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ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ،ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻏﺬای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻠﻮک اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از روﯾﺘﺮز؛ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﯽﺿﺮر اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻻرو ﺧﺸﮏ ﺳﻮﺳﮏ
زرد آرد در ژوﺋﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
زودی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺮد ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻨﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﮏ
ﯾﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻮدر ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬای اروﭘﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻠﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﺮﺷﺎر
از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
واﮐﻨﺶ آﻟﺮژی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻣﺎﯾﺖ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﻨﺪی  Fair Insects BVﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺟﯿﺮﺟﯿﺮک و ﻣﻠﺦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Protixاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺸﺮه ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺟﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺸﺮات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬی و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﭼﺮﺑﯽ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻓﯿﺒﺮ و
ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺸﺮات ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
زراﻋﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺬای ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ را ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻠﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮرات
ﻏﺬای ﺟﺪﯾﺪ  ۱۹۹۷اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ﺗﺎﯾﯿﺪ  ۹ﺣﺸﺮه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

اﯾﻼم ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ
ﻣﻠﺦ اﻓﺰوده ﺷﺪ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت از آﻟﻮده ﺷﺪن اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻠﺦ
ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ﯾﮏ رﯾﺰش از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از دو ﺷﺐ ﻗﺒﻞ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮ در
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻃﯽ رﯾﺰﺷﯽ ﮐﻪ از

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از دو ﺷﺐ
ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮑﯽ درﮔﯿﺮ آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
آﻟﻮدﮔﯽ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻼم ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮده و
ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،اﺳﺘﺎن اﯾﻼم آﻟﻮده ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اوج رﯾﺰش ﻫﺎی ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ رﯾﺰش ﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۰اﻟﯽ  ۱۵ﺗﯿﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد رﯾﺰش ﻫﺎی ﻣﻠﺦ
ﺻﺤﺮاﯾﯽ از ﺣﺪود  ۱۵۵رﯾﺰش در  ۱۰روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۱۷۰رﯾﺰش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  ۱۵رﯾﺰش ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد آﻟﻮدﮔﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد؟ ،اﻓﺰود :ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ از ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﻠﺦ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺧﻮب ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﻮد
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ  ۶۸۷ﻫﺰار و  ۶۸۰ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪه آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را  ۲۸۱ﻫﺰار و ۱۰۰
ﻫﮑﺘﺎر ،ﮐﺮﻣﺎن  ۱۵۷ﻫﺰار و  ۸۳۷ﻫﮑﺘﺎر و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را  ۱۳۸ﻫﺰار و ۹۷۵
ﻫﮑﺘﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی درﺑﺎره  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻨﻮز در

ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اداری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ
و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪه اﯾﻢ.
ﻣﯿﺮ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻤﻮم ،ﻣﺒﺎرزه و… دارﯾﻢ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻋﺘﺒﺎرات را ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﻬﻤﺪاﺗﻤﺎن را در ﻗﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﻆ ﻧﺒﺎﺗـﺎت:
ورود ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ
از اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ )ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ( اﻣﺮوز ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ
وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه اداﻣﻪ دارد.

رﺿﺎ ﻣﯿﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ،
اﻓﺰود :ورود ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ و ﻣﺎ
از ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ رﻧﮓ در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ادارات ﺟﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺧﻄﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﻨﺮ ،اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ رﺻﺪ دﻗﯿﻖ،
ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﯿﺮ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۷ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ
 ۱۵۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ  ۶۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ آﻓﺖ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮی اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ورود ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﺎورزان و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺸﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺗﺎ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓـﺎﺋﻮ :ﺣﻤﻠـﻪ ﻣﻠﺦﻫـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﺮان
ﻋﻤـﺪی ﻧﺒـﻮد اﻣـﺎ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋﺮﺑـﯽ
ﮐﻢﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺋﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان را رد ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات ﻣﺒﺎزراﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

رﺿﺎ ﻣﯿﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻋﻤﺎن ،ﻗﻄﺮ ،اﻣﺎرات و ﯾﻤﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از ﺗﺨﻢ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ دارد اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ درﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺎﺋﻮ ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان رد ﮐﺮد
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی
ﻓﺎﺋﻮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺎﺋﻮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ۱۵۰
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه اﻧﺠﺎم داده اﻣﺎ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ
از  ۴۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۷۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﻢ
ﮐﺎری ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﻤﺎن و ﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ
ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۲۲ﺗﺎ  ۲۳درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻧﺪارد.
دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ۲روزه در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽروﻧﺪ
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﺨﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه وارد ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ  ۲ﺗﺎ  ۳روزه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮواز و از اﯾﺮان ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ورود دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦ ﺧﻄﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ
زﯾﺮا از ﮐﺸﻮرﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺗﺨﻤﮕﺬاری و
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻣﻠﺦ ﻫﺎ دوﺑﺎره در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﻮج دوم ﻣﻠﺦ ﻫﺎ درﺣﺎل ورود ﺑﻪ

ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ /اﻋﺘﺒﺎر  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮج دوم ﻣﻠﺦ ﻫﺎ در
ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزه در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

رﺿﺎ ﻣﯿﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ اﺧﺘﺼﺎص  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻨﻮز  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه و
از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن )در ﮔﺬﺷﺘﻪ( در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اداﻣﻪ داد :در ﺧﻮاﺳﺖ
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ

ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﻮج دوم ﻣﻠﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻃﺮح ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻠﺦ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺘﻮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪر
ﻋﺒﺎس ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻠﺦ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺎزﮐﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ روش ﻧﺪارﯾﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 ۵۰۰ﻣﻠﺦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای آن ﭘﻮل
ﺑﮕﯿﺮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را اﺟﺮا
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ۸
ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﻠﺦ ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯿﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﯿﺪ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام ﯾﺎ آﺑﺰﯾﺎن ﻗﺮار را
دارﻧﺪ.

ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻔـﻆ ﻧﺒﺎﺗـﺎت:

ﻣﻠﺦﻫـﺎی ﺻـﺤﺮاﯾﯽ وارد ﻣـﺰارع و
ـﻮﻣﯽ)
ـﺎی ﺑـ
ـﺪ /ﻣﻠﺦﻫـ
ـﺎت ﺷﺪﻧـ
ﺑﺎﻏـ
ﻣﺮاﮐﺸـﯽ( ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺖ /ﺟﻤﻌـﻪ
دﺑﯿﺮ “ﺳﻮاک” ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از
ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﺰارع دﯾﻢ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،اﻓﺰود:
ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﺰارع دﯾﻢ
درﮔﯿﺮ آﻓﺖ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﺳﻄﺢ ﺧﺴﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر؛ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش از ورود
ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻢ ﭘﺎش ﺑﻪ
دو ﻓﺮوﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از اداﻣﻪ ﻧﻔﻮذ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻔﺮ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ “ﺳﻮاک”
ﺑﺎ ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﯿﺮ ﮔﻔﺖ :دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ” ﺳﻮاک” ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺣﻀﻮر و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازد.
وی درﺑﺎره ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﻄﺢ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ در  ۸اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار
ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ
ﻣﻠﺦ ﺑﻮﻣﯽ ) ﻣﺮاﮐﺸﯽ( ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﺮاﮐﺸﯽ( ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﻣﯿﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ) ﻣﺮاﮐﺸﯽ( وﺟﻮد ﻧﺪارد
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺠﻮم آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮار
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت  ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺨﯽ ﮐﻪ در اردﺑﯿﻞ و دﺷﺖ ﻣﻐﺎن
دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺦ ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﻠﺦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ( اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﻠﺦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ درﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ از اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۴۰رﯾﺰش
در ﺳﻄﺢ  ۸اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
وی اﺳﺘﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ را ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس و ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
درﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان در
ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی  ۸اﺳﺘﺎن درﮔﯿﺮ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻓﺖ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد و آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع
ﮐﺸﻮر وارد ﻧﮑﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ آﻓﺖ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع
ﮐﺸﻮر وارد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

درﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻼت درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی درﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻤﻼت و
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،اﻓﺰود :ﻓﺎﺋﻮ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اداﻣﻪ داد :از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه زﻣﺎن ﺑﺒﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺪت ﻫﺠﻮم ﻣﻠﺦﻫﺎ در  ۳ﺗﺎ  ۴روز اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺠﻮم آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺎ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻼت ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ از
اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
درﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﻠﺨﯽ ﮐﻪ در اردﺑﯿﻞ و دﺷﺖ ﻣﻐﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻠﺦ
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺦ ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﻠﺦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻮار
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اردﺑﯿﻞ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن ،ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﺨﺸﯽ
از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻠﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ
از ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮواز و
ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﺦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻼ ً  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ.
درﮔﺎﻫﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻣﺮاﮐﺸﯽ در ﻧﻮار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ آنﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه،
اﻣﺎ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.
ﺑﺎرشﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﮔﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺴﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۲۹۷ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻏﯽ ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻌﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و

ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،اﻗﻠﯿﻢ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،ﺑﺎﻏﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر
ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی آﻓﺖ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺑﻪ آﻓﺖ ﻣﻠﺦ
ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ درﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود دو ﻫﮑﺘﺎری ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی وارد
ﻧﺸﺪه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر و در
 ۸اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺼﻮرت زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ اداﻣﻪ دارد.

ﻓـﺎﺋﻮ اﺣﺘﻤـﺎل ﻋﻤـﺪی ﺑـﻮدن ﺣﻤﻠـﻪ
ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد
ﺑﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻤﺪی ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ درﮔﺎﻫﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر
اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ آﻓﺖﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺧﻮاری
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ از ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۵۹ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ  ۳۰درﺻﺪ اراﺿﯽ
دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
درﮔﺎﻫﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻠﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
از ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺧﻮد
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده

اﺳﺖ
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﻃﻮل ﭘﺮوازی زﯾﺎدی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
روز  ۲۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻮﺑﯽ )ﺳﻢﭘﺎﺷﯽ( آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﺮان
آﻣﺪهاﻧﺪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر در  ۴۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ۵۱
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﻣﻠﺦﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺮواز را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻠﺦﻫﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آروارهﻫﺎی ﻗﻮی ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
درﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻠﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد و ﻣﺎ ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺒﺎرزه
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺟﻔﺘﮕﯿﺮی و ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺨﻢرﯾﺰی ﺑﺎ اﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

وزﯾــﺮ

ﺟﻬﺎدﮐﺸــﺎورزی:

ﺗﻌــﺪاد

ﻣﻠﺦﻫــﺎی ﻣﻬــﺎﺟﻢ ﺑــﻪ زﻣﯿﻦﻫــﺎی
ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و در
ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ
اﯾﻦ آﻓﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.
ﺣﺠﺘﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از آﻓﺖ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ آﻓﺖ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎوﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﻓﺖ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ آﻓﺖ دﻓﻊ ﺷﻮد.


ﻣﻠﺦﻫـﺎ ﻧﯿﻤـﯽ از ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن
را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻫﺠﻮم
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﺦﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ در روزﻫﺎی ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﻠﺦﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و در
ﺣـﺎﺿﺮ ﻧﺼـﻒ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن را درﻧﻮردﯾـﺪه و ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﮐﯿﻠﯿﻮﻣﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻮج
ﺧﺒﺮ
ﺣﺎل
۱۰۰

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﭘﻮرهﻫﺎ )ﺑﭽﻪ
ﻣﻠﺦ( ﺑﺎﻟﺪار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرزه
ﻣﻠﺦ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ
اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺟﻨﻮب

درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاﮐﻢ دﺳﺘﺠﺎت
ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻮچ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس و ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ.

ﺣﻤﯿﺪ دوﻟﺘﯽ ،در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از ﻣﺒﺎرزه
ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۲ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻮرهﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه آﻏﺎز ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از  ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی وارد اﺳﺘﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺰارع ﭘﯿﺶروی ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﻫﺸﺪار داد :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻪ در روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﯿﺶ رو دارﯾﻢ ،ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺠﻮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺠﺎت ،ﭘﺮوازی ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻫﺠﻮم

 ۱۴دﺳﺘﻪ ﻣﻠﺦ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش ﻫﺠﻮم دﺳﺘﺠﺎت ﻣﻠﺦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۹۷
از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎرک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه آﻏﺎز
ﺷﺪ .دﺳﺘﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر رﯾﺰش ﮐﺮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  ۱۳ﺗﺎ ۱۴
دﺳﺘﻪ وارد اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﯿﻤﻮری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ،ﺣﺪود  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ
از ﻣﻠﺦﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺣﺪود  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﯿﻦ  ۳ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ۲
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﻮره ﻣﻠﺦ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﭘﻮرهﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه
و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎزره
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺧﻮدرو ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻢ ﭘﺎش
ﯾﻮ.ال.وی و ﺳﻢﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ

ﻣﻠﺦ ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﻮره در  ۹ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر در  ۴ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻠﺦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻮج اول
ﻣﻠﺦ درﯾﺎﯾﯽ از  ۸ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۷وارد اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده و ﺟﻬﺖ
وزش ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮج دوم ﻗﻄﻌﺎ وارد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ اداﻣﻪ داد :ﻣﻠﺦﻫﺎی ﮐﻪ در ﻣﻮج اول وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻢ رﯾﺰی در دﺷﺖ ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﻠﺦ ﺧﯿﺰ اﯾﺮان اﺳﺖ و از
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻠﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮج اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻔﺮادی و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﺦﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎرزه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم
ﺑﺮای ﻣﻮج دوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻢ ﭘﺎش ،ﯾﮏ
ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺷﺮق ﺟﺎزﻣﻮرﯾﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ در ﻏﺮب
راه اﻧﺪازی ﺷﻮد.
ﻓﺎز دوم ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ دوﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :در
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻠﺦﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺤﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ،
ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻬﺮی ﻫﺠﻮم آوردهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در  ۲ﻫﺰار و ۱۰۰
ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از روز  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ،ﭘﻮرهﻫﺎی ﻣﻠﺦ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﺪه؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎز دوم ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
آﻏﺎز ﺷﻮد.
وی از ﻫﺠﻮم ﻣﻠﺦﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﻠﻢ ،ﮔﻨﺎوه ،ﺳﻨﮕﺴﺘﺎن ،دﺷﺘﯽ،
دﺷﺘﺴﺘﺎن ،ﺟﻢ و ..ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول،
ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺰارع وارد ﻧﺸﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺧﺮوج

ﭘﻮرهﻫﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﻣﻠﺦ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ را دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ۴دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻢ ﭘﺎش ﯾﻮ.ال.وی ،ﻫﻔﺖ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
و ﭘﯿﺶ از  ۳۶اﮐﯿﭗ ردﯾﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ :ﮔﺰارش
اوﻟﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺣﺎﮐﯽ از ﺣﻀﻮر اﻧﻔﺮادی و ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻠﻮارﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺑﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺎرزه
در  ۱۰۰ﻫﮑﺘﺎر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و در ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع ﺣﺪود  ۱۰ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﮐﺸﻮر،
اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻐﯿﺎن از ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و از ﺳﻤﺖ ﭘﻮرهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد.

