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شرکت سیمرغ پارسیان
گروه چرم درسا
فرش فرهی

 آمادگی وزارت نیرو برای مواجهه 

4 با افزایش دما در هفته آتی 

امضای قرارداد خرید 12 هواپیمای 

5 مسافربری بین ایران و روسیه  

تفاهم نامه همکاری بورس کاالی ایران 

3 و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 اهمیت بخش خصوصی 

در اثربخشی آموزش های مهارتی  2

سکانداری شهرداری 
تهران، همچنان در ابهام

مدیریت ش��هری باید زمین��ه را برای تحقق 
توس��عه پایدار و حکمرانی خوب فراهم کند، اما 
آیا در انتخاب شهردار تهران این موضوع مدنظر 

قرار می گیرد یا نه؟
به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، 
با نزدیک شدن به پایان فعالیت اعضای چهارمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر روستا، گمانه زنی ها 
درباره شهردار آینده تهران بیشتر شده است. ارائه 
لیست هفت نفره، استعفای برخی اعضای نامزدهای 
ش��هرداری و چ��ون و چراها درب��اره مالک های 
انتخ��اب ش��هردار و ... نمون��ه های��ی از اخباری 
اس��ت که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در 
این باره منتشر می شود. در این میان برخی اظهار 
نظ��ر ها نیز بر اولویت برنامه محوری بر ش��خص 
 محوری در انتخاب ش��هردار آین��ده تاکید دارند.

انبوه اخباری که در این ارتباط به گوش می رسد 
در کن��ار ض��رورت ها، چالش ها و مس��ائلی که 
در حوزه مدیریت ش��هری به ویژه در کالن ش��هر 
تهران مطرح اس��ت، پرس��ش هایی ایجاد می کند 
از جمله؛ در انتخاب شهردار آینده تهران، اولویت 
با ش��خص خواهد بود یا برنامه؟ برای سکانداری 
مدیریت ش��هر تهران چه مالک هایی باید مد نظر 
قرار گیرد تا بتواند این کالن شهر را به حکمروایی 
 خوب شهری نزدیک س��ازد؟ تهران کالن شهری 
پر جمعیت است که نقطه ثقل سیاسی- اقتصادی 
و اجتماعی- فرهنگی کشور به شمار می رود. این 
کالن ش��هر مهم افزون بر ظرفیت ها و نقاط قوتی 
که در خ��ود دارد، دارای مس��ائل و چالش های 
فراوانی اس��ت. جمعیت فزاینده، مش��کل ترافیک 
وحمل و نقل درون ش��هری، تراکم ساخت و ساز، 
بافت های فرسوده و از همه مهمتر معضالت زیست 
 محیطی همچ��ون آلودگی هوا، کمب��ود منابع آب 
و ... چالش هایی هستند که کالن شهر تهران با آن 
دس��ت و پنجه نرم می کند و حل و گشایش آنها 
به مدیریتی کارآمد و شایس��ته نیازدارد. مدیریت 
ش��هری، موضوعی تخصصی وچند بعدی اس��ت 
و ش��هردار باید از تخصص و توانایی الزم جهت 
برنامه ریزی و اداره امور شهری بهره مند باشد. از 
طرفی ش��هرداری، منصبی فراجناحی است فردی 
که به عنوان شهردار انتخاب می شود باید در اداره 
شهر به دور از بازی گروه ها و جناح های سیاسی 
عمل کند. دخالت گرایش های سیاسی در مدیریت 
شهری، اداره شهر را با مسائل و بحران های مختلفی 
روبرو می سازد. برای مثال حل چالش های حوزه 
محیط زیس��ت ش��هری عالوه بر تدبیر مدیران و 
کارشناس��ان ش��هرداری به همکاری و همفکری 
همه دس��تگاه ها نیاز دارد. سیاست زدگی مدیران 
شهری در این زمینه موجب شده نه فقط از مسائل 
و بحران های موجود گره گش��ایی نش��ود، بلکه 
توس��عه پایدار ش��هری در خالء تعهد مدیریتی و 
 بازی های سیاسی مدیران شهرداری به تاخیر افتد. 
ته��ران کنونی اگر چه ش��هری مدرن اس��ت، اما 
مش��کالت مذکور باعث ش��ده به لحاظ توس��عه 
پایدار؛ ش��هری پرچالش جلوه کند. این مسائل از 
یک س��و و قرار گرفتن کالن شهر تهران به عنوان 
مرکز سیاسی و اقتصادی کشور و سیاست زدگی 
مدیریتی بر اهمیت جایگاه شهرداری و مالک های 
انتخاب شهردار تهران افزوده است.موضوعی که در 
انتخاب ش��هردار ضرورت دارد، ارائه برنامه های 
مناسب به منظور رهایی از مسائل موجود و تحقق 
شهر مطلوب در سایه مدیریت کارآمد و آینده نگر 

است. 
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بی توجهی به بهبود محیط 
سرمایه گذاری حلقه مفقوده 
ارتقای امنیت سرمایه گذاری

س��رمایه گ��ذاران در تصمیم گی��ری برای 
س��رمایه گذاری به دو حوزه بازدهی و ریسک 
توج��ه ویژه دارن��د؛ اگرچه بر اس��اس گزارش 
بانک جهانی )2015( س��رمایه گذاران به پایین 
بودن س��طح ریسک بیشتر از بازدهی توجه می 

کنند.
از مهم ترین ابعاد ریسک می توان به امنیت 
سرمایه گذاری به عنوان کاالیی عمومی اشاره کرد 
که از سوی دولت در قالب محیط سرمایه گذاری 
مناسب فراهم می ش��ود. محیط سرمایه گذاری 
مجموع��ه ای از کاالها و سیاس��ت های عمومی 
اس��ت ک��ه فرص��ت ه��ا، انگی��زه ه��ا و اعتماد 
الزم را ب��رای بن��گاه ه��ا به منظور انج��ام دادن 
 سرمایه گذاری، توسعه و اشتغالزایی فراهم می کند.
بررسی ارزش س��رمایه گذاری پروانه های بهره 
برداری صنعتی کشور نشان دهنده روند نامناسب 
طی دوره 95 � 1380 است. این متغیر پس از یک 
دوره افزایش، در سال 1380 اوج خود را تجربه 
کرد و س��پس با روندی کاهنده مواجه ش��د. این 
روند کاهش��ی تا سال 1391 ادامه یافت. هرچند 
از س��ال 1391 تا 1395 سرمایه گذاری صنعتی 
افزایش یافته است، میزان سرمایه گذاری صنعتی 
در پای��ان س��ال 1395 به قیمت ج��اری فاصله 
چندانی از مقادیر س��ال 1387 ندارد، اما واقعیت 
نگران کننده آنجاس��ت که ارزش سرمایه گذاری 
پروان��ه ه��ای صنعتی به قیمت حقیقی در س��ال 
1395، یک چهارم اوج آن )س��ال 1387( بوده 
اس��ت. عالوه بر ای��ن، مجموع س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی مصوب در هیات سرمایه گذاری 
خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری 
 طی س��ال 1394 و 10 ماه نخس��ت سال 1395 
 )دوره پسابرجام( معادل 6.75 میلیارد دالر بوده است. 
اگرچ��ه تمایل س��رمایه گ��ذاران خارجی برای 
حضور در کش��ور افزایش یافته اس��ت، بررسی 
رون��د س��رمایه گ��ذاری خارج��ی در بخ��ش 
صنع��ت نش��ان می ده��د کمتر از چه��ل درصد 
س��رمایه گذاری مص��وب ج��ذب می ش��ود )و 
آنهم ط��ی چن��د س��ال(. در مجم��وع عملکرد 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی صنعتی حاکی 
 از وضعیت نامناسب محیط سرمایه گذاری است.
براس��اس گزارش ریس��ک کش��وری س��ازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی )OECD( درجه 
ریسک س��رمایه گذاری )از کمترین تا بیشترین( 
بی��ن صفر تا هش��ت ق��رار می گیرد. براس��اس 
گزارش ای��ن س��ازمان، میزان ریس��ک پذیری 
ای��ران در س��ال 2016 )1395( در حد 6 قرار 
دارد که نسبت به س��ال 1394 یک امتیاز بهبود 
پی��دا کرده اس��ت؛ اما همچنان در س��طح باالیی 
قرار دارد. این درحالی اس��ت که این شاخص در 
س��ال 2001، برای ایران در حد 4 بود. همچنین 
رتبه ایران در ریس��ک تجارت و سرمایه گذاری 
)شامل ریس��ک های مرتبط با باز بودن اقتصاد، 
مداخال��ت دول��ت و مخاطرات قانون��ی( در بین 
 کش��ورهای منطق��ه بس��یار نامناس��ب ارزیابی 
 ، )2014( BMI می شود. براساس آمار موسسه
وضعیت ایران تنها از کش��ورهای سوریه، یمن و 
لیبی بهتر بوده که نش��ان دهنده وضعیت نامطلوب 

محیط سرمایه گذاری کشور است.
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گزارش

یادداشت

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

توان مالی بخش خصوصی 
 قدرت رقابت با 
بنگاه ها را ندارد

صفحه 7

 رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت اعالم کرد

 تبدیل ریال به تومان 
در انتظار تصویب مجلس

رئیس  جمهور در جلسه هیات دولت:

در برابر حرکت جدید کنگره آمریکا 
حتما پاسخ الزم را خواهیم داد 

رئیس  جمه��وری با تاکید بر اینکه در برابر 
حرکت جدید کنگره آمریکا حتما پاسخ الزم را 

خواهیم داد...
شرح در صفحه 6

رئیس پلیس فتای ناجا اعالم کرد

 رشد 45 درصدی 
جرایم سایبری 

شناس��ایی 75 هزار عامل داعش در نقاط 
مختلف جهان در فضای مجازی، افزایش جرایم 
در فضای مجازی و سهم 60 درصدی تلگرام ...
شرح در صفحه 6

صفحه 3

صفحه 2

برنج خارجی رخصت ورود گرفت

رنگ شالی »زرد«، رخ دالل »سرخ« 
نفس شالی کار »حبس«

نخبگان علمی؛ از فرصت سوزی تا قدرشناسی
 نخبگان علمی به خاطر نقش موثر در پیشرفت و آبادانی، به عنوان ثروت اصلی ملی به شمار می روند، 

 بر همین اساس، کشورهای پیشرفته با تمامی ابزارهای تبلیغاتی، تشویقی مادی و معنوی 
درصدد جذب و حفظ این قشر آینده ساز هستند

استخدام 96

شالی جوانه زد و قد کشید، همین که زرد شد 
س��روکله دالالن و واسطه ها پیدا شد و زمزمه های 
واردات برن��ج خارج��ی بر رن��ِج برنج اف��زود تا 
آرزوهای مرد شالی کار بر باد برود. هنوز زمستان 
بود که پا در شالیزار گذاشت و مزرعه ترک خورده 
از س��وز سرمای زمس��تان را با شخم و شیار بیدار 
کرد. با هزار زحمت، آب در کامش ریخت، ش��خم 
زد و آبش را تخت کرد. تازه ش��روع کاش��ت بود، 
گاه چش��مش به آس��مان بود و گاه دش��ت، باران 
ک��ه می بارید، دلش ریش ریش می ش��د و می گفت 
نکن��د بنج )بذر( خراب ش��ود و از بین رود، گاه از 
آفتاب گالیه داشت و در آرزوی بارش، نماز باران 
می خواند. آرام آرام، ش��الی جوانه زد و سبز شد اما 
باز پسر مزرعه دار، غصه اش گرفت و می گفت اگر 
وجین نش��ود، علف های هرز می روید و محصول 
از بین می رود. فصل قورباغه خوان ش��الیزار شده 
بود، صدای غورهایشان در مزرعه می پیچد و پسر 
مزرع��ه دار با اهل خان��ه و دیگر اقوام برای وجین 
کردن به ش��الیزار می روند. فصل شالیزار برایشان 
صفایی دیگ��ری دارد، می گوید: برای اینکه هزینه 
کارگری کاهش یابد مزرعه دارهای حاش��یه به هم 
کمک می کنند و »کایری« آیین دیرینه ای است که 
در ش��الیزارهای مازندران فراوان دیده می ش��ود. 
روزهای خ��دا آرام آرام می گذرن��د و به مردادماه 
می رس��ند. اما قلب پس��ر مزرع��ه دار در آرزوی 
دروی محص��ول همچن��ان تی��ر می کش��د و برای 
برداش��ت ش��لتوک تاب ندارد. تا زودت��ر آن را به 
شالی کوبی برس��اند، می گوید: وام  دارم و باید قبل 
از آبان ماه بتوانم محصول را بفروشم و بدهی بانکی 
را که هرساله سودش بیشتر می شود، بپردازم. پسر 
مزرعه دار در آرزوهایش غوطه ور است که دالالن 
زودتر از موعد از راه می رس��ند و آهنگ واردات 
نیز از دور شنیده می ش��ود، حال شالی کار مانده و 
دالل��ی که نه ب��ه او رحم می کند و نه به ش��الیزار. 
مش صفر جوادی. ش��الی کار مازندرانی که با هزار 
رنج و زحمت و قرض کردن و پیش فروش بخشی 
از محصوالتش، ش��الیزارش را س��بز کرده .دلش 
از هجوم دالالن و واس��طه ها خون ش��ده است و 
می گوی��د: با فروش محصول باید خرج عروس��ی 

پسرم را تأمین و همچنین وام کشاورزی ام را تمدید 
کنم. غمی بر چهره اش می نش��یند و ادامه می دهد: 
به بازار برنج نمی ش��ود زیاد دل بس��ت و درس��ت 
موقع برداش��ت، واردات محصول انجام می شود و 
مجبوریم برنجمان را زیر قیمت به دالل و واسطه ها 

بفروشیم. 
بازار برنج فرنگی داغ تر شده

در آستانه فصل برداشت، بازار برنج هندی و 
پاکس��تانی در مازندران که قطب تولید برنج کشور 
لقب گرفته اس��ت .نیز داغ تر شده و از کیلویی 25 
ه��زار ریال تا 100 هزار ریال به فروش می رس��د 
و این در حالی اس��ت ک��ه برنج های مرغوب و پر 
محصول آن گونه که باید رشد قیمت ندارد. ساالنه 
یک میلیون و 400 هزار تن برنج در مازندران تولید 
می ش��ود که حدود 42 درصد نیاز کشور را تأمین 
می کند و این وضعیت در حالی اس��ت که کش��ور 
س��االنه به س��ه میلیون و 200 هزار تن برنج نیاز 
دارد و یک میلی��ون تن آن از طریق واردات تأمین 

می شود. 
نگرانی کشاورزان از لغو ممنوعیت واردات

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، 
نگرانی ش��الی کاران شمال را فزون تر کرده است و 
متأس��فانه در سال جاری کارگروه تنظیم بازار طی 
مصوبه ای واردات برنج را در فصل برداش��ت آزاد 
کرد که این مصوبه باعث افزایش واردات برنج در 
ب��ازار و موجب برهم زدن تع��ادل عرضه و تقاضا 
در بازار برنج داخل می ش��ود. علی محمد شاعری 
س��خنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای 
اس��المی، این مصوبه را اقدامی نس��نجیده در سال 
اقتص��اد مقاومتی عنوان کرد و گفت: لغو ممنوعیت 
واردات برن��ج در فص��ل برداش��ت ای��ن محصول 
برخ��الف حمایت از تولید داخل و ایجاد اش��تغال 
است که ضربه جدی به کش��اورزان برنج کار وارد 
می کند.وی بابیان اینکه واردات بی رویه برنج باعث 
کاهش تقاضای برنج باکیفیت داخلی و کاهش قیمت 
این محصول می ش��ود، اف��زود: از بین رفتن انگیزه 
کش��اورزان برای دس��تیابی به اهداف خوداتکایی 
تولیدات داخل از نتایج این اقدام غیر کارشناس��ی 
است .نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس 

ش��ورای اس��المی ادامه داد: به نظر می رس��د این 
تصمیم با دخالت دالالن واردکنندگان گرفته شده و 
هیچ توجیهی برای این تصمیم وجود ندارد. وی با 
اشاره به پیش بینی تولید دو میلیون و 300 هزار تنی 
برنج داخلی گفت: درحالی که برنج باکیفیت داخلی 
دارای استانداردهای س��المت محصول است. چه 
دلیلی برای ورود برنج از سایر کشورها وجود دارد 
و نیازی به واردات در این برهه زمانی نیس��ت. که 
کشاورزان در حال برداشت محصول خود هستند.

به تأکید صاحب نظران، حمایت از تولیدات داخلی 
می تواند .گام جدی برای ایجاد انگیزه کش��اورزان 
در راس��تای تولید باش��د و افرادی که این تصمیم 
را گرفتند و در مس��یر واردات کاالی خارجی گام 
برداش��تند در اصل مخالف سیاس��ت های ابالغی 
اقتص��اد مقاومتی حرکت کرده اند.به ب��اور آنان، با 
توجه ب��ه نیاز واردات 600 تا 700 هزارتنی برنج 
به کش��ور، بعد از فصل برداشت برنج می توان این 
مقدار واردات را با توجه به نیاز داخل و بر اساس 
قوانی��ن و مقررات انجام داد تا باعث تعادل عرضه 
و تقاضا شود.توقف واردات برنج تا زمان برداشت 
و توزیع برنج داخلی خواسته بسیاری از مسئوالن 
اس��تان های ش��مالی ازجمله مازندران اس��ت و از 
دولت انتظار دارند نس��بت به خرید تضمینی برنج 
اق��دام کرده و در فصل برداش��ت، از واردات برنج 

خارجی به کشور جلوگیری کند. 
نامه به رئیس جمهور

در ای��ن رابطه رئیس کمیس��یون کش��اورزی 
مجلس، از ارس��ال س��ه نام��ه این کمیس��یون به 
رئیس جمه��ور، وزی��ر جهاد کش��اورزی و معاون 
اجرایی رئیس جمهور و تذک��ر درباره تنظیم بازار 
خب��ر داد.علی اکب��ری ، درباره جزئیات س��ه نامه 
کمیس��یون کش��اورزی به رئیس جمه��ور، معاون 
اجرایی وی و وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت 
بازار محصوالت کش��اورزی و دامی اظهار داشت: 
در نامه ای که به آقای روحانی نوشته ایم، نسبت به 
واردات برنج در فصل برداشت این محصول تذکر 
داده شده اس��ت.وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار 
ممنوعی��ت واردات برنج را لغو ک��رده که به همین 
دلی��ل، در نامه ای به رئیس جمهور تذکر داده ایم که 

با توجه به قرار داش��تن در فصل برداشت محصول 
برنج داخل و اینکه میزان تولید داخل هنوز به طور 
کامل برآورد نش��ده و نمی توان فعاًل کمبود بازار را 
پیش بینی کرد، لذا االن زمان مناسبی برای واردات 

نیست.
واردات برن��ج خارج��ی به صالح نیس��ت و 

توزیع آن توهین به برنج باکیفیت استان
درعین حال دالور حیدرپور. رئیس س��ازمان 
جه��اد کش��اورزی مازن��دران نیز ب��ه توزیع برنج 
خارج��ی در اس��تان واکن��ش نش��ان داد و گفت: 
مازندران مهد تولید برنج است و ساالنه 40 درصد 
برنج کش��ور از سوی این استان تأمین می شود. لذا 
واردات برنج خارجی به صالح نیست و توزیع آن 
توهین به برنج باکیفیت اس��تان اس��ت. وی افزود: 
توزیع برن��ج خارجی به دلیل اینک��ه بحث روانی 
در جامع��ه ایجاد می کند قابل پذیرش نیس��ت و با 
توجه به اینکه فصل برداش��ت برنج اس��ت .شوک 
ناخواسته ای را به کشاورزان وارد می کند.حیدرپور 
با بیان اینکه کش��اورزان مازندرانی، کار برداش��ت 
ش��الی از 660 هکتار از زمین های زراعی اس��تان 
را تاکنون انجام دادند افزود: امس��ال در 213 هزار 
و 525 هکت��ار زمین های زراع��ی مازندران برنج 
کش��ت ش��د و پیش بینی می ش��ود از این میزان با 
احتس��اب کش��ت دوم و رتون، یک میلیون و 300 
تا یک میلیون و 400 هزار تن ش��لتوک برداش��ت 
شود. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی وسعت 
شالیزارهای کشور 670 هزار هکتار است که محور 
تولید برنج کش��ور، اس��تان های گیالن و مازندران 
هس��تند و 15 هزار هکتار نیز در چشم انداز استان 
گلس��تان پیش بینی شده است.دو اس��تان مازندران 
و گیالن ب��ه دلیل ش��رایط آب و هوایی می توانند 
به عنوان مهم ترین مرکز توریس��م در کشور مطرح 
ش��ود که این امر به تدریج س��بب تغیی��ر کاربری، 
س��اخت ویال، کارگاه و مراکز توریس��تی می شود، 
لذا ب��رای برون رفت از این خطر جدی باید درآمد 
اقتص��ادی کش��اورزان را افزایش دهی��م و ضمن 
جلوگی��ری از واردات برنج به اقتصاد کش��اورزی 

توجه اساسی شود. 
منبع:مهر- علیرضا نوری کجوریان

هشدار به طالفروشی ها و طالسازی ها
مدیرکل اس��تاندارد ته��ران از واحدهای تولیدی و صنفی مصنوعات طال درخواس��ت کرد که از 
خدمات آزمایشگاه های عیارسنجی دارای گواهی تایید صالحیت بهره گیرند و فریب آزمایشگاه های 
بدون مجوز را نخورند.به گزارش ایس��نا، مس��لم بیات با اش��اره به این که در اس��تان تهران تنها س��ه 
آزمایشگاه عیارس��نجی از این سازمان مجوز استاندارد دریافت کرده اند و همکار استاندارد محسوب 
می ش��وند، اظهار کرد: برخی آزمایش��گاه های بدون مجوز اقدام به اس��تفاده از نام این سازمان و نشان 
استاندارد در ارائه  خدمات خود کرده اند که این اقدام جرم محسوب شده و خالف قانون است که طبیعتا 
از متخلفان به دادگاه ش��کایت می ش��ود.وی ادامه داد: در حال حاضر در استان تهران سه آزمایشگاه 
عیارسنجی با نام های حریرفروش، میزان  گستر دقیق و بهساز دارای گواهی تایید صالحیت استاندارد 
هس��تند و طالفروشی ها و طالسازی ها می توانند اسامی آزمایشگاه های فوق و دیگر آزمایشگاه های 
دارای گواهی تایید صالحیت اس��تاندارد را در س��ایر اس��تان ها در پایگاه س��ازمان ملی استاندارد به 
نش��انی www.isiri.org مشاهده کنند.مدیرکل استاندارد تهران ضمن هشدار مجدد نسبت به وجود 
آزمایش��گاه های غیرمج��وز در این رابطه بیان کرد: در اقدامی قانونی نس��بت ب��ه متخلفان با قاطعیت 

برخورد خواهد شد ودر این رابطه هماهنگی الزم با مراجع قانونی صورت گرفته است.

کلید دولت برای حل مساله آب
امروز یکی از مهم ترین چالش های بزرگ کش��ور، مسأله آب است. چراکه ایران در منطقه گرم 
و خشکی قرار گرفته و از متوسط بارندگی کمی نسبت به سایر کشورها در طول سال برخوردار شده 
که همین مس��اله ش��رایط خاصی را برای ایران رقم زده ، در این بین دولت یازدهم دو تدبیر برای گذر 
از این شرایط را لحاظ کرد.به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات مثبت انجام شده در دولت امید اخذ تأیید 
مقام معظم رهبری برای تخصیص اعتباری به میزان 10 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای 
کنترل آب های خروجی در کشور بود که باعث تنظیم حجم عظیمی از آب های بالاستفاده کشور شد و 
باید در راستای آبادانی کشور مورد استفاده قرار گیرد.یکی دیگر از اقدامات به ثمر نشسته اجرا و افتتاح 
سدهای متعدد در کشور بوده که  امکان تنظیم 38 میلیارد مترمکعب آب به طور ساالنه فراهم آورده به 
طوری که طبق گفته مس��ووالن اگر این سدها نبودند در کشور شاهد بسیاری از این شهرهای پررونق 
نبودیم.همچنین در سال گذشته به حدود 2980 روستای کشور آبرسانی شد که به تنهایی برابر با کل 
10 سال پیش از آن بود. این یک امر جهادی در وزارت نیرو و مجموعه صنعت آب روستایی کشور 
است.در مجموع دولت یازدهم اقدامات خوبی را در حوزه آب انجام داد و گرچه بحران آب همچنان 

پا برجا باقی مانده اما گام های دولت امید توانست تا حدی شرایط را بهبود بخشد.


