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«ایران» گزارش می دهد

گروه اقتصــادی | اولیــن حوزهای کــه وزیر
صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس،
نســبت بــه آن واکنــش نشــان داد حــوزه
معدن و صنایع معدنی بود؛ علیرضا رزم
حسینی بر این امر تأکید کرد که تا سه ماه
آینده باید تکلیف  13هزار پهنه معدنی و
معدن محبوس شده مشخص شود.
 15ســالی اســت کــه در مــورد تعییــن
تکلیــف پهنههــای معدنــی و معــادن
صحبــت میشــود و باوجــود شــمارش
معکــوس بــرای اصــاح ایــن رویــه هیچ
معدنی و پهنه معدنی آزاد نشده است.
در این جریان کشــور با دو نوع شــرایط
مواجــه اســت ،اولیــن نــوع آن این اســت
کــه بخشــی از معدن یــا پهنــه معدنی در
تملــک افراد اســت یعنــی آن معــدن در
جایــی قرار گرفتــه که جزو امــوال یک فرد
محســوب میشــود و صاحــب معــدن
تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع
مالــی اســت نمیتواند آن معــدن و پهنه
معدنی را فعال کند .دومین نوع که شاید
پردردســرتر اســت آن معــدن و پهنههای
معدنی است که در اراضی ملی واقع شده
است و سازمانهای منابع طبیعی ،محیط
زیســت و انــرژی اتمــی بایــد در مــورد آن
تصمیمگیری کنند .بعضاً این سازمانها
همکاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان
قرار اســت اســتعالمی از این مجموعهها
گرفته شود آن معدن و پهنه معدنی قفل
میشــود .از ســوی دیگــر  18اردیبهشــت
ســالجاری بود که حســن روحانی رئیس
جمهوری در مورد اتفاقهایی که در پشت
پــرده حوزه معــدن رخ میدهــد گفت که
برخی معادن به دالیلی در داخل خانواده
معادن واگذار شدند و یک خانواده معدن
را گرفته اســت ،نه خودش پول و امکانات
دارد کــه اســتفاده کند و نه واگــذار میکند،
بایــد مقرراتــی در ایــن خصوص گذاشــته
شود تا در زمان کوتاهی کردن این معادن
تعیین تکلیــف شــوند؛ این امــر میتواند
اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند.

ëëمعدنیهادر ۲.۵درصدمساحتکشور
بهــرام شــکوری ،رئیــس کمیســیون
معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره
آزادســازی معادن به «ایــران» گفت« :در
حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی قوانین
خوبــی داریــم ولی ایــن قوانین بدرســتی
اجرا نمیشود؛ اساساً تمام محدودههای
معدنی که دســت فعاالن معدنی است
تنها  5درصد کل مســاحت کشــور اســت
که  50درصد آن هم تعطیل شده و هیچ
فعالیتی ندارند؛ با این توضیح باید تأکید
کــرد که فقــط  2.5درصد ازمســاحت کل
کشور در اختیار فعاالن معدنی است».
او ادامــه داد« :برخیهــا بــا وارد کردن
هجمههای مختلف میخواهنــد مانع از
فعالســازی معــادن و پهنههای معدنی
شــوند و مرتــب صحبــت از ایــن میکنند
که معادن به منابع طبیعی کشور آسیب
میزند امــا بواقع اینچنین نیســت؛ تمام
کشــورهایی که پهنههــای معدنــی دارند
بــرای اســتخراج از معــادن بــا فعــاالن
معدنی همــکاری میکنند ولــی در ایران

دقیقاً عکس ایــن موضوع صدق میکند
و همواره شــاهد دســتانداز در این حوزه
اشتغالزا و درآمد زا هستیم».
رئیــس کمیســیون معــادن و صنایــع
معدنــی اتــاق ایران بــا بیان اینکــه جایی
کــه فعالیــت معدنــی و تخریــب صورت
میگیــرد تنها  9هزارم درصد اســت و این
نشــان میدهد کــه معادن آســیب زننده
نیســتند ،اعــام کــرد« :از  95درصــد (5
درصــد در اختیار فعاالن معدنی اســت)
معدن و پهنههای معدنی موجود کشــور
 16.1درصــد در دســت ســازمان انــرژی
اتمی 11 ،درصد محیط زیست و مابقی در
دست منابع طبیعی است».
شــکوری اظهارداشت« :اگر ارگانهای
یاد شــده با حوزه معدن و صنایع معدنی
همکاری کنند ،میتوان معادن محبوس
شــده را بــه چرخه معــدن برگردانــد و به
درآمدهای باالتر از درآمدهای نفتی رسید،
بــا اینکه همه میدانند معــادن تا چه حد
میتواند در زنجیره اقتصادی کشور اثرگذر
باشــد ولی ســطح همکاری ســازمانهای

درگیر بسیار کم است ».او تأکید کرد« :گفته
وزیــر صمــت بــرای آزادســازی معــدن و
پهنههای معدنی قابلیت عملیاتی شدن
را دارد ولــی ایــن امــر بــه شــرطی محقق
خواهد شــد که ســایر بخشها هم خود را
ملزم به همکاری کننــد در غیر اینصورت
نمیتوان به آزادسازی معادن حبس شده
دل بست».
آنگونــه کــه عنــوان میشــود در کنــار
معادن حبس شده  4هزار و  ۵۰۰معدن
غیرفعــال در کشــور وجــود دارد .با توجه
بــه وضعیتــی کــه معــادن کشــور دارنــد
اخیراً دســتورالعمل ایجــاد وحدترویه
در فعالســازی معــادن و محدودههای
معدنــی غیرفعــال بــه ســازمانهای
اســتانی ابالغ شــده است .براســاس این
دســتورالعمل بــه دارندگان مجــوز کلیه
پهنههای اکتشافی واگذار شده که مهلت
ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رســیده
اســت ،از زمــان ابــاغ دســتورالعمل یاد
شــده حداکثــر به مدت ســه مــاه مهلت
داده شــده اســت تــا در صــورت تمایــل

جهانگیری:

سوءاستفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی خیانت به کشور است

معــاون اول رئیــس جمهــوری گفــت:در
شــرایطی که دولت بــا محدودیت منابع
ارزی مواجه اســت ،بهخاطر رعایت حال
مــردم و کمــک به معیشــت جامعــه ارز
کاالهای اساســی را با قیمت  4200تومان
تأمیــن کــرده اســت و اگــر وارد کننــدهای
بخواهــد از ایــن ارز سوءاســتفاده کنــد ،به
کشــور خیانت کرده اســت که باید بهطور
جــدی بــا او برخــورد شــود .بهگــزارش
پایــگاه اطالعرســانی معــاون اول رئیس
جمهوری ،جلســه کارگروه تنظیــم بازار و
کاالهــای اساســی روز گذشــته به ریاســت
معــاون اول رئیسجمهوری برگزار شــد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره
بــه افزایش قیمت برخی اقالم و کاالهای
اساســی ،گفت :الزم اســت دســتگاههای
اجرایی و نظارتی بخصوص ستاد تنظیم
بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت
جــدی و مســتمر بــر اجــرای تصمیمات
مرتبطباقیمتگذاریکاالهاداشتهباشند
چراکه اگر بر روند اجرای مصوبات نظارت
و کنترل وجود نداشته باشد ،قیمتگذاری
کاالها در حقیقت مفهومی ندارد.
ëëتأمینکاالهایاساسی
معــاون اول رئیسجمهــوری ضمن
انتقاد از عدم اجــرای تصمیمات مرتبط
بــا قیمتگــذاری کاالهای اساســی اظهار
داشــت :رویکرد جــدی دولت این اســت
که کاالهای اساســی و اقالم ضروری مورد
نیــاز مردم بایــد به وفور در بــازار موجود و
تحت کنترل و نظارت دقیق باشد و وقتی
تصمیمی بــرای تعیین قیمــت یک کاال
اتخاذ میشــود باید با جدیــت و تا اجرای
کامل پیگیری شــود .جهانگیــری با تأکید
بر اینکه تخصیــص ارز  4200تومانی باید
با حساســیت انجام شــود ،افزود :با توجه
به اختــاف زیاد قیمــت ارز  4200تومانی

با ارز آزاد ،باید هم نظارت و هم تعزیرات
در تأمیــن ایــن ارز جدی باشــد .وی ادامه
داد :دستگاههای نظارتی باید با جدیت و
سختگیری بر نحوه توزیع ارز  4200تومانی
نظارت داشــته باشــد زیرا در شرایطی که
دولت بــا محدودیت منابــع ارزی مواجه
اســت ،بهخاطــر رعایــت حــال مــردم و
کمک بــه معیشــت جامعــه ارز کاالهای
اساســی را با قیمــت  4200تومــان تأمین
کرده اســت و اگر وارد کننــدهای بخواهد از
این ارز سوءاســتفاده کند ،به کشور خیانت
کــرده اســت کــه بایــد بهطــور جدی بــا او
برخورد شود .جهانگیری با تأکید بر اینکه
از زمــان تخصیص ارز تــا واردات کاالهای
اساســی نباید زمان زیادی ســپری شود ،از
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت خواســت
نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز 4200
تومانی و واردات کاالهای اساســی داشــته
باشد و واردات این اقالم را به واردکنندگان
خوشنام و معتبر محول کند.
ëëتولیدکنندگانهمراهیکنند
وی اضافــه کــرد :دولت مایل نیســت
که تولید کنندگان پرونده تعزیراتی داشته
باشند اما انتظار میرود تولید کنندگان نیز
همراهــی الزم را در تأمین کاال و قیمتها
داشته باشند چراکه عدم رعایت مصالح
مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا بیان

 ۷۰هزار تن روغن در راه بازار

معاون بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی
دولتی ایران گفت :در حال حاضر شرایط
روغن خانوار و صنف و صنعت در تعادل
قــرار دارد و  ۷۰هــزار تــن از ذخایــر بــرای
خانــوار در زنجیــره تأمین در حــال توزیع
اســت .حســن حنــان ،دربــاره وضعیــت
روغن در کشــور و موضوعات مطرح شده
در فضــای مجازی گفــت :در حال حاضر
وضعیت تأمیــن و موجودی کاالی روغن
بــرای مصارف خانــوار و صنف و صنعت
در شرایط مطلوبتر قرار دارد و بهتر از هر

زمان دیگری در حال تأمین است .معاون
بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانی دولتی
ایران گفت :شرکت بازرگانی دولتی ایران
بهعنــوان تأمین کننــده کاالهای اساســی
(برنج ،روغن ،شــکر و گندم) اســت که در
حــال حاضــر باید اذعــان کنم که ســطح
ذخایــر در حــد مطمئن و باالتر از ســطح
اطمینــان اســت و هیچ مشــکلی نداریم.
بازار هم مستمر رصد میشود و تعامل با
بخش خصوصی فراهم شده است.
عضو هیــأت مدیره شــرکت بازرگانی

اینکــه مهترین خواســته و مطالبــه مردم
مدیریت شرایط کنونی است ،خاطرنشان
کرد :مدیران کشور مسئولیت پذیرفتهاند
که مشــکالت مــردم را حل کننــد و در این
مســیر باید آبرو و منافع شــخصی خود را
فدای مردم و کشور کنند.
ëëکمکبهآرامشبازار
وی افزود :متأسفانه این روزها عدهای
در داخل و خارج تالش میکنند تا اوضاع
کشــور را نابســامان جلــوه دهنــد و مانع از
تعامالت ســازنده ایران با کشورهای دیگر
شــوند .در ایــن شــرایط نظــارت بر بــازار و
قیمت کاالها از اهمیت فراوانی برخوردار
اســت چراکه عدهای در صــدد بر هم زدن
شــرایط اقتصادی کشور هســتند بنابراین
مســئوالن وزارتخانههای صنعت ،معدن
و تجارت و جهاد کشــاورزی باید بهصورت
شــبانه روزی بــر تأمیــن کاالهای اساســی
و قیمتهــای بازار تمرکز داشــته باشــند.
جهانگیری همچنیــن با بیان اینکه تالش
بــرای ایجــاد تشــنج در بــازار اقدامی ضد
انقالبــی و برخــاف منافــع ملــی کشــور
اســت ،از وزارتخانههــای صنعت ،معدن
و تجــارت ،جهــاد کشــاورزی و ســازمان
تعزیــرات خواســت در ایــام پیــش رو بــا
تمــام ظرفیت نســبت به نظارت بــر بازار
فعال باشند .معاون اول رئیسجمهوری
افــزود :در شــرایطی کــه بــا محدودیــت

دولتی ایران گفت :میزان مصرف ماهانه
روغن کشور  ۱۲۰هزار تن و میزان مصرف
روغن ساالنه تا ۱۶۰۰هزار تن (یک میلیون
و  ۶۰۰هــزار تــن) میرســد کــه  ۵۵تــا ۶۰
درصد مصرف صنعتی و  ۴۰تا  ۴۵درصد
مصرف خانوار اســت .حسن حنان افزود:
روغــن پالم و ســویا بــرای مصارف صنف
و صنعــت و روغنهــای آفتابگــردان
و ترکیبــی از ســایر روغنهــا بــرای خانــوار
اســتفاده میشــود کــه روغــن خانــوار در
بطریهــای  ۸۰۰گرمــی تــا  ۲کیلوگرمی و

منابــع ارزی مواجــه هســتیم ،ارز بایــد بــا
اولویتبنــدی به کاالهای مورد نیاز کشــور
و اقالمی که کمبود داریم اختصاص داده
شود و مدیریت و مسئولیت این فرآیند بر
عهده بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط
و متولــی تأمین کاالهــای اساســی و اقالم
ضروری مورد نیاز مردم اســت .الزم است
دستگاههای ذیربط پیشبینیهای الزم را
متناسب با نیازهای کشور انجام دهند و اگر
کمبودی در کاالیی ایجاد شــود مسئولیت
آن بر عهده دستگاه ذیربط خواهد بود.
ëëتسهیلواردات
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه گــزارش
رئیــس ســازمان غــذا و دارو در جلســه در
خصــوص اقدامــات صورت گرفتــه برای
جبــران کمبود انســولین در کشــور ،گفت:
هرچــه ورود و توزیع دارو شــفافتر باشــد
و مــردم در جریــان جزئیــات آن قــرار
بگیرنــد ،نقــش مهمــی در جلوگیــری از
سوءاســتفاده رســانههای معانــد و ســیاه
نمایی آنها خواهد داشــت .جهانگیری از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک
خواست ظرف یک هفته گزارشی دقیق از
نحــوه اجرای مصوبات ســفر بندر عباس
بــرای تســهیل واردات ترخیــص کاالها از
گمرکات کشور ارائه دهند تا مشخص شود
که چه دســتگاهی در این زمینه همکاری
الزم را نداشته است.

روغن صنایــع بهصورت فله یــا حلب ۱۶
کیلویی بستهبندی و به مصرف میرسد.
او افزود :بهعنوان یک مسئول دوباره تأکید
میکنــم در حــال حاضــر شــرایط روغــن
خانــوار و صنف و صنعــت در تعادل قرار
دارد و  ۷۰هزار تن از ذخایر برای خانوار در
زنجیره تأمین در حال توزیع است.
قائم مقــام معاون وزیر گفــت :مردم
هم این فضاها را میدانند و خود میدانند
چگونه با این ترفندهایی که القای کمبود
کاال در بازار را میکنند ،مقابله کنند/.ایسنا

مختصات مناطق امیدبخش شناسایی
شده را معرفی کنند .در بخش دیگر این
دستورالعمل به کلیه محدودههای مورد
درخواســت صدور پروانه اکتشــاف که به
هــر دلیل ابطال و بلوکه شــدهاند ،اشــاره
شــده تا وفق مقــررات و با اطالعرســانی
کامل آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان
میسرشود.
600ëëمعدنبافوریتفعالمیشود
محمدرضــا بهرامــن رئیــس خانــه
معــدن ایــران دربــاره آزادســازی معادن
و پهنههــای معدنــی حبــس شــده نیــز
بــه «ایــران» گفــت« :در قانون معــادن و
آیین نامههای آن آمده اســت که اگر فرد
برای محدوده معدنی درخواست داد ،در
مدت تعیین شــده باید نسبت به تعیین
تکلیف و اکتشــاف از آن اقدام کند در غیر
اینصــورت دولــت طبــق قانــون میتواند
آن محــدوده معدنی را به متقاضی دیگر
واگذار کند ».او ادامه داد« :در حال حاضر
در ایــن حــوزه بــا چالــش جــدی روبــهرو
هســتیم چرا کــه برخی از افراد نســبت به
ثبت محدوده معدنی اقــدام کردند ولی
به دالیل مختلف نســبت به فعالسازی
و عملیات اکتشاف کاری انجام ندادند در
برخی از موارد شــاهد این هســتیم که 15
ســال هیچ اقدامی صورت نگرفته است،
لذا باید نسبت به حل چنین چالشهایی
اقدام کرد».
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه
اگــر معــادن و پهنههــای معدنــی حبس
شــده توســط افــراد و دســتگاههای دولتی
آزاد شــود حداقــل  500الــی  600معــدن
فعال میشــود ،تصریح کرد« :با توجه به
امکانات و شرایط موجود فعاالن معدنی
کشــور ،فعالســازی معــادن یــاد شــده
بالفاصله اتفاق خواهد افتاد ،حوزه معدن
و صنایع معدنی بســیار جذاب است و به
طور قطع ســرمایهگذار در این بخش زیاد
است .از طرفی با استفاده از توان و پتانسیل
بازار ســرمایه میتوان با ســرعت بیشتری

نسبت به فعالسازی معادن کشور اقدام
کرد ».او گفت« :در فضای موجود و حبس
معــادن ،امــکان ورود بــه معــادن وجــود
نــدارد امــا بــا دســتورالعملهای اخیر که
بســیار اثرگذار است پیشبینی میکنم که
تــا  6ماه دیگر خیلی از معادن و پهنههای
معدنی حبس شــده ضمــن آزادســازی،
فعــال شــود ».بهرامــن تأکیــد کــرد« :در
حوزه معدن و صنایع معدنی باید نگاهها
زنجیرهایباشدیعنیبخشهایاکتشاف،
اســتخراج ،فرآوری و ...رشد یکسان داشته
باشند ،از اینرو برای آنکه شش ماه آینده
برای فعالســازی معــادن آمادگی الزم را
داشــته باشــیم بهتر اســت که راهکارهای
عملیاتی معادن مورد ارزیابی قرار گیرد».
ëëمعــادن در کــدام بخشهــا حبــس
میشود؟
کارشناســان عنوان میکننــد که وجود
دستگاههای دولتی و معارض با معادن و
پهنههای معدنی سبب شده که برخی از
افراد نتوانند فعالیت خود را شروع کنند،
بدیــن جهــت برای آنکه مســیر اکتشــاف
بدرستی طی شود و سرمایهگذاران ناامید
نشــوند بهتــر اســت کــه وزارت صمــت
حمایــت همه جانبــه از فعــاالن معدنی
داشتهباشد.
آنها یادآور شدند که وقتی یک معدن
بــه خاطــر راه روســتایی حداقــل  10ســال
متوقف میشــود چگونــه انتظــار میرود
کــه افراد دارای معدن پویا باشــند و طبق
قوانیــن و مقــررات وضــع شــده حرکــت
کنند .طی این مدت تنهــا  230هزار پهنه
معدنی آزاد و به معادن اســتانها واگذار
شــده اســت اما بخش قابل توجهی هنوز
تعیین تکلیف نشدند.
کارشناســان عنــوان میکننــد کــه اکثر
معــادن و پهنههــای معدنــی در یکــی از
ســه ضلع ســازمانهای حفاظت محیط
زیســت ،منابع طبیعی و انرژی اتمی قرار
میگیرنــد و در ایــن مرحلــه هیــچ کاری
نمیتوان انجام داد.

خبرخوان

آزاد سازی  13000معدن در راه است

واردات موز از محل ثبت سفارشهای قدیمی

مدیــرکل دفتــر مقررات واردات و صــادرات وزارت صمت گفــت :واردات موز از
محــل ثبــت ســفارشهای قبل از محدودیــت که تأمین ارز شــده بودنــد ،انجام
میشــود .ســعید عباســپور گفت :در حال حاضــر هیچ گونه افتتاحــی برای ثبت
ســفارش مــوز صــورت نمیگیــرد .مدیــرکل دفتــر مقــررات واردات و صــادرات
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که با توجه به عدم ثبت
ســفارش ،موزهای موجود در بازار از کجا تأمین میشود ،گفت :موزهای موجود
در بــازار از محــل اعتبار ثبت ســفارشهای قبــل از محدودیت اســت که تأمین
ارز شــده بودند یا براســاس ماده  11آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و
واردات قبل از محدودیت دارای قبض انبار یا بارنامه حمل بودهاند که در زمره
حقوق مکتسبه بوده و پس از تأیید منشأ ارز وارد شدهاند/ .فارس

تحویل زمین برای ساخت مسکن ملی
به  ۱۳۵هزار متقاضی

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :تاکنون ۱۳۵هــزار متقاضی مســکن ملی زمین
تحویل گرفتند و در حال ســاخت مســکن هســتند و  ۲ ۶۵نفر هــم به پروژهها
معرفی و بعد از تشــکیل پرونده به پروژه متصل میشــوند .محمد اســامی
در حاشــیه جلسه هیأت دولت درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی،
گفت :روند افتتاح حساب متقاضیان مسکن ملی و واریز آورده اولیه مناسب
اســت و ســرعت گرفته اســت .وزیــر راه و شهرســازی ادامه داد :اکنــون در دو
گروه اصلی مردم تعیین تکلیف شدهاند .نخست گروهی که زمین در اختیار
گرفتهانــد کــه تاکنــون ۱۳۵هزار نفــر زمین تحویــل گرفتند و در حال ســاخت
مســکن هســتند یا در حال تحویل زمین بوده و بعد وارد پروژه ســاختو ساز
میشــوند ۲۶۵ .هــزار نفــر هم بــه پروژههــا معرفی شــدند و بعد از تشــکیل
پرونــده بــه پروژه متصــل میشــوند .وزیر راه و شهرســازی گفــت :امیدواریم
مــردم پرداخــت خــود را بهموقع انجــام دهند تا ســازنده بــا وام اختصاصی
از بانــک بتوانــد پروژه را تکمیل کنــد و تعهد ما برای تحویــل  ۴۰۰هزار واحد
تمام شــود .اســامی درباره آخرین وضعیت اخد مالیات از خانههای خالی
نیز گفت :ســامانه جامع امالک و اسکان به بهرهبرداری رسیده است و در دو
مرحله لیســت خانههای خالی را برای ســازمان امور مالیاتی ارســال کردیم.
وی گفــت :اگر ســازمان مشــکل و ابهامــی دارد اطالعرســانی کننــد از نظر ما
این لیســت یک لیست پاالیش شــده است که میتوانند وارد مرحله دریافت
مالیات شوند/.ایرنا

تغییر اقلیم عامل خشکسالیها و ترسالیهای طوالنی
در کشور

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :مؤسســه تحقیقات آب باید به ســمت تولید
دادههــای صحیــح و دقیــق در زمینــه آب و آب و فاضــاب حرکــت کنــد .قاســم
تقیزاده خامســی با اشــاره به اینکه کشــور ایران کشــوری خشــک و نیمهخشــک
اســت و  ۴۰درصــد جمعیــت آن در نقاطی زندگــی میکنند کــه  ۲۰درصد منابع
آبی در آن مناطق است ،ادامه داد :بر این اساس ،اکنون کشور وضعیت مناسبی
از نظر دسترســی به آب نداشــته و در عین حال نیاز به آب نیز بیشــتر شده است.
تقیزاده خامسی گفت :گرچه در دو سال اخیر و بعد از سالها خشکسالی پیاپی،
وضعیت بارشهای کشــور کمی بهتر شــده اســت ،اما نمیتوان مطمئن بود که
ایــن وضعیت دوام داشــته باشــد .مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران
افــزود :مشــکل دیگری که کشــور و منابع آبی را تهدید میکند ،بــروز تغییر اقلیم
است که اثرات خود را روی منابع آبی میگذارد/.ایسنا

