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در  سوالی  به  پاسخ  الماس وندی  علیرضا 
منابع  از  برداشت  وضعیت  آخرین  خصوص 
آب های زیرزمینی و میزان فرونشست گفت: اگر 
میزان برداشت از آب های زیرزمینی استمرار داشته 
اقتصادی،  بخش  در  متعددی  مخاطرات  با  باشد 
جانی و محیط زیستی مواجه خواهیم بود. اکنون 
از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی آب های زیرزمینی ۴۱۴ 
که  زمانی  لذا  شده اند  بحران  نقطه  وارد  محدوده 
حکمرانی  مساله  دو  می شود  مطرح  آب  موضوع 
آب های سطحی و تعادل آن با حکمرانی آب های 

زیرزمینی مورد توجه قرار می گیرد.
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران با بیان این که در برخی از بخش ها 
و  بوده  بیشتر  زیرزمینی  آب های  برداشت  میزان 
کرد:  اظهار  هستیم،  مواجه  بحرانی تری  شرایط  با 
تهران،  مشهد،  استان های  دشت های  در  اکنون 
به  و  یزد  کرمان،  اصفهان،  فارس،  کرج،  قزوین، 
طور کلی ۷۰ درصد استان ها با موضوع فرونشست 

مواجه هستیم.
در  فرونشست  میزان  این که  بر  تاکید  با  وی 
کرد:  تصریح  است  متفاوت  مختلف  استان های 
متوسط جهانی میزان فرونشست دو سانتیمتر ثبت 
افزایش  دلیل  به  که  می شود  دیده  بعضا  اما  شده 
میزان برداشت کشاورزی و چاه های غیرمجاز این 
عدد در ایران بسیار باالتر است که باید با تغذیه 
مصنوعی، انسداد چاه های غیرمجاز این مساله را 

ساماندهی کنیم.
تامین  درصد   ۴۸ اکنون  الماس وندی،  گفته  به 
زیرزمینی  آب های  طریق  از  ایران  در  آب  منابع 
صورت می گیرد که باید در برداشت آنها احتیاط 
و توجه کافی را داشته باشیم. سیاست وزارت نیرو 

در این راستا ساماندهی در همین بخش است.
شرکت  تنظیم گری  امور  و  تلفیق  معاون 
مدیریت منابع آب ایران با اشاره به آمار بارش ها 
یعنی  آبی  سال  ابتدای  از  کرد:  اضافه  کشور  در 
آن هم  قبل که  به سال  بارندگی ها نسبت  مهرماه 
که  طوری  به  داشته  کاهش  بود  خشکی  سال 
تاکنون حدود ۵۴ میلی متر در کل کشور بارندگی 
 ۲۳ بلندمدت  به  نسبت  عدد  این  که  افتاده  اتفاق 
استان  سه  در  تنها  و  است  داشته  کاهش  درصد 
بوشهر، یزد، کهکیلویه و بویراحمد شاهد افزایش 

بارندگی ها نسبت به نرمال هستیم.
استان دیگر وضعیت  این که در ۲۸  بیان  با  وی 
بارش ها زیر نرمال بوده است، گفت: در استان های 
معموال  بارش ها  میزان  که  گیالن  و  مازندران 
کاهش  استثنائا شاهد  امسال  است  باال  و  متوسط 
بارندگی ها در این دو استان بوده ایم همچنین در 
استان تهران نیز میزان بارش ها ۳۷ درصد نسبت 

به بلندمدت کاهش داشته است.

الماس وندی با بیان این که ۶۰ میلیارد مترمکعب 
تصریح  می کنیم،  مصرف  را  سطحی  آب های  از 
کرد: ۳۸.۲ درصد در بخش کشاورزی، ۳.۲ درصد 
در بخش شرب و یک میلیارد مترمکعب در بخش 
صنعت استفاده می شود و حجم برداشت از منابع 
آب های زیرزمینی نیز ۴۵ میلیارد مترمکعب است 
که عمده آن در بخش کشاورزی مصرف می شود 
به گونه ای که ۴۳.۸ میلیارد مترمکعب به این بخش 
بخش  را  مترمکعب  میلیارد   ۵.۱ یافته  اختصاص 
را بخش صنعت  مترمکعب  میلیارد   ۱.۴ شرب و 

مورد استفاده قرار می دهد.
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران با بیان این که سرانه مصرف آب در 
کشور در سال ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ مترمکعب به ازای 
هر فرد است، گفت: این در شرایطی است که در 
تنش آبی قرار داریم چرا که در مقطعی از زمان 
۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر داشتیم و 
از  بخشی  که  است  یافته  کاهش  عدد  این  اکنون 

آن به دلیل تغییرات اقلیم و بخشی دیگر به دلیل 
برداشت های مجاز و غیرمجاز است و این شرایط 
وضعیت منابع آب های تجدیدپذیر را حدی کرده 
این  بتوانیم  آینده  امیدواریم در سال های  است و 

شرایط را دنبال کنیم.
الماس وندی با بیان این که میزان سرانه مصرف 
آب در ایران بسیار باالتر از متوسط جهانی است، 
برای  لیتر   ۱۵۰ آب  مصرف  سرانه  کرد:  تصریح 
هر فرد است که این عدد در استان های مختلف 
استان هایی که هوا گرمتر است  بوده در  متفاوت 
این عدد به باالی ۳۰۰ لیتر، در استان های دارای 
در  و  لیتر   ۲۴۰ از  بیش  به  معتدل  هوای  و  آب 
برخی از کالنشهرها به ۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر می رسد. 
اگر این میزان مصرف کنترل نشود در آینده قطعا 

دچار مشکل خواهیم شد.
برنامه  ریزی های  براساس  این که  بیان  با  وی 
صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم می بایست 
در  مصرف  میزان  مترمکعب  میلیارد   ۱۲ نزدیک 
بخش کشاورزی کاهش یابد، ادامه داد: امیدواریم 
با تامین تامین مالی و ایجاد شرایط مناسب بتوانیم 

شاهد این کاهش مصرف باشیم.
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران با بیان این که برنامه های سدسازی 
طرح   ۴۱۹ اکنون  کرد:  تصریح  نیرو  وزارت  در 
 ۳۹ که  است  گرفته  قرار  بهره برداری  حال  در 
میلیارد مترمکعب میزان تنظیم آن است که از این 
حجم برای سال های پرآب استفاده خواهیم کرد. 
که  داریم  ساخت  دست  در  طرح   ۱۱۲ همچنین 
۱۰ میلیون مترمکعب به حجم منابع اضافه می کند.
وی با بیان این که تعدادی طرح در دست مطالعه 
میلیارد مترمکعب  قرار دارد که در مجموع شش 
و  اضافه خواهد شد  منابع  به  این طرح ها  از  نیز 
مترمکعب  میلیارد   ۵۵ که  گفت  باید  مجموع  در 
به  مشروط  اما  شده  برنامه  ریزی  حوزه  این  در 
این است که شرایط مصرف در حوزه کشاورزی 

تنظیم شود.
و  آبیاری  شبکه  در  این که  بیان  با  الماس وندی 
 ۸۵ شده،  احداث  شبکه  هزار   ۱۹۹ نیز  زهکشی 
هزار شبکه در دست ساخت داریم و ۱۱۰ شبکه 
نیز مورد مطالعه قرار دارد که اگر مطالعه آنها تمام 

شود وارد مرحله اجرایی خواهند شد.
در  موجود  چاه های  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
نیز تصریح کرد: ۴۱۴ هزار چاه در بخش  کشور 
 ۲۶ صنعت،  بخش  در  چاه  هزار   ۵۲ کشاورزی، 
در  که  دارد  وجود  شرب  بخش  در  چاه  هزار 
فعال  کشور  در  چاه  حلقه  هزار   ۴۹۹ مجموع 
هستند که اگر کنترل نشوند و اضافه برداشت در 
آنها صورت گیرد با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
معاون تلفیق و امور تنظیم گری شرکت مدیریت 
چاه های  خصوص  در  همچنین  ایران  آب  منابع 
غیرمجاز نیز اضافه کرد: ۳۳۰ حلقه چاه غیرمجاز 
مالی  مسائل  دلیل  به  اما  است  فعال  کشور  در 
نمی توانیم آنها را مسدود کنیم که باید سازوکاری 
در این حوزه صورت بگیرد. نگاه وزارت نیرو برای 
ساماندهی وضعیت در سه بخش اقتصاد، اجتماع 
و محیط زیست تعریف شده و سیاست های خود 

را براساس این سه اصل تبدیل می کنیم.
الماس وندی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای 
به  رسیدگی  منظور  به  هوشمند  کنتورهای  نصب 
آب های زیرزمینی گفت:  ۱۴۰ هزار کنتور تا اواخر 
اکنون در استان  اردیبهشت ماه نصب خواهد کرد 
را  پایلوت  کار  بختیاری  و  اصفهان و چهارمحال 

آغاز کرده ایم.

کشاورزی

 ۷۰ درصد استان ها درگیر فرونشست هستند
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تولید ساالنه ۱۳۰ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی

 در کشور
جهاد  وزیر  معاون  شهرکی  نیازی  صفدر 
کشاورزی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در 
حوزه آب و خاک اظهار کرد: طرح ها و اقداماتی 
نیز در حوزه آب و خاک انجام نشده است که 

اجرای آن نیاز به اعتبارات کالن دارد.
کشاورزی  جهاد  وزیر  خاک  و  آب  معاون 
و  تحریم ها  موجود،  شرایط  به  توجه  با  افزود: 
دولتی  اعتبارات  جز  به  باید  اعتبارات،  کمبود 
نهادهایی  سایر  و  سرمایه گذار  جذب  دنبال  به 
را  امکان اجرای طرح های آب و خاک  بود که 
فراهم کنند. ساالنه ۱۳۰ میلیون تن محصوالت 
اگر  که  می شود  تولید  کشور  در  کشاورزی 
ارزش  از  بخشی  شده ای،  تعریف  مکانیزم  با 
و  کشاورزی  بخش  به  محصوالت  این  ریالی 
خاک  و  آب  حوزه  خصوص  به  آن  طرح های 
بازگردد، کمبود اعتبارات برای اجرای طرح های 

کشاورزی تا حد زیادی جبران خواهد شد.

۲۰ همت تسهیالت بانکی 
به تولید کنندگان 

داده می شود
وضعیت  با  ارتباط  در  دماوندی نژاد  حسین 
عرضه و تقاضای گوشت مرغ در کشور و تنظیم 
پایانی  پیک مصرف روزهای  ایام  در  بازار مرغ 
سال و آغاز سال جدید که همزمان با ماه مبارک 
رمضان خواهد بود، گفت: قطعا مباحث مربوط 
عنوان  به  بازار  در  مرغ  تخم  و  مرغ  به گوشت 
اهمیت  و  توجه  مورد  همواره  اساسی  کاالهای 
مردم و دولتمردان قرار دارد. در حالی که حدود 
ساختاری  اصالح  عظیم  طرح  اجرای  از  ماه   ۹
در  بخصوص  و  کشاورزی  بخش  در  اقتصادی 
طرح  این  بزرگی  و  می گذرد  طیور  زیربخش 
آمدن  وارد  مورد  در  را  نگرانی هایی  ابتدا  در 
کشاورزی  بخش  به  جبران ناپذیری  آسیب های 
ایجاد کرده بود، خوشحالیم اعالم کنیم با تالشی 
که در همه عرصه ها در کشور به خصوص در 
وزارت جهادکشاورزی صورت گرفت، این امر 

در ۳۲ استان مدیریت شد.
دماوندی نژاد در ارتباط با تسهیالت و حمایت از 
مرغداران و نوسازی واحدهای دامی سنتی گفت: 
در ارتباط با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقرر 
بود مبلغ ۲۰ همت تسهیالت بانکی در اختیار این 
بخش قرار گیرد، بخشی از این تسهیالت دریافت 
شده و بخش دیگری نیز در حال دریافت است. 
بخش دیگر نیز تسهیالت برنامه ای است که برای 
بهبود اماکن تولیدی مدنظر قرار گرفته است. در 
این بخش عقب افتادگی هایی وجود دارد که هم 
برای این استان و هم کل کشور در برنامه بودجه 
سطح  ارتقای  در خصوص  جدی  عزم  با  هفتم 
دامی  واحدهای  نوسازی  و  بهسازی  تسهیالت 

اقدام خواهد شد.

تدوین برنامه پنج ساله 
امنیت غذایی

 در۴ محور اساسی
موسسه  علمی  هیات  عضو  بستان  آرام  دکتر 
گفت:          غذایی  صنایع  و  علوم  پژوهشی 
شرایط  به  وابسته  پویا،  مفهومی  غذایی  امنیت 
کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  اقلیمی، 
است و می بایست همواره مورد بررسی و تحلیل 

قرار گیرد.
وی گفت: در بازه ده ساله )۱۳۹۱-۱۴۰۱( بیش 
امنیت غذایی در موسسه  از ۵۰ طرح در زمینه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی به انجام رسیده 
که منجر به تاسیس تعدادی شرکت دانش بنیان، 
معرفی محصوالت جدید و کاهش ضایعات در 
واحدهای تولیدی فعال، ایجاد ارزش افزوده از 
ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی، شناسایی و 

کاربرد منابع بومی و ... شده است.
تدوین  موسسه،  علمی  هیات  عضو  گفته  به 
در  غذایی  امنیت  محوریت  با  ساله  پنج  برنامه 
توسعه  اولیه،  مواد  پایدار  توسعه  حوزه های 
تغذیه ای،  امنیت  به  دستیابی  و  سالم  غذای 
طراحی و فرموالسیون جیره های غذایی خاص 
و کاهش میزان ضایعات و تولید مواد با ارزش 
و  انجام  حال  در  برنامه های  از  آن،  از  افزوده 
آتی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی به 

شمار می روند.
وی با بیان اینکه این موسسه درصدد است که 
امنیت غذایی را به  اقداماتی در راستای توسعه 
سرانجام برساند، گفت: همچنین الزم است در 
کنار اینها، جهت رصد وضعیت امنیت تغذیه ای 
در کشور، زنجیره تامین مواد اولیه، قیمت تمام 
مصرف  خرید  قدرت  غذایی،  محصوالت  شده 
کنندگان و میزان و شیوع فقر، گرسنگی و سوء 
قرار  ارزیابی  مورد  پیوسته  بصورت  باید  تغذیه 
برای  سیاستگذاری  مختلف،  کشورهای  گیرد. 
امنیت غذایی را از اولویت های اصلی خود قرار 
سبب  مهم  این  به  توجه  عدم  چراکه  می دهند 
کشور،  بیشتر  وابستگی  تولید،  منابع  ناپایداری 
جامعه،  افراد  خرید  قدرت  و  دسترسی  کاهش 
کاهش کیفیت و سالمت غذا، افزایش سوءتغذیه 
و فقر و در نهایت کند شدن روند توسعه کشور 

خواهد شد.

در  کشاورزی  اقتصاد  کارشناس  صفایی  رضا 
آنا،  خبرگزاری  اقتصاد  گروه  خبرنگار  با  گفتگو 
مشکل کشاورزی را صنعتی نبودن عنوان کرد و 
اظهار داشت: اصلی ترین راه برای پیشبرد صنعت 
کشاورزی، تولید بیشتر است. تولید انبوه در گرو 
مکان های  در  کشاورزی  کردن  محصولی  تک 
مانند  ایران  استان  هر  باید  است.  مشخص 
تولید یک محصول  به  پیشرفته صرفا  کشور های 
بپردازد؛ به عنوان مثال در کشور آمریکا یک ایالت 

فقط ذرت کشت می کند.
این کارشناس اقتصادی مشکل کمبود در تولیدات 
کشاورزان  زمین های  تجمیع  عدم  را  کشاورزی 
برای کشت یک محصول خاص )تک محصولی( 
ثبت شرکت   با  کشاورزان  کرد:  اضافه  و  برشمرد 
تعاونی و تجمیع زمین ها برای کشت یک محصول 

خاص از مزایای زیادی بهره مند می شوند.
صفایی تصریح کرد: تمرکز روی یک محصول 
ریزی  برنامه  برای  را  دولت  دست  خاص، 
بلندمدت باز می گذارد و در این مدل تسهیالت 

به صورت هدفمند ارائه می شوند.
کشاورزی  کشاورزی،  اقتصاد  کارشناس  این 
در  اقتصاد  علم  قواعد  خالف  را  چندمحصولی 
استان  وقتی  کرد:  تاکید  و  دانست  بهینه  تولید 
سال  ده  در  و  کند  کشت  گندم  فقط  خوزستان، 
صنعتی  بخش  شود؛  رعایت  الزام  این  نیز  آینده 
وارد کار شده و متناسب با نیاز استان در ماشین 
در  حرکت  می کند؛  گذاری  سرمایه  بومی  آالت 
این مسیر کشاورزی را صنعتی، به صرفه و انبوه 
می کند. امروز وقتی به روستا ها مراجعه می کنیم 
یک  در حال کشت  برنامه  بدون  را  کشاورز  هر 
یک  در  مثال  طور  به  می بینیم.  خاص  محصول 
روستا به یکباره چندین محصول از چغندر، سیب 
کشت  حال  در  نخود  تا  فرنگی  گوجه  زمینی، 

است. شما اگر جای دولت بودید چطور به باال 
بردن حجم تولید در این تعداد از محصول کمک 
می کردید؛ واضح است که در این پراکندگی کاری 

از دست دولت بر نمی آید.
صفایی خاطرنشان کرد: در آمریکا نه تنها اجازه 
بلکه  نمی شود  داده  شما  به  زمین  کاربری  تغییر 
اختیار  در  هم  محصول  نوع  کشت  تغییر  اجازه 
شما نیست. یعنی اگر یک کشاورز تصمیم بگیرد 
که به جای جو، گندم بکارد جلوی او را می گیرند. 
تا در آمریکا، زمین های  این سیاست سبب شده 
بگیرد  رونق  حدی  به  محصول  یک  کشت  زیر 
که وقتی کمباین ها شروع به برداشت می کنند تا 
هنگام غروب در یک مسیر مستقیم برداشت کنند.
عامل  را  تکنولوژی  اقتصادی  کارشناس  این 
داشت:  اظهار  و  دانست  تولید  حجم  در  جهش 
آن  با  ایران  در  ما  که  آنچه  با  گلخانه ای  کشت 
همین  باید  البته  دارد.  تفاوت  هستیم  روبرو 
مقدارکشت گلخانه ای را ارج نهاد، اما ما به دنبال 
در  رایج  گلخانه ای  کشت  در  هستیم.  بهترین ها 
بهینه  استفاده  دلیل  به  اسپانیا  مانند  کشور هایی 
به  انرژی و آب مصرف شده گلخانه ها  از فضا، 
صورت عمودی و افقی گسترده می شوند. یعنی 
کشت طبقه ای شده است مثال یک گلخانه کشت 
بادمجان صرفا به اندازه مساحت موجود گلخانه 
ارتفاع و طبقات  بلکه کشت در  کشت نمی شود 

نیز انجام می شود.
وی تاکید کرد: اگر به شرکت های دانش بنیان 
شود  ویژه  توجه  کشاورزی  سطوح  همه   در 
اولیه  مواد  و  ارزان  انرژی  داشتن  علت  به  ما 
پتروشیمی، به سرآمد منطقه در کشت گلخانه ای 
شرکت های  به  بلندمدت  نگاه  می شویم.  تبدیل 
محصول  کننده  صادر  به  تبدیل  را  ما  دانش بنیان 

و تکنولوژی کشت محصول می کند.

کشت تک محصولی کشاورزی را صنعتی می کند

آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو( نشان می دهد ایران از نقش مهمی در 
تأمین مواد غذایی جهان برخوردار است و در میان 
جهان  در  غذایی  محصوالت  بزرگ  صادرکنندگان 

قرار گرفته است.
بر اساس آمار فائو از سال ۲۰۲۱ ایران در صادرات 
نخست  کشور   ۲۰ جزو  کشاورزی  محصول   ۲۵
جهان قرار داشته و رتبه هایی از ۱ تا ۲۰ را در این 
زمینه به خود اختصاص داده است. دراین بین، ایران 
در صادرات ۱۲ محصول رتبه های تک رقمی از ۱ تا 
۹ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است 
ایران در سال ۲۰۲۱ با خشکسالی مواجه بوده  که 
و تولیدات کشاورزی ایران در این سال کاهش یافته 

بود.
عنوان بزرگ ترین صادرکننده انجیر جهان در سال 
۲۰۲۱ به ایران اختصاص داشته است. ایران در این 
سال ۸۷۶۳ تن انجیر صادر کرده است که بیش از هر 
کشور دیگر بوده است. دو کشور اروپایی اتریش و 
اسپانیا بعد از ایران و به ترتیب در رتبه های دوم و 
سوم از این نظر قرار گرفته اند. اتریش در این سال 
صادر  انجیر  تن   ۵۴۷۲ اسپانیا  و  انجیر  تن   ۷۳۷۴

کرده اند.
رتبه دومی صادرات سه محصول پسته، کشمش 
و بادمجان در سال ۲۰۲۱ نیز متعلق به ایران بوده 
است. ایران پس از آمریکا دومین صادرکننده پسته 
جهان بوده و بیش از ۱۳۶ هزار تن پسته در این سال 
صادر کرده است. آمریکا با صادرات ۲۲۱ هزارتنی 
در رتبه اول و ترکیه با ۲۳ هزار تن در رتبه سوم 

قرار داشته اند.
ایران همچنین ۱۰۶ هزار تن کشمش صادر کرده 
و پس از ترکیه در رتبه دوم صادرات این محصول 
قرار گرفته است. ترکیه در این سال ۲۵۷ هزار تن 
با صادرات ۷۷  آمریکا  است.  کرده  کشمش صادر 
هزارتنی، یک پله پایین تر از ایران، در رتبه سوم قرار 

گرفته است.
اسپانیا در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۶۸ هزار تن بادمجان 
صادر کرده و بزرگ ترین صادرکننده این محصول 
شناخته شده است. ایران بافاصله کمی و با صادرات 
۱۶۵ هزارتنی در رتبه دوم قرار گرفته است. مکزیک 
نیز با صادرات ۸۹ هزارتنی سومین صادرکننده بزرگ 

بادمجان بوده است.
انگور  ایران در صادرات دو محصول هندوانه و 
فرنگی رتبه سوم جهان را در اختیار دارد. در فضای 
رسانه ای انتقادات زیادی به صادرات هندوانه ایران 
به عنوان یکی از محصوالت آب بر مطرح شده است. 
اما آمار فائو نشان می دهد حتی کشورهای صنعتی 
در  محصول  این  صادرکنندگان  بزرگ ترین  جزو 
جهان هستند. اسپانیا بزرگ ترین صادرکننده هندوانه 

در جهان است. این کشور در سال ۲۰۲۱ بیش از 
صادر  دیگر  کشورهای  به  هندوانه  تن  هزار   ۹۰۴
ایتالیا و  یعنی  کرده است. دو کشور صنعتی دیگر 
نیز  آمریکا  یعنی  اقتصاد صنعتی جهان  بزرگ ترین 
به ترتیب چهارمین و پنجمین صادرکنندگان بزرگ 

هندوانه در جهان بوده اند.
ایران همچنین رتبه سوم جهان در صادرات انگور 
فرنگی را داشته و ۷۲ تن از این محصول را صادر 
رتبه  در  تنی  با صادرات ۹۳۱  لهستان  است.  کرده 
نخست و میانمار با ۷۹ هزار تن در رتبه دوم از این 

نظر قرار داشته اند.
ایران در صادرات محصول مهم خرما نیز جایگاه 
مهمی در جهان دارد. ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از 
۲۴۵ هزار تن خرما صادر کرده که تنها از صادرات 
سه کشور کمتر بوده است. عربستان با صادرات ۳۱۸ 
هزارتنی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته و 

عراق و امارات دوم و سوم شده اند.
رتبه پنجمی صادرات خیار نیز به ایران اختصاص 
دارد. ایران ۱۶۶ هزار تن خیار در سال ۲۰۲۱ صادر 
کرده است که تنها از صادرات چهار کشور کمتر بوده 
است. مکزیک با صادرات ۸۴۰ هزارتنی خیار در تبه 

نخست جهان قرار داشته است.
ایران در صادرات کیوی و پیاز رتبه ششم جهان را 
دارد. ایران بیش از ۶۹ هزار تن کیوی در سال ۲۰۲۱ 
صادر کرده است. نیوزیلند با صادرات ۸۵ هزارتنی 

در رتبه نخست جهان قرار داشته است.
بزرگ ترین  میلیون تنی   ۱.۶۹ صادرات  با  هلند 
صادرکننده پیاز در جهان بوده است و ایران نیز با 
صادرات ۳۷۲ هزارتنی به عنوان ششمین صادرکننده 

بزرگ این محصول شناخته شده است.
رتبه هفتم صادرات کاهو و رتبه هشتم صادرات 
است.  داشته  اختصاص  ایران  به  نیز  گوجه فرنگی 

ایران در این سال بیش از ۶۵ هزار تن کاهو و ۲.۹ 
میلیون تن گوجه فرنگی صادر کرده است. اسپانیا با 
صادرات ۸۶۴ هزارتنی بزرگ ترین صادرکننده کاهو 
بزرگ ترین  میلیون تنی   ۱۹ صادرات  با  مکزیک  و 

صادرکننده گوجه فرنگی بوده اند.
بادام،  مغز  محصول  سه  صادرات  در  ایران 
سیب زمینی و کدو در رتبه دهم جهان قرار گرفته 
است. آمریکا بزرگ ترین صادرکننده مغز بادام بوده 
ایران با صادرات ۸۴۱۶ تنی در رتبه دهم  است و 
قرار داشته است. فرانسه در صادرات سیب زمینی با 
صادرات ۲.۴ میلیون تنی رتبه نخست جهان را داشته 
و ایران نیز ۳۵۰ هزار تن از این محصول را صادر 
کرده است. ایران همچنین بیش از ۳۴ هزار تن کدو 
صادر کرده است. مکزیک با صادرات ۵۴۸ هزارتنی 

در رتبه نخست قرار داشته است.
ایران رتبه  کلم و ملون دو محصولی بوده اند که 
یازدهم را در صادرات آن ها کسب کرده است. ایران 
۶۹ هزار تن کلم در سال ۲۰۲۱ صادر کرده است. 
چین با صادرات ۹۰۴ هزارتنی رتبه نخست جهان را 

از این نظر به خود اختصاص داده است.
ملون نیز یکی دیگر از محصوالت به اصطالح آب 
بر است که ایران با صادرات ۴۸ هزارتنی در رتبه 
یازدهم جهان از این نظر قرار گرفته است. اسپانیا 
ایران ملون صادر کرده و در رتبه  برابر  از ۸  بیش 
نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. هلند و 
آمریکا رتبه های پنجم و ششم جهان را در صادرات 

این محصول داشته اند.
جایگاه دوازدهمین صادرکننده بزرگ سیب درختی 
به ایران اختصاص دارد. ایران ۱۸۱ هزار تن سیب در 
سال ۲۰۲۱ صادر کرده است. چین با صادرات ۱.۰۷ 
میلیون تنی رتبه نخست جهان را به خود اختصاص 

داده است.

گزارش فائو از نقش مهم ایران در تأمین غذای جهان

مصطفی دارایی نژاد با اشاره به تالش های بخش 
گفت:  پیاز،  قیمت  کاهش  زمینه  در  خصوصی 
وزارت  سوی  از  پیاز  بازار  تنظیم  اینکه  از  بعد 
کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد قیمت 
این محصول از کیلویی ۳۰ هزار تومان به کیلویی 
۱۵ هزار تومان رسید و امیدواریم که در ۲ هفته 
آینده قیمت ها همچنان روند کاهشی داشته باشند 
تا در نهایت قیمت آن مانند سابق شود؛ ما تالش 
بازار  در  را  واسطه ها  و  دالل ها  دست  که  داریم 

حذف کنیم.
در  گذشته  سال  تجربه  اینکه  بیان  با  وی 
این  به  را  دولت  عید  شب  میوه  ذخیره سازی 
نتیجه رساند که این مهم را به بخش خصوصی 
در  شده  انجام  تخلف های  گفت:  کند،  واگذار 
ذخیره سازی میوه شب عید در سال گذشته باعث 
سمتی  از  دیگر  عده ای  و  بازداشت  عده ای  شد 
که داشتند برکنار شوند اما امیدواریم که در سال 

جاری آن تجربیات تکرار نشود.
موز،  بازار  تنظیم  طرح  به  اشاره  با  دارایی نژاد 

گفت: در قبال صادرات سیب و پرتقال موز وارد 
پیشنهاد  کشاورزی  وزیر  به  اما  می شود  کشور 
صادرات  قبال  در  موز  واردات  مجوز  که  دادیم 
چراکه  شود؛  داده  کشاورزی  محصوالت  کلیه 
این موضوع برای حدود ۸ نفر رانت ایجاد کرده 
کردند  صادر  سیب  که  افرادی  معنا  این  به  بود 
نمی توانند موز وارد کنند از این رو حواله خود را 
کانتینری ۱۰۰ میلیون تومان به واردکنندگان موز 
به  تومان  هزار   ۵ کیلویی  اینگونه  و  می فروشند 

قیمت موز اضافه می شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان ادامه داد: تقاضا برای 
بازارهای  در  تابستان  به  نسبت  درصد   ۵۰ موز 
جهانی افزایش پیدا کرده است و همین موضوع 
قیمت  جهانی این محصول را افزایش داده است. 
ما برای اینکه از خروج ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دالر 
ارز برای واردات موز جلوگیری کنیم طرح کشت 
موز را سیستان و بلوچستان به صورت گلخانه و 
فضای باز پیشنهاد داده ایم از این  رو واریاته موز را 

از اکوادور وارد کرده ایم.

پشت پرده رانت بزرگ برای ۸ نفر در واردات موز

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین م الف ۶۷۱۶ - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۲۴۹۵ - ۰۱ /۱۴۰۱/۰۸   هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای غالمرضا نصیرپور     فرزند   
علی    بشماره شناسنامه   ۴   صادره از  اهر   در ششدانگ یک باب خانه مخروبه   به مساحت  
۱۲۶/۹۵  متر مربع به پالک ۲۹۶۵  فرعی از   ۱۸   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۸  اصلی  
واقع در  اردکلو    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای ناصرالدین ناصری  محرز 
گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۴ /۱۴۰۱/۱۱
محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


