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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مطرح کرد:

تامین  40درصدی یارانه ها از طریق فروش گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :تامین  ۴۰درصد از یارانه
مردم،ارزآوریوحفظمحیطزیستازجملهنقشهایمهمصنعت
گاز در کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از شــرکت ملــی گاز ایران ،حمیدرضا
عراقی درباره جایگاه صنعت گاز در کشــور گفت :اکنون به طور
میانگیــن بیش از  ۴۰درصد از یارانه مــردم از طریق فروش گاز
تامین میشود ،همچنین اســتفاده از گاز به جای سوختهای
میان تقطیر که ســبب افزایش حجم صادرات بنزین ،گازوئیل
و مازوت میشــود و نیز کمک به کاهش آلودگی محیط زیست،
خبر

نرخ های سود بانکی مورد
بازنگری قرار خواهد گرفت

انتخاب :قائم مقام بانک مرکزی از احتمال
بازنگری نرخ سود ســپردهها خبر داد و گفت :با
مطالعاتی که در جریان اســت نرخهای ســود
بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت .در چند
ســال اخیر ،با روی کار آمدن موسســات مالی،
مسابقهای با نام نرخ سود در سیستم بانکی کشور
ایجاد شد و حتی نرخ سپردهها به مرز  ۳۰درصد
هم رســید که با هرج مرج و آشفتگی که در بازار
ایجاد شد ،بانک مرکزی وارد عمل شد و اقدام به
تغییر و کاهش نرخ سود سپردههای بانکی کرد.
قائم مقام بانک مرکــزی از احتمال بازنگری
نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت :با مطالعاتی
که در جریان اســت نرخ های سود بانکی مورد
بازنگریقرارخواهدگرفت.
اکبر کمیجانی دربــاره احتمال تغییر نرخ
ســود بانکی ،افزود :با مطالعاتی که در جریان
اســت نرخ های سود بانکی مورد بازنگری قرار
خواهد گرفت.
قائــم مقــام بانک مرکــزی تصریــح کرد:
البته بررســی متغیرهای پولــی و به خصوص
نرخهای ســود همواره از اولویت های مطالعاتی
و سیاســتگذاری بانک مرکزی اســت و بنا به
شرایط در این باره تصمیم گیری خواهد شد.
وی درباره حمایت بانک مرکزی و سیســتم
بانکی از بخش تولید و اشــتغال کشــور ،اظهار
داشت :بخشــی از منابع پیش بینی شده برای
تســهیالت دهی بانک ها طی ســال های  95و
 ،96به بحث حمایت از تولید و اشتغال بنگاه های
کوچک و متوسط اختصاص یافت.
کمیجانی افزود :خوشــبختانه بــا توجه به
بررسی های صورت گرفته موارد اثر بخش بوده
و با توجه به تمامی این اقدامات و بررســی های
صــورت گرفته ،جمع بندی الزم انجام شــده و
ظرف چنــد روز آینده برنامه و سیاســت بانک
مرکزی در این زمینه اعالم خواهد شد.
قائم مقــام بانک مرکزی گفــت :تخصیص
بخشی از توان تسهیالت دهی پرداختی بانک ها
بهصنایعکوچکومتوسط() SMEوهمچنین
اشــتغال زایی به دنبال سیاست های اجرایی در
ســال  95و  ،96از جمله برنامه ها و اولویت های
بانک مرکزی است.
در چنــد ســال اخیــر ،بــا روی کار آمدن
موسســات مالی غیر مجاز ،مسابقه ای با نام نرخ
سود در سیســتم بانکی کشور ایجاد شد و حتی
نرخ ســپرده ها به مرز  30درصد هم رسید که با
هرج مرج و آشفتگی که در بازار ایجاد شد ،بانک
مرکزی وارد عمل شد و اقدام به تغییر و کاهش
نرخ سود سپرده های بانکی کرد.
در همین جهــت بانک مرکــزی به دفعات
نرخ ســود را از حدود  30درصــد کاهش داد و
در آخرین مرحله شــهریور  1396تاکنون ،نرخ
سود سپردهها  15درصد اعالم شد .اما با نزدیک
شدن به شــهریور امســال و سررســید اوراق
مشــارکت ریالی با نرخ  20درصدی شایعات و
اظهار نظرهای متفاوتی درباره تغییر نرخ ســود
سپردهای بانکی به گوش می رسد.

برای انسداد چاه های غیرمجاز
دست نگه داشتیم

مهر :مدیرعامل شــرکت منابــع آب ایران
گفت :امسال برای انســداد  ۱۵هزار حلقه چاه
برنامه ریزی کرده ایم ،این در حالی اســت که به
دلیل مشکالت معیشتی برای اقدام در این زمینه
دستنگهداشتهایم.
محمدرضا حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت
منابع آب ایران در نشســت خبری درباره تعداد
چاه های مسدودشــده غیرمجــاز گفت :طبق
برنامه ریزی هایی که داریم انســداد  ۱۰۳هزار
حلقه چاه عمیق و حدود همین میزان چاه های
نیمه عمیق را برای یک برنامه پنجساله مدنظر
داریم ،این در حالی اســت که سال گذشته برای
انسداد  ۱۵هزار حلقه چاه برنامه ریزی داشتیم
که از این میزان موفق به انســداد  ۱۳هزار حلقه
چاه شده ایم.
وی افزود :امســال نیز برای انسداد  ۱۵هزار
حلقهچاهدیگربرنامهریزیکردهایماماازآنجایی
که میزان بارندگی ها به شدت در کشور کاهش
یافتهوبسیاریازکشاورزانبامشکالتمعیشتی
دست و پنجه نرم می کنند ،از ابتدای سال جاری
تاکنون در انســداد ضربتی چاه های غیرمجاز
با احتیاط و رعایت بیشــتری عمــل کرده ایم،
بنابراین سال ۹۷تعداد انسداد چاه های غیرمجاز
رقم قابل توجهی نبوده است.

همه بیانگر موقعیت راهبردی گاز در کشور است.
وی تامین گاز مستمر ،پایدار و ایمن را وظیفه اصلی این شرکت
برشمرد و افزود :توانمندسازی و فرایندسازی ۲ ،محور اساسی است
که در این شــرکت باید به آن توجه شود .همچنین ماموریت دیگر
شرکت ملی گاز ،حضور فعال در فرصتهای مناسب تجارت جهانی
گازاستوبایدتالشکنیمباایجادفرصتهایرقابتی،حضورفعالی
دراینبازارداشتهباشیم.
معاونوزیرنفتدرامورگازبااشارهبهاینکهسالگذشتهباوجود
سرمای شدید در همه استانهای کشور ،گاز هیچ شهری قطع نشد

ناهیدصباحی
خبرنگار

شرایط اقتصادی این روزهای کشور بر
کسی پوشیده نیســت.برخی نا امیدیها
که در دل جامعه جاری شــده به سهولت
در چهره ها قابل مشــاهده است .از راننده
تاکسی گرفته تا کتاب فروش های انقالب
و ...همــه و همه از شــرایط پیشآمده در
حیرت هستند که چرا اقتصاد و معیشت
مردم در عــرض کمتر از چند ماه ســیر
نزولی شــدیدی را به خود دید و این روند
نیز همچنان ادامه دار اســت .از ســویی
دولتمردانمعتقدندکهبازگشتتحریمها
هیچ تاثیری بر اقتصاد و معیشــت مردم
نخواهد گذاشــت چرا که همــه جوانب
درنظر گرفته شده و برنامه های راهبردی
در همین خصوص اندیشــیده شده است.
اما خیابان های شــهر عکس این ماجرا را
روایت می کنند.
ماجــرا از جایی آغاز شــد که تصمیم
گرفتم مســیر محل کار تا انقالب را توجه
بیشــتری به صحبت های روزمره مردم
داشته باشــم تا از دغدغه این روزهایشان
بنویســم .بیش از هر چیزی رخوت و بی
حوصلگی چهرهها توجهها را به سوی خود
جلبمیکند.اینروزهابااینکهسایرمردم
جهان درگیــر و دار بازی های جام جهانی
بوده و شور و اشتیاق در خیابان هایشان با
جریان زندگی در آمیخته اســت اما گویی
این رویداد بزرگ ورزشی هم تاثیر چندانی
بر روحیه افراد جامعه نداشته است .البته
روزهایی که تیم ملی ایران بازی داشــت
اندک شــادی در خیابان ها دیده شــد اما
شعلهآنبهسرعتفروکشکرد.
بهتهرانمهاجرتکردیمتاآب
آشامیدنیداشتهباشیم
حوالی عصر اســت که وارد قطار مترو
میشــوم تا به ســمت ایســتگاه اکباتان
حرکت کنــد .روبــه روی مــن دو خانم
جوانی نشســتهاند که صدای باالتر از حد
معمولشان توجهم را جلب می کند .انگار
با یکدیگر نسبتی ندارند و تنها یک آشنایی
چند دقیقه ای است .خانمی که جوان تر از
آن دیگری است می گوید« :من و خانوادهام
در اهواز زندگی می کردیم اما دیگر سکونت
در آن مناطق غیر قابل تحمل شده است.
گــرد و غبارهــا از یک طــرف و نبود آب
آشامیدنی مناســب از سوی دیگر تصمیم
ما را برای مهاجرت بــه تهران قطعی کرد.
آذر ماه ســال گذشته خانه ای  170متری
در منطقه هفت تیر تهران خریدیم با مبلغ
 550میلیونتومانامااالنقیمتخانهمان
تا یــک میلیارد و 50میلیون نیز رســیده
است .شاید اگر چند ماهی دیرتر میآمدیم
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و خدمترسانی این شــرکت به طور مستمر ادامه یافت ،افزود :این
شرکتباتمهیداتویژهایکهبرایجلوگیریازقطعیگازاندیشید،
باوجودهمهمشکالتتوانسترضایتمردمراجلبکند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر مدیریت تجدید ساختار
صنعت گاز اظهار کــرد :در افق  ۱۴۰۴صنعت گاز کشــور باید به
صنعتی رقابتی که الزمه آن ،مشــارکت با بخش خصوصی است،
تبدیل شود .همچنین کیفیت بسیار حائز اهمیت است ،زیرا ما تنها
بهدنبالتولیدپایدارنیستیموبایدتولیدبراساسارزشافزودهباشد.
بایدبهدانشفنینیزتوجهکنیمودانشفعلیخودرابهسطحصدور
خدماتفنیبهخارجازکشوربرسانیم.
وی با اشاره به برنامه این شــرکت بهمنظور خصوصیسازی
گفت :گام نخست ،برونســپاری فعالیتها به بخش خصوصی
است ،به طوری که مالکیت در اختیار دولت و اجرای کار برعهده

اخبار بانک

واحدهایاعتباری«شباهنگ
شهریار» و «انقالب شهریار» فاقد
مجوز بانک مرکزی هستند

بخش خصوصی باشــد که این کار هم اکنون در شرکت ملی گاز
در حال انجام است.

گزارش «همبستگی» از روزمرگی های مردم:

اقتصاددرخیابانهایشهر

هیچ وقت نمی توانســتیم خانه دار شویم.
البته هیچ فامیلی در تهران نداریم و برادرم
و خانــوادهاش دراهــواز زندگی میکنند
امــا اینروزها به دنبال خانه ای برایشــان
هستیمتاآنهاهمبهتهرانمهاجرتکنند.
می گوید« :پدر مــن در اهواز بنگاه امالک
داشت؛ قیمت خانه در آن مناطق چندان
افزایــش نمی یابد ،اما قیمــت خانه ها در
تهران در عرض چند ماه 2برابر شده است».
زندگیبهشرطتعطیلیهرتفریحی

باید پیاده شــوم اما همچنــان فکرم
درگیر مکالمه شان است .از ایستگاه مترو
انقالب خارج می شوم ساعت کالس های
دانشگاهی تمام شــده برای همین نیز در
پیــاده روهای انقالب بیشــتر از هر زمان
دیگری دانشجوها در رفت و آمدند .دو پسر
جوان کمی جلوتر از من در حال حرکت به
سمتچهارراهولیعصرهستند.مکالمهآنها
با گویش ترکــی توجهم را جلب می کند،
هر دو آن ها انگار از ارومیه و برای تحصیل
به تهران آمده انــد .آن یکی که انگار کمی
سنش باالتر است و ســال های بیشتری
در تهران سکونت داشــته به همراه خود
میگوید « :ســعی کن در این چند سالی
که در تهران زندگی می کنی هیچ هزینه
اضافی نداشته باشی ،کمتر خرید کن ،به
سینمایاتئاترنرو،اگرهمکتابینیازداشتی
از من بپرس شاید داشــته باشم و نیازی

قبل از شما خانمی آمده
بود و انتظار داشت مانتویی
که  65هــزار تومان قیمت
دارد را 50تومان بفروشم.
برای اجاره این چند قدم جا
روزی  300هزار تومان باید
به شهرداری بپردازیم ،مگر
چقدر درآمد داریم که هم
هزینههایمان را پرداخت
کنیم هم اجاره شهرداری را
بپردازیم.
نباشــد که تهیه کنی .خالصه چند سالی
باید سختی بکشی ،من هم تمام این روزها
را تجربه کرده ام اما باالخره تمام می شوند.
تنهابایدصبرداشتهباشی.نیازیهمنیست
که در این آشــفته بازار به دنبال کار باشی،
سعیکنهرترمواحدهایبیشتریراپاس
کنی تا زودتر به ارومیه برگردی» .اما نکته
جالب توجه برای من سکوت طوالنی مدت
شنوندهاینصحبتهابود.انگارمیدانست
واقعیــت های تلخی که می شــنود از هر
واقعیتیواقعیترهستند.
مسیرشــان تغییر می کند .اما من به
سالهای سخت پیش روی دانشجویی فکر

می کنم که چاره ای جز گذراندنشان ندارد.
شاید به قول دوستش این روزها هم تغییر
کنند و شرایط بهتری رقم بخورد اما قطعا
این سالها برای او خاکستری تر از هر رنگ
دیگریخواهدبود.
تاثیرقیمتنهاییکتابها
ازآشفتهبازارکاغذ
به یکی از کتاب فروشــی های حوالی
انقالبسریمیزنم.بینقفسههابهدنبال
کتابموردنظرمهستم.فروشندهمیگوید
چه کتابی می خواهید تا برایتان پیدا کنم.
عنوان کتاب را بیان می کنم که می گوید
فکر می کنم تنها یک عدد از آن باقی مانده
باشــد .از وضعیت بازار کتاب فروشی های
انقالب می پرســم که می گوید «:نسبت
به گذشته مشتریان کمتری به ما مراجعه
می کنند اغلب هم می آیند و قیمت پشت
کتاب ها را نگاه می کنند و از خرید منصرف
می شوند .با وضعیتی که برای بازار کاغذ به
وجود آمــده افزایش نیافتن قیمت کتاب
شاید رویا باشد .انتشاراتی ها برای تامین
کاغذ مورد نیازشــان با مشکالت بسیاری
مواجه اند حتــی در مواقعــی مجبور به
پرداخت هزینه های اضافی تر می شوند تا
بتوانند کاغذ مورد نیاز خود را تامین کنند.
به طــور قطع همه اینها بــر قیمت نهایی
کتاب تاثیرگذار خواهد بود .اما به هر حال
همه کتاب فروشــی ها یکسری مشتری

ثابت دارند که هر چه هم قیمت ها افزایش
داشته باشــد باز هم به ما مراجعه کرده و
کتاب هــای مورد نیازشــان را خریداری
می کنند .قشــر کتاب خوان جامعه شاید
دایره بسیار محدودی داشته باشد اما هنوز
زنده است» .به ساعتم نگاه می کنم حدود
 45دقیقه است که مشغول گپ و گفت با
خانم کتابفروشی هســتم که انگار حرف
مشترک زیادی داشته ایم .بلند می شوم و
خداحافظیمیکنممیگویداگرمسیرتان
به این اطراف خورد به ما هم ســری بزنید.
هوا تاریک شده اما انگار جمعیت جوانانی
که بی هدف در حال گشت و گذار هستند
بیشترشدهاست.
پرداخت روزانه 300هزار تومان
تنهابرایچندقدمجا
به ســمت متــرو چهــارراه ولیعصر
حرکت می کنم .اغلب ماه های ســال زیر
گذر این ایســتگاه از ســوی شهرداری به
تولیدکنندگان خرد اجاره داده می شــود
تا محصوالت خود را به فروش برســانند.
اقدامی که سبب شده تولیدکنندگانی که
هزینه اجاره مغازه ندارند بتوانند درآمدی
از این راه کســب کننــد .اینجا هر چیزی
که بخواهید می توانیــد پیدا کنید از انواع
و اقسام ترشی های استان های شمالی تا
مانتو و شال و کیف و...از قیمت مانتویی که
در رگال آویزان شــده می پرسم که خانم
مســنی که فروشنده اســت با عصبانیت
قیمترامیگویدواضافهمیکندهیچگونه
تخفیفیهمنداریم.علتعصبانیتشراکه
می پرســم می گوید«:قبل از شما خانمی
آمــده بود و انتظــار داشــت مانتویی که
 65هزار تومان قیمــت دارد را  50تومان
بفروشــم .برای اجاره این چنــد قدم جا
روزی  300هزار تومان باید به شــهرداری
بپردازیم ،مگر چقــدر درآمد داریم که هم
هزینه هایمان را پرداخت کنیم هم اجاره
شــهرداری را بپردازیم .میگوید تولیدی
کوچکی در شهریار داریم با سه کارگر که
سعیمیکنیمهرطورشدهسرپابمانیم.در
یک ماه گذشته قیمت پارچه و نخ افزایش
داشته اســت با این گرانی هایی که داریم
کارگرانمان معترض اند که باید حقوقشان
را هم افزایش دهیم .البته حق دارند اما ما
باید چه کنیم .عصبانیتــش جای خود را
به ناراحتی عمیقی داده که هر لحظه هم
بیشترمیشود.بهچینوچروکهایروی
صورتش نگاه می کنم انگار ســختیهای
سالهای بسیاری را در خود پنهان کرده اند.
خریدم را به دستم میدهد و می گوید «:از
ما که گذشت خدا به شــما جوان ها رحم
کند که در این وضعیت چه سرنوشــتی
خواهیدداشت».

شوری آب خوزستان ربطی به سد گتوند ندارد
حداکثر  10درصد جای سوال و ابهام دارد.

کاهش 16درصدی حجم مخازن سدهای کشور
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش دیگری از سخنان
خود ،حجم مخازن سدهای کشور را 25میلیارد و 820میلیون متر مکعب
ذکر کرد و گفت :حجم مخازن ســدها ،امسال نسبت به سال گذشته 16
درصدکاهشداشتهاست.حاجرسولیهاهمچنینازکاهش 34درصدی
ورودی آب ســدها خبر داد و گفت :ورودی آب سدها در سال گذشته 35
میلیارد و  700میلیون مترمکعب بود که امســال به  23میلیارد و 700
میلیونمترمکعبکاهشیافتهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام سدها در شرایطی بحرانی تر قرار
دارند؟ گفت :ســد «درودزن» در اســتان فارس که آب شهرهای شیراز،
مرودشت و روستاهای مستقر در این مســیر را تامین می کند ،از جمله
سدهای بحرانی به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت :سد درودزن
برای پایدار ماندن باید حداقل  300میلیون مترمکعب آب در منبع خود
داشته باشد که اکنون کل حجم این سد  341میلیون مترمکعب است؛ به
عبارتی دیگر ،منابع آب قابل استفاده در این سد به  41میلیون مترمکعب
می رسد .حاج رســولی ها ادامه داد :ورودی آب به سد درودزن نسبت به
سال گذشته 53درصد کمتر شده است.
به گفته مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران ،سد «کوثر» که
تامین کننده  50درصد آب شهر بوشهر ،گناوه و شهرها و روستاهایی در
اســتان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد اســت ،نیز از جمله سدهای
بحرانی به شمار می رود .وی اظهار داشــت :حجم آب موجود در مخزن
این سد  244میلیون مترمکعب و ورودی آن نسبت به پارسال  42درصد
کاهش داشته است .حاج رســولی ها گفت :پر و مسلوب المنفعه کردن
چاههای غیرمجاز در قالب طرح تعادل بخشی از سال  1380آغاز شد اما

«واحد اعتباری شــرکت تعاونی روســتایی
شــباهنگ شــهریار» و «واحد اعتباری شرکت
تعاونی روستایی انقالب شهریار» ،بدون اخذ مجوز
از بانک مرکزی و به صورت غیرقانونی مبادرت به
عملیاتبانکیکردهاند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،دو واحد
اعتباری با نام های شــباهنگ و انقالب وابسته به
شرکت های تعاونی روستایی با همین عناوین در
شهرستان شهریار و حومه بدون اخذ مجوز از بانک
مرکزی اقدام به عملیات بانکی (جذب ســپرده از
عموم مردم ،ارایه تسهیالت و )...کرده اند.
از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور
جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود ،با در نظر
داشتنغیرقانونیبودنانجامعملیاتبانکیتوسط
دو واحد اعتباری مذکور ،از ســپردن دارایی های
خود به آن خودداری کنند.
در غیــر اینصورت ،بانک مرکــزی هیچگونه
مســئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این
واحدهــای اعتباری ،به خصوص اســترداد وجوه
نخواهدداشت.
ضمناً بار دیگر از هموطنان گرامی درخواســت
میشودپیشازسپردهگذاریدربانکهاوموسسات
اعتباری،بامراجعهبهپایگاهاطالعرسانیبانکمرکزی
به نشــانی WWW.CBI.IRاز فهرستبانکها و
موسساتاعتباریمجازاطالعپیداکنند.

نقش آفرینی بانک ملت
در کاهش مصرف برق

به دنبال افزایش دمای هوا در اکثر نقاط کشور
و اوج گیری مصرف برق ،بانک ملت در راســتای
همگامی بــا برنامه های کاهش مصــرف برق در
کشور و ایفای نقش در کاهش خاموشی واحدهای
صنعتی و اماکن تجاری و مسکونی اقدامات ویژهای
را به مرحله اجرا گذاشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،علی اکبر
صابریانمدیرکلروابطعمومیبانکملتازتدابیر
ویژه این بانک برای صرفــه جویی در مصرف برق
و تشریک مســاعی در برنامه ملی مدیریت بهینه
برق خبر داد و افــزود :بانک ملت به عنوان یکی از
نهادهای اقتصادی بــزرگ و خدمتگزار ،مدیریت
بهینه برق را در دســتور کار واحدهای ستادی و
شعب خود در سراسر کشــور به ویژه استان هایی
که با افزایش دما و مصرف برق مواجه بوده اند ،قرار
داده است.
صابریان تغییر ســاعت کار واحدهای ستادی
و شعب در اســتان های تهران ،خراسان رضوی،
خوزســتان ،یزد ،کرمانشاه ،بوشــهر ،هرمزگان،
سمنان ،شهر شــیراز و برخی شــهرهای استان
اصفهــان ،اســتفاده از المپ های کــم مصرف،
بکار گیری سیستم های هوشــمند روشنایی در
ســاختمانها ،بهینه ســازی دمای سیستمهای
برودتــی در ســاختمان ها و فرهنگ ســازی در
اســتفاده بهینه از تجهیــزات اداری برقــی را از
مهمترین اقدامات بانــک ملت در کنترل مصرف
برق و ایفای نقش در به حداقل رساندن خاموشی
منــازل و واحدهای صنعتی و تجــاری ذکر کرد
و آن را وظیفــه ای ملی در همه ســطوح جامعه و
سازمانهاتوصیفکرد.
این مقام مســئول در بانک ملت تاکید کرد؛
تغییر ســاعت کار شــعب در برخی اســتانها
وقفهای در ارایه خدمات به مشتریان ایجاد نکرده
و کلیه شعب این بانک در اغلب استانهای ذکر
شده از ساعت  ۶:۳۰صبح آماده ارایه خدمت به
مشتریان گرامی هستند.

فعالیت  111هزار کانال و
بیش از  87هزار گروه در «بله»

کاهش  16درصدی حجم مخازن سدهای کشور

ایرنا :مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایــران ،کیفیت آب
خروجی از سد گتوند را بسیار ایده آل توصیف کرد و گفت« :انتساب شوری
آب خوزستان به سد گتوند کامال غلط است».
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  2روزپیش با توجه به مشکالت
کمآبی در استان خوزستان ،اشتباهات مهندسی در ساخت سد گتوند را
عامل شوری آب خوزستان اعالم کرده بود.
«محمدحاجرسولیها»روزگذشتهدرنشستیخبری،افزود:شاخص
ای.سی ( )ECآب خروجی از سد گتوند به  600میکروموس بر سانتیمتر
برآورد شده در حالی که میزان این شاخص در آب پایین دست کارون به
دلیل رهاسازی پســاب صنایع ،تخلیه فاضالب و ...به مراتب بیش از آب
رها شده از سد گتوند است .ای.سی (هدایت الکتریکی آب) نشان دهنده
میزان امالح هادی موجود در آب اســت و میزان این شــاخص ارتباطی
مستقیم با نمک های محلول در آب دارد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :امســال به دلیل
افزایش کیفیت آب خروجی از ســد گتوند ،میزان اثربخشی این سد در
شوری آب کارون به مراتب کمتر از سال های گذشته است.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد :کیفیت آب
خروجی ســد گتوند در حالی اســت که  ECآب پایین دست کارون به
دلیل رهاسازی پساب صنایع و ...به مراتب بیش از آب رها شده از این سد
است؛ بنابراین شوری آب خرمشهر و آبادان به هیچ عنوان ارتباطی به آب
رهاشده از سد گتوند ندارد.
وی انتساب بسیاری از مشــکالت به سدسازی ها را جفا به این بخش
توصیف کرد و گفت :هیچ کس منکر اشتباه در برخی جانمایی ها نمیشود
اما نمی توان منکر اثربخشــی این ســازه ها در تامین آب شرب شهرها و
روستاهایکشورشد.
حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه تامین آب در شرایط کنونی به برکت
سدها پایدار شده است ،گفت :از  172ســد ملی به بهره برداری رسیده،
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 38درصد اقدامات انجام شده در سه سال اخیر رخ داده است.
وی ادامه داد :پارسال برنامه ریزی شده بود که  15هزار حلقه چاه پر و
مسلوب المنفعه شود که این برنامه به میزان  14هزار و  200حلقه محقق
شد.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت :برای امسال نیز پر
و مســلوب المنفعه کردن  15هزار حلقه چاه غیرمجاز برنامه ریزی شده
است اما به دلیل کاهش شدید بارندگی ها ،عملیات مسدود کردن چاه ها
بهکندی پیش می رود.

«بله» با قابلیت های متداول یک پیام رسان،
امکان بهره منــدی از خدمات مالی نظیر کارت
به کارت ،درخواســت پول و ...را نیز فراهم کرده
تا عالوه بــر کاربران عادی ،صاحبان کســب و
کارهــای اینترنتی هم بتواننــد ضمن مدیریت
کانال و گروه هــای معرف خدمات و محصوالت
خود ،بــه راحتی از خدمات مالی در بســتر یک
پیام رسان هم اســتفاده کنند.به گزارش روابط
عمومــی بانک ملی ایــران ،پیام رســان «بله»
اکنون بیش از یک میلیون و  900هزار عضو دارد
و در فصل بهار امسال تعداد کاربران فعال ماهانه
آن به بیــش از یک میلیــون و  100هزار کاربر
رسیده است.
در بهار امســال بیش از ســه میلیون تراکنش
کارت به کارت و بیــش از پنج میلیون و  600هزار
تراکنش مالی موفق در پیام رســان «بله» به ثبت
رسید .همچنین طی این مدت ،بیش از یک هزار
و  300میلیــارد تومان انتقال پــول از طریق این
پیامرسان انجام شده است.
«بله» به جهت قابلیت های متمایز خود نسبت
به دیگر پیام رسان ها ،بستر مناسبی برای معرفی
خدمات و محصــوالت و رونق کســب و کارهای
اینترنتی نیز محسوب می شــود به طوری که در
سه ماه نخست امســال بیش از  111هزار کانال و
بیش از  87هزار گــروه در «بله» فعال بوده که 21
میلیارد تومان نیز انتقــال پول به صورت روزانه در
این پیام رســان صورت گرفته است .همچنین در
مدت مذکور ،بیش از 50هزار تراکنش موفق کارت
به کارت روزانه به ثبت رسید.

