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اقتصاد

تیغ نوسانات ارز بر واردات دام

نوسانات ارزی و به صرفه نبودن واردات دام
ریگی
بــرای واردکنندگان مشکل اساسی در راه
واردات دام به استان است که استان و کشور را با کاهش
تولید گوشت مواجه کــرده اســت .به گزارش«سیستان
وبلوچستان» ،استاندار روز گذشته در جلسه کمیسیون
برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استان که در سالن جلسه استانداری برگزار شد ،گفت:
با توجه به این که هنوز بستر توسعه کالن در سیستان و
بلوچستان فراهم نیست و توسعه هر استانی توسط خود
مردم اتفاق می افتد ،به دلیل مشکالت در این استان و این
که مردم به دالیل مالی امکان مشارکت ندارند ،زمینه های
توسعه نسبت به دیگر نقاط کشور کم رنگ اســت .سید
«دانیال محبی» افزود :در صورت رفع مشکالت ارزی می
توان از دیگر کشورها دام وارد و گوشت مورد نیاز استان و
کشور را تامین کرد .وی تصریح کرد :باید از کسانی که در
منطقه جنوب ،به ویژه چابهار در واردات دام از طریق دریا و
کشور های دیگر از تــوان مالی ،تجربه و تخصص خوبی
برخوردار هستند دعوت و آن ها را به واردات دام زنده
تشویق کرد تا از این طریق نیاز استان و کشور به گوشت
تامین شود .وی اظهار کرد :باید از ظرفیت مرز به ویژه دریا
بیشتر استفاده کرد و از افــرادی که سابقه وارادت دام و
تامین گوشت استان و کشور را دارند و از سرمایه و تخصص
خوبی برخوردار هستند ،دعوت شود ،زیرا استان و کشور به
حضور آن ها در این صحنه نیاز دارد .وی بیان کرد :برای
رفع مشکل واردات دام و کمبود گوشت گرم استان و کشور
باید از ایده های مختلف استفاده کرد ،باید در جلساتی که
با مسئوالن ارشــد دولــت و بانک مرکزی در تامین ارز
واردکنندگان دام دنبال می شود موضوع تا رسیدن به
نتیجه پیگیری شود .محبی افزود :همه مسئوالن استانی
مرتبط با این موضوع باید با پیگیری های مستمر و مکاتبات
از مسئوالن دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور و دیگر
مسئوالن از ظرفیت ورود دام و اختصاص ارز دولتی و
کمک بــرای رفع این مشکل درخواست حمایت داشته

مدیر آب و خاک سازمان جهاد
کشاورزی اعالم کرد:

صورت رفع موانع عالوه بر تامین گوشت مورد نیاز استان
و کشور بیش از  11هزار نیرو نیز اشتغال پیدا می کنند.
وی تصریح کرد :در جلسات متعددی که در وزارت جهاد
کشاورزی برگزار شد ،پیشنهاد اختصاص ارز دولتی به
وارد کنندگان دام و تشویق آن ها برای واردات داده شد
که برای اجرای آن نیاز به یک عزم ملی است .وی بیان
کرد :واردات دام برای وارد کننده مقرون به صرفه نیست
و رغبتی برای آن دیده نمی شود ،بر این اساس اولویت
ما اختصاص ارز دولتی برای واردات دام و قرار دادن در
ردیف  25کاالی اساسی اعالم شده دولت است.

سرمایه گذاری  300میلیارد تومانی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  :پیشنهاد اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگان دام و تشویق آن ها برای واردات داده شد

باشند ،بنابراین جلسات باید تا وصول و رفع مشکل واردات
دام ادامه داشته باشد تا به نتیجه برسد.

لزوم قرار دادن گوشت در ردیف کاالهای اساسی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
هم گفت :مشکل دام زنده به استان به دلیل توجیه پذیر
نبودن واردات با توجه به نوسانات ارزی است ،با توجه به
این موضوع دولت باید ارز دولتی در اختیار واردکنندگان
دام قــرار دهــد تا ایــن مشکل رفــع شــود« .علیرضا نــورا»
افزود :با پیگیری های انجام شده و جلساتی که با معاونت
بازرگانی کشور و مسئوالن بانک مرکزی انجام شد ،به
لحاظ مشکالتی که بــرای وارد کننده ایجاد می شود
درخواست کردیم از واردکنندگان دام ،مدارکی را که در
پاکستان صادر می شود ،دریافت نکنند و توجه آن ها به
مدارک صادر شده داخل کشور باشد ،تکمیل اسناد برای
رفع ارز دولتی به واردکنندگان در دست پیگیری و رفع
شدن است و تنها راه حل آن قرار دادن گوشت در ردیف
اول  25کاالی اساسی کشور است.

 300هزار راس دام ،نیاز امسال استان است

رئیس سازمان جهاد کــشــاورزی نیز گفت :سیستان و
بلوچستان ظرفیت های عظیمی برای تولید گوشت دارد
و قادر به تولید  90هزار تن گوشت گرم در استان و عرضه
آن در کشور است ،اما به دلیل نوسانات ارزی این موضوع
در سال های گذشته با توجه به سیاست گــذاری های
برخی مسئوالن دولتی دایم در حال تغییر بود بنابراین
دولت باید اقدام موثری برای تولید 200هزار تن گوشت
گرم مورد نیاز مردم استان و کشور انجام دهد و حمایت
بیشتری داشته باشد« .مجتبی پیری» افــزود :در سال
های گذشته بیش از  70هزار راس دام زنده وارد استان
می شد اما امسال که به واردات  300هــزار راس دام
برای تامین گوشت مردم ،نیاز داریم با مشکالت مرزبانی،
گمرکی و بازارچه های مرزی مواجه هستیم .وی اضافه
کرد :نوسانات ارزی اجازه واردات دام زنده را از ما گرفته
است به طوری که فقط در شش ماهه نخست امسال 10
هزار راس دام وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته کاهش زیادی پیدا کرده است .وی ادامه داد :در

دبیر کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه
با قاچاق کاال و ارز استان هم گفت :درباره هویت دار کردن
گاو و شتر در استان اقدامات خوب و شاخصی انجام شده
که در هیچ استانی انجام نشده است .برای مبارزه با قاچاق
کاال و ارز هم اقدام هوشمندانه ای باید دنبال شود و فقط
به نظارت اکتفا نشود« .مجتبی محبی» افزود :با استفاده
از ابزارهای نظارتی سیستمی میزان قاچاق کاهش پیدا
کــرده اســت .چند اقــدام موثر در این بــاره انجام شد که
سهولت واردات دام از مرز از  21روز به پنج روز قرنطینه و
برخورد با مافیای قاچاق از آن جمله است .وی ادامه داد:
در سال  18 ،92هزار و  205راس کشفیات دام قاچاق
داشتیم که این رقم در سال  93به سه هزار راس رسید .با
وجود خروج دام در برخی استان ها و ارائه مجوز برای این
موضوع متاسفانه هنوز مجوزی در این باره در سیستان و
بلوچستان صادر نشده است .برخی سیاست های اتخاذ
شده از سوی وزارت خانه ها سبب آسیب رساندن به دام
ها شده است و برخی اقدام به ایجاد کشتارگاه های غیر
قانونی و غیر بهداشتی در پاکستان کردند .محبی افزود:
 300میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در حوزه
دام ،سرمایه گذاری شده است که نیاز به کمک و حمایت
بیشتری از سوی دولت دارد.

 1925رشته قنات استان
تحت تاثیر خشکسالی

معاون استاندار:
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رفع شدن است
و تنها راه حل
آن قرار دادن
گوشت در ردیف
اول  25کاالی
اساسی کشور
است

 130هزار خانوار از سبد کاال بهره مند می شوند
دومــیــن دور تــوزیــع ســبــد کــــاال ،ویــژه
گروه اقتصاد
مددجویان نهادهای حمایتی همزمان با
دیگر نقاط کشور در استان آغاز شد .مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به خبرنگار ما گفت :در این مرحله  130هزار و
 200خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول دریافت

سبد کاال هستند ،از این تعداد  91هزار خانوار متعلق به
کمیته امداد امام خمینی (ره) و مابقی مددجویان بهزیستی و
موردی بهزیستی هستند« .مهرداد جهاندیده» افزود :ارزش
مادی این سبد غذایی برای خانواده کامل پنج نفره 130
هزار تومان و برای خانوار شش نفر و باالتر 145هزار تومان

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﺑﺮا ﺷﺮﺖ در ﻗﺮﻋﻪﺸ ﺑﺎﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ:

راس ١٢:٠٠ﺷﺐ

.

ﭘﺎﯾﺎنﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﻫﺎ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ــ از ﻃﺮﻓــﺪاران ﺑﺨــﺶ ﺳــﺮﮔﺮﻣ ،ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎره ﻫﻤــﺮاه
 ٠٩١٥٨...٠٨١ﭼﻨﻴــﻦﭘﻴﺎﻣارﺳــﺎلﺮدﻧﺪ»:ﺑﺎﺳــﻼمو
ﺧﺴﺘﻪﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.ﻣﻦﺳﺎﺖروﻫﻢﺧﻮﻧﺪموﻟﭼﻴﺰﻣﺘﻮﺟﻪﻧﺸﺪم٬
ﻣﺜﻼﻣﻬﻠﺖارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦﺗﺎﭼﻪزﻣﺎﻧﻫﺴﺖ؟«

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

است ،مشموالن می توانند به تناسب اعتبار اختصاص یافته
در کارت یارانه سرپرست خانوار نسبت به دریافت اقدام کنند.
وی ادامه داد :مردم برای دریافت بسته های غذایی خود می
توانند به فروشگاه های زنجیره ای و تحت قرارداد وزارت رفاه
مراجعه کنند .این سبد کاالیی شامل اقالمی نظیر گوشت

درﭘﺎﺳﺦاﻦﻋﺰﺰﻋﺮضﻣﻨﻢﻪ:
»ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻪدرﻫﻔﺘﻪﻫﺎﮔﺬﺷﺘﻪدﺪهﺷﺪه،ﻫﻤﻴﺸﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت،ﻫﻤﺮاهﺑﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎروزﺑﻌﺪﻣﻨﺘﺸﺮﻣﺷﻮد.
ﺗﻌﺪادﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬازﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺑﺨﺶﺳــﺮﮔﺮﻣﻪﺑﻪﻧﺴﺨﻪ
ﺎﻏﺬروزﻧﺎﻣﻪدﺳﺘﺮﺳﻧﺪارﻧﺪ،ازﻃﺮﻖوبﺳﺎﺖروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنﺑﻪﻃﻮرراﮕﺎنﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎروزاﻧﻪراﻣﺑﻴﻨﻨﺪوﺑﻪ
آنﻫﺎﭘﺎﺳــﺦﻣدﻫﻨﺪ.وبﺳــﺎﺖﻫﻢﻣﻌﻤﻮﻻﻧﺰد¯ﺳــﺎﻋﺖ
١٢:٠٠ﺷﺐﺑﻪروزرﺳــﺎﻧﻣﺷــﻮد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻦﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻦ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت،ﻋﻤﻼﻧﺒﺎﺪﭘﻴﺎﻣراﻪﺑﻌﺪازﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ
ﺻﺤﻴﺢﺑﻪدﺳﺖﻣﺎنرﺳﻴﺪهاﺳﺖدرﻗﺮﻋﻪﺸﺷﺮﺖدﻫﻴﻢ.
از ﺷــﻤﺎ و دﮕﺮ ﻋﺰﺰان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿــﺎ دارﻢ ﻗﺒﻞ از ﺳــﺎﻋﺖ
١٢ﺷﺐﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢراارﺳﺎلﻨﻴﺪﺗﺎﻣﺸﻠﺑﺮاﺷﺮﺖدر
ﻗﺮﻋﻪﺸﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻴﺪ«.

قرمز  ،گوشت مرغ  ،برنج  ،تخم مرغ ،ماکارونی  ،حبوبات،
لبنیات  ،روغن ،خرما و رب است .به گفته وی ،همه فروشگاه
های تحت قــرارداد باید بدون دریافت هیچ نوع کارمزدی
نسبت به تحویل کاالی مورد تقاضای مشموالن به ارزش
مجموع تراکنش های انجام شده اقدام کنند.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ازﺑﺮﻧﺪﮔﺎناﺷﺘﺮا¸روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﻫﻢﺗﻮﺿﻴﺢدادهاﻧﺪﻪ
ﻫﻢاﻨﻮنﻣﺸﺘﺮ¸درﺎﻓﺖروزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﻫﺴﺘﻨﺪودرﺧﻮاﺳﺖ
ﺮدﻧﺪ ﻪ در ﻋﻮض ،ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪ ﺟﺎﺰه را ﺗﻘﺪﻢﺷﺎن ﻨﻴﻢ .در
ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﺪﻋﺮضﻨﻴﻢ:ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ¯ﺟﺎﺰهﻧﻘﺪ٥٠ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧ
و¯ﺟﺎﺰهﻏﻴﺮﻧﻘﺪاﺷﺘﺮا¸روزﻧﺎﻣﻪﺧﺮاﺳﺎنﺗﻘﺪﻢﺑﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪﻪﮔﺮﭼﻪﺟﺎﺰهﺳﻨﮕﻴﻨﻧﻴﺴﺖاﻣﺎﻫﺪﻪاﺑﻪرﺳﻢ
ﺎدﺑﻮداﻦﻣﺴﺎﺑﻘﺎتاﺳﺖ.ﺣﺎﻻﻪﻗﺮﻋﻪﭼﻨﻴﻦﺗﻌﻴﻴﻦﺮدهﻪ
ﺷﻤﺎﺑﺮﻧﺪهاﻦﺟﺎﺰهﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﻴﻢﻧﺸﺎﻧاز
دوﺳﺘﺎنﺎاﻗﻮامﺗﺎنراﺑﻪﻫﻤﺎرانﺑﺨﺶاﺷﺘﺮا¸ﺑﺪﻫﻴﺪﺗﺎاﻦ
ﻫﺪﻪﺗﻘﺪﻢاﺸﺎنﺷﻮدوﻧﻈﻢﻗﺮﻋﻪﺸﭘﺎﺪارﺑﻤﺎﻧﺪ.انﺷﺎءا...
ﺑﺎزﻫﻢﺑﺮﻧﺪهﺟﻮاﺰﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﺧﺮاﺳﺎنﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ¯ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸÃآنﺑﺎﺪ»¯ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻤﺮﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ 
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ (
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪا ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮا ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا ﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

حاکمیت دو دهه خشکسالی هزار و
ذوالفقاری
 925رشته قنات استان را تحت
تاثیر قرار داده است و  60درصد آن با کم آبی بسیار
شدید مواجه اســت .مدیر آب ،خــاک و امــور فنی
مهندسی سازمان جهاد کشاورزی به خبرنگار ما
گفت :از دو منبع اعتباری ملی و استانی در بودجه
امسال  100میلیارد تومان اعتبار برای حوزه آب و
خاک استان مصوب شده است که از این میزان 55
میلیارد تومان اعتبار ملی و  45میلیارد تومان اعتبار
استانی است«.محمد حسن یادگارزایی» افــزود:
قسمت اعظم اعتبارات ملی به اجرای سیستم های
آبیاری نوین اختصاص می یابد ،از  55میلیارد
تومان اعتبارات ملی  44میلیارد تومان مربوط به
آبیاری تحت فشار است که از ابتدای امسال هفت
میلیارد تومان آن به صورت نقدی و اسناد خزانه
تخصیص پیدا کــرده اســت.وی ادامــه داد :اولویت
دوم ،احــیــای قــنــوات اســت ،پنج میلیارد و 500
میلیون تومان از اعتبارات ملی و چهار میلیارد و
 500میلیون تومان از اعتبارات استانی به مرمت و
بازسازی قنوات اختصاص پیدا کرده است ،برای
الی روبی شبکه ها ،چاهک ها و استخرها و خرید
تجهیزات هم از اعتبارات استانی استفاده می شود.
وی با بیان این که در مجموع  10میلیارد تومان به
بازسازی قنوات اختصاص یافته است اذعان کرد:
حاکمیت دو دهه خشکسالی هــزار و  925رشته
قنات استان را تحت تاثیر قــرار داده است از این
میزان  60درصــد قنوات استان با کم آبی بسیار
شدید مواجه است .اعتبارات قنوات جزو اعتبارات
شاخص استانی است و از طرف سازمان مدیریت و
برنامه ریــزی قــول داده شد که امسال اعتبارات
بیشتری به این حوزه اختصاص پیدا کند.وی اظهار
کــرد :بر اســاس اعتبارات مربوط به آبیاری نوین،
امسال پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی به آبیاری
تحت فشار مجهز می شود .به گفته وی ،در  21سال
گذشته  33هــزار هکتار از اراضــی کــشــاورزی به
سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده که البته طی
چهار سال گذشته جهش خوبی داشته است و این
طرح هر سال در سه تا شش هــزار هکتار از زمین
های کشاورزی اجرا شده ،در حالی که قبل از آن
سالیانه میان  500تا هــزار هکتار از اراضــی به
سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می شد.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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