تأخير در خروج كاالهاي سريعالفساد
از گمرك

گم�رك ايران ط�ي گزارش�ي ب�ه دادس�تاني كل كش�ور جريان
تأخي�ر در خ�روج ب�ه موق�ع كااله�اي سريعالفس�اد ب�ه ويژه
ماج�راي اخير كااله�اي صادرات�ي به قزاقس�تان را اعلام كرد.

به گزارش ايسنا ،به دنبال دستور عمراني معاون قضايي دادستان كل
كشور ،درباره بررس��ي وضعيت تأخير در خروج و عدم خروج به موقع
كاالهاي سريعالفس��اد از قبي��ل كاالهاي صادراتي كش��مش ،خرما،
سيبزميني ،معاون فني گمرك ايران طي مكاتبهاي با وي توضيحاتي
ارائه كرد كه در اين گزارش ،ماجراي تأخير در خروج كاالهاي صادراتي
سريع االفساد به قزاقستان مورد توجه قرار دارد.
ارونقي گفته است بررسيها نش��ان ميدهد تعداد پنج كانتينر حاوي
كاالهاي صادراتي خرما ،كشمش و سيبزميني به مقصد قزاقستان كه
تشريفات گمركي آن در حداقل زمان ممكن از سوی گمرك به اتمام
رسيده به داليلي در خروج دچار تأخير شده است.
طبق اعالم اين مقام مس��ئول در گمرك اي��ران ،گزارشهاي اعالمي
به گمرك ايران از اين حكايت دارد كه عدم س��اماندهي و برنامهريزي
حمل و نقل سرويس منظم حمل دريايي از سوی شركت حمل و نقل
كشتيراني در تأمين به موقع وسيله حمل در بندر ،موجب طوالني شدن
و تأخير در ارسال اين كاالها شده و بيش از  20روز منتظر ورود كشتي
و بارگيري مانده است.
وي همچنين گفته كه عدم پيگيري متصديان ذيربط موجب ايستايي
در روند بارگيري و خروج كاال به ويژه محمولههاي صادراتي سريعالفساد
از قبيل خرما ،كشمش كه بايد در سريعترين زمان ممكن و در محفظه
مناسب حمل ش��ود ،شده است .اين در حالي اس��ت كه كشتي حامل
بارهاي صادراتي آس��تارا از انزلي تعيين مقصد شده و گاه نصف فضاي
كشتي در انزلي و مابقي در آستارا بارگيري ميشود.
معاون فني گمرك ايران در مكاتبه خود به معاون قضايي دادستان كل
كشور اعالم كرده كه حفظ مزيتهاي منطقه ويژه اقتصادي و ارتقای
سطح كيفي خدمات گمركي كه از عملكرد سازمانهاي همجوار متأثر
ميشود نيازمند ايجاد تعامل و هماهنگي مطلوب و مستمر بين مجموعه
دستاندركار جهت تسريع در ارائه خدمات به صادركنندگان و ارسال
سريع محمولههاي صادراتي به كشورهاي حوزه درياي خزر است.

يوآن ديجيتال چين در بيش از
 3000خودپرداز در پكن قابل دسترس شد

بان�ك صنع�ت و تج�ارت چي�ن امكانات�ي را فراه�م ك�رده
ك�ه ب�ه كارب�ران اج�ازه ميده�د ي�وآن ديجيت�ال خ�ود را در
 3ه�زار دس�تگاه خودپ�رداز در پكن به پ�ول نقد تبدي�ل كنند.

به گزارش تسنيم ،بانك صنعت و تجارت چين اولين بانك اين كشور
است كه چنين امكاناتي را فراهم ميكند که مش��تريان ميتوانند به
راحتي پول خود را از ديجيتال به غير ديجيتال تغيير دهند.
بانك كشاورزي چين هم كه يكي از چهار بانك بزرگ اين كشور است،
امكانات مشابهي را در  10خودپرداز در منطقه تجاري وانگ فوجينگ
ايجاد كرده است.
بانك مركزي چين قصد دارد ارز ديجيت��ال حكومتي را براي المپيك
زمس��تاني  2022آماده كند .اين بانك اعالم ك��رد اين ارز جديد هيچ
نام رسمي ندارد ،ولي آن را با عنوان پرداخت الكترونيك ارز ديجيتال
( )BPOCميشناس��ند و ويژگيهاي مش��تركي با ارزهاي مجازي
دارد.
پيشبيني ميشود ،يوآن ديجيتال جايگزين پول نقد در گردش شود.
اين ارز به ش��ماره تلفن همراه دارنده آن متصلشده و نقل و انتقاالت
از سوی يك اپليكيشن انجام ميشود .كاربران ميتوانند با كمك تلفن
همراه خود پول را بين حسابهاي مختلف جابهجا كنند ،درست مانند
كاري كه با پول نقد انجام ميدادند .برنامههاي آزمايشي يوآن ديجيتال
در شهرهاي بزرگ چين در حال اجراست.

پيشبيني سود ۲۰ميليارد دالري قطر از
برگزاري مسابقات جام جهاني۲۰۲۲

تخمي�نزده ميش�ود س�ود اقتص�ادي برگ�زاري جامجهان�ي
 ۲۰۲۲ب�راي قط�ر ح�دود  ۲۰ميلي�ارد دالر باش�د.

به گزارش تسنيم ،به نقل از بلومبرگ ،قطر انتظار يك رشد اقتصادي
بزرگ را از ميزباني جامجهاني  2022دارد .رئيس كميته برگزاري جام
جهاني  2022اعالم كرد ،تخمين زده ميشود سود اقتصادي برگزاري
اين مسابقات براي قطر حدود  20ميليارد دالر باشد .اين رقم 11درصد
توليد ناخالص داخلي قطر را در  2019تشكيل ميدهد .حسن الثوادي
اضافه كرد از آنجا كه اين مس��ابقات در نوامبر و دس��امبر سال آينده
ميالدي (آبان و آذر  )1401برگزار ميشوند ،پيشبينيهاي دقيقتري
در راه است .وي تأكيد كرد صنايع ساخت و ساز و گردشگري بيشترين
سود را از اين رويداد ورزش��ي ميبرند .اين كشور در حال ساخت يك
سيستم جديد مترو ،ظرفيت جديد فرودگاهي و يك شهر كام ً
ال جديد
با ارزش  300ميليارد دالر است.

افزايش 49درصدي عرضه گوشت قرمز

مقايس�ه عملكرد كش�تارگاههاي رسمي كش�ور در ارديبهشت
 ۱۴۰۰با ماه مش�ابه سال  ۱۳۹۹نش�اندهنده افزايش  ۴۹درصدي
مقدار عرضه گوشت قرمز در كش�تارگاههاي رسمي كشور است.

به گزارش فارس ،نتايج طرح آمارگيري كشتار دام كشتارگاههاي رسمي
كشور در ارديبهشت سال جاري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد.
مقايسه عملكرد كشتارگاههاي رسمي كشور در ارديبهشت  ۱۴۰۰با
ماه مشابه سال  ۱۳۹۹نشاندهنده افزايش  ۴۹درصدي مقدار عرضه
گوشت قرمز در كشتارگاههاي رسمي كشور است.
براساس نتايج اين طرح ،وزن گوش��ت قرمز عرضهشده انواع دامهاي
ذبحشده در كشتارگاههاي رسمي كشور در ارديبهشت  ۱۴۰۰جمعاً
 ۴۵,۷۷۹تن گزارش شده كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير
انواع دام بوده است.
بر اساس نتايج اين آمارگيري ،گوشت گاو و گوساله با  ۲۵,۵۵۱تن۵۵,۸ ،
درصد از وزن كل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است.
گوشت گوس��فند و بره با  ۱۶,۴۵۰تن بز و بزغاله با  ۲,۸۴۳تن ،و ساير
انواع دام با  ۹۳۵تن ،ب ه ترتيب  ۳۶درصد ۶,۲ ،درصد و ۲درصد از وزن كل
گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقايسه عملكرد كشتارگاههاي رسمي كشور در ارديبهشت  ۱۴۰۰با
ماه مشابه سال  ۱۳۹۹نشاندهنده افزايش  ۴۹درصدي مقدار عرضه
گوشت قرمز در كشتارگاههاي رسمي كشور است .مقدار عرضه گوشت
در ارديبهشت  ۱۴۰۰نسبت به ماه مشابه سال  ۱۳۹۹براي گوسفند و
بره  ۵۰درصد ،بز و بزغاله ۳۳درصد ،گاو و گوساله ۴۹درصد ،گاوميش
و بچهگاوميش ۸۵درصد و براي ش��تر و بچهش��تر ۵۴درصد افزايش
داشته است.
همچنين نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري نشان ميدهد كه مقدار
عرضه گوشت قرمز در كشتارگاههاي رسمي كشور در ارديبهشت ۱۴۰۰
نسبت به ماه قبل (فروردين) حدود ۱,۶درصد افزايش داشته است.
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نسخه جديد وزارت صمت براي قيمتگذاري خودرو
در طرح وزارت صمت ،قيمتها به  2گروه عمومي و غير عمومي تقسيمبندي و قيمتگذاري ميشود

گزارش یک

بهناز قاسمی

دولت مانن�د ه�زاران وعده ديگ�رش در حوزه
اقتصاد ،در ساماندهي بازار خودرو نيز ناكام ماند.
س�ال  ۹۹با وعده وعي�د وزارت صمت و مجلس
سپريشد.هرازگاهيوزيرصمتازتدوينبرنامه
راهبردي خودرو س�خن گفت و جسته گريخته
مجلس�يها نيز از لزوم ورود خودرو به بورس و
س�اماندهي بازار خبر دادند .اكن�ون در ۴۵روز
پاياني عمر دولت وزير صمت از نسخه جديدش
برايقيمتگذاريخودروسخنميگويدوباورود
خودرو به بورس (طرح مجلس) مخالفت ميكند.

سال گذش��ته دهها جلسه در كميس��يون صنايع
مجلس با حضور خودروسازان و معاونان وزير صمت
درخصوص س��اماندهي بازار خودرو برگزار ش��د و
راهكارهاي ورود خودرو به بورس مورد بررس��ي و
آسيبشناس��ي قرار گرفت ،اما تمامي آن جلسات
نيمهتمام ماند تا شايد در سال ،۱۴۰۰نسخه منطقي
براي بازار خودرو پيچيده شود .حال با گذشت سه ماه
از سال و تحميل افزايش قيمت در ارديبهشتماه از
گزیده خبر

سوي شوراي رقابت به مصرفكنندگان وزير صمت
از طرح جديدي رونمايي ميكند و به دنبال ايجاد
بازار رقابتي اس��ت .وعدهاي كه به دليل البي شديد
خودروسازان و منافع برخي در پشتپرده اين صنعت،
هرگز محقق نشده است.
عليرضا رزمحس��يني از زمان حضورش در وزارت
صمت تاكنون نتوانس��ته به وعدههاي��ش در حوزه
خودرو عمل كند .وي كه به دنبال ايجاد بازار رقابتي
و قطب س��وم خودروس��ازي با كمك قطعهسازان
بود ،ماههاست جلسهاي با قطعهس��ازان نداشته و
وعدههايش همچنان در حد حرف باقي مانده است
ی مانده از دول��ت ،طرح جدیدش را
و در 45روز باق 
رونمایی میکند و طرح عرضه خ��ودرو در بورس را
توگو با فارس
منتفی میداند .رزمحسيني در گف 
درباره چگونگي عرضه خودرو در بورس كاال ميگويد:
«اين طرح در مجلس شوراي اسالمي مطرح شده و
در كميسيون صنايع مجلس نيز روي جزئيات آن كار
ميشود ،اما اجراي آن هنوز قطعي نيست».

وزير صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه
آيا با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كاال موافق
است ،ميافزايد« :خير ،با اجراي طرح عرضه خودرو
در بورس كاال موافق نيستم ،زيرا اجراي اين طرح كار
كارشناسي شدهاي نيست».
وي در پاس��خ به س��ؤالي مبن��ي بر اينك��ه براي
متعادلس��ازي قيمت خ��ودرو وزارت صمت چه
پيشنهادي بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد،
ميگوي��د« :همكاري خوبي بي��ن وزارت صنعت،
معدن و تجارت و كميسيون صنايع مجلس شوراي
اس�لامي وجود دارد ،طرح��ی وزارت صمت براي
قيمتگ��ذاري خودروها به مجل��س ارائه داده كه
كميسيون اقتصادي مجلس هم با آن طرح موافقت
كرده است ،بنابراين در انتظار فرصتي براي اجراي
اين طرح هس��تيم و اميدواريم با اجراي اين طرح
قيمتها بهتر شود».
وزير صنعت ،معدن و تج��ارت تأکید میکند« :در
اين طرح خودروها به دو گروه خودروهاي عمومي و

غيرعمومي (مث ً
ال خودرويي مانند دناپالس كه مشابه
دارد و عالوه بر كمپاني خارجي مشابه آن را شركت
داخلي نيز توليد ميكند) تقسيم ميشود .در مورد
جزئيات اين طرح با شوراي رقابت گفت وگو کردهایم
و در تعامل با مجلس هستيم كه اميدواريم اجراي آن
روي قيمتها تأثيرگذار باشد».
وي با بيان اينكه براي حل مشكالت قيمتگذاري
خودرو باي��د در كنار توليد داخل��ي واردات معقول
انجام ش��ود ،میگوید« :در اين صورت فضا رقابتي
ميشود ،توليد افزايش مييابد و قيمتها نيز كاهش
مييابد ».رزمحس��يني با بيان اينكه قيمتگذاري
دستوري توليد را افزايش نميدهد ،تصریح میکند:
«ظرفيت توليد خودرو در اي��ران بالغ بر 2ميليون
خودرو است و با اين ميزان توليد همه نياز داخل را
ميتوان تأمين كرد».
وي با بيان اينكه در يك مقطعي يك ميليون و 600
هزار خودرو در كشور توليد ميشد ،ميگويد« :در آن
زمان براي خريد خودرو وام پرداخت ميشد ،بنابراین
اين مسئله حاكي از آن است كه تقاضايي براي خودرو
نبوده است .شرايط تحريم باعثشده واردات خودرو
قطع شود ،لذا بازار خودرو رقابتي نيست».
وزير صنعت ،معدن و تجارت در خصوص آزادسازي
واردات خودرو میافزاید« :طبق برنامه بودجه امسال
واردات خودرو ممنوع اس��ت البته در اين مورد بايد
منتظر سياستهاي دولت بعدي و تصميمات آنها
ماند».
تأكي�د وزي�ر صمت ب�ر عرضه خ�ودروي
باكيفيت از سوی خودروسازان
همچنين وزير صمت در نشس��ت با مديران گروه
خودروس��ازي بهمن با تأکید بر ش��عارهای بهبود
کیفیت بر عرض��ه خ��ودروي باكيفيت از س��وی
خودروس��ازان تأكيد كرده و ميگويد« :مردم ايران
شايسته استفاده از خودروهاي باكيفيت باال هستند
و اين مهم بايد به عنوان يك سياست راهبردي مدنظر
همه شركتهاي خودروسازي باشد و در اين راستا
قدم بردارند .ش��ركتهاي خودروسازي بايد ضمن
افزايش توليدات خود ،براي ارتقاي س��طح كيفي
محصوالت توليدي خود اقدام كنند».
به نظر میرس��د ،هش��ت س��ال آزمون و خطا در
صنعت خودرو ،جز زمینگی��ر کردن صنعت و زیان
مصرفکننده هیچ عایدی نداش��ته است .از این رو
دولت آینده باید دور از شعارهای بهبود کیفیت و بازار
رقابتی ،نسخه بهتری برای این صنعت بپیچد.

۹۰درصد صادرات را فقط۴۵۰شركت انجام ميدهند

رئيس سابق سازمان توسعه تجارت :در  5سال گذشته ۱۷ميليارد دالر بازار صادراتي را از دست داديم
رئيس سابق سازمان توس�عه تجارت از عدم
توانمندس�ازي بنگاهه�ا در ح�وزه صادرات
انتقاد كرد و گفت :از ميان حدود ۱۲هزار شركت
حقوقي و فرد حقيقي كه ص�ادرات ميكنند،
حدود۴۵۰ش�ركت صادراتي هس�تند كه ۹۰
صادرات را در اختيار دارند و اين رقم بس�يار
كم است .بايد اين موضوع را در دستور كار قرار
دهيم كه تعداد اين شركتها را ساالنه به بيش
از هزار شركت افزايش دهيم كه مستلزم يك
برنامهريزي دقيق از سوي متوليان امر است.

محمدرضا مودودي در گفتوگو ب��ا ايلنا ،در مورد
وضعيت تجاري كشور اظهار كرد :شرايط امروز بسيار
خاصاست،تجربهتلخيراباتحريمهاياخيروشيوع
كرونا در بخش تجارت خارجي داشتيم كه منجر به
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افت شديد آمارها در سالهاي اخير به خصوص در
صادرات شد و شاهد آن هستیم كه در طول پنج سال
گذشته حدود 17ميليارد دالر از بازار خود را از دست
دادهايم و حدود7ميليارد دالر آن فقط مربوط به سال
 99بوده كه عدد بسيار بزرگي و بااهميتي است.
وي افزود :اگر دول��ت آينده ميخواه��د در ايجاد
اشتغال و توسعه درآمد ارزي تجربه موفقي كسب
كند بايد در اين بخش س��رمايهگذاري ،مديريت
و برنامهريزي جدي داشته باش��د .بخش زيادي از
بازاري كه در تحريم از دس��ت داديم به علت عدم
برقراري روابط بانكي و نداشتن پيمانهاي تجاري و
توجه بيش از حد به بازار داخلي بوده است.
ويباانتقادازنبودتمركزدرفرماندهيوتصميمگيري
تجارت غيرنفتي گفت :متأسفانه ما يك فرماندهي

واحد در بخش تجارت خارجي نداريم .تجربه چهار
سال گذشته نشان داد حتي در وزارت صمت هم كه
به هر حال متولي اصلي تجارت خارجي كشور است
چندان به اين مسئله اهميت داده نشده و شايد بتوان
گفت بزرگترين قرباني ادغام وزارت بازرگاني و وزارت
صنايع و معادن ،تجارت خارجي بوده است.
مودودي يادآور شد :در مورد توانمندسازي بنگاهها
هم ضعيف عمل كردهاي��م ،از ميان حدود ۱۲هزار
شركت حقوقي و فرد حقيقي كه صادرات ميكنند،
فقط حدود  450شركت صادراتي هستند كه 90
صادرات را در اختي��ار دارند و اين رقم بس��يار كم
است .بايد اين موضوع را در دستور كار قرار دهيم كه
تعداد اين شركتها را ساالنه به بيش از هزار شركت
افزايش دهيم كه مستلزم يك برنامهريزي دقيق از

سوي متوليان امر است.
وي افزود :ش��ايد يكي از بزرگترين موانع ما براي
تجارت خارجي كش��ور سياس��تهاي غلط ارزي
بوده كه باعث ش��ده كارتهاي اجارهاي جايگزين
شركتهاي بزرگ واقعي در فعل صادرات شوند كه
متأسفانه نه تنها برند تجاري ايران را خراب كردند،
بلكه مانع شدند بازار شركتهاي توانمند ما توسعه
پيدا كند و ما صادرات شفافي داشته باشيم و در عين
حال موجب فساد و خروج ارز از كشور شد .اين يك
تهديد جدي است كه اگر سياستهاي ارزي كشور
س��ازماندهي و با سياس��تهاي تجاري هماهنگ
نشوند ،در آينده ميتواند منجر به يك مصيبت تلخ
براي اشتغال ،سرمايهگذاري و توسعه درآمدهاي
ارزي كشور باشد.

افزایش3/5میلیون تنی محصوالت کشاورزی در  2استان

فاز دوم طرح  ۵۵۰هزار هكتاري مقام معظم رهبري با هدف افزایش تو لید محصوالت کشاورزی و کاهش مصرف آب در خوزستان و ايالم آغاز شد
س�رانجام فاز دوم طرح  ۵۵۰ه�زار هكتاري
مقام معظ�م رهب�ري در اس�تانهاي ايالم و
خوزستان بعد از دو سال معطلي تأمين اعتبار
ش�د و كارهاي مطالعاتي ان در وزارت نيرو و
مؤسسه جهاد نصر كليد خورد .مجري طرح،
زمان پايان يافتن پروژه را وابس�ته به ميزان
تأمين اعتبار ان ميداند و معتقد اس�ت :فاز
دوم طرح  550هزار هكتاري طي چهار تا پنج
س�ال آينده به طور كامل عملياتي میشود.

طرح احياي دش��تهاي ايالم و خوزستان در سال
 ۷۵با دستور رهبري در دستور كار دولت وقت قرار
گرفت ،اما در سال  ۹۲پس از پايان يافتن مطالعات
طرح و تخصيص اعتبار ،پروژه از سوی مؤسسه جهاد
نصر آغاز ش��د .طرح  550هكتاري احياي دش��ت
خوزستان و ايالم در دو فاز تعريف شد كه فاز يك آن
با موفقيت در سطح 295هزار هكتار و با تخصيص
اعتبار يك و نيم ميليارد دالري از صندوق توس��عه
ملي به بهرهبرداري رسيد .فاز اول طرح درسال 92
تأمين اعتبار شد كه از مجموع اعتبار تخصيص يافته
 1/4ميليارد د الر آن به وزارت جهاد كش��اورزي و
100ميليون دالر آن به وزارت نيرو داده شد.
مديرعامل مؤسسه جهاد نصر از دستاوردهاي فاز يك
طرح را افزايش سه و نيم ميليون تني ساالنه توليد
محصوالت كشاورزي در اس��تان ايالم و خوزستان
عنوان كرد و افزود :عالوه بر افزايش توليد محصوالت
كشاورزي براي 80هزار نفر نيز شغل مستقيم ايجاد
شد ،همچنين با اجراي اين طرح شاهد صرفهجويي
 770ميليون متر مكعب آب در استانهاي مذكور
بوديم .در سال  98كشاورزان تنها در كشت تابستانه
برنج در استان خوزستان500هزار تن از اين محصول
را توليد كردند كه درآمد حاصل از آن 5هزار ميليارد

تومان بود.
محمدج��واد صالحين��ژاد ،در نشس��ت خبري به
مناسبت سالروز تأسيس جهاد كش��اورزي درباره
اقدامات انجام ش��ده براي طرح  550هزار هكتاري
مقام معظم رهبري اظهار كرد :اجراي فاز دو ،حدود
دو سال در انتظار مصوبه دولت و تخصيص اعتبار بود.
براي اجراي فاز دوم طرح وزارت نيرو مكلف شد در
كوتاهترين زمان تخصيص آب را انجام دهد و ما نيز
موظف شديم طرحهاي مربوط به انتقال آن را مورد
مطالعه قرار دهيم.
صالحي ن��ژاد تصريح كرد :مجموع س��طح فاز دوم
255هزار هكتار است كه براي 231هزار هكتار آن
بحث تأمين آب حل شده است .وي با بيان اينكه150
ميليارد تومان براي مطالع��ات فاز 2اختصاص داده

شده است ،افزود :براي 140هزار هكتار آن مطالعه
آماده شده كه براي ادامه آن 150ميليارد تومان ديگر
در قانون بودجه لحاظ شده كه142ميليارد تومان آن
ابالغ شده است.
صالحينژاد ادامه داد 4 :هزار و  500ميليارد تومان
براي عمليات اجرايي آن در نظر گرفته شده كه هزار
و  700ميليارد براي وزارت نيرو و مابقي براي جهاد
نصر است .پيشبيني ميشود فاز دوم طرح550هزار
هكتاري طي چهار تا پنج سال آينده به طور كامل
عملياتي شود.
اجراي طرح شبكههاي آبياري مناطق غرب
و شمال غرب تا شهريور
صالحينژاد پ��روژه دومي كه همه اكن��ون در حال
اجرا در جهاد نصر اس��ت ،اجراي ش��بكه زهكشي

غرب و شمال غرب كشور در  10استان عنوان كرد
و افزود :اين پروژه از سال  93آغاز شده و هم اكنون
در حال اجراست.
وي ادامه داد :بر اساس تصميم هيئتدولت و شوراي
امنيت ملي مقرر شد در سطح 227هزار هكتار در
اراضي ايالم ،كرمانشاه ،كرمان ،استانهاي آذربايجان
غربي و ش��رقي ،اردبيل ،خراسان شمالي ،رضوي و
جنوبي و استان گلستان پروژه مذكور اجرايي شود.
صالحينژاد هدف اصلي اين پ��روژه را جلوگيري از
خروج آب از مناطق مرزي كشور دانست.
مديرعامل مؤسس��ه جه��اد نصر گفت :ت��ا پايان
شهريور ۱۴۰۰طرح ش��بكههاي فرعي آبياري و
زهكشي مناطق غرب و شمال غرب كشور به طور
كامل اجرايي ميش��ود .تاكنون ۷۷هزار هكتار از
اين طرح به بهره برداري رسيده و ۲۵هزار هكتار
ديگر تا پايان تيرماه اجرايي ميشود و ۱۰۰هزار
هكت��ار باقيمانده نيز ت��ا پايان ش��هريور به بهره
برداري ميرسد .صالحينيا افزود8 :ميليارد دالر
از محل صندوق توسعه ملي به اين امر اختصاص
داده ش��د و از س��ال  ۹۳تاكنون پيش��رفتهاي
ذكر ش��ده به دس��ت آم��ده اس��ت .از مهمترين
دستاوردهاي اين طرح افزايش بيش از  5ميليون
تني محصوالت زراعي و همچنين ايجاد اشتغال
براي ۲۰۰هزار نفر است.
وی با اشاره به اجراي طرح جلوگيري از انتشار گرد و
غبار در استانهاي جنوبي كشور افزود :وزارت جهاد
در اين طرح جلوگيري و تثبيت عرصههاي منش��أ
گرد و غبار را به عهده گرف��ت و مطالعات اين كار به
انجام رسيد كه براساس آن هفت كانون بحراني در
خوزستان در سطح۳۵۰هزار هكتار شناسايي شد كه
يكي از اين هفت كانون فوق بحراني بود.
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