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رئیسجمهوری در مراســم بهرهبرداری از  ۳طرح بزرگ و ملی وزارت جهاد کشاورزی:

«ایران» از روند پروژههای افتتاحی در دولت دوازدهم گزارش میدهد

 80طرح ملی دولت کلید خورد

در محصوالت استراتژیک مثل گندم امسال هم باز خودکفا خواهیم بود

برش

گــروه اقتصــادی /باوجــود تحریــم و فشــارهای
داخلــی و خارجــی کــه روی دوش دولــت
دوازدهــم وجــود دارد ،در یکســال پایانی دولت
در بخشهــای صنعــت ،راه و شهرســازی ،نیرو
و کشــاورزی اتفاقهــای مثبتــی رخ داده اســت؛
بهگونــهای که حتــی طرحهای مســکوت مانده
ســالهای گذشــته هم بــه مرحله بهرهبــرداری
رسید و طبق آخرین ارزیابیها برای  40هزار نفر
شغل جدید ایجاد شده است.
دولــت روحانــی باوجــود اینکــه کشــور
ســختترین روزهــای اقتصادی خود را ســپری
میکنــد ،توانســت در  15هفتــه اخیــر بیــش از
صدها طرح ملی را فعال کند .این دســتاورد در
وضعیتی محقق شــده اســت که اکثر کشورهای
درگیر با شیوع ویروس کرونا هیچ طرح جدیدی
را وارد چرخه اقتصاد خود نکردند.
پویش پنجشــنبههای افتتاح طرحهای ملی
از  28فروردیــن با افتتاح  4طرح بزرگ در حوزه
آب و برق در استان تهران کلید خورد و پنجشنبه
دوم مردادمــاه بــا افتتــاح  809طــرح و شــهرک
گلخانــهای ،بهرهبــرداری از بیــش از  16هــزار
هکتــار باغ و  5طــرح آب و خــاک به  15هفتگی
خود رســید؛ البتــه در هفتههــای دیگــر هم این
پویــش ادامه خواهد داشــت و آنگونه که رئیس
جمهــوری وعــده داده اســت تــا ســال  1400و تا
آخرین هفته کاری دولت ،پروژههای جدید ملی
به گردونه اقتصاد کشور اضافه میشوند.
بررســی کارنامه  15هفتــهای دولت روحانی
نشــان میدهــد کــه در حوزههــای نیــرو ،نفــت،
راه و شهرســازی ،ارتباطــات و ورزش افتتــاح یــا
عملیــات احــداث پروژهها شــروع شــده اســت.
همچنیــن دولــت صدها پــروژه و چندیــن هزار
هکتــار اراضــی کشــاورزی ،گلخانــهای و باغــی
بخصوص در مناطق محروم افتتاح کرده است.
باوجود تحریمهای شدید و مشکالت اقتصادی
دولت دوازدهم در سه سال گذشته چندین هزار
میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کشور و افتتاح
و بهرهبــرداری از پروژههای ملی ســرمایهگذاری
شــده اســت ،چرا که دولت اعتقاد دارد توســعه
و اجــرای عملیــات عمرانــی بهصــورت متوازن
باید در اولویت فعالیتهای دولت باشد؛ بدین
جهت نیمی از اســتانهای کشــور شــاهد افتتاح
طرحهای ملی دولت بودند.
طــی  15هفتــه اخیــر اســتانهای تهــران،
هرمــزگان ،اصفهــان ،سیســتان و بلوچســتان،
فارس ،بوشهر ،ایالم ،قزوین ،مازندران ،خراسان
رضــوی ،آذربایجان شــرقی ،آذربایجان غربی و
کرمان تجربه افتتاح پروژههای ملی را در شرایط
شیوع ویروس کرونا داشتند.
در اســتان هرمــزگان بیــش از  4طــرح ملــی

ëëبهرهبرداری از  ۸۰۹طرح و شهرک گلخانهای به مساحت  ۴۷۳هکتار در سراسر کشور ،بهرهبرداری از  ۵طرح
آب و خاک به مســاحت  ۷۳هزار و  ۵۰۰هکتار و بهرهبرداری از  ۱۶هزار و  ۸۰۰هکتار طرح توسعه باغهای دیم در
اراضی شــیبدار در سراسر کشور با دستور رئیس جمهوری آغاز شــد.این  ۸۱۵پروژه با مجموع اعتبار  ۳هزار و
 ۴۰۰میلیارد تومان اجرا و با بهرهبرداری از آنها برای  ۱۰هزار و  ۳۴۰نفر اشتغال پایدار ایجاد میشود.

ایالم 46هزار هکتار ،در سیســتان و بلوچستان که البته مقدار
زیــادی افتتاح شــده و مقــداری هم در ماههــای آینده افتتاح
خواهد شــد و طرحهــای دیگری که در ماههــای آینده افتتاح
خواهد شد؛ حدود  18هزار هکتار در مناطق گرمسیری داریم
که امســال این 18هزار هکتار افتتاح خواهد شــد؛ فاز دومی را
بــرای خوزســتان و ایــام طراحی کردیــم که حــدود  50هزار
هکتار است که آن را در این دولت دنبال میکنیم .درگلستان
برای طرح زهکشــی برنامه ما  80هزار هکتار است که بخش
بزرگ آن اجرا شــده و بخش دیگری از آن باید اجرا شــود که
یکی از طرحهای مهم دولت اســت؛ اگر طرح زهکشی نبود،
خســارت سیل در گلستان چند برابر بود؛ تمام طرحهایی که
دولت یازدهم برای زهکشی انجام داده بود ،تبدیل به کانال
آب شــد و ســیالب را به دریا عبور میداد و این باعث شــد که
تا حد زیادی شــهرهای گلســتان کمتر خســارت دیدند؛ اینها
کانالهایی است که در روز مبادا ،در روز سیل و گرفتاری هم به
کانال آبی تبدیل میشود و میتواند آب را از سطح به سمت
عمق ،به سمت دریا ببرد و موجب نجات کشور شود.
بــهگفتــه روحانی ،پنــج طرح عمــده و مهــم آب و خاک
افتتاح شد و البته عملیات اجرایی طرحهای زیادی هم آغاز
میشود که آنها هم بسیار مهم است که یا تا پایان این دولت
یا در دولت بعدی به افتتاح میرسد.
اول شروع
رئیس جمهوری گفت :یکی از نکاتی که در روز ِ
به کار وزیر کشاورزی به ایشان تأکید کردم ،طراحی مناسبتر
برای استفاده از دیم است؛ یک بخش از دیم ،همین اراضی
شیبدار اســت؛ اتفاقاً در بعضی از مناطق ،اراضی شیبدار
وضع بارندگی مناسبی دارد و گاهی  550 ، 500 ، 400میلیمتر
بارندگــی داریم و بســیاری از درخت های میوه بــا  400به باال
میتوانــد ســازگار باشــد؛ یعنــی تمام ایــن اراضی شــیبدار
آنجایی که ســرمای شــدید نباشــد ،اگر  400میلیمتر در سال
بارندگی دارد میتوانیم زیتون بکاریم؛ درخت زیتون آنجایی

که خیلی سرما نباشد عمل میآید و میتواند محصول دهد
و همه آنها میتواند بهصورت دیم باشد .این همه نیازی که
بــه روغن داریم ،این همه نیــازی که برای محصوالت داریم؛
البته گفته شد ،خیلی از محصوالت مانند بادام ،گردو و انگور
هست که در اراضی شیبدار بعضی با آب بسیار کم بعضی
هم بــدون آب و بهصــورت دیم کامــل میتواند محصوالت
کافی را در اختیار قرار دهد.
ëëگسترش کشت فراسرزمینی
روحانــی افــزود :بعضــی از موارد از کشــت فراســرزمینی
باید اســتفاده کنیم؛ باید برویم در کشورهای همسایه و حتی
در کشــورها و قارههای دیگر زمین مفید را در اختیار بگیریم،
اجاره کنیم ،بخریم ،کشاورزی کنیم و محصول آن را بیاوریم؛
کــه البته در چند کشــور در دولــت یازدهــم و دوازدهم اقدام
کردیم و باز هم این اقدام را باید انجام بدهیم .همچنین در
کنار بهرهوری درست از آب ،بهرهوری درست از خاک را باید
انجام بدهیم؛ اســتفاده از خاک ،تنوع محصولی که در خاک
استفاده میشود برای اینکه خاک بماند و پرثمر باشد ،کود و
بذری که استفاده میکنیم ،همگی بسیار مهم هستند.
رئیــس جمهــوری در پایان گفــت :امروز در شــرایط کرونا
قرار داریم ،در شــرایطی که بســیاری از کشــورها از ترسشان
محصوالت کشــاورزی خــود را انبار میکنند و نمیفروشــند؛
بنابرایــن برای ما محصوالت کشــاورزی بســیار مهم اســت؛
خوشبختانه در محصوالت استراتژیک مثل گندم امسال هم
باز خودکفا خواهیم بود و امیدواریم در محصوالت دیگر هم
امســال بتوانیم تالش بیشــتری را انجام بدهیم و همانطور
کــه تاکنون کشــاورزان عزیز توانســتند ایران را سرســبز کنند و
نیازمندیهای ملت را حداکثر تأمین کنند ،شاهد آن باشیم
در ســالی که پیش رو داریم و سال آینده با محصوالت بیشتر
کشــاورزی ،با استفاده بهتر از آب و خاک شاهد تحول مثبت
دیگری در محصوالت کشاورزی باشیم.

مازندران

احداث  ۳۵۴واحد مسکن مهر مازندران
 ۱۶کیلومتر بزرگراه در استان مازندران
آغاز عملیات اجرایی آزادراه قائمشهر -ساری
آغاز عملیات باند دوم محور دزدبن به مرزنآباد

نگاهی به  15هفته افتتاح
طرحهای ملی از سوی دولت

خراسان رضوی

فاز اول واحد تولید کنسانتره سنگ آهن صنایع معدنی
فوالد سنگان
واحد تولید گندله آهن شرکت توسعه فراگیر سناباد
پروژ ه زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات در خراسان رضوی

ساخت و سازها
و ساز و کارها

آذربایجان غربی

افتتاح مجتمع پتروشیمی میاندوآب
افتتاح سد اشنویه

آذربایجان شرقی

پروژ ه زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات در استانهای
آذربایجان شرقی

قزوین

بهرهبرداری رســمی ازخط دوم راهآهن کرج-قزوین به
طول  ۱۰۴کیلومتر

توسعه و اجرای عملیات عمرانی
در اولویت دولت

تهران

باوجــود تحریمهای شــدید و مشــکالت
اقتصادی ،دولت دوازدهم در ســه ســال
گذشــته چندین هزار میلیارد تومان اعتبار
برای توسعه کشــور و افتتاح و بهرهبرداری
از پروژههای ملی سرمایهگذاری کرده است.

کرمان

طرح توسعه ذوب مس آندی خاتون آباد
طرح احداث انبار کنسانتره مس
طرح احداث کارخانه اسید خاتون آباد
طرح احداث کارخانه تولید اکسیژن مس خاتون آباد

فارس

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
فاز دوم تصفیه خانه فاضالب اسالمشهر و فاز اول تصفیه
خانه فاضالب مالرد
افتتاح تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر صفادشت
پروژ ه زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات تهران

80

افتتاح مجتمع ورزشی سردار دالور شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی
بیمارستان و ترمینال جدید فرودگاه المرد
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) و طرح
توسعه تولید آهن اسفنجی و گندله پاسارگاد
فاز اول طرح آبرسانی به کالنشهر شیراز و
تصفیهخانه شیراز

بیـــش از

احیای اراضی دشت سیستان به مساحت  46هزار
هکتار و بهرهبرداری از  32هزار هکتار
احیای کارخانه بافت بلوچ و افتتاح خط تولید نخ پنبهای
بهرهبــرداری از  802پروژه از طرح سیســتمهای
نوین آبیاری و عملیات آب و خاک
عملیات مالچ پاشی در  ۳هزار و  ۵۰۰هکتار
عملیات پخــش آب در  ۱۴هــزار هکتار و پخش
سیالب گوهرکوه در ۱۰۰هزار مترمکعب

طرح ملی

دریای مازندران

مازندران

40000

کرمان

هرمزگان

ایالم

 85کیلومتر پروژه بزرگراهی  ۲۰کیلومتر راه اصلی ایالم
آغاز عملیات اجرایی طرح اتصال ایالم به شبکه ریلی کشور
آغاز پروژه آزادراه نجف اشرف
افتتاح سد مخزنی شهدای ایالم (گالل) و بهرهبرداری از
دهها پروژه حوزه کشاورزی و آب

با افتتــاح طرحهای دولــت در هفتههای
گذشــته در استانهای مختلف ایجاد شده
است.

آذربایجان غربی

اصفهان

سیستان و بلوچستان

طرح «بومیسازی اجزا و قطعات لوازم خانگی» در استان
اصفهان
واحد تولید گلوکز و نشاسته شهدینه آران هشت بهشت

شغل

قزوین

خراسان رضوی

هرمزگان

اصفهان

بیـــش از

در طول  15هفته گذشــته در حوزههای نیرو ،نفت ،راه و شهرسازی ،ارتباطات و ورزش
افتتاح یا عملیات احداثشان شروع شده است .همچنین دولت صدها پروژه و چندین هزار
هکتار اراضی کشاورزی ،گلخانهای و باغی بخصوص در مناطق محروم افتتاح کرده است.

سیستان و بلوچستان

آغاز عملیــات اجرایی طرح عظیم ملی احداث خط
لوله انتقال نفت گوره-جاسک
واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با
ظرفیت  175مگاوات
سامانه نمکزدایی (آب شیرینکن) بندرعباس
طرح آبرسانی به شهرستان بشاگرد و روستاهای اطراف

افتتــاح شــده اســت کــه مهمتریــن آنهــا آغــاز
عملیات اجرایی طرح عظیم ملی احداث خط
لولــه انتقال نفت گوره-جاســک ،واحد شــماره
یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 175
مگاوات ،ســامانه نمکزدایی (آب شــیرینکن)
بندرعبــاس و طــرح آبرســانی بــه شهرســتان
بشاگرد و روستاهای اطراف بوده است.
اصفهان هم با افتتاح طرح بومیسازی اجزا
و قطعــات لوازم خانگــی و واحد تولیــد گلوکز و
نشاسته شهدینه آران هشــت بهشت ،توانست
جایگاهی در طرحهای ملی داشته باشد.
سیستانوبلوچســتان هــم کــه جــزو مناطق
کم برخوردار کشــور اســت با  5طرح توانست به
ســمت توســعه حرکت کند .یکی از پــروژههای
مهــم این اســتان که مــورد تأکیــد رهبر معظم
انقالب بود ،احیای کارخانه بافت بلوچ و افتتاح
خط تولید نخ پنبهای بود که این طرح با موفقیت
عملیاتی شــد .احیای اراضی دشت سیستان به
مســاحت  46هــزار هکتــار و بهرهبــرداری از 32
هــزار هکتار ،بهرهبــرداری از  802پــروژه از طرح
سیستمهای نوین آبیاری و عملیات آب و خاک،
عملیــات مالچ پاشــی در  ۳هــزار و  ۵۰۰هکتار و
عملیــات پخــش آب در  ۱۴هــزار هکتار و پخش
سیالب گوهر کوه در ۱۰۰هزار مترمکعب از دیگر
پروژههای افتتاحی بود .افتتاح مجتمع ورزشــی
سردار دالور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی،
بیمارســتان و ترمینــال جدیــد فــرودگاه المــرد،
مجتمعصنایعآلومینیومجنوب(سالکو)وطرح
توســعه تولید آهن اســفنجی و گندله پاســارگاد
و فــاز اول طــرح آبرســانی به کالنشــهر شــیراز و
تصفیهخانه شیراز هم از پروژههای ملی هستند
که طی  15هفته اخیر به بهرهبرداری رسیدند.
بوشهر هم طی هفتههای اخیر با سه پروژه در
افتتاح طرحهای ملی سهیم بود .آغاز عملیات
اجرایــی احــداث خط لولــه انتقال نفــت گوره-
جاسک ،آغاز عملیات نصب پایه سکو و اجرای
طرح توسعه فاز ۱۱منطقه پارس جنوبی و افتتاح
واحــد شــماره یک بخــش بخار ســیکل ترکیبی
نیروگاه عسلویه بخشی از پروژهها بوده است.
ایــام توانســت در  4پــروژه نقــش آفرین در

بوشهر

آذربایجان شرقی

آغاز عملیات نصب پایه ســکو و اجرای طرح توسعه
فاز  ۱۱منطقه پارس جنوبی (با پایان پروژه یک درصد
به تولید ناخالص داخلی اضافه میشود)
افتتاح واحد شــماره یک بخش بخار سیکل ترکیبی
نیروگاه عسلویه

تهران
ایالم

نیمی از استانهای کشور میزبان طرحهای ملی دولت

نگاهی به مهمترین
پروژههای افتتاح شده در استانها

فارس

دریای عمــــان

اقتصاد ملی باشــد .در این میان میتوان به 85
کیلومتر پــروژه بزرگراهی  ۲۰کیلومتــر راه اصلی
ایــام ،آغاز عملیات اجرایی طــرح اتصال ایالم
به شــبکه ریلی کشــور ،آغاز پــروژه آزادراه نجف
اشرف و افتتاح سد مخزنی شهدای ایالم (گالل)
و بهرهبرداری از دهها پروژه حوزه کشاورزی و آب
اشاره کرد.
بهرهبرداری رسمی ازخط دوم راهآهن کرج-
قزوین به طول  ۱۰۴کیلومتر هم از پروژههایی بود
که در استان قزوین به مرحله بهرهبرداری رسید.
مازنــدران هم در پروژههای راه و شهرســازی
ســهم زیــادی داشــته اســت بهگونــهای که طی
 15هفتــه اخیر احداث  ۳۵۴واحد مســکن مهر
مازنــدران 16 ،کیلومتــر بزرگــراه ،آغــاز عملیات
اجرایی آزادراه قائمشهر -ساری و آغاز عملیات
بانــد دوم محور دزدبــن به مرزنآباد دردســتور
کار قــرار گرفــت .فــاز اول واحد تولید کنســانتره
ســنگ آهن صنایع معدنی فوالد سنگان ،واحد
تولید گندله آهن شــرکت توسعه فراگیر سناباد
و پروژ ه زیرســاخت ابری شــبکه ملــی اطالعات
از پروژههای هســتند که در خراســان رضوی و در
طرحهای ملی سهیم بودند.
آذربایجان شــرقی هم با یک سهم توانست
پروژ ه زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات را به
سرانجامبرساند.
آذربایجــان غربــی بــا افتتــاح مجتمــع
پتروشــیمی میاندوآب و ســد اشــنویه توانســت
خودش را در لیست طرحهای ملی قرار دهد.
در اســتان کرمــان طرحهــای مهمی مطرح
شــد کــه از جملــه آن طــرح توســعه ذوب مس
آنــدی خاتون آباد ،طرح احداث انبار کنســانتره
مــس ،طرح احداث کارخانه اســید خاتــون آباد
و طــرح احــداث کارخانــه تولیــد اکســیژن مس
خاتــون آباد بود .تهران هــم از افتتاح طرحهای
ملــی بینصیــب نبــود؛ در تهــران بخــش بخار
نیــروگاه ســیکل ترکیبی پرنــد ،فــاز دوم تصفیه
خانه فاضالب اسالمشهر و فاز اول تصفیه خانه
فاضالب مالرد ،تصفیه خانه فاضالب مســکن
مهر صفادشــت و پروژ ه زیرســاخت ابری شبکه
ملی اطالعات تهران اجرایی شد.

خلی

ــجف
ـ

ــــ

ارس
ـــ

بوشهر

بیشــترین طرحهای افتتاح شــده در  15هفته گذشــته در
حوزههای آب و برق ،صنعت و معدن ،نفت و کشاورزی بودهاند
استانهای محروم و مرزی ایالم ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان
و بوشهر در اولویت افتتاح طرحهای دولت بوده است

اینفوگرافی :محمد عباسپور/ایران

گروهاقتصادی/رئیسجمهوریدرپانزدهمینهفتهازافتتاح
طرحهای مهم ملی در حوزههای مختلف با شعار «تدبیر و
امیــد بــرای جهــش تولید» ،دســتور آغاز ســه پروژه بــزرگ و
ملی وزارت جهاد کشــاورزی را با سرمایهگذاری  ۳هزار و ۴۰۰
میلیــارد تومــان صادر کــرد .بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاســت جمهوری ،حســن روحانی پنجشــنبه هفته گذشته
در مراســمی  ۸۱۵پــروژه پویش ملی « #جهاد برای -جهش
تولید» را در قالب برنامه بزرگ و کشوری «تدبیر و امید برای
جهش تولید» افتتاح کرد.
رئیس جمهوری ضمن دســتور آغاز بهرهبرداری رسمی
از طرحهای ملی وزارت جهاد کشــاورزی در اســتانهای یزد،
هرمــزگان و لرســتان اظهار داشــت :افتتــاح طرحهایی که با
بهرهبــرداری از آنها بهرهوری از آب و خاک در کشــوری مثل
ایران که در اقلیم خشــک و نیمهخشــک قــرار دارد ،طبیعتاً
باعث خشنودی و رضایتمندی مردم و دولت میشود.
ëëافزایش تولید بدون افزایش سطح زیر کشت
روحانی گفــت :برای من و برای مــردم ،افتتاح در بخش
کشــاورزی لذت خاصــی دارد؛ در این بخش اســت که مردم
احســاس میکنند حیــات و زندگی و ســامت آنها در ســایه
تالش کشاورزان تأمین میشود و برای ما که کشوری هستیم
که در یک ســرزمین خشک و نیمهخشک قرار گرفتیم بسیار
مهم اســت که الگوهای کشــت و متد آبیاریمان را از حالت
ســنتی به صنعتــی برگردانیم؛ بــا آنچه در گذشــته بهعنوان
ســنتها در میــان بوده قــادر نخواهیــم بــود نیازمندیهای
کشاورزیمان را تأمین کنیم.
رئیس جمهــوری افزود :در اســتانهای یــزد ،هرمزگان و
لرستان بهوســیله گلخانه ،اراضی شــیبدار و طرحهای آب
و خاک حرکت بســیار خوب و پرنشــاطی شــروع شده است؛
در آغــاز دولت یازدهم محصوالت کشــاورزی ما  97میلیون
ُتــن بود ،در ســال  92محصوالت کشــور در بخش کشــاورزی
مجموعــاً  97میلیون ُتن بوده و امروز محصوالت کشــاورزی
حــدود  130میلیــون ُتن اســت؛ ایــن به معنای آن اســت که
امروز در محصوالت کشــاورزی  32درصد محصول بیشتری
را در اختیــار داریــم و بــه جــای  97میلیون تــن 130 ،میلیون
تن محصوالت کشــاورزی به مردم عرضه میشــود .روحانی
بــا اشــاره بــه اینکــه کار بزرگــی در راندمان آب و در شــاخص
بهــرهوری انجام گرفته اســت ،گفت :برای اینکــه تولید از 97
میلیون تن به  130میلیون تن افزایش پیدا کند ،تقریباً زمین
بیشتری زیر کشت قرار نگرفته و عمدتاً نحوه کشت و آبیاری
را تغییر دادیم و این بســیار مهم اســت .البته وقتی برای آب
آشــامیدنی ،مردم را از ســد بینیاز میکنیم و آب سد را برای
کشــاورزی آزاد میکنیم ،موجب یک تحول بســیار بزرگ در
کشاورزی استان خواهد بود.
ëëبهرهوری در مصرف آب
به گفتــه رئیس جمهــوری ،راندمــان آب در آغــاز دولت
یازدهــم  39درصــد بــوده و امــروز راندمــان آب  45درصــد
است و پیشرفت قابل مالحظه ای است؛ شاخص بهرهوری
بســیار مهم اســت که از یک مترمکعب آب چقدر محصول
برداشت میکنیم .در آغاز دولت یازدهم محصول ما زیر یک
کیلو بوده اســت؛ یعنی بــه ازای هر یک مترمکعب آب ،920
 930گــرم محصول بوده و امروز محصول  1450گرم اســت؛
یعنی تقریباً به  1.5کیلو نزدیک میشویم و این به معنای آن
است که بدرستی از آب استفاده میکنیم.
روحانی در خصوص محصوالتی کــه آب زیادی مصرف
میکنند ،گفت :برخی از محصوالت آب زیاد مصرف میکند
و بایــد بــرای آن فکــر و طراحــی کنیــم که چــه مقــدار تولید
آن ضــرورت دارد؛ برخــی از آنهــا صیفیجــات اســت کــه به
کشورهای همسایه صادر میکنیم که این محاسبات دیگری
میخواهد ،اما در صرفهجویی آب کار بزرگی شــده اســت؛ از
 8.6میلیــارد مترمکعــب امــروز صرفهجویی بــه 14میلیارد
مترمکعب رســیده اســت؛ بنابراین در مســیر درست علمی
حرکتمیکنیم.
ëëتوجه به کشت گلخانهای
رئیس جمهــوری گفت :یکــی از بخشهایی کــه برای ما
بســیار مهم اســت ،بخش گلخانــه اســت؛ در بخش گلخانه
گرما ،ســرما ،هواهــای مختلف و اصول مختلــف خیلی زیاد
تأثیرگــذار نیســت و تقریباً در چهــار فصل میتوانیــم با آب
کم محصول داشــته باشــیم؛ گاهی میتوانیم خاک نباشــد،
هیدروپونیک(آب کشــت) باشد و کار دیگری را انجام دهیم.
بســیار مهم اســت برخــی از محصوالتــی که بســیاری از آنها
صادراتی بوده و میتواند به کشــورهای همســایه صادر شود
و ارز آور اســت را از طریق گلخانه آماده کنیم .روحانی افزود:
کل کشــت گلخانهای در ســال  8 ،92هزار هکتار بوده و امروز
این  8هزار به 18هزار و  500رســیده است و کمکم در گلخانه
به  19هزار هکتار میرســیم .برنامه دولت این اســت تا پایان
دولت دوازدهم ســطح کشــت گلخانهای بــه  23هزار هکتار
برسد و میبینیم که دولت ،بیش از آنچه در  30سال گذشته
گلخانه بوده ،در طول همین هفت ســال گلخانه ایجاد کرده
اســت؛ در  30ســال گذشــته گلخانه مــا  8هزار هکتــار بوده و
امــروز بیــش از دو برابر یعنی بیــش از 16هــزار و االن 18هزار
و  500هکتار کشــت گلخانــهای داریم .وی خاطرنشــان کرد:
در دولــت یازدهم توانســتیم حــدود  300هــزار هکتار زمین
کشــاورزی را بــا آبیــاری مدرن تجهیــز کنیم؛ در خوزســتان و

سریال افتتاحهای طرحهای ملی  15هفتهای شد

