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  حديثي از امام باقر )ع( : َجاِهد َهَواَک َکَما تَُجاِهُد َعُدوَّک؛
با هوای نفسانی خود مبارزه کن همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی.

اینفوگرافیک

که  را طی می کند  نهایی خود  درحالی صفحات  ایران  مرکزی  به فالت  دریای خزر  آب  انتقال  پرونده 
موافقت با اجرای آن با اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شده است. با این حال به 
نظر نمی رسد که دولت برنامه ای برای توقف آن داشته باشد و آنطور که وزیر نیرو توضیح داده است، امور 

مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بوده و مطالعات زیست محیطی آن درحال تکمیل شدن است.
بحث انتقال آب به صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصالحات مطرح شد؛ مطالعات 
مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه »بررسی تامین آب استان سمنان« در تاریخ هشتم 
تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب اهلل 
بی طرف  - به تصویب رسید.این طرح اما تا مدت ها معلق ماند تا این که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر 
استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ 

۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت »توسعه منابع آب و نیروی ایران« به عنوان مجری ابالغ شد.
احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در 
سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: »از نظر دولت مشکالت انتقال آب از 
شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر 
انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت  سرمایه داری بخواهد برای 
آمادگی را دارد تا امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.«پس از آن عیسی کالنتری - رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست - اعالم کرد: »انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی 

مصرف کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست محیطی از 
نظر من بالمانع است و با توجه به این که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط زیست وظیفه دارد 
بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط زیست وارد شود، تالش خود را در 

این حوزه خواهیم کرد.«
در نهایت اواخر مهرماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای طرح انتقال آب 
خزر به فالت مرکزی ایران اعالم کرد. موافقتی که عکس العمل های زیادی را از سوی مردم، کارشناسان 

و نمایندگان مجلس در پی داشت.
نظر کارشناسان درمورد انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی

برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، 
اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن ها 
می گویند با توجه به این که با هر یک تن آب که انتقال می یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده 

می شود، الزم است که تمام جنبه های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.
آنان همچنین تاکید دارند که عالوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار 
باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش گذاری صورت گیرد، می توان در چارچوب های 
منفعت هزینه، شاخص های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه 
را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش 
و جنگل ها می شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.کارشناسان ضمن انتقاد از هدررفت بسیار 

آب در سمنان می گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می شود، لذا برای 
جلوگیری از هدر رفت آب می توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.برخی 
کارشناسان نیز بر این باورند که اجرای پروژه مذکور دریای خزر را به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می 
کند و بر این موضوع تاکید می کنند که آب مورد نیاز استان سمنان می تواند از طرق دیگری مانند سد 

الر یا حتی مدیریت مصرف در این استان تامین شود.
موضع وزیر نیرو چیست؟

وزیر نیرو در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که موضع وزارت نیرو در اجرای پروژه انتقال آب خزر به 
سمنان، انجام مطالعات کامل فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجرای طرح ها برای مصالح عامه و بر 
اساس مقرراتی است که وجود دارد، اظهار کرد: البته مالحظات اقتصادی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. 

وزارت نیرو هیچ طرحی را بدون ایجاد این مفاهمه نه اجرا و نه متوقف می کند.
وی ادامه داد: اساس کار این است که این طرح ها در خدمت توسعه کشور باشد و توسعه کشور هم وابسته 
به در نظر گرفتن همه ابعاد طرح های بزرگ است. هم ابعاد فنی، هم ابعاد اقتصادی، هم مالحظات زیست 
محیطی و اجتماعی.وزیر نیرو به این سوال که آیا برای اجرای پروژه مذکور چالشی بین وزارت نیرو و 
نیرو و سازمان محیط زیست  بین وزارت  پاسخ داد: چالشی  سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، 
وجود ندارد و کارها طبق روال درحال انجام شدن است.اردکانیان درمورد آخرین وضعیت اجرای پروژه 
نیز توضیح داد: اجرای پروژه در مرحله ای است که مطالعات زیست محیطی کامل شود و ارزیابی مطابق 

مصوبه هیات وزیران توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت بگیرد و آن ها اظهار نظر کنند.

آخرين وضعیت پروژه انتقال آب خزر به فالت مرکزی از زبان وزير نیرو

برخی از بانک های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش نرخ سود 
سپرده بانکی اقدام کرده اند که پیش از این سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران 
خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده در بانک های دولتی از ۱۸ به ۱۵ درصد 

کاهش یافته است.
نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه 
شورای پول و اعتبار حداکثر باید ۱۵ درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علنًا 
بانک ها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.

سود ۲۰درصدی به سپرده مشتریان بانکی هم اکنون نیز در برخی از بانک ها 
پرداخت می شود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانک ها 
از سود ۲۰درصدی عقب نشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام 

کرده اند.
مراجعات میدانی به شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان می دهد که 
برخی از بانک های خصوصی کماکان سود ۲۰درصدی به سپرده گذاران خود 
می پردازند ولی دیگر خبری از صندوق های سرمایه گذاری با سودهای باال 
در این بانک ها نیست. صندوق های سرمایه گذاری که معمواًل سودهای 
بانک ها تکمیل است و  اکثر  به سپرده گذاران می پردازند در  جذاب تری 
دیگر سپرده گذار جدید نمی تواند به عضویت این صندوق ها در بیاید.در عین 
حال، برخی از بانک های خصوصی که پیش از این نرخ سود ۲۰درصدی 
به سپرده گذاران پرداخت می کردند از بخشنامه جدیدی می گویند که یکی 
دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمی توانند 
سود ۲۰درصدی پرداخت کنند.این بانک های خصوصی نرخ سود را از ۲۰ 
درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده اند علت را هم دستور از مرکز اعالم 
می کنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانک های خصوصی تأکید دارد که اگر 
فردی به تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخ های جدید 
می شود.در این بانک خصوصی، برای سپرده های باالی ۱۰۰ میلیون تومان 
سود ۱۹درصدی و زیر ۱۰۰ میلیون تومان سود ۱۸درصدی لحاظ می شود. 
یکی دیگر از بانک هایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتی هاست؛ 
این بانک دولتی که پیش از این سود ۲۰درصدی به سپرده های باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان پرداخت می کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به ۱۸ درصد 
کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ 

درصد است.استارت تخلف بانک ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد 
از تشدید تالطم های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک 
مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰درصدی را 
برای دوره چندروزه به بانک ها داد.۲۸ بهمن ماه سال ۹6، بسته سیاستی 
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در 
مهم ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این 
اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن 
پنج درصد هم باالتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و 
کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی 

بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابالغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار 
به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹6 تأکید 
کرد و حتی در اطالعیه ای از مردم خواست که تخلف های بانک ها در این 
زمینه را به این بانک گزارش دهند.بانک مرکزی قباًل اعالم کرده بود »که 
در سال های اخیر،  زمینه الزم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم 
شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل ]شده[ و در آستانه تک رقمی  قرار گرفته 
است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره 
عامل اخالل در اجرای سیاست های پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام ها 
و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.همچنین 
یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، 
افزایش اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس 
همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های 
پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجّدانه به آن ها، زمینه رونق تولید و ایجاد 
اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.از سوی دیگر، از هموطنان 
محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و 
هرگونه تخلف بانک ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط 
به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی 
اعالم کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و 
مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام الزم را خواهند 

داشت«./تسنیم

کاهش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در برخی بانک ها
*پای بخشنامه جدید در میان است

اولین دوره مسابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضالب 
با حضور تیم هایی از شرکت های آب و فاضالب روستایی و شهری و امورات تابعه 
برگزار شد.به گزارش  استان مازندران در محل تصفیه خانه فاضالب شهری ساری 
اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ در 
حاشیه برگزاری این مسابقات مهندس حمید محمدزاده معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت آبفار استان، با اشاره به گستردگی و پراکندگی باالی تأسیسات و تجهیزات 
آبرسانی روستایی مازندران اظهار داشت: در سال گذشته ۱۳۹7۱ فقره نصب انشعاب 
جدید آب و بالغ بر ۲۸ هزار مورد رفع حوادث و شکستگی در حوزه آبرسانی روستایی 
اجراء شد.وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات به هنگام و بهینه به مشترکین، آشنایی 
افزایش  افراد،  فنی  استعدادهای  یافتن  فاضالب،  و  آب  حوزه  فنی  استانداردهای  با 
سرعت و کیفیت انجام کار همچنین تبادل دانش و روش های اجراء ، ایجاد انگیزه 
برگزاری  مزایای  از  بخشی  عنوان  به  را  عملیاتی  نیروهای  نشاط  روحیه  افزایش  و 
مسابقات مهارت در حوزه بهره برداری از تأسیسات آبرسانی بیان کرد.در ادامه مهندس 
نیز طی  روستایی  فاضالب  و  آب  اعزامی شرکت  های  تیم  میثم صلواتی سرپرست 
سخنانی با اشاره به برگزاری این مسابقات در سه سطح استانی ، بلوکی و ملی و اعالم 

رضایت از نتایج به دست آمده تیم های آبفار حاضر در مسابقات افزود: این دوره از 
مسابقات در مرحله استانی در ۲ بخش تئوری و عملی  در ۵ حوزه رفع عیب تابلوهای 
برق، تعمیرات خطوط لوله، نصب انشعاب فاضالب، نصب انشعاب آب و آزمایش های 
فیزیکی و شیمیایی برگزار شد.وی آموزش های فنی، برگزاری کارگاه ها و دوره های 
کاربردی و همچنین تجهیز اکیپ های عملیاتی را از ضروریات ارائه خدمات سریع 
و مطلوب خواند و تشکیل تیم های واکنش سریع را در راستای تحقق این اهداف 
ضروری دانست. گفتنی است در این دوره از مسابقات در حوزه عیب یابی تابلوهای 
برق نماینده آبفار مازندران از بین ۴ تیم حاضر با ترکیب قدرت اهلل محمدی فر و هاتف 
موسوی و سرپرستی مهندس سینا روحانی با کسب رتبه دوم ، در حوزه نصب انشعاب 
فاضالب از بین 7 تیم حاضر ابو الحسن عباسی و  ذات اهلل ایزدی از امور جویبار با 
نصب  حوزه  در  همچنین  سوم  رتبه  کسب  با  تبار  محمدی  امیر  مهندس  سرپرستی 
انشعاب آب از بین ۴ تیم حاضر فریدون زارع از امور نور با سرپرستی مهندس رنجبر با 
کسب رتبه دوم حائز رتبه های برتر شدند و طی مراسمی با حضور مهندس عبدالهی 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران، معاونین و روسای ستادی لوح 

تقدیر و هدایای نفیسی به آنها اهداء شد.

اولين دوره مسابقات ملی مهارت های فنی و تخصصی 
شرکت های آب و فاضالب مازندران برگزار شد

من و سرماخوردگی همین االن یهویی! کاریکاتور


