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سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی 

مالیات
گشــت ویژه علیــه کارتخوان ها و 
حساب های اجاره ای را آغاز کرده اند، 
هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعالم شده 
است. اقدامی که باعث شــده برخی کسبه به جای 
استفاده از کارتخوان های فروشگاهی از خریداران و 
مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول 
را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان 
امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعالم کرد کارت 
به کارت هم جزو مالیات فروشــندگان محســوب 
می شــود. همزمان مدیرعامل شــرکت شاپرک از 
غیرفعال شــدن 350هزار کارتخوان فروشــگاهی 
به دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک 
مقام انتظامی هم اعالم کرد: برخی حساب های بانکی 

غیرفعال و مسدود شده است.
به گزارش همشــهری، رئیس سازمان امور مالیاتی 
با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه های 
فروشگاهی اعالم کرد: از سال گذشته سامان دادن 
به نظام نقل و انتقال پول و شــفاف کــردن انتقال 
پول در وجه ذی نفعان در دســتور کار قرار گرفت و 
درگاه های پرداخت و پایانه های فروشــگاهی را به 
پرونده های مالیاتی به طور تقریباً کامل اتصال داده ایم 
و 7.2میلیون دستگاه پرداخت به پرونده های مالیاتی 
متصل شــد. او افزود: 3میلیون دســتگاه پرداخت 
انصراف داده اند و دستگاه های خودشان را غیرفعال 
کرده اند، هم اکنون 1.4میلیون دســتگاه پرداخت 

بالتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک 
مرکزی غیرفعال خواهد شد.

تفکیک حساب های شخصی از تجاری
منظور با اشــاره به تفکیک حساب های شخصی و 
تجاری اعالم کرد: زمانی که پایانه های فروشگاهی را 
ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعاالن اقتصادی 
مردم را به زحمت انداختند؛ زیــرا مردم را مجبور 
می کردند به جــای اینکه از این پایانه ها اســتفاده 
کنند، مبلغ مورد نظر را به صــورت کارت به کارت 
یا حســاب به حســاب منتقل کنند اما با تفکیک 
حساب های شــخصی و تجاری، عماًل حساب هایی 
که تجاری باشند همچون پایانه های فروشگاهی با 

آنها برخورد می کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی 
فرد خواهد بود.

این مقام مالیاتی تأکید کرد: ظــرف یک ماه آینده 
بانک مرکزی آیین نامه تفکیک حساب های تجاری 
و شخصی را ابالغ می کند. کسانی که از حساب های 
شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه 
برای کسب و کار اســتفاده کنند، به منزله حساب 
تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این 

حساب ها را هم مشمول مالیات می کنیم.

انسداد کارتخوان ها جدی شد
همزمان کاظم دهقان، مدیرعامل شــاپرک هم با 
اشاره به بالتکلیفی یک میلیون و400هزار کارتخوان 

بدون پرونده مالیاتی گفت: امروز 350هزار دستگاه 
کارتخوان غیرفعــال می شــوند و در 3 گام دیگر، 
درنهایت تا یک ماه آینــده کل ترمینال های الصاق 

نشده به پرونده های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.
او افزود: طبق الزامات ماده11 قانون پایانه فروشگاهی 
سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، 
ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبــت نام مالیاتی برای کل 
پذیرندگان و دارندگان درگاه های پرداخت ازجمله 
کارتخــوان و درگاه های پرداخت اینترنتی اســت. 
او افزود: از 1/5سال پیش زیرســاخت های الزم با 
هماهنگی ســازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک 
فرایند مطول و پیچیده شــروع به برنامه ریزی شد. 
به گفته دهقان، عمده دغدغه بانکی مرکزی در این 
حوزه، ایجاد نشــدن اختالل در کسب وکار مردم و 

پذیرندگان بوده و هست.
مدیرعامل شاپرک تأکید کرد: امیدوار هستیم قبل 
از غیرفعال سازی  در موعد مشخص شده، صاحبان 
این دستگاه ها بالفاصله برای ارائه و تکمیل مدارک 
پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات 
الزم برای فعال ســازی  مجدد پایانه های مســدود 
شده ای که پذیرنده اقدام می کند فراهم شده است. او 
افزود: ۸میلیون و300هزار ترمینال )کارتخوان، پایانه 
اینترنتی و موبایلی( الصاق شده داریم که از این تعداد 
7میلیون و500هزار ترمینال فعال هســتند و کار 
می کنند و ۸00هزار ترمینال الصاق شده غیرفعال 

داریم که در مسیر فعال شدن مجدد قرار دارند.

پایان فرار مالیاتی کارت به کارت
رئیس سازمان امور مالیاتی: از پول های کارت به کارت شده به حساب فروشندگان هم مالیات اخذ خواهد شد

سدهای کشور چقدر آب دارند؟

همشهری براساس اطالعات شاخص مدیران خرید 
)شامخ( گزارش می دهد

7دغدغه مدیران بنگاه های اقتصادی
کســب وکارها و بنگاه های اقتصادی برای حفظ شرایط تولید 
خود دغدغه هایی دارند که در شاخص مدیران خرید )شامخ( 
منعکس شده است؛ آنها از قطعی بدون برنامه برق، قیمت گذاری 
دستوری، افزایش قیمت مواداولیه، کمبود سرمایه در گردش 
و... هراس دارند و فعالیت های خود را براساس همین ترس ها و 

نگرانی ها برنامه ریزی می کنند.
به گزارش همشهری، طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های 
اقتصادی کشور در خردادماه، شــاخص مدیران خرید اقتصاد 
ایران )شامخ( در این ماه 54.73واحد برآورد شده که از کاهش 
نرخ رشد آن نســبت به اردیبهشــت ماه حکایت دارد. در این 
ماه، فعاالن اقتصادی و صاحبان کســب وکار 7دغدغه عمده را 
مطرح کرده اند که هر یک در نوع خود ترمزی برای رونق تولید 
و برنامه ریزی برای آینده است و برای تحقق هدف گذاری های 

اقتصادی باید تمهیداتی برای رفع آنها اندیشیده شود.

نگرانی های پیدا و پنهان تولید
در خردادماه بســیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبه رو 
بوده اند و تولید کاهش یافته است که این قطعی درصورت ارائه 
برنامه قبلی و منظم قابل برنامه ریزی خواهد بود اما درصورتی که 
به دفعات زیاد باشد و برنامه زمانبندی مشخصی نداشته باشد یا 
قطعی طبق زمانبندی اعمال نشود باعث از بین رفتن مواداولیه 
در برخی از صنایع خواهد شــد. از ســوی دیگر، اغلب صنایع 
به خصوص صنایع فلزی و شیمیایی از همکاری نکردن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در قیمت گذاری واقعی کاال و خدمات 
و همچنین اعمال قیمت گذاری دســتوری در بعضی از رشته 
فعالیت ها و پایین نگه داشتن قیمت فروش بدون درنظر گرفتن 
حاشیه سود درست گالیه دارند. به گفته آنها این وضع  باعث 
کاهش درآمد و حتی زیان ده شدن برخی از صنایع شده و آنها 

را به مرز تعطیلی کشانده است. 
در این میان، افزایش قیمت ارز به بــاال رفتن قیمت مواداولیه 
منجر شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده ها بر افزایش 
قیمت محصول تأثیرگذار بوده و با توجه به کاهش قدرت خرید 
مردم، برخی صنایــع را به خصوص در حــوزه صنایع غذایی و 

شیمیایی با کاهش تقاضا روبه رو کرده است. 
در کنار ایــن نگرانی ها، صنایــع فلزی در حوزه صــادرات با 
دغدغه هایی روبه روســت و فعاالن این صنعت معتقدند با رفع 
قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر می شود 
و دالر نیز جایــگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به ســمت 
تک نرخی شــدن می رود که این موضوع می تواند نجات بخش 
صنایع صادرات محور باشــد. دغدغه بعدی صنایع به خصوص 
در حوزه صنایع شــیمیایی و غذایی، رفتــار انقباضی بانک ها 
در پرداخت تسهیالت اســت؛ زیرا با حذف ارز ترجیحی، مبلغ 
تمام شــده کاالهای تولیدی ایــن صنایع افزایــش یافته و با 
عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت، آنها قدرت جلوگیری 

از افزایش قیمت را ندارند. 
فعاالن این صنایع می گویند: قیمت های فعلی مربوط به سال 
قبل است درصورت ارائه قیمت های جدید، فشار زیادی به اقشار 
جامعه وارد خواهد شد. همزمان بسیاری از صنایع به خصوص 
در حوزه صنایع شیمیایی و کشاورزی با کمبود شدید نقدینگی 
روبه رو هستند و بانک های عامل تسهیالت ریالی و ارزی ارائه 
نمی دهند که کاهش قدرت خرید سرمایه در گردش آنها در اثر 
حذف ارز ترجیحی جبران شود. از سوی دیگر، صنایع شیمیایی، 
کشاورزی نســبت به از بین رفتن صنعت دام و طیور به دلیل 
کمبود منابع و نهاده های موردنیاز هشدار داده و معتقدند این 
وضعیت باعث رکود در صنایع پایین دستی مانند شرکت های 

تولیدی داروهای دامی نیز خواهد شد.

حال و روز اقتصاد
یافته های مرکز پژوهش های اتاق ایران در سی وسومین دوره 
انتشار شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد برای خرداد 
1401 حاکی از این است که شاخص میزان سفارش های جدید 
مشتریان در خردادماه )51.90( در مقایسه با اردیبهشت ماه با 
کاهش رشد روبه رو بوده و این شاخص در بخش های خدمات 
و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته اســت. از سوی دیگر، 
شــاخص میزان موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شــده 
)47.72( افزایش داشته ولی رقم کمتر از 50 آن نشان دهنده 
این است که همچنان اکثر فعالیت ها به خصوص در بخش های 
خدمات و کشاورزی و ســاختمان با کمبود مواداولیه یا لوازم 

خریداری شده روبه رو هستند.
افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواداولیه در رقم این 
شاخص تأثیرگذار بوده است. همچنین شاخص قیمت مواداولیه 
یا لوازم خریداری شــده )۸6.70( در خردادماه یکی از مقادیر 
باالی خود را ثبت کرده است هرچند از شدت آن نسبت به ماه 
قبل )92.75( کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در باال بودن 
قیمت مواداولیه تأثیرگذار و در بخش خدمات و کشاورزی این 

افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است.

رنج کمبود مواداولیه در بخش صنعت
در خردادمــاه، تحوالت اقتصاد کالن، کم وبیش شــامل حال 
بخش صنعت نیز شده و شتاب رشد شامخ این بخش را نسبت 
به اردیبهشت ماه کاهش داده اســت. در ماه گذشته، شاخص 
مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشده( معادل 59.65واحد 
بوده و گرچه همه مؤلفه های اصلی شاخص بخش صنعت باالی 
50 ثبت شده اند؛ اما موجودی مواداولیه کمترین رشد را نسبت 

به سایر مؤلفه ها داشته است.
براساس اطالعات گزارش شامخ، در خردادماه شاخص مقدار 
تولید محصوالت در خردادماه 62.65واحد بوده که نسبت به 
ماه قبل اندکی کمتر است. به نظر می رسد کمتر بودن نرخ رشد 
سفارش های مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر بودن 
نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت ها شده است. همچنین 
در این ماه، شاخص میزان ســفارش های جدید مشتریان در 
خردادماه در مقایســه با ماه قبل با رشد کمتری روبه رو بوده و 
به خصوص 2 صنعت غذایی و پوشــاک و چرم با کاهش شدید 

سفارش ها روبه رو بوده اند. 
در این میان، شــاخص موجودی انبار صنایع نیز در خردادماه 
نسبت به اردیبهشت کاهش داشــته و به نظر می رسد به دنبال 
نابسامانی بازار و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت ها، 
تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضــای بازار، از موجودی 

محصول در انبارها استفاده شده است.

فرجام تفاهم بانکی با روس ها
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
هفته گذشته، سفری به روسیه و با معاون 
نخســت وزیر و رئیــس کل بانک مرکزی 
این کشور مذاکراتی داشــت. اعالم شده 
بانک های مرکزی 2کشور بر ســر توسعه همکاری های پولی و 
بانکی توافق کرده اند. او با بیان اراده سیاســی تهران و مسکو بر 
توسعه تعامالت اقتصادی ابزار امیدواری کرد این مذاکرات در 
آینده زمینه ساز توسعه پایدار روابط  2کشور باشد. صالح آبادی 
می گوید: استفاده از ارزهای غیردالر و یورو و سایر موضوعاتی 
که تجار و فعاالن اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده 
کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار می گیرد. تفاهم 
بانکی ایران و روسیه وقتی به ثمر خواهد نشست که طرف مقابل 
در عمل اراده کافی برای گشایش در روابط بانکی نشان دهد و 
مهم است که آیا رئیس کل بانک مرکزی روسیه حاضر می شود 
سطح مبادالت مالی و بانکی را با بانک مرکزی ایران افزایش دهد 
یا نه؟ الویرا نبیولینا وقتی ســکاندار بانک مرکزی روسیه شد، 
با انتقادهایی مواجه بود. او اما بر سیاســت ها و برنامه های خود 
پافشاری کرد. ازجمله اینکه توانســت روسیه را تا اندازه زیادی 
از فشار بحران ناشی از جنگ اوکراین خارج سازد. آیا رئیس کل 
بانک مرکزی ایران از تجربه همتای روس خود استفاده می کند؟ 
بدون تردید این زن را می توان معمار جدید نظام بانکی روسیه 
نامید و چه بسا اگر با دولت مردان کرملین هماهنگ باشد، بتوان 
به چشم انداز آینده تفاهم بانکی با روس ها امیدوار ماند وگرنه او 

ممکن است حتی مذاکرات انجام شده را در عمل نادیده بگیرد.

سریعاً اقدام کنید
  خبر: رســتم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، 
می گوید: کســانی که به صورت خود اظهاری وارد 
سامانه ملی امالک و اسکان نشوند، از برخی خدمات 
اجتماعی نظیر خدمات بانکی، شماره گذاری خودرو، 
دریافت گواهینامه و بســیاری از موضوعات دیگر 

محروم می شوند.
  نقد: شفاف سازی و ســاماندهی حوزه امالک و 
مستغالت ضروری ترین اقدامی اســت که باید در 
دستور کار قرار گیرد. مرور اجمالی بر تحوالت قیمتی 
بازار مسکن و اجاره، نقاط کور سازمان امور مالیاتی 
در این حوزه و همچنین سرکشــی چندساعته به 
دفاتر مشاوران امالک و آگهی های اینترنتی مسکن 
و اجاره کاماًل ضرورت این اقدام را تأیید می کند. در 
شرایط فعلی، در غیاب ناظر قوی و بانک اطالعاتی 
شفاف، دســت دالالن ملکی برای مداخله در بازار 
و همچنین تخلــف در دریافت حق کمیســیون و 
اجتناب از صدور کد رهگیری باز است؛ درحالی که 
فقط با راه اندازی این سامانه ملی جامع و شفاف، هیچ 
امکانی برای تخلف در هیچ یک از ابعاد بازار مسکن و 
اجاره وجود نخواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی 
نیز در بزنگاه ها می تواند بازار را به خوبی مدیریت کند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

آمار دفتر اطالعات و داده های 

آب
آب نشان می دهد، با سپری 
شدن 290روز از سال آبی، 
)از ابتــدای مهــر 1400تــا شــامگاه 
1۸تیرماه1401( میــزان کل حجم آب در 
مخازن ســدهای کشــور به 24.59میلیارد 
مترمکعب رســیده که نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته بیانگر 4درصد کاهش است. 
به گزارش همشــهری، اطالعات شــرکت 
مدیریت منابع آب ایران حاکی از این اســت 
که ورودی آب به مخازن ســدهای کشور در 
این بازه زمانی 2۸.15میلیارد مترمکعب است 
که نسبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته 
4درصد افزایش را نشــان می دهد. در تهران 
نیز حجم ذخیره آب ســدهای تأمین کننده 
آب شــرب اســتان هم اکنون 622میلیون 
مترمکعب اســت که در مقایســه با ذخیره 
756میلیون مترمکعبی روز مشــابه ســال 
گذشــته، 133میلیون مترمکعب کاهش را 
نشــان می دهد. میزان ورودی آب سدهای 
پنج گانه استان، از ابتدای ســال آبی جاری 
تاکنون، 9۸0میلیون مترمکعب اســت که 
این مقدار در مدت مشــابه سال آبی گذشته 
1203میلیون مترمکعب بــوده و 19درصد 

کاهش یافته است.

موج تشنگی
فیروز قاســم زاده، ســخنگوی صنعت آب 
می گویــد: هم اکنون حدود 4 تا 5شــهر در 
وضعیت قرمز از نظر زیرساخت ها قرار دارند؛ 
برای این شــهرها به صــورت اضطراری آب 
تأمین می کنیم و در شــهرهایی که وضعیت 
زرد و نارنجی دارند طرح هایی را برنامه ریزی 
کرده ایم که مردادماه به بهره برداری می رسند. 
هم اکنون حدود 300شــهر در مرحله تنش 

آبی قرار دارند.
وی با اشــاره به میزان مصرف آب در بخش 
خانگی اظهــار می کند: هم اکنــون حدود 
۸.2میلیارد مترمکعب در بخش شرب مورد 
استفاده قرار می گیرد که این عدد در تابستان 
متفاوت است. در 2هفته اخیر به دلیل افزایش 
گرمای هوا شــاهد افزایش مصرف بوده ایم، 
به گونه ای که اکنون از پیک سال گذشته عبور 

کرده ایــم اما امیدواریم پیک هــای جدید را 
تجربه نکنیم. مصرف را با تهران مورد سنجش 
قرار می دهیم و هم اکنون 44هــزار لیتر بر 
ثانیه آب وارد شبکه توزیع پایتخت می شود 
که تاکنون توانســته ایم بدون مشکل از این 

وضعیت عبور کنیم.

کسری سدهای تهران
از ابتدای مهر ســال1400 تاکنون بیش از 
1۸0.1میلی متر بارندگی در حوزه عملکردی 
استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت 
به 269میلی متر بارندگی متوسط بلندمدت 
53ساله، کاهش 33درصدی را نشان می دهد. 
حجم آب سد امیرکبیر تا روز 14تیرماه حدود 
133میلیون مترمکعب اعالم شده، درحالی که 
این میزان در روز مشــابه ســال گذشــته 
177میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب 
سد طالقان نیز از 2۸6میلیون مترمکعب سال 
گذشته به 264میلیون مترمکعب و حجم آب 
ســد لتیان نیز از 55میلیون مترمکعب روز 

مشابه سال گذشته، به 54میلیون مترمکعب 
رسیده است؛ همچنین حجم ذخیره آب سد 
الر در 14تیرماه سال گذشته، 136میلیون 
مترمکعب بوده که در مقایســه با موجودی 
110میلیون مترمکعبی امسال، 26میلیون 
مترمکعب کاهش را نشان می دهد. حجم آب 
سد ماملو نیز از 102میلیون مترمکعب روز 
مشابه سال گذشته، هم اکنون به 60میلیون 

مترمکعب رسیده است.
در ایــن رابطه صادق یونســلو، مدیر پدافند 
غیرعامل شــرکت آب و فاضــالب تهران به 
ایســنا می گوید: به طور متوســط در ایران 
1200مترمکعب به ازای هر نفر در سال آب 
وجــود دارد یعنی در تنش آبی قــرار داریم 
ولی این رقم در استان تهران متفاوت است. 
اســتان تهران 25درصد جمعیت کشــور را 
به خود اختصــاص داده اما در مقابل 5درصد 
منابــع را در اختیار دارد، یعنی این اســتان 
در فقر مطلق آبی اســت. میزان ســرانه آب 
تجدیدشونده حوضه آبریز استان تهران حدود 

ماجرای انسداد حساب های بانکی
سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید براینکه چیزی به عنوان 
اجاره کارت بانکی نداریم، گفت:  اگر کسی کارت بانکی اش را اجاره می دهد مطمئن باشد که از کارت 
او برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و نخستین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد مالک 
حساب است. او با اشــاره به انواع کالهبرداری های اینترنتی اعالم کرد: ما با پدیده ای به نام اجاره 
کارت بانکی روبه رو بوده ایم، این کار امنیت روانی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند زیرا ۹۰درصد 
کارت هایی که اجاره داده می شود برای مقاصد مجرمانه ازجمله شرط بندی و قمار، کالهبرداری در 
حوزه رمز ارز، کالهبرداری در حوزه خرید و فروش آنالین است. برخی فروشگاه های اینترنتی برای 
اقدام به کالهبرداری از کارت های اجاره ای استفاده می کنند.  معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا 
گفت: با هماهنگی ایجاد شده بین این دستگاه ها به سرعت این افراد مجرم شناسایی و با هماهنگی 
مرجع قضایی و پلیس فتا و همکاری بانک مرکزی این حساب ها مسدود می شود. سرهنگ پاشایی 
خاطرنشان کرد: در برخی موارد که فرد مبادرت به اجاره کارت بانک کرده درصورتی که محرز شود 
این کار با اطالع شخص و عمدا صورت گرفته و سرقت حساب انجام نشده است، تمام حساب های این 

شخص برای جلوگیری از این اقدام مجرمانه مسدود می شود.

مکث

330مترمکعب به ازای هر نفر اســت؛ یعنی 
از بحران مطلق که عــدد 500 بود نیز عبور 
کرده ایم. فعال کمبود آب مورد نیاز ساکنان 
استان تهران با انتقال آب بین حوضه ای جبران 
شده است. امروزه با استفاده بهینه از منابع آب 
و بازچرخانی آن بســیاری از کشورها با ارقام 
ســرانه کمتر از ۸00مترمکعب در سال نیز 

برنامه های توسعه ملی خود را  پیش می برند.
به گفته وی، متوســط بارندگی در اســتان 
تهران نیز 231میلی متر است ولی از طرفی 
تهران نسبت به سایر اســتان ها مصرف آب 
بیشــتری دارد؛ حدودا هر تهرانی 220لیتر 
در شبانه روز آب مصرف می کند درحالی که 
در تابســتان تنها یک کولر در تهران بیش از 
200لیتر آب مصرف می کند. از جهتی حدود 
2۸درصد بارندگی ها و 27درصد حجم سدها 
نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. 
هم اکنون در شــهر تهران در هر ثانیه حدود 
41هزار لیتر مصرف آب داریم. این عدد بسیار 
بزرگ است و در استان تهران به 52هزار لیتر 

در ثانیه می رسد.
وی با بیان اینکه با 2مشــکل خشکســالی 
ناشــی از تغییر اقلیم و خشکسالی ناشی از 
فعالیت های انســان مواجه هستیم، گفت: 
یعنی عامل ایجاد 50درصد خشکســالی ها 
را انســان ها با اقدامات خود ایجاد کرده اند. 
موضوع تغییر اقلیم در کل دنیا وجود دارد و 
ایران نیز به عنوان یک کشور خشک شناخته 
شده چراکه ۸4درصد آن در منطقه خشک، 
نیمه خشک و فراخشک واقع شده است. این 
کشور ذاتا خشک است و اگر یک سال میزان 
بارش ها زیاد باشد باید تعجب کنیم. در این 
شرایط باید با خشکسالی کنار بیاییم و رفتار 
خود را با توجه به منابع آبی تغییر دهیم اما 
متأسفانه ما سازگار نیستیم و سازگاری تنها 

راهکار مقابله با کم آبی است.

میزان پرشدگی مخازن سدها
 سدهای استان

تهران
 کل سدهای

 کشور
سدهای استان 

خوزستان
 سد زاینده رود

اصفهان
 سدهای حوضه 

دریاچه ارومیه

 32
درصد

 48.7
درصد

 54
درصد

 27
درصد

 60
درصد


