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تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی
اتخاذ نشده است

قائــم مقام بانک مرکزی با اشــاره به بررســی متغیرهای
پولــی در بانــک مرکزی ،گفت :هماکنــون تصمیمی برای
اخـــبار
تغییر نرخ سود بانکی اتخاذ نشده است .اکبر کمیجانی در
توگو با ایبنا ،افزود :بانک مرکزی پیوسته متغیرهای پولی را بررسی میکند
گف 
و نرخ ســود از مباحثی اســت که همواره در دستور کار و بررسی است .وی ادامه
داد :موضوع متغیرهای پولی همواره میتواند در دستور مطالعات باشد ولی
در شرایط کنونی این امر در دستور کار نیست.

احیای  1150تولیدی در شهرکهای صنعتی از
آغاز دولت دوازدهم

بررســی آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد از
آغاز دولت دوازدهم (شــهریورماه پارســال) تا پایان اردیبهشت ماه
امســال یک هــزار و  150واحد تعطیل و نیمه تعطیل شــهرکهای
صنعتــی به چرخه اقتصادی بازگشــت .بهگــزارش ایرنــا ،آمارهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشــان میدهد با احیای یک هزار
و  150واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی 17 ،هزار و  753نفر سر
کار خود برگشتهاند .در این مدت  16هزار و  275فقره جواز تأسیس
صنعتی با حدود 1436میلیارد ریال سرمایه صادر شد که پیشبینی
میشود اشتغال  376هزار و  217نفر را بهدنبال داشته باشد.

محرومیت هند از امتیازات ویژه در صورت
جایگزینی نفت ایران

تکذیب ادعای عراق در مورد قطع آب

درحالــی که چندی پیــش ســخنگوی وزارت خارجه عــراق مدعی
قطع آب این کشــور از ســوی ایران شــد ،بررســیها نشــان میدهد
این مســأله صحت نداشــته و کارشناســان این حوزه نیز این مسأله
را بهطور کامل تکذیب کردهاند .بهگزارش ایسنا ،براساس جلسات
برگــزار شــده در مورد ادعای عراقیها مبنی بر قطع آب این کشــور
از ســوی ایــران و ارزیابــی آمــار و اطالعات در وزارت نیرو مشــخص
شــد که در زمان مذکــور بهدلیل بارشهای فــراوان در داخل عراق
در برخــی مناطق ســیل نیــز رخ داده و حتی برخی از ســدهای این
کشور نیز سرریز شده است .یک منبع آگاه در این رابطه اعالم کرد:
اعتراضهای گاه و بیگاه بدون سند به ایران مطرح میشود .جالب
اینجاست که حتی با مطرح شدن بحث سد ایلیسو که بارزترین سد
بزرگ منطقه است و دنیا نیز از این مسأله اطالع دارد ،عراقیها به
جای اعتراض به ترکها ،به ایران معترض شده بودند.

مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد

با پایان یافتن مأموریت «حسین عالیی» در هواپیمایی آسمان و استعفای وی طی
حکمی از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری «محمد گرجی» بهعنوان
مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد .بهگزارش روابط عمومی و امور
بینالملل صندوق بازنشســتگی کشوری ،براســاس تصمیم هیأت مدیره شرکت
هواپیمایی آســمان و با حکم جمشــید تقیزاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی
کشــوری «محمــد گرجــی» بهعنــوان مدیرعامــل جدید ایــن شــرکت هواپیمایی
منصوب شد .بر اساس اعالم صندوق بازنشستگی کشور ،محمد گرجی از نیروهای
مجرب ،متخصص و متعهد هواپیمایی آســمان معرفی شــده که نزدیک به ســه
دهه ســابقه فعالیت بهعنوان معاون برنامهریزی و توســعه ناوگان ،معاون فنی و
مهندسی ،مدیرکل کنترل کیفیت و تضمین مرغوبیت ،مدیرکل تعمیر و نگهداری
و ...را در این شرکت هواپیمایی در کارنامه خود دارد.

مانتوهای جلوباز جمعآوری میشود

رئیساتحادیهصنفتولیدکنندگانوفروشندگانپوشاکازممنوعیت
فروش مانتوی جلوباز خبر داد.به گزارش ایســنا ،ابوالقاســم شــیرازی
با اشــاره به شرایط مطلوب در تولید پوشــاک مناسب در کشور ،اظهار
کرد :این وظیفه با محوریت ارشاد ،مد لباس و اتحادیه در حال انجام
است ،ضمن اینکه مکانهایی توســط کارگروه مد لباس برای عرضه
پوششهای کامالً اسالمی در نظر گرفته شده است؛ در سایت اتحادیه
نیز نشانی مکانهای متعدد ،برای عرضه انواع چادر ملی در مدلهای
مختلف سبک روز در سطح شهر تهران قرار گرفته است .به گفته وی
هر روز  ۳۰گشــت ســهنفره در سطح شــهر تهران بر واحدهای تولید و
عرضهکننده پوشاک بازرسی و نظارت دارند و بازدیدهای انجامشده،
صورتجلسه میشود .شیرازی گفت :در این گشتزنیها ،فروشگاهها در
هر سه ماه یک مرتبه مورد بازرسی دورهای قرار میگیرد.
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میلیونتنتولیدشکر
در ایران

میلیون تن کاال در جادهها
جابهجامیشود

میلیوندالرمحصولتراریخته
وارد میشود

درصد ارز شرکت در نمایشگاههای
بینالمللیرادولتمیپردازد

کلشکرتولیدیازچغندرونیشکردرسال ۹۶بهبیش
ازدومیلیونو ۱۵هزارتنافزایشیافتهکهرکورد
بینظیری،درعمر۱۲۳سالهاینصنعتاست.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اعالم کرد :ساالنه 600میلیون تن انواع کاال از
طریق جادههایکشور جابه جامیشود.

ساالنه5میلیوندالرمحصولتراریخته
واردکشورمیشود.ایرانسهمیدرتولید
محصوالتتراریختهندارد.

دولت 50درصد ارز مورد نیاز شرکتها برای
حضوردرنمایشگاههایبینالمللیرا
تقبلمیکند.

«ایران» با بررسی سوء استفاده از دالر دولتی گزارش میدهد

نــــــــــــــــرخارز

مقابله با فساد از طریق کارتهای بازرگانی تخصصی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

ســاماندهی کارتهــای بازرگانــی از
زمانــی رنــگ و بوی جدی بــه خود گرفت
کــه یــک پیــرزن مرزنشــین  700دســتگاه
پورشــه وارد ایران کرد.در آن مقطع کارت
بازرگانی تعریف درســتی نداشت و حتی
خیلیها تصور نمیکردند با یک کارت چه
فعالیتهای بزرگ اقتصادی را میشود،
انجام داد .حتی در نمونهای دیگر از کارت
بازرگانی فردی استفاده شده بود که 6سال
قبل فوت کرده بود .این موارد زمانی عیان
شــد که بحــث دریافت مالیــات از واردات
صورت گرفته مطرح شــد .وقتی ســازمان
امور مالیاتی درخواســت مالیــات از کاالی
وارد شده را کرد متوجه شد که از کارتهای
بازرگانــی چــه سوءاســتفادههایی صورت
گرفتــه اســت .در آن برهه یعنی ســال 94
واژه کارت بازرگانی «یکبار مصرف» شکل
گرفت.ســودجویان بــا گرفتــن مــدارک از
افــراد بیســواد و بــا پرداختــی پول بــه آنها
در حــدود  800هــزار تومان تا یک میلیون
تومان به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف
میرسند و در صورت تخلف هم صاحب
کارت باید پاسخگو باشد.
در ماههــای اخیــر هــم نوعــی دیگــر
از تخلــف از کارتهــای بازرگانــی دیــده
میشــود .شــاید به جهــت قانــون منعی
تعریف نشــده باشد ولی به اعتقاد بخش
خصوصــی نقــص قانــون نبایــد باعــث
سوءاســتفاده برخیهــا شــود .ایــن روزهــا
افــرادی از ارز دولتــی بهرهمنــد شــدند که
فعالیــت آنها با نــوع کاالی وارداتیشــان
هیــچ همخوانــی نــدارد .دارنــده کارت
بازرگانی که کارخانه قطعات الکترونیکی
دارد بــدون هیچ منعی خمیــر کاغذ وارد
کرده اســت .یعنی با هدف کسب سود به
سراغ چنین کاالی رفته است.
ســؤال این اســت وقتی یک مجموعه
تخصص و مهارت حرفــهای دیگر را دارد
چــرا بایــد خمیــر کاغــذ وارد کنــد؟ و چــرا
دولــت در برابــر ثبــت ســفارش اینگونــه
کاالهــا واکنــش نشــان نمیدهــد؟ نمونه

ایــن اتفاقهــا کــم نیســت .نمونــه دیگــر
آنکه شــرکت جا م جم بازرگانی پیشرو که
یکــی از شــرکتهای محل کســب درآمد
صداوسیماســت و نامــش در فهرســت
واردکننــدگان هــزارو  ۴۸۲قلــم کاال بــا
ارز دولتــی آمــده ۱۶۲ ،هــزار یــورو بــه نرخ
دولتــی از بانــک مرکــزی دریافت کــرده و
برای صداوســیما ذرت برای خــوراک دام
وارد کرده اســت .شــرکت رهــروان خودرو
پیشــگامان نگیــن جنــوب  134.242هزار
یــورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرســت
واردکنندگانچایقرارگرفتهاست.شرکت
مامــوت خودرو نیــز  3461یــورو ارز دولتی
گرفته و نام او در فهرست دریافتکنندگان
ارز دولتی برای واردات چایساز و قهوهساز
قرار گرفته است.
فسادیکهبازاررابرهممیزند
محمد حســین برخــوردار کارشــناس
اقتصادی و از فعاالن سابق اتاق بازرگانی
توگو با «ایران» میگوید:
است.وی درگف 
از مدتهــا پیــش تخصصی شــدن کارت
بازرگانی را گوشــزد کردیم و گفتیم دارنده
کارت بازرگانــی نباید در هر حــوزهای ورود
کند و اجازه واردات داشــته باشد .چرا یک
خودروســاز میتواند قهوه ســاز وارد کند یا
شــرکت صنعتی اقدام بــه واردات عدس
کند.ایــن امر ضمن آنکه فســادآور اســت
باعث برهم خوردن بازار هم میشود.
وی گفــت :وقتــی کاالیــی کمیــاب
میشــود ،دارنــدگان کارتهــای بازرگانی
ســراغ آن کاال میرونــد و براحتــی
ســودهای کالن میبرند.حتــی بخــش
قابل توجهــی از گرانیها به خاطر حضور
افــراد غیرکارشــناس در واردات اســت.
واردات بایــد طبــق یــک دســتورالعمل
باشــد و دولت اجــازه ندهد دارنــده کارت
بازرگانــی هر کاالیی که خواســت وارد کند.
از طرفی کارت بازرگانی که تولیدکنندگان
دارنــد تنهــا باید بــرای واردات مــواد اولیه
خودشان باشد.این کارشــناس اقتصادی
خاطرنشــان کــرد :صــدور کارت بازرگانی
تنها باید توسط بخش خصوصی صورت
گیــرد و دولت در آن هیچ دخل و تصرفی
نداشــته باشــد .ایــن اقــدام از بــروز رانــت
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یــک دیپلمــات ایرانی گفــت اگر هند تالش کنــد برای جبران کاهــش خرید از
ایران ،نفت خود را از کشورهایی مانند عربستان سعودی ،روسیه ،عراق ،امریکا
و ســایرین تأمیــن کند ،تهران به امتیازاتی که برای هنــد فراهم کرده بود پایان
خواهد داد .بهگزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری «پیتیآی» ،ایران از هند برای
عمل نکردن به وعده ســرمایهگذاری برای توســعه بندر چابهار انتقاد و اعالم
کــرد اگر دهلینــو واردات نفت ایران را کاهش دهد ،امتیازات ویژه را از دســت
خواهد داد .مســعود رضوانیان رهقی ،سرپرست ســفارت ایران در هند گفت:
اگر هند برای جبران کاهش واردات نفت ایران بخواهد از کشورهای دیگر مانند
عربســتان سعودی ،روسیه ،عراق و امریکا و سایرین نفت خریداری کند ایران
به امتیازاتی که برای هند فراهم کرده بود پایان میدهد.
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اسم شرکت

حوزه فعالیت

کاالی وارد شده

تولید کننده
خودروهای سنگین

چای ساز
و قهوه ساز

ماموت خودرو

میزان ارزدولتی
دریافت شده
 3461یورو

شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب

 134.242هزار یورو

نمایندگی خودرو

گیتی فوالد نوین

 165هزار یورو

تولیدکننده

شرکت جا م جم بازرگانی پیشرو

شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام جم

جلوگیری میکند و اجازه نمیدهد دولت
و بخــش خصوصــی بــا یکدیگــر مــراوده
داشتهباشند.
کارتهایمتخلفباطلشود
حسین ســاح ورزی نایب رئیس اتاق
بازرگانــی ایــران هــم بــه «ایــران» گفــت:
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتانها بــدون آنکــه مجبــور بــه گرفتن
مجوزباشندمیتوانندکارتبازرگانیافراد
متخلــف را باطــل کنند .در ایــن باره هیچ
منعی وجود ندارد.
حال وزارت صنعت میتواند براحتی
وضعیت دارندگان کارتهای بازرگانی را
بررســی کند و در صورت وجود مشــکل یا
ابهام در فعالیتها کارت بازرگانی را باطل
کند .این مهم نیاز به جلســه نــدارد و یک
مجموعه با ســرعت میتوانــد کارتهای
بازرگانی واقعی را از کارتهایی که احتمال
سوءاستفاده دارد ،تشخیص دهد.
از ســوی دیگرفرود عسگری رئیس کل
گمرک ضمن هشدار در مورد سوءاستفاده
از کارتهــای بازرگانــی اجــارهای ،گفــت:
تاکنون از این کارتها در واردات اســتفاده

 ۱۶۲هزار یورو

یکمیلیونو ۱۲هزار یورو

میشد اما احتمال اســتفاده از کارتهای
اجــارهای در صادرات نیز وجود دارد .البته
وزارت صنعــت در حــال کنترل و بررســی
همه کارتهــای اجارهای اســت تا جلوی
تخلفات ناشی از این کار گرفته شود.
مجتبــی خســروتاج قائــم مقــام وزیر
صنعــت ،معدن و تجارت هم از مدتها
پیــش در مــورد وضعیــت کارتهــای
بازرگانــی صحبــت کــرده بــود .وی اخیراً
هــم یــادآور شــده اســت :بعضــی افــراد
هــم بــرای فــرار مالیاتــی بهدنبــال تــور
زدن افرادی هســتند که آشــنایی با کارت
بازرگانــی ندارنــد و از کارت افــراد مبتدی
اســتفاده کردند تا مفاصاحساب مالیاتی
را پرداخــت نکنند و از ایــن طریق ردپایی
از خــود نگذاشــته باشــند امــا در چنــد
ســال گذشــته حساســیتها درباره کارت
بازرگانی زیاد شــده اســت .اما در سه سال
اخیــر اتاقهای بازرگانی و وزارت صنعت
و معدن بهصورت جدی پیگیری کردهاند
و کارتهایی که شــرایط الزم را نداشــتند،
شناسایی و باطل کردهاند.
از طرفــی محمــد رضــا پورابراهیمــی

صدا و سیما

صدا و سیما
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رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
اخیــراً نامــهای بــه امضای وزیــر صنعت
و معــدن رســیده مبنــی بر اصــاح قانون
کارتهــای بازرگانــی کــه بــرای معــاون
اول ارســال شــده اســت .این کار جــدای از
سیاســتهای ارزی غلــط دولــت دربــاره
نــرخ ثابت  4200تومان که شــرایط خاص
را بــرای کشــور ایجــاد کرد و عمــاً هرکس
عالقهمند به واردات شد و این کار موجب
واردات  30میلیارد دالری بهکشور شد.
وی افزود :در بندهایی از این اصالحیه
بند ســوء پیشــینه حذف شــده کــه خالف
مقرارت است .هویت افراد باید مشخص
باشــد تا فعال اقتصادی رصد شود که در
این رابطه وزیر کد اقتصادی را حذف کرده
اســت .همچنین عدم چکهای برگشتی
نیز در بخشهای جدید حذف شده است.
در حــوزه ثبــت ســفارش تخلفــات محرز
صــورت گرفتــه اســت .اتفاق بعــدی این
اســت کــه رشــتههای بازرگانــی در این کار
حذف شــده اســت که بهنظر میرسد این
وضعیت برای صدور کارتهای بازرگانی
فاجعهاست.

شــــــــــاخص بــــــورس
مقدار

تغيير

عنوان شاخص

 ۳۰شركت بزرگ 5304

116

كل

1343 109505

آزاد شناور

2001 119202

بازار دوم

1092 221196

بازار اول
صنعت

1297 80032
1258 99178

شاخص بورسهای جهانی

داو جونز (امریکا) 24919
نیکی (ژاپن)

21932

فوتسی (انگلیس) 7601
داکس (آلمان)

12441

هنگکنگ 28311

«ایران» از مناطق مبتال به بحران خشکسالی و ذخیره سدهای کشور گزارش میدهد

 5استان تشنه لب ایران
عطیه لباف
خبرنگار

ایــران یکــی از کــم آبترین ســالهای نیم
قرن اخیر خود را ســپری میکند .از یک سو
کاهش بارشها و از سوی دیگر کمبود منابع
آب زیرزمینی باعث شــده که بحران آب به

یکــی از مهمترین مشــکالت کشــور تبدیل
شــود .حتماً از ابتدای فصل گرما اخباری را
در مورد کم آبی خوزســتان و یزد و اصفهان
شنیده اید؛ اما بد نیست بدانید که وضعیت
بارش در پنج استان سیستان و بلوچستان،
هرمــزگان ،کرمــان ،بوشــهر و فــارس بدتــر
از ســایر اســتانها بوده اســت .بهطــوری که

امســال بیــش از  ۵۰درصــد کمبــود بارش
داشتهاند و ذخایر سدهایشان هم وضعیت
خوبــی ندارنــد .آمارهــا نشــان میدهــد که
سیســتان و بلوچســتان کم آبترین استان
ایــران اســت و بیآبــی و خشکســالی ایــن
اســتان محروم وحشتناک اســت .از کاهش
بارشهــای تجمعــی ســالهای اخیــر کــه
بگذریــم ،فقــط در ســال آبی جــاری مردم
آن بیــش از  70درصــد کاهــش نــزوالت
جوی را نســبت بهمدت مشــابه ســال قبل
تجربه میکنند .بدون شــک وضعیت آبی
شــهرهای آن از اصفهان ،یزد ،خرمشــهر و
آبادان که اخیراً خبرســاز شــده بودند ،بدتر
است.
در خصــوص تشــدید کــم آبــی در
ایــن اســتان ،برخــی افغانســتان را مقصــر
میداننــد کــه ورودی آب بــه این اســتان را
کاهش داده اســت .در ایــن باره مدیرعامل
شــرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید:
امســال دریاچههای «چاه نیمه» سیســتان
و بلوچســتان تنها ســه میلیون مترمکعب
ورودی داشت ه اســت ،رقمی اندک و ناچیز.
بخــش زیــادی از ایــن ورودی مربــوط بــه
سیالبهای ماههای اسفند و فروردین این
منطقــه اســت .امــا علــت این اســت که در
ســال آبی جاری با افت بیسابقه بارندگی،
ســیالبهای خاصی در ایــن مقطع زمانی
نداشــتهایم .ما شاهد کاهش ورودی کنترل
شــده از افغانســتان نبودهایــم .تمامی این
کاهــش ورودی ناشــی از دبیهــای کنتــرل
شده نیست؛ حجم زیاد ورودی به چاه نیمه
مربــوط به سیالبهاســت که در ســال آبی
جاری سیالبی بزرگی نداشتهایم.
بهگفتــه محمــد حــاج رســولیها کــه
روز گذشــته در جمــع خبرنــگاران ســخن

وضعیتذخیرهآبپشت سدهایمهمایران(واحدمیلیاردمترمکعب)
درصد از ظرفیت کل مخازن

تعداد

درصد پرشدگی سدها

نام سدهای مهم
میجران ،سورال ،گاوران ،رودبال داراب ،بافت،
داریان ،تنگ حمام
شیرین دره ،کرج ،مسجد سلیمان ،قشالق ،طالقان،
کارون  ،4سفیدرود ،البرز ،دوبرج
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27

 90الی 100

19

33

 70الی 90

29

31

 50الی 70

کوثر ،تهم ،گتوند علیا ،شهید عباسپور

18

14

 40الی 50

شهید رجایی ،زاینده رود ،ساوه ،مالصدرا

28

72

کمتر از 40

جمع

100

177

بانه ،جیرفت ،سهند ،کرخه ،دز ،دامغان ،کارون3

توزیع درصد پرشدگی براساس تعداد سدها

میگفت ،امســال  7ســد این استان از  50تا
 100درصــد کاهــش ورودی آب داشــتهاند.
او ایــن موضــوع را روز گذشــته در نشســتی
خبری اعالم کرد .اما از سیســتان و ســدها و
دریاچههایش کــه بگذریم ،حال و روز بقیه
استانهای کشور هم چندان خوب نیست.
به همین خاطر هم کارگروه سازگاری با کم
آبــی هم که چندی پیــش کار خــود را برای
حــل و فصــل و مدیریت بحران آغــاز کرده
بــود ،تاکنــون  3کمیته در ســطح اســتانی و
ملی تشــکیل داده .رســیدگی به مشــکالت
فــارس و خوزســتان و اصفهــان موضــوع
اصلی این کارگروه بوده است.
جدا از بحث کمبود بیش از  100میلیارد
مترمکعبــی آبهــای زیرزمینی کــه دولت
بــرای احیــای آن طــرح تعــادل بخشــی
آبهای زیرزمینــی را دنبال میکند ،حجم
ذخایر ســدهای کشور هم افت چشمگیری
داشته است .به طوری که ظرفیت سدهای
ایــران  50میلیــارد متــر مکعــب اســت اما
حجــم مخــزن آنهــا  25میلیــارد و 820

میلیون متر مکعب اســت و امسال نسبت
به ســال گذشــته  16درصد کاهش داشــته.
کاهــش  34درصــدی ورودی آب ســدها
نیز موضوع دیگری اســت کــه در نتیجه آن
خروجی ســدها هــم  29درصد افــت کرده.
در این باره حاج رسولیها میگوید :ورودی
آب سدها در سال گذشته  35میلیارد و 700
میلیــون مترمکعب بــود که امســال به 23
میلیــارد و  700میلیون مترمکعب کاهش
یافتهاست.
شوری آب خوزســتان ربطی به سد گتوند
ندارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
اخیراً با توجه به مشکالت کمآبی در استان
خوزســتان مدعی شــده بود که اشــتباهات
مهندسی در ساخت سد گتوند عامل شوری
آب خوزســتان بوده است .حاال مدیرعامل
شــرکت مدیریت منابع آب ایران میگوید
کــه این ادعا کذب و کیفیــت آب خروجی از
سد گتوند بســیار ایده آل است .او میگوید:
«انتســاب شــوری آب خوزســتان بــه ســد

گتوند کامالً غلط اســت .شــاخص ای.ســی
( )ECآب خروجــی از ســد گتونــد بــه 600
میکرومــوس بر ســانتیمتر برآورد شــده در
حالی که میزان این شــاخص در آب پایین
دســت کارون بهدلیــل رهاســازی پســاب
صنایع ،تخلیه فاضالب و ...به مراتب بیش
از آب رها شــده از سد گتوند است ».ای.سی
(هدایت الکتریکی آب) نشان دهنده میزان
امالح هــادی موجود در آب اســت و میزان
این شاخص ارتباطی مستقیم با نمکهای
محلــول در آب دارد .بنابرایــن شــوری آب
خرمشــهر و آبادان به هیچ عنوان ارتباطی
به آب رهاشده از سد گتوند ندارد .اگرچه به
گفتهحاجرسولیها«هیچکسمنکراشتباه
دربرخیجانماییهانمیشودامانمیتوان
منکر اثربخشــی این ســازهها در تأمین آب
شرب شهرها و روســتاهای کشور شد ».او با
تأکید بر اینکه تأمین آب در شــرایط کنونی
بــه برکت ســدها پایدار شــده اســت ،گفت:
«از  172ســد ملــی به بهرهبرداری رســیده،
حداکثر  10درصد جای سؤال و ابهام دارد».

