیم خواهند داشتهای جدید تولید عفوفه قرار میمستقیم در جریان رویکرد . 
رضایی با بیان اینکه ایران در منطقه خشک واقع شده و با کمبود آب مواجه است، بیان کرد: در ایران تولید عفوفه به وورت آبی 

تولید به دلیل کمبود آب تغییر کند است و باید این رویکرد . 
 .وی افزود: در کشاورزی پایدار نباید به محیط زیست آسیب بزنیم و آب یکی از عوامل زیست محیطی است

های تولید شده در کشور باید افزایش یابد و به حد استاندارد برسدرضایی بر افزایش کیفیت عفوفه تاکید کرد و افزود: کیفیت عفوفه . 
ادامه داد: ما باید نگاه دیگری به تغذیه دام داشته باشیم و اگر با روند کنونی پیش برویم با توجه به موضوع افزایش میانگین وی 

 .مور  شیر در کشور، وابستگی بیشتری به واردات عفوفه خواهیم داشت
کمتر توجه شد و باید برنامه ریزی برای های زمستانی عفوفه معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان توریح کرد: در کشور به کشت

 .توسعه استفاده از منابع عفوفه جدید داشته باشیم
  لینک خبر
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 صنایع غذایی
 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

 نان و مرغ؛ در صدر شکایت از اصناف در اسفند گذشته
فقره گزارش و شکایت مردمی 529هزار و 21ها در اسفندماه گذشته ونعت، معدن و تجارت استان سازمان  

 دریافت کردند که بیشتر آنها در بخش کاال مربوط به نان و گوشت مرغ می شد
های رسیده در بخش کاال پس از نان و گوشت مرغ به میوه و سبزی اختواص داشتبیشترین شکایت . 
های خودروهای سبک بیشترین سهم شکایت را از آن خود کردات نیز رستوران های غذاخوری و تعمیرگاهدر بخش خدم . 

 گرانفروشی و تقفب؛ در ودر عناوین تخف   **
 .گرانفروشی، تقفب و فقدان قیمت در ودر عناوین تخف  بود

ره فق 865درود( تففنی، پنج هزار و  60فقره ) 993هزار و  12از مجموع شکایت ها   671هزار و  2درود( حضوری و  27)

درود( کتبی دریافت شد 13فقره ) . 
درود به دلیل نیاز به اخذ استعالم حقوقی یا  38درود شکایت های دریافتی در اسفندماه رسیدگی و پاسخگویی شده و  62به 

 .درخواست نظریه کارشناسی در مرحفه رسیدگی است
درود( غیرمتخف   33فقره ) 115درود( متخف  و هفت هزار و  29فقره ) 184و  هزار 6از مجموع شکایت های رسیدگی شده، 

 .شناخته شدند
درود( در حال بررسی است 38فقره شکایت ) 230هشت هزار و  . 

فقره )هشت درود( با برآورد ارزش چهار میفیارد و  491از مجموع شکایت های رسیدگی شده که تخف  تشخیص داده شده است، 
ها به موالحه و جفب رضایت شاکیان انجامید و از تشکیل و ارجاع ونعت، معدن و تجارت استان  در سازمانمیفیون لایر 600

 .پرونده به اداره های کل تعزیرات و دیگر محاکم قضایی اجتناب شد
ی، کم فروشی، تقفب، به گزارش ایرنا، شهروندان می توانند با مشاهده هرگونه تخف  واحدهای ونفی و غیرونفی از قبیل گرانفروش

گزارش کنند 124فقدان قیمت، خودداری از ودور فاکتور و سایر تخففات اقتوادی، موارد را از طریق سامانه  . 
  لینک خبر
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 و گیاهان صنعتیگل 

 فود پرس – 28/1/98تاریخ : 

 حمایت از اتحادیه سراسری گیاهان دارویی برای رونق تولید و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی
شرکت تعاونی بخش کشاورزی به منظور ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران گیاهان دارویی و  209تاکنون تعداد  <کشاورزی

توادی بخش کشاورزی در قالب اتحادیه سراسری گیاهان دارویی تشکیل شده استرونق تولید و توسعه اق  . 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دکتر حسین شیرزاد با اعالم این خبر، اظهار کرد: سازمان  

سال رونق تولید نامگذاری شده در نظر دارد با  که توسط مقام معظم رهبری به عنوان 1398مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 
حمایت همه جانبه و ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، منویات معظم له در حوزه شبکه تعاونیهای روستایی و 

 .کشاورزی و همچنین سیاست های توسعه بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را در شبکه مورد نظر اجرایی نماید
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته با توجه به اهمیت موضوع گیاهان دارویی و سهم این  

محوول راهبردی در رونق تولید و توسعه اقتوادی بخش کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تالشهای مستمر اقدام 
عضو و  102880شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  209ان دارویی نموده، گفت: تاکنون تعداد به تشکیل اتحادیه سراسری گیاه

کیفوگرم محوول گیاهان دارویی تشکیل و راه اندازی شده اند 1771۵۴۶7متوسط تولید ساالنه  . 
 

مفی گیاهان دارویی، تعامل دکتر شیرزاد همچنین افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر اساس تفاهم نامه مشترک و سند  

سازنده ای با مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگفها و مراتع و آبخیزداری کشور برای ساماندهی 
 . تولید کنندگان و بهره برداران به انجام رسانده است

 
شد حمایت های همه جانبه از قبیل آموزش و  وی در ادامه یادآور شد: براساس این گزارش در جفسه مشترک روز گذشته مقرر 

بازاررسانی و بازاریابی محوول و سایر موضوعات به  توانمند سازی اعضاء و ارکان اتحادیه سراسری، حمایت های یارانه ای،
  . منظور افزایش رونق تولید این محوول راهبردی انجام شود

 
یان خاطر نشان کرد: امیدواریم با سرلوحه قرار دادن منویات مقام معظم رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در پا 

رهبری در توسعه اقتوادی بخش کشاورزی اقدامات اثرگذاری در سالجاری جهت رونق اقتوادی شبکه عظیم تعاونیهای بخش 
 .کشاورزی انجام دهیم

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 21/1/98تاریخ : 

درصدی تولید گندم در مازندران ۷0پیش بینی افزایش   
تضمینی گندم و کفزا در مازندران پیش بینی کرده اند که کشاورزان استان امسال مسئوالن عضو کارگروه خرید  -ایرنا  -ساری 
درود بیشتر از سال زراعی گذشته گندم از گندمزارهای استان برداشت کنند 70دستکم  . 

پیش بینی  هزار تن گندم تحویل مراکز خرید دادند ولی 87به گزارش خبرنگار ایرنا ، سال زراعی گذشته کشاورزان مازندران حدود 
هزار تن محوول است ، اگر چه ممکن است سیل و سیالب اواخر اسفند سال گذشته و اوایل فروردین ماه  152سال جاری برداشت 

 .جاری تا حدودی این پیش بینی را تحت تاثیر قرار دهد
هزار هکتار از  91قرار داد ، شهرستان را تحت تاثیر  12بر اساس برآورد جهاد کشاورزی مازندران ، بر اثر سیل و سیالبی که 

 .باغ ها و زمین های زراعی استان خسارت دید که عمدتا مزارع شالیزاری بوده است
میفیارد لایر بود ولی با  161دریافتی گندمکاران مازندران در سال زراعی گذشته از محل تحویل گندم به مراکز خرید یکهزار و 

د در کنار افزایش نرخ خرید تضمینی ، به نظر می رسد امسال سال پربرکتی برای توجه به افزایش سطح زیر کشت و میزان تولی
 .گندمکاران مازندران باشد

همچنین بر اساس برآورد مسئوالن عضو کارگروه خرید تضمینی گندم و کفزا ، تولید دانه روغنی کفزا در مازندران هم امسال با 
هزار تن خواهد رسید 46به حدود درود افزایش نسبت به سال زراعی گذشته  50دستکم  . 

میفیارد لایر  860هزار تن محوول تحویل مراکز خرید دادند و بابت آن حدود  31سال زراعی قبل کفزا کاران مازندران بیش از 
 .درآمد کسب کردند

کشت گندم و بیش  هزار هکتار از زمین های مازندران زیر 48کشور نشان می دهد که پارسال بیش از  2گزارش شرکت غفه منطقه 
هزار  23هزار هکتار و کفزا هم بیش از  51هزار هکتار هم زیر کشت کفزا بود ولی در حال حاضر سطح زیر کشت گندم 19از 

 .هکتار است
افزایش خرید تضمینی گندم و کفزا از جمفه سیاست های دولت تدبیر و امید طی چند سال گذشته بود که سبب شد کشور در سه سال 

تولید گندم خودکفا شده و امسال وارد چهارمین سال خودکفایی شود و کشت کفزا هم طی چهار سال گذشته در مازندران  گذشته در
 . روند تواعدی داشت

باعث شد تا ضمن کاهش رغبت کشاورزان به کشت کفزا در مازندران ، سطح  80تاخیر در تعیین نرخ تضمینی در سال های دهه 
به کمتر از چهار هزار هکتار  70هزار هکتار در دهه  40ر کشت دوم و پاییزه محسوب می شود از زیر کشت این محوول که محو

برسد 90و اوایل دهه  80در واخر دهه  . 
 پیشواز متولیان دولتی برای خرید گندم و کفزا  **

شب به ریاست معاون  در نشست کارگروه خرید گندم و کفزا که بر اساس گزارش روابط عموم استانداری مازندران سه شنبه
هماهنگی امور اقتوادی و منابع استانداری برگزار شد ، بر ضرورت توجه به خرید بموقع و بدون مشکل این دو محوول 

 .استراتژیک تاکید شد
از معاون استاندار مازندران در این نشست با استناد به برآوردهای وورت گرفته از افزایش قابل توجه میزان تولید در استان ، 

، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای اجرایی مرتبط خواست تا با پراکنش مناسب مراکز خرید و تامین و  2شرکت غفه منطقه 
پرداخت بموقع قیمت محووالت خریداری شده به کشاورزان ، وظیفه اشان را برای موفقیت سیاست های دولت و خودکفایی کشور 

ا کننددر تولید بویژه در سال رونق تولید ایف . 
حسن خیریانپور همچنین بر ضرورت تشکیل منظم نشست کارگروه تا پایان برداشت این دو محوول تاکید کرد و گفت : باید سریعا 
نسبت به تعیین دقیق مراکز خرید و عوامل اجرایی و انعقاد تفاهم نامه یا قرارداد با مراکز غیرمفکی و یا مباشرین خرید با لحاظ دادن 

ه کشاورزان عزیز اقدام شود و از هم اکنون توسط جهاد کشاورزی به جامعه هد  ) کشاورزان ( اطالع رسانی الزم دسترسی و رفا
 .در این خووص وورت پذیرد

وی گفت : باید با توجه به اهمیت موضوع در خووص ویژگی های گندم های قابل تحویل گیری ، قیمت پایه گندم داخفی و ساز و 
محدوده خرید و همچنین استفاده از سامانه سیفا ) سامانه یکپارچه فناوری اطالعات ( به دستگاههای مسئول  کارهای خرید و زمان و

 .در حین خرید گندم و کفزا توجه داد که وظای  خود را به نحو شایسته و مطفوب انجام دهند
زان را مهم تووی  کرد و افزود :برای خیریانپور اعمال نظارت دقیق بر مراکز خرید در زمان فعالیت و خرید دسترنج کشاور

پیشگیری از برخی تخففات ، باید پس از خاتمه فول خرید نسبت به غیرفعال نمودن مراکز خرید و تهیه و تنظیم وورتحساب مراکز 
 .خرید اقدامات الزم وورت گیرد
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دها و پیش بینی های انجام شده توسط دستگاه معاون هماهنگی امور اقتوادی و توسعه منابع استاندار مازندران گفت : بر اساس برآور
هزارُتن و میزان  152هزار هکتار و میزان برداشت گندم  51میزان سطح زیر کشت گندم استان  1398های مسئول برای سال 
تن اعالم شد که احتمال می رود با توجه به  763هزار و  45هکتار و میزان تولید  740هزار و  23سطح زیر کشت کفزا هم 

  . خسارات سیل اخیر در این خووص کاهش حادث شود
مرکز خرید هم برای کفزا پیش بینی و  19مرکز خرید برای گندم و  19خیریانپور با این وو  تاکید کرد : بر اساس این برآورد 

زان و ارزیابی روند کمیته ای مشخص شد تا در باره پراکنش و همچنین تعداد این مراکز خرید با لحاظ دادن دسترسی و رفاه کشاور
 .عمفکردی مراکز خرید در سال گذشته یک بار دیگر بررسی های الزم را انجام و نتیجه را به کارگروه پیشنهاد دهد

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی دارد که ساالنه از این اراضی حدود  460بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی ، مازندران 
جمفه برنج، مرکبات، گل گیاه ، انواع آبزیان و دام وطیور برداشت می شودهفت میفیون تن محوول از  .  

نوع محوول کشاورزی رتبه اول تا سوم را دارد 15مازندران در تولید   .  
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 2۶/1/98تاریخ : 

  رسدمیلیون تن می ۱۴خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی/ تولید گندم به 
تولید امسال برای چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا هستیماسفندیاری پور گفت: با توجه به شرایط مساعد  .  

ونعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت گروه  
های سیستان و بفوچستان، ، از آغاز برداشت گندم خبر داد و گفت: هم اکنون برداشت گندم از استاناقتوادی باشگاه خبرنگاران جوان

های مراکز خرید ندم به سیفوهزار تن گ 9هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان، فارس و خوزستان آغاز شده است و تا به امروز حدود 
 .تحویل داده شده است

تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به درود افت پایین هر کیفو گندم  700وی نرخ پایه هر کیفو خرید تضمینی گندم را یک هزار و 
شودتومان از کشاورزان خریداری می 730تا یک هزار و  720با نرخ یک هزار و  . 
های خوزستان و گفستان به ه تاثیر وقوع سیل اخیر بر میزان تولید گندم بیان کرد: اگرچه بخشی از گندم استاناسفندیاری پور دربار

ها به سبب شرایط مساعد بارندگی، وضعیت تولید مطفوب استسبب وقوع سیل اخیر از بین رفت، اما مابقی استان . 
تومانی در اقتواد کشور ۴200زند/ تبعات منفی دالر امن مینرخ پایین خرید تضمینی گندم به قاچاق آن د :بیشتر بخوانید  

ها ها در مرحفه پنجه زنی و در برخی استانمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با وجود آنکه گندم در برخی استان
خوش بین  97-98سال زراعی میفیون تن گندم در  1۴در حال برداشت است، بنابراین با رود و پایش مزارع همچنان به تولید 

 .هستیم
وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید امسال برای چهارمین سال متوالی در 

 .تولید گندم خودکفا هستیم، از این رو نگرانی از حیث تولید گندم نداریم
های مختففی برای های مختففی دارد، افزود: البته راهه اینکه گیاه گندم همانند انسان بیماریمشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره ب

 .مقابفه با بیماری و کنترل آفت در مزارع گندم وجود دارد
ند و ها را به طور جد در دستور کار خود قرار دهشود که بحث مبارزه با بیماریاسفندیاری پور ادامه داد: به کشاورزان توویه می

همواره با استفاده از نظر کارشناسان سازمان حفظ نباتات نسبت به استفاده از قارچ کش ها، مبارزه با آفت سن و مدیریت بیماری در 
 .مزارع اقدام کنند

هزار هکتار از مزارع خوزستان خسارت وارد شده  1۶0مجری طرح گندم در پایان با بیان اینکه وقوع سیل اخیر در سطحی معادل 
ست، توریح کرد: با توجه به شرایط مساعد بارندگی انتظار ما بر آن بو که تولید گندم در خوزستان رشد چشمگیر نسبت به مدت ا

 .مشابه سال قبل داشته باشد که وقوع سیل اخیر موجب شد تا تولید مازاد که مورد انتظار ما بود، کاهش یابد
  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6898712/خودکفایی-گندم-برای-چهارمین-سال-متوالی-تولید-گندم-به-۱۴-میلیون-تن-میرسد
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/6898712/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 27/1/98تاریخ : 

 کشاورز: سیل اخیر به تولید گندم هیچ آسیبی نزد 
کشاورزی گفت: سیل اخیر به تولید گندم هیچ آسیب نزد و تنها به نیشکر آسیب وارد کرد معاون زراعت وزارت جهاد . 

؛ عباس کشاورز در حاشیه مراسم روز مزرعه در پیشوا گفت: آخرین براوردها این ماوداوسیخبرگزاری فارس به نقل از  به گزارش
واحد نیشکری کشت و ونعت شد و ما از نظر تولید، کاهش  5گرفتگی است که خسارتی که سیل به بخش کشاورزی زد شامل آب

 .تولید به جز شکر نداریم
کنم و امسال هم مردم مطمین باشند که به اندازه کافی گندم در کشور موجود ساله در اول سال اعالم برآورد می4وی افزود: من تقریبا 

 .است
میفیون تن در دیم کاریها مانند 6میفیون تن گندم پیش بینی تولید ماست، گفت: ما نزدیک 15کشاورز با بیان اینکه در زمینه گندم حدود 

ریم و هیچ جای نگرانی از این نظر نیستمیفیون تن گندم در مناطق آبی تولید گندم دا8کردستان و نزدیک  . 
شود سال بسیار مناسبی بود و عمفیات کشت به موقع انجام شد و وی افزود: سال زراعی و سال آبی که از اول مهر ماه آغاز می

 .خوشبختانه سالی بود که ما اضافه بذر هم داشتیم
ز سالهای قبل بوده است و همه اینها حاکی از این است که درود بیشتر ا25معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مور  کود تقریبا 

 .سال بسیار عالی در پیش داریم
وی افزود: اگر چه بعضی محووالت در بعضی مناطق خسارت دیدند و ما حتما در دولت باید به کمک نهادها و مردم برای جبران و 

 .بازیافت این نارساییها سریع وارد اقدام شویم
  لینک خبر
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 گوشت قرمز
 فود پرس – 2۶/1/98تاریخ : 

ها از اول اردیبهشتآغاز فروش گوشت نیمایی در فروشگاه  
زنجیره ای از سرگرفته خواهد شد که توزیع گوشت تنظیم بازاری درحالی از اول اردیبهشت ماه در فروشگاه های  <مواد غذایی

 .قیمت ها نسبت به قبل تفاوت بسیاری دارد
 

همزمان با افزایش قیمت گوشت در بازار، دولت تومیم به مداخفه در بازار گرفت و از طریق عرضه گوشت با قیمت دولتی تالش 
 .کرد بازار را مدیریت کند

 
بودند، از طریق فروشگاه های زنجیره ای که مسئول توزیع گوشت تنظیم تومانی وارد کشور شده  4200گوشت هایی که با ارز 

 .بازاری بودند، بین مردم توزیع شد
 

مشاهدات میدانی تسنیم از سطح شهر حکایت  .ولی از چند روز قبل رسماً فروش گوشت تنظیم بازاری در این فروشگاه ها متوق  شد
جیره ای با درج اطالعیه ای با این مضمون که " در این فروشگاه گوشت تنظیم از آن دارد که به تازگی برخی از فروشگاه های زن

 .بازاری توزیع می شود" نسبت به فروش گوشت تنظیم بازاری اقدام می کنند اما قیمت فروش این گوشت ها با دور قبل تفاوت دارد
 

که این گوشت ها با ارز نیمایی وارد شده اند و فروشگاه ها می گویند: دور جدید فروش گوشت تنظیم بازاری در حالی آغاز شده 
تومانی وارد شدند 4200طبیعتاً گرانتر از گوشت هایی هستند که با ارز  . 

 
بنابراین زین پس گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود. برخی از این فروشگاه ها اعالم 

گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی فروخته می شودکرده اند که از اول اردیبهشت  . 
 

تومان وارد کرده بود  4200کسب اطالع تسنیم حکایت از آن دارد که گوشت گوساله تنظیم بازار که یکی از شرکت ها قبالً با ارز 
روز دیگر قطع می شود 5هنوز در بازار هست ولی تا  . 

  لینک خبر
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 ایرنا  – 22/1/98تاریخ : 

 سازه ها و تجهیزات گلخانه ای دستخوش افزایش قیمت شد
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در پی نوسان نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت ها در بخش  -ایرنا  -تهران 

 .های سازه ای و تجهیزات گفخانه ها هستیم که همین امر نگرانی هایی را برای گفخانه سازان ایجاد کرده است
ن نژاد روز پنجشنبه در چهارمین نمایشگاه بین المففی ایران سبز که در محل دایمی به گزارش خبرنگار اقتوادی ایرنا، شاهرخ رمضا

نمایشگاه بین المففی تهران برگزار شد افزود: اخیرا در ستاد گفخانه های وزارت جهاد کشاورزی نیز افزایش قیمت تجهیزات و سازه 
ی عمرانی شاهد افزایش قیمت ها هستیمهای مطرح شده که تنها شامل گفخانه ها نیست بفکه در تمامی حوزه ها . 

 
 نوسان ارز مزیت های بخش کشاورزی را نمایان کرد **

وی با تاکید بر این که تولیدات کشاورزی نسبت به گذشته مزیت دار شده است اظهارداشت: نوسان نرخ ارز به لحاظ اقتوادی موجب 
کشورهای اطرا  حاظرند گوشت ایران را به دلیل کیفی بودن  نمایان شدن تولیدات کشاورزی شد همچون گوشت قرمز که برخی از

  .با قیمت های بالیی خریداری کنند
 

 تولید وادرات محور رکن اوفی بخش کشاورزی است  **
وی به رفع ممنوعیت وادرات گوجه فرنگی گفخانه ای اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که به مرور تولید محووالت 

وادرات محور کنیم زیرا از لحاظ کیفیت، قیمت و استاندارد قابل رقابت هستیم که در این خووص باید رسانه ها به  کشاورز ی را
  .فرهنگ سازی آن کمک کنند

وی توریح کرد: برای تولید و وادرات پایدار، باید تولید وادرات محور جایگزین وادرات مازاد تولید شود تا به ارتقای بخش 
مدکشاورزی بیانجا .  

وی گفت: اخیرا تومیمی گرفته شد تا گوجه فرنگی از بحث تنظیم بازار معا  شود که این تومیم درستی بود به همین منظور ما به 
  .معاونت امور دام کشور پیشنهاد دادیم که تولیدی که در زنجیره انجام می شود به وادرات اختواص پیدا کند

اندازی شده استهکتار گفخانه در کشور احداث و راه 650وی اضافه کرد: سال گذشته دو هزار و  .  
ادامه دارد گفت: در سه سال گذشته با آغاز طرح  1404ساله تا سال  10وی با بیان این که طرح توسعه گفخانه ها طب یک برنامه 

و مدیریت فنی و تولیدات های کشور اتفاقات خوبی در بخش توانمندسازی تولیدات از بعد سازه، تجهیزات، دانش  توسعه گفخانه
ای وورت گرفته استمحووالت گفخانه . 

 500ها به دلیل عمفکرد باال در واحد سطح از لحاظ اقتوادی های کشور افزود: در حال حاضر گفخانهمجری طرح توسعه گفخانه
کیفوگرم در متر مربع در برخی محووالت عمفکرد دارند 100هزار تومان در متر مربع یا  . 

وی، تولیدات گفخانه ای به طور ور  مربوط به گل و گیاه نیست، بفکه سه گروه اوفی همچون سبزی و ویفی، میوه و گل  به گفته
شودو گیاهان زینتی را شامل می . 

 ها نمادی برای تأمین امنیت غذایی کشورها از لحاظ دانش پذیری، فناوری و تففیق با سایر بخش بخش گفخانه :بنی عامری ادامه داد

شودمحسوب می . 
 

ها تنها راهکار خروج از چالش بحران آب و انرژی توسعه گفخانه **  
ای در طول سال فراهم است، گفت: مور  آب و انرژی از چالش های بخش وی با اشاره به این که امکان تولید محووالت گفخانه

 کشاورزی است که 
شودلیتر آب کمتر مور  می 10محوول با توسعه فضای گفخانه در مور  آب به ازای هر کیفوگرم  .  

شوندحل مناسبی برای برون رفت از چالش فعفی بحران آب محسوب میها راهوی ادامه داد: از این رو گفخانه . 
های کشور گفتمجری طرح توسعه گفخانه بازار وادراتی محووالت گفخانه ای به سبب مسائل لجستیک ، نیروی کار و انرژی  :

ها قابل رقابت استسایر کشوردر مقایسه با  .  
فروردین به  24المففی ایران سبز، از امروز پنجشنبه با حضور مسوالن وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد و تا چهارمین نمایشگاه بین

در محل دایمی نمایشگاه بین المففی تهران آماده بازدید عالقمندان است 18تا  10مدت سه روز از ساعت  .  
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 19/1/98تاریخ : 

9۷درصدی پرداخت وام مکانیزاسیون کشاورزی در سال  5۳رشد   
هزار و  13بیش از  1397مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سال  -ایرنا -تهران برای مکانیزاسیون میفیارد لایر تسهیالت  350

رشد داشت 1396درود نسبت به سال  53کشاورزی پرداخت شد که  . 
میفیارد لایر  751هشت هزار و  1396به گزارش دوشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، روح هللا خدارحمی افزود: در سال 

 .تسهیالت برای مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شده بود
درود ماشین آالت، ادوات و تجهیزات  100ر با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، به طور تقریبی به گفته وی، در سال های اخی

 .مورد نیار بخش کشاورزی، بدون محدودیت توسط بانک کشاورزی تامین مالی شده است
یان و استفاده از وی توریح کرد: پرداخت تسهیالت برای خرید ماشین آالت و تجهیزات نوین و روزآمد ، در گسترش تولید دانش بن

فناوری برای افزایش کمی و کیفی محووالت کشاورزی و ونایع وابسته نقش زیادی داشته و به توسعه کشاورزی اقتوادی، افزایش 
 .روند وادرات بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور کمک می کند
یون کشاورزی تعفق گرفت؛ به شکفی که برای پروژه به گزارش ایرنا، در دولت یازدهم ردی  اعتباری مستقفی به بخش مکانیزاس

به تدریج چهار خط اعتباری به  1392تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با محور اقتواد مقاومتی از نیمه دوم سال 
 .این بخش اختواص یافت

تومان(، در سال میفیارد  750میفیارد لایر ) 500به ظرفیت هفت هزار و  1392خط اول اعتباری در سال  خط دوم اعتباری  1393
میفیارد تومان 800به میزان هشت هزار میفیارد لایر ) ) هزار میفیارد لایر )یک هزار  10خط سوم اعتباری معادل  1394، در سال 

میفیارد تومان( تخویص یافت 1200هزار میفیارد لایر ) 12خط اعتباری چهارم به مبفغ  1395میفیارد تومان( و در سال  . 
به این  1396آالت کشاورزی در سال هزار میفیارد ریالی برای توسعه و نوسازی ماشین 15در دولت دوازدهم نیز خط اعتباری 

 .بخش تعفق گرفت
هزار میفیارد لایر تقاضای تسهیالت برای توسعه و نوسازی ماشین آالت کشاورزی وجود دارد 25آمارها نشان می دهد سالیانه  . 

درود منابع این بانک تخووی در بخش کشاورزی مانند  90شعبه است که بیش از  848رای یک هزار و بانک کشاورزی دا
تخویص اعتبار به بخش مکانیزاسیون کشاورزی، اجرای آبیاری تحت فشار و تا حدودی کشت گفخانه ها و پرورش ماهی در قفس 

حووالت، تاثیر بسزایی در امنیت غذایی کشور داشته باشدهزینه می شود که می تواند با افزایش تولید و خودکفایی در برخی م . 
  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

 مقابله با حمله ملخ های صحرایی نیاز به پشتیبانی مالی دارد
نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت که برای مقابفه جدی با موج جدید حمفه مفخ های مدیر حفظ  -ایرنا  -بندرعباس

 .وحرایی به مزارع کشاورزی این استان نیاز به تخویص اعتبارات مفی و استانی بموقع است
استان هرمزگان را تهدید می  حمید دولتی روز سه شنبه درمواحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به خطری که از این ناحیه

 .کند متاسفانه همکاری دستگاه های دولتی تاکنون بسیار کم رنگ بوده است
وی با اشاره به حجم باالی ریزش حداقل نیمی از مفخ های بالدار وحرایی در هرمزگان از مسووالن این استان به خووص ستاد 

ح خواست برای جفوگیری از بروز خسارت های بیشتر از برنامه های بحران، منابع طبیعی و آبخیزداری و همچنین نیروهای مسف
 .سازمان جهاد کشاورزی پشتیبانی و حمایت کنند

وی خاطرنشان ساخت: برای مبارزه بی امان با دسته های چند ود میفیونی مفخ های وحرایی در غرب هرمزگان با پایگاه هوا دریا 
ایم و منتظر موافقت آنها با استفاده دو فروند هواپیمای سم پاش از باند پروازی آنها  )تحت امر نیروی دریایی ارتش ( مکاتبه کرده

 .هستیم
وی با بیان اینکه در هرمزگان مفخ ها از آسمان می ریزند بیان داشت: برای سم پاشی نیاز به لباس های مخووص است که دراین 

بطور کتبی از نیروهای مسفح مستقر در این استان درخواست کمک دست البسه ضد سم )مواد شیمیایی( 100زمینه نیز برای تامین 
 .کرده ایم که تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده ایم

این منبع مسوول از حمفه مفخ های وحرایی به مزارع کشاورزی به عنوان تهدیدی برای امنتیت غذایی نام برد که اگر توجه نشود 
ی است را تهدید می کندامنیت اقتوادی را که از ارکان امنیت مف . 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اظهار داشت: مردم بستک و لنگه طی سه شبانه روز گذشته با حضور در محل های تعیین 
 .شده به جنگ دسته های مفخ بالدار وحرایی رفتند و آنها را قبل از تخم گذاری نابود کردند

ته های مفخ در مسیر باد حرکت می کنند امروز وبح شاهد ریزش انبوه آنها در جزیره قشم دولتی ابراز داشت: اما از آنجایی که دس
 .بودیم

وی تاکید کرد: همه اینها نشان از حمفه گسترده مفخ های وحرایی بالدار در هفته های آینده )تاخردادماه ( دارد که اگر از سازمان 
بانی از سوی مسووالن استان انجام نشود شاهد نتایج نوخوشایندی ازجمفه جهاد کشاورزی در زمینه مبارزه با آنها حمایت و پشتی

 .نابودی ودها و هزاران هکتار زمین کشاورزی این استان و حتی استانهای همجوار خواهیم بود
ین مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت: با وجود دسته های مفخ وحرایی درشرق، غرب و حتی مرکز ا

استان ازجمفه قشم متاسفانه به دلیل مشکالت اعتباری )برای تامین تجهیزات ترابری و جاری( عمفیات مبارزه و پاکسازی در اراضی 
 .آلوده به این آفت به کندی پیش می رود

گسترده ترشدن محل  دولتی با اشاره به اخطار بهمن ماه سال گذشته از سوی سازمان خواربار و کشاورزی مفل متحد )فائو( در زمینه
فرود دسته های مفخ مهاجر در هرمزگان بیان داشت: ردیابی این آفت بایستی به وورت جدی در دستور کار کفیه ارگانها و نهادها 

 .ازجمفه منابع طبیعی و آبخیزداری قرار بگیردکه تاکنون چنین چیزی نبوده است
 

هکتار در هرمزگان  364هزارو 12مبارزه در سطح  **  
هزار هکتار زمین های این استان ردیابی و 386یاد آورشد: تا روز گذشته در سطح وی  12 هکتار مبارزه داشته ایم که 364هزارو 

هکتار آن مبارزه با پوره مفخ های وحرایی بوده است800از این میزان یکهزارو  . 
مفخ وحرایی در بستک و بندرلنگه به وورت  هزار هکتار با دسته های جدید2وی ابراز داشت: تنها در چهار روز گذشته در سطح 

 . شبانه روزی و با حمایت و پشتیبانی مردم این شهرستانها مبارزه موفقیت آمیز داشته ایم
دستگاه سم پاش دستی و 12کار مبارزه با دسته های مفخ بالدار وحرایی در هرمزگان با استفاده از هشت دستگاه سم پاش وانتی ، 

وص سم پاشی درحال انجام استفروند هواپیمای مخو2 . 
هجری خورشیدی( در بندرنخیفو 1397)وجود اولین دسته مفخ های مهاجر وحرایی دریایی در هرمزگان چهارم بهمن ماه پارسال  '

 .از توابع بندرلنگه درغرب این استان گزارش شد
ناطق مختف  از جمفه یمن، عمان و ایران )از این مفخ ها به عفت نبود بارش و غذای کافی در سواحل دریای سرخ و عربستان به م

 .طریق آبهای خفیج فارس( مهاجرت کرده اند که سازمان فائو هشدار مهاجرت آنها را از قبل به تعدادی از کشورها داده بود
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

97ورود این آفت به هرمزگان از دوم اسفند  **  
ه از بخش سندرک میناب واقع در شرق این استان) درفاوفه دومین گزارش از ورود این آفت به هرمزگان دوم اسفندماه سال گذشت

کیفومتری ازکانون اول دربندرلنگه450 دریافت شد که نشان می دهد مفخ های وحرایی باعبور از کشور عمان، دریای عمان و  (
 .سواحل مکران وارد خاک ما شده اند

ازجمفه جنگل ها، باغهای میوه، عفوفه، غالت، ویفی و مفخ های وحرایی در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختف  
 .مراتع آنها را از بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی که دارند باعث قحطی نیز می شوند

' هزارتن محوول زراعی و باغی اعالم 300هزار هکتار با تولید ساالنه دو میفیون و 259وسعت زمین های کشاورزی هرمزگان 

هزار تن شامل سبزی و ویفی خارج از فول می شود که بهترین تغذیه برای مفخ 650ن آن به میزان یک میفیون و شده که بیشتری
 .های وحرایی محسوب می شوند

هجری خورشیدی برمی 1368آخرین گزارش ازحمفه مفخ های مهاجر وحرایی دریایی )درغرب هرمزگان( به بندرلنگه به سال 
رق این استان در سطح سه هزار هکتار با آفت خطرناک مفخ وحرایی مبارزه شدنیز درش 92گردد درحالیکه سال  . 

هجری خورشیدی تا چهارم بهمن ماه سال گذشته 92طبق اعالم مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از سال 

 .ریزش مفخ وحرایی مهاجر در این استان گزارش نشده بود
 لینک خبر
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 متفرقه 
ایرنا  – 20/1/98تاریخ :   

هزار میلیارد ریال به کشاورزی آسیب زده است ۷8سیالب   
کشاورزی استان هزار میفیارد لایر خسارت به  78وزیر جهاد کشاورزی گفت: طبق برآوردها حادثه سیل اخیر تاکنون  -ایرنا  -ایالم 

 .های مختف  وارد کرده است
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز سه شنبه در بدو ورود به استان ایالم اظهار داشت: حجم خسارات در حال تغییر و افزایش است 

 .و بخش عمده ای از آسیب ها مربوط به استان خوزستان است
سیل زده داشته که در بخش کشاورزی با توجه به حجم گسترده خسارت وی افزود: هیات دولت مووبه هایی برای کمک به مناطق 

 .ها به مووبه های تکمیفی نیاز است
وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: دولت در ودد است هرچه سریع تر خسارت های ناشی از سیل را از طریق ستاد بحران استان ها 

بدبه مردم پرداخت کند تا گوشه ای از مشکالت مردم کاهش یا . 
 .به گزارش ایرنا، حجتی امروز برای بازدید مناطق سیل زده و نیز شرکت در جفسه اقتواد مقاومتی وارد استان ایالم شده است

هزار  34بخش کشاورزی استان ایالم نیز در جریان سیل اخیر خسارت بسیاری دید بطوریکه بر اساس ارزیابی های اولیه حدود 
درودی سطح تولیدات محووالت  30رزی استان در اثر سیالب خسارت دیده که به کاهش حدود هکتار از زیربخش های بخش کشاو

 .می انجامد
 .حجتی وزیر معین و نماینده عالی دولت در استان ایالم در حوزه اقتواد مقاومتی است

ستان های دره شهر ، سیروان در استان ایالم که بیشتر در شهر 98فروردین ماه  13تا  11در جریان بارش های سیل آسای روزهای 
هزار میفیارد لایر به حوزه های زیرساختی ، زمین های کشاورزی و باغات ، دام و طیور ،  10، دهفران و آبدانان روی داد بیش از 

 .منازل مسکونی و تجاری و راه های ارتباطی خسارت وارد شده است
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 17/1/98تاریخ : 

هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرد۶سیل بیش از   
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آخرین  -ایرنا -تهران

میفیارد تومان  166هزار و  6فروردین ماه( در مجموع  17بارندگی ها و سیالب های اخیر تا امروز )گزارش های رسیده به عفت 
استان خسارت وارد شده است 16به بخش کشاورزی در  . 

« روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتوادی ایرنا افزود« سید محمد موسوی   12.2درود بخش زراعی،  46.3سیل اخیر به  :

درود بخش آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات و شبکه  22.5درود بخش دام ، طیور و آبزیان و  19باغبانی، درود بخش 
 .های انتقال آب خسارت وارد کرده است

استان سیل زده، بیشترین میزان خسارت های  16درود خسارت ها را مربوط به چهار استان دانست و اظهارداشت: در بین  80وی 
مربوط به استان های گفستان، خوزستان، لرستان و مازندران استبخش کشاورزی  . 

هزار هکتار  108هزار هکتار اراضی زراعی شامل محووالت گندم، جو، کفزا و برنج و  872وی توریح کرد: این خسارت ها به 
 .اراضی باغی مرکبات و سیاه ریشه وارد شده است
استان کشور شده است،  24پایانی سال گذشته آغاز شد، منجر به وقوع سیل در به گزارش ایرنا، بارش های سنگین که از روزهای 

در حالی که در موج اول بارش ها، استان های گفستان و مازندران درگیر پدیده سیل شدند، در مراحل بعد استان های واقع در غرب 
 .و جنوب غرب کشور عمدتا فارس، لرستان و خوزستان دچار حادثه شدند

رش های اخیر هنوز احتمال وقوع سیل در برخی نقاط کشور وجود دارد و دستگاه های مسوول با مدیریت مخازن سدهای به عفت با

 .کشور و تخفیه روستاها و شهرهای پایین دست سدها در حال مدیریت بحران و به حداقل رساندن خسارات این پدیده هستند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 18/1/98تاریخ : 

میلیارد ریال طرح آبخیزداری در گلستان اجرا شد۶۷9  
ابوطالب قزل سففو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از اعتبارات هزینه شده برای اجرای طرح های آبخیزداری 

آن از منابع مفی و بقیه از منابع اعتباری استانی بوده است میفیارد لایر 436گفستان  . 
هزار هکتار از عروه های منابع مفی و طبیعی استان گفستان عمفیات آبخیزداری  530وی اضافه کرد: در این سال ها در سطح 

و بتنی رسوب گیر و احداث سازه سنگی، مالتی  420بند خاکی برای کنترل سیالب و رسوب گیر، احداث  185انجام شده که احداث 
سازه گابیونی بخشی از این اقدام ها بوده است 1200 . 

هزار  16سازه سرشاخه گیر، اجرای دو هزار هکتار تراس بندی یا پفکانی کردن اراضی شیبدار،  45قزل سففو ادامه داد: اجرای 

مراتع از دیگر اقدامات آبخیزداری اداره کل منابع هزار هکتار اوالح و احیای  15هکتار جنگل کاری و نهال کاری درختان مثمر و 
سال گذشته بوده است 10طبیعی گفستان در  . 

وی توریح کرد: عمفکرد طرح های آبخیزداری سبب کاهش پیک سیالب، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، کاهش فرسایش و رسوب 
اطی گفستان شده استو خسارات سیل به مناطق پایین دست مانند ابنیه فنی و جاده های ارتب . 

 Extreme) مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گفستان با یادآوری سیالب اخیر استان گفت: این رخداد طبیعی به دنبال بارش حدی
event)  ساعت رخ داد 30درود از بارش ساالنه گفستان و در بازه زمانی  70با ریزش . 

انی رخ داد که خاک به لحاظ رطوبت نزدیک به اشباع قرار داشت و گستردگی قزل سففو افزود: این بارش های شدید و رگباری زم
 .بارش در همه پهنه حوزه آبخیز گفستان سبب تولید روان آب و تشدید سیالب شد

ی وی با بیان اینکه بارش های رگباری و شدید یکی از دالیل تغییر اقفیم می باشد، اضافه کرد: با این حال اجرای طرح های آبخیزدار
میفیون متر مکعب از سیالب گفستان را مدیریت کرد 75تا  . 

میفیون  306به گزارش ایرنا و براساس اعالم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گفستان، حجم سیالب اخیر این استان درمجموع 
 .متر مکعب بوده است

وسعت،  هزار کیفومتر مربع 20هزار نفری گفستان با افزون بر  900استان یک میفیون و  هزار و  862هزار هکتار جنگل و  452

هکتار مرتع دارد 825 . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
ایران اکونا  – 29/1/98تاریخ :   

کنند های صحرایی اگر کنترل نشوند امنیت غذایی کشور را تهدید میملخ  
سازمان حفظ نباتات کشور گفترئیس  استان جنوبی کشور حمفه کرده اگر کنترل نشوند امنیت غذایی  6های وحرایی که به مفخ :

میفیارد تومانی برای مقابفه با این آفات تخویص نیافته است 10ا ندازد، هنوز اعتبار کشور را به خطر می .  
نقل از پایگاه وزارت جهادکشاورزی، محمدرضا درگاهی اظهار داشت: به  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی

های کشاورزی ها به زمینیکبار مفخ 13۴0های کشاورزی در چهل سال گذشته بی سابقه بوده و در سال هجوم این تعداد مفخ به زمین
هزار هکتار زمین آسیب دید ۵00میفیون و  2حمفه کردند که بالغ بر  . 
هزار هکتار زمین کشاورزی در معرض خطر قرار دارند که تا کنون  200نباتات کشور گفت: در حال حاضر رئیس سازمان حفظ 

هزار هکتار مبارزه جدی انجام شده و خطر از بین رفته است 38در  . 
کنند و هدید میوی افزود: این آفات که مفخ وحرایی نام دارند از آفات بسیار خطرناکی است که اگر کنترل نشوند امنیت غذایی را ت

هایی که در حال حاضر از عربستان وارد کشور شده اند به شش استان جنوبی یعنی بوشهر، سیستان و بفوچستان، هرمزگان، مفخ
 .فارس، خوزستان و کرمان رسیده اند

تان اعالم آماده باش و رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: وظیفه مبارزه با مفخ به عهده دولت است و در حال حاضر در این شش اس
میفیارد تومان است باید تامین  10ها که بالغ بر اقدامات برای دفع آفت انجام شده است، ولی اعتبار الزم برای قوت گرفتن این فعالیت

 .شود
داقل درگاهی اضافه کرد: در حال حاضر این مشکل کنترل شده و در وورت تامین اعتبار و اقدامات وورت گرفته این آفت با ح

شود. جای نگرانی نیستخسارت دفع می . 
هزار  12۵های کشاورزی وارد نشده، ولی مبارزه با این آفت باید گسترش یابد چرا که وی ادامه داد: تا کنون آسیب جدی به زمین

بارزه با این آفت میفیارد تومان ارزش ریالی محووالتی است که در خطر قرار دارند که در برابر این رقم مبفغ مورد نیاز برای م
های الزم تا آخر تیرماه این آفت دفع شودشود که در وورت انجام حمایتبسیار ناچیز است و پیش بینی می . 

آید عربستان وظای  ذاتی خود را در قبال مبارزه با این آفت را انجام نداده و در همین رابطه برای وی توریح کرد: به نظر می
را به فائو ارائه کرده است بررسی این موضوع اعتراض خود . 

 لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 2۵/1/98تاریخ : 

 گرانی نهاده های کشاورزی و کمبود نقدینگی شالیکاران مازندران
برابری قیمت بیشتر نهاده های کشاورزی نظیر سموم، پالستیک، بذور، 2شالیکاران مازندران درحالی با افزایش  -ایرنا -ساری

تراکتور و دستمزد کارگری برای شخم و شیار و آب تخت کردن دست و پنجه نرم می کنند که به شدت با کمبود قطعات یدکی تیفر و 
 .نقدینگی نیز مواجه اند

به گزارش ایرنا، اگرچه وجود روان آب ها در رودخانه ها و شالیزارهای مازندران نوید بخش سال پر آبی برای کشت برنج است و 
ذشته آبیاری را بدون روشن کردن موتورپمپ ها آغاز کردند ،اما قیمت نهاده ها آنان را شوکه کرده استشالیکاران بر خال  سال گ .  

شماری از شالیکاران در آیین نخستین نشا مکانیزه برنج که هفته گذشته با حضور استاندار مازندران در روستای باقر تنگه بخش 
 70تا 60ایرنا، نداشتن نقدینگی را مهمترین مشکل خود اعالم کردند و افزودند:  بهنمیر بابفسر انجام شد در گفت و گو با خبرنگار

  .درود هزینه ها مربوط به دستمزدها است که باید غروب هر روز به کارگران روزمزد پرداخت شود
ریم خرید و فروش نهایی برابر سال گذشته شده توریح کردند: امیدوا 2آنان با بیان اینکه قیمت بیشتر نهاده های کشاورزی امسال 

  .محوول برنج نیز به نسبت هزینه تولید افزایش یابد
کشاورز شعبان احمد پور از روستای 'باقر تنگه ' بخش بهنمیر شهرستان بابفسر با بیان اینکه مبفغ قرارداد تامین بوته نشا از بانک نشا 

هزار تومان بیشتر شده است 800نسبت به سال قبل  میفیون لایر رسیده است، گفت: این رقم24امسال برای هر هکتار به  .  
بانک نشا مرکز خزانه گیری مکانیزه شالی برنج و کشت بوته شالی با دستگاه نشا کار است که باعث کاهش هزینه کشت شالی برنج 

  .نیز می شود
هزار لایر پارسال به 100وی با بیان اینکه قیمت بذر طارم هاشمی از هر کیفو  180  افزایش یافته است، ادامه داد: قیمت هزار لایر

هزار لایر رسیده است 150تا 140هزار لایر به 70هر کیفو نایفون برای پوشش کرت ها از  .  
کیفو  55تا 45نخستین مرحفه از فرآیند تولید برنج، خزانه گیری شالی پس از شخم و شیار است که برای هر هکتار به طور متوسط 

دبذر شالی استفاده می شو .  
میفیون لایر رسیده 20تا 17وی با اشاره به اینکه دستمزد برای شخم و شیار و آب تخت کردن چهار مرحفه ای به ازای هر هکتار به 

هزار لایر تقریبا با 40است، گفت: البته دولت با مدیریت به موقع کود شیمیایی مورد نیاز شالیکاران را با افزایش بسیار ناچیز حدود 
در اختیار شالیکاران قرار داده است قیمت سال قبل .  

هزار 385طبق اعالم شرکت خدمات حمایت کشاورزی مازندران قیمت هر کیسه کود اوره به عنوان پرمور  ترین کود شیمیایی از 
هزار لایر رسیده است420لایر سال قبل به  .  

بر بازار فروش برنج در زمان برداشت شالی نظارت  این شالیکار از استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خواست تا
  .همه جانبه داشته باشند تا کشاورزان در شرائط سخت اقتوادی و هزینه باالی تولید سرخورده و متضرر نشوند

اما یکی از شالیکاران شهرستان بابل که پر آبی در زمین های کشاورزی را به عنوان مهمترین نیاز برنجکاری نام می برد، گفت: 
مبفغ دستمزدها و قیمت های نهاده ها به نسبت نقدینگی حاول از فروش محوول سال قبل اوال با یکدیگر همخوانی ندارد و به شدت 

  .با مشکل نقدینگی مواجه هستیم
افزود:  خداکرم یوسفی با بیان اینکه کشاورز دستمزد واحبان تراکتور و تیفر، خرید نایفون و سموم را باید نقدی پرداخت کند،

شالیکاران هرچه آنچه از وجود آب فراوان در رودخانه ها و نهرهای شالیزارها خوشحال هستند، کمبود نقدینگی آنان را سرخورده 
  .کرده است

400وی قیمت هر لیتر سم عف  کش بوتا کفر )ماچتی ( را  کیفویی هم امسال با  10هزار لایر اعالم کرد و بیان داشت: سم دیازینون 

هزار لایر رسیده است500هزار ریالی به یک میفیون و 450ش افزای .  
کیفو گرم 15تا 10یر اساس اعالم جهاد کشاورزی متوسط استفاده از عف  کش در هر هکتار برنجکاری سه لیتر و سمو دیازینون نیز

  .است
های نشا شده در زمین اوفی، موجب کرم ساقه خوار مهم ترین آفت برنج است که با تخم گذاری روی شالی در خزانه و یا بوته 

  .آلودگی و منجر به خسارت هایی در شالیزارها می شود
** هزار تن انواع کود شیمیایی در مازندران  120توزیع حدود   

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با بیان اینکه توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز شالیکاران از اسفند سال قبل آغاز 
ه و مشکفی در تامین کود نداریم، گفت: بیشتر کشاورزان کود شیمیایی مورد نیاز خود را با قیمت سال زراعی گذشته خریداری شد

  .کردند
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  .کودهای پتاس، اوره و فسفات به عنوان کودهای پایه محووالت کشاورزی محسوب می شوند
کیفو گرمی اشاره کرد و افزود: برای جفوگیری از هر  50ه های هزار ریالی قیمت کود اوره کیس40مجید سفطانی به افزایش حدود 

  .گونه سوء استفاده نظارت بر توزیع و قیمت با جدیت ادامه دارد
وی با اشاره به اینکه کشاورزان نگران تامین و توزیع کودشیمیایی اوره نیز نباشند ادامه داد: تولید کود اوره ود درود داخفی است 

زارت جهاد کشاورزی مشکفی برای نیاز بیشتر کشت شالی وجود نداردو بر اساس برنامه و .  
کیفو گرم است 200میانگین نیاز هر هکتار به کودهای شیمیایی در زمین های کشاورزی مازندران  .  

کیفو گرم است50کیفو و فسفات و پتاس هر یک 100نیاز هر هکتار به کود اوره  .  
ضمن تایید افزایش هزینه تولید ناشی از باال رفتن قیمت نهاده های کشاورزی گفت که به رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 

هزار لایر در هر کیفو گرم برسد و حتی معتقدیم این مقدار افزایش 160تا 120همین دلیل پیش بینی می شود تا قیمت برنج امسال 
نجکاری با کمتر از قیمت اعالم شده به ورفه نخواهد بودقیمت نسبت به دیگر کاالهای اساسی بسیار کم است ولی یقین کنید بر .  

عزیزهللا شهیدی فر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وضعیت قیمت سموم به ویژه عف  سوز ها و سم ' دیازینون ' آفت کش کرم ساقه 
وارداتی است و قیمت ها نیز بر  خوار را نگران کننده و از آن به عنوان قیمت سرسام آور یاد کرد و افزود: عمده سموم کشاورزی

  .اساس دالر باال رفت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران وضعیت آب در سدها و آب بندان های مازندران را بسیار مطفوب و خوشحال کننده تووی  

 کرد و اظهار داشت: به نظر می رسد سال آبی خوبی برای کشاورزی زراعی و باغی استان باشد
 

  لینک خبر
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان  – 28/1/98تاریخ : 

  ثبت قبلی احتکار تلقی می شودجابجایی نهاده های دامی بدون 
قدیری گفت: هرگونه جابجایی نهاده بدون ثبت و اعالم قبفی اختفا و احتکار تفقی می شود و از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد 

  .شد
،گروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش  های اساسی کشاورزی با ارسال یانه مدیر نظارت بر توزیع کاالمحمد قدیری اب 

های وارد کننده ذرت، جو، کنجاله سویا به مدیران عامل شرکت« های اعالمها از آدرسعدم جابجایی بعدی نهاده»ای با موضوع نامه
ت ستاد اقتوادی دولت و به استناد های تولیدکننده کنجاله سویا و کارخانجات روغن کشی اظهار کرد: در اجرای مووباو شرکت

۶3793ماده یک توویب نامه شماره  2تبوره  / مورخ  ۶۴8۵۴هیات وزیران و بخشنامه شماره  97/۵/1۶، مورخ ۵۵۶33ت 

97/۵/18 های اساسی وارد شده بر مبنای ارز رسمی از مبادی ریاست جمهوری مبنی بر کنترل و پایش فرآیند تامین و توزیع کاال 
معاون توسعه بازرگانی و ونایع  97/۵/2۴مورخ  2731/۵01/97کننده نهایی و همچنین ابالغیه شماره ور ورودی تا م

رساندکشاورزی به استحضار می . 
با توجه به اطالعات ارسال روزانه )ادواری( آن شرکت از طریق پست الکترونیکی به این مدیریت و ارسال اطالعات مزبور به 

های ها مشاهده شده است که محمولهها گان ناظر و بازرسان استانوورت روزانه برای همکارا ( های دامی( ارسالی به نهاده

های اعالم تخفیه نگردیده و بدون هماهنگی و درج مجدد در سامانه و اعالم قبفی در آدرس ها وهای ثبت شده در سامانه پایانهآدرس
شودهای دیگر تخفیه میمحل . 

یت واردات کنجاله سویا بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزیممنوع :بیشتر بخوانید  
رساند هر گونه جابجایی بار بدون ثبت و اعالم قبفی به معنی اختفا و احتکار محموله تفقی گردیده و از طریق بدین وسیفه به آگاهی می

رود و پایش شود تا موجب مشکالت  مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد؛ لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع با قاطعیت
 .بعدی نشود

های واردکننده استبدیهی است که کفیه عواقب ناشی از این جابجایی برعهده تامین کنندگان و شرکت  
 
  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6901828/جابجایی-نهاده-های-دامی-بدون-ثبت-قبلی-احتکار-تلقی-می-شود
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6901828/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

 نهاده 
خبرنگاران جوان – 27/1/98تاریخ :   

 

  ای امری ضروری استگیاهان علوفه های پایلوت برای تنوع بخشی بهمیلیون تن نهاده دامی/ اجرای طرح ۱5واردات 
میفیون تن شامل دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا و مقداری جو از طریق واردات تامین می شود 1۵تا  13رضایی گفت: ساالنه  .  

ارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی ، به نقل از وزگروه اقتوادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 
تا  13ای خوراک متراکم مورد نیاز ونعت دام و طیور کشور، ساالنه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: از مجموع اقالم عفوفه

مل عفوفه خشبی از طریق داخل شامل دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا و مقداری جو از طریق واردات و مابقی شا  میفیون تن 1۵
شودتامین می . 

وی درباره تولید عفوفه مرتعی در مناطق البرز و زاگرس افزود: برخی مناطق کشور مانند البرز و زاگرس که دارای زمین مناسب 
 .هستند و خاک تثبیت شده دارند امکان تولید عفوفه به وورت دیم در کشور وجود دارد

ها نخواهد فوفه به وورت دیم در این مناطق باید بررسی شود، هر چند منافاتی با محیط زیست و حفظ جنگلرضایی ادامه داد: تولید ع
هایی باید با مشورت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شودداشت، اما با این حال استفاده از چنین پتانسیل . 

د: اروپا به عنوان قاره سبز مراتع دست کاشت هم دارد که بخشی از غذای معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزو
دهددام را پوشش می . 

میفیون دالر ارز از محل تولید بذر در داخل ۵00شود/ورفه جویی ای نزدیک حل میمشکل عفوفه دامی در آینده :بیشتر بخوانید  
ها به طور تاکید کرد و گفت: بهره برداران با بازدید از این پایفوت ایها برای تنوع بخشی به محووالت عفوفهوی بر اجرای پایفوت

گیرند و از آن درک مستقیم خواهند داشتهای جدید تولید عفوفه قرار میمستقیم در جریان رویکرد . 
فه به وورت آبی رضایی با بیان اینکه ایران در منطقه خشک واقع شده و با کمبود آب مواجه است، بیان کرد: در ایران تولید عفو

 .است و باید این رویکرد تولید به دلیل کمبود آب تغییر کند
 .وی افزود: در کشاورزی پایدار نباید به محیط زیست آسیب بزنیم و آب یکی از عوامل زیست محیطی است

یابد و به حد استاندارد برسدهای تولید شده در کشور باید افزایش رضایی بر افزایش کیفیت عفوفه تاکید کرد و افزود: کیفیت عفوفه . 
وی ادامه داد: ما باید نگاه دیگری به تغذیه دام داشته باشیم و اگر با روند کنونی پیش برویم با توجه به موضوع افزایش میانگین 

 .مور  شیر در کشور، وابستگی بیشتری به واردات عفوفه خواهیم داشت
های زمستانی عفوفه کمتر توجه شد و باید برنامه ریزی برای ر کشور به کشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان توریح کرد: د

 .توسعه استفاده از منابع عفوفه جدید داشته باشیم
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایران اکونا  – 29/1/98تاریخ : 

 نهاده های دام و طیور اندازه کافی است/تولید کنندگان با قیمت مصوب عرضه کنند 
جفسه بررسی مسائل و مشکالت تولیدکنندگان در خووص تامین نهاده ها در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد در این نشست اعالم 

وظفند محوول خود را با قیمت مووب عرضه کنندشد نهاده های دام و طیور به اندازه کافی تامین شده است و تولیدکنندگان م .  
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این جفسه جزئیات مشکالت تولیدکنندگان در 

 .خووص تامین نهاده ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
نعت دام و طیور که با ارز دولتی تامین شده به اندازه کافی در کشور وجود دارد بر اساس این گزارش، انواع نهاده های مورد نیاز و

 .و برنامه ریزی برای تامین و توزیع نهاده ها تا پایان سال در دست اقدام است
خود را با نهاده های دام و طیور که با ارز دولتی وارد کشور شده بین تولیدکنندگان توزیع می شود و تولیدکنندگان موظفند محوول 

 .قیمت مووب عرضه کنند
جفسه بررسی مسائل و مشکالت تولیدکنندگان در خووص تامین نهاده ها با حضور معاونین توسعه بزرگانی و ونایع کشاورزی و  
تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی،مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور 

مدیران اتحادیه ها و تشکل های مرتبط عور امروز در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شدو  . 
 

 لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 18/1/98تاریخ : 

هزارتن کود اوره در ایام نوروز توزیع شد ۱28بیش از   
به گزارش یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی افزود: در تعطیالت نوروز امسال سه فروند کشتی حامل نزدیک به 

بنادر جنوبی ایران پهفو گرفتندهزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در  150 . 
با وجود تعطیالت نوروزی و محدودیت های ترافیکی ناشی از تعطیالت و بارندگی های قابل توجه بهاره، شرکت  :وی ادامه داد

هزار تن کود اوره از بنادر و شرکت های پتروشیمی داخفی تحویل گرفت و به کارگزاران  128خدمات حمایتی کشاورزی بیش از 
ع نهاده های کشاورزی ارسال کردتوزی . 

رسولی توریح کرد: با توجه به ظرفیت پایین حمل جاده ای از مبدا پتروشیمی پردیس عسفویه در ماه های پرمور  سال، کود اوره 
داخل  این شرکت به وسیفه کشتی به بنادر عباس و امام خمینی )ره( حمل و با توجه به ظرفیت باالی حمل جاده ای از این بنادر به

 .کشور آورده می شود
درود برنامه تکفیفی  100هزار تن انواع کودهای شیمیایی پایه معادل  500میفیون و  2بیش از  97به گزارش ایرنا، در سال 

  .وزارت جهادکشاورزی از منابع داخفی و خارجی تامین و ذخیره سازی شد
ی این کشور مشتمل بر کودهای، فسفاته و پتاسه افزایش قیمت نداشت پارسال برای سومین سال پیاپی کودهای کشاورزی برنامه تکفیف

درود رشد قیمت پیدا کرد 9و کود اوره فقط  . 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی

 ایرنا  – 20/1/98تاریخ : 

 فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر داد
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: افزایش هجوم مفخ ها به استانهای  –ایرنا  –بندرعباس 

 .ساحفی ایران باعث شده تا سازمان فائو وضعیت ایران را از زرد به نارنجی تغییر دهد
نمینی روز سه شنبه درمواحبه اختواوی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این تغییر یعنی کشوری که مورد حمفه قرار  سعید معین

  .گرفته احتمال خسارت به محووالت کشاورزی و حتی باغهای آن زیاد است
ایانی فروردین و اوایل ریزشی که در یک هفته اخیر داشته ایم از هفته پ9وی افزود: با توجه به حمفه های وورت گرفته و 

  .اردیبهشت ماه باید آمادگی کامل برای مبارزه با این موج از مفخ های وحرایی را داشته باشیم
این مقام مسوول درسازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به اطالعات فائو درخووص ازدیاد روزافزون جمعیت مفخ های وحرایی 

برابر بیشتر از اینهایی هستند که تاکنون ریزش داشته اند10ان خاطرنشان کرد: دسته های مفخ در راه ایر .  
مدیر مبارزه با آفات عمومی وهمگانی سازمان حفظ نباتات ایران یاد آورشد: مبارزه با مفخ وحرایی به تجهیزات مخووص، ماشین 

میفیارد  60امین بخشی از آنها نزدیک به آالت وهمچنین سموم نباتی زیادی دارد که این سازمان از بهمن ماه پارسال تاکنون برای ت
  .سرمایه ای و نقدی( هزینه کرده است)لایر 

 
میفیارد لایر برای مبارزه با مفخ 120درخواست  **  

میفیارد لایر  120معین اضافه کرد: برای مبارزه و جفوگیری از بروز خسارت جدی به مزارع کشاورزی نیاز به حداقل بیش از
میفیارد لایر آن موافقت کرده اما این نیاز به 100ان حفظ نباتات آنرا از ستاد بحران درخواست کرده که تنها با نقدینگی است که سازم

  .موافقت هیات دولت دارد
هزار هکتار آن در هرمزگان بوده و این یعنی اینکه بیشترین 13هزار هکتاری که تاکنون مبارزه وورت گرفته 24به گفته وی از 

رایی از بهمن ماه پارسال تاکنون به این استان وورت گرفته استحمفه مفخ های وح .  
مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور ابراز داشت: با توجه به گزارش های دریافتی از گروه های ردیاب 

زمینهای ایران با مفخ های وحرایی مبارزه هزار هکتار از 200تا 150و همچنین اطالعات فائو بایستی تا خرداد ماه امسال در سطح 
  .انجام شود

معین بیان داشت: این درحالی است که از این تاریخ به بعد جهت بادهای خفیج فارس شمال شرقی است یعنی اینکه بزرگ ترین دسته 
ر، هرمزگان و سیستان و های مفخ وحرایی از کشورهای عربستان، امارات، قطر و بحرین مستقیم به سمت ایران و استانهای بوشه

  .بفوچستان وارد می شود که قفب آن هرمزگان است
15این منبع مسوول اظهار کرد: تا زمانی که دسته های مفخ وحرایی که فائو تعداد آنان را بیش از  تا 40دسته بزرگ )هر دسته بین 

خ درحال حرکت به سمت خفیج فارس و آبهای میفیون عدد مفخ( تخمین زده که از مرکز تا شمال عربستان و سواحل دریای سر200
  .ایران هستند تا خرداد ماه امسال این ریزش ها ادامه دارد

مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور از اردیبهشت ماه به عنوان ماه پرخطر با ریزش های فراوان دسته 
تان و بفوچستان، جنوب کرمان و حتی بوشهر نام بردهای مفخ بالدار وحرایی در استانهای هرمزگان، سیس .  

اگر نتوانیم جفوی دسته های مفخ بالدار وحرایی را در استانهای یاد شده بگیریم وارد استان فارس )انبار غفه ایران( و  :وی گفت
فیارد ها لایر اعتبار استحتی یزد، اوفهان و گفستان می شوند که دراین وورت برای جفوگیری از خسارت های بیشتر نیاز به می .  

کیفیومتر تا ارتفاع کمتر از 400تا 200میفیون عدد می تواند روزانه بین 300تا 40هر دسته مفخ بالدار وحرایی متشکل از 
متری پرواز کند که در وورت مبارزه نکردن به موقع ، رسیدن آنها به استانهای یاد شده دوراز انتظار نخواهد بود1700 .  
تاکید بر بسیح امکانات دولتی و حتی نظامی در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بفوچستان و حتی جنوب استان معینی با 

  .کرمان برای مبارزه با مفخ های وحرایی بیان داشت: هم اکنون این همکاری خیفی کم رنگ است
اش حداقل سه دستگاه خودرو ردیاب فعالیت دارندبه ازای هر تیم مبارزه حداقل سه تیم ردیاب و به ازای هر یک ماشین سم پ .  

دستگاه سم پاش وانتی در استانهای خوزستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بفوچستان فعال  36هم اکنون 
  .هستند که الزم است این تعداد به چند برابر افزایش یابد

سطح هریک دستگاه سم پاش وانتی قادر است روزانه در  هکتار از زمینهای آلوده به مفخ های بالدار وحرایی را سم پاشی کند 400

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                        8139اهم اخبار کشاورزی هفته سوم و چهارم فروردین 

 

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

  .که این بیشتر از فعالیت یک فروند هواپیمای سم پاش است
هزار 400میفیون لایر و هر لیتر سم مخووص سم پاشی مفخ های وحرایی نیز 600قیمت هر دستگاه سم پاش وانتی ساخت داخل 

از هزینه های هنگفت دستمزد نیروهای عمل کننده، ماشین آالت مخووص حرکت در مناطق سخت گذر،  لایر اعالم شده که این غیر
  .تغذیه ودیگر هزینه های غیر نقدی است

 
 ریزش دوباره مفخ های وحرایی در استانهای ساحفی جنوب **

زش آغاز شده و تاین تاریخ در هرمزگان مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور یادآورشد: مرحفه دوم ری
ریزش و در بوشهر نیز همین تعداد ریزش را 2ریزش با تراکم متوسط، سنگین و بسیارسنگین رخ داده و در سیستان و بفوچستان 9

ض کم استالبته با تراکم منوسط داشته ایم که بیشترین آن به هرمزگان اختواص دارد که از لحاظ جغرافیایی استانی طولی و با عر .  
 

 مبارزه با پوره مفخ های بالدار وحرایی **
تخم است )درمجموع  120تا 80هر مفخ قادر به گذاشتن حداقل سه کپسول حاوی بین  300 تخم( که تبدیل به پوره می شود که 400تا

د زیرا هر عدد کپسول اگر نتوانیم جفوی تخم ریزی مفخ های بالدار وحرایی را بگیریم افزایش آنها غیر قابل توور خواهد بو
روز طول می کشد تا به پوره و سپس مفخ بالغ تبدیل 14درجه نیز مدت 32روز و در دمای 30درجه ای داخل خاک 10دردمای 
  .شود

سازمان جهانی فائو نظارت مستقیم روی آفت مفخ وحرایی در سطح جهان دارد و مناطق پراکنش این آفت غرب و شمال آفریقا، 
ریای سرخ و خفیج فارس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، هند و جنوب شرق ایران استکشورهای حاشیه د .  

  .های سیستان و بفوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان کانون دائمی و همیشگی تولید مثل آفت مفخ وحرایی هستنددر ایران نیز استان
یک شبانهبا توجه به اینکه این نوع مفخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در  روز می کیفومتر پرواز کند، موجب  150تواند تا 

شودمهاجرت از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می .  

 
  لینک خبر
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 گزارشات جهانی 
  خبرگزاری فارس – 28/1/98تاریخ : 

های ناخوانده مخرب در جنوب ایران/هشدار فائو به کشورها درباره ملخ صحرایی مهمان  
های وحرایی آفت استان جنوبی کشور ما هستند، هشدار داد، مفخ 6فائو نسبت به کشورها درباره مفخ وحرائی که اکنون مهمان 

دازدتواند امنیت غذایی کشورها را به خطر بینبزرگی برای کشاورزی است و می .  
های وحرایی المفل خبرگزاری فارس، سازمان خوار و بار جهانی فائو در جدیدترین گزارش خود از مفخبه گزارش گروه اقتواد بین

هزار  80های شدیدی که در سطح بیش ار استان جنوبی کشورمان حمفه کرده، گزارش داده است: براساس کنترل ۶که اخیراً به 
وحرایی در دو طر  دریای سرخ در حال ازدیاد هستندهای هکتار انجام شده مفخ . 

های بزرگتری را ها و گفهعالوه بر این دومین نسل در برخی سواحل سودان و عربستان در حال زیاد شدن است و به تدریج گروه
دهندشکل می . 

گذاری کردند، در جنوب غرب تخمها به سمت عربستان حرکت کرده و در ماه مارس در گزارش فائو آمده است:برخی از این گروه
ها در سواحل جنوب ایران هستند و پایان مارس آنجا از تخم بیرون آمدندهای بزرگتر و تعدادی گفهآسیا گروه . 

اند. گذاری کردههای بزرگتری حداقل یک گفه در منطقه الجاسم در جنوب غرب پاکستان در اواسط مارس دیده شده که آنجا تخمگروه
شودترلی در هر دو کشور با شدت بیشتری انجام میعمفیات کن . 

یابد اما جمعیت آنها در داخل عربستان و ها در دو طر  دریای سرخ کاهش میبراساس گزارش فائو در طی ماه آوریل تعداد مفخ
رگتر یا چند گفه های بزهمچنین جنوب ایران و جنوب غرب پاکستان افزایش زیادی خواهد یافت که برخی از آنها در نهایت گفه

های بزرگتر ممکن است در دره نیل در شمال سودان نیز ظاهر شودتشکیل خواهند داد. گفه« می»  کوچکتر را تا آخر ماه . 
های اطفس در مراکش و الجزیره ظاهر خواهند شدهای کوچکتر مفخ در مناطق جنوب کوهغرب آفریقا گفهدر شمال . 

های وحرایی هر جایی که الزم باشد اقدام جدی به عمل های الزم در برابر مفخباید نسبت به مراقبتفائو هشدار داده که همه کشورها 
 .آورند

ده میفیونی برای کشاورزی و امنیت  های چندینبه گزارش فارس، مفخ وحرائی آفت بسیار خطرناکی است که شیوع آن در قالب گفه
  .غذایی بسیار خطرناک است

 ۴2و  ۴0های بار به کشور ما حمفه کرده ارمغان آنها قحطی بوده است. آخرین حمفه آنها در سالها چندینن مفخهای گذشته ایدر دهه
برندها را کامل از بین میکنند تمام گیاهان و درختها از هر مسیری که عبور میبوده است. این مفخ . 

های وحرائی را در جهان دارد که به وورت کامل شرایط مفخیک دفتر ویژه مفخ وحرائی در سازمان خوار و بار جهانی وجود 
دهدآورند را هشدار میهایی را که احتماالً به بار میکند و مسیر حرکت آنها و خسارتکنترل می . 

ها را داده استهای وحرائی آخرین هشدارروز پیش درباره مفخ 13فائو سوم آوریل یعنی  . 
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