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وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از ایستگاه متروی فرودگاه مهرآباد:

 3فرودگاه دیگر کشور به مترو وصل می شوند

عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی
ضمن بازدید از از ایســـتگاه مترو فرودگاه
مهرآبـــاد از تأســـیس شـــرکت قطارهای
حومـــهای گرفتـــه تـــا ورود تاکســـیهای
هیبریدی به این فرودگاه خبر داد.
او در ایـــن بازدیـــد با بیـــان اینکه ما
بهدنبال اتصال ترمینالهای فرودگاهی
بـــه شـــبکههای متـــرو درون شـــهری
هســـتیم ،گفت :با اتصال ترمینالهای
فرودگاهـــی و مترو و همچنین توســـعه
حمل ونقـــل عمومـــی و ارتبـــاط آن با
شـــبکه قطارهای درون شـــهری حجم
خودروها در حد فاصل حومه شهرها و
کالنشهرها به ریل منتقل میشود .وی
اظهار کـــرد :وزارت راه و شهرســـازی در
حال تالش برای اتصـــال ترمینالهای
فرودگاهـــی بـــه خطوط متـــرو در درون
شهرها است ،بهطوری که فرودگاههای
مهرآباد و مشـــهد به شـــبکههای مترو
درون شـــهری متصـــل شـــدهاند و
فرودگاههای اصفهان ،شیراز و تبریز نیز
در راستای دسترسی به یک حمل ونقل
یکپارچه به شـــبکه حمـــل و نقل مترو
متصلمی شوند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال توســـعه
حمل ونقل حومهای و یکپارچهسازی آن
با مترو درونشهری هستیم ،گفت :علت
ن کار انتقـــال حجم خودروهـــا در حد
ایـــ 
فاصل حومه شهرها و کالنشهرهاست که
مانند حـــد فاصل تهران -کـــرج ،تهران-
گرمسار و تهران -قم منتقل شوند.

ëëتوســـعه شـــبکه ریلـــی از محـــل
صرفهجویی انرژی
وزیـــر راه و شهرســـازی از تأســـیس
شرکت قطارهای حومهای در سال آینده
خبـــر داد و گفت :این مســـأله در برنامه
م اکنون
ششم توسعه تصویب شده و ه 
در حـــال پیگیـــری اســـت .آخونـــدی در
ادامه به مســـأله نوســـازی واگنها اشاره
کرد و گفـــت :طبق ماده  ۱۲قانون دائمی
برای رفـــع موانع تولید دولت مصوبهای
طـــرح کرده کـــه ســـرمایهگذار در صورت
ســـرمایهگذاری برای توسعه شبکه ریلی
از محـــل صرفهجویی انرژی از ســـود آن
بهرهمندشوند.
این مقام مســـئول با اشـــاره به سهم
 ۶۰درصـــدی صرفهجویـــی در صـــورت
ســـرمایهگذاری در حمـــل ونقـــل ریلـــی
خاطرنشـــان کـــرد :میـــزان صرفهجویی
انجـــامشـــده از طریق ســـرمایهگذاری در
حمل ونقلی ریلی به خود سرمایهگذار باز
میگردد که این مسأله از طریق قراردادی
که وزارت راه وشهرســـازی و وزارت کشـــور
برای راهآهن و مترو با وزارت نفت منعقد
شـــده حمایـــت الزم را از ســـرمایهگذار و
بخشخصوصیمیکنند.
ëëورود تاکسیهای هیبریدی به فرودگاه
مهرآباد
وزیر راه و شهرسازی در ادامه بازدید از
فرودگاه مهرآباد از محوطه ترمینالهای
یک و دو بازدیـــد کرد و از بهرهبـــرداری از
اقدامـــات عمرانـــی انجام گرفتـــه در این

رکورد صادرات لبنیات در سال95

معاون وزیر کشـ ــاورزی از رکوردشـ ــکنی صادرات شـ ــیر و لبنیات در سـ ــالجاری
خبر داد و گفت :مشـ ــوق صادراتی  ۲۰۰میلیارد تومانی که پیش از این پیگیریهای
الزم بـ ــرای تأمین منابع مالی آن انجام شـ ــده بود ،تخصیص پیدا کـ ــرده و بزودی
پرداخت میشـ ــود .حسنی رکنی به ایسنا ،اظهار کرد :امسال صادرات انواع لبنیات
به ۳۰کشور مختلف از مرز  ۷۵۰هزار تن در  ۱۱ماهه امسال عبور کرد که ارزشی بالغ
بر ۶۸۳میلیون دالر داشته است ،این در حالی است که سال گذشته صادرات انواع
لبنیات به  ۶۰۰هزار تن رسـ ــیده بود.وی افزود :اخیراً بازار روسیه برای لبنیات ایرانی
کشش مناسبی پیدا کرده و تقاضا در این راستا افزایش پیدا کرده است .به گونهای که
 ۳۷۰۰تن شیرخشک طی هفته گذشته به این کشور صادر شد و  ۲۰۰۰تن دیگر نیز
تقاضای جدید وجود دارد که بزودی آن را صادر میکنیم.

گزیده

ایرنا

دور تـــا دور فروشـــگاه ،با نقـــش و نگارهای مختلف
پوشـــیده شـــده اســـت .گلهای تو در تو ،شکلهای
هندسی و رنگهای متنوع ،همه جا را دربرگرفتهاند.
چند مشـــتری ،تخته فرشهای مختلـــف را کنار میزنند و مشـــغول انتخاب
فرشی برای اتاق خواب هستند .روی یکی از فرشها ،نقش و نگاری قرار ندارد
و اصطالحاً ،اسپرت اســـت« :این یکی گرانتر از آن طرح گلیم هاست .فرش
6متری 500،هزار تومان است .کار ترک است و قیمت بیشتری دارد ».در همین
فروشگاه ،فرشهای کوچک ایرانی با طرح گلیم 300 ،هزار تومان قیمت دارد.
بازار جنس خارجی ،حتی به اصیلترین کاالهای ایرانی هم رحم نکرده است.
در صورتی که فرش ،شـــناخته شدهترین کاالی ایران در جهان است ،حتی در
راهروهای سازمان ملل نیز دو تخته فرش ایرانی هدیه شده از محمدمصدق
و جواد ظریف قرار گرفته اســـت .یکی از فروشندگان فرش در میدان هفت تیر
تهران میگوید«:شاید خیلی از کاالهای داخلی از نظر کیفیت ایراد داشته باشد،
اما فرشهای ایرانی را چه از نظر طراحی و چه از نظر کیفیت ،اصالً نمیشود با
خارجیها مقایسه کرد .مردم هم این را خوب میدانند .اما آنقدر این فرهنگ
جا افتاده که جنس خارجی بهتر است ،گاهی مشتریها سراغ نمونه خارجی
را میگیرند .البته اگر کســـی پولش به فرش دستباف برسد ،هرگز چیز دیگری
نمیخرد».
ëëوضعیت تولید و صادرات فرش ایرانی چطور است؟
«تحریمهـــا علیه ایران تماماً درباره نفت بود .درســـت اســـت؟ اما واقعیت این
اســـت که تحریمهای بینالمللی علیه ایران اثرات مخربی در دومین محصول
صادراتی پرقدرت این کشـــور گذاشـــت :یعنی فرش!» مجلـــه نیوزویک ،چنین
روایتی از وضعیت فرش ایرانی داشـــته اســـت .به گزارش این مجله ،ایران یکی
از قدیمیترین تمدنهای بزرگ دنیا اســـت و فرش ایرانی داســـتانهای زیادی
را بازگـــو میکنـــد .حمید کارگر ،رئیـــس مرکز ملی فرش ایـــران درباره وضعیت
سالهای اخیر فرش ایرانی میگوید«:از سال  90تا  ،93صادرات ما متأثر از عوامل
متعدد داخلی و خارجی و نیز افزایش قیمت تمام شده فرش و رکود اقتصادی
در بخشی از بازارهای خارجی و ناآرامیهای سیاسی و نیز اشباع شدن بعضی از
بازارهای سنتی ،کاهش یافت ».تحریمها تجارت فرش را در ایران تحتالشعاع
قرار داده است .درآمد حاصل از صادرات فرش ایرانی از حدود یک میلیارد دالر
در سال  2000کاهش پیدا کرده و به  300میلیون دالر در سالجاری رسیده است.
همچنین در داخل کشور خرید و فروش فرش حدود  700تا  800میلیون دالر در
ســـال است .تحریم فرش در واقع به طور مستقیم فرهنگ ایران ،سنت و مردم
عادی را هدف قرار داده بود1.5 .میلیون بافنده ،استادان رنگ ،تولیدکننده نخ و
طراحان به فرش وابسته هستند و با آن امرار معاش میکنند.
حجت قراگزلو ،کارشـــناس حوزه فرش و مدیرعامل یکی از برندهای داخلی
فرش نیز چنین روایتی از وضعیت کســـب و کارشـــان ارائـــه میدهد«:تا قبل
از تحریمها و ســـالهای اخیر روزی  ۷تا ۸هـــزار متر گلیم تولید میکردیم که
این رقم در اوضاع فعلی به زیر نصف این آمار هم رســـیده اســـت ،چون اگر
تا همین چند ســـال پیش  ۵۰۰دار قالی فعال داشـــتیم ،االن فقط  ۵دار قالی
فعـــال داریم .ســـه مجموعه بزرگ که در هر کدام تـــا ۳۰نفر کار میکردند به
یک کارگاه کوچک با ۱۱نفر تقلیل یافته است ».در چنین شرایطی ،راهی بجز
حمایت بیشتر از این صنعت و هنر اصیل برای بازپس گرفتن سهم بازارهای
جهانی و خرید فرشهای ایرانی ،وجود ندارد.

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëوزارت راه و شهرسـ ــازی در حـ ــال تـ ــاش بـ ــرای اتصـ ــال
ترمینالهایفرودگاهیبهخطوطمترودردرونشهرهااست
ëëبا متغیر شـــدن قیمتهـــای بلیت هواپیما ما شـــاهد
فروش بلیـــت به قیمت  ۵۰هـــزار تومـــان در زمان اوج
سفرها نیز بودهایم
ëëبزودی تحوالت بزرگ در فرودگاههای کشور رخ خواهد
داد

فرودگاه با حضور ریاست جمهوری خبر
داد .وی در ادامـــه بـــه تعمیـــر و مرمـــت
ترمینالهای فرودگاه مهرآباد اشـــاره کرد
و گفت :ترمینـــال فـــرودگاه مهرآباد باید
همواره در بهترین وضعیت قرار داشـــته
باشـــد اکنون فضای ترمینال نســـبت به
گذشته بهتر شـــده و ازدحام مسافر مثل
سابقنیست.
آخونـــدی اقدامـــات عمرانـــی انجام
شـــده در خصوص باندهای فرودگاهی را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :امیدواریم این

اقدامـــات با حضـــور ریاســـت جمهوری
رونماییشود.
آخوندی از ورود تاکسیهای هیبریدی
به ناوگان تاکســـیرانی فـــرودگاه مهرآباد
خبر داد و گفت :هدف از ورود تاکسیهای
هیبریـــدی به نـــاوگان خدماتی فـــرودگاه
مهرآباد کاهش آلودگی زیست محیطی
اســـت .وی افزود :در ایـــن دولت ما اقدام
به جداســـازی باند برخاســـت از نشست
به منظور کاهـــش تأخیرات نوبت دهی و
افزایش دقت کردهایم.

قصابیها عامل گرانی گوشت قرمز

رئیـ ــس مجمع ملـ ــی صادرکنندگان
دام زنده کشور علت گرانی گوشت قرمز
در کشـ ــور را قصابیها دانست و گفت :با
اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت
امـ ــور دام بایـ ــد هـ ــر کیلوگـ ــرم گوشـ ــت
گوسفندی با نرخ مصوب  315هزارریال
عرضه شـ ــود و عرضه گوشـ ــت با نرخی
بیشترتخلفاست.
منصـ ــور پوریـ ــان به ایرنـ ــا ،افـ ــزود :از
ابتدای بهمن مـ ــاه امسـ ــال دام زنده به
وفور و با قیمت  130تـ ــا  140هزارریال به
قصابیها عرضه شد تا با قیمت مناسب
 290تا  300هزار ریال در اختیار قصابیها
و در نهایت با قیمـ ــت  315هزارریال در
اختیارمصرفکنندگانقرارگیرد.
پوریان اظهارداشـ ــت :اما متأسـ ــفانه
بعد از خروج گوشـ ــت قرمز از قصابیها
این اتفـ ــاق نمیافتد و گوشـ ــت قرمز به
شـ ــکل الشـ ــه و تفکیکی بـ ــا قیمتهای
بـ ــاال عرضـ ــه میشـ ــود .وی اضافـ ــه کرد:
قصابیها روی هرکیلوگرم گوشت قرمز
بویژه گوسفندی بین  100تا  120هزارریال
سود دریافت میکنند.
ایـ ــن مقـ ــام مسـ ــئول تصریـ ــح کرد:
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی
تالش دارد با اقداماتی همچون چهارتکه
کردن الشـ ــه ،بسـ ــتهبندی و درجهبندی
گوشـ ــت قرمز از گران فروشی قصابیها

جلوگیـ ــری کنـ ــد به طـ ــوری کـ ــه قیمت
هرکیلوگرم گوشت میش  250هزارریال؛
بـ ــز  260هزارریـ ــال و بـ ــره  315هزارریال
عرضه شود.وی با بیان اینکه قصابیهای
خارج از کشور مانند قصابیهای ما عمل
نمیکننـ ــد و تمامـ ــی قطعات گوشـ ــت
با قیمـ ــت مصوب و مشـ ــخصی عرضه
میشـ ــود ،گفت :تفکیک قیمتی گوشت
قرمز همچـ ــون ران ،گردن ،سردسـ ــت و
ماهیچه و غیره معنی ندارد و باید تمام
قطعـ ــات گوشـ ــت قرمز بـ ــا قیمتهای
مصوب عرضه شود.به گفته پوریان ،برای
تنطیم بازار گوشت قرمز از ابتدای بهمن
ماه تاکنون  87هزار الشـ ــه گوسفندی به
شـ ــکل چهار تکه در تهران عرضه شده و
این امر در ایام نوروز و سال آتی نیز ادامه
دارد .وی با تأکید براین که قیمت گوشت
قرمز در سـ ــال آینـ ــده کاهـ ــش مییابد،
اضافه کرد :طبق برنامـ ــه معاونت امور
دام بـ ــرای سـ ــال  300 ،96هـ ــزار الشـ ــه
گوسـ ــفندی چهارتکـ ــه ،بسـ ــتهبندی و
درجهبندی شـ ــده به بازار تهران عرضه
میشـ ــود تـ ــا از گرانفروشـ ــی قصابیها و
عرضه تفکیکی گوشت جلوگیری شود.
ëëقصابیهـــای متخلـــف تعزیرات را
نادیده میگیرند
رئیس شورای تأمین دام کشور با بیان
اینکه تعزیرات به شـ ــکل گسـ ــترده وارد

ëëرشد  19درصدی جابه جایی مسافر با
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
وزیـــر راه و شهرســـازی همچنیـــن به
میزان جابهجایی مســـافر در سال گذشته
اشـــاره کـــرد و گفـــت :در ســـال  ۹۴حدود
۴۹میلیون مســـافر جابهجا شـــدهاند و در
۱۱ماهه ســـالجاری به غیر از اســـفند ماه
۵۲میلیون و ۶۰۰هزار نفر جابهجا شدهاند
که در مقایســـه با مدت مشـــابه سال قبل
در بخش داخلی  ۱۹درصد رشـــد نشـــان
میدهد .آخونـــدی با بیـــان اینکه میزان
تقاضا در حوزه حمل و نقل هوایی نسبت
به گذشته زیاد شـــده است ،تصریح کرد:
برخـــی از علل این افزایش تقاضا ناشـــی
از آزادســـازی قیمت بلیتها بوده است.
به طوری که قیمت بلیـــت در اوقات غیر
پیک کاهش مییابد و در زمان پیک سفر
رو به افزایش میرود .وی خاطرنشان کرد:
بـــا این اقدام امکان اســـتفاده از هواپیما و
میزان بهـــرهوری افزایش یافته اســـت .با
متغیر شـــدن قیمتهای بلیت هواپیما
ما شاهد فروش بلیت به قیمت  ۵۰هزار
تومان در زمان اوج سفرها نیز بودهایم.
آخوندی با بیان اینکه تحوالت بســـیار
خوبـــی در فـــرودگاه مهرآبـــاد بـــرای رفاه
مسافران و تسریع تردد آنان صورت گرفته
اســـت ،گفت :بزودی تحـــوالت بزرگ در
فرودگاههـــای کشـــور رخ خواهـــد داد .وی
گفت :دسترسی معلوالن و سالمندان در
فرودگاهمهرآبادوسایرفرودگاههاافزایش
یافتهاست.
عمل شده اسـ ــت ،گفت :با توجه به ایام
نوروز و گرانفروشـ ــی برخـ ــی از قصابیها
سـ ــازمان بازرسـ ــی و سـ ــازمان تعزیزات
کشور وارد عمل شدهاند تا با قصابیهای
متخلـ ــف برخورد کنند .به گفتـ ــه وی ،در
همین راستا سـ ــازمان تعزیرات کشوری
اقدام بـ ــه جریمـ ــه نقـ ــدی قصابیهای
متخلف کرده اسـ ــت اما این اقدام کافی
نیسـ ــت زیـ ــرا قصابیهـ ــای متخلـ ــف با
پرداخـ ــت جریمه به طور مجـ ــدد اقدام
به گرانفروشـ ــی میکنند .رئیس مجمع
ملی صادرکنندگان دام زنده کشور ادامه
داد :سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی
کشـ ــور در نظر دارند پس از شـ ــب عید و
ایام نوروز برای جلوگیری از گرانفروشی با
قصابیهای متخلف برخورد و در صورت
نیاز اقدام به پلمب این واحدها کنند.
ëëعرضـــه گوشـــت مـــاده حذفـــی
در قصابیها تخلف است
پوریان گفت :متأسفانه گوشت ماده
حذفی در اکثر قصابیها عرضه میشود
که بیکیفیت اسـ ــت و باید این گوشـ ــت
به مصارف صنعتی برسـ ــد نـ ــه اینکه در
بازار عرضـ ــه شود.سـ ــاالنه  840هزار تن
گوشت قرمز در کشـ ــور تولید میشود که
برای تأمین نیاز کشور حدود  100هزارتن
گوشـ ــت قرمـ ــز از محـ ــل واردات تأمین
میشود.

ëëقیمت طال به  ۱۲۲۶دالر رسید
قیمـــت هـــر اونـــس طـــا پـــس از
رسیدن به باالترین رقم از  ۶مارس
در رقم  ۱۲۲۶دالر و  ۳۱سنت ثابت
ماند.به گزارش رویتـــرز ،در حالی
که پس از ارســـال سیگنالی از سوی
بانـــک مرکزی امریـــکا مبنی بر در
پیش گرفتن روند کند افزایش نرخ
بهـــره در ســـالجاری ،ارزش دالر
کاهـــش یافتـــه ،قیمت طـــا ثابت
ماند و در آستانه نخستین افزایش
هفتگـــی طـــی  3هفتـــه گذشـــته
قـــرار گرفت.فـــدرال رزرو امریـــکا
ایـــن هفته همانطـــور کـــه انتظار
میرفت نرخ بهره را افزایش داد،
امـــا پیشبینـــی قبلی خـــود مبنی
بـــر  3نوبت افزایش نـــرخ بهره در
ســـالجاری را تغییر نداد و امیدها
بـــه  4نوبت افزایش نـــرخ بهره در
سال  2017را تضعیف کرد.
ëëســـفر تجار به قرقیزستان تسهیل
شد
دولـــت قرقیزســـتان ایـــران را در
فهرســـت کشـــورهایی قـــرار داده
کـــه شـــهروندان آنهـــا میتوانند با
بهرهمنـــدی از رژیـــم اخـــذ روادید
آســـان به این کشور آســـیای میانه
ســـفر کنند.به گزارش پایگاه خبری
آکی پرس ،بر اساس تصمیمی که
سورونبای جینبکوف ،نخستوزیر
قرقیزســـتان اتخاذ کـــرده ،ایران در
لیســـتی قـــرار گرفته که هـــدف آن
جـــذاب کـــردن قرقیزســـتان برای
سرمایهگذاری و گردشگری خارجی
اســـت.رژیم اخذ ویزای آسان تنها
برای ویزاهای ورود و خروج تجاری
و گردشگری به قرقیزستان اعمال
میشود.
ëëپذیرش  ۱۶.۵میلیون مســـافر در
فرودگاه مهرآباد
مدیـــرکل فـــرودگاه بینالمللـــی
مهرآباد گفت :پیشبینی میکنیم
امســـال تعـــداد اعـــزام و پذیـــرش
مســـافر در فـــرودگاه بینالمللـــی
مهرآباد بـــه  ۱۶.۵میلیون مســـافر
برســـد.به گـــزارش تســـنیم ،علـــی
رســـتمی بـــا اشـــاره به اینکه ســـال
 95بـــا وجود حجـــم ترافیـــک باال
کارهای عمرانی زیادی در فرودگاه
مهرآبـــاد انجام شـــد ،اظهـــار کرد:
درحالی به رقـــم جابهجایی بیش
از  16میلیون مســـافر رســـیدیم که
هیچ فضای ترمینالـــی به مهرآباد
افزوده نشـــده و ایـــن موفقیت تنها
به دلیـــل تالشهـــا و حمایتهای
هیأت مدیـــره شـــرکت فرودگاهها
در خارجســـازی عواملی اســـت که
بخش زیـــادی از فضای ترمینالها
را در اختیار داشتهاند.

پیشرفت ساماندهی  ۸تعاونی اعتباری منحله

معاون نظارتی بانک مرکزی از پیشرفت ساماندهی ۸تعاونی اعتبار منحل شده در
مؤسسـ ــه اعتباری کاسپین خبر داد .به گزارش بانک مرکزی ،فرشاد حیدری با بیان
اینکه مؤسسـ ــه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در  ۲۷اسفند  ۹۴اجازه
فعالیت ،دریافت و وظیفه آن سـ ــاماندهی امـ ــور  ۸تعاونی منحله بود ،گفت :باید
داراییهای این تعاونیهای منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به مؤسسه کاسپین
منتقل شـ ــود تا متناسـ ــب با داراییهای منتقل شـ ــده ،بدهیهای این تعاونیهای
منحله نیز به مؤسسـ ــه کاسپین منتقل شـ ــود .وی افزود :داراییها شامل تسهیالت
اعطایی ،اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار
به لحاظ تعداد پروندههای اعتباری ،تعداد زیاد امـ ــوال و امالک و وجود این اموال
و امالک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً
طوالنی است .ضمن آنکه شناسایی ،ارزیابی و کارشناسی این داراییها باید با دقت
مورد رسیدگی واقع و به نحوی انجام شود تا حق و حقوقی از اشخاص ضایع نشود.

صرفهجویی ساالنه  4.2میلیارد متر
مکعب آب کشاورزی

رئیـــس مرکز مطالعـــات راهبـــردی کشـــاورزی و آب اتـــاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشـــاورزی ایران اعالم کرد:صرفهجویی ساالنه 4.2
میلیارد متر مکعبی آب از نتایج و آثار افزایش  6درصدی بهرهوری در
کشاورزی طی دولت یازدهم است .به گزارش وزارت جهاد کشاورزی،
محمدحسینشریعتمدارتصریحکرد:اتخاذ«راهبردبهرهوری»برای
مدیریت کشاورزی توسط وزارت جهاد کشـــاورزی و اجرای طرحهای
بهرهوری در بخش کشـــاورزی ،اثربخشترین اقدام ملی در مدیریت
بحران آب در کشور بوده است .وی خاطرنشان کرد :در سه سال و نیم
اخیر ،ساالنه  6درصد و سرجمع  17.75درصد بهرهوری آب کشاورزی
افزایش یافته اســـت.رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
اتـــاق ایران تأکید کـــرد :صرفهجویی ســـاالنه  4.2میلیارد متر مکعبی
آب از نتایج و آثار افزایش  6درصدی بهرهوری در کشاورزی است.وی
اظهار داشت :استمرار این میزان بهرهوری در برنامه ششم توسعه به
صرف هجویی 21میلیاردمترمکعبیآبدرکشورخواهدانجامیدوکشور
بر بحران آب فائق خواهد آمد.شـــریعتمدار گفت :بهرهوری ،طرحی
مردمی و مشارکتی با نتایج مثبت اقتصادی و معیشتی در مقایسه با
سایرطرحهایمدیریتبحرانآبازجملهطرحتعادلبخشیاست.
وی اضافه کرد :در طرح تعادل بخشی باید برداشتهای غیرمجاز از
منابع آب را متوقف یا میزان برداشتهای مجاز مردم را کاهش دهیم
که در هر دو صورت از استقبال مردم بهعنوان یکی از ذینفعان طرح به
میزانبهرهوریبرخوردارنیست.

