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 همتی:

ژاپن واردات نفت از ایران را آغاز کرد

 رییس کل بانک مرکزی ایران گفت : بعد از کشورهای چین، کره جنوبی، 
هند و ترکیه، ژاپن نیز پروسه واردات نفت از ایران را آغاز کرد.

به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی روز یکشنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت که 
»به تدریج درآمدهای جدید نفتی در کنار ده ها میلیارد دالر منابع فعال بانک مرکزی 
نزد بانک های خارجی که پشتیبان قوی و مطمئن تجارت کشورمان است به چرخه 

تجاری وارد می شود.«
به گفته وی »صادرات غیر نفتی کشورمان نیز با تفاهم هایی که صادرکنندگان با 

بانک مرکزی می کنند، به تدریج در خدمت واردات کشور قرار می گیرد.«
رییس کل بانک مرکزی در ادامه آورده است: »پیش از این خدمت مردم عزیزمان 
عرض کرده بودم در داخل کشور نیز ذخائر بسیار مطلوب ارز به صورت اسکناس در 

حدی است که نیازهای واقعی مردم را بطور کامل تامین می کند.«
همتی تصریح کرد:»البته عوامل مختلفی در داخل و خارج ، مایوس از تاثیر گذاری 
در عرضه و تقاضا تالش می کنند با ایجاد جو روانی و دادن پالس های منفی بازار را 

از نظر روانی تحت تاثیر قرار دهند.«
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت ارز در بازار ایران یاد آورشد: »نکته جالب 
در مورد این روزهای بازار ارز کم رمق بودن تقاضا در صرافی ها و نرخ سازی واسطه ها 

در فضای مجازی، بانک مرکزی جور سمت تقاضا را نیز می کشد!«

ایران به فناوری نوین برای فرآوری سرب و روی دست 
یافت

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی، از 
دست یابی ایران به فناوری نوین برای فرآوری مستقیم کانسنگ های کم 

عیار سرب و روی خبر داد.
»حسن حسینقلی« روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار 
داشت: صنعتگران با سابقه و نخبه حوزه سرب و روی ایران به تازگی موفق به طراحی 
و اختراع یک نوآوری جدید برای فرآوری و تغلیظ کانسنگ های کم عیار معادن 

سرب و روی کشور شدند.
به گفته وی، این اختراع برای نخستین بار در سطح جهانی نیز به ثبت رسیده و 

منحصربفرد محسوب می شود.
رئیس این تشکل صنفی افزود: این فناوری با استفاده از روش »پیرومتالورژی« 
کانسنگ های کم عیار سرب و روی با عیار چهار درصد به باال با بازدهی بازیابی 80 

تا 95 درصد فرآوری و تغلیظ شده است.
وی خاطرنشان ساخت: در این اختراع، کنسانتره سرب و روی با عیار باالی 60 
درصد به عنوان محصول نهایی با اقتصادی ترین روش تولید می شود؛ این کنسانتره 
به عنوان ماده اولیه و خوراک ورودی کارخانه های تولید شمش سرب و روی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
به گفته حسینقلی، این اختراع اکنون به ثبت رسیده و نمونه صنعتی آن با سرمایه 

گذاری بیش از 30 میلیارد ریال ساخته و در حال بهره برداری است.
وی با یادآوری اینکه ایران ذخایر فراوان سرب و روی دارد، تنوع کانی های مختلف، 
وجود عناصر مزاحم معدنی، کم عیار بودن معادن سرب و روی، کم آبی مناطقی 
که از ماده معدنی یاد شده برخوردارند و نبود فناوری جدید برای فرآوری کانی های 
مختلف را از جمله مشکالت این بخش یاد کرد. رئیس این تشکل صنفی یادآورشد: 
خاک بسیاری از معادن سرب و روی کشور قابلیت مصرف در این صنعت را ندارد و 

کارخانه های مربوطه نیاز جدی به تامین خوراک و ماده اولیه ورودی دارند.
معدن سرب و روی مهدی آباد )یزد( با ۷۱6 میلیون تن ذخیره زمین شناسی 
حدود هفت درصد فلز محتوی اکتشاف شده روی دنیا را در اختیار دارد که در 
طراحی اولیه ۱5۴ میلیون تن با عیار میانگین 6 درصد روی، ۲ درصد سرب و 50 
گرم بر تن نقره قابل برداشت است. حسینقلی توضیح داد: پایه و اساس این اختراع 
بر مبنای استفاده از مزیت نسبی سوخت ارزان گاز طبیعی کشور و بازدهی باالی آن 
صورت گرفته است. ایران از نظر صادرات سرب در جایگاه 39 جهانی قرار دارد و در 

زمینه صدور شمش روی هم رده پانزدهم را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار تجارت خارجی در 9 ماهه امسال صادرات زنجیره روی به وزن ۱00 
هزار و 360 تن به ارزش ۲03 میلیون دالر ثبت شد و در همین مدت میزان واردات 

این ماده معدنی 88 هزار و ۷۷۷ تن به ارزش بیش از ۲6.3 میلیون دالر شد.
همچنین صادرات زنجیره سرب در مدت این گزارش ۷9 هزار و 33۱ تن به ارزش 
افزون بر 99.8 میلیون دالر بود و در زمینه واردات نیز ۱0 هزار و ۱۴۲ تن به ارزش 
بیش از ۲5.3 میلیون دالر انجام شد. بررسی آمار گمرک ایران نیز نشان می دهد 
در سال های 96- ۱39۲ در مجموع یک میلیارد و ۷3 میلیون دالر ارزش صادرات 
شمش روی بوده و در همین دوره زمانی ارزش صادرات شمش سرب به رقم ۷۴5 

میلیون دالر رسید.

مهم ترین نگرانی های مدیران اقتصادی در سال ۲۰۱۹
مجمع جهانی اقتصاد، احتمال وقوع رکود در اقتصاد جهانی را به عنوان 

مهم ترین نگرانی مدیران عامل شرکت ها و بنگاه های تجاری معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی از مدیران ارشد 800 بنگاه اقتصادی و تجاری 
بزرگ جهان، این افراد رکود اقتصادی را بزرگ ترین نگرانی خود در سال ۲0۱9 
عنوان کردند. رکود اقتصادی در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای التین به 
عنوان دغدغه نخست و در آمریکا به عنوان سومین دغدغه بزرگ مدیران مطرح شده 
است. در امریکا، مدیران تهدیدات سایبری را مهم ترین دغدغه خود معرفی کرده اند.

افزایش منازعات تجاری بین چین و روسیه باعث شده است تا نگرانی از گسترش 
سیاست های حمایت گرایانه به سراسر جهان تشدید شود و تهدیدات بر سر تجارت 

جهانی به عنوان دومین دغدغه بزرگ مدیران معرفی شده است.
ربکا ری، معاون سرمایه های انسانی رئیس مجمع جهانی اقتصاد، کمبود نیروی 
انسانی ماهر را یکی دیگر از تهدیدات موجود بر سر راه اقتصاد جهانی خوانده است: با 
افزایش رقابت جهانی و کاهش نیروی کار ماهر در دسترس، جای تعجبی ندارد که 

کمبود نیروی انسانی ماهر سومین تهدید بزرگ مطرح شده از جانب مدیران باشد.
تهدیدات سایبری، نوسانات ارزی به ویژه در کشورهای نوظهور، افزایش نرخ بهره، 
مشخص نبودن سیاست های مالیاتی، نابرابری درآمدی، تغییرات اقلیمی زمین، 
افزایش بهای انرژی و بریگزیت، از دیگر عوامل نگران گننده توسط مدیران معرفی 
شده اند. از سوی دیگر، مدیران آمریکایی فرهنگ کاری این کشور را مهم ترین عامل 
تقویت اطمینان خود به کسب و کارها دانسته اند در حالی که مدیران چینی بیش از 

هر چیز به توانایی رهبری و استعداد نیروی انسانی خود متکی هستند.

مشاغل پردرآمدی که معافیت مالیاتی دارنداخبار

ایران؛ بهشت هنرهای تجاری
و  هنر  فرهنگ،  بخش  در  مالیاتی  معافیت های  اجرای 
موسیقی در شرایطی بدون قید و شرط ادامه می یابد که 
یک حساب سرانگشتی از درآمد برخی کنسرت ها نشان 
می دهد هرکدام آنها حدود 200 میلیون تومان فروش دارد.

با اینکه یکی از اصلی ترین عناصر پایدارسازی منابع عمومی 
کاهش  و  مالیاتی  منابع  گسترش  سمت  به  حرکت  بودجه، 
وابستگی به فروش دارایی های سرمایه ای مانند نفت و گاز است، 
اما به نظر می رسد این پیشرفت آن چنان حاصل نشده است. 
کارشناسان معتقدند بن بست درآمدهای مالیاتی عمدتاً به دو 
دلیل معافیت های غیرضروری و بخشی )کلی و غیرمنعطف( و 
فراریان مالیاتی حادث شده است. در بخش معافیت ها بسیاری 
گذاشته   کنار  مالیات  زیر چتر  از  پردرآمد کشور  بنگاه های  از 
شده اند؛ همان طور که این موضوع در زمینه فراریان هم به شکل 
دیگری دیده می شود. یعنی بخش هایی که در سطوح باالترین 
درآمدزایی ها طبقه بندی می شوند، انگیزه فرار از قانون را پیدا 

کرده اند.
سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و مرکز 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی فارس اخیراً گزارشی منتشر کرده 
که نشان می دهد »بر اساس مطالعات علمی انجام شده در سال 
۱393، جراحان پالستیک و قلب، دندان پزشکان فوق تخصص، 
طراحان لباس و مدرسان کنکور زیست شناسی در صدر مشاغل 

پردرآمد ایران قرار داشته اند.«
از  استفاده  عدم  و  پزشکی  بخش  در  مالیاتی  فرار  موضوع 
دستگاه POS )کارت خوان( موضوعی است که در چند سال 
گذشته به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده است. تشخیص 
این موضوع به دلیل ارتباط عموم مردم با مطب هایی که علناً از 
پول نقد استفاده می کنند و مراجعان خود را به همین منظور 
به دستگاه های خودپرداز نصب شده در همان ساختمان ارجاع 

می دهند، بسیار ساده بوده است.
این موضوع در گزارش های فراوانی پیگیری شده، اما هنوز به 
نتیجه ای نرسیده است. حتی قرار بود مجلس شورای اسالمی، 
استفاده از دستگاه کارت خوان را برای پزشکان اجباری کند، اما 
در نهایت کفه قدرت به نفع پزشکان سنگینی کرد و طرح با رأی 

منفی مواجه شد.
در این گزارش به یکی از اجزای کوچک بخش اول ناکامی های 

مالیاتی، یعنی معافیت ها می پردازیم.
معافیت های غیرضروری

فعالیت  مستقیم،  مالیات های  قانون   ۱39 ماده  اساس  بر 
گروه های هنری و فرهنگی از پرداخت مالیات معاف است. این 
ماده تصریح می کند »فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی 
)دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های 
ذی ربط(، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.«
و  سینمایی  فیلم های  کنسرت ها،  همه  شامل  مصوبه  این 
خانگی و امثالهم می شود که در حال حاضر در برخی موارد جزو 

پول سازترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود.
بر اساس اعالم رسمی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال ۱395 بیش از ۱۲۲۱ مجوز اجرای صحنه ای 

برای موسیقی صادر شده است. در بخش فروش اینترنتی بلیت 
اجراها تقریباً ۷0 تا 80 درصد این فروش  از طریق وب سایت 
ایران کنسرت صورت می گیرد. به طور متوسط هر کنسرت به 
مدت سه شب اجرا می شود که میانگین استقبال کنندگان آن 

یک هزار نفر است.
درآمد 500 میلیون تومانی اجرای موسیقی

تقریباً هر کنسرت بین ۲ هزار و 500 تا سه هزار نفر مخاطب 
دارد. از سوی دیگر، مراجعه به وب سایت های رسمی فروش بلیت 
کنسرت ها نشان می دهد که قیمت بلیت ها در جایگاه های مختلف 
از حداقل ۴5 هزار تا ۱۷0 هزار تومان است. قیمت بلیت ُجنگ ها 
و کمدی های نمایشی نیز رقمی بین ۷0 تا 300 هزار تومان دارد. 
از همین رو، اگر میانگین مخاطبان یک کنسرت را ۲ هزار و 500 
نفر در نظر بگیریم و میانگین قیمت بلیت را 80 هزار تومان، یک 
حساب سرانگشتی به ما می گوید که درآمد یک کنسرت ۲00 
میلیون تومان می شود. این مبلغ بدون کسر هزینه ها و سایر موارد 

است.
عالوه بر فروش بلیت، خوانندگان از محل اسپانسرینگ )حمایت 
مالی( هم کسب درآمد می کنند. در مورد برندهای خارجی، آمار و 
ارقام اسپانسرینگ بسیار باال است، اما برندهای داخلی بین 80 تا 
۱۲0 میلیون تومان در یک شب هزینه تبلیغات پرداخت می کنند.

ه عبارتی، برگزاری یک کنسرت با یک اسپانسر داخلی بین 
300 تا 350 میلیون تومان از محل اسپانسرینگ برای تهیه کننده 
درآمدزایی می کند. البته برگزاری یک کنسرت هزینه های بسیاری 

هم برای گروه برگزار کننده دارد.

ارتقای هنر فاخر یا کمک به ترویج عامه پسندها
یکی دیگر از مشاغل پردرآمد، تولیدات سیمایی است که فقط 
برخی از مجری های آن دستمزدهای یک صد میلیون تومانی در 
ماه دارند. همچنین گفته می شود فروش کاراکترهای معروف 
عروسکی قیمت هایی باالی چهار میلیارد تومان دارد. این موارد 
تنها بخشی از نمونه هایی است که با لغو معافیت های آن می توان 
گامی بلند در راستای افزایش و پایدارسازی درآمدهای دولتی 
برداشت. اقدام مذکور همچنین می تواند حرکتی اساسی در زمینه 
کاهش نابرابری های ناموجه در جامعه باشد. هر چند معافیت های 
مالیاتی در بخش فرهنگ، هنر و موسیقی پیش از این می توانست 
به عنوان روشی برای ارتقای فرهنگ ملی و فاخر تلقی شود، اما در 
حال حاضر با گسترش موسیقی  های عامه پسند و تجاری شدن آن 
به عنوان یکی از منابع سرشار درآمدی، ادامه این گونه معافیت ها 

ضروری به نظر نمی رسد.
منافات با کاهش وابستگی

این موضوع در جایی اهمیت بیشتری می یابد که سال آینده 
اقتصاد کشور تحت تحریم هایی قرار می گیرد که کاهش وابستگی 

بودجه به نفت را حیاتی می کند.
مرکز  بودجه  دفتر  مدیرکل  سبحانیان،  محمدهادی  سید 
پژوهش های مجلس در این زمینه به خبرنگار ایرناپالس می گوید: 
یکی از اسناد باالدستی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است 
که بر اساس آن دولت باید به سمت اصالح نظام مالیاتی حرکت 
کند. در حالی که دولت با همین چارچوب قدیمی نظام مالیاتی 
جلو می رود و تنها تغییر در الیحه ۱398 این بوده که متناسب 

با افزایش تورم، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. یعنی 
اصالحی در معافیت های مالیاتی یا تالشی برای افزایش پایه های 
مالیاتی صورت نگرفته است. در حالی که بسیاری از معافیت های 
مالیاتی واقعاً قابل اصالح است. سبحانیان در این رابطه اضافه 
می کند: در حال حاضر طبق قانون، هنرمندان از پرداخت مالیات 
معاف هستند، یعنی اگر یک خواننده، کنسرت میلیاردی برگزار 
کند هیچ گونه مالیاتی نمی پردازد. این معافیت بر اساس ماده ۱39 
قانون مالیات های مستقیم اعمال شده که مطابق با آن، همه 

فعالیت های هنری و فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شده اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی دیگر از این معافیت ها 
مدارس و دانشگاه های غیرانتفاعی است که هیچ گونه ضرورتی 
برای آن وجود ندارد. وی در این مورد اضافه می کند: همچنین 
بعضی از حرفه ها هم وجود دارد که از پرداخت مالیات معافیت 
دارند، مانند پزشکان که خیلی وقت است مالیات گیری از آن ها 
به شکل یک مطالبه اجتماعی درآمده است. برخی از مطب ها 
به منظور پرداخت نکردن مالیات از قرار دادن دستگاه کارت خوان 
امتناع می کنند. این موضوع باعث می شود سال به سال میزان 
مالیات مؤدیان و خوش حسابان بیشتر شود و بر نارضایتی آن ها 
فشار  این ها  به  رکودی  شرایط  در  اینکه  هم  شود.  زده  دامن 
بیشتری آورده می شود. در حالی که برای تصمیم گیری و اجرای 
این برنامه هم منطق و هم مطالبه اجتماعی وجود دارد و دولت 
می تواند خیلی راحت با تهیه یک سازوکار قانونی به این هدف 
برسد، اما متأسفانه هیچ گونه اراده ای برای حرکت به سمت آن 

وجود ندارد.

وجود ۹5 درصد آفات شناخته شده کشور در گلستان
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: با توجه به اقلیم استان، از مجموع 600 بیماری، آفت و علف هرز موجود در کشور، 590 نوع آن در گلستان وجود دارد. »ابوالفضل فرجی« در گفت وگو با ایسنا با اعالم این خبر 

اظهار کرد: در بخش تحقیقات کشاورزی موسسات تحقیقاتی داریم که بیش از 60 سال قدمت دارند. اگر لطمه ای به موسسات تحقیقاتی وارد شود، می تواند مشکالتی را برای بخش کشاورزی ایجاد کند که جبران آن به راحتی امکان پذیر نباشد 
وی با اشاره به اهمیت تحقیقات، افزود: در سال های گذشته بهترین کشاورزان گندمکار عملکرد یک و نیم تا دو تن در هکتار داشتند اما االن کشاورزان پیشرو ما بین هفت و نیم تا هشت تن در هکتار عملکرد محصول دارند. سه شنبه / 2 بهمن 1397 / شماره 335

طبق آخرین آمار، کل ذخایر هیدروکربنی ایران ۸36 میلیارد بشکه است 
که از این میزان، مقدار قابل برداشت با تکنولوژی، 239 میلیارد بشکه است. 
یعنی ایران می تواند 29 درصد را برداشت کرده و 71 درصد در زیرزمین 
بالاستفاده باقی می ماند؛ موضوعی که یک تحلیل گر حوزه انرژی نیز معتقد 
است این که ایران نتوانسته از تکنولوژی روز دنیا در صنعت نفت استفاده 

کند، از نقاط ضعف این صنعت محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه - وزیر نفت - روز گذشته، برای پاسخ به سوال 
نمایندگان در مجلس شورای اسالمی حضور یافت و از اهمیت افزایش ضریب بازیافت 

سخن گفت.
به گفته ی وی، هر یک درصد افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز، معادل 8 
میلیارد بشکه است که این، معادل 500 میلیارد ثروت برای ایران است. تحقق این امر 
نیازمند بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا است. زیرا شرکت های ایرانی درحال حاضر از 

تخصص و تکنولوژی کافی برای این موضوع برخوردار نیستند.

در این راستا، نرسی قربان - تحلیل گر ارشد حوزه انرژی - درباره نقاط قوت و 
ضعف صنعت نفت ایران طی ۴0 سال گذشته، به ایسنا گفت : مهم ترین نقطه قوت 
این صنعت، این بوده است که توانسته است در سخت ترین شرایط از جمله جنگ و 
تحریم روی پای خودش بایستد و شرایط خود را کم و بیش حفظ کند. این مساله 

بسیار مهم بوده و بزرگ ترین نقطه قوت این صنعت محسوب می شود.
وی ادامه  داد: نقطه ضعف صنعت نفت ایران طی ۴0 سال گذشته موضوعی است 
که اختیار آن در دست این صنعت نبوده است. به عبارت دیگر، صنعت نفت ایران 
نتوانسته است از بهترین تکنولوژی و سرمایه  دنیا برای توسعه بزرگ ترین ذخایر نفت 

و گاز خود استفاده کند و این ذخایر را توسعه دهد.
این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در پایان با اشاره به شرایط پسابرجام، گفت : در 
زمان برجام هم که درهای صنعت نفت ایران به روی دنیا باز شد، باز هم این صنعت 
نتوانست از این شرایط استفاده کند. در حالی که اگر  در آن فضا با ۱0 شرکت خارجی 

قرارداد امضا می شد، آمریکا  نمی توانست نفت ایران را تحریم کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است هرچند پیمان سپاری ارزی 
در قوانین باالدستی منع شده بود، اما در ماه های گذشته دوباره به اجرا 

درآمد و البته نتیجه مدنظر دولت را به همراه نداشت.
محمد الهوتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در دستورالعمل های 
ارزی خود، پنج شیوه برای بازگرداندن ارز در نظر گرفته که تنها یکی از آن ها که 
همان سامانه نیماست، اجرایی شده و این سامانه نیز مشکالت خاص خود را داشته 
است. به گفته وی، یکی از این مشکالت به نحوه عرضه ارز ازسوی صادرکنندگان باز 
می گردد؛ آن ها باید طبق قواعد در نظر گرفته شده، ارز خود را به سامانه وارد کرده و 
به صرافان واگذار کنند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صرافان به نوعی 
شرکت های پوششی به شمار می روند که حواله ارز ازسوی صادرکنندگان کوچک و 
متوسط، یعنی صادرکنندگان غیرپایه نفتی، ممکن نیست و همین مسئله مشکل ساز 
شده است. الهوتی، با بیان این که بسیاری از صادرکنندگان برای تولید کاالهای خود 
به مواد اولیه احتیاج دارند، گفت: با دستورالعمل های ارزی فعلی، برای واردات مواد 

اولیه به ارز آزاد نیاز است و سپس ارز حاصل از صادرات، به سامانه نیما وارد می شود 
که این موضوع نیز باید در مدیریت بازار، با تجدیدنظر روبه رو شود. وی افزود: با توجه 
به جمیع این شرایط، به نظر می رسد موضوع پیمان سپاری ارزی نتوانسته به نتایج 
مدنظر خود برسد و از این رو، ایجاد تغییر در شرایط بازار می تواند برای ادامه روند 
صادراتی کشور اهمیتی جدی داشته باشد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره 
به رویکردهای حمایتی دولت از صادرات در طول سال های گذشته، اظهار کرد: از 
دوران پس از جنگ تحمیلی که موضوعات اقتصادی برای کشور اهمیت بیش تری 
پیدا کرد، دولت تالش کرد با استفاده از برخی سیاست های حمایتی، شرایط را 
برای توسعه صادرات فراهم کند. موضوعاتی مانند معافیت مالیاتی یا ممنوعیت 
پیمان سپاری ارزی که از برنامه چهارم توسعه وارد شد و تا برنامه ششم نیز ادامه 
یافته است، در دل همین نگاه کالن شکل می گیرد. از این رو باید انتظار داشت که 
درصورت حفظ توجه به لزوم افزایش صادرات هم چنان این اولویت های حمایتی 

حفظ شده و اجرایی شوند.

یک کارشناس معتقد است که دیگر زمان سدسازی در 
کافی سد  اندازه  به  است، چراکه  پایان رسیده  به  ایران 
ساخته  و باعث شده ایم کم ترین میزان آب به سفره های 

زیرزمینی جذب شود.
اسماعیل شهبازی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت 
آبخوان داری،  ازطریق  می توان  گفت:  ایران  در  آبخوان داری 
سفره های آب زیرزمینی را غنی تر کرد و چالش هایی را که تاکنون 

از این طریق در منابع آبی ایران به وجود آمده، کاهش داد.
به گفته وی، فرآیند آبخوان داری باید در طول قرن ها صورت 
بگیرد که آب به میزان کافی به سفره های زیرزمینی تزریق شود 
و باید صراحتا گفت هر لحظه که به انجام این کار اقدام کنیم، 
دیر است و در سریع ترین زمان ممکن باید به دنبال پروژه ها و 

برنامه های آبخوان داری باشیم.
این کارشناس حوزه آب، با تاکید به این مساله که باید به دنبال 

تقویت آب های زیرزمینی باشیم، تصریح کرد: الزم است تدابیری 
اندیشیده شود و نزوالت  آسمانی در دشت ها و زمین نفوذ کند و 
یادمان نرود که به اندازه کافی، سد ساخته ایم و دیگر نباید به سمت 
پروژه های سدسازی رفت. وی با اشاره به اثرات مخرب سدسازی 
در ایران، ادامه داد: آب های کمتری در دشت ها نفوذ پیدا می کند؛ 
همچنین در رودخانه ها و جریان های طبیعی نیز حجم آب با 
ساخت سد کاهش می یابد، بنابراین باید به دنبال برنامه هایی برای 

افزایش و حفظ منابع آبی ایران بود که در این راستا باید میزان 
سدسازی کاهش یابد و با انجام فرآیندهایی آبخوان ها را غنی تر 
کنیم. بررسی ها نشان می دهد برای احداث ۴0 سد در دولت 
یازدهم، بازنگری صورت گرفت که طی این بازنگری ها، اهداف این 
سدها تغییر یافت اما درمجموع 30 سد بزرگ در این دولت به 
بهره برداری رسید که می توان گفت ۲0 درصد کل سدهای ایران 

در طول سه و نیم سال گذشته به بهره برداری رسیده  است.

یک کارشناس:

دوره سدسازی به سر آمده است


