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اقتصاد

 مجمع عمومی عادی سالیانه
»بانک صادرات « ٣١ تیرماه برگزار می شود

| مجمع عمومى عادى ساليانه شركت 
بانك صادرات ايران ( ســهامى عــام ) روز 31 
تيرماه برگزار خواهد شد . به گزارش كائنات و 
به نقل از روابط  عمومــى بانك صادرات ايران ، 
دستور جلســه اين مجمع ، ارائه گزارش هيأت  
مديره ، حسابرس و بازرسى قانونى در خصوص 
عملكرد سال مالى منتهى به 29 اسفند 1396، 

تصويب صورت  هاى مالى سال منتهى به پايان اسفند 96، انتخاب اعضاى 
هيأت مديره ، حسابرس و بازرس قانونى ، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
و... اســت . ســهام داران بانك صادرات ايران براى اخذ برگه حضور در 
مجمع از روز 28 لغايت 30 ام تيرماه در ساعات ادارى مى  توانند با ارائه 
مدارك مالكيت سهام ، مستندات قانونى و كارت شناسايى معتبر به حوزه 
ســهامداران بانك مراجعه كنند . مجمع عمومى عادى ساليانه شركت 
بانك صادرات ايران ( سهامى عام ) ســاعت 15 روز 31 تيرماه در سالن 

همايش  هاى بين  المللى هتل المپيك برگزار خواهد شد.

با مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان صورت گرفت؛ 

رونمایی از نسل جدید کارتخوان های تاپ 
در جایگاه های سوخت

| نســل جديد كارتخوان هاى عرضه 
ســوخت با هدف اســتفاده از كارت ســوخت 
خودروها، تســهيل در پرداخت هزينه از سوى 
مشــتريان، رونمايى شــد.به گزارش كائنات ، 
مراسم رونمايى از نســل جديد كارتخوان هاى 
تاپ درجايگاه سوخت كشور، روز سه شنبه 19 
تيرماه با حضورمهنــدس پوررنجبر،مديرعامل 

گروه داده پردازى بانك پارسيان؛ مهندس قنبريان، مديرعامل شركت 
تاپ؛ مهندس موسوى خواه، مديرعامل شركت ملى پخش فراورده هاى 
نفتى ايران و مهندس فرقدانى رييس هيات مديره پترو ايريك درمحل 

جايگاه سوخت ميدان آزادى برگزار شد.
پور رنجبر مديرعامل گروه داده پردازى بانك پارســيان دراين مراسم 
از ايجاد رقابت با افزايش ســرعت در پرداخت بوسيله اين طرح خبر داد 
و يادآورشد: در آينده تكميل پروژه اينگونه خواهد بود كه با يك كليك 

فرايند انجام و يا حتى از قبل پرداخت صورت  خواهد گرفت.
شايان ذكر است؛ اين كارتخوان هاى جديد قابليت پرداخت آنى هزينه 
سوخت  از طريق كارت هاى بانكى عضو شبكه شتاب بدون دخالت نيروى 
انســانى را دارند و همچنين از طريق تلفن هاى همراه نيز مى توان در 

لحظه اقدام به پرداخت برخط ( آنالين) هزينه سوخت كرد.
اهداف بانك پارسيان عبارت است از توسعه اقتصادى از طريق گسترش 
فعاليت در بخش صنايع ، به ويژه صنعت خودروســازى و صنايع وابسته 
با فراهم آوردن امكانات ، تســهيالت و تدوين و اشاعه ابزارهاى مالى و 
پولى نوين ، همچنين تأمين مالى براى زيربخش هاى ساخت ، تجارت ، 
مصرف.سرمايه بانك بيست و سه هزار و هفتصد و شصت ميليارد ريال 
مى باشد كه تماماً پرداخت شده و به بيست و سه هزار و هفتصد و شصت 

ميليون سهم عادى يك هزار ريالى تقسيم گرديده است.

مدیر روابط عمومی »بانک ملت« خبر داد: 

 نقش آفرینی »بانک ملت«
در کاهش مصرف برق

| به دنبال افزايش دمــاى هوا در اكثر 
نقاط كشور و اوج گيرى مصرف برق، بانك ملت 
در راستاى همگامى با برنامه هاى كاهش مصرف 
برق در كشور و ايفاى نقش در كاهش خاموشى 
واحدهاى صنعتى و اماكن تجارى و مســكونى 
اقدامات ويژه اى را به مرحله اجرا گذاشته است.
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى بانك 

ملت، على اكبر صابريان مديركل روابط عمومى بانك ملت از تدابير ويژه 
اين بانك براى صرفه جويى در مصرف برق و تشريك مساعى در برنامه 
ملى مديريت بهينه برق خبر داد و افزود: بانــك ملت به عنوان يكى از 
نهادهاى اقتصادى بزرگ و خدمتگزار، مديريت بهينه برق را در دستور 
كار واحدهاى ستادى و شعب خود در سراسر كشور به ويژه استان هايى 

كه با افزايش دما و مصرف برق مواجه بوده اند، قرار داده است.
صابريان تغيير ساعت كار واحدهاى ســتادى و شعب در استان هاى 
تهران، خراسان رضوى، خوزســتان، يزد، كرمانشاه، بوشهر، هرمزگان، 
سمنان، شهر شيراز و برخى شهرهاى استان اصفهان، استفاده از المپ 
هاى كم مصرف، بكار گيرى سيستم هاى هوشمند روشنايى در ساختمان 
ها، بهينه سازى دماى سيســتم هاى برودتى در ساختمان ها و فرهنگ 
سازى در استفاده بهينه از  تجهيزات ادارى برقى را از مهم ترين اقدامات 
بانك ملت در كنترل مصرف برق و ايفاى نقش در به حداقل رســاندن 
خاموشى منازل و واحدهاى صنعتى و تجارى ذكر كرد و آن را وظيفه اى 

ملى در همه سطوح جامعه و سازمان ها توصيف كرد.
اين مقام مسوول در بانك ملت تاكيد كرد؛ تغيير ساعت كار شعب در 
برخى استان ها وقفه اى در ارايه خدمات به مشتريان ايجاد نكرده و كليه 
شعب اين بانك در اغلب استان هاى ذكر شده از ساعت 6:30 صبح آماده 

ارايه خدمت به مشتريان گرامى هستند.
صابريان در عين حال گفت: ساعت فعاليت كار واحدهاى بانك در اين 

استان ها براساس تصميمات مقامات محلى كمى متفاوت است.

رئیس جدید شعبه مستقل بورس و اوراق 
بهادار »بانک ملی« معرفی شد

| مراسم معارفه محمد فرمهينى فراهانى 
با حضور بــرات كريمى عضو هيــات مديره و 
محمدنور آزادى مدير امور شعب تهران بانك به 
سمت رئيس شعبه مستقل بورس و اوراق بهادار 
بانك ملى ايران برگزار شد.به گزارش كائنات و 
به نقل از روابــط عمومى بانك ملى ايران، برات 
كريمى در اين مراســم ضمن قدردانى از نحوه 

مديريت و تالش هاى رئيس سابق اين شــعبه در راستاى اهداف بانك 
گفت: آقاى فرمهينــى فراهانى، فردى با تجربــه و فعال در عرصه هاى 

مختلف بانك است كه تجربه كار در صف و ستاد را نيز دارد.
وى افزود: تغيير و نو آورى نوعى جهت گيرى در مسير توسعه سازمان 
از ديدگاه مديران ارشد بوده و اين امر جزو تكنيك هايى است كه باعث 
افزايش سرعت تحول سازمان شده و زمينه و فرصت خدمت را براى همه 

همكاران فراهم مى كند.
كريمى ابراز اميدوارى كرد، رئيس جديد شــعبه بورس و اوراق بهادار 
بتواند در سمت جديد خود بيش از پيش در تقويت اين شعبه مستقل و 

تاثيرگذار و بازار رقابتى موجود در اين واحد مثمر ثمر باشد.
وى در پايان ضمن ديدار صميمانه با همكاران شعبه، خواستار تقويت 
نمايندگى و باجه هاى وابسته به شعبه بورس و اوراق بهادار در تمام نقاط 
تهران و سراسر كشور شــد تا خدمات و امكانات سازمان بورس و اوراق 

بهادار به طور ويژه در محل زندگى مشتريان ارائه شود.
در اين مراسم همچنين مدير امور شــعب تهران بانك گفت: تالش و 
كوشش همكاران از يك سو و توجه ويژه به مشــترى از سوى ديگر در 

جذب حداكثرى مشتريان موثر است.
آزادى بر استفاده از تمام ظرفيت ها و پتانســيل  هاى موجود به ويژه 
برنامه ريزى جهت دستيابى به اهداف ســازمان و بهينه سازى ترازنامه 
شعبه تاكيد كرد.در اين مراسم همچنين روســاى اداره كل سازمان و 
روش ها، اداره امور شعب شمال تهران و تنى چند از مسئوالن بانك حضور 
داشتند. گفتنى اســت، فرمهينى فراهانى پيش از اين معاون اداره امور 

شعب شمال تهران بانك بوده است.

| قيمت طال در معامالت بازار آسيا در پى صعود ارزش دالر كه تقاضا براى خريد اين فلز ارزشمند را محدود 
كرد، با كاهش روبه رو شد.هر اونس طال 0.3 درصد كاهش يافت و به 1250.90 دالر رسيد. در بازار آمريكا، هر اونس 
طال 0.3 درصد كاهش يافت و به 1251.90 دالر رسيد. 

مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس:

مقدار توزیع سود به نظر بورس و حسابرس 
بستگی دارد

| امیر رضا اصغرزاده - پنج درصد از سهام شركت پتروشيمى پارس براى 
اولين بار در بورس عرضه شــد؛ مدير عامل هلدينگ خليج فارس در اين مورد گفت: 
اينكه واقعا در مجمع سهامداران چقدر سود در مجمع توزيع شود به صورت هاى مالى 
به نظر حسابرس و حتى نظر بورس بستگى دارد.جعفر ربيعى در نشست خبرى كه به 
مناسبت عرضه اوليه پنج درصد از سهام اين شركت در بورس تهران برگزار شد، گفت: 
مجمع شركت به زودى برگزار خواهد شد ما مى مى توانستيم خيلى نرم و آرام حركت 
كنيم و مجمع دريافت شود و سهامداران سود دريافت كنند بعد عرضه انجام شود ولى 
تالش كرديم اين عرضه قبل از مجمع برگزار شود اينكه دقيقا چه مبلغى در مجمع سود 
تقسيم خواهد شد مشخص نيسســت. ما سهامدار 60 درصدى هستيم آنچه را كه ما 
مى توانيم توزيع كنيم را سعى داريم توزيع كنيم ولى اينكه واقعا چقدر سود در مجمع 
توزيع شود به صورت هاى مالى به نظر حسابرس و حتى نظر بورس بستگى دارد. تالش 
مى شود آنچه قابل تقسيم است را تقسيم كنيم و ســودى را در شركت نگذاريم.وى 
ادامه داد: اين اطمينان را مى دهم كه با توجه به شناختى كه از اين شركت وجود دارد 
يكى از بهترين عرضه هاى موجود خواهد بود. كسانى كه اين سهم را مى خرند حتما 
اين سهم را نگه دارى خواهند كرد و سود مجامع را خواهند گرفت.او با اشاره به تحريم 
هاى يكجانبه آمريكا گفت: تالش كرديم كه تحريم ها حداقل مشكالت به وجود بيايد.
مسعود حسنى - مدير عامل پتروشيمى پارس - در ادامه اين نشست اظهار كرد: در حال 
حاضر پتروشيمى پارس سودده ترين پتروشيمى كشور است و به نظرم در بورس هم 
نقش خود را حفظ خواهد كرد و حدس ميزنيم 720 ميليارد تومان پول جذب شود.وى 
با اشاره به نقش مهم جايگاه بورس در اقتصاد گفت: با عرضه سهام شركت هاى خوب 
پول مردم به جاى اينكه در سرمايه گذارى هاى كاذب مثل خريد ارز وارد شود مى تواند 
وارد بورس شــود. ميزان عرضه ما حدود 14 هزار و 500 ميليارد تومان است و مزيت 
ورود ما به بورس پى بردن به ارزش واقعى شركتمان است. ما مايل هستيم از مزاياى 
بورس استفاده كنيم. البته با بورسى شدن مسئوليت ما نسبت به سهامدارمان بيشتر 
خواهد شد و باعث خواهد شد كه در جهت ارزش افزايى پيش رويم تا اعتماد هايى كه 
به وجود آمده از بين نرود. پيش بينى مى كنيم با ورود شركت به بورس ارزش عرضه ما 
به 20 هزار ميليارد تومان پيش برويم.وى درباره تاثير تحريم ها در ارز آورى شركت و 
همچنين درباره مشكالتى كه براى عرضه سهام اين شركت پيش آمد گفت: براى تاب 
آورى بيشتر در تحريم ها برنامه هايى داريم.  عرضه پتروشيمى پارس با باقى يه مقدار 
فرق مى كند چرا كه اين دومين عرضه اوليه بزرگ بورس است و امكان دارد مشكالتى 
پيش آيد. ما همه تعهدات الزم را انجام داديم.همچنين حسينى - مدير برنامه ريزى 
اين شركت - در پاسخ به سوالى درباره درآمد و ارزش گذارى اين شركت با دالر 4200 
تومانى گفت: ما دالر آزاد فعال نداريم و بر مبناى دالر 4200 اى شركت را ارزش گذارى 
كرديم اگر به هر دليلى دالر 4200 اى نباشد با توجه به قيمت جديد دالر، شركت ارزش 

گذارى مى شود و آن سود با سهامدارن قسمت خواهد شد.
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| در اينكه وضعيت اقتصاد ايران مطلوب نيســت ، 
ترديدى وجود ندارد . اين حس عدم اعتماد زمانى تشديد 
مى شــود كه وضعيت روانى جامعه در مقابل رخداد هاى 
واقعى بازار قرار مى گيرد و نتيجــه اى جز تخريب جدى 
اعتمــاد عمومى به عملكــرد حاكميت و ترك برداشــتن 
اعتماد به مســوالن و مديران كشــورى نخواهد داشت . 
وقتى وعده هــاى متعدد دولتمردان حاصل نمى شــود و 
پيش بينى هاى صريــح و قاطع آن ها يكى پس از ديگرى 
نقض مى شود نبايد انتظار داشت جامعه دست روى دست 
بگذارد . در اين شــرايط جامعه خود راهى براى تسكين و 
تخفيف خطرات احتمالى هــر چند غير تخصصى پيدا مى 
كند . انتشار اسامى شركت هاى دريافت كننده ارز رسمى، 
واكنشى اســت به مطالبات اجتماعى و آغاز كننده موجى 
از پاســخگويى مســئولين نظام به مطالبات بر حق مردم 
در راستاى  شفاف ســازى عملكرد سازمان هاى دولتى و 
شركت هاى تابعه  مى باشــد . حال اين سوال مطرح مى 
شود كه تنها اسامى دريافت كنند گان ارز در حوزه واردات 
موبايل ، پاسخگوى اوضاع نا بســامان اقتصادى است ؟ يا 

اينكه بايد اين افشاگرى در ســاير حوزه ها هم ادامه پيدا 
مى كرد . چنانجه عده اى از منتقدين ، اين افشــاگرى را 
بخشى از سياست خود خواسته يك وزارتخانه در رابطه با 
تصفيه حســاب هاى خاص عنوان مى كنند . آيا زمان آن 
نرسيده كه به دنبال افشاى ليســت اسامى كسانى باشيم 
كه اين چنين مجوز هايى را صــادر مى كنند . زيرا همين 
مجوزها اصلى ترين ابزار توزيع رانت براى گروه هاى خاص 
است . آيا چاره مبارزه با چنين رانت هايى تنها يك فرمان 
توســط دولت نيست ؟ اينكه همه دســتگاه ها بايد موارد 
ثبت ســفارش خود را به صورت عمومى و در يك سامانه 
واحد منتشر نمايند . انتشار عمومى اطالعات قطعا حواشى 
بســيارى به دنبال دارد از جمله هزينه ها را براى تصميم 
گيرى هاى اشــتباه افراد فرصت طلب و سود شخصى آن 
ها باال مى برد . اگر در دوران گذشته ساختار تحريم هاى 
اقتصادى ايران ، را تحريم هاى تجارى شكل مى دادند ، اما 
امروز دامنه تحريم ها وسيع تر شده و به تحريم هاى مالى 
گســترش پيدا كرده كه صد البته عواقب شديد ترى را به 
دنبال خواهد داشــت . اين تغيير مسير به خوبى در كتاب 

« هنر تحريم هــا، مطالعات ميدانى »  از  « ريچارد نفيو » 
توضيح داده شده اســت . او تنظيم كننده و معمار تحريم 
هاى ايران در دوره اوباما اســت . از نــگاه او تحريم هاى 
تجارى ، تحريم هايى هســتند كه از ابزارهاى تجارى مثل 
: تســهيل در واردات اقالم لوكس و غير ضرورى ، تشديد 
فشار بر صادرات و تشديد فشار بر تامين تراز كااليى اقالم 
حساس و ضرورى در كشور هدف مى باشد . هر كدام از اين 
ابزار به تنهايى فشار روانى شديدى را بر ملت تحميل مى 
كند . اما مهم ترين هدف كشور تحريم گذار در كشور هدف 
ايجاد اختالف و تفرقه ميان مسئولين و مديران كشورى با 
هم و با مردم است . خوشــبختانه در چند روز اخير شاهد 
كاهش فاصلــه بين حاميان دولت و منتقدين هميشــگى 
دولت بوده ايم . صحنه سياســى امروز كشور حاكى از آن 
است كه شايد شــاهد همدلى دوران دفاع مقدس باشيم . 
دورانى كه فارغ از جريانات سياسى اصالح طلب و اصولگرا 
،...و فقط با اتكا به روحيه انقالبى و جهادى مردان و زنان 
ايران زمين به دنبال عبور از مشكالت پيش روى از طريق 

وحدت و اتحاد ملى بودند. 
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| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به 
تحريم هاى آمريكا و از دست دادن بازار صادراتى اين كشور و 
امارات متحده عربى، مى توانيم بر ساير بازارها از جمله آلمان، 
روســيه، ژاپن و حتى عمان و كويت متمركز شــويم.صادق 
نجفى در مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى بين مركز ملى 
فرش ايران و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى 
ايران در محل اين ســازمان با يادآورى وضــع تحريم هاى 
جديد آمريكا عليه كشورمان، اظهار داشت: صادرات فرش و 
ارزآورى آن از جمله زمينه هايى است كه در اين شرايط مى 
تواند بسيار كارساز باشد.به گفته اين مقام مسئول، سازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى ايران با ارائه مشوق 
هاى مختلف از جمله در اختيار گذاشتن زمين و كارگاه هاى 
خود با هزينه هاى پايين آب، برق، گاز و غيره، آماده كمك 
براى توسعه خوشه هاى صنعتى فرش دستباف است.وى به 
مصوبه سال گذشــته مجلس شوراى اسالمى براى برداشت 
1,5 ميليارد دالرى از منابع صندوق ذخيره ارزى با رويكرد 
توسعه اشتغال بويژه در روستايى و عشــايرى اشاره كرد و 
گفت: صنايع كوچك مستقر در مناطق محروم و شهرهاى 
زير 10 هزار نفر جمعيت مى توانند از اين منابع اســتفاده 
كنند.به گفته وى، نرخ اين تســهيالت تا چهار درصد براى 
روستاهاى مرزى و 6 درصد ساير روستاها و شهرهاى كمتر از 
10 هزار نفر جمعيت است.معاون وزير صنعت ادامه داد: «از 
اين ظرفيت براى توسعه خوشه هاى فرش دستباف استفاده 
خواهيم كرد».نجفى همچنين به اعالم آمادگى اتحاديه اروپا 
براى حمايت از شركت هاى كوچك و متوسط همكار با ايران 
در پى وضع تحريم هاى جديد آمريكايى اشاره كرد.«دونالد 

ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا شامگاه هجدهم ارديبهشت 
ماه خروج از برجام را اعالم و 2 بــازه زمانى 90 و 180 روزه 
را براى بازگشــت تحريم ها تعيين كرد.در پى اين تصميم، 
برخى شركت هاى اروپايى براى ماندن در بازار ايران يا ترك 
كردن آن مردد مانــده اند؛ هرچند كميســيون اروپا اعالم 
كرده است براى مقابله با تحريم آمريكا قانون انسداد را براى 
حفاظت از شركت هاى اروپايى اجرا مى كند.نجفى در پاسخ 
به سوالى درخصوص استقبال فعاالن فرش دستباف از حضور 
در شهرك هاى صنعتى، خاطرنشــان ساخت: بخش اعظم 
توليد فرش دســتباف بويژه فرش هاى صادراتى و سفارشى 
در كارگاه هاى بزرگ انجام مى شــود.مديرعامل ســازمان 
صنايع كوچك و شــهرك هاى صنعتى ايران تاكيد كرد: در 
صورت هدايت فعاالن اين هنر-صنعت به سمت كارگاه هاى 
مســتقر در شــهرك هاى صنعتى كه با كاهش هزينه هاى 
آنان همراه خواهد بود و مى توانــد محلى براى نمايش آثار 
هنرمندان باشد، شــرايط بهترى را براى فرشبافان متصور 
خواهيم بود.همچنين «فرشته دســت پاك» رئيس مركز 
ملى فرش ايران در اين مراسم گفت: فرش دستباف ايرانى از 
هفته هاى گذشته از سوى آمريكا با تحريم مواجه شده است.
وى ادامه داد: اگر برنامه ريزى نداشته باشيم، اين صنعت و 
بافندگان آن با مشكالت متعددى مواجه خواهند شد.دست 
پاك اضافه كرد: «در سال هاى گذشته از طريق كشورهايى 
همچون امارات متحده عربى، تركيه يا پاكستان اقدام به دور 
زدن تحريم ها مى كرديم اما امروز اين كشورها نيز از آمريكا 
حساب مى برند.»وى يادآورشد: در حالى كه بطور متوسط 
150 تا 200 ميليون تومان سرمايه گذارى براى ايجاد يك 

شغل در كشور نياز اســت، اما هنر- صنعت فرش دستباف را 
مى توان با ســرمايه اى نزديك به پنج تا 20 ميليون تومان 
راه اندازى كرد.رئيس مركز ملى فرش ايران بيان داشت: 30 
درصد صادرات كشورمان در سال هاى گذشته به آمريكا انجام 
مى شد كه با شرايط جديد، اين بازار از دست رفته است.در 
مراسم تفاهم نامه توسعه خوشه هاى فرش دستباف با هدف 
گسترش همكارى هاى علمى، پژوهشى و اجرايى و استفاده 
بهينه از منابع، ظرفيت ها و توانمندى هاى دو طرف منعقد 
شد.براساس آمار اعالم شده از سوى گمرك جمهورى اسالمى 
ايران، در پايان ســال 96 پس از چند سال، ميزان صادرات 

فرش دســتباف ايران به باالى 400 ميليون دالر رسيد و در 
مجموع 12 ماهه بيش از 424 ميليون دالر فرش دستباف با 
وزن نزديك به پنج هزار و 400 تن به بازارهاى هدف صادر 
شد. اين ميزان صادرات نسبت به سال 95 رشدى حدود 18 
درصدى را نشان مى دهد.آلمان، ايتاليا، فرانسه و سوئيس در 
اروپا، آمريكا در آمريكاى شمالى، امارات، كويت قطر و لبنان 
در غرب آسيا و ژاپن در شرق آسيا، از بازارهاى سنتى فرش 
دستباف ايران محسوب مى شــود.چين، روسيه، آفريقاى 
جنوبى و برخى از كشورهاى آمريكاى التين نيز از بازارهاى 

جديد فرش دستباف ايران به شمار مى رود.

بازار صادراتی فرش را از تمرکز چند کشور خارج می کنیم
معاون وزیر صنعت:

گزارش

| علیرضا اصغرزاده - رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست 3 روزپيش با توجه 
به مشكالت كم آبى در استان خوزستان، اشتباهات مهندسى در ساخت سد گتوند را عامل 
شورى آب خوزســتان اعالم كرده بود. اما روز گذشته مديرعامل شركت مديريت منابع آب 
ايران، كيفيت آب خروجى از سد گتوند را بسيار ايده آل توصيف كرد و گفت: «انتساب شورى 
آب خوزستان به سد گتوند كامال غلط است».محمد حاج رسولى ها در نشستى خبرى، افزود: 
شاخص اى.سى (EC) آب خروجى از سد گتوند به 600 ميكروموس بر سانتيمتر برآورد شده 
در حالى كه ميزان اين شــاخص در آب پايين دست كارون به دليل رهاسازى پساب صنايع، 
تخليه فاضالب و... به مراتب بيش از آب رها شده از سد گتوند است.اى.سى (هدايت الكتريكى 
آب) نشان دهنده ميزان امالح هادى موجود در آب است و ميزان اين شاخص ارتباطى مستقيم 
با نمك هاى محلول در آب دارد.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: امسال به 
دليل افزايش كيفيت آب خروجى از سد گتوند، ميزان اثربخشى اين سد در شورى آب كارون 

به مراتب كمتر از سال هاى گذشته است.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران تصريح 
كرد: كيفيت آب خروجى سد گتوند در حالى است كه EC آب پايين دست كارون به دليل 
رهاسازى پساب صنايع و... به مراتب بيش از آب رها شده از اين سد است؛ بنابراين شورى آب 
خرمشهر و آبادان به هيچ عنوان ارتباطى به آب رهاشده از سد گتوند ندارد.وى انتساب بسيارى 
از مشكالت به سدسازى ها را جفا به اين بخش توصيف كرد و گفت: هيچ كس منكر اشتباه 
در برخى جانمايى ها نمى شود اما نمى توان منكر اثربخشى اين سازه ها در تامين آب شرب 
شهرها و روستاهاى كشور شد.حاج رسولى ها با تاكيد بر اينكه تامين آب در شرايط كنونى 
به بركت سدها پايدار شده است، گفت: از 172 سد ملى به بهره بردارى رسيده، حداكثر 10 
درصد جاى سوال و ابهام دارد.مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در بخش ديگرى از 
سخنان خود، حجم مخازن سدهاى كشور را 25 ميليارد و 820 ميليون متر مكعب ذكر كرد 

و گفت: حجم مخازن سدها، امسال نسبت به سال گذشته 16 درصد كاهش داشته است.

گزارش کائنات از نشستی خبری مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛

شوری آب خوزستان ربطی به سد گتوند ندارد


