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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  -3/2/98تاریخ : 

 اطلس حوزه های آبخیز کشور در قفسه خاک می خورد
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا-تهران نقشه ها و اطلس سیمای حوزه های آبخیز  :

توسط پژوهشکده تهیه شده است اما مسئوالن از اطالعات آنها استفاده نمی کنند و در قفسه ها خاک می خوردکشور  . 
نشست تخصصی بررسی تحلیلی وقایع سیل اخیر در »به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، داود نیک کامی عصر سه شنبه در 

دردانشگاه بهشتی اظهار کرد« ایران  یر در اطلس طراحی و تمامی اطالعات کشور در حوزه اطالعات سیل پهنه های سیل گ :

  .درباره مناطق ممنوعه ساخت و ساز مشخص شده است که با استفاده از این اطالعات از بسیاری خسارات جلوگیری می شود
طلس سیمای حوزه پروژه در خصوص سیالب در پژوهشکده انجام شده و ا 195 :رئیس پژوهشکده آبخیزداری وزارت جهاد افزود

 .های آبخیز نیز مدت هاست که تهیه شده است
در برخی مناطق توسط پژوهشکده وزارت جهاد کشاورزی ایستگاه های سیل گیری و آبخوان داری احداث شده که  :وی ادامه داد

  .خسارات و مشکالت سیل را کاهش داده است
شه شدت سیل خیزی مناطق کشور نیز تهیه شده است، اظهار کرد: برای این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نق

  .پیش بینی و کاهش خسارات نیاز است به صورت علمی از این نقشه ها استفاده شود
نیک کامی ادامه داد: از دیگر طرح های پژوهشکده احیای مناطق کوهستانی و دشتی با سیالب است. به عنوان مثال در هندیجان 

د استفاده گیاهان قرار می گیرد و مناطق گیاهی تثبیت می شودسیالب مور .  
وی با اشاره به اقدامات موثر در جلوگیری از وقوع سیل و مهار آن، گفت: مسئله مدیریت جامع و یکپارچه حائز اهمیت است اما در 

آبخیز با بررسی و برنامه انجام می شودکشور ما توجه خاصی به آن نمی شود. در کل دنیا بهره برداری از منابع و پتانسیل حوزه  .  
رئیس پژوهشکده آبخیزداری افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، مدیریت استفاده از آب، استفاده صحیح از پوشش گیاهی، 

در پیشگیری از جنگل ها و مراتع، استفاده از سدها و مخازن و احداث سیل بندها و حفر کانال های سیالب بر از دیگر اقدامات موثر 
  .وقوع سیل و مهار آن است

  .به اعتقاد وی برای مدیریت تخصصی حوزه آبخیز داری باید از معادالت ریاضی و نرم افزارهای روز دنیا استفاده کرد
ز بارش نیک کامی با اشاره به عوامل بروز سیل با نگاه آبخیزداری عنوان کرد: خاک و گیاه خاصیت اسفنجی داشته و مقدار زیادی ا

را جذب می کند. زمانی که به طور طبیعی رودخانه کشش نگهداری آب را ندارد، رواناب ایجاد می شود و گیاهان و خاک از بروز 
  .سیل جلوگیری می کنند

رئیس پژوهشکده آبخیزداری توضیح داد: با دخالت و بهره برداری بی رویه انسان و تخریب گیاهان و خاک رواناب ایجاد سیل می 
ندک .  

نیک کامی شخم زدن در جهت و عمود بر شیب زمین را از عوامل تخریب اراضی دانست و گفت: ه با شخم بی رویه رواناب ایجاد 
  .شده حاوی رسوب زیادی شده و تنوع زیستی نیز دستخوش تغییر می شود

فاق افتاد و سیل از نوع تند سیالب بود. وی با اشاره به سیل لرستان عنوان کرد: در لرستان زمین لغزش های زیادی در منطقه ات
هزار میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت وارد شد و احتمال بروز شیوع بیماری های عفونی و انگلی  13همچنین در این سیل 

  .نیز وجود دارد
متر مکعب معادل میلیارد  2 .1میزان رسوب رودخانه ها در سیل لرستان  :این مسئول وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد میلیارد  3

 .تن رسوب برآورد شده است که بسیار خسارت زا است و الیروبی آنها نیازمند اقدامات تخصصی است
 

 ضرورت تاسیس صندوق بیمه خسارت سوانح طبیعی**
: تاسیس صندوق به گزارش ایرنا ، محمد حسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی دیگر شرکت کننده این نشست بود، وی گفت

  .بیمه خسارت سوانح طبیعی ضرورت دارد موضوعی که در دنیا عملی شده و حائز اهمیت است
وی عنوان کرد : دولت تمام توان خود را در سیل اخیر استفاده کرده اما موضوع فراتر از دولت است و زیر ساخت های حکمروایی 

 .مشکل دارد
قه ای در سوانح طبیعی یکی از مهمترین چالش های توسعه ایران است و به دلیل خلل به گفته شریف زادگان مدیریت شهری و منط

  .در حکمروایی است
شود و همه نیروها از جمله نیروهای این استاد دانشگاه اظهار کرد: مدیریت سوانح طبیعی امری است که توسط دولت انجام می
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 .مردمی، نهادها موظفند طبق فرماندهی دولت عمل کنند
یف زادگان با اشاره به جایگاه سوانح طبیعی سیل در آمایش سرزمین گفت: در طرح خدمات مطالعات آمایش سرزمین استان ها شر

تحلیل حوزه ها و زیر حوضه های آبریز، تحلیل رانش و زمین لغزش، تغییرات ناشی از مخاطرات محیطی و محیط زیستی، پهنه 
بندی رودخانه ها مستند به خطر سیل نیاز است بندی استان در ارتباط با خطر سیل و طبقه .  

  .وی ادامه داد: برنامه ریزی در سیل شامل آمادگی ،امداد و نجات، پیشگیری از خطر، باز سازی و اسکان دائمی است
طیمی و آگاهی استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: پیشگیری شامل نهاد سازی، قوانین و مقرارات، سازه های پیشگیرانه مثل سد های تن

  .بخشی عمومی است
شریف زادگان با اشاره به چارجوب ارزیابی آسیب پذیری جامعه گفت: در این خصوص باید میزان و خصوصیات دارایی ها و منابع 

موجود در جامعه خطر پذیر، سازماندهی منابع اجرای برنامه ریزی، ارزیابی میزان پشتیبانی جامعه، مشارکت جامعه، طبقه بندی 
  .وقایع خطر و تخمین خسارت های احتمالی بررسی شود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه افزایش تاب آوری باعث کاهش خطر می شود، گفت: تاب آوری توانایی یک سیستم برای برگشت به 
  .شرایط اولیه را باعث می شود. و زمانی که تاب آوری باال باشد ، سیستم قادر به خود تنظیمی است

ن استاد برنامه ریزی شهری توضیح داد: در خصوص شهر پل دختر هشدارهای الزم به مدیران شهر داده شد اما مدیران فاقد ای
صالحیت علمی نتوانستند برنامه را اجرایی کنند نیاز است مدیران شهری قبل از استقرار در مسئولیت در نهاد های مربوطه آموزش 

 .های الزم را ببینند
داد: مدیران توانایی استفاده از منابع را نمی دانند، در قبل انقالب مدیران در مرکزی ویژه در خصوص مدیریت شهری وی ادامه 

  .آموزش داده می شدند
  لینک خبر
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 آب 
 باشگاه خبر نگاران جوان  – 7/2/98تاریخ : 

درصدی خسارت سیل با آبخوان داری ۷۰هزار نقطه کشور/ کاهش  ۶های آبخیزداری در ای پروژهاجر  
هزار نقطه کشور برای کنترل سیالب و جلوگیری از خسارت مالی و جانی خبر داد ۶های آبخیزداری در پور مقدم از اجرای پروژه . 

و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگار کامران پور مقدم رئیس شورای عالی جنگل سازمان جنگل ها، مراتع صنعت،تجارت و  

یکی در کاهش خسارت سیل اظهار کرد:  هافعالیت سازمان جنگل درباره تاثیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

های پوشش گیاهی بحث کنترل روان آب است که در این خصوص سعی شده است روی بحث حفاظت و توسعه پوشش از عملکرد
ها به مرحله اجرا در بیایدهای حفاظتی مختلفی در سازمان جنگلگیاهی اعم از جنگلی و مرتعی؛ برنامه . 

نیست. از این   افتد و کشور ما نیز از این امر مستثنییا اتفاق میوی افزود: با توجه به شرایط و تغییرات اقلیمی که در سطح دن
ها و اجتناب از بحث سیل و سیل خیزی کشور به نحوی است که نیازمند اقدامات تکمیلی برای کنترل روان آب های سیل آسابارش رو

در سال گذشته با استفاده از  ها و مراتعگلسازمان جن هایی وجود دارد کههای آبخیز است که براین اساس الزام و ضرورتدر حوزه
 .اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات جامعی در حوزه آبخیز انجام داده است

هزار نقطه در کشور صورت گرفته است، بیان کرد:  ۶در حدود  های آبخیزداریپروژه پور مقدم با اشاره به اینکه احداث عملیات
رل سیالب و جلوگیری از خسارت مالی و جانی در سطح کشور تاثیر بسزایی دارد، از این رو در بحث کنت اجرای عملیاتآبخیزداری

های آبخیز اجرا شودنیاز است که بحث آبخیزداری به صورت جامع در سطح حوزه . 
ینحوضه آبخیز در استان گلستان استعداد سیل دارد/ اجرای آبخیزداری راهکار موثر کنترل لغزش زم 9۶ :بیشتر بخوانید  

های آبخیز مطالعات و پایش صورت های آبخیزداری در حوزهاین مقام مسئول ادامه داد: براساس مدیریت سرزمین و اجرای برنامه
های سیل خیز در اولویت سازمان جنگل هاستگرفته است که هم اکنون به عنوان حوزه . 

های آبخیز بحرانی گفت: اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه در های آبخوان داری و آبخیزداریپروژه وی با اشاره به تاثیر اجرای
موجب شده است تا خسارت ناشی از سیل و سیالب در مناطق شمال و  98و ابتدای سال  97های آبخیز بحرانی در پایان سال حوزه

درصد کاهش یابد 7۰غرب کشوربیش از  . 
شش گیاهی را بحث کاهش روان آب دانست و افزودهای اصلی پوها یکی از عملکردرئیس شورای عالی سازمان جنگل توسعه  :

هایی که ممکن است بروز سیل اتفاق بیفتد، می تواند از شدت روان آب بکاهددر مناطق باالدست در حوزه پوشش گیاهی . 
ته است، های شمال در مناطقی که جنگل کاری، توسعه جنگل و حفظ پوشش گیاهی صورت گرفوی در پایان تصریح کرد: در جنگل

ها کنترل شده استبه هیچ عنوان رسوب گذاری، فرسایش خاک و سیالب اتفاق نیفتاده است، ضمن آنکه بخشی از روان آب . 
 لینک خبر 
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 3/2/98تاریخ : 

داری در کشور/ مخالف سدسازی در کشور نیستمهای آبخیزداری و آبخوان ضرورت اجرای پروژه  
های آبخیزداری و آبخوان داری در حوزه پایین دست و باال دست تأثیر بسزایی در کاهش خسارات سیل اسکندی گفت: اجرای پروژه

 .دارد
صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق  

کشاورزی و مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در نشست خبری امروز، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری را به منظور 
دولت منابع کافی و الزم برای سدسازی ندارد، حداقل عملیات آبخیز داری و  کاهش خسارات سیل امری ضروری دانست و گفت: اگر

 .آبخوان داری را اجرا کند تا در صورت وقوع سیل خسارات سیالب به حداقل برسد
های پایین دست آبخوان داری را های باالدست، پروژه آبخیز داری و در حوزهوی افزود: دولت در صورت داشتن منابع در حوزه

شودهای باالدست مانع رسوبات پشت سدها میا کند چرا که اجرای عملیات آبخیزداری در حوزهاجر . 
هزار میلیارد تومان از این رقم به  13هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:  3۵های اخیر به کشور را اسکندری خسارات سیالب

 .بخش کشاورزی وارد شده است
 ۵تا  ۴های شد، در صورت بارشهای آبخیزداری در کشور تعطیل نمیادامه داد: اگر پروژهمدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر 

های اخیر هم شاهد این میزان خسارت در کشور نبودیمبرابری به نسبت بارش . 
های امنیت حوزهتواند مخالف نیستیم، گفت: با توجه به منابع مالی محدود سدسازی نمی سدسازی وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه با

 .پایین دست را تأمین کند
های اخیر به بخشی از تولید گندم در استان خوزستان این مقام مسئول درباره تأثیر وقوع سیل اخیر بر میزان تولید گندم، گفت: سیالب
مناطق دیم بخشی  ها و تأمین و مصرف کود سرک درو گلستان خساراتی را وارد کرد، اما در صورت برداشت خوب در سایر استان

شوداستان با مازاد تولید در اراضی دیم جبران می 2از خسارت مزارع این  . 
میلیون تن گندم تولید شود، اما با  1۶تا  1۵شد که در سال زراعی جدید بیش از وی ادامه داد: اگرچه قبل از وقوع سیل پیش بینی می

 1۴شود که مجموع تولید گندم آبی و دیم در سال جدید به ش بینی میاستان خوزستان و گلستان پی 2توجه به خسارت سیالب به 
 .میلیون تن برسد که این میزان تأمین کننده نیاز کشور است

مورد آن اجرا شد و  1۵های کشور صورت گرفت که های سدطرح آبخیزداری در محدوده 3۰۰وی ادامه داد: در زمان بنده مطالعه 
بار محقق نشدمابقی به دلیل عدم تامبن اعت . 

های آبخیزداری و آبخوان داری سال اخیر اعتباراتی از محل صندوق توسعه ملی به اجرای پروژه 2اسکندری در ادامه افزود: در 
هزار هکتار عملیات آبخیزداری صورت گرفت، اما باید توجه داشت که اجرای این  8۵۰اختصاص دادند که از این میزان اعتبار 

ح وسیعتری صورت گیردعملیات باید در سط . 
ها مقداری توانند از وقوع سیل جلوگیری کنند بیان کرد: با توجه به انکه سدها تا حدودی میوزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه سد

تری شوند خطرات بیشتوانند جلوی سیل را بگیرند، اما وقتی پر میدارند از این رو تنها تا حدودی میمشخص آب را در خود نگه می
کند در حالی که اجرای عملیات آبخیزداری هزینه کمتری نسبت به سد سازی دارد و در مقابل در کاهش وقوع سیل تاثیر به ایجاد می

 .سزایی دارد
 خودکفایی و کاهش واردات محصوالت کشاورزی امری مهم در جلوگیری از سوءاستفاده آمریکا علیه ایران

خود درباره آخرین وضعیت نحوه واردات و توزیع گوشت تنظیم بازار گفت: زمانی که بنده  این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان
وزیر بودم موضوع واردات گوشت قرمز و تنظیم بازار به نحوی مطلوب مدیریت شد که بدین منظور مصرف گوشت صنعتی از 

 .گوشت خانوار جدا شد
های صنفی دادیم و قیمت گوشت را در آن مقطع ها را به انجمنتمجوزمدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر افزود: بر این اساس ما 

رسید و برای همین منظور به رصد و اعالم کردیم تا در نهایت با یک قیمت مشخص گوشت وارد مکشور شده و به فروش می
 .اعضای صنفی اعالم شد که گوشت مورد نیاز را با چه قیمتی تهیه کنند

میلیارد دالر  1۵تا  1۰کمیته مقابله با تحریم ما وظیفه حاکمیتی نداریم، بیان کرد: با توجه به آنکه ساالنه اسکندری با بیان اینکه در 
کنیم تا محصوالتی که قابلیت تولید آن در داخل فراهم است تولید شود از این رو تالش میصرف واردات محصوالت کشاورزی می

ین ابزار برای فشار به ایران استفاده کندشوند تا با کاهش وابستگی آمریکا نتواند از ا . 
و نیم  3تا  3وزیر اسبق کشاورزی با بیان اینکه در بخش روغن و کنجاله سویا بیشترین میزان واردات را داریم، اظهار کرد: ساالنه 

م بعد از برنج و آیش شود در حالی که برای تامین نیاز کشور باید از اراضی کشت دومیلیارد دالر صرف واردات این محصوالت می
 .در شمال استفاده کنیم تا نیاز به وابستگی در این زمینه کاهش یابد
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های روغنی موضوع را به وزارت مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر ادامه داد: در ارتباط با کاهش واردات و خودکفایی در دانه
های روغنی به وزارت جهاد کشاورزی واند در بخش تولید دانهتایم چرا که سازمان اقتصادی کوثر میجهاد کشاورزی اعالم کرده

هکتار کشت این محصول را انجام دادیم، اما بعد از آن مسئوالن ذیربط گفتند بذر نداریم در حالی  7۴۰کمک کند و به همین منظور 
میلیون تن دانه روغنی است 2تر از واردات هزار تن بذر راحت 1۰که واردات  . 

توان ساله می ۴تا  3های رغنی امری دست یافتنی است افزود: طی یک برنامه منسجم ان اینکه خودکفایی در تولید دانهاسکندری با بی
و نیم میلیون هکتار رساند 1های روغنی نداشت البته باید کشت کلزا به کاری کرد که دیگر نیازی به واردات دانه . 

یکدیگر همکاری و همراهی الزم را داشته باشند و مسائل را گردن یکدیگر  به گفته این مقام مسئول در صورت که مسئوالن با
یابیمهای روغنی دست مینیاندازند به سهولت به خودکفایی دانه . 

میلیون  1۰۰تا  7۰وزیر اسبق کشاورزی تشریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر در تولید بچه ماهی فعالیت دارد به طوری که ساالنه 
شودین سازمان تولید میبچه ماهی توسط ا . 

کنداحیای وزارت بازرگانی تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را دچار مشکل می  
وزارتخانه  18اسکندری درخصوص طرح دولت برای احیای وزارت بازرگانی گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه نباید بیش از 

از این رو حداقل باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشدداشته باشیم و حال اگر بخواهد وزارت جدید ایجاد کند،  . 
 

کند وزیر اسبق کشاورزی ادامه داد: احیای وزارت بازرگانی با ساختار قبلی، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را دچار مشکل می
شودرزی بدتر میشود، بلکه اوضاع تولید در کشاوبه طوریکه با احیای این وزارتخانه نه تنها وضع بهتر نمی . 

 
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در پایان با انتقاد از این مسئله که شرکت پشتیبانی امور دام به وظایف خود در امر تنظیم بازار 

هایی که با ارز دولتی وارد شده، اگر نظارت نشود سر از بازار داللی در کند، تصریح کرد: نهادهمحصوالت پروتئینی عمل نمی
های مربوط قرار گیرد های وارداتی ارزان باید در اختیار مرغداران و دامداران از طریق تشکلرد، این در حالی است که نهادهآومی

ها به قیمت مناسب تحویل و در اختیار مردم قرار داده شودو در مقابل گوشت مرغ و گوشت قرمز از آن . 
 
  لینک خبر
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 آب 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

بوشهرآبگیری شد درصد سازه های آبخیزداری استان  
مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهرگفت: با توجه به میزان بارش ها در سال آبی جاری سازه های  -ایرنا -بوشهر

درصد آبگیری شد 1۰۰آبخیزداری و آبخوان داری دراین استان  . 
درصد  68، 97-96به آبگیری سال آبی  غالمرضا منتظری روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این میزان آبگیری نسبت

 .افزایش نشان می دهد
میلی متر بود که این میزان بارندگی در نقاط مختلف  3۰۰میانگین بارندگی استان بوشهربیش از97 -98وی اظهار داشت: درسال آبی 

های بیولوژیک و بیومکانیک ضمن تاستان منجر به وقوع سیالب شد که با توجه به انجام اقدامات آبخیزداری، آبخوان داری و عملیا
های مهیب در استان جلوگیری شدکنترل رسوب و ذخیره روان آب ها از وقوع سیالب . 

وی اظهارداشت: براین اساس کل حوزه های آبخیز استان بوشهر با وجود انواع سازه های سنگی مالتی، خاکی و آبخوان داری به 
آبگیری شد مترمکعب 614هزار و 138میلیون و  38میزان  . 

هکتار است 523هزار و  559میلیون و2های آبخیز استان بوشهر شامل حوزه های داخلی و ساحلیمنتظری گفت: مساحت حوزه . 
عدد است 276ها، مراتع و آبخیزداری های آبخیز استان بوشهر براساس سیستم کدینگ سازمان جنگلوی افزود: تعداد حوزه . 

های آبخیز این استان دارای ری استان بوشهر گفت: حوزهمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدا هزار  331میلیون هکتار فرسایش آبی و  2

 .هکتار فرسایش بادی است
تن در هکتار برآورد شده  6.3تن خاک در هکتار ومیانگین تولید رسوب 17وی افزود: میانگین فرسایش آبی استان در سال معادل 

 .است
میلیون مترمکعب رسوب به مخزن سد رئیسعلی دلواری و ازدست رفتن ساالنه حدود سه دهم  2 منتظری اضافه کرد: ورود حدود

 .درصد از حجم مخزن این سد، از نتایج ناخوشایند این تولید رسوب است
هکتار است که این میزان  999هزار و 74های آبخیزمطالعه شده در استان بوشهر یک میلیون و وی اضافه کرد: کل مساحت حوزه

های آبخیز این استان استدرصد از کل مساحت حوزه 42معادل  . 
مطالعه آنها انجام می 1398حوزه آبخیز نیز در سال  2منتظری یادآور شد: درزمان حاضرهفت حوزه آبخیز در دست مطالعه است و

 .شود
حوزه نیز برای مطالعه پیشنهاد شده است 15حوزه آبخیزدر دست بازنگری و  25وی اضافه کرد:  . 

های سنگی مالتی و خاکی که تا کنون در این استان با استفاده از مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: تعداد کل سازه
میلیون و 32مورد با حجم آبگیری  7۰7اعتبارات ملی، استانی واعتبارات صندوق توسعه ملی اجرا شده است،  414هزار و  138

 .مترمکعب است
 11۰سازه بند سنگی مالتی و بند خاکی با حجم بیش از  27اد: در سال گذشته با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی وی ادامه د

 299هزار و 2های آبگیر، جنگلکاری، مراقبت و آبیاری در سطح هزار مترمکعب و عملیات بیولوژیکی و بیومکانیکی شامل هاللی
ر اجرا شده استهکتار از حوزه های آبخیز دراستان بوشه . 

هزارو 2وی یادآور شد: همچنین در سطح  های آبخیز استان بوشهر که عملیات پخش سیالب بر آبخوان با هکتار از حوزه 500

میلیون مترمکعب آبگیری در هر مرحله به طور کامل آبگیری شده است 6گنجایش بیش از . 
های زیرزمینی باعث های آبب، احیا پوشش گیاهی و تقویت سفرهمنتظری گفت: انجام این اقدامات عالوه بر کنترل رسوب و سیال

ها و مناطق مسکونی پایین دست نیزاز گزند اثرات تخریبی سیالب ایمن باشندمی شود تا زمین های کشاورزی، راه . 
 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 خبرگزاری فارس – 7/2/98تاریخ :

 وزیر جهاد کشاورزی:سهم عشایر از قیمت نهایی محصوالت افزایش پیدا کند 
وزیر جهاد کشاورزی امروز در گردهمایی مدیران کل عشایر گفت: سهم جامعه عشایر از قیمت نهایی محصوالت تولیدی این جامعه 

کندباید افزایش پیدا  .  
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود حجتی امروز در گردهمایی مدیران کل امور عشایر کشور در سالن خوشه 

وزارت جهاد کشاورزی، گفت: بهره کار، تالش، محرومیت، گرفتاری و محروم بودن از خدمات عمومی که جامعه عشایر با آن دست 
شدشایر، نصیب دیگران میکند، قبل از خود عو پنجه نرم می .  

وی گفت: آنچه در دستور کار قرار دارد، این است که بهره زنجیره ارزش در تولیدات کشاورزی و دامپروری عشایر را تعریف کنیم 
مندی جامعه عشایر از این زنجیره ارزش را بیشتر کنیمریزی درست، بهرهو با برنامه .  

مواردی که جامعه عشایر نیاز دارند، را با حداقل قیمت و هزینه در اختیارش قرار دهیم و وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: باید 
کننده نهایی و با قیمت عادالنه عرضه کنند و سهم عشایر از قیمت کند را بتوانند در کمترین فاصله با مصرفمحصوالتی که تولید می

 .نهایی محصوالت ارتقا یابد
امروز در گردهمایی مدیران عشایری گفت: سال گذشته را به خوبی پشت سر گذاشتیم و در کنار  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی

هایی هم وارد شد که شامل جامعه عشایری، شهری، روستایی و حتی مراتع بوده استهایی که خداوند داده است، خسارتنعمت .  
هزار میلیارد تومان برآورد  13آن قبالً اعالم شده که حدود  ارقامهای وارد شده گفت:وزیر جهاد کشاورزی در مورد میزان خسارت

ای از جمله برای جبران خسارت جامعه عشایر سابقهزدگان داشته و مصوبات بیشده است، ولی دولت مصوبات خوبی برای سیل
های منابع مالی در دولت صورت گرفته استداشته است که علیرغم همه محدودیت . 

ها ابالغ شده است که مصوبات دولت برای کشاورزان و عشایر پرداخت فت: به ستاد حوادث غیرمترقبه استانوزیر جهاد کشاورزی گ
  .شود

شیر، پشم، پوست فعال  جامعه عشایری یک جامعه تولیدی و رو به رشد است که در تولید محصوالتی مانند گوشت،به گفته حجتی،
ه ارزش تولید برای عشایر ایجاد کنیم تا سهم آنها از قیمت نهایی محصول افزایش یابدریزی بتوانیم زنجیرهستند که باید با برنامه .  

برنامه کشت گیاهان دارویی و توسعه صنایع دستی در جامعه عشایر مطرح است که بتوانیم آن را به ثروت ملی  :وی همچنین گفت

ها هنوز زیاد به چشم شد، اندک است و نارساییایر انجام میتبدیل کنیم، اما آنچه انجام شده در مقابل آنچه باید برای جامعه عش
خوردمی . 

حجتی تصریح کرد: گیاهان دارویی هم امروزه موضوع روز دنیاست و اقبال جهانی به این موضوع در حال گسترش است، در کشور 
م فروشی گیاهان دارویی هستیم که با تقویت در دوره خا وجود دارد، ولی متاسفانه فعالً  ما نیز ظرفیت بی همتایی در مراتع عشایری

 .این حوزه به جای خام فروشی باید این محصوالت فرآوری شده به فروش برسد
شود و درآمد پایدار عشایر را نیز به همراه داردوی گفت: پرداختن به این موضوعات باعث ایجاد ثروت ملی می . 

ها باید تامین شود تا این قشر زحمت کش کن عشایر با هماهنگی سایر دستگاهوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بهداشت، آموزش و مس
بپردازد بدون دغدغه به تولید . 

گذاریم و این موضوعهای اخیر اظهار داشت: سال آبی بی نظیری را پشت سر میحجتی با اشاره به بارندگی در کنار مشکالتی که  
بی را برای جامعه عشایر به ارمغان آوردهوطنان ایجاد کرده، شرایط خوبرای برخی از هم  .است 

 لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

کشاورزی درباره تنش دمایی به کشاورزان مازندران هشدار دادجهاد   
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز دوشنبه از کشاورزان استان خواست چند اقدام پیشگیرانه را  -ایرنا -ساری

و باغی انجام دهندبه منظور کاهش خسارت ناشی از تنش دمایی پیش بینی شده برای هفته جاری در زمین های زراعی  . 
عبدالرحمان زاغی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اخطاریه هواشناسی مبنی بر شدت بارش و کاهش دمای هوا طی 

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری، گفت: کشاورزان استان در این بازه زمانی نه تنها نباید پوشش نایلونی خزانه 
ا بردارند، بلکه اگر الزم شد اقدام به پوشش خزانه ها کرده و از انجام نشاکاری به صورت جدی خودداری کنندهای برنج ر . 

هزار هکتاری هراز واقع در شهرستان های آمل، بابل،  11۰در حال حاضر عمده شالیزارهای مناطق مرکزی به ویژه حوزه آبریز 
آماده نشاکاری استمحمودآباد، فریدونکنار و بابلسر آب تخت شده و  . 

هواشناسی مازندران این هفته با انتشار اخطاریه ای اعالم کرد که از بعد از ظهر امروز دوشنبه تا صبح چهارشنبه این هفته با تقویت 
  .سامانه بارشی، افزایش بارندگی گاهی به صورت رگبار و رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید در استان رخ می دهد

طاریه، عالوه بر این پدیده های جوی، کشاورزان مازندران شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهند بود و بارش ها در براساس این اخ
 .ارتفاعات نیز به صورت برف است

، نوشهروچالوس 11.4ایستگاه های هواشناسی استان مازندران دمای هوای روز گذشته را در رامسر  بابلسر  3.8، سیاه بیشه 11.4

قائمشهر  قراخیل 13.6 بلده  7.8کجور  12.4آمل  16.0بندر امیراباد  13.1گلوگاه  12.4دشت ناز  6.9کیاسر  12.4ساری  11.4
درجه سانتیگراد اعالم کردند که بر اساس پیش بینی ها، دمای هوای این مناطق به صورت 3.2و آالشت را  8.5پل سفید  12.2

ابددرجه طی سه روز آینده کاهش می ی 6تا  4میانگین  . 
بررسی داده های ایستگاه های هواشناسی استان نشان می دهد که از صبح امروز دمای هوا در مناطق کوهستانی مانند سیاه بیشه در 

 .غرب استان به زیر صفر رسیده است
 

 محلول پاشی و استفاده از کودها برای مقاوم سازی درختان **
ا بیان این که باغداران مرکبات نگران سرمای احتمالی نباشند چرا که درختان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران ب

مرکبات تا دمای صفر درجه مقاومت خوبی دارند، از باغداران سیاه ریشه نظیر سیب، گالبی، گیالس و آلبالو خواست تا نسبت به 
 .محلول پاشی کودهای فسفات و پتاس با مشورت کارشناسان اقدام کنند

 .این نوع کودها مقاومت گیاه را در مقابل تنش سرما باال برده و مانع خسارت به شکوفه و میوه درختان می شود :زاغی گفت
هزار هکتا نیز انواع درختان سیاه ریشه در دشت و ارتفاعات دارد 6۰هزار هکتار باغ مرکبات و حدود 11۰مازندران  . 

 
** و کلزا  توجه به مدیریت بیماری ها و آفات زراعت گندم، جو  

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران بارش های اسفند و فروردین را برای زراعت گندم، جو ، کلزا و محصوالت صیفی استان 
 .بسیار مناسب و مفید دانست و در عین حال گفت که مدیریت آفات و بیماری ها در این شرائط بسیار مهم و ضروری است

برای از بین بردن علف های هرز، توضیح داد حسن عنایتی با درخواست از کشاورزان بر اثر بارندگی های اخیر و با باال رفتن  :

رطوبت خاک، شدت شیوع بیماری های زنگ زرد، قهوه ای، لکه برگی و بیماری خوشه گندم و جو در اراضی جلگه ای و دشت رو 
 .به گسترش است

جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی شهرستان های مازندران و وی اضافه کرد: کارشناسان حفظ و نباتات در مدیریت های 
 .همچنین کلینیک های گیاهپزشکی استان آماده هر گونه خدمات فنی به گندمکاران، جوکاران و کلزا کاران استان هستند

ستان بهتر است ، اما اگر عنایتی گفت: اگرچه در اثر بارندگی ها فرایند کشت و رویش امسال دانه روغنی کلزا ، گندم و جو در ا
  .مبارزه علیه بیماری ها بدرستی و بر اساس تشخیص کارشناسان صورت نگیرد، خسارت زیادی به محصول وارد می شود

هزار هکتار از مزارع دشت ) گندم آبی ( در  34هزار هکتار از اراضی مازندران امسال زیر کشت گندم رفته است که 6۰حدود 
هزارهکتار مزارع کوهستانی و میان بند )گندم دیم( در مرحله ساقه دهی قرار دارند 26مرحله خوشه بندی و  .  

 42هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت جو رفته است که  42همچنین بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران امسال 
 .درصد از این اراضی در منطقه کوهستانی قرار دارد

هزار هکتار رسیده است که عمده آن درمناطق شرقی استان در مرحله 25در مازندران نیز امسال به حدود کشت دانه روغنی کلزا 
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 .برداشت قرار گرفته است
درصد  5۰درصد و کلزا تا  1۰۰پیش از این مسئوالن جهاد کشاورزی پیش بینی کرده بودند که امسال برداشت گندم در استان تا 

ش یابدنسبت به سال زراعی گذشته افزای . 

 

 لینک خبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83287444


    
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول اردیبهشتاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – ۶/2/98تاریخ :   

هکتار جنگل استوایی نابود شد میلیون12  
ها از و سوزاندن غیر قانونی جنگل نابود شد و قطع درختان 2۰18های استوایی در سال میلیون هکتار از جنگل 12-ایرنا  -تهران 

شودگرمایی محسوب میاکسید کربن و کاهش جهانعوامل اصلی نابودی این منبع عظیم جذب گاز دی . 
بان جهانی جنگلبه گزارش ایرنا ، پروژه 'دیده ' (GFW) های استوایی تازگی منتشر شده از نابودی جنگلدر پژوهشی که نتایج آن به

گذشته در مساحتی به وسعت انگلستان خبر داده استخیز در سال باران .  
های استوایی میلیون هکتار از جنگل 12تارنمای دویچه وله در گزارش خود آورده است؛ بر اساس پژوهش این پروژه، در مجموع 

از دست رفته است 2۰18در سال  . 
زمین  3۰هر دقیقه در سراسر دنیا مناطق جنگلی به وسعت ها خبر داده است. در این بررسی مطالعاتی از نابودی رو به فزونی جنگل

رودفوتبال از دست می . 
ای استها از طریق تصاویر ماهوارهزدایی از زمان ثبت آمار جهانی جنگلشده جنگلاین سومین رکورد ثبت با این حال این آمار  .

دهدکاهش نشان می 2۰16و  2۰17های نسبت به آمار مشابه در سال . 
های آمازون یکی از شدند که جنگلمیهای بارانی بکر محسوب از جنگل 2۰18های نابودشده در سال سوم از جنگل کحدود ی

هاستترین آنمهم .  
رسدشود که عمرشان به صدها و حتی هزاران سال میهایی یافت میدر این مناطق درخت . 

یل، مالزی و ماداگاسکار اتفاق افتادزدایی و نابودی درختان در سال گذشته در برزترین جنگلبیش . 
های خواران برای افزایش زمینسوزی است. اما علت اصلی را باید در بریدن درختان توسط زمینبخشی از این نابودی به دلیل جنگل
  .کشاورزی و دامداری جستجو کرد

زدایی در امان بودندها از جنگلکه برای سال های بومی استهمچنین آنچه بیش از هر چیز مایه نگرانی است نابودی مناطق جمعیت .  
زدایی در جهان بوداین پژوهش نشان می دهد، در سال گذشته برزیل سرآمد جنگل .  

های حفاظتی گرفت به دلیل سیاستزدایی جهان صورت میترین جنگلاین درحالیست که در اندونزی که زمانی در کنار برزیل بیش
ترین حد خود رسیده استهای طبیعی به کمبه این طرف نابودی جنگل 32۰۰دولت این کشور از سال  .  

' ای دریافت کرده استهای خود را از دانشگاه مریلند و سنجش تصاویر ماهوارهگوید، دادهبان جهانی جنگل' میدیده .  

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – ۶/2/98تاریخ :  

 سهم متفاوت استان های کشور از بارش ها
استان کشور افزایش یافت اما این میزان  31میزان بارش سال آبی جاری )از مهرماه گذشته تا پنجم اردیبهشت ماه( در  -ایرنا -تهران

میلیمتر بارش ثبت شد 91.7در استان سیستان و بلوچستان فقط  میلیمتر رسید درحالی که 143در استان لرستان به یک هزار و  . 
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دفتر مطالعات پایه آب ایران، سال آبی را از مهرماه هرسال تا شهریورماه سال بعد 

 .اعالم کرده است
الی رکورد دار پربارش ترین استان کشور با بارش یک براساس تازه ترین گزارش این دفتر، استان لرستان در سال آبی جاری درح

میلی متر بارش را تجربه کرده بود381.1میلی متری است که این استان در سال آبی پارسال تنها  143هزار و  . 
 درصدی برخودار شد و نسبت 199.9میزان بارش های استان لرستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی 

درصدی را تجربه کرد 129میلی متری رشدی 499.2ساله( با بارش5۰به متوسط بارش های درازمدت ) . 
میلیمتر بارندگی را دریافت کرده بود 111استان لرستان تا سی فروردین ماه امسال یک هزار و . 

میلیمتری  91.7سال آبی جاری با بارش گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران بیانگر آن است که استان سیستان و بلوچستان در 
 .کم بارش ترین استان کشور بود

درصدی برخودار شد 219.5میلیمتر بود، از رشد  28.7میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال که  . 
رش را کسب کرد، میزان بارش میلیمتری مقام دوم استان های پر با 1۰11.6استان کهگیلویه و بویراحمد در سال آبی جاری با بارش 

درصدی  278.9میلیمتر گزارش شده بود که نسبت به دوره مشابه در سال آبی جاری رشد  267های این استان در سال آبی گذشته 

 .را ثبت کرد
میلیمتر بارش در جایگاه سوم استان های پربارش قرار گرفت؛ درحالی که  966استان چهارمحال و بختیاری در سال آبی جاری با 

میلیمتر( از رشدی  3۰4میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال )  .درصدی برخوردار شد 217.8
میلیمتر بارش دریافت کرده بود 958این استان سی فروردین ماه  . 

 دیگر استان های شمالی و غربی **
میلیمتر رسید؛ درحالی که میزان بارش های این استان درسال آبی پارسال با بارش  95۰.1ن بارش ها در استان گیالن به میزا

درصدی برخودار شد 7۰میلیمتر از رشدی  558.9 . 
 323.1) میلیمتری را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال 884.2براساس این گزارش استان ایالم در سال آبی جاری بارش 

 .درصدی را ثبت کرد173.7میلیمتر( رشد 
میلیمتری را تجربه کرد، میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه  753.9استان کرمانشاه درسال آبی جاری بارشی 

درصدی بیشتر شد 117.6( 346.4پارسال) . 
میلیمتر رسید؛ در حالی که میزان  629.6کردستان به براساس گزارش دفترمطالعات پایه منابع آب ایران، میزان بارش ها دراستان 

درصدی رشد کرد63.6میلیمتر بود که این میزان امسال 384.9بارش های آن در سال آبی پارسال  . 
 358.7میلیمتری را تجربه کرد؛ در حالی که پارسال میزان بارش های آن به  661.1استان گلستان درسال آبی جاری بارش های 

درصدی برخوردار شد 84.3ه بود که با این حساب میزان بارش ها از رشدی میلیمتر رسید . 
 54میلیمتر( از رشدی 4۰7.7میلیمتر بالغ شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ) 628در استان مازندران نیز میزان بارش ها به 

 .درصدی برخوردار بود
درصد افزایش یافت148.9( 237.8بت به دوره مشابه پارسال )میلیمتر رسید که نس 592میزان بارش های استان همدان نیز به  . 

میلیمتر را پشت سر نهاد که رقم بارش های آن در سال آبی  569استان خوزستان درحالی در سال آبی جاری بارش هایی به میزان 
میلیمتر با رشدی  183پارسال به عدد   .درصدی رسید210.9

 بارش های مرکز ایران **
میلیمتر بارش داشت که نسبت به  551ین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، استان البرز در سال آبی جاری براساس تازه تر

درصد رشد کرد 114.2میلیمتر بود  257.2مدت مشابه پارسال که  . 
میلیمتری را پشت سر  138.2میلیمتر رسید که این استان پارسال بارشی  465.4میزان بارش ها در استان مرکزی نیز در حالی به 

درصد رسید 236.8سال این استان به  2نهاد و درصد اختالف  . 
میلیمتر بارش داشت. این استان در سال آبی گذشته  465.2استان آذربایجان غربی در سال آبی جاری  میلیمتر بارش را  297.9

نیز در قیاس با متوسط بارش های درازمدت درصد بیشتر شد و  656.2تجربه کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال 
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درصدی را ثبت کرد 69.3میلیمتر( رشد  274.8) . 
میلیمتر گزارش کرده است 4۰4.6دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان قزوین در سال آبی را  پارسال این  .

درصدی برخوردار شد 87.4سبت به پارسال از رشدی میلیمتر بارش داشت و میزان بارش های آن در امسال ن 215.9استان  . 
میلیمتری را تجربه کرد که بارش  211.7میلیمتر رسید. این استان پارسال بارش های  373.9میزان بارش های استان زنجان نیز به 

درصدی دارد 76.6های امسال آن رشدی برابر با  . 
تجربه کرده درحالی که میزان بارش های آن نسبت به مدت مشابه میلیمتر بارش را  363.2استان تهران در سال آبی جاری 

میلیمتر( رشدی  166.9پارسال)  .درصدی را تجربه کرده است 117.6
 222میلیمتر(  112.7میلیمتری داشت؛ در حالی که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال ) 362.9استان فارس نیز بارش های 

 .درصد رشد کرد
ا به ترتیب میزان بارشدیگر استان ه **  

میلیمتر  353.6براساس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران میزان بارش های استان خراسان شمالی در سال آبی جاری به 
سال این استان  2میلیمتر بارش را تجربه کرده بود. تفاوت بارش های  130.3رسید درحالی که این استان پارسال  درصد  171.4

 .است
 28.5( از رشدی 256.3میلیمتر بارش داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال ) 329.4ن آذربایجان شرقی در سال آبی جاری استا

 .درصدی برخوردار شد
میلیمتر بارندگی را تجربه کرد؛ درحالی که میزان بارش های این استان نسبت به مدت مشابه پارسال  3۰3.4استان بوشهر نیز 

درصدی را ثبت کرد 2۰2.8د میلیمتر( رش 1۰۰.2) . 
میلیمتر بارندگی  9۰.5میلیمتر بارندگی داشت. این استان پارسال در مدت مشابه  257.2استان خراسان رضوی در سال آبی جاری 
درصد است 184.2را به خود دید و رشد بارندگی های امسال  . 

میلیمتر رسید؛ در حالی که  255ان بارش ها در استان قم به تازه ترین گزارش دفتر مطالعات پایه آب ایران بیانگر آن است که میز
درصد رقم خورد 2۰۰میلیمتر بارندگی داشت که رشد بارش ها در امسال  85این استان در مدت مشابه پارسال فقط  . 

شتر شددرصد بی 14.6میلیمتر(  221.2میلیمتر بارش گزارش شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ) 253.6در استان اردبیل  . 
میلیمتر بارندگی  48.3میلیمتررسیده است، این استان پارسال فقط  239.9میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان هرمزگان به 

درصد گزارش شد 396.7داشت درصد بارش های این استان امسال  . 
که این استان پارسال فقط  میلیمتر رسید، در حالی 188.4میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان اصفهان به  میلیمتر 67.8

درصد بود 177.9بارش داشت. میزان رشد بارش های امسال  . 
میلیمتراعالم کرد که این میزان در مقایسه با  16۰.9دفتر مطالعات پایه آب ایران میزان بارش های سال آبی جاری استان کرمان را 

( رشد 46مدت مشابه پارسال) استدرصدی را رقم زده  249.8 . 
درصدی را 175.8( رشد 56.3میلیمتر بارندگی داشت که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ) 155.3استان سمنان پارسال 

 .رقم زد
میلیمتر بارندگی را تجربه کرد که در مقایسه با سال آبی پارسال  142.93همچنین استان خراسان جنوبی در سال آبی جاری 

صدی داشتدر 1۰2.6( رشد 7۰.56) . 
میلیمتر بارندگی داشت که امسال از  46.7میلیمتر رسید درحالی که این استان پارسال  11۰.8بارش ها در استان یزد امسال به 

درصدی برخوردار شده است 137.3رشدی  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا  – 2/2/98تاریخ : 

هزار تومان رسید 1۳قیمت مرغ در بازار به   
هزار تومان اعالم کرد 13تا  ۵۰۰هزار و  12ها را چهارآیین نرخ کنونی هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی .  

برومند چهار آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهارکرد: امروز نرخ 
9هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۵۰۰هزار و  12و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰هزار و  9تا  2۰۰هزار و   تا  

هزار تومان است 13 . 
در بازار را منطقی دانست و افزود: با توجه به وجود برخی مشکالت مبنی بر دریافت هزینه اضافه پشت  وی قیمت کنونی مرغ

های آتی در بازار افزایش یابدشود که قیمت مرغ ظرف روزبارنامه از مرغداران پیش بینی می . 
هزار و  ۴کنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ های دامی را نامتعارف و غیر منطقی برشمرد و گفت: هم اچهار آیین نرخ کنونی نهاده

7۵۰و ذرت یک هزار و  9۵۰ شودتومان به مرغداران عرضه می  . 
های باربری وزارت راه و شهرسازی به سبب دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه اجحاف وحشتناکی این مقام مسئول ادامه داد: شرکت

های اخیر کامیون داران و افزایش هزینه ها، هزینه اضافی بر مرغداران اعتصابدهند چرا که در پی در حق تولیدکنندگان انجام می
 .تحمیل شده است

میلیون تن نهاده دامی در بخش گوشتی  7میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده است، افزود: ساالنه  17وی با بیان اینکه ساالنه 
کند و به ناچار مرغداران مجبورند مابقی میلیون تن از این میزان را تامین می 2گیرد که پشتیبانی امور دام تنها مورد استفاده قرار می

 .نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند
تومانی برای فروش هر کیلو مرغ را غیر  ۵۰۰هزار و  11عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ مصوب 

رود که براساس قیمت تمام شده واقعی نرخ مصوب های تولید از مسئوالن انتظار میمنطقی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه
 .را اعالم کنند تا اجحافی در حق مرغداران صورت نگیرد

های اخیر و خرید نهاده با نرخ باالتر های دامی نسبت به ماهبرابری نرخ نهاده 2چهار آیین در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش 
تومان برای مرغداران وجود ندارد ۵۰۰هزار و  11مصوب در بازار آزاد امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب  از قیمت . 

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان  – ۶/2/98تاریخ: 

تومان رسید ۵۰۰هزار و  12کاهش قیمت مرغ در بازار/ نرخ مرغ به   
تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود ۵۰۰هزار و  12تا  12چهار آیین گفت: امروز هر کیلو مرغ آماده به طبخ با نرخ  . 

ر آیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتیبرومند چها صنعت،تجارت و  خبرنگار در گفت و گو با  

مرغ اظهار کرد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده ، درباره آخرین تحوالت بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

تومان است ۵۰۰هزار و  12تا  12هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  9تا  8۰۰هزار و  8درب مرغداری  . 
 هزار 12تا پایان اردیبهشت همچنان در کانال  قیمت مرغ وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که

هزار تومان باقی بماند 13تا  ۵۰۰و  . 
میلیون  1۰۰درصدی میزان جوجه ریزی در فروردین خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار در فروردین حدود  1۰چهار آیین از کاهش 

 .قطعه در واحدهای مرغداری جوجه ریزی شده که نسبت به ماه های قبل تا حدودی کاهش یافته است
درصدی جوجه ریزی، کمبودی در عرضه مرغ به بازار نداریم که بخواهیم بخشی از  1۰داد: علی رغم کاهش این مقام مسئول ادامه 

جبران کنیم واردات نیاز کشور را از طریق . 
وی کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی روند نزولی قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: اگر نرخ مصوب مرغ و موضوع 

روز آینده اصالح نشود، بدون تردید قیمت مرغ در ماه رمضان با روند افزایشی در بازار  1۰د پشت بارنامه ظرف دریافت مبلغ مازا
خواهد بود روبرو . 

هزار تومان رسید 13آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به  :بیشتر بخوانید  
روند   هئیت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی همچنان آشفته است، بیان کرد: عضو

حمل نهاده های دامی تا حدودی گشایش حاصل شده که امیدواریم هر چه سریع تر رفع شود تا نهاده های دامی با سرعت مناسب تری 
 .دست مرغداران برسد

روزنه امیدی باز شده  وزارت جهاد کشاورزی ، اگرچه بازار نهاده های دامی در گذشته دست دالالن بود، اما با تمهیداتبه گفته وی
است که اگر نهاده با روش مطلوبی به دست مرغدار برسد، مشکلی نخواهیم داشت و در غیر این صورت روند قیمت در نهاده دامی 

 .در بازار همچنان باال خواهد بود
 8۰۰تا یک هزار و  7۵۰هزار و ذرت را یک هزار و  ۵چهار آیین در پایان نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را 

تومان اعالم کرد و گفت: با وجود آنکه کشتارگاه ها در ازای عرضه مرغ ارزان قیمت، نهاده با نرخ مصوب از دولت دریافت می 

ر بازار عرضه می کنند که این امر بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی داردکنند، اما مرغ را با نرخ آزاد د . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 3/2/98تاریخ : 

تومان ۵۴۰هزار و  2زده، تاثیری در تنظیم بازار ندارد/ قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام های سیلتلفات دام  
میلیون راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری بر میزان  ۴۰زده گفت: با وجود بیش از مقدسی با اشاره به تلفات دام روستاییان سیل

 .عرضه ندارد
اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

های تومانی به واردات نهاده ۴2۰۰اظهار کرد: باوجود اختصاص ارز  های دامیبازار نهاده درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان،
کردند؛ به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ با قیمت های گزافی ذرت و کنجاله سویا را در بازار عرضه می  دامی، تجار

ها باید اقدام به توزیع نهاده در بازار کنند که اسفند اعالم کرد که هر یک از تجار پس از تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی استان 1۶
 .این امر در توزیع به موقع و کاهش قیمت کنجاله سویا و ذرت تاثیر بسزایی دارد

های تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه ۵۰۰ار و هز ۵تا  ۵در بازار آزاد را  نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا وی
های هزار تومان به کارخانه 2تومان است، در حالیکه هم اکنون با نرخ  2۰۰هزار و  3تولید، قیمت تمام شده تولید هر کیلو شیرخام 

شودلبنی عرضه می . 
تومان باشد، از این رو پس از  ۵۴۰هزار و  2باید  ر کیلو شیرخامقیمت ه مقدسی ادامه داد: با احتساب کنجاله سویا با نرخ مصوب،

های مختلف اعالم خواهد شدرسیدن بازار به تعادل، قیمت پیشنهادی به دستگاه . 
رئیس انجمن صنفی گاوداران تک نرخی شدن ارز را امری ضروری دانست و افزود: تک نرخی شدن ارز به نفع تولیدکننده و 

های اساسی را به مردم بدهدود و دولت تنها باید مابه التفاوت نرخ ارز کاالمصرف کننده خواهد ب . 
تاثیری در تنظیم بازار ندارد، بیان کرد: با وجود  های اساسی،واردات کاال تومانی به ۴2۰۰وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 

هزارتومان افزایش یافت که این امر موجب  12۰ه ب ۶۰تومانی به واردات گوشت، قیمت گوشت به یکباره از  ۴2۰۰اختصاص ارز 
ای خاص منتفع شوندشد تنها عده . 

تن مرغ گرم با نرخ  13۰۰اختصاص ارز نیما به واردات تأثیری بر نوسان قیمت گوشت نداشت/ توزیع روزانه  :بیشتر بخوانید

 مصوب در تهران
تومانی، قیمت هر  ۴2۰۰ست و گفت: باوجود اختصاص ارز را امری ضروری دان واردات کره تومانی از ۴2۰۰مقدسی حذف ارز 

شودتومان خریداری می 2۰تومان بوده، در حالیکه از تولیدکنندگان داخلی  ۴۰درصد چربی واردات  1۰ . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب  ۴۰با احتساب سود دامدار درب دامداری را  قیمت تمام شده هر کیلو گوشت داخل وی

هزار تومان در بازار عرضه شود اما به سبب فاصله چشمگیر تولید  7۰های حمل و نقل هر کیلو گوشت نباید با نرخ باالتر از زینهه
شودهای باالیی عرضه میتا مصرف با نرخ . 

های اخیر، خساراتی را رئیس انجمن صنفی گاوداران درباره تاثیر وقوع سیل بر میزان تلفات دام بیان کرد: با توجه به آنکه بارندگی
را جبران کند دامداران به بخش دام وارد کرده است، امیدواریم مسئوالن بخشی از خسارت . 

میلیون  ۴۰تاثیری در تنظیم بازار ندارد، تصریح کرد: با وجود بیش از  زده وی در پایان با اشاره اینکه تلفات دام روستاییان سیل
بر میزان عرضه ندارد، تنها دولت باید خسارت تولیدکنندگان را جبران کند تا آنها بتوانند به راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری 

 .معاش خود ادامه دهند
 

 لینک خبر 
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 بازار وقیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید 1۳آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار تومان اعالم کرد 13تا  ۵۰۰هزار و  12ها را چهارآیین نرخ کنونی هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی . 

کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگاربرومند چهار آیین عضو هیئت مدیره   صنعت،تجارت و  

هر کیلو مرغ زنده  اظهارکرد: امروز نرخ تحوالت بازار مرغ درباره آخرین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

هزار تومان است 13تا  ۵۰۰هزار و  12و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰هزار و  9تا  2۰۰هزار و  9درب مرغداری  . 
وی قیمت کنونی مرغ در بازار را منطقی دانست و افزود: با توجه به وجود برخی مشکالت مبنی بر دریافت هزینه اضافه پشت 

های آتی در بازار افزایش یابدشود که قیمت مرغ ظرف روزمرغداران پیش بینی میبارنامه از  . 
هزار و  ۴های دامی را نامتعارف و غیر منطقی برشمرد و گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ چهار آیین نرخ کنونی نهاده

شودتومان به مرغداران عرضه می 7۵۰و ذرت یک هزار و  9۵۰ . 
بخوانیدبیشتر  تومان رسید ۵۰۰هزار و  13کاهش قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به  :  

سازی به سبب دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه اجحاف وحشتناکی های باربری وزارت راه و شهراین مقام مسئول ادامه داد: شرکت
های اخیر کامیون داران و افزایش هزینه ها، هزینه اضافی بر مرغداران دهند چرا که در پی اعتصابدر حق تولیدکنندگان انجام می

 .تحمیل شده است
میلیون تن نهاده دامی در بخش گوشتی  7افزود: ساالنه  میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده است، 17وی با بیان اینکه ساالنه 

کند و به ناچار مرغداران مجبورند مابقی میلیون تن از این میزان را تامین می 2گیرد که پشتیبانی امور دام تنها مورد استفاده قرار می
 .نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ را غیر  ۵۰۰هزار و  11نرخ مصوب  عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی
رود که براساس قیمت تمام شده واقعی نرخ مصوب های تولید از مسئوالن انتظار میمنطقی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه

 .را اعالم کنند تا اجحافی در حق مرغداران صورت نگیرد
های اخیر و خرید نهاده با نرخ باالتر های دامی نسبت به ماهبرابری نرخ نهاده 2: با توجه به افزایش چهار آیین در پایان تصریح کرد

تومان برای مرغداران وجود ندارد ۵۰۰هزار و  11از قیمت مصوب در بازار آزاد امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب   

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ : 

دات نداریممرغ ارزان شد/ نیازی به وار  
تومان  ۵۰۰هزار و  12تا  12تومانی به  3۰۰ها با کاهش چهارآیین گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

 .رسید
صنعت، تجارت و  برومند چهار آیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ  تومانی نرخ مرغ 3۰۰کاهش  ، ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

تومان  ۵۰۰هزار و  12تا  12سطح شهر  هایهزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 9هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
 .است

در بازار دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی  قیمت مرغ وی کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی روند نزولی
نوسان باشد های آتی در بازار درتومانی طی روز 3۰۰تا  2۰۰شود که قیمت مرغ با تلورانس حداکثر عرضه و تقاضا پیش بینی می . 
های باربری بدون نظارت وزارت راه و شهرسازی یکه تازی کردند، به طوریکه های اخیر شرکتچهار آیین ادامه داد: طی روز

مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت کردند که این امر هزینه اضافی بر مرغداران تحمیل کرده است که در صورت استمرار این روند، 
در ماه رمضان به سبب ازدیاد تقاضا برای خرید را بپذیرد گرانی مرغ زی باید تبعاتوزارت راه و شهرسا . 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ نیازی به واردات مرغ نداریم :بیشتر بخوانید
ین مقام مسئول قیمت مرغ در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: اگر موضوع اصالح نرخ مصوب مرغ یا دریافت مبلغ اضافه 

یابد و در غیر این صورت آرامش های آینده به طور نامتعارفی افزایش میبارنامه رفع نشود، بدون تردید قیمت مرغ در روز پشت
 .بازار ادامه خواهد داشت

موجود های همچنان آشفته است، بیان کرد: باوجود اظهارات مسئوالن مبنی بر آنکه نهاده های دامیبازار نهاده وی با اشاره به اینکه
های دامی در در بنادر بیش از نیاز تولیدکنندگان است، اما حمل و نقل با مشکالتی روبروست که در نهایت این امر افزایش قیمت نهاده

 .بازار آزاد را به همراه داشته است
تومان اعالم کرد و  8۰۰تا یک هزار و  7۵۰هزار و ذرت یک هزار و  ۵در بازار آزاد را  نرخ هر کیلو کنجاله سویا چهار آیین

گیرد، در حالیکه برای کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی ها صورت میهای دامی با نرخ مصوب به کشتارگاهگفت: توزیع نهاده
ها در ازای عرضه مرغ ارزان قیمت، نهاده با نرخ مصوب از دولت دالالن باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، چراکه کشتارگاه

کنند که این امر اجحاف در حق تولیدکنندگان استکنند و سپس با نرخ آزاد در بازار به مرغداران عرضه میفت میدریا . 
میلیون قطعه  1۰۰های مرغداری را عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی میزان جوجه ریزی فروردین در واحد

درصد کاهش یافته است، اما به سبب کاهش تقاضا  1۰وجه ریزی نسبت به اسفند اعالم کرد، گفت: اگرچه بنابر آخرین آمار میزان ج
های فروردین و اردیبهشت مشکلی در عرضه نخواهیم داشتدر ماه . 

نداریم، تصریح کرد: با وجود کاهش جوجه ریزی در فروردین، کمبودی در  واردات مرغ وی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به
بخواهیم بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم، ضمن آنکه واردات گوشت مرغ به سبب پتانسیل عرضه نداریم که 

رودباالی تولید نوعی خیانت به مرغداران به شمار می . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ :   

 حداقل و حداکثر قیمت طالی سرخ اعالم شد
میلیون و حداکثر هر کیلو زعفران نگین و سوپر نگین  7تا  ۵۰۰میلیون و  ۶حسینی گفت: حداقل نرخ کنونی هر کیلو زعفران دسته 

میلیون تومان است 13تا  12 . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

۶ نرخ هر کیلو زعفران دسته از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل جوان، میلیون  7تا  ۵۰۰میلیون و  

ستمیلیون تومان ا 13تا  12و حداکثرهر کیلو زعفران نگین و سوپر نگین  . 
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش زعفران در بازار از شرایط عادی برخوردار است، افزود: اگرچه برخی افراد در ابتدای فصل با 

شود که نوسان خاصی رخ ندهدها منتظر افزایش قیمت هستند، اما با روند کنونی بازار پیش بینی میخرید زعفران و دپو در انبار . 
در اختیار بزرگترین تولیدکننده است، از این رو برای فروش محصول در  زعفران با توجه به آنکه بیشترین حسینی ادامه داد:

های هدف نیاز به بازاریابی و تعامل داریمبازار . 
هزار تومان ۵۰۰میلیون و  12طالی سرخ گران شد/ حداکثر قیمت هر کیلو زعفران نگین  :بیشتر بخوانید  

طبق روال عادی در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به میزان  صادرات زعفران با اشاره به اینکهعضو شورای ملی زعفران 
 .تولید زعفران، روند کنونی صادرات مد نظر ما نیست

وی مشکالت نقل و انتقال پول و تعهد صادرکنندگان برای بازگشت پول را از جمله موانع پیش روی صادرکنندگان دانست و گفت: 
ای انجام شودپیش روی صادرکنندگان موجب شد تا عمده صادرات توسط افراد غیرحرفه موانع . 

شود، بیان کرد: اگرچه دلیلی های یکبار مصرف را تایید یا تکذیب نمیحسینی با اشاره به اینکه صادرات زعفران توسط کارت
های دولت برای صادرات زعفران طبیعی است گیریهای یکبار مصرف نیست، اما با توجه به سخت با کارت صادرات زعفران برای

کنندهای یکبار مصرف انجام نشود، قاچاقچیان در امر صادرات قد علم میکه اگر صادرات از طریق کارت . 
گذاری در گذاری صادرات دست بردارد، افزود: سیاستاین مقام مسئول با تاکید بر این مسئله که دولت باید از تصدی گری در سیاست

ها و دست اندرکاران امر انجام شود تا براین اساس صادرکنندگان بتوانند تمهیداتی برای بازگشت پول مر صادرات باید توسط تشکلا
 .به کشور برنامه ریزی کنند

م ماهه صادرات را اعال 12تصریح کرد: تاکنون دولت آمار  صادرات زعفران وی در پایان با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار

رودنکرده است که این امر یکی از مشکالت جدی پیش روی صادرکنندگان به شمار می . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ :   

هزار تومان رسید 1۳آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت مرغ به   
هزار تومان اعالم کرد 13تا  ۵۰۰هزار و  12ها را چهارآیین نرخ کنونی هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی . 

کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگاربرومند چهار آیین عضو هیئت مدیره   صنعت،تجارت و  

هر کیلو مرغ زنده  اظهارکرد: امروز نرخ تحوالت بازار مرغ درباره آخرین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کشاورزی

هزار تومان است 13تا  ۵۰۰هزار و  12و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰هزار و  9تا  2۰۰هزار و  9درب مرغداری  . 
وی قیمت کنونی مرغ در بازار را منطقی دانست و افزود: با توجه به وجود برخی مشکالت مبنی بر دریافت هزینه اضافه پشت 

های آتی در بازار افزایش یابدشود که قیمت مرغ ظرف روزن پیش بینی میبارنامه از مرغدارا . 
هزار و  ۴های دامی را نامتعارف و غیر منطقی برشمرد و گفت: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ چهار آیین نرخ کنونی نهاده

شودتومان به مرغداران عرضه می 7۵۰و ذرت یک هزار و  9۵۰ . 
تومان رسید ۵۰۰هزار و  13کاهش قیمت مرغ در بازار/قیمت هر کیلو مرغ به  :بیشتر بخوانید  

بب دریافت مبلغ مازاد پشت بارنامه اجحاف وحشتناکی های باربری وزارت راه و شهرسازی به ساین مقام مسئول ادامه داد: شرکت
های اخیر کامیون داران و افزایش هزینه ها، هزینه اضافی بر مرغداران دهند چرا که در پی اعتصابدر حق تولیدکنندگان انجام می

 .تحمیل شده است
میلیون تن نهاده دامی در بخش گوشتی  7االنه میلیون تن نهاده دامی وارد کشور شده است، افزود: س 17وی با بیان اینکه ساالنه 

کند و به ناچار مرغداران مجبورند مابقی میلیون تن از این میزان را تامین می 2گیرد که پشتیبانی امور دام تنها مورد استفاده قرار می
 .نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند

تومانی برای فروش هر کیلو مرغ را غیر  ۵۰۰هزار و  11 عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ مصوب
رود که براساس قیمت تمام شده واقعی نرخ مصوب های تولید از مسئوالن انتظار میمنطقی دانست و گفت: با توجه به افزایش هزینه

 .را اعالم کنند تا اجحافی در حق مرغداران صورت نگیرد
های اخیر و خرید نهاده با نرخ باالتر های دامی نسبت به ماهبرابری نرخ نهاده 2به افزایش  چهار آیین در پایان تصریح کرد: با توجه

تومان برای مرغداران وجود ندارد ۵۰۰هزار و  11از قیمت مصوب در بازار آزاد امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب   

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 3/2/98تاریخ : 

 وزیر پیشین کشاورزی: باید بیمه بخش کشاورزی اجباری شود
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و وزیر پیشین جهاد کشاورزی گفت: بخش کشاورزی کشور به بیمه اجباری نیازمند  -ایرنا -تهران

این بخش شوداست تا خسارت کمتری متوجه فعاالن  . 
عصر سه شنبه در نشست خبری که در سازمان اقتصادی کوثر برگزار « محمدرضا اسکندری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

شد، افزود: به دلیل مشکالت در زمینه پرداخت صحیح و بوقت خسارت ها، کشاورزان از بیمه بخش کشاورزی استقبال نمی کنند و 
دارند شمار اندکی از آنان بیمه .  

قانون بیمه محصوالت  :وی اجرای قانون بهره وری کشاورزی را در زمینه افزایش ضریب بیمه کشاورزی موثر دانست و ادامه داد

  .کشاورزی نیازمند بازنگری و اصالح جدی است تا همه کشاورزان از مزایای آن بهره مند شوند
قدی به کشاورزان سیلزدهپیشنهاد تامین نهاده های کشاورزی به جای پرداخت ن **  

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر درباره سیل اخیر گفت: ما با سدسازی مخالف نیستیم اما این اقدام به تنهایی امنیت اراضی پایین 
  .دست را تامین نمی کند

سدها عملیاتی می شد، حتی های گذشته عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تعطیل نمی شد و در باال دست وی تصریح کرد: اگر در سال
  .با چهار تا پنج برابر بارش های اخیر نیز خسارت نمی دیدیم

  .به گفته وی، با وجود محدودیت منابع مالی باید اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در اولویت برنامه های کشور باشد
خسارت دیده از سیل، نهاده های مربوط به کشت هایی مانند وی پیشنهاد کرد برای رونق تولید به جای پرداخت نقدی به کشاورزان 

  .ذرت در اختیار آنان قرار گیرد
« میلیون تن کاهش یافته  2.۵میلیون تن گندم تولید شود اما به دلیل وقوع سیل این میزان حدود  1۶امسال پیش بینی می شد نزدیک 

  .«است
اتفاقی رخ ندهد، گندم مورد نیاز از محل تولید داخل تامین می شود وی ادامه داد: در صورتی که برای گندم مناطق سردسیر .  

 راه های کاهش واردات محصوالت کشاورزی  **
میلیون دالر صرف واردات محصوالت کشاورزی می شود که اگر  1۵مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر یادآوری کرد: سالیانه تا 

وم بهره ببریم از خروج ارز جلوگیری می شودبرای تامین نیاز داخلی از اراضی آیش و کشت د .  
وی ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد در یک برنامه سه تا چهار ساله با افزایش کشت دانه های روغنی واردات روغن خام کاهش می 

است هزار تن بذر دانه های روغنی به مراتب آسان تر از واردات چند میلیون تن روغن خام 1۰یابد؛ زیرا واردات  .  
های گذشته مدافع ادغام بخش بازرگانی با وزارت جهاد کشاورزی و قانون انتزاع بود، گفت: مشکل در بحث اسکندری که در سال

  .عرضه نهاده های دامی و گوشت قرمز به نظارت ضعیف وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد
 ضرورت بازنگری در نژاد مرغ **
ت: دانش فنی بخش کشاورزی در زمینه های مختلف به روز شده اما وارد عرصه نشده استمدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گف .  

درصد از دنیا عقب افتاده است؛ به طوری که  1۰۰درصد و دام و طیور  ۵۰درصد، باغبانی  2۰وی افزود: ایران در بخش زراعی 
 .نژاد( خاص کشور نداریم)در بخش دام و طیور حتی یک الین 

2۰دانست که مناسب تولید نیست اما نژاد مرغ راس به دلیل کیفیت باال، تا « نژاد از رده خارج شده هلند»آرین را اسکندری مرغ   
  .سال آینده رقیبی نخواهد داشت

های اخیر مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی برای احیای الین مرغ آرین داشتیم که تاکنون پاسخی دریافت وی اضافه کرد: در سال
ایم نکرده .  

 لزوم نظارت بر توزیع نهاده های دامی و گوشت  **
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر دلیل کمبود گوشت قرمز را شمار کم واحدهای دام صنعتی سبک و محدود بودن واحدهای دام 

حل می شودصنعتی سنگین دانست و گفت: در صورت صنعتی شدن و افزایش یافتن این واحدها به طور حتم معضل گوشت قرمز  .  
وی افزود: باید در این عرصه برنامه جدی برای اصالح ژنتیکی دام و طیور داشته باشیم؛ زیرا اکنون در مورد گوسفند و بز زایش 

  .های سه قلو داریم که به افزایش تولید کمک می کند
شته باشیمبه گفته وی، باید با اصالح ژنتیکی و خلوص نژاد بتوانیم دام و طیور ویژه کشور را دا .  

 .وی ادامه داد: کشور ما دارای ظرفیت های باالی تولید همچون پرورش شتر در کشور است
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 36تاسیس شد و اکنون با داشتن  1359به گزارش ایرنا، سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال 

های مالی فعال استک و زمینهشرکت، در زمینه دامداری و کشاورزی تا صنایع الکترونی . 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 خبرگزاری فارس  – 3/2/98تاریخ : 

ها هنوز پرداخت نشده/ ستاد بحران تشکیل شد اعتبار مبارزه با ملخ  
میلیارد تومان  1۰ها مبارزه شود، گفت: هنوز هزار هکتار باید با ملخ 2۰۰رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سطح 

ها تخصیص یافته بود پرداخت نشده استاعتباری که برای مبارزه با ملخ .  
ان جنوبی کشور امروز رئیس سازمان حفظ نباتات است 6های ملخ به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی حمله گله

ها و سطح مبارزه را اعالم کردکشور در نشست خبری با خبرنگاران جزئیات هجوم ملخ .  
استان جنوبی کشور با این آفت  6هزار هکتار از سطح آلوده به ملخ در  51محمدرضا درگاهی در این نشست خبری گفت: تاکنون در 

هزار هکتار مبارزه انجام شود و مدت زمان مبارزه هم تا سه ماه طول  2۰۰  شود الزم باشد تا در سطحمی بینیمبارزه شده و پیش
  .بکشد

 1۰وی در پاسخ به اینکه آیا اعتبارات تعیین شده از سوی دولت اختصاص یافته است، گفت: طی مکاتباتی که انجام شده قرار است 
استان جنوبی کشور که درگیر این آفت هستند قرار دهیم 6آینده تخصیص یابد و ما در اختیار میلیارد تومان اعتبار دولت طی هفته  .  

بهمن ماه گذشته آغاز شده و در حالی که به گفته رئیس سازمان حفظ نباتات  7های جنوبی از ها به استانبه گزارش فارس، هجوم ملخ
شود، اما هنوز کرد و پس از گذشت این زمان این آفت وارد فاز تخمریزی میروز اول هجوم باید با این آفت مبارزه  4تا  3در همان 

دهد. این آفت به قدری خطرناک است که چندین بار کشور را به مرحله قحطی برده است، دولت در پرداخت اعتبار تعلل به خرج می
بوده است 42و  4۰های صحرایی به کشور در سالهای آخرین حمله ملخ . 

هزار هکتار هم برسد چرا که  4۰۰بینی شده است که سطح مبارزه تا حفظ نباتات کشور همچنین گفت: حتی پیشرئیس سازمان 
آیند و همان زمان باید روزه از خاک بیرون می 4۰تا  2۰اند پس از مهلت ها در زیر خاک انجام دادهتخمگذاری وسیعی که این ملخ

 .مبارزه انجام شود
لخ تشکیل شدستاد بحران مبارزه با م *  

ها بسیار جدی است و در گذشته دیده شده که چندین بار درگاهی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید مشکل مبارزه با ملخ
کنید و چرا جدی بودن این آفت را اند، با این وضع چرا تأخیر در تخصیص اعتبار را پیگیری نمیکشور را به آستانه قحطی برده

ها به کشور حمله کردند ستاد بحران تشکیل شد، درخواست اعتبار کنید، گفت: بالفاصله پس از اینکه این آفتنمیبرای دولت مطرح 
 .از سوی دولت انجام شده اما تخصیص آن تاکنون از سوی دولت انجام نشده است

ها و سیل در بودجه نند هجوم ملخبینی نشده برای مواقع این چنینی ماوی در پاسخ به سؤال دیگر فارس چرا دولت اعتبارات پیش
گیرد، گفتدولت در نظر نمی کند و پس ستاد بحران در مواقع بحران این چنینی اعتباراتی منظور می 12و  1۰دولت بر اساس ماده  :

ها قرار دادیمها در اختیار این استانها و وزارتخانهمیلیارد تومان از سطح سازمان 7ها نیز حدود از هجوم ملخ . 
گیر ها در مراتع زمینئیس سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد: تاکنون هیچ خسارتی به مزارع گزارش نشده است اما این حجم ملخر

کنندهای مراتع تغذیه میاند و از علوفهشده . 
اندگله ملخ وارد کشور شده 9۵ *  

ها از شبه از همان مراحل ابتدایی انجام شده است. این ملخ گله ملخ وارد کشور شده و مبارزه با آنها 95به گفته درگاهی، تاکنون 
کنند و این زمان بسیار حساسی است که ما باید ریزی میگیری و تخمروز پس از ورود اقدام به جفت 4تا  3جزیره عربستان آمدند و 

های ها معموالً در خوشهذارند و تعداد تخمگمتری زیر خاک میسانتی 1۰تا  8هایشان را در مبارزه کنیم در غیر این صورت آنها تخم
تا است 3۰۰تایی و تا برخی موارد تا  9۰تا  8۰ . 

های آنها به سمت کشور ما سرازیر شده اند که گلهها کوتاهی کردهوی در پاسخ به اینکه آیا برخی کشورها در زمینه مبارزه با ملخ
اس دیگر را به کشورهای منطقه اعزام کرده و از جمله به کشور ما هم آمده فائو نماینده خود در این منطقه و دو کارشن :است، گفت

است، منتظر گزارشات فائو هستیم که اظهارنظر کنند اما آنچه که مسلم است این است که برخی کشورها به وظایف خودشان همانند 
اندهای قبل عمل نکردهسال . 

اند و سازمان فائو هم در روز اول بهمن طی بهمن وارد کشور ما شده 7ها از رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد: این ملخ
ها به کشور ما را هشدار داده بودندایمیلی احتمال هجوم این ملخ .  

هزار هکتار مبارزه انجام شده است 51وی ادامه داد: از همان ابتدا مبارزه انجام شده و تاکنون در سطح  . 
نفر را بخورد 25۰۰تواند روزانه غذای لخ میدرگاهی تأکید کرد: یک گله م .  

اندها هنوز به مزارع خسارت نزدهملخ *  
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استان کشوری که درگیر این  6ها در کشور، گفت: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با این ملخ
ها و درصد سطح جنگل 38تولید محصوالت زراعی و باغی، درصد  36درصد سطح محصوالت زراعی و باغی،  21اند ها شدهملخ

ها بسیار حیاتی استکشور را دارند بنابراین مبارزه با این ملخ 2درصد مراتع درجه یک و درجه  21ها و بیشه . 
به برخی جوسازی آور باشد، گفت: لطفاً تواند قحطیها به هر کشوری میوی در پاسخ به اینکه فائو اعالم کرده است، هجوم این ملخ

ها جدی باشیم های خارجی توجهی نکنید، در جهان امروز قحطی معنایی ندارد و ما اگر به وظایف خودمان در مبارزه با ملخرسانه
 .هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت ضمن اینکه تاکنون هیچ گزارشی در زمینه خسارت به مزارع وجود نداشته است

ها کشور را تا آستانه قحطی برده، وضعیت االن با ، هجوم ملخ42و  4۰گویند که در سال برخی میدرگاهی همچنین تأکید کرد: اگر 
ها قابل قیاس نیستآن سال . 

فروند هواپیما و  1۰ایم، گفت: ها منتظر اعتبارات دولتی نماندهرئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در مبارزه با ملخ
ایماعتبارات داخل وزارتخانه کار را به خوبی تاکنون پیش بردهآالت مناسب و ماشین . 

اند و قابل استفاده به عنوان خوراک دام نیستندهای جنوب کشور سمپاشی شدهملخ *  
 ها را در خوراک دام در داخل استفاده کرد، گفت: ملخ در سبد غذایی کشور ما جایگاهیتوان این ملخوی در پاسخ به سؤالی که آیا می

اند کامالً سمی هستند و قابل ها به جهت اینکه سمپاشی شدهندارد و اگر کسانی هم بخواهند به عنوان خوراک دام استفاده کنند این ملخ
  .استفاده نیست

های تأمین سموم در کشور اشاره کرد و گفت: ستاد کاهش وابستگی به واردات سموم از درباره سیاست درگاهی در ادامه این نشست،
بنیان تولید سم را در داخل افزایش اساتید و مؤسسات دانش ها،خواهیم با استفاده از ظرفیت دانشگاهاول اردیبهشت تشکیل شده که می

  .دهیم
درصد سم مورد  85درصد افزایش یافته است ضمن اینکه  4رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون نسبت تولید به واردات 

شودخل فرموله مینیاز کشور در دا . 
شودطرح جامع قرنطینه کشور تدوین می *  

ای باید به طور کامل شود و در مبادی واردات و صادرات تمام موارد قرنطینهوی همچنین گفت: طرح جامع قرنطینه کشور تدوین می
  .اجرایی شود

هزار هکتار سن گندم،  12۰ارزه علف هرز، میلیون هکتار مب 2.8رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین تأکید کرد: در سطح 
هزار هکتار بیماری قارچی گندم انجام شده است 16 . 

 3۰تا  25ها را وارد کردیم که نیاز کشور ساالنه کشهزار تن انواع افت 38، 97ها از ابتدای رغم تحریمدرگاهی ادامه داد: علی
تن بوده است ۰۰47هزار تن است. سطح واردات سموم تنها در یک ماه گذشته  . 

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاستها 
 ایرنا  – 5/2/98تاریخ : 

استآتش زدن پس مانده محصوالت در عرصه مزارع غیرقانونی   
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه گفت: آتش زدن پس مانده محصوالت کشاورزی در سطح  -ایرنا -تربت حیدریه

'قانون هوای پاک 2۰مزارع براساس ماده   .خالف قانون است و طبق آن با متخلفان به عنوان مجرم برخورد صورت می گیرد '
ا خبرنگار ایرنا بر اشتباه بودن سوزاندن باقیمانده پوشش گیاهی در سطح کشتزارها از داوود نورمحمدی روز پنجشنبه در گفت و گو ب

سوی کشاورزان به ویژه در مزارع زعفران تاکید و بیان کرد: کشاورزان بر اساس سنتی اشتباه اما مرسوم همزمان با خشک شدن 
  .پوشش گیاهی اقدام به آتش زدن آن در سطح مزارع می کنند

ین اقدام عالوه بر از بین بردن خاک زرارعی، میکروارگانیسمهای مفید آن و نیز آلودگی هوا باعث سرایت آتش به وی افزود: ا
  .عرصه های ملی و طبیعی می شود که صدمات جبران ناپذیری برای طبیعت و پوشش گیاهی در پی دارد

به خصوص مدیران جهاد کشاورزی درخواست می شود  رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت حیدریه ادامه داد: از مسئوالن ذیربط
  .با اجرا برنامه های آگاهی بخش فرهنگی از این اقدام کشاورزان جلوگیری کنند تا به عرصه های طبیعی خسارت کمتری وارد شود

کرده بودپیش از این دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی نیز بر لزوم اجرای کامل 'قانون هوای پاک' تاکید  . 
' به تصویب مجلس شورای اسالمی و از سوی دولت برای اجرا ابالغ  1396تبصره، تیر ماه  39ماده و  34قانون هوای پاک' شامل 

  .شد
های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن این قانون: انباشت پسماند ۰2بر اساس ماده 

شده توسط شهرداریها و دهیاریها یا سوزاندن نگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیین های خاپسماند
آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی زمینهای زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی 

طرق شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به  محکوم میقانون مجازات اسالمی  19درجه شش موضوع ماده 
طبیعی برساندکشاورزی، عشایری و منابع  برداران بخشمقتضی به اطالع بهره  .  

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در پی برگزاری کالسهای ترویجی و آموزش کشاورزان تعداد کسانی 
که از روی ناآگاهی اقدام به سوزاندن باقیمانده پوشش گیاهی در مزارع خود می کنند بسیار ناچیز است و در صورت مشاهده چنین 

  .اقدامی با آن برخورد می شود
محمدرضا عباسپور افزود: امروزه کشاورزان بقایای محصوالت کشاورزی خود را به خاک باز می گردانند که باعث افزایش و 

ت کربن خاک می شودتقوی کشاورزان همچنین می بایست علفهای هرز بهاره را پیش از آنکه به بذر بنشیند استفاده از علفزن چیده و  .

 .در خاک دفن کنند یا مورد استفاده دام قرار دهند
هار بخش هزار هکتاری زمین در تربت حیدریه زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی و باغی است. این شهرستان شامل چ 90

نفر از جمعیت تربت حیدریه  974هزار و  69روستا است.  136مرکزی، جلگه رخ، کدکن و بایگ، چهار شهر، هشت دهستان و 

کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد 15۰در روستاهای این شهرستان ساکن هستند. تربت حیدریه در فاصله  .  
 

 

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ : 

میلیارد ریال وجه گندم به کشاورزان استان بوشهر پرداخت شد۷۰۰  
 7۰۰بوشهر گفت: از آغاز خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تاکنون  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان -ایرنا -بوشهر

 .میلیارد لایر بابت وجه گندم به گندمکاران این استان پرداخت شده است
به گزارش ایرنا، محمد تقی منوچهری روز پنجشنبه درشورای مدیریت بحران استان بوشهر افزود: این میزان وجه گندم در کمتر از 

طریق بانک های عامل به حساب کشاورزان واریز شده استساعت از  24 .  
تن بذر خریداری  5۰۰تن گندم و یکهزار و  2۰۰هزار و 46وی بیان کرد: از آغاز خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تاکنون 

ی دهدتن خرید شده بود افزایش چشم گیری نشان م 1۰۰هزار و 6شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  .  
منوچهری اضافه کرد: کیفیت باالی محصول گندم خریداری شده و پرداخت به موقع وجه گندم از ویژگی های بارز خرید گندم امسال 

  .است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: نبود مراکز خرید مباشرین از مشکالت کشاورزان شمال این استان بود که با 

صبح امروز در این شهرستان آغاز شد 9مشکل درگناوه برطرف و خرید از ساعت  دستور استاندار این .  
  .وی تاکید کرد: همچنین با دستور استاندار بوشهر به زودی مشکل خرید گندم در جنوب استان بوشهر نیز به زودی برطرف می شود

در راستای آبرسانی به اراضی کشاورزی در کیلومتر شبکه فرعی  31کیلومتر جاده دسترسی مزارع و 42منوچهری یادآورشد: 
  .استان بوشهر احداث شده است

میلیمتر بارندگی در استان ثبت شد  358.7مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: در سال آبی جاری تا تاریخ چهار اردیبهشت امسال 

درصد افزایش نشان می دهد 92که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  .  
میلیمتر بارندگی در استان بوشهر ثبت شده بود123 شکوهی افزود: پارسال در این مدت تنها فرج هللا .  

میلیمتر کمترین بارندگی در استان را داشتند212.2میلیمتر بیشترین و عسلویه با 483.5وی بیان کرد: شهرستان دیلم با  .  
به خصوص در مناطق جنوبی استان بوشهر پیش بینی شده استشکوهی اظهارداشت: پدیده غالب بارندگی ها در هفته پیش رو باد  .  

درصدی را نسبت به  15وی گفت: پیش بینی می شود برای سه ماه آینده در اردیبهشت ماه دمای نرمال و افزایش بارندگی بین پنج تا 
  .مدت مشابه سال گذشته داشته باشیم

و در تیر ماه تا  33و تیرماه نیز بارش صفر و بیش بینی دما برای خرداد  مدیرکل هواشناسی استان بوشهرافزود: همچنین برای خرداد

درجه پیش بینی می شود 4۰ .  
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 خبرنگاران جوان  – ۶/2/98تاریخ :

 آخرین جزئیات پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده/ استقبال مناسب کشاورزان برای بیمه زراعت بهاره
استان پرداخت شده است 17میلیارد لایر غرامت کشاورزان خسارت دیده  7۰۴امینی گفت: براساس آخرین آمار  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار عبارتند از حق بیمه  منابع صندوق بیمه ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

به تامین منابع که خود مرکب از حق بیمه سهم بیمه گذار و حق بیمه سهم دولت است که از این رو همه ساله دولت مکلف است نسبت 
 .مالی صندوق بیمه کشاورزی اقدام کند

در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که منابع مالی بیمه کشاورزی )حق بیمه سهم دولت( به صورت صد درصد تخصیص یافته و 
وری حق بیمه سهم رسد تامین فتدارک شود تا امکان حمایت از بیمه گذاران بخش کشاورزی فراهم آید. آنچه ضروری به نظر می

 .دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه است
 :حال به سراغ مسئول ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده در سیل اخیر با خبر شویم

درباره  ،صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررامین امینی، مدیر روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در گفت
میلیارد لایر غرامت کشاورزان  7۰۴در سیل اخیر اظهار کرد: براساس آخرین آمار  غرامت کشاورزان آخرین جزئیات پرداخت

ها آغاز خسارت، روند پرداخت غرامت میلیارد لایر در دست پرداخت است که پس از ارزیابی 9۰۰خسارت دیده پرداخت و حدود 
شودمی . 

ها با جدیت ای بررسی و ارزیابی خسارتوی با بیان اینکه مشکلی از لحاظ تامین اعتبار نداریم، افزود: با استفاده از امکانات ماهواره
شوددنبال می . 

 
درصد است/کمبودی در عرضه برنج وجود ندارد ۵های گیالن و مازندران کمتر از خسارت سیل به شالیزار :بیشتر بخوانید  

استان سیل زده پرداخت شده است، اما پرداخت غرامت  17امینی ادامه داد: تاکنون غرامت کشاورزان و بهره برداران خسارت دیده 
ها به صورت کامل صورت نگرفته است چرا که بسیاری از مناطق همچنان زیر آب هستنددر این استان . 

از بیمه محصوالت کشاورزی برای کشت بهاره گفت: استقبال کشاورزان  کشاورزان این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت استقبال
شود که در طول سال با بهاره خوب بوده است و همچنان به کشاورزان توصیه می  ت بهاره به ویژه در زمینه زراعتبرای کش

ترین شعبه بانک کشاورزی و دفاتر خدمات بیمه ای، محصول و فعالیت خود را بیمه کنند تا در صورت بروز مراجعه به نزدیک
ریافت کنندحوادث نظیر سیل بتوانند از صندوق بیمه غرامت د . 

میلیارد  ۴۰۰استان کشور بوده است، اظهار کرد: تاکنون در استان خوزستان بیش از  17وی با بیان اینکه عمده خسارت سیل در 
 .لایر غرامت پرداخت شده است

برخورداری مدیر روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی ادامه داد: صندوق بیمه کشاورزی با الگوی بیمه متمرکز و با 
های مالی از سامانه جامع و برخط بیمه کشاورزی دانش بنیان در نهایت سرعت، دقت و شفافیت، امکان راهبری و پایش تمام تراکنش

ترین زمان انجام شوددر سطح کشور را دارد تا پرداخت غرامت کشاورزان در کوتاه . 
های کشور تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از زراعتمیلیون هکتار  3.۵امینی در پایان تصریح کرد: ساالنه حدود 

گیرندقرار می . 
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 
 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ : 

تومانی برای واردات دام مولد ادامه دارد ۴2۰۰حجتی: اختصاص ارز   
تومانی برای واردات نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها ادامه خواهد  42۰۰وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختصاص ارز  -ایرنا-تهران
 .داشت

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با شنیدن نظرات و مشکالت بهره برداران بخش 
ز تولیدکنندگان بخش کشاورزی و رونق تولید، کشاورزی در سفر به شهرستان های شمال استان اصفهان، گفت: در راستای حمایت ا

تومانی برای واردات نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها ادامه خواهد داشت 42۰۰اختصاص ارز  . 
 .حجتی در نشستی صمیمی با کشاورزان خالد آباد از بخش امامزاده شهرستان نطنز دیدار و گفتگو کرد

ش ماهیان خاویاری در شهرستان آران و بیدگل بازدید کردهمچنین وزیر جهاد کشاورزی، از واحد پرور . 
وی در مورد تولید آرتمیا در شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: این منطقه استعداد بالقوه این طرح را دارد و باید به صورت یک 

 .طرح پایلوت اجرا شود
  لینک خبر
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 تولیدات باغی
 باشگاه خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ : 

هزار تومان 1۰های سمی نداشتیم/ قیمت هر کیلو قارچ گزارشی از مسمومیت قارچ  
های سمی اعالم نشده استات انجمن قارچ با وزارت جهاد، تا کنون گزارشی مبنی بر مسمومیت با قارچافشار گفت: با توجه به اقدام . 

صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارمحمدحسن افشار، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در گفت گروه اقتصادی  

 1۰تا  ۵۰۰هزار و  9اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو قارچ با نرخ  بازار قارچ درباره آخرین تحوالتباشگاه خبرنگاران جوان،
شود که نسبت به ایام تعطیالت تا حدودی افزایش یافته استهزارتومان درب مزرعه عرضه می . 

درصدی نیروی کار و  3۶تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش  9۰۰هزار و  7را  ر کیلو قارچقیمت تمام شده ه وی
های تولید باید تجدید نظری در قیمت تمام شده تولید صورت گیرد تا اجحافی در حق تولیدکننده صورت نگیردنهاده . 

شود که میزان تولید زی سال مناسبی است، از این رو پیش بینی میهای مداوم امسال برای کشاورافشار ادامه داد: با توجه به بارندگی
هزارتن برسد 18۰به  . 

گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و تولید مناسب قارچ در  صادرات قارچ رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آخرین
درصد بازار  1۰های هدف صادر کنیم. ضمن آنکه اگر بتوانیم هزارتن از این میزان را به بازار ۶۰تا  ۵۰در نظر داریم که  98سال 

تن از قارچ تولیدی در سال به این کشور صادر شود ۵۰روسیه را در دست بگیریم، این امکان وجود دارد که حداقل  . 
شودکاال عرضه می هزار تومان در بورس 11های هدف/هر کیلو قارچ با نرخ تن قارچ به بازار 3۰صادرات روزانه  :بیشتر بخوانید  

های همسایه به کشور قارچ تولیدی گیرد، بیان کرد: بخش محدودی ازوی با اشاره به اینکه عمده صادرات قارچ به عراق صورت می
شودهای سی آی اس صادر میعمان، امارات، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان و کشور . 

افشار ادامه داد: طبق روال همه ساله در فصل تابستان با گرمای هوا میزان صادرات به دلیل نبود وسایل حمل و نقل مناسب کاهش 
درجه سانتی گراد نگه داری شود تا کیفیت خود را از دست ندهد، از این رو به دنبال آن هستیم  2یابد چرا که قارچ باید در دمای می

های هدف را همچنان حفظ کنیمهای سردخانه دار حضور خود در بازارز طیق ماشینتا با صادرات قارچ ا . 
 2های سمی اعالم نشده است، تصریح کرد: از این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه تا کنون گزارشی مبنی بر مسمومیت قارچ

های الزم را به افراد در رویشگاه و منابع طبیعی توصیه ماه گذشته انجمن قارچ با وزارت جهاد کشاورزی با نصب تابلو و بنر در
های وحشی به سبب عدم تشخیص سمی از غیر های وحشی داشته است تا افراد از مصرف و حتی دست زدن به قارچخصوص قارچ

 سمی بودن اجتناب کنند
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – ۵/2/98تاریخ : 

شوددرصدی تولید انواع میوه/ قیمت میوه متعادل می ۳۰تا  2۰پیش بینی رشد   
درصد افزایش یابد 3۰ها پیش بینی می شود تولید میوه امسال تا ه بارندگیعضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران گفت: با توجه ب . 

صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار های کل امور میوهحاجی وند مدیر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

شبکه خبر در خصوص وضعیت تولید میوه پس از بارش  18:3۰سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی 
های اخیر گفت: در حال حاضر وضع تولید میوه در کشور عالی است و در تولید انواع میوه به ویژه سیب افزایش چشمگیری پیش 

 .بینی می شود
ای که سال رتبه ایران در تولید سیب و انگور و گردو و پسته در جهان افزود: امسال سال فراوانی میوه است به گونه وی با اشاره به

میلیون تن خواهد رسید 3.8ها این است که میزان تولید سیب به میلیون تن بود و امسال پیش بینی 3.2تولید سیب  97 . 
درصد افزایش تولید  2۰هاد کشاورزی اعالم کرد: امسال در بیشتر محصوالت های سردسیری و خشک وزارت جمدیرکل امور میوه

 .خواهیم داشت
ها روبرو های نظارتی و مسئول با کاهش قیمتوی ادامه داد: در بحث قیمت هم با توجه به افزایش تولیدات و با نظارت دستگاه

 .خواهیم بود
های ما اصالح و بازسازی باغات سال آینده تصریح کرد: از مهمترین برنامه های جهاد کشاورزی برایاین مقام مسئول درباره برنامه

های جدید شکل بگیرد،ها و تکنیکاست، زیرا باید باغداری با روش 3قدیمی و حذف باغات درجه  2درجه  . 
وابیده با ایستاده استهای خهای ما سرشاخه کاری گردو و بادام و پسته و تغییر تربیت انگوروی افزود: یکی دیگر از برنامه . 

هزار تومان ۵۰کاهش قیمت پیاز در راه است/حداکثر نرخ هر کیلو گوجه سبز  :بیشتر بخوانید  
بازار میوهضرورت حذف واسطه ها از   

ها و شرایط بر اساس این گزارش مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران در ادامه برنامه گفت: بر اساس پیش بینی
درصد افزایش خواهد یافت 3۰تا   2۰کشاورزی بیش از   کشور، تولید میوه و محصوالت  اقلیمی .  

ها و کاهش قیمت افزود: امیدواریم با افزایش تولید، به کوتاه شدن دست واسطهوی با ابراز امیدواری درباره اجرای قانون تمرکز و 
 .بحث صادرات و بازار یابی هم توجه شود و این افزایش تولید به دغدغه تبدیل نشود

های غیر عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران تصریح کرد: اکنون عرضه میوه ، شرایط خوبی دارد و باید سعی شود دستگروه
 .ضروری وسط راه تولیدکننده و مصرف کننده از این بازار کوتاه شود

وی افزود: باغداران تالش می کنند یک محصول با کیفیت و نازلترین قیمت به دست مصرف کننده برسانند و در این مسیر باید 
 .واسطه ها و دالالن حذف شوند

 برنامه ریزی برای صادرات میوه
سال اخیر خواهیم داشت.  1۰۰م صنفی کشاورزی تصریح کرد: امسال رکورد باالیی در تولید میوه در در ادامه ملک زاده رئیس نظا

تن محصوالت کشاورزی تولید کردیم که می توانیم در صادرات هم فعال باشیم 722سال گذشته  . 
وبی در تولید میوه و محصوالت وزارت جهاد کشاورزی شرایط خ  وی ادامه داد: امسال با رحمت الهی ، تالش کشاورزان و مدیریت

 .کشاورزی داریم و باید در حوزه صادرات هم برنامه ریزی شود
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ : 

 زخم سرما بر پیکر قطب بادام کشور
کاهش شدید دما طی روزهای اخیر سبب سرمازدگی بخش زیادی از باغات چهارمحال و بختیاری شد و قطب بادام  -ایرنا -شهرکرد

 .کشور را با چالش جدی مواجه کرده است
درجه سانتی گراد زیر صفر نیز رسید سبب شد تا بخش زیادی از باغات  6گذشته به  به گزارش ایرنا، سرمای بهاری که در روزهای

 .و همچنین محصوالت زراعی استان دچار خسارت سرمازدگی شود
مسئوالن جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تایید سرمازدگی بخش زیادی از باغات استان، اعالم خسارت و سطح باغات 

ارزیابی های دقیق و جمع بندی نهایی موکول کردند سرمازده را به بعد از . 
رئیس کارگروه سرمازدگی، خشکسالی و دفع آفات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در همین خصوص گفت: کاهش شدید دما، 

 .خسارت زیادی به باغات استان وارد کرده و بیشترین خسارت وارده به باغات بادام استان بوده است
افزودحسین برزگر  کاهش شدید دما که به شکل توده ای بوده وسعت زیادی از باغات استان را شامل شده و گل و میوه درختان را  :

 .از بین برده است
وی تصریح کرد: ارزیابی ها و بازدیدهای میدانی برای بررسی و جمع بندی نهایی میزان خسارت های وارده و سطح باغات 

ودی اعالم می شودسرمازده در حال انجام است و بز . 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات این سازمان برای مقابله با 

سرمازدگی اظهار داشت: با اعالم مستمر هشدار و اخطار به کشاورزان سعی شد تا فعاالن این بخش را نسبت به خطر سرمازگی آگاه 
 .سازیم
ادامه داد: همچنین با اطالع رسانی از طریق رسانه های جمعی و آموزش کشاورزان در خصوص گرم نگه داشتن باغات  برزگر

 .تالش شد تا از گسترش خسارات جلوگیری شود
مامایی، هزار تن بادام در سال رتبه نخست تولید بادام آبی کشور را شامل؛ بادام  24به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با تولید 

، ربیعی، بادام سفید و سایر ارقام شاهرودی که از ارقام اصلی بادام این استان به شمار می رود، در اختیار دارد12شاهرودی  . 
درخت بادام نسبت به سایر گونه های درختی مقاوم تر و نسبت به آبیاری کم توقع تر است و در شرایط خشکسالی بهترین گزینه برای 

وب می شودتوسعه باغات محس . 
هزار نفر و سطح زیر کشت  3۰تعداد بهره برداران محصول بادام در این استان طبق اعالم مسئوالن جهادکشاورزی استان حدود 

درصد به کشت بادام اختصاص دارد 37هزار هکتار آن معادل  16هزار هکتار است که  42باغات نیز  . 
تان را رقم مامایی صادراتی تشکیل می دهدهزار تن از محصول بادام تولیدی اس 6همچنین حدود  . 

 .با این وجود کارشناسان بر این باورند که حجم خسارات سرمازدگی در روزهای آینده بیش از روزهای گذشته خود را نشان می دهد
دانی از شواهد موجود در بازدیدهای می :معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری در این خصوص اظهار کرد

 .باغات منطقه سامان حاکی از حجم باالی خسارات است
مهرداد قطره سامانی گفت: همانطور که هواشناسی طی روزهای گذشته نسبت به وقوع خطر سرمازدگی هشدارهای بسیاری صادر 

 .کرد، انتظار می رفت که سرمازدگی حجم باالیی از خسارت ها را برجای بگذارد
درجه زیر صفر نیز  6ی گذشته بیشترین مناطق استان دمای زیر صفر درجه را تجربه کردند و دما به وی ادامه داد: طی روزها

 .رسید و قطب باغداری استان یعنی شهرستانهای سامان و بن را با چالش جدی مواجه کرد
راعی استان دارد که درصدی باغات و بخش زیادی از محصوالت ز 1۰۰قطره سامانی خاطرنشان کرد: شواهد حاکی از سرمازدگی 

 .جهادکشاورزی در این خصوص آمار و اطالعات دقیق تری اعالم خواهد کرد
درجه ای دما طی روزهای اخیر خبر داد و گفت:  4تا  3معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری از افزایش 

 .بارش ها از یکشنبه هفته آینده در استان آغاز می شود
هزار هکتار مساحت که معادل یک درصد مساحت کشور است، دارای  641رنا، چهارمحال و بختیاری با یک هزار و به گزارش ای

هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون هکتار مرتع است 341هزار هکتار اراضی کشاورزی،  25۰ . 
هزار  145صاص داده است، حدود درصد مساحت استان را به خود اخت 15هزار هکتار اراضی کشاورزی استان که  250از 

درصد( آن به کشت محصوالت باغی اختصاص  15هزار هکتار ) 38درصد( آن به کشت محصوالت زراعی و حدود  59هکتار )
درصد( آن بصورت آیش است 26هزار هکتار ) 65یافته است و حدود  . 

هزار تن  82۰ولید می شود که از این مقدار، حدود هزار تن محصوالت کشاورزی ت 4۰۰در این استان ساالنه بیش از یک میلیون و 
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درصد( به محصوالت باغی و مابقی به محصوالت دام و  16هزار تن ) 2۰۰درصد( مربوط به محصوالت زراعی، حدود  65)

 .طیور و کشت گلخانه ای اختصاص دارد
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان  – 3/2/98تاریخ : 

تومان ۵۴۰هزار و  2زده، تاثیری در تنظیم بازار ندارد/ قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام های سیلتلفات دام  
میلیون راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری بر میزان  ۴۰زده گفت: با وجود بیش از مقدسی با اشاره به تلفات دام روستاییان سیل

 .عرضه ندارد
اشگاه گروه اقتصادی ب صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

های تومانی به واردات نهاده ۴2۰۰اظهار کرد: باوجود اختصاص ارز  های دامیبازار نهاده درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان،
کردند؛ به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ با قیمت های گزافی ذرت و کنجاله سویا را در بازار عرضه می  دامی، تجار

ها باید اقدام به توزیع نهاده در بازار کنند که که هر یک از تجار پس از تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی استان اسفند اعالم کرد 1۶
 .این امر در توزیع به موقع و کاهش قیمت کنجاله سویا و ذرت تاثیر بسزایی دارد

های عالم کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینهتومان ا ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵در بازار آزاد را  نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا وی
های هزار تومان به کارخانه 2تومان است، در حالیکه هم اکنون با نرخ  2۰۰هزار و  3تولید، قیمت تمام شده تولید هر کیلو شیرخام 

شودلبنی عرضه می . 
تومان باشد، از این رو پس از  ۵۴۰هزار و  2ید با قیمت هر کیلو شیرخام مقدسی ادامه داد: با احتساب کنجاله سویا با نرخ مصوب،

های مختلف اعالم خواهد شدرسیدن بازار به تعادل، قیمت پیشنهادی به دستگاه . 
رئیس انجمن صنفی گاوداران تک نرخی شدن ارز را امری ضروری دانست و افزود: تک نرخی شدن ارز به نفع تولیدکننده و 

های اساسی را به مردم بدهداید مابه التفاوت نرخ ارز کاالمصرف کننده خواهد بود و دولت تنها ب . 
تاثیری در تنظیم بازار ندارد، بیان کرد: با وجود  های اساسی،واردات کاال تومانی به ۴2۰۰وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 

هزارتومان افزایش یافت که این امر موجب  12۰به  ۶۰تومانی به واردات گوشت، قیمت گوشت به یکباره از  ۴2۰۰اختصاص ارز 
ای خاص منتفع شوندشد تنها عده . 

تن مرغ گرم با نرخ  13۰۰اختصاص ارز نیما به واردات تأثیری بر نوسان قیمت گوشت نداشت/ توزیع روزانه  :بیشتر بخوانید

 مصوب در تهران
تومانی، قیمت هر  ۴2۰۰گفت: باوجود اختصاص ارز را امری ضروری دانست و  واردات کره تومانی از ۴2۰۰مقدسی حذف ارز 

شودتومان خریداری می 2۰تومان بوده، در حالیکه از تولیدکنندگان داخلی  ۴۰درصد چربی واردات  1۰ . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب  ۴۰با احتساب سود دامدار درب دامداری را  قیمت تمام شده هر کیلو گوشت داخل وی

هزار تومان در بازار عرضه شود اما به سبب فاصله چشمگیر تولید  7۰های حمل و نقل هر کیلو گوشت نباید با نرخ باالتر از هزینه
شودهای باالیی عرضه میتا مصرف با نرخ . 

خیر، خساراتی را های ارئیس انجمن صنفی گاوداران درباره تاثیر وقوع سیل بر میزان تلفات دام بیان کرد: با توجه به آنکه بارندگی
را جبران کند دامداران به بخش دام وارد کرده است، امیدواریم مسئوالن بخشی از خسارت . 

میلیون  ۴۰تاثیری در تنظیم بازار ندارد، تصریح کرد: با وجود بیش از  زده وی در پایان با اشاره اینکه تلفات دام روستاییان سیل
زان عرضه ندارد، تنها دولت باید خسارت تولیدکنندگان را جبران کند تا آنها بتوانند به راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری بر می

 .معاش خود ادامه دهند
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 تولیدات دام و طیور 

 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ : 

تومانی برای واردات دام مولد ادامه دارد ۴2۰۰حجتی: اختصاص ارز   
اده ها ادامه خواهد تومانی برای واردات نژادهای دام مولد و تامین نه 42۰۰وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختصاص ارز  -ایرنا-تهران
 .داشت

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با شنیدن نظرات و مشکالت بهره برداران بخش 
کشاورزی در سفر به شهرستان های شمال استان اصفهان، گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و رونق تولید، 

تومانی برای واردات نژادهای دام مولد و تامین نهاده ها ادامه خواهد داشت 42۰۰ اختصاص ارز . 
 .حجتی در نشستی صمیمی با کشاورزان خالد آباد از بخش امامزاده شهرستان نطنز دیدار و گفتگو کرد

 .همچنین وزیر جهاد کشاورزی، از واحد پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان آران و بیدگل بازدید کرد
وی در مورد تولید آرتمیا در شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: این منطقه استعداد بالقوه این طرح را دارد و باید به صورت یک 

 .طرح پایلوت اجرا شود
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ : 

هزار رأس گوسفند زنده از رومانی/ محدودیتی در واردات آالیش خوراک دام وجود ندارد ۹2واردات   
هزار رأس گوسفند زنده از کشور رومانی حمل و کشتار شده است 92فروردین،  19رفیعی پور گفت: بنابر آمار تا  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیو با خبرنگاروگعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

زان اظهار کرد: علی رغم اختصاص ارز نیما به واردات، می واردات گوشت قرمز درباره آخرین وضع میزان خبرنگاران جوان،

 .واردات گوشت قرمز در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
به مقصد کشتارگاه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و  گوسفند زنده هزار راس 92فروردین،  19وی افزود: بنابر آمار تا 

 .هرمزگان از کشور رومانی حمل و کشتار شده است
۴ واردات گوشت گوساله ین میزان مجوز بهداشتیفرورد 19رفیعی پور تا  تن  3۵تن و مرغ منجمد  8هزارتن، گوشت گوسفند  

 .اعالم کرد
تن مرغ گرم با نرخ  13۰۰اختصاص ارز نیما به واردات تأثیری بر نوسان قیمت گوشت نداشت/ توزیع روزانه  :بیشتر بخوانید

 مصوب در تهران
بیان کرد: هم اکنون مقادیری مرغ از ترکیه وارد شده است و ادامه  واردات مرغ ضعرئیس سازمان دامپزشکی درباره آخرین و

شودواردات از ترکیه و برزیل به مرور انجام می . 
 118هزارتن اعالم کرد و گفت: مجوز واردات بهداشتی برای  2۵۴وی میزان مجوز بهداشتی واردات گوشت گوساله و گاومیش را 

 39کشتاری صادر شده است که تا کنون  دام زنده هزار راس 38۰هزارتن گوشت مرغ و یک میلیون و  22هزارتن گوشت گوسفند، 
هزارراس دام زنده کشتاری ترخیص شده است 73هزارتن گوشت گوسفندی و  . 

ام کشتار های که دبیان کرد: بحث واردات آالیش خوراک دام از کشور واردات آالیش خوراک دام رفیعی پور درباره آخرین وضعیت
شود، طبق قوانین و ضوابط دامپزشکی بالمانع است و تنها بحث تعرفه مطرح استمی . 

هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد، گفت: براین اساس تمامی  واردات احشا و آالیش خوراک دام این مقام مسئول با اشاره به اینکه
اقدام به واردات کنندتوانند واردکنندگان طبق قوانین و ضوابط بهداشتی و تعرفه می . 

رئیس سازمان دامپزشکی در پایان با بیان اینکه هیچ مشکلی در کیفیت گوشت و مرغ وارداتی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه 
شود و پس از تایید آنکه گوشت و مرغ وارداتی به محض ورود به کشور از نظر بهداشتی، کیفیت نمونه برداری و آزمایش می

گونه نگرانی وجود نداردشود، از این رو جای هیچازه عرضه به بازار داده میآزمایشگاه اج  
  لینک خبر  
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 چای
 خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ : 

چای از هفته اول اردیبهشت/ وقوع سیل اخیر خسارتی به باغات چای وارد نکرد آغاز برداشت برگ سبز  
 12۵درصدی، تولید به  2۰ساز از آغاز برداشت برگ سبز چای از هفته اول اردیبهشت خبر داد و گفت: امسال با افزایش جهان

رسدهزار تن می . 
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

ید های مناسب در سال زراعی جدبرداشت برگ سبز چایاز هفته اول ادیبهشت خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی از آغاز جوان،

هزارتن برسد 12۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  2۰شود که خرید تضمینی برگ سبز چای با افزایش پیش بینی می . 
را اعالم کرده است، افزود: در سال زراعی جدید نرخ  نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای وی با اشاره به اینکه اخیرا شورای اقتصاد

با  2و برگ سبز درجه  37۵هزار و  2درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل  2۰ا افزایش خرید تضمینی برگ سبز درجه یک ب
تومان اعالم شده است 8۴9درصدی یک هزار و  21رشد  . 

جهان ساز با اشاره به اینکه قیمت تضمینی برگ سبز چای به معنای ارزش واقعی محصوالت نیست، بیان کرد: در تمامی محصوالت 
قیمت چای  مینی برگ سبز چای به معنای ارزش واقعی محصول در بازار نیست چرا که با توجه بهکشاورزی نرخ خرید تض

هایی باالتر از کشاورزان در بازار آزاد تومانی یا تغییرات نرخ ارز قیمت برگ سبز با نرخ ۴2۰۰در بازار، حذف ارز  خشک
شودخریداری می . 

ماهه امسال/مشکلی در عرضه چای نداریم 1۰هزار تن چای در  1۴صادرات  :بیشتر بخوانید  
های اخیر نه تنها خسارتی گفت: بارندگی خسارت باغات چای های اخیر در میزانها و سیلرئیس سازمان چای درباره تاثیر بارندگی

داردهای زیر زمینی و تولید چای تاثیر بسزایی به باغات چای استان گیالن وارد نکرده است، بلکه در نفوذ پذیری آب . 
های اخیر خسارتی به استان گیالن وارد نکرده است چرا که وی ادامه داد: با توجه به پوشش اراضی شیبدار باغات چای، بارندگی

ها پوشیده از باغات چای است که این امر به تثبیت خاک و نفوذ پذیری آب کمک ها و آبادیتمامی اراضی شیبدار منتهی به شهر
کندمی . 

در بازار تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت چای خشک  قیمت چای خشک ایان درباره آخرین وضعیتجهان ساز در پ
تا  3۰در بازار عمده فروشی و خرده فروشی افزایش یافته است به طوریکه هم اکنون به طور متوسط هر کیلو چای خشک با نرخ 

شودهزار تومان در بازار عرضه می ۴۰ . 
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 عفرانز
خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ :   

طالی سرخ اعالم شد حداقل و حداکثر قیمت  
میلیون و حداکثر هر کیلو زعفران نگین و سوپر نگین  7تا  ۵۰۰میلیون و  ۶حسینی گفت: حداقل نرخ کنونی هر کیلو زعفران دسته 

میلیون تومان است 13تا  12 . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار

۶ نرخ هر کیلو زعفران دسته از ثبات نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل جوان، میلیون  7تا  ۵۰۰میلیون و  

میلیون تومان است 13تا  12سوپر نگین  و حداکثرهر کیلو زعفران نگین و . 
وی با اشاره به اینکه خرید و فروش زعفران در بازار از شرایط عادی برخوردار است، افزود: اگرچه برخی افراد در ابتدای فصل با 

سان خاصی رخ ندهدشود که نوها منتظر افزایش قیمت هستند، اما با روند کنونی بازار پیش بینی میخرید زعفران و دپو در انبار . 
در اختیار بزرگترین تولیدکننده است، از این رو برای فروش محصول در  زعفران حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه بیشترین

های هدف نیاز به بازاریابی و تعامل داریمبازار . 
هزار تومان ۰۵۰میلیون و  12طالی سرخ گران شد/ حداکثر قیمت هر کیلو زعفران نگین  :بیشتر بخوانید  

طبق روال عادی در حال انجام است، بیان کرد: با توجه به میزان  صادرات زعفران عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه
 .تولید زعفران، روند کنونی صادرات مد نظر ما نیست

روی صادرکنندگان دانست و گفت: وی مشکالت نقل و انتقال پول و تعهد صادرکنندگان برای بازگشت پول را از جمله موانع پیش 
ای انجام شودموانع پیش روی صادرکنندگان موجب شد تا عمده صادرات توسط افراد غیرحرفه . 

شود، بیان کرد: اگرچه دلیلی های یکبار مصرف را تایید یا تکذیب نمیحسینی با اشاره به اینکه صادرات زعفران توسط کارت
های دولت برای صادرات زعفران طبیعی است بار مصرف نیست، اما با توجه به سخت گیریهای یکبا کارت صادرات زعفران برای

کنندهای یکبار مصرف انجام نشود، قاچاقچیان در امر صادرات قد علم میکه اگر صادرات از طریق کارت . 
گذاری در ست بردارد، افزود: سیاستگذاری صادرات داین مقام مسئول با تاکید بر این مسئله که دولت باید از تصدی گری در سیاست

ها و دست اندرکاران امر انجام شود تا براین اساس صادرکنندگان بتوانند تمهیداتی برای بازگشت پول امر صادرات باید توسط تشکل
 .به کشور برنامه ریزی کنند

ماهه صادرات را اعالم  12ن دولت آمار تصریح کرد: تاکنو صادرات زعفران وی در پایان با انتقاد از تعلل گمرک در اعالم آمار

رودنکرده است که این امر یکی از مشکالت جدی پیش روی صادرکنندگان به شمار می . 
 لینک خبر
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 زعفران 
 ایرنا  – 5/2/98تاریخ : 

 

 ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد رونمایی شد
آبدهی قنات در گناباد که دیماه پارسال به عنوان سومین میراث جهانی کشاورزی ایران نظام زراعت زعفران مبتنی بر  -ایرنا  -گناباد 

 .در سازمان خواروبار ملل متحد )فائو( به ثبت رسیده بود روز پنجشنبه در این شهرستان رونمایی شد
گفت: ثبت جهانی زعفران گناباد  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در این مراسم که در روستای سنوی گناباد برگزار شد

نشان دهنده ظرفیت غنی این شهرستان در تولید این محصول کشاورزی و اقدام بسیار ارزشمند برای معرفی قابلیتهای کشاورزی 
 .کشور در سطح جهان به شمار می رود

شهرستان مانند سفال نقش ببندد تا هر نماد زعفران گناباد که جهانی شده است باید بر روی صنایع دستی این  :علی طهماسبی افزود

 .چه بهتر در سطوح ملی و بین المللی معرفی شود
میلیون لایر درآمد دارد اظهار داشت: اگر به  25۰وی با بیان اینکه احداث هر یکهزار متر مربع گلخانه در کشور بطور متوسط 

بع درآمد ناشی از آن افزایش می یابدتغذیه خاک و غنای هر چه بهتر آن توجه اساسی شود، این میزان و به ط . 
هزار میلیارد لایر تسهیالت طی سال جاری برای توسعه گلخانه ها در کشور خبر داد و گفت: این میزان  5۰وی از اختصاص 

 .متناسب با ظرفیتهای هر منطقه تخصیص می یابد
وی در اجرای طرح ابتکاری معین اقتصادی از وی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیتهای شاخص استاندار خراسان رض

 .به عنوان پهلوان عرصه های سازندگی یاد کرد
وی افزود: استاندار خراسان رضوی در زمان تصدی استانداری کرمان اقدامات بسیار ارزشمند در این استان انجام داد و باقیات 

ها در خراسان رضوی نیز نقش مهمی در رونق اقتصادی این صالحات خوبی برای خود به یادگار گذاشت که اجرای اینگونه طرح
 .استان دارد

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: ثبت جهانی زراعت زعفران مبتنی بر قنات در گناباد ثمره نگهداشت خدمات و 
ای سنوی این شهرستان استفعالیتهای کشاورزی نیاکان این منطقه و نشان دهنده قابلیتهای مناطق روستایی مانند روست . 

 .علیرضا رزم حسینی افزود: با وجود این قابلیتها مردم این روستا همچنان یارانه دریافت می کنند و فرزندان آنان بیکار هستند
یارانه  وی اظهار داشت: ما به دنبال قطع یارانه آنها نیستیم ولی می توان با تشکیل صندوق سرمایه گذاری در روستاها افراد متقاضی،

 .خود را به آن واریز کنند تا صرف توسعه و رونق اقتصادی و کسب و کار منطقه شود
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسالمی هم گفت: ثبت جهانی زعفران گناباد 

ازی و توسعه زنجیره ای آن در داخل و خارج کشور بهره گرفتبه تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید از این فرصت برای برند س . 
حمید بنایی استقرار دبیرخانه دائمی ثبت جهانی نظام زراعت زعفران مبتنی بر قنات در روستای سنو را از مطالبات مردم این 

 .شهرستان دانست
تان گناباد به عنوان پنجاه و پنجمین نظام میراث نظام زراعت و تولید زعفران مبتنی بر آبدهی قنات با محوریت روستای سنوی شهرس

کشاورزی جهان و سومین میراث جهانی کشاورزی ایران دی ماه سال گذشته از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
 .)فائو( به ثبت رسید

فائو با هدف شناسایی، معرفی و میالدی به ابتکار سازمان  2۰۰2از سال  (GIAHS)ثبت میراث های مهم کشاورزی جهان موسوم به 

  .حفاظت از میراث کشاورزی جهانی آغاز شده است
 .در این مراسم تمبر یادبود ثبت نظام زعفران گناباد در عرصه جهانی رونمایی شد

 هزار هکتار زمینهای کشت زعفران ایران مربوط به خراسان رضوی است که در این میان گناباد 1۰5هزار هکتار از مجموع  86

تن محصول تولید می کند و نیمی از زمینهای زیر کشت این شهرستان به  12هکتار مزرعه زعفران ساالنه  5۰۰با سه هزار و 
 .زعفران اختصاص دارد

کیلومتری جنوب مشهد واقع است 287هزار نفری گناباد در  89شهرستان  . 
  لینک خبر
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 شیالت
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

هزار تن در سال رسید ۴۵تولید میگو در کشور به   
اشاره به توسعه صنعت آبزی پروری در دولت تدبیر و امید تاکید کرد: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران با  -ایرنا -شهرکرد

هزار تن در سال رسیده است 45میزان تولید میگو در مزارع پرورشی کشور اینک به  . 

حسین عبدالحی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به برنامه های حمایتی دولت از صنعت تولید میگو افزود: در 
ر و امید، میزان پرورش میگو در مزارع کشور افزایش چشمگیر داشته، به گونه ای که بیشترین میگوی تولیدی دولت تدبی

 .در مزارع ایران به کشورهای مختلف صادر می شود
استانداران نیز برای توسعه و پرورش مزارع میگو برنامه های خوبی را تدوین کرده اند و سازمان  :وی اظهار داشت

ز توسعه و پرورش میگو حمایت می کندشیالت نیز ا . 
هزار تن در سال می رسید که اکنون تولید  32به گفته عبدالحی، میزان تولید میگو در ایران براساس برنامه پنجم باید 

 .میگو در ایران از برنامه نیز جلوتر است
لید خاویار پرورشی با توجه به وی در خصوص تولید ماهی خاویار پرورشی در ایران افزود: برنامه ایران افزایش تو

تن ماهی پرورشی خاویاری در کشور تولید شد که پیش بینی می شود در یکی  4ممنوعیت صید در دریاست و سال گذشته 

تن خاویار پرورشی افزایش یابد 15تا  1۰دو سال آینده این میزان به  . 
صید ماهیان خاویاری در مجموع ممنوع است وی در خصوص وضعیت ماهیان خاویاری در دریای خزر نیز گفت: اکنون 

 .و همه کشورها آن را رعایت می کنند و ایران نیز این ممنوعیت را در صید ماهیان خاویاری رعایت می کند
عبدالحی اظهار داشت: از ماهیان خاویاری تنها برای انجام طرح های تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر این ماهی 

 .استفاده می شود
اون آبزی پروری سازمان شیالت ایران در خصوص وضعیت ماهیان استخوانی در ایران نیز گفت: هر کشوری در مع

حوزه دریاچه خزر ماهیان خاص خود را دارد، بگونه ای که ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر وجود دارد و این 

 .گونه، بیشتر در سواحل ایرانی دریاچه خزر زیست دارد
فزود: صید ماهیان استخوانی در دریاچه خزر از سوی صیادان ایرانی براساس قوانین و دستورالعمل های فنی و عبدالحی ا

 .علمی انجام می شود و ایران نیز این دستورالعمل ها را رعایت می کند
هزار  2۰۰ یک میلیون و 97معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران میزان تولید آبزیان و صید در کشور را در سال 

هزار تن مربوط به بخش آبزی پروری بود 5۰۰تن عنوان کرد و گفت: از این میزان  . 
هزار تن انواع تولیدات آبزیان از ایران به کشورهای مختلف صادر شد 5۰۰بگفته وی سال گذشته نیز  . 

هی گفت: در استان گلستان معاون آبزی پروری سازمان شیالت با اشاره به سیالب های اخیر و آسیب به مزارع پرورش ما
تا  2۰مزارع گرمابی پرورش ماهی و در استانهای چهارمحال و بختیاری و لرستان مزارع ماهیان سردآبی پرورش بین 

درصد آسیب دید 3۰ . 
هزار میلیارد لایر اعالم شده  4وی افزود: با توجه به حجم بارندگی ها، برآورد خسارت در آبزی پروری کشور حدود 

 .است
الحی در خصوص جبران این خسارت ها افزود: وزیر جهادکشاورزی برای جبران خسارت نامه ای به وزیر کشور عبد

 .نوشته تا در هیات دولت این موضوع مطرح شود
شود ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آب های جهان یافت می به گزارش ایرنا، میگو گونه .  

کشورهای مختلف مطرح است و در ایران نیز میگو به شکل های مختلف پخت می شوداکنون میگو یک منبع غذایی در  . 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان  – 3/2/98تاریخ : 

تومان ۵۴۰هزار و  2زده، تاثیری در تنظیم بازار ندارد/ قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام های سیلتلفات دام  
میلیون راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری بر میزان  ۴۰زده گفت: با وجود بیش از مقدسی با اشاره به تلفات دام روستاییان سیل

ضه نداردعر . 
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفت و گو با خبرنگار

های تومانی به واردات نهاده ۴2۰۰اظهار کرد: باوجود اختصاص ارز  های دامیبازار نهاده درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان،
کردند؛ به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ با قیمت های گزافی ذرت و کنجاله سویا را در بازار عرضه می  دامی، تجار

ها باید اقدام به توزیع نهاده در بازار کنند که از تاییدیه از سازمان جهاد کشاورزی استاناسفند اعالم کرد که هر یک از تجار پس  1۶
 .این امر در توزیع به موقع و کاهش قیمت کنجاله سویا و ذرت تاثیر بسزایی دارد

های جه به افزایش هزینهتومان اعالم کرد و گفت: با تو ۵۰۰هزار و  ۵تا  ۵در بازار آزاد را  نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا وی
های هزار تومان به کارخانه 2تومان است، در حالیکه هم اکنون با نرخ  2۰۰هزار و  3تولید، قیمت تمام شده تولید هر کیلو شیرخام 

شودلبنی عرضه می . 
باشد، از این رو پس از  تومان ۵۴۰هزار و  2باید  قیمت هر کیلو شیرخام مقدسی ادامه داد: با احتساب کنجاله سویا با نرخ مصوب،

های مختلف اعالم خواهد شدرسیدن بازار به تعادل، قیمت پیشنهادی به دستگاه . 
رئیس انجمن صنفی گاوداران تک نرخی شدن ارز را امری ضروری دانست و افزود: تک نرخی شدن ارز به نفع تولیدکننده و 

های اساسی را به مردم بدهدارز کاالمصرف کننده خواهد بود و دولت تنها باید مابه التفاوت نرخ  . 
تاثیری در تنظیم بازار ندارد، بیان کرد: با وجود  های اساسی،واردات کاال تومانی به ۴2۰۰وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 

هزارتومان افزایش یافت که این امر موجب  12۰به  ۶۰تومانی به واردات گوشت، قیمت گوشت به یکباره از  ۴2۰۰اختصاص ارز 
ای خاص منتفع شوندشد تنها عده . 

تن مرغ گرم با نرخ  13۰۰اختصاص ارز نیما به واردات تأثیری بر نوسان قیمت گوشت نداشت/ توزیع روزانه  :بیشتر بخوانید

 مصوب در تهران
تومانی، قیمت هر  ۴2۰۰گفت: باوجود اختصاص ارز را امری ضروری دانست و  واردات کره تومانی از ۴2۰۰مقدسی حذف ارز 

شودتومان خریداری می 2۰تومان بوده، در حالیکه از تولیدکنندگان داخلی  ۴۰درصد چربی واردات  1۰ . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: با احتساب  ۴۰با احتساب سود دامدار درب دامداری را  قیمت تمام شده هر کیلو گوشت داخل وی

هزار تومان در بازار عرضه شود اما به سبب فاصله چشمگیر تولید  7۰های حمل و نقل هر کیلو گوشت نباید با نرخ باالتر از هزینه
شودهای باالیی عرضه میتا مصرف با نرخ . 

خیر، خساراتی را های ارئیس انجمن صنفی گاوداران درباره تاثیر وقوع سیل بر میزان تلفات دام بیان کرد: با توجه به آنکه بارندگی
را جبران کند دامداران به بخش دام وارد کرده است، امیدواریم مسئوالن بخشی از خسارت . 

میلیون  ۴۰تاثیری در تنظیم بازار ندارد، تصریح کرد: با وجود بیش از  زده وی در پایان با اشاره اینکه تلفات دام روستاییان سیل
زان عرضه ندارد، تنها دولت باید خسارت تولیدکنندگان را جبران کند تا آنها بتوانند به راس دام در کشور، سیل اخیر تاثیری بر می

 .معاش خود ادامه دهند
 

 لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 1/2/98تاریخ : 

میلیون دالر رسید ۵2۰ارزش صادرات گیاهان دارویی به   
ماهه  11مجری طرح گیاهان دارویی کشور، گفت: بر اساس آمار  -ایرنا -تهران ( هزار و  336، 97از فروردین تا بهمن ماه( سال 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است 52۰تن انواع گیاهان دارویی به ارزش  368 . 
« روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود« حسین زینلی ، 97ماه ابتدایی سال  11صادرات گیاهان دارویی در  :

کرده استمیلیون دالر رشد  7۰بیش از  96نسبت به مدت مشابه سال  . 
وی با بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند، اظهار داشت: 

کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، امارات  48میلیون دالر به  319تن زعفران به ارزش  25۰، بیش از 97ماه سال  11در 
گ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده استمتحده عربی، هن . 

میلیون دالر، هشت تن روغن  34هزار تن گیاه دارویی پرورشی به ارزش  53زینلی تصریح کرد: همچنین در این مدت، بیش از 
تن گل محمدی خشک و سه هزار تن گالب به ارزش هشت میلیون دالر صادرات شده است 163اسانس به ارزش پنج میلیون دالر،  . 

طرح گیاهان دارویی کشور، گفت: عالوه بر این، در مدت مذکور گیاهان دارویی همچون هل، زنجبیل، دارچین و زیره به  مجری
میلیون دالر وارد کشور شده است 16۰ارزش  . 

ین رقم تا میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده، ا 1۰7به گزارش ایرنا، اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 45۰به بیش از  2۰25سال  .  

هزار و  154میلیون و  17ساالنه بیش از  شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  2۰9کیلوگرم انواع گیاهان دارویی در قالب  467

نفر در حال تولید است 88۰هزار و  102اشتغالزایی  . 
گونه گیاهی در  22۰گونه گیاهی بومی ایران است. از این تعداد  728در دنیا، هزار و از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده 

 .عطاری ها و طب سنتی استفاده می شود
 .قرار است به زودی سامانه جامع گیاهان دارویی به منظور توسعه تولید و صادرات این گیاهان راه اندازی شود

گونه گیاهان دارویی در کشور بر اساس سند ملی گیاهان دارویی و طب  2۰شت ساله قرار است سطح زیرک 1۰بر اساس یک برنامه 
هزار هکتار برسد 5۰۰به  14۰4سنتی تا سال  . 

درصد گیاهان دارویی که در کشور مصرف می شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و  85برآوردها نشان می دهد 
درصد این میزان از طریق تولید داخلی تامین شود 75ینده بر این مبنا برنامه ریزی شده که سال آ . 

گونه از گیاهان دارویی که در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت وحشی تولید می شود، تولید برخی  19۰همچنین قرار است از 
 .از آنها که فاقد مزیت نسبی است، به شکل گلخانه ای انجام شود

دانه، تخم شربتی، گیاهان اساسی مثل گشنیز، خار مریم، آویشن، گل گاو زبان را به عنوان  وزارت جهاد کشاورزی، تولید سیاه

 .اولویت های مورد نظر این وزارتخانه اعالم کرده است
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 5/2/98تاریخ : 

 صادرات سیب و پرتقال از سر گرفته شد
ممنوع شده بود، مجدد از  97اسفند  13ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور، صادرات سیب و پرتقال که از تاریخ با ابالغ بخشنامه

 .سر گرفته شد
ت گمرک ایران در دستورالعملی به کلیه اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرا، علیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ممنوعیت صادراتسیب درختی و پرتقال از تاریخ  گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد در پی بخشنامه وزیر صنعت معدن و تجارت،
لغو شده است 98فروردین  28 . 

ممنوع شده بود که با پایان یافتن این ممنوعیت، صادرات این  97اسفند  13بر اساس این اطالعیه گمرک، صادرات سیب و پرتقال از 
دو محصول باغی نیز از سر گرفته شده است. ضمن اینکه رعایت ضوابط بسته بندی این دو محصول نیز باید در هنگام صادرت 

 .طبق قوانین بسته بندی محصوالت تره و بار رعایت شده باشد
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ : 

دات نداریممرغ ارزان شد/ نیازی به وار  
تومان  ۵۰۰هزار و  12تا  12تومانی به  3۰۰ها با کاهش چهارآیین گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی

 .رسید
صنعت، تجارت و  برومند چهار آیین، عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ  تومانی نرخ مرغ 3۰۰کاهش  ، ازگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزی

تومان  ۵۰۰هزار و  12تا  12سطح شهر  هایهزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 9هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
 .است

در بازار دانست و افزود: با توجه به شرایط کنونی  قیمت مرغ وی کاهش شدید تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی روند نزولی
نوسان باشد های آتی در بازار درتومانی طی روز 3۰۰تا  2۰۰شود که قیمت مرغ با تلورانس حداکثر عرضه و تقاضا پیش بینی می . 
های باربری بدون نظارت وزارت راه و شهرسازی یکه تازی کردند، به طوریکه های اخیر شرکتچهار آیین ادامه داد: طی روز

مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت کردند که این امر هزینه اضافی بر مرغداران تحمیل کرده است که در صورت استمرار این روند، 
در ماه رمضان به سبب ازدیاد تقاضا برای خرید را بپذیرد گرانی مرغ زی باید تبعاتوزارت راه و شهرسا . 

 آخرین تحوالت بازار مرغ/ نیازی به واردات مرغ نداریم :بیشتر بخوانید
ین مقام مسئول قیمت مرغ در ماه رمضان را پیش بینی کرد و گفت: اگر موضوع اصالح نرخ مصوب مرغ یا دریافت مبلغ اضافه 

یابد و در غیر این صورت آرامش های آینده به طور نامتعارفی افزایش میبارنامه رفع نشود، بدون تردید قیمت مرغ در روز پشت
 .بازار ادامه خواهد داشت

د های موجوهمچنان آشفته است، بیان کرد: باوجود اظهارات مسئوالن مبنی بر آنکه نهاده های دامیبازار نهاده وی با اشاره به اینکه
های دامی در در بنادر بیش از نیاز تولیدکنندگان است، اما حمل و نقل با مشکالتی روبروست که در نهایت این امر افزایش قیمت نهاده

 .بازار آزاد را به همراه داشته است
تومان اعالم کرد و  8۰۰تا یک هزار و  7۵۰هزار و ذرت یک هزار و  ۵در بازار آزاد را  نرخ هر کیلو کنجاله سویا چهار آیین

گیرد، در حالیکه برای کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی ها صورت میهای دامی با نرخ مصوب به کشتارگاهگفت: توزیع نهاده
ها در ازای عرضه مرغ ارزان قیمت، نهاده با نرخ مصوب از دولت دالالن باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، چراکه کشتارگاه

کنند که این امر اجحاف در حق تولیدکنندگان استکنند و سپس با نرخ آزاد در بازار به مرغداران عرضه میفت میدریا . 
میلیون قطعه  1۰۰های مرغداری را عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی میزان جوجه ریزی فروردین در واحد

درصد کاهش یافته است، اما به سبب کاهش تقاضا  1۰وجه ریزی نسبت به اسفند اعالم کرد، گفت: اگرچه بنابر آخرین آمار میزان ج
های فروردین و اردیبهشت مشکلی در عرضه نخواهیم داشتدر ماه . 

نداریم، تصریح کرد: با وجود کاهش جوجه ریزی در فروردین، کمبودی در  واردات مرغ وی در پایان با اشاره به اینکه نیازی به
بخواهیم بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم، ضمن آنکه واردات گوشت مرغ به سبب پتانسیل عرضه نداریم که 

رودباالی تولید نوعی خیانت به مرغداران به شمار می . 
 لینک خبر 
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ت و وارداتصادرا  
 خبرنگاران جوان  – 1/2/98تاریخ : 

هزار رأس گوسفند زنده از رومانی/ محدودیتی در واردات آالیش خوراک دام وجود ندارد ۹2واردات   
هزار رأس گوسفند زنده از کشور رومانی حمل و کشتار شده است 92فروردین،  19رفیعی پور گفت: بنابر آمار تا  . 

صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگارر در گفتعلیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشو گروه اقتصادی باشگاه  

واردات، میزان  اظهار کرد: علی رغم اختصاص ارز نیما به واردات گوشت قرمز درباره آخرین وضع میزان خبرنگاران جوان،

 .واردات گوشت قرمز در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است
به مقصد کشتارگاه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و  گوسفند زنده هزار راس 92فروردین،  19وی افزود: بنابر آمار تا 

 .هرمزگان از کشور رومانی حمل و کشتار شده است
۴ واردات گوشت گوساله فروردین میزان مجوز بهداشتی 19رفیعی پور تا  تن  3۵تن و مرغ منجمد  8هزارتن، گوشت گوسفند  

 .اعالم کرد
تن مرغ گرم با نرخ  13۰۰اختصاص ارز نیما به واردات تأثیری بر نوسان قیمت گوشت نداشت/ توزیع روزانه  :بیشتر بخوانید

 مصوب در تهران
بیان کرد: هم اکنون مقادیری مرغ از ترکیه وارد شده است و ادامه  واردات مرغ مپزشکی درباره آخرین وضعرئیس سازمان دا

شودواردات از ترکیه و برزیل به مرور انجام می . 
 118هزارتن اعالم کرد و گفت: مجوز واردات بهداشتی برای  2۵۴وی میزان مجوز بهداشتی واردات گوشت گوساله و گاومیش را 

 39کشتاری صادر شده است که تا کنون  دام زنده هزار راس 38۰هزارتن گوشت مرغ و یک میلیون و  22هزارتن گوشت گوسفند، 
هزارراس دام زنده کشتاری ترخیص شده است 73هزارتن گوشت گوسفندی و  . 

های که دام کشتار اک دام از کشوربیان کرد: بحث واردات آالیش خور واردات آالیش خوراک دام رفیعی پور درباره آخرین وضعیت
شود، طبق قوانین و ضوابط دامپزشکی بالمانع است و تنها بحث تعرفه مطرح استمی . 

هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد، گفت: براین اساس تمامی  واردات احشا و آالیش خوراک دام این مقام مسئول با اشاره به اینکه
توانند اقدام به واردات کننداشتی و تعرفه میواردکنندگان طبق قوانین و ضوابط بهد . 

رئیس سازمان دامپزشکی در پایان با بیان اینکه هیچ مشکلی در کیفیت گوشت و مرغ وارداتی وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه 
س از تایید شود و پآنکه گوشت و مرغ وارداتی به محض ورود به کشور از نظر بهداشتی، کیفیت نمونه برداری و آزمایش می

گونه نگرانی وجود نداردشود، از این رو جای هیچآزمایشگاه اجازه عرضه به بازار داده می  
  لینک خبر  
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 صادرات و واردات 

 خبرگزاری فارس  – 2/2/98تاریخ : 

ایر تن گوشت گرم قزاقستانی به کشور با پرواز ایران ۹2ورود   
تن گوشت گرم قزاقستانی وارد کشور شد 92شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران،  7۴7در دو پرواز هواپیمای بوئینگ  .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، این شرکت هواپیمایی در مرحله 
پیام با هواپیمای بویینگتنی گوشت گرم را از فرودگاه شینکنت قزاقستان به فرودگاه  ۴1محموله اول   B747 باری منتقل کرد. 

تنی گوشت گرم از فرودگاه ۵1ایر، محموله همچنین در پرواز دوم بوئینگ ایران  تاراز قزاقستان به فرودگاه پیام با هواپیمای بویینگ 
B747 جا و وارد کشور شدباری جابه . 

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 2/2/98تاریخ : 

گیاه دارویی  ۷رتبه نخست ایران در صادرات   
تن انواع گیاهان  83۶هزار و  33۶ماهه سال گذشته،  11مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است ۵2۰دارویی به ارزش  .  
افزود: صادرات گیاهان دارویی « زینلیحسین »رسانی وزارت جهاد کشاورزی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع

7۰بیش از  9۶، نسبت به مدت مشابه سال 97ماه ابتدایی سال  11در   .میلیون دالر رشد کرده است 
وی با بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند، اظهار داشت: 

کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، امارات  ۴8میلیون دالر به  319تن زعفران به ارزش  2۵۰، بیش از 97ماه سال  11در 
 .متحده عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده است

میلیون دالر، هشت تن روغن  3۴هزار تن گیاه دارویی پرورشی به ارزش  ۵3زینلی تصریح کرد: همچنین در این مدت، بیش از 
تن گل محمدی خشک و سه هزار تن گالب به ارزش هشت میلیون دالر صادرات شده است 1۶3سانس به ارزش پنج میلیون دالر، ا . 

مجری طرح گیاهان دارویی گفت: عالوه بر این، در مدت مذکور گیاهان دارویی همچون هل، زنجبیل، دارچین و زیره به ارزش 
میلیون دالر وارد کشور شده است 1۶۰ . 

  برلینک خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان  – ۶/2/98تاریخ : 

 مشکلی در توزیع آرد وجود ندارد/ نارضایتی مردم از کیفیت نان تولیدی
دهندها قرار میبه موقع آرد را در اختیار واحد های آردسازیکرمی گفت: با توجه به رفع مشکالت سامانه جامع آرد و نان، کارخانه . 
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وگو با خبرنگارمحمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در گفت گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ا وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به رفع مشکالت سامانه  توزیع آرد با اشاره به اینکه مشکلی در 

دهندها قرار میهای آردسازی به موقع آرد را در اختیار واحدجامع آرد و نان، کارخانه . 
های آردسازی به دنبال آن های کارگری، کارخانهدرصدی هزینه 3۵ وی از افزایش قیمت آرد خبر داد و گفت: با توجه به افزایش

درصد افزایش دهند که در صورت تحقق این موضوع به طبع باید این افزایش در بخش نان صورت  1۰را حدود  نرخ آرد هستند تا
 .گیرد

های نانوایی باید نرخ پیشنهادی خود را به های تولید نظیر بیمه و کارگری و غیره واحدکرمی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه
دولت اعالم کند تا براساس آن مسئوالن دولتی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند چرا که قیمت گذاری نان در بخش دولتی بر عهده دولت 

 .است
تومان 17۰۰های کشور/ نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم هشدار نسبت به قاچاق گندم از مرز :بیشتر بخوانید  

سال اخیر بیان کرد: سال گذشته مرکز وزارت بازرگانی  ۴در  ثبات قیمت نان ازهای حجیم و نیمه حجیم با انتقاد رئیس اتحادیه نان
سال  ۴های تولید و ثبات قیمت در های صورت گرفته به این نتیجه رسید که نرخ نان به سبب افزایش هزینهاستان تهران طی بررسی

ا نداددرصد افزایش یابد که در مقابل دولت اجازه این افزایش نرخ ر 3۵اخیر باید  . 
های تولید مجوز افزایش قیمت نان رود که مطابق هزینههای گذشته از دولت انتظار میدر سال ثبات نرخ نان به گفته وی، با توجه به

 .را صادر کند تا اجحافی در حق نانوایان صورت نگیرد
های ن کرد: با توجه به ثبات نرخ نان در سالکرمی با اشاره به اینکه نانوایان با مشکالت متعددی در امر تولید روبرو هستند، بیا

ای جز کاهش وزن خمیر ندارند که این امر در کیفیت نهایی محصول تاثیر گذار های تولید چارهاخیر، نانوایان برای جبران هزینه
 .است

نارضایتی مردم از بی کیفیتی و  کاهش کیفیت نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در پایان تصریح کرد: با توجه بهرئیس اتحادیه نان

تولید اعالم کند تا نانوایان برای  هایتر نرخ جدید نان را مطابق با هزینهرود که دولت هر چه سریعهای تولیدی انتظار مینان
های خود مجبور به کاهش کیفیت نباشندجبران هزینه . 

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایرنا  – 1/2/98تاریخ : 

رسیدمیلیون دالر  ۵2۰ارزش صادرات گیاهان دارویی به   
ماهه  11مجری طرح گیاهان دارویی کشور، گفت: بر اساس آمار  -ایرنا -تهران ( هزار و  336، 97از فروردین تا بهمن ماه( سال 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است 52۰تن انواع گیاهان دارویی به ارزش  836 . 
« اقتصادی ایرنا، افزودروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار « حسین زینلی ، 97ماه ابتدایی سال  11صادرات گیاهان دارویی در  :

میلیون دالر رشد کرده است 7۰بیش از  96نسبت به مدت مشابه سال  . 
وی با بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند، اظهار داشت: 

کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، امارات  48میلیون دالر به  319تن زعفران به ارزش  25۰، بیش از 97ه سال ما 11در 
 .متحده عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده است

ن روغن میلیون دالر، هشت ت 34هزار تن گیاه دارویی پرورشی به ارزش  53زینلی تصریح کرد: همچنین در این مدت، بیش از 
تن گل محمدی خشک و سه هزار تن گالب به ارزش هشت میلیون دالر صادرات شده است 163اسانس به ارزش پنج میلیون دالر،  . 

مجری طرح گیاهان دارویی کشور، گفت: عالوه بر این، در مدت مذکور گیاهان دارویی همچون هل، زنجبیل، دارچین و زیره به 
شده است میلیون دالر وارد کشور 16۰ارزش  . 

میلیارد دالر است که طبق پیش بینی انجام شده، این رقم تا  1۰7به گزارش ایرنا، اکنون میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت 45۰به بیش از  2۰25سال  .  

هزار و  154میلیون و  17ساالنه بیش از  شرکت تعاونی بخش کشاورزی با  2۰9ر قالب کیلوگرم انواع گیاهان دارویی د 467

نفر در حال تولید است 88۰هزار و  102اشتغالزایی  . 
گونه گیاهی در  22۰گونه گیاهی بومی ایران است. از این تعداد  728از هشت هزار گونه گیاهی شناخته شده در دنیا، هزار و 

 .عطاری ها و طب سنتی استفاده می شود
جامع گیاهان دارویی به منظور توسعه تولید و صادرات این گیاهان راه اندازی شود قرار است به زودی سامانه . 

گونه گیاهان دارویی در کشور بر اساس سند ملی گیاهان دارویی و طب  2۰ساله قرار است سطح زیرکشت  1۰بر اساس یک برنامه 
هزار هکتار برسد 5۰۰به  14۰4سنتی تا سال  . 

د گیاهان دارویی که در کشور مصرف می شود، قابلیت کشت، تولید و توسعه را در داخل دارد و درص 85برآوردها نشان می دهد 
درصد این میزان از طریق تولید داخلی تامین شود 75بر این مبنا برنامه ریزی شده که سال آینده  . 

وحشی تولید می شود، تولید برخی  گونه از گیاهان دارویی که در داخل کشور و مراتع طبیعی به صورت 19۰همچنین قرار است از 
 .از آنها که فاقد مزیت نسبی است، به شکل گلخانه ای انجام شود

وزارت جهاد کشاورزی، تولید سیاه دانه، تخم شربتی، گیاهان اساسی مثل گشنیز، خار مریم، آویشن، گل گاو زبان را به عنوان 

 .اولویت های مورد نظر این وزارتخانه اعالم کرده است

 
  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 خبرگزاری فارس – 2/2/98تاریخ : 

گیاه دارویی  ۷رتبه نخست ایران در صادرات   
تن انواع گیاهان  83۶هزار و  33۶ماهه سال گذشته،  11مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار 

میلیون دالر به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است ۵2۰دارویی به ارزش  .  
افزود: صادرات گیاهان دارویی « حسین زینلی»رسانی وزارت جهاد کشاورزی  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع

7۰بیش از  9۶، نسبت به مدت مشابه سال 97ماه ابتدایی سال  11در   .میلیون دالر رشد کرده است 
وی با بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند، اظهار داشت: 

ارات کشور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، ام ۴8میلیون دالر به  319تن زعفران به ارزش  2۵۰، بیش از 97ماه سال  11در 
 .متحده عربی، هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده است

میلیون دالر، هشت تن روغن  3۴هزار تن گیاه دارویی پرورشی به ارزش  ۵3زینلی تصریح کرد: همچنین در این مدت، بیش از 
ادرات شده استتن گل محمدی خشک و سه هزار تن گالب به ارزش هشت میلیون دالر ص 1۶3اسانس به ارزش پنج میلیون دالر،  . 

مجری طرح گیاهان دارویی گفت: عالوه بر این، در مدت مذکور گیاهان دارویی همچون هل، زنجبیل، دارچین و زیره به ارزش 
میلیون دالر وارد کشور شده است 1۶۰ . 

  خبر لینک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980202000396/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C


    
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول اردیبهشتاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 گندم 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

میلیون تن گندم در کشور تولید می شود 1۴امسال   
هزار تن بود که با توجه  7۰۰میلیون و  14مجری طرح گندم کشور گفت: برآورد اولیه تولید گندم در اسفند ماه حدود  -ایرنا  -تهران 

هزار تن کاهش تولید را تخمین می زنیم 7۰۰تا  35۰های شدید و سیالب ها، تا امروز به خسارت های ناشی از بارندگی  . 
اسماعیل اسفندیارپور»به گزارش دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی،  افزود: منتظر گزارش ها و آمارهای جدید استان ها از  «

 .میزان خسارت های سیل به تولید گندم هستیم
هزار هکتار از اراضی آبی و دیم گندم در استان های خوزستان، لرستان و گلستان دچار خسارت  2۰۰ع وی اظهارداشت: در مجمو

هزار هکتار آن مربوط به استان خوزستان است 16۰و آبگرفتگی شده اند که  . 
خوب در حوزه گندم  وی با بیان این که به علت بارندگی ها و پراکنش زمانی مناسب بارش در پاییز سال زراعی جاری انتظار تولید

 .را داشتیم، گفت: ما همچنان روی نظرمان هستیم و تامین این محصول با تولید داخل انجام می شود
اسفندیاری پور با بیان این که برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس، جنوب خوزستان و 

به تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون در سطح بیش از هشت هزار هکتار برداشت جنوب کرمان در منطقه جیرفت و کهنوج 
 .گندم صورت گرفته است

 4وی آثار بارندگی ها برای گندم آبی و به ویژه اراضی دیم را مثبت ارزیابی و سطح اراضی گندم دیم را در سال زراعی جاری 
 .میلیون هکتار عنوان کرد
نظر رطوبت و بارندگی در سال های گذشته در مضیقه بودند، اما امسال شرایط مطلوبی دارندوی گفت: اراضی دیم از  . 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش بیماری ها در حوزه گندم به کشاورزان هشدار داد و افزود: امسال با توجه 
ندم فراهم است و کشاورزان باید در کنار آفت سن و علف های به میزان بارندگی ها و رطوبت، شرایط برای توسعه بیماری های گ

 .هرز به بیماری ها نیز توجه داشته باشند و مبارزه با انواع بیماری ها را در دستور کار قرار دهند
فروردین ماه امسال وقوع سیل بیش از  25به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی تا   هزار میلیارد 13

هزار هکتار  2۰۰تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش کشاورزی وارد کرد که بیشترین خسارت ها مربوط به 
 .اراضی گندم و سه هزار میلیارد تومان خسارت به کشت و صنعت استان خوزستان بوده است

خرید تضمینی گندم معمولی و نان را برای هر در بیست و یکم فروردین ماه امسال شورای اقتصاد به طور رسمی نرخ مصوب 
تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید یک درصد ابالغ  77۰تومان و گندم دروم را یک هزار و 7۰۰کیلوگرم یک هزار

 .کرد
ا پیش از آغاز طبق قانون وزارت جهادکشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده توسط دولت را ت

 .فصل زراعی جدید ارایه و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعالم شود
وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه هر سال تعیین و به 

شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل کشت، نرخ نهایی شده به شورای اقتصادی ارایه می دهد تا پس از بررسی های کارشناسی در 
 .کشاورزان اعالم شود

 2هر کیلوگرم گندم معمولی )نان( با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید  96-97براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 
ری شدتومان خریدا 33۰تومان و گندم دوروم یک هزار و  300درصد به مبلغ 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

میلیون تن گندم هدف گذاری شده است، در حالی  14تولید حدود  97-98بر اساس سیاست وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی 
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد 51هزار و  12میلیون تن گندم به ارزش  9.5نزدیک به  96-97زراعی که در سال  . 

هزار میلیارد لایر خریداری شده بود 114میلیون تن گندم به ارزش بیش از  9نیز نزدیک به  95-96سال زراعی  . 
از در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز می شود و تا خرید تضمینی گندم سالیانه از اواخر اسفندماه از شهرستان سرب

 روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور )از سواحل خزر تا مناطق سردسیر( تداوم دارد
  لینک خبر

 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83287369


    
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول اردیبهشتاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 
 گندم 

 خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ : 

تنی تولید گندم در اثر سیل هزار ۷۰۰کاهش   
هزار تن، کاهش تولید گندم  7۰۰تا  3۵۰ها تا امروز های شدید و سیالباسفندیاری پور گفت: با توجه به خسارات ناشی از بارندگی

زنیمرا تخمین می . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

هزار تن بود که با توجه به خسارات ناشی از  7۰۰میلیون و  1۴اظهار کرد: برآورد اولیه تولید گندم در اسفند حدود   گندم
ها و نیم و در عین حال منتظر گزارشزهزار تن کاهش تولید را تخمین می 7۰۰تا  3۵۰ها تا امروز های شدید و سیالببارندگی

ها هستیمهای جدید از استانآمار . 
های خوزستان، لرستان و گلستان دچار خسارت و هزار هکتار از اراضی آبی و دیم گندم در استان 2۰۰وی افزود: در مجموع 
هزار هکتار آن مربوط به استان خوزستان است 1۶۰آبگرفتگی شده اند که  . 

ها و پراکنش زمانی مناسب بارش در پاییز سال زراعی جدید انتظار تولید خوب در با بیان اینکه به علت بارندگیاسفندیاری پور 
شودحوزه گندم را داشتیم،گفت: ما همچنان روی نظرمان هستیم و تامین این محصول با تولید داخل انجام می . 

رسدمیلیون تن می 1۴خودکفایی گندم برای چهارمین سال متوالی/ تولید گندم به  :بیشتر بخوانید  
های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس، جنوب خوزستان و این مقام مسئول با بیان اینکه برداشت گندم از استان

هزار هکتار برداشت گندم  8جنوب کرمان در منطقه جیرفت و کهنوج به تدریج آغاز شده است، افزود: تا کنون در سطح بیش از 
 .صورت گرفته است

 ۴ها برای گندم آبی و به ویژه اراضی دیم را مثبت ارزیابی و سطح اراضی گندم دیم را در سال زراعی جدید یوی آثار بارندگ
 .میلیون هکتار اعالم کرد

 .به گفته اسفندیاری پور، اراضی دیم از نظر رطوبت و بارندگی در سنوات گذشته در مضیغه بودند، اما امسال شرایط مطلوبی دارند
ها در حوزه گندم به کشاورزان هشدار داد و اگفت: ارت جهاد کشاورزی در پایان در مورد افزایش بیماریمجری طرح گندم وز

های گندم فراهم است و کشاورزان باید در کنار آفت سن و ها و رطوبت، شرایط برای توسعه بیماریامسال با توجه به میزان بارندگی

ها را در دستور کار قرار دهندو مبارزه با انواع بیماریتوجه داشته باشند   هاهای هرز به بیماریعلف . 
 
  لینک خبر
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 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ : 

هزار هکتار 1۷مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در سطح   
 11۵ای در و بیماری زنگ قهوه هزار هکتار 17آهنگران گفت: از مهر سال گذشته تا کنون مبارزه با بیماری زنگ زرد در سطح 

 .هکتار از مزارع گندم صورت گرفته است
اکبر آهنگران مدیرکل دفتر پیش آگاهی  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ارع هکتار از مز 127هزار و  11۴، در سطح امسال  سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد: از مهرسال گذشته تا پایان فروردین
های هرز انجام ، عملیات مبارزه با علفهزار هکتار از مزارع یاد شده 739میلیون و  2گندم و جو عملیات مبارزه با آفت سن و در 

 .شده است
هکتار، آفات غیر سن در  11۵ای در ، بیماری زنگ قهوههزار هکتار 17وی افزود: در این مدت با بیماری زنگ زرد در سطح 

هزار هکتار مبارزه صورت گرفته است 171ها در سطح و سایر بیماری هزار هکتار 1۶7 . 
هزار هکتار از مزارع گندم 2۰مبارزه با زنگ زرد در سطح  :بیشتر بخوانید   

هزار هکتار از مزارع  8۵3میلیون و  2در سطح  98  ینآهنگران در پایان تصریح کرد: از آغاز سال زراعی جدید تا پایان فرورد

 .گندم و جو عملیات مبارزه با آفت سن و علف های هرز انجام شده است
 لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس  – 2/2/98تاریخ : 

شود میلیون تن گندم در کشور تولید می 1۴امسال   
شودمیلیون تن برآورد می 1۴های کشور حدود های اخیر در استانتولید گندم در سال زراعی جاری به رغم وقوع سیالب .  

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح گندم گفت: برآورد اولیه تولید گندم 
تا  3۵۰هزار تن بود که با توجه به خسارات ناشی از بارندگی های شدید و سیالب ها تا امروز  7۰۰میلیون و  1۴در اسفند ماه حدود 

را تخمین می زنیم و در عین حال منتظر گزارش ها و آمارهای جدید از استان ها هستیم هزار تن کاهش تولید 7۰۰ . 
هزار هکتار از اراضی آبی و دیم گندم در استان های خوزستان، لرستان و گلستان  2۰۰اسماعیل اسفندیاری پور افزود: در مجموع 

ستان خوزستان استهزار هکتار آن مربوط به ا 1۶۰دچار خسارت و آبگرفتگی شده اند که  . 
وی با بیان این که به علت بارندگی ها و پراکنش زمانی مناسب بارش در پاییز سال زراعی جاری انتظار تولید خوب در حوزه گندم 

 .را داشتیم، اظهار داشت: ما همچنان روی نظرمان هستیم و تامین این محصول با تولید داخل انجام می شود
که برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس، جنوب خوزستان و اسفندیاری پور با بیان این 

هزار هکتار برداشت  8جنوب کرمان در منطقه جیرفت و کهنوج به تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: تا کنون در سطح بیش از 
 .گندم صورت گرفته است

 ۴ه ویژه اراضی دیم را مثبت ارزیابی و سطح اراضی گندم دیم را در سال زراعی جاری وی آثار بارندگی ها برای گندم آبی و ب
 .میلیون هکتار عنوان کرد

 .وی گفت: اراضی دیم از نظر رطوبت و بارندگی در سنوات گذشته در مضیقه بودند، اما امسال شرایط مطلوبی دارند
افزایش بیماری ها در حوزه گندم به کشاورزان هشدار داد و اذعان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در همین حال در مورد 

داشت: امسال با توجه به میزان بارندگی ها و رطوبت، شرایط برای توسعه بیماری های گندم فراهم است و کشاورزان باید در کنار 
ها را در دستور کار قرار دهندآفت سن و علف های هرز به بیماری ها نیز توجه داشته باشند و مبارزه با انواع بیماری  . 

  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – ۶/2/98تاریخ : 

 سیل تاثیری در کاهش تولید گندم کشور ندارد
فروردین ماه سال جاری کشتزارهای نایب رییس بنیاد گندمکاران ایران با اشاره به بارش شدید باران و آبگرفتگی  -ایرنا  -گرگان 

گندم در برخی استان های تولید کننده گندم گفت که نگران کاهش تولید گندم نبوده و خودکفایی در تولید این محصول را تکرار خواهیم 
 .کرد

کشت گندم در علیقلی ایمانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی اظهار داشت: دیم زارهای زیر 
فصل کشت از شرایط مطلوب و ایده آل برخوردار بوده و می تواند خسارت وارده به برخی کشتزارها در استان های سیل زده را 

  .جبران کند
وی گفت: برداشت گندم که از جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان آغاز شده و گزارش های دریافتی نشان می 

زارهای این مناطق شرایط بسیار عالی در تولید گندم دارنددهد که دیم  . 
درصد افزایش یافته و اگر  2نایب رییس بنیاد گندمکاران ایران افزود: امسال سطح زیر کشت گندم کشور نسبت به سال زراعی قبل 

تولید نخواهد داشت درصد برسد باز هم تاثیری در کاهش 2خسارت سیالب به کشتزارهای گندم در برخی از استان ها به  .  
میلیون هکتار گندم کشت شده است 6به گفته وی امسال در کشور  .  

هزار لایر به صورت تضمینی از کشاورزان می خرد 17سوی شورای عالی اقتصاد اعالم کرد امسال هر کیلوگرم گندم را با قیمت  . 

هزار لایر بود 13سال قبل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم  . 
  لینک خبر
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 فود پرس  – 3/2/98تاریخ : 

های روستایی و کشاورزیوری با توسعه مکانیزاسیون در شبکه تعاونیارتقاء بهره  
های تولید، های روستایی و کشاورزی، راهبردی مطمئن در جهت کاهش هزینهتوسعه مکانیزاسیون در شبکه تعاونی <کشاورزی

شودوری محسوب میشاخص بهرهها و ارتقاء انجام به هنگام عملیات کشاورزی، مدیریت مصرف نهاده . 
 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتگویی پیرامون  دکتر حسین شیرزاد رییس« پات»به گزارش 
های تخصصی های روستایی و کشاورزی کشور اظهار داشت: امروزه یکی از حوزهتوسعه مکانیزاسیون در شبکه تعاونی

ها و ادوات در عملیات مندی از تکنولوژی یا استفاده از ماشینمکانیزاسیون است که مفهوم کلی آن بهرهکشاورزی، موضوع 
کشاورزی است. در حال حاضر، هریک از عملیات کشاورزی بدون استفاده از ماشین آالت بسیار مشکل، پرهزینه و غیراقتصادی 

های کشاورزی در چرخه تولید محصوالت کشاورزی کامال ضروری و هادهبوده لذا کاربرد ماشین آالت به عنوان یکی از مهمترین ن
 .اجتناب ناپذیر است

 
های تعاونی روستائی، تولیدی و کشاورزی بدلیل خرد بودن زمین دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه اکثر کشاورزان و اعضای شرکت

جبور به استفاده از ماشین آالت غیر تملکی اند، تأکید کرد: در ها و ادوات کشاورزی را نداشته و مهایشان توان تأمین کامل ماشین
توانند در تأمین این نیاز های تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی میهای روستایی و کشاورزی و شرکتچنین شرایطی شبکه تعاونی

های تعاونی روستائی و شرکت اساسنامه ۵ماده  3کشاورزان و اعضای شرکتها نقش بسیار مهمی ایفا نمایند بویژه آنکه در بند 
 .کشاورزی بطور صریح در خصوص تهیه و تأمین ماشین آالت کشاورزی و استفاده مشترک اعضاء از آنها سخن به میان آمده است

 
و  اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تهیه، تولید 3ماده  17و  13شیرزاد در این ارتباط ادامه داد: همچنین در بندهای 

فروش ماشین آالت و ایجاد و اداره تعمیرگاه های منطقه ای و مرکزی ماشین آالت کشاورزی و بطورکلی ارائه خدمات مکانیزاسیون 
بعنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین وظایف شبکه و سازمان تعاون روستایی در حوزه خدمات فنی و کشاورزی تعیین گردیده که 

های مربوطه در دستور کار هیئت ریزی جامع با هدف تأمین اعتبارات الزم جهت اجرای طرحرنامهتوسط مدیریت کنونی سازمان ب
 .مدیره قرار دارد

 
های تولید در سطح شرکتها و های مهم این سازمان تکمیل زنجیرهمعاون وزیر جهادکشاورزی با یادآوری این نکته که یکی از برنامه

ح کرد: مکانیزاسیون کشاورزی به مثابه یک رویکرد و ضرورت اساسی و با تأثیرگذاری های تحت پوشش است، تصریشبکه تعاونی
کننده ای در تحقق اهداف کالن بخش کشاورزی نظیر انجام درصدی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی، از نقش تعیین 3۵حدودا 

های کشاورزی، ایجاد جذابیت در های تولید، کاهش سختی کار، مدیریت مصرف نهادهبه هنگام عملیات کشاورزی، کاهش هزینه
و اصوالً فراهم آوردن موجبات تولید اقتصادی و انبوه محصوالت کشاورزی  های کشاورزی، ارتقاء کمی و کیفی تولیدفعالیت

 .برخوردار است
 

های تحت گذاری در واحدهای مکانیزاسیون شبکه تعاونیدکتر شیرزاد با تأکید بر اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه
ستمری را جهت تأمین تسهیالت با کارمزد مناسب جهت توسعه و های مپوشش خود را قویا" حمایت نموده و در این راستا تالش

تجهیز این واحدها را در دستور کار خود قرار داده است، اذعان داشت: مسلماً ارتقاء سطح مکانیزاسیون در شبکه موجب بهبود کیفیت 
وری متضمن ارتقاء شاخص بهرهو کمیت عملیات مختلف فرآیند تولید اعم از خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت و به عبارتی 

 .بوده و اثرات انکارناپذیر آن در تولید بر کسی پوشیده نیست
 

های ، شبکه تعاونی 1397مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان این مصاحبه خاطرنشان کرد: در سال 
دستگاه  92ر سبک، سنگین و باغی در قدرتهای مختلف، دستگاه انواع تراکتو ۵۵7روستایی، تولید روستایی و کشاورزی با تعداد 

دستگاه انواع ادوات و دنباله بندهای کشاورزی، خدمات فنی و مکانیزه ماشینی را در اقصی نقاط کشور به کشاورزان  8۰7کمباین و 
لیات خدمات مطابق آمارهای موجود، سود خالص ناشی از اجرای عم 139۶عضو خود ارائه داده و بعنوان مثال در سال 

۵۰933ها گردیده بالغ بر مکانیزاسیون کشاورزی که عاید شبکه تعاونی میلیون لایر برآورد شده است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در  
دستگاه انواع ادوات و دنباله بند در سطح شبکه توسط شبکه تحت  1۴۶1های کشاورزی و دستگاه انواع ماشین ۴۴9تعداد  9۶سال 

انجات داخلی خریداری و در اقصی نقاط کشور بین اعضاء توزیع گردیده استپوشش از کارخ . 
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 خبرنگاران جوان – ۴/2/98تاریخ : 

 توسعه مکانیزاسیون در چرخه تولید امری اجتناب ناپذیر است
شیرزاد گفت: کاربرد ماشین آالت و مکانیزاسیون به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های کشاورزی در چرخه تولید امری ضروری و 

پذیر استاجتناب نا . 
، به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ی کشور اظهار کرد: امروزه های روستایی و کشاورزمرکزی تعاون روستایی ایران پیرامون توسعه مکانیزاسیون در شبکه تعاونی
ها و مندی از تکنولوژی یا استفاده از ماشینمکانیزاسیوناست که مفهوم کلی آن بهره های تخصصی کشاورزی، موضوعیکی از حوزه

 .ادوات در عملیات کشاورزی است
تصادی بوده است، کاربرد وی افزود: هریک از عملیات کشاورزی بدون استفاده از ماشین آالت بسیار مشکل، پرهزینه و غیراق

های کشاورزی در چرخه تولید محصوالت کشاورزی کامال ضروری و اجتناب ناپذیر ماشین آالت به عنوان یکی از مهمترین نهاده
 .است

های تعاونی روستائی، تولیدی و کشاورزی بدلیل خرد بودن زمین شیرزاد با اشاره به اینکه اکثر کشاورزان و اعضای شرکت 

ها و ادوات کشاورزی را نداشته و مجبور به استفاده از ماشین آالت غیر تملکی اند، بیان کرد: در هایشان توان تأمین کامل ماشین
توانند در تأمین این نیاز های تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی میروستایی و کشاورزی و شرکتهای چنین شرایطی شبکه تعاونی

های تعاونی روستائی و اساسنامه شرکت ۵ماده  3ها نقش بسیار مهمی ایفا کنند، بویژه آنکه در بند کشاورزان و اعضای شرکت
ها سخن به میان آمده استاستفاده مشترک اعضا از آنکشاورزی بطور صریح در خصوص تهیه و تأمین ماشین آالت کشاورزی و  . 

میلیون دالر گیاه دارویی وارد کشور شد 1۶۰رشد چشمگیر صادرات گیاهان دارویی در سال گذشته/ :بیشتر بخوانید  
و فروش ماشین  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تهیه، تولید اساسنامه 3ماده  17و  13های شیرزاد ادامه داد: همچنین در بند

ای و مرکزی ماشین آالت کشاورزی و بطورکلی ارائه خدمات مکانیزاسیون بعنوان یکی از های منطقهآالت و ایجاد و اداره تعمیرگاه
ترین و مهمترین وظایف شبکه و سازمان تعاون روستایی در حوزه خدمات فنی و کشاورزی تعیین گردیده که توسط مدیریت اصلی

های مربوط در دستور کار هیئت مدیره قرار داردریزی جامع با هدف تأمین اعتبارات الزم جهت اجرای طرحرنامهکنونی سازمان ب . 
ها و های تولید در سطح شرکتهای مهم این سازمان تکمیل زنجیرهمعاون وزیر جهادکشاورزی با تاکید این مسئله که یکی از برنامه

رد: مکانیزاسیون کشاورزی به مثابه یک رویکرد و ضرورت اساسی و با تأثیرگذاری های تحت پوشش است، بیان کشبکه تعاونی
ای در تحقق اهداف کالن بخش کشاورزی نظیر انجام کنندهدرصدی در افزایش تولید محصوالت کشاورزی، از نقش تعیین 3۵حدودا 

های کشاورزی، ایجاد جذابیت در رف نهادههای تولید، کاهش سختی کار، مدیریت مصبه هنگام عملیات کشاورزی، کاهش هزینه
های کشاورزی، ارتقاء کمی و کیفی تولید و اصوالً فراهم آوردن موجبات تولید اقتصادی و انبوه محصوالت کشاورزی فعالیت

 .برخوردار است
های تحت ن شبکه تعاونیهای مکانیزاسیوگذاری در واحدشیرزاد با تأکید بر اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه 

های مستمری را جهت تأمین تسهیالت با کارمزد مناسب جهت توسعه و تجهیز پوشش خود را قویا حمایت کرده و در این راستا تالش
ها را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: ارتقا سطح مکانیزاسیون در شبکه موجب بهبود کیفیت و کمیت این واحد
وری بوده و ختلف فرآیند تولید اعم از خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت و به عبارتی متضمن ارتقاء شاخص بهرهعملیات م

 .اثرات انکارناپذیر آن در تولید بر کسی پوشیده نیست
د روستایی های روستایی، تولی، شبکه تعاونی1397تصریح کرد: در سال   مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان

دستگاه  8۰7دستگاه کمباین و  92های مختلف، دستگاه انواع تراکتور سبک، سنگین و باغی در قدرت ۵۵7و کشاورزی با تعداد 
های کشاورزی، خدمات فنی و مکانیزه ماشینی را در اقصی نقاط کشور به کشاورزان عضو خود ارائه داده و انواع ادوات و دنباله بند

های موجود، سود خالص ناشی از اجرای عملیات خدمات مکانیزاسیون کشاورزی که عاید مطابق آمار 139۶ال بعنوان مثال در س
دستگاه  ۴۴9تعداد  9۶میلیون لایر برآورد شده است. نکته قابل ذکر دیگر اینکه در سال  ۵۰933بوده و بالغ بر   هاشبکه تعاونی
دوات و دنباله بند در سطح شبکه توسط شبکه تحت پوشش از کارخانجات داخلی دستگاه انواع ا 1۴۶1های کشاورزی و انواع ماشین

 .خریداری و در اقصی نقاط کشور بین اعضا توزیع گردیده است
 لینک خبر 
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 متفرقه
 ایرنا  – 3/2/98تاریخ : 

هزار هکتار رسید ۵1مبارزه با ملخ به سطح   
رییس سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به گسترش سطح مقابله با ملخ صحرایی، گفت: مبارزه با این آفت در سطح  -ایرنا -تهران 

استان کشور انجام شده است 6هزار هکتار در مناطق آلوده  51 . 
روز سه شنبه در نشست خبری خود در خصوص وضعیت حمله ملخ ها « یمحمدرضا درگاه»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

های گذشته کشورهای همسایه وظایف ذاتی خود را برای مبارزه با ملخ بهتر انجام می دادند های جنوبی کشور افزود: در سالبه استان
  .که امسال این مهم رخ نداده است

کیت کریسمن»بی سابقه بوده، گفت: به همین منظور وی با بیان اینکه این سطح از هجوم ملخ در ایران  دبیر کمیسیون مبارزه با  «

 .ملخ صحرایی فائو در جنوب غرب آسیا برای بررسی بیشتر این موضوع بزودی به ایران می آید
، تصریح استان مورد تهاجم ملخ صحرایی وجود دارد 6رئیس سازمان حفظ نباتات درباره این که گفته می شود احتمال قحطی در 

  .کرد: قحطی در دنیای امروز معنا و مفهومی ندارد
به دلیل افزایش بارندگی ها در  97به گزارش ایرنا، سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد فائو و کنسولگری ملخ از بهمن ماه سال 
ره عربستان به سمت ایران هشدار ایران و ایجاد شرایط آب و هوایی مساعد برای آفات نسبت به حمله های گسترده ملخ از شبه جزی

  .دادند تا تدابیر الزم از سوی دستگاه های متولی دیده شود
اولین دسته جات ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ  97تا جایی که از هشتم بهمن ماه سال 

بی ایران از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و تایی به استان جنو 3۰۰تا  6۰مرحله در گروه های بین  84در 
  .بلوچستان، فارس و جزایر قشم و کیش هجوم آورده اند تا جایی که این استان ها به طور جدی با این آفت درگیر شده اند

با حمله  134۰جایی که در سال  گفته می شود این هجوم ملخ های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بی سابقه بوده است تا
هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه انجام شده بود 5۰۰ها در سطحی بیش از دو میلیون و ملخ . 

استان فعال هستند ۶نفر از نیروهای ما در قالب اکیپ های مبارزه و ردیابی در  ۵۰۰وی اضافه کرد:  .  
جاسک داشته ایم که با آن مبارزه شده استبه گفته درگاهی، روز گذشته دو ریزش از عمان در بندر  .  

هزارهکتار تا پایان تیرماه سالجاری ادامه پیدا کند ۴۰۰وی پیش بینی کرد: با توجه به حجم ریزش ملخ ها عملیات مقابله در سطح  .  
 

میلیارد تومان اعتبار دولتی هستیم  1۰نیازمند  **  
نباتات و وزارت جهاد کشاورزی مبلغ هفت میلیارد تومان عالوه بر امکانات وی تصریح کرد: تا به امروز از منابع سازمان حفظ 

1۰ماشین و  1۵۰لجستیک، سمپاشی و سم و    .فروند هواپیما تامین شده است 
میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته که بزودی تخصیص می  1۰رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: از محل منابع دولتی نیز 

  .یابد
 

 ملخ تاکنون خسارت نزده است **
استان کشور وارد نشده است ۶درگاهی افزود: با توجه به عملیات مبارزه با ملخ های بالغ تاکنون هیچ خسارتی به بخش کشاورزی  . 

درصد تولیدات زراعی و باغی ،  3۶درصد سطح زیرکشت محصوالت زراعی و باغی،  21رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: 
استان کشور است ۶مربوط به  2و  1درصد مراتع درجه  21درصد جنگل ها و بیشه ها و  38 .  

وی اظهارداشت: امسال نخستین سالی نیست که بحث مبارزه با ملخ را داریم اما ملخ صحرایی خطرناک ترین گونه ملخ است که در 
نس این ملخ با سایر ملخ ها متفاوت استصورت حمله تهاجمی پوست درختان را می خورد که این امر نشان می دهد ج . 

۵9درصد خشکی های جهان استقرار دارند، افزود: ملخ های صحرایی  2۰درگاهی با اشاره به اینکه ملخ صحرایی در  کشور دنیا  
کیلومتر راه را پرواز کنند ۴۰۰تا  2۰۰را تهدید می کنند چرا که ملخ های صحرایی می توانند بین  . 

وانسیون سواک زمانی که کشور قرار است از سوی ملخ های صحرایی مورد حمله قرار گیرد، اطالعات الزم را می وی ادامه داد: کن

 .دهد و هفتم بهمن نخستین گزارش ریزش ملخ های صحرایی در منطقه بندر نخیلو هرمزگان اعالم شده بود
  لینک خبر
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 متفرقه 
 خبرنگاران جوان-  1/2/98تاریخ : 

های صحرایی به کشور/ تنها یک درصد از سطح کشاورزی مورد تهدید است/ضرورت رین جزئیات ورود ملخآخ

میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با ملخ ها 12تخصیص   
های صحرایی صورت گرفته استهزار هکتار مبارزه با ملخ 38استان کشور در سطحی معادل  ۶درگاهی گفت: تاکنون در  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار شگاه گروه اقتصادی با 

ای به ها در فضای رسانهدر کشور اظهار کرد: این روز های صحراییملخ ، درباره آخرین وضعیت مبارزه باخبرنگاران جوان
سال اخیر بی  ۴۰های صحرایی در این حجم گسترده طی های صحرایی پرداخته می شود چرا که ورود ملخموضوع مبارزه با ملخ

 .سابقه بوده است
مبارزه با   های حوزه خلیج فارس کمتر به وظایف خود درخصوصشود که کشوردامه داد: در سال جدید احساس میاین مقام مسئول ا

های صحرایی از شبه جزیره عربستان های ملخها و گروهتا دسته  های صحرایی پرداخته اند و همین کم توجهی موجب شده استملخ
های جنوبی کشور شوندو عمان وارد استان . 

کنوانسیونی به نام سواک شکل   به همین خاطر در فائو  های دنیا هستند وکشور در معرض هجوم ملخ ۵9ادآوری کرد: وی ی
که ایران نیز از اعضای آن بشمار می رود  گرفته .  

 عملیات مبارزه با ملخ های صحرایی آغاز شد/ هجوم بی سابقه ملخ های صحرایی به زمین کشاورزی :بیشتر بخوانید
های صحرایی قرار گرفته ی با بیان اینکه بنابر آمار سازمان فائو از دهه اول بهمن سال گذشته کشور در معرض هجوم ملخرگاه

کیلومتر را طی کرده و به کشور ما رسیده اند ۴۰۰تا  2۰۰روز، مسیر  2تا  1ها در مدت زمان است، افزود: ملخ . 
فاز  های صحراییملخ ها قدرت پروازی بسیار باالیی دارند، بیان کرد: زمانیکهرئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه ملخ

رسانند و پس از تغذیه و جفت کنند و خود را به سواحل میکیلومتری را از روی دریا طی می 1۰۰۰کنند، مسیر تهاجمی پیدا می
های نخست، استان هرمزگان سریع در حالت آماده باش قرار گرفتمنظور در روز  همین کند، بهگیری، تخم ریزی می . 
های های صحرایی استانهای صحرایی هستند، افزود: هم اکنون ملخاستان جنوبی کشور گرفتار هجوم ملخ ۶وی با اشاره به اینکه 

ا به شدت آلوده کرده اندبوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان ر . 
استان جنوبی کشور، با تشکیل ستاد  ۶استانداران   ای از وزیر کشور خواست تادرگاهی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه

تمهیدات و اعتبارات الزم را در نظر بگیرند  بحران، . 
ین رو دولت وظیفه دارد که بحث مبارزه را انجام دهدبه گفته این مقام مسئول، با توجه به آنکه ملخ یک آفت عمومی است، از ا . 

های جنوبی، نتیجه ای به کشاورزان گفت: از کشاورزان تقاضا داریم که در صورت رویت دسته جات ملخ در استانوی در توصیه
غاز شودتر بحث مبارزه آها اطالع دهند تا هر چه سریعاستان جهاد کشاورزی مشاهدات خود را بالفاصله به مراکز . 

ملخ  هزار هکتار مبارزه با 38استان کشور در سطحی معادل  ۶رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه تا کنون در 
هزار هکتار مبارزه انجام شود چرا که یک درصد از  2۰۰صورت گرفته است، افزود: تا پایان تیر باید در سطحی معادل  صحرایی

رصد از محصوالت زراعی و باغی مورد تهدید قرار گرفته اندد 3۰سطوح زراعی و باغی کشور یعنی  . 
ها مشغول فعالیت هستند، افزود: با فعالیت شبانه روزی همکاران حتی در هواپیمای سم پاش در این استان 1۰درگاهی با بیان اینکه 

شده است به طوریکه در برخی نقاط استان کشور انجام  ۶های صحرایی در تعطیالت عید، رصد و مبارزه زمینی و هوایی علیه ملخ
 .به رغم صعب العبور بودن مسیر، مبارزه به صورت هوایی صورت گرفته است

میلیارد تومان اعتبار شد  12ای به وزیر کشور خواستار رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی طی نامه
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع داده است، امیدواریم طی  رحمانی فضلی با این امر موافقت کرده و موضوع را  و

ها مدیریت خوبی در بحث کنترل آفات صورت گیردهای آتی اعتبار مورد نیاز دریافت شود تا با تزریق منابع به استانروز . 
های زراعی و باغی نشده اندهای صحرایی وارد عرصهتاکنون ملخ  

دانند، گفت: با های صحرایی را عاملی تهدید کننده در امنیت غذایی کشور میهای دنیا هجوم آفت و ملخوی با بیان اینکه سایر کشور
های زراعی ها به عرصههای جنوبی کشور، از ورود این ملخهای صحرایی در استانتزریق به موقع منابع ضمن مبارزه جدی با ملخ

شودو باغی جلوگیری می . 
های های زراعی و باغی نشده اند، اظهار کرد: هم اکنون ملخهای صحرایی وارد عرصهه تاکنون ملخدرگاهی با اشاره به اینک
های زراعی و های صحرایی وارد عرصههای مرتعی کنترل کرده ایم و به هیچ عنوان اجازه نداده ایم که ملخصحرایی را در عرصه

در معرض خطر قرار گیرد امنیت غذایی کشور باغی شوند تا . 
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ها قدرت باروری باالیی دارند، افزود: هر ملخ صحرایی با ورود به کشور و پس از رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه ملخ
کند که با بالغ پوره تولید می 3۰۰تا  2۵۰شود به طوریکه در هر دوره تخم ریزی برابر می 3۰۰تغذیه، جفت گیری و تخم ریزی 

کنندها قدرت تهاجمی پیدا میلخشدن نسل پنجم پوره ها، م . 
های های صحرایی نیست، بیان کرد: با توجه به آنکه هجوم ملخوی با بیان اینکه اعتبارات سازمان حفظ نباتات تنها مختص ملخ

ر های جنوبی کشور پدیده غیر قابل پیش بینی بوده است، از این رو باید تمهیداتی جدی در این خصوص به کاصحرایی در استان
 .گرفته شود تا با تامین وسایل مورد نیاز اعم از سم، هواپیما و .. قدرت مبارزه علیه این آفت خطرناک را داشته باشیم

 ۶فاز تقسیم شده اند، افزود: خوشبختانه تاکنون با تالش همکاران در  2  موجود در کشور به های صحراییملخ درگاهی با بیان اینکه
ها در فاز انفرادی و بینابینی کنترل شده اند و ان، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان، ملخاستان بوشهر، فارس، هرمزگ

ها حالت تهاجمی پیدا کنندنگذاشته ایم ملخ . 
های صحرایی را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به آنکه تسریع در روند مبارزه تاثیر وی تسریع در روند مبارزه با ملخ

های صحرایی دارد، از این رو تخصیص اعتبارات الزم برای مبارزه در جلوگیری از ر جلوگیری از حالت تهاجمی ملخبسزایی د
های زراعی و باغی تاثیر بسزایی داردها به عرصهورود ملخ . 

ذشته بحث مبارزه با ماه گ 2های صحرایی را شیمیایی اعالم کرد و گفت: از این مقام مسئول در پایان شیوه کنونی مبارزه با ملخ
های زمینی و هوایی آغاز شده است و تا پایان تیر بحث مبارزه همچنان ادامه دارد تا مشکلی برای های بالغ به صورت سم پاشملخ

 .امنیت غذایی کشور رخ ندهد
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ : 

صحرایی در چابهار از مرز چهار هزار هکتار گذشتمبارزه با ملخ های   
مبارزه با ملخ های صحرایی در شهرستان چابهار واقع در جنوب سیستان و بلوچستان از سطح چهار هزار هکتار  -ایرنا -چابهار

 .گذشت و روز به روز به سطح مبارزه با این آفت خطرناک افزایش می یابد
اسفند ماه سال گذشته در مناطق وشنام، دمبدف، نوبندیان، دهگندر، اسالم آباد،  13صحرایی از به گزارش ایرنا مبارزه با ملخ های 

 .گومازی، کچو و سماج شهرستان چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان آغاز و همچنان ادامه دارد
رش شده بود که بعد از این گزارش ورود نخستین دستجات پروازی ملخ صحرایی به بندر نخیلو استان هرمزگان نهم بهمن پارسال گزا

 .ملخ های انفرادی در استانهای بوشهر، فارس، خوزستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان با تراکم پائین مشاهده شدند
پس از حمله ملخ های صحرایی ستاد مبارزه با ملخ در ستاد سازمان حفظ نباتات کشور، ستاد استانها، شهرستانها و تشکیل تیم های 

و فرم های دیده  3ی و مبارزه در تمامی نقاط آلوده شکل گرفت و کار ردیابی، دیده بانی و مبارزه با کمک دستگاه ایلوکاست ردیاب
 .بانی از ملخ های صحرایی از اواخر ماه های سال گذشته آغاز شد

پاکستان همیشه مورد تهدید این آفت جبهه جنوب و جنوب شرقی از عربستان، عمان، قطر، امارات متحده، کویت، هند و  2ایران از 
بوده و همچنین در برخی از مناطق جنوبی کشور از جمله جازموریان، چابهار و ایرانشهر این آفت در چند سال اخیر پس از ورود به 

اهند کشور تخم ریزی کرده و بصورت انفرادی زیست می کنند و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی افزایش تراکم پیدا خو
  .کرد

هکتار از مراتع شهرستانهای کنارک، چابهار، قصرقند، نیکشهر و دلگان علیه ملخ صحرایی  1۰۰هزار و  14هم اینک بیش از 
 .سمپاشی شده است

در صورت عدم موفقیت در کنترل پوره و دستجات پروازی ورودی احتمال دارد استانهای دیگر هم مورد هجوم ملخ صحرایی در 
ر گیرندنسل بعدی قرا . 

هزار هکتار مبارزه با ملخ صحرایی که از اواخر اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا  2۰۰تا  15۰پیش بینی می شود سطحی در حدود 
 .خرداد سالجاری ادامه دارد

ز است مبارزه با ملخ صحرایی در سیستان و بلوچستان بدون تخصیص اعتبار از محل منابع داخلی استان در حال انجام است و نیا
 .اعتبارات ملی و توجه وزارت جهاد کشاورزی بیشتر شود

از آنجایی که بر اساس اعالم سازمان خواروبار کشاورزی)فائو( مرحله بعدی حمله ملخ به سیستان و بلوچستان از اردیبهشت ماه 
 .جاری در راه است دیده بانی و مبارزه با ملخ صحرایی با جدیت همچنان ادامه دارد

ر تراکم این ملخ ها هر نوع سرسبزی اعم از علوفه، غالت، صیفی جات و حتی علف های هرز را که در مسیر خود دسته های پ
 .ببینند مورد هجوم قرار داده و از بین می برند

مدیر جهادکشاورزی چابهار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مبارزه با ملخ های صحرایی در این شهرستان از سطح 
هار هزار هکتار گذشته و این روند همچنان ادامه داردچ . 

نورالدین میرالشاری با بیان اینکه برای مقابله با ملخ های صحرایی سه تیم عملیات دیده بانی و چهار تیم عملیات مبارزه انجام می 
ف مردم، دهیاران و از طریق دهند گفت: عملیات دیده بانی توسط مردم محلی، اعضای شوراهای اسالمی روستاها، قشرهای مختل

شودبخشداری ها نیز انجام می  . 
وی ادامه داد: پس از گزارش های مردمی و اعالم به مدیریت جهاد کشاورزی تیم های مبارزه با ملخ صحرایی به محل اعزام می 

 .شوند
استفاده می شود مدیر جهاد کشاورزی چابهار گفت:مبارزه با ملخ های صحرایی از سموم ماالتیون و دلتامترین . 

وی بیان کرد: ملخ های صحرایی تهدیدی جدی به مزارع کشاورزی هستند و امنیت اقتصادی و غذایی را در مدت کوتاهی تهدید می 
 .کنند

میرالشاری تصریح کرد: ملخ صحرایی هنوز به سطح مزارع کشاورزی چابهار و استان سیستان و بلوچستان نرسیده و در همان بدو 

راتع در حال مهار هستندورود در م .  
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۵/2/98تاریخ ک 

 محدودیتی در تغییر کاربری زمین برای طرح های مرتبط کشاورزی نیست
تغییرکاربری زمین های کشاورزی برای انجام  وزیر جهاد کشاورزی گفت: این وزارتخانه هیچگونه محدودیتی در -ایرنا  -کاشان 

 .فعالیت های مرتبط ندارد و مشکالت احتمالی موجود مربوط به استان ها و شهرستان هاست
به گزارش ایرنا، محمود حجتی روز پنجشنبه در نشستی با فعاالن بخش کشاورزی شهرستان کاشان افزود: وزارت جهاد کشاورزی 

بری زمین های کشاورزی از جمله طرح های پرورش گیاهان گلخانه ای یا دامپروری ندارد و هیچ محدودیتی در تغییر کار
  .کشاورزان باید مانند گذشته در کنار باغ یا زمین خود به سایر فعالیت های مرتبط بپردازند

همچنین مدیران جهاد کشاورزی وی بیان کرد: آیین نامه و مستندات قانونی تغییر این نوع کاربری ها پیش تر به مرکز استان ها و 
  .شهرستان ها ابالغ شده و اگر همچنان مشکلی وجود داشته باشد، مربوط به خود استان یا شهرستان است

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تولید گیاهان دارویی و گلخانه ای را جزو طرح های اقتصادی مهمی دانست که باید مورد حمایت 
  .قرار بگیرد

د: برای واگذاری زمین جهت تولید گیاهان دارویی و گلخانه ای هیچ محدودیتی وجود ندارد و حتی برای گسترش آن وی تصریح کر
  .تسهیالت ارزان قمیت نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت

اولیه صنایع تبدیلی و  درصد مواد 9۰درصد نیازهای غذایی و  85نوع محصول اصلی و به دلیل تامین  25بخش کشاورزی با تولید 
درصد سهم صادرات غیرنفتی، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد 25دارای بودن  .  

حجتی با اشاره به قانون تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی تصریح کرد: برداشت از سفره های آبی ، مبنا و شاخصی دارد که 
مشاهده ای، سطح ایستایی آب را کنترل کند، چون این آب برای نسل های آینده نیز می وزارت نیرو باید بر اساس آن و چاه های 

  .باشد
کنتورهای ساعتی و  :وی، مالک وزارت جهاد کشاورزی برای برداشت آب را کنتورهای حجمی دارای مجوز دانست و اضافه کرد

بخواهد، استفاده کند انرژی قابل قبول نیست و کشاورز می تواند از سهمیه آب خود هر زمان که .  
درصد آب مصرفی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است، در حالی که میانگین  90بر اساس آمارهای وزارت نیرو، نزدیک به 

درصد می باشد 7۰مصرف جهانی  . 
ی و گلخانه ای داشته و وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود آب در منطقه کاشان تاکید کرد: این منطقه سازگاری با گیاهان داروی

  .کشاورزان نیز باید به سمت تولید این گونه گیاهان بروند
نفر تولید کننده ماهیان زینتی در کاشان اشاره کرد و گفت: ساخته نشدن شهرک ماهیان زینتی در این  55۰وی همچنین به وجود 

ت زیرساخت های شهرک های صنعتی گره زده می شدشهرستان مایه تاسف است و نباید موضوع راه اندازی این مجموعه با مشکال .  
حجتی از تولیدکنندگان نیز خواست تا زمان را از دست نداده و تا زمان پیگیری امور مربوط به راه اندازی شهرک صنعتی، با 

  .دریافت تسهیالت نسبت به ساخت سالن و کارگاه های تولید ماهیان زینتی در منطقه اقدام کنند
استان بیان کرد: بارندگی  25حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به بارش های رگباری فرودین ماه در  وی همچنین در

های شدید گرچه زیان هایی را به کشور وارد کرد اما دارای نعمت ها و برکت های زیادی نیز برای کشاورزان، محیط زیست، 
بود 98-97در سال آبی تقویت سفره های زیرزمینی، تاالب ها و کشت دیم  .  

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه های دولت برای جبران خسارت های سیل به بخش کشاورزی کشور افزود: دولت می 
  .کوشد بخشی از این زیان ها را به صورت مستقیم با پرداخت کمک های بالعوض و تسهیالت بانکی جبران کند

کمک ها به مدیران جهاد کشاورزی در استان های سیل زده ابالغ شده و منابع آنها نیز برای وی یادآور شد: چگونگی پرداخت این 
  .پرداخت به آسیب دیدگان در اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار خواهد گرفت

زار شد، چند نفر از به گزارش ایرنا، در ادامه این دیدار که به میزبانی سالن اجتماعات المهدی )عج( در منطقه راوند کاشان برگ
  .کشاورزان، تولیدکنندگان دام و ماهیان زینتی منطقه مشکالت خود را بیان کردند

  .وزیر جهاد کشاورزی در سفر چند ساعته خود به کاشان از مجمتع پرورش ماهاین زینتی راوند و باغ گیاه شناسی دیدن کرد
هزار خانوار در بخش  1۰لخانه در کاشان وجود دارد و بیش از هزار هکتار باغ و گ 9هکتار زمین زراعی و  3۰۰هزار و  6

  .کشاورزی این شهرستان فعالیت دارند

کیلومتری شمال اصفهان واقع است 2۰۰هزار نفر در فاصله نزدیک به  365شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر  .  
 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۶/1/98تاریخ : 

 شونددار میهزار حلقه چاه برق 2۵ساالنه 

تواند مصرف گازوئیل در ای صادر کرد که در صورت اجرا میشورای عالی انرژی در روزهای پایانی پارسال مصوبه -ایرنا -تهران
های این هزار حلقه چاه در سال، ازجمله تکلیف 2۵دار کردن ای را کاهش دهد؛ برقبخش کشاورزی و نیز انتشار گازهای گلخانه

 .مصوبه است
تصویب کرد که  1397اسفندماه سال  28به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی انرژی 

ای در حال سوختن و مشعل، وزارت برداری از گازههای عملیاتی برای استحصال و بهرهبا توجه به اجرای برنامه فراگیر درباره طرح
ماه پس از ابالغ این مصوبه نسبت به اعالم فراخوان برای گازهای در حال سوختن و مشعل در مناطق  3نفت موظف است حداکثر تا 

  .دقانون برنامه ششم توسعه اقدام کن 48مانده شامل مسجد سلیمان، غرب کارون و پارس جنوبی به قیمت عادله موضوع ماده  باقی
 .سال برعهده وزارت نفت است 5گذاران حداقل به مدت سازوکارهای تشویقی و محدوده دوره تشویق سرمایه

های نفت، نیرو و جهادکشاورزی های آب کشاورزی، وزارتخانهها و تلمبهدار کردن چاهبراساس مصوبه شورای عالی انرژی، برای برق
 .هزار حلقه چاه و تلمبه آب تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کنند 25دار کردن ساالنه برقوظیفه دارند با اتخاذ تدابیرالزم نسبت به 

آوری گازهای مشعل و گازهایی که در ، دو موضوع بحث جمعرئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این مصوبه
 می شود مناطق نفتی در حال سوختن است را شامل

 .محیطی بسیاری را به همراه داردزیستاین گازها مشکالت 
ها را اجرایی کنند که انتشار گازهای سری برنامه اند یکهای جامع خود مکلف شدهافزود: کشورها مطابق برنامه« احمد کفاشی»

گازهای همراه آوری های جمعقانون برنامه ششم توسعه نیز تکلیف شده است که دولت طرح 48ای را کاهش دهند. مطابق ماده گلخانه
 .آوری شوددرصد گازها جمع 9۰را اجرایی و به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه ششم توسعه 

وی با بیان اینکه قراردادهایی در وزارت نفت در این باره منعقد شده، اما این موضوع به شورای عالی انرژی ابالغ شد و مورد بحث 
آوری گازها در مناطق باقیمانده از که در راستای برنامه ششم توسعه تکلیف شد که جمع قرار گرفت، افزود: خروجی این کار این بود

های آوری این گازها را با قیمت عادله به شرکتجنوبی را انجام دهند و جمعسلیمان، غرب کارون و پارسجمله مناطق نفتی مسجد
 .غیردولتی واگذار کنند

 .کار گرفته شودها بهتسریع این موضوع در این فراخوانهایی برای او بیان داشت: قرار است مشوق
ها آب کشاورزی موضوع بعدی است که در این باره مصوبه شورای عالی ها و تلمبهدار کردن چاهکفاشی خاطرنشان کرد: بحث برق

کشور ابالغ شده بود. بر این اساس، پذیر و ارتقای نظام مالی داشتیم که از محل قانون رفع موانع تولید رقابت 1393اقتصاد را در سال 
 .دار شوندهزار حلقه چاه در کشور، برق 1۰۰قرار بود حدود 

وی گفت: با وجود گذشت سه سال از این مصوبه، اما عملکرد قابل توجهی نداشته است. موضوع دوباره به شورای عالی انرژی ارجاع 
 .و نیرو اقدام هایی در این زمینه انجام دهند که این مصوبه اجرایی شودو موانع بررسی شد. بر این اساس، تکلیف شد که وزارت نفت 

گونه ابالغ کرده که وزارت نفت و نیرو رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: شورای عالی انرژی این
  .دار شودششم برق هزار حلقه چاه تا پایان برنامه 25موظف هستند تدابیری را اتخاذ کنند که ساالنه 

محیطی بسیار کمک خواهد کرد که مصرف گازوئیل در بخش کفاشی ادامه داد: این پروژه نیز همچون پروژه قبلی از لحاظ زیست
 .ای کاهش یابدکشاورزی کاهش داده شود و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه

 
  برلینک خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.irna.ir/fa/News/83292525


    
کشاورزی و آبمرکز ملی مطالعات راهبردی     

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8139 اول اردیبهشتاهم اخبار کشاورزی هفته 

 

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

 متفرقه 
 خبرنگاران جوان  – 2/2/98تاریخ : 

هزار هکتار 1۷مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در سطح   
 11۵ای در و بیماری زنگ قهوه هزار هکتار 17آهنگران گفت: از مهر سال گذشته تا کنون مبارزه با بیماری زنگ زرد در سطح 

 .هکتار از مزارع گندم صورت گرفته است
اکبر آهنگران مدیرکل دفتر پیش آگاهی  ، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ارع هکتار از مز 127هزار و  11۴، در سطح امسال  سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد: از مهرسال گذشته تا پایان فروردین
های هرز انجام ، عملیات مبارزه با علفهزار هکتار از مزارع یاد شده 739میلیون و  2گندم و جو عملیات مبارزه با آفت سن و در 

 .شده است
هکتار، آفات غیر سن در  11۵ای در ، بیماری زنگ قهوههزار هکتار 17وی افزود: در این مدت با بیماری زنگ زرد در سطح 

هزار هکتار مبارزه صورت گرفته است 171ها در سطح و سایر بیماری هزار هکتار 1۶7 . 
هزار هکتار از مزارع گندم 2۰مبارزه با زنگ زرد در سطح  :بیشتر بخوانید   

هزار هکتار از مزارع  8۵3میلیون و  2در سطح  98  ینآهنگران در پایان تصریح کرد: از آغاز سال زراعی جدید تا پایان فرورد

 .گندم و جو عملیات مبارزه با آفت سن و علف های هرز انجام شده است
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  -۶/2/98تاریخ : 

هکتار در سیستان و بلوچستان را آلوده کردندهزار  1۵ملخ های صحرایی    
هزار هکتار از مراتع و  15ماه اخیر بیش از  2استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ملخ های صحرایی در حدود  -ایرنا -چابهار

 .طبیعت جنوب این استان را آلوده کردند
هار داشت: کانون ملخ های صحرایی در حوزه شهرستان احمدعلی موهبتی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در کنارک اظ

 .کنارک و چابهار بوده که مقابله با آنها در حال انجام است
وی افزود: وسعت کانون های آلوده با پوره های ملخ صحرایی در شهرستان های کنارک، چابهار، نیکشهر، قصرقند، دلگان، فنوج و 

تار مقابله و سهم پاشی انجام شده استهزار هک 15سرباز بوده که هم اینک در سطح  . 
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: مردم در مناطق مختلف استان هرگونه کانون ملخ را سریعا به اطالع جهاد کشاورزی شهرستان 

  .مورد نظر برساند تا جلوی این آفت خطرناک گرفته شود
 9نجام شده که باتوجه به اینکه این شهرستان با سطح آلودگی بیش از درصد عملیات سم پاشی ا 5۰وی ادامه داد: در کنارک بیش از 

 .هزار هکتار در خط اول هجوم ملخ ها بوده باید همت بیشتری برای مقابله بکار گرفته شود
در  موهبتی تصریح کرد: ملخ ها در حال جفت گیری و تخم گذاری هستند و این بسیار خطرناک است و باید همه امکانات ستاد بحران

 .همه شهرستان ها فعال و اطالع رسانی الزم به مردم و کشاورزان در این زمینه انجام شود

روز دام هایشان را در مناطقی که سم پاشی شده منتقل نکنند 2۰وی بیان کرد: دامداران به مدت  . 
 لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – ۶/2/98تاریخ : 

 ملخ صحرایی مرده برای خوراک دام و طیور استفاده نشود
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد: مردم از برداشت ملخ صحرایی مرده برای مصرف خوراک دام خودداری  -ایرنا -تهران
 .کنند

« اقتصادی ایرنا افزودوگو با خبرنگار روز جمعه در گفت« محمدرضا درگاهی برداشت و مصرف ملخ صحرایی زنده هیچ منع  :

ها از بین رفته باشد مصرف آن خطرناک استپاشیکه براثر سممصرفی برای خوراک دام و طیور ندارد اما درصورتی . 
تواند سم را به بدن دام یا طیور منتقل کندپاشی میوی اظهار داشت: ملخ مرده در اثر سم . 

های جنوبی کشور خواستار برداشت ملخ صحرایی برای خوراک ن حفظ نباتات تصریح کرد: برخی مردم مناطق استانرئیس سازما
توانند از ملخ زنده برداشت کننددام و طیور خود هستند که تنها می . 

خوراک دام و طیور  استان جنوبی کشورمان، مردم برخی مناطق از این محصول برای 6به گزارش ایرنا، با هجوم ملخ صحرایی به 
کنندو حتی برای خودمصرفی استفاده می . 

ها در ایران و ایجاد شرایط به دلیل افزایش بارندگی 97ماه سال سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد فائو و کنسولگری ملخ از بهمن
ت ایران هشدار دادند تا تدابیر الزم از جزیره عربستان به سمهای گسترده ملخ از شبهآب و هوایی مساعد برای آفات نسبت به حمله

های متولی دیده شودسوی دستگاه . 
جات ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش شد و تاکنون این ملخ در اولین دسته 97ماه سال تا جایی که از هشتم بهمن

جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان  تایی به استان جنوبی ایران از 3۰۰تا  6۰های بین ریزش در گروه 95بیش از 
اندطور جدی با این آفت درگیر شدهها بهاند تا جایی که این استانو بلوچستان، فارس و جزایر قشم و کیش هجوم آورده . 

ها در سطحی ملخ با حمله 134۰سابقه بوده است تا جایی که در سال های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بیهجوم ملخ
هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه انجام شده بود 5۰۰بیش از دو میلیون و  . 

استان کشور انجام شده است 6هزار هکتار مناطق آلوده  51ها عملیات مقابله با ملخ صحرایی در سطح بر اساس آخرین گزارش . 
زودی به ایران سفر کندده ملخ صحرایی بهقرار است نماینده سازمان فائو برای بررسی بیشتر علل هجوم گستر  

  لینک خبر 
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 ایرنا  – 1/2/98تاریخ : 

 کالنتری: تاثیر سیالب ها بر محیط زیست چندان خسارت بار نبوده است
با بیان اینکه تاثیر سیالب ها بر حوزه محیط زیست کشور چندان خسارت بار رییس سازمان حفاظت محیط زیست  -ایرنا  -تهران 

 .نبوده اعالم کرد، دغدغه موجود ایجاد احتمالی گردوغبار، ناشی از خاک های ریزدانه بجا مانده از رسوبات سیل است
مه های سال جاری این سازمان به حسن و برنا 97به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا، عیسی کالنتری با ارائه گزارشی از عملکرد سال 

روحانی رییس جمهوری، بر پیگیری و حل موضوع گردوغبار در استان سیستان و بلوچستان، به عنوان اولویت دولت و سازمان 
 .محیط زیست تاکید کرد

ز جانب وی در خصوص وضعیت تاالب های کشور نیز با توجه به دغدغه رییس جمهوری، برای تخصیص مناسب حقابه ها ا
درصدی تاالب های سیستان و استان  3۰تا  25وزارت نیرو، ازپر آب شدن تاالب های غرب و جنوب غرب کشور، همچنین آبگیری 

  .فارس خبر داد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد، در حوزه مدیریت و دفع مناسب پسماندها، با توجه به حذف بودجه یک میلیارد 

و عدم ارائه آیین نامه الزم برای استفاده از اعتبار هزار میلیارد تومانی توسط  97ولت توسط مجلس در بودجه دالری پیشنهادی د
وزارتخانه های ذیربط در سال گذشته، تالش های انجام شده در این زمینه را صرفا اقدامات جاری شهرداری ها دانست و توجه بیشتر 

 .مجلس و دولت در این زمینه را خواستار شد
بهبود چشمگیر شاخص های کیفی هوا در تهران و سایر کالنشهرها،  کالنتری در زمینه وضعیت هوای کالنشهرها، ضمن اعالم

اقدامات انجام شده در خصوص برنامه پایش فراگیر، تداوم پایش صنایع آالینده و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های 
وزارت نفت و شهرداران این شهرها تقدیر کرد ذیربط را توضیح داد و از همکاری . 

وی در ادامه گزارشی از وضعیت محیط بانان سازمان و روند تصویب الیحه حمایت از محیط بانان در مجلس شورای اسالمی مطرح 
  .و در خصوص تصویب این الیحه طی چند ماه آینده ابراز امیدواری کرد

رای دریاچه ارومیه از پیشرفت به سمت احیای این دریاچه خبر دادوی همچنین با تبیین اقدامات انجام شده ب . 
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

هزار هکتار در خوزستان برای مبارزه با آفت ملخ پایش شد۵۶۳  
هزار هکتار اراضی 563بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: عملیات پایش  معاون -ایرنا  -اهواز 

 .کشاورزی استان به منظور شناسایی و مبارزه با آفت ملخ انجام شد
مپاشی ، گروه س 17گروه ردیابی و  127محمد قاسمی نژاد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از انجام پایش ، 

هکتار در اراضی کشاورزی مناطق هندیجان ، ماهشهر و بهبهان که کانون های 3۰۰هزار و  6عملیات مبارزه با این آفت در سطح 
 .اصلی این آفت بودند با هواپیمای سمپاش ، پهپاد و سمپاش های دستی انجام شد

گفت: برای پیشگیری از گسترش این آفت ، برخی معاون بهبود تولیدات کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان در ادامه 
کیلومتر انجام شد15تا  1۰اراضی استان بوشهر تا عمق  .  

وی گفت: در پنج شهرستان استان خوزستان نیز ، آفت ملخ به صورت غیرتهاجمی و پراکنده مشاهده شد ولی خسارتی به همراه 
 .نداشتند

یازدهم بهمن ماه پارسال در هندیجان مشاهده شد و سپس برای مهار آلودگی و کاهش  قاسمی نژاد با بیان اینکه نخستین گله های ملخ،
خطرات ناشی از این آفت مهلک اقدام های مقدماتی انجام شد افزود: با توجه به اینکه هم اکنون نیز کشورهای عراق و کویت از ناحیه 

ناطقی از استان خوزستان همچنان وجود داردآفت ملخ در وضعیت زرد قرار دارند احتمال خطر طغیان این آفت در م . 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان در ادامه از همه کشاورزان و بهره برداران محلی خواست به محض 

 .مشاهده این آفت در مزرعه ، به نزدیک ترین مرکز خدمات کشاورزی مراجعه کنند تا نسبت به رفع آلودگی اقدام شود
آفت ملخ دریایی )صحرایی( که از مضرترین انواع ملخ است از صحرای آفریقا و عربستان عبور کرده و از خلیج فارس وارد برخی 

 .شهرهای جنوبی ایران از جمله هرمزگان و بوشهر شدند
هرمزگان محرز شد.در سه روز پس از اخطار فائو، ورود نخستین دسته های ملخ دریایی در هشتم بهمن امسال در منطقه بندرلنگه 

 .نیمه اول بهمن ماه سال گذشته نیز جهاد کشاورزی هندیجان مشاهده این آفت را تایید کرد
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

هجوم ملخ هاگارد ویژه بخش کشاورزی کرمان در برابر   
بعد از اعالم هجوم ملخ ها به استانها و آشکار شدن نشانه هایی از هجوم این آفت در مناطق شمالی و جنوبی استان  -ایرنا  -کرمان 

کرمان متولیان بخش کشاورزی نیز تدابیر و گارد حفاظتی ویژه ای را در برابر هجوم ملخ ها به مزارع و باغات این استان طراحی و 
کردند اجرایی . 

به گزارش ایرنا، شنیدن خبر هجوم میلیون ها ملخ های صحرایی به کشور و استان کرمان در کنار استانهایی مانند فارس، سیستان و 
  .بلوچستان، بوشهر و هرمزگان ترس و دلهره ای را در دل هر شنونده ایجاد می کند

ت و به خطر افتادن امنیت غذایی مناطق است که البته با تدابیر هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی مساوی با از بین رفتن محصوال
  .مسئوالن و کارشناسان جهاد کشاورزی این مهم در استان کرمان در حد قابل قبولی مدیریت شده است

زارع در فارس و سپس ایران رسیده اکنون با گارد ویژه حفاظت مملخ صحرایی که پس از طی هزاران کیلومتر از عربستان به خلیج 
  .استان کرمان روبرو شده است

رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان با اشاره به اعالم سازمان فائو مبنی بر اینکه وضعیت ایران از حالت زرد به 
  .نارنجی تبدیل شده است، گفت: وضعیت ایران هم اکنون در حالت نارنجی و این موضوع کامال درست است

ماه سال گذشته وارد ایران شده است و این امر وضعیت هشدار است د: ملخ های زیادی از بهمنسعید برخوری افزو .  
به گفته برخوری تخم گذاری ملخ ها دور از چشم کارشناسان کشاورزی و کشاورزان موجب تشکیل دسته های میلیونی ملخ و در 

  .نتیجه از بین رفتن محصوالت کشاورزی می شود
های صحرایی دست و پنجه نرم می کندب استان کرمان از بهمن سال گذشته با هجوم ملخ وی اضافه داد: جنو .  

وی با بیان اینکه ملخها از شبه جزیره عربستان به سمت کشور ما آمده اند تصریح کرد: امسال کشور عربستان به دلیل مختلف با 
ل گذشته این ملخ ها وارد ایران شوند که بخشی از جنوب ماه سا های صحرایی مبارزه نکرد و همین امر سبب شد از بهمنملخ 

  .استانهای فارس، کرمان و هرمزگان را درگیر این آفت کند
  .وی افزود: تاالب جازموریان و سرسبزی مراتع جاذبه بسیار خوبی برای حضور ملخ های صحرایی به شمار می رود

گذشته در حال ردیابی و مبارزه با ملخ صحرایی است و تاکنون حدود هزار ماه سال  وی اظهار داشت: جنوب استان کرمان از بهمن
هکتار از این منطقه سمپاشی شده است 4۰۰و  .  

ها به مرحله پورگی یعنی قبل از یافتن قدرت پرواز سم پاشی می شود اظهار  برخوری با بیان اینکه مزارع قبل از رسیدن تخم ملخ
رع جنوب کرمان تحت کنترل استوضعیت هجوم ملخ ها در مزا : داشت  .  

وی تاکید کرد: ملخ ها تاکنون هیچ خسارتی به مزارع کشاورزی نرسانده و در حال حاضر در حال مبارزه با این آفت در مراتع 
  .هستیم

 عاقبت ورود ملخ های صحرایی به جنوب استان کرمان **
ا در دسته های چند صد هزار تایی از عربستان و خلیج فارس رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: این ملخ ه

  .عبور کرده و به هرمزگان آمده اند و اکنون جنوب استان های کرمان و فارس را درگیر کرده اند
خشک برخوری با بیان اینکه تاالب جازموریان در جنوب استان کرمان یکی از میزبانان سنتی این ملخ بوده است، افزود: با توجه به 
شدن تاالب در سال های گذشته و کمبود علوفه در این منطقه این نگرانی وجود داشت که دسته های ملخ به مزارع و باغ های 

  .شهرستان های جنوبی هجوم ببرند
 هکتار از مزارع جنوب استان برای مقابله با ملخ های مهاجر سمپاشی شده و گروه های اعزامی از 7۰۰وی تصریح کرد: تاکنون 

سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان و وزارت جهاد کشاورزی در منطقه حضور دارند و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فائو 
  .نیز در رصد و کنترل این افت با ما همکاری می کند، پس جای نگرانی نیست

 برنامه ریزی برای زمین گیر کردن ملخ ها در جنوب کرمان  **
ن جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آمادگی کامل این سازمان برای زمین گیر کردن ملخ های صحرایی خبر مدیر حفظ نباتات سازما

  .داد و گفت: تمهیدات الزم برای مبارزه با ملخ های صحرایی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان اتخاذ شده است
به دستگاه سم پاش در منطقه جازموریان آماده مبارزه با  دستگاه ماشین مجهز 1۰مجید فرخی افزود: یک فروند هواپیمای سمپاش و 

  .ملخ صحرایی است
وی بیان کرد: با توجه به هجوم ملخ صحرایی به برخی استان های همجوار خلیج فارس و نظر به هشدار سازمان حفظ نباتات مبنی بر 

بانان و دستگاه های مبارز مستقر هستند و جای آمادگی کامل برای مبارزه در دشت جازموریان، با پیگیری به عمل آمده، دیده 
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  .هیچگونه نگرانی نیست
 شبکه های پیش آگاهی مبارزه با آفت ملخ در کرمان فعال شده است  **

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: هم اکنون شبکه های پیش آگاهی و مراقبت مبارزه با آفت ملخ در 
ه استکرمان فعال شد .  

  .محمدرضا پورخاتون افزود: ملخ های صحرایی یکی از آفاتی هستند که کشورهای مختلفی را گرفتار کرده اند
وی با اشاره به اینکه جمعیت ملخ ها در عربستان کنترل نشده تصریح کرد: بی شک این کم کاری، موجب سرایت جمعیت زیادی از 

  .ملخ ها به سایر کشورها می شود
روز گذشته گزارشی از مرکز خدمات کشاورزی در منطقه دولت آباد کرمان مبنی بر مشاهده ملخ های  2با بیان اینکه طی  پورخاتون

  .مهاجر دریافت شد گفت: بالفاصله کارشناس کشاورزی به این منطقه اعزام شدند
پنج هزار هکتار از اراضی منطقه  وی تصریح کرد: پس از مشاهده و تایید وجود ملخ های صحرایی مهاجر به صورت محدود در

  .دولت آباد سم و پاشی و کانون کوبی از صبح امروز آغاز شد
پور خاتون تاکید کرد: هم اکنون سم پاشی و کانون کوبی ملخ صحرایی مهاجر در اراضی کشاورزی دولت آباد با موفقیت انجام شده 

  .است
با ملخ صحرایی در استان کرمان آماده است از مردم و کشاورزان خواست در وی با تاکید بر اینکه زیرساخت ها به منظور مقابله 

مدیریت حفظ نباتات  ۰9133991۰88صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه وجود ملخ ها مراتب را از طریق شماره تلفن های 
اطالع دهند 32521۰34و  .  

ال گذشته در استان کرمان با موفقیت انجام شدوی افزود: مبارزه با ملخ های صحرایی به عنوان آفت مزارع طی س .  
پورخاتون با اشاره به اینکه هم اکنون باغات و مزارع از نظر وجود آفت ملخ صحرایی مورد بررسی قرار می گیرند تصریح کرد: 

  .در صورت افزایش جمعیت ملخ های صحرایی از حد مجاز مبارزه شیمیایی علیه این آفت انجام می شود
اعالم مسئوالن، برای مبارزه و جلوگیری از بروز خسارت جدی به مزارع کشاورزی ناشی از شیوع این آفت، نیاز به بر اساس 

میلیارد لایر نقدینگی است که از ستاد مدیریت بحران درخواست شده که در صورت تامین این رقم می توان با  12۰حداقل بیش از 
و از گسترش آن جلوگیری کرد این میهمان ناخوانده مبارزه ای اساسی داشت .  

های ملخ صحرایی به سمت عربستان سازمان خوارو بار کشاورزی ملل متحد)فائو( نیز در گزارش خود آورده است:برخی ازگروه
های بزرگتر تشکیل داده گذاری کردند،سپس به سمت جنوب غرب آسیا حرکت کرده و گروه حرکت کرده و درماه مارس درآنجا تخم

ن زراعی، باغی و حتی علف های هرز را می خورند، این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک شبانهو گیاها  روز می 
کیلومتر پرواز کند 15۰تواند تا  .  

این نوع از ملخ ها در مسیر عبور خود با تغذیه از سبزینه های مختلف از جمله جنگل ها، باغهای میوه، علوفه، غالت، صیفی و 
راتع را از بین می برند و با توجه به قدرت تخریبی باالیی که دارند باعث قحطی در منطقه نیز می شوندم .  

کیلومتر برساعت پرواز کند 12۰تا  12ساعت بدون وقفه با سرعت وزش باد  2۰تا  6همچنین ملخ صحرایی می تواند  .  
ایی آفت هایی خطرناک برای کشاورزی کشور محسوب می شوند های صحربر اساس اعالم فائو و کارشناسان بخش کشاورزی، ملخ 

  .که در صورت تداوم حضور آنان می توانند امنیت غذایی را نیز مختل کنند
 لینک خبر 
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 متفرقه 
 ایرنا  – 3/2/98تاریخ : 

ملخ دربوشهر شناسایی شد هزارهکتار کانون های آلوده به2۰  
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت -ایرنا -گناوه تمامی کانون های آلوده به پوره های ملخ صحرایی در  :

هزار هکتاراست، سمپاشی می شود 2۰این استان که بیش از  . 
اسایی شده آلوده به پوره های ملخ در گفت وگو با خبرنگار احمد سبحانی روز سه شنبه در بازدید فرماندار گناوه از کانون های شن

فروردین امسال در نقاط آلوده چندین شهرستان استان بوشهر  3۰ایرنا افزود: دور دوم عملیات کنترل و مبارزه با پوره های ملخ از 
  .آغاز شده است

ی وارد کشور از جمله چندین شهرستان استان که دسته های ملخ صحرایی از عربستان سعود 97وی اظهار داشت: از بهمن سال 

هزار هکتار سمپاشی زمینی و هوایی  2بوشهر شد بالفاصله عملیات ردیابی و دیده بانی توسط این سازمان انجام و تاکنون در سطح 
  .انجام شده است

یین زمان خروج پوره ها در بیشتر سبحانی گفت: در این ارتباط پس از کانون کوبی مناطق آلوده، عملیات ردیابی و پایش برای تع
  .کانون های استان بوشهر انجام و خروج آنها اتفاق افتاده است

فرماندار گناوه گفت: از زمان ورود ملخ ها به این شهرستان مدیریت بحران با اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم مبارزه با این آفت را 
سایی شدشروع و کانون های آلوده به پوره های ملخ نیز شنا .  

سیدعلی پاک نژاد افزود: عملیات مبارزه با ملخ و پوره ها در مناطق روستایی شول، چشمه، چاه شور و بینک در دستور کار قرار 
  .گرفته و دردست اجراست

  .وی گفت: سطوح نهایی مبارزه با ملخ های صحرایی در سطح این شهرستان پس از عملیات کنترل اطالع رسانی خواهد شد
اندار گناوه اظهارداشت: دستگاه های مرتبط اجرایی این شهرستان از جمله منابع طبیعی و محیط زیست با دایرکردن گشت سیار فرم

  .برای شناسایی نقاط آلوده به پوره های ملخ همکاری الزم داشته باشند

  .شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد
 لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

 ملخ های مرده را نخرید
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه مردم از خرید ملخ های مرده خودداری کنند،  -ایرنا-شیراز

بین رفته اند و ناقل سمومی هستند که برای امحای آنها استفاده شده استگفت: این ملخ ها پس از سمپاشی از  . 

حسین دبیری، دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورتیکه اینگونه ملخ ها توسط انسان مصرف شود، مسمومیت 

  .فرد را در پی دارد
دریاییوی اظهار داشت: از حدود سه ماه قبل که نخستین نشانه های ملخ صحرایی ) در استان فارس مشاهده شد تمهیدات  (

هکتار از اراضی فارس سمپاشی  5۰۰الزم برای مقابله با این آفت کشاورزی در نظر گرفته شد و بیش از یک هزار و 

 .شد
هزار هکتار از اراضی شهرستان  15مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد: همچنین بیش از 

رد، الر و داراب سمپاشی و رصد شده اند و همین اقدام منجر به این شده که این آفت در این شهرستان ها کنترل های الم

 .شود
روز است که در  1۰دبیر افزود: سایر شهرستان های استان فارس هم که احتمال هجوم ملخ به آنها وجود دارد بیش از 

  .آماده باش هستند
ارزه با ملخ های صحرایی، سم رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و عالوه بر وی، بیان کرد: همچنین برای مب

 .این سمپاشی توسط نیروهای متخصص سازمان جهاد کشاورزی فارس تا از بین رفتن ملخ های مهاجم ادامه دارد
در جنوب استان فارس، در  بنا به گفته حامد عبداللهی، رئیس انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی شهرستان گراش

هزار  6۰۰تا  4۰۰روزهای اخیر عده ای در این شهرستان مبادرت به فروش هر کیلو ملخ سرخ شده به ازای هر کیلو 

 .لایر کرده اند
** هکتار از اراضی فارس  2۰۰سمپاشی روزانه بیش از   

داشت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز به ایرنا بیان هکتار از  2۰۰روزانه بیش از  :

 .دریایی( سمپاشی می شود)اراضی این استان برای مقابله با آفت ملخ صحرایی 
الی  5۰هزار هکتار از اراضی فارس رصد و پایش شده اند با این حال اگر در هر منطقه  15حسین پژمان افزود: بیش از 

این آفت در دستور کار قرار گیرد از این رو به شماری از شهرستان  ملخ در هر متر مربع مشاهده شد باید مبارزه با 6۰

 .های فارس از جمله فراشبند، زرین دشت و کازرون هشدار هایی برای مقابله با ملخ داده شده است
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این آفت مضر برای محصوالت کشاورزی از بهمن ماه 

شاهد ورود موج جدیدی از این ملخ ها به  98شهرستان های المرد و ُمهر رصد و پیش بینی شد که در فروردین  در 97

 .استان باشیم که این پیش بینی درست بود
هکتار از اراضی منابع طبیعی استان فارس برای مقابله با این آفت  5۰۰پژمان ادامه داد: تا کنون بیش از یک هزار و 

باغ ها و زمین های زراعی این استان نیز از هجوم ملخ های صحرایی در امان مانده اندسمپاشی شده و  . 
وی اضافه کرد: پس از ورود ملخ های صحرایی به استان فارس، شاهد ُکندی در حرکت این آفت کشاورزی هستیم که می 

 .توان علت آن را افزایش میزان بازندگی ها در این استان دانست
همچنان رصد و پایش مزارع و اراضی کشاورزی استان فارس به ویژه در شهرستان های الر، المرد و به گفته پژمان، 

 .داراب در حال انجام است
آمادگاه برای  2وی، در مورد تمهیداتی که برای مبارزه با این آفت در نظر گرفته شده، اظهار داشت: افزون بر این که 

هواپیمای سمپاش در فارس به این کار  2دستگاه سمپاش و  1۰استان فعال هستند مقابله سریع با ملخ های صحرایی در این 

 .اختصاص داده شده تا در صورت مشاهده ملخ صحرایی در اراضی فارس، مبادرت به کانون کوبی آنها شود
تر می رسد و مسانتی15های پرنده هستند که بزرگی آنها حدودا به های زرد رنگ صحرایی )دریایی(، گروهی از ملخملخ

 .در زمره مضرترین حشرات به شمار می آیند
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

چراغ بخش کشاورزی با هجوم بی سابقه ملخ ها قرمز شد   
در بخش کشاورزی استان های جنوبی کشور رخ داد، حمله با وجود خسارت های هنگفتی که از سیالب های اخیر  -ایرنا -تهران

 .مخرب و بی سابقه ملخ های صحرایی این پروسه را تکمیل کرد تا جایی که چراغ وضعیت بخش کشاورزی قرمز شد
ز به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، طبق گزارش های ستاد بحران کشور، در پی وقوع سیل در کشور، تاکنون بیش ا

استان کشور وارد شده است که بیشترین خسارت ها در جنوب کشور مربوط  26هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی  13
  .به استان خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس است

ان حمله دسته جات ملخ صحرایی یا دریایی از شبه جازموریان در سیستان و بلوچستان نیز هر ساله میزب -با این وجود تاالب هامون 
هزار هکتار این آفت کنترل می شود 2۰۰تا  15۰جزیره عربستان است که با مقابله سازمان حفظ نباتات در سطح  .  

جاد به دلیل افزایش بارندگی ها در ایران و ای 97سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد فائو و کنسولگری ملخ از بهمن ماه سال 
شرایط آب و هوایی مساعد برای آفات نسبت به حمله های گسترده ملخ از شبه جزیره عربستان به سمت ایران هشدار دادند تا تدابیر 

  .الزم از سوی دستگاه های متولی دیده شود
شد و تاکنون این ملخ اولین دسته جات ملخ صحرایی در بندر نخیلو استان هرمزگان گزارش  97تا جایی که از هشتم بهمن ماه سال 

تایی به استان جنوبی ایران از جمله هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمان، سیستان و  3۰۰تا  6۰مرحله در گروه های بین  84در 

  .بلوچستان، فارس و جزایر قشم و کیش هجوم آورده اند تا جایی که این استان ها به طور جدی با این آفت درگیر شده اند
با حمله  134۰ین هجوم ملخ های صحرایی به ایران در بیش از پنج دهه اخیر بی سابقه بوده است تا جایی که در سال گفته می شود ا

هزار هکتار زمین کشاورزی مبارزه انجام شده بود 5۰۰ها در سطحی بیش از دو میلیون و ملخ .  
ا و کشورهای سودان، اتیوپی، اریتره در ساحل دریای ملخ صحرایی یا دریایی با نام علمی )شیستو سرکا گریگاریا( در شرق آفریق

سرخ عربستان و تا یمن در گروه های بزرگ زندگی می کند که به دلیل جهنده بودن و قدرت پرواز باال این تنها نوع ملخی است که 
 2۰۰نگه داشتن بال خود بین  می تواند در طول شبانه روز بدون وقفه پرواز داشته باشد و با سرعت وزش باد همانند گالیدر با ثابت

کیلومتر و گاها تا دو هزار کیلومتر آب دریا را طی کند 4۰۰تا  .  
های صحرایی در دو سوی دریای سرخ و عالوه بر این دومین نسل در برخی سواحل سودان و عربستان دهد، ملخها نشان میبررسی

دهندرا شکل میتری های بزرگها و گلهتدریج گروهدر حال ازدیاد است و به .  
اند، در جنوب غرب آسیا ماه مارس تخمگذاری کرده ها به سمت عربستان حرکت کرده و درفائو گزارش داده است برخی از این گروه

بزرگی در  اند و همچنین گروهها در سواحل جنوب ایران هستند و پایان مارس آنجا از تخم بیرون آمدهو تعدادی گله های بزرگگروه 
اند. ملخ ها به محض رسیدن به سواحل نطقه الجاسم در جنوب غرب پاکستان در اواسط مارس دیده شده که آنجا تخمگذاری کردهم

تا هشت روز یک کپسول تخم حاوی  5شود و به فاصله ریزی آماده میگیری کرده و به فاصله سه روز برای تخمجنوبی ایران جفت
روز تبدیل به پوره  5۰تا  1۰ها بسته به میزان دما در دهد. این تخممتری خاک قرار مینتیسا1۰تا  8تخم را در عمق 12۰تا  8۰
شوند که بچه ملخ یا پوره ملخ صحرایی می ها از تخم خارج میروز تبدیل شده و پوره12ها در درجه، تخم32شوند اما در دمای می

کیلومتر مسافت را پشت سر بگذارد 8تا  4تواند روزانه بین  .  
آید و بدنش دارای چربی فراوانی استاین آفت ای درمیهاین نوع ملخ پس از رسیدن به دوره پنجم رشد و تغذیه خود به رنگ قهو

مخرب در مسیر عبور خود، به دلیل گیاه خوار بودن و تغذیه از سبزینه های مختلف همچون جنگل ، مراتع، اراضی باغی ، زراعی 
ی را از بین می برد که می تواند موجب قحطی در مناطق آسیب دیده شود، علوفه، غالت، سبزی و صیف .  

در نبراسکا با جمعیت بیش از  1875ترین گروه ملخ های بالدار مهاجر آسیایی آفریقایی که تاکنون ثبت شده مربوط به سال بزرگ
  .یک هزارمیلیارد ملخ بالدار بوده است

به هشدار سازمان جهانی فائو درخصوص پیش بینی هجوم ملخ ها، علی رغم پیش بینی  برخی کارشناسان براین باورند که با توجه
سیل، دستگاهای متولی می توانستند آمادگی الزم جهت مقابله با این افت را داشته باشند به نظر می رسد حمله گسترده این آفت نیز 

  .همانند بروز سیل ما را غافلگیر کرده است
است که باید توسط دولت با آن مقابله شود که در همین راستا سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد  هجوم ملخ، یک آفت عمومی

کشاورزی متولی این موضوع است که تاکنون با بودجه این سازمان و استان های درگیر طبق آخرین آمار عملیات مبارزه با ملخ 
ه است که همچنان نیازمند اعتبارات ملی و استانی استهزار هکتار زمینی و هوایی اجرایی شد 38صحرایی در سطح بیش از  .  

حال برای حفظ اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی و تامین امنیت غذایی همچنان عملیات مبارزه و مقابله با کمک دستگاه های زیربط 
  .و کشاورزان استان های درگیر در حال اجرایی شدن است
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فظ نباتات کشور در این خصوص گفت: حمله ملخ صحرایی خطرناک است و می رئیس سازمان ح« محمدرضا درگاهی»چندی پیش 
 .تواند امنیت غذایی را با مخاطره مواجه کند

وی با تاکید بر اینکه مبارزه اولیه با ازدیاد و تولید مثل این ملخ باید در عربستان صورت می گرفت، گفت: این اقدام به درستی انجام 
  .نشد

های کشاورزی وارد ات می گوید: به دلیل مبارزات صورت گرفته با این آفت، تاکنون آسیب جدی به زمینرئیس سازمان حفظ نبات
های الزم این آفت تا آخر تیرماه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا با حمایت 12نشده، اما مبارزه باید گسترش پیدا کند که به بیش از 

  .دفع شود
« آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور هم گفته است: از زمان حمله ملخ ها تاکنون حدود  مدیر مبارزه با« سعید معین 

پنج میلیارد تومان اعتبار برای خرید سم، تجهیزاتی چون سمپاش، تانکر و کانکس توسط سازمان حفظ نباتات کشور به استان های 
بهره گرفته ایممذکور تخصیص داده شده است و حتی از امکانات استانی نیز  .  

میلیارد تومان توسط ستاد مدیریت بحران وزارت کشور تصویب شده  1۰به گفته وی، در طرح مبارزه و کنترل ملخ صحرایی مبلغ 
  .است که اکنون در انتظار تخصیص این اعتبار از سوی هیات دولت هستیم
روز تکرار شده و این موج 1۰ز به فاصله یک هفته تا وی براین باور است با ورود یک موج ملخ به سواحل جنوبی موج بعدی نی

ها جلوگیری شودریزی این ملخشود تا با سمپاشی از تخمماه ادامه دارد بنابراین تالش میها تا پایان خردادورود ملخ . 
ماند که با رصد باقی میهای درصد تخم1۰ها تلف شده و پنج تا درصد جمعیت این ملخ95به گفته معین، به طور معمول با سمپاشی تا 

روندها نیز سمپاشی شده و از بین میاین حشرات از طریق جی.پی.اس، مابقی ملخ .  
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 3/2/98تاریخ :

هزار تن سم کشاورزی تامین شد ۴۵رئیس سازمان حفظ نباتات:   
یعنی بیش از مصرف  -هزار تن سم و انواع آفت کش 45رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: با وجود تحریم،  -ایرنا -تهران

تامین شده است تا کشاورزان دغدغه ای در این زمینه نداشته باشنداز محل تولید داخلی و وارداتی  -سالیانه کشور . 
 38به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا درگاهی امروز )سه شنبه( در نشست خبری در سازمان حفظ نباتات کشور افزود: 

ها موجود استو واردات تامین شده و بقیه آن، در انبارها و سم فروشی هزار تن سم از محل تولید داخل  .  
هزار تن است 3۰هزار تا  25به گفته وی، نیاز سالیانه کشور به سم  .  

تن سم ترخیص شده است 7۰۰وی تصریح کرد: از ابتدای فروردین تا امروز چهار هزار و  .  
د سیاست ما گفت: در سال رونق تولی 97این مسوول درباره کاهش چهار درصدی صدور مجوز واردات سموم گیاهی آماده در سال 

  .حمایت از تولیدکنندگان داخلی سم است
وی ادامه داد: ما همچنان در واردات سموم تکنیکال )ماده موثره( وابسته ایم؛ زیرا به دلیل باال بودن هزینه های تولید همانند بیشتر 

موم را از چین تامین می کنیمکشورهای دنیا، امکان تولید با حجم باال را نداریم و همانند بسیاری از کشورها، این نوع س . 
 

 درصد سموم کشور پرخطر است 21 **
درصد سموم کشور پرخطر است که برای مبارزه با آفات مضر در بخش شهری و  21رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: 

  .کشاورزی به کار می رود و امری اجتناب ناپذیر است
قرار دارد که تالش داریم در این زمینه افزایش « متوسط و کم خطر»ک یا درصد سموم مصرفی در دسته بیولوژی 79وی افزود: 

 .تولید داشته باشیم
هزار هکتار  16هزار هکتار مزرعه، عملیات مبارزه با سن گندم و جو و در  8۰۰میلیون و  2درگاهی یادآوری کرد: تاکنون در 

  .مبارزه با زنگ گندم اجرا شده است که این میزان افزایش می یابد
 

 طرح جامع قرنطینه در دست تهیه است **
این مسئول تاکید کرد نظام قرنطینه به برنامه جامعی نیاز دارد و پارسال تدوین طرح جامع قرنطینه کشور پیشنهاد شد که امسال تهیه 

  .و تنظیم می شود
است پست قرنطینه خارجی و داخلی در گمرک ها و بندرها فعال 95به گفته وی، اکنون بیش از  .  

میالدی بیش از  2۰2۰وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با جذب نیروهای همیار قرنطینه و تشکیل ستادهای الزم این شبکه را تا سال 
  .پیش قوی کنیم

به گزارش ایرنا، طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی سموم بخش کشاورزی باید همانند دارو زیر نظر سازمان حفظ نباتات با نسخه 
لینیک ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد اما این موضوع رعایت نمی شودک . 

درصد توسط شرکت های داخلی تهیه و تامین می  75درصد از محل واردات و  25سموم مورد مصرف بخش کشاورزی نزدیک 
 .شود

اکنون در این زمینه مشکلی وجود ندارد چندی پیش به دلیل تحریم علیه ایران با وقفه واردات مواد اولیه تولید سم روبرو شدیم اما . 
  لینک خبر
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 نهاده 
 ایرنا  – 2/2/98تاریخ : 

میلیون هکتار مزارع گندم و جو از سن و علف هرز عاری شد2.8  
مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون عملیات مبارزه با آفت سن و علف های  -ایرنا -تهران

میلیون و  2هرز در   .هزار هکتار مزارع گندم و جو اجرا شده است 853
 114، در پارسال تا پایان فروردین ماه امسالبه گزارش دوشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران افزود: از مهرماه 

، عملیات مبارزه با علف هزار هکتار 739میلیون و  2هکتار از مزارع گندم و جو عملیات مبارزه با آفت سن و در  127هزار و 
 .های هرز انجام شد

هکتار مبارزه شد 115ی در و بیماری زنگ قهوه ا هزار هکتار 17وی ادامه داد: در این مدت، با بیماری زنگ زرد در  . 
هزار هکتار مبارزه صورت  171هزار هکتار و سایر بیماری ها در  167آهنگران اضافه کرد: همچنین مبارزه با آفات غیر سن در 

 .گرفت
میلیون و  14به گزارش ایرنا، برآوردهای اولیه تولید گندم در اسفندماه حدود  ناشی از  هزار تن بود که با توجه به خسارت های 700

 14هزار تن برآورد می شود و به نظر می رسد امسال  7۰۰هزار تا  35۰بارندگی های شدید و سیالب، تا امروز کاهش تولید 
 .میلیون تن تولید گندم داشته باشیم

شمال آفریقا، باالن و بومی های سپرفلزی از راسته نیمیک گونه از خانواده ساس Eurygaster integriceps سن گندم با نام علمی

  .بالکان و غرب و مرکز آسیاست
  .این حشره آفت بزرگ غالت از جمله گندم و جو به شمار می رود

کنداز میان همه آفات گندم، سن بیشترین خسارت اقتصادی را به مزارع گندم وارد می .  
کند و در رقابت با گیاه شاورزی رشد میهای کعلف هرز یا گیاه ناخواسته نیز به گروهی از گیاهان اطالق می شود که در زمین

زنداصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می .  
 
  لینک خبر
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 نوغان
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