
 
چرتکه

نظارتبربانکهاچهتغییراتیمیکند؟

بخش اقتصاد- جمعی از صاحب نظران به نقد و بررسی نظارت 
بانک مرکزی بر بانک ها در طرح مجلس پرداختند که طبق این 
طرح، یکی از معاونان بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها 

شده است و رئیس کل حق عزل این معاون را ندارد.
به گزارش ایسنا، نشست سوم همایش طرح قانونی بانک مرکزی 
اقتصاد  وزارت  در  مرکزی  بانک  و  بانک ها  بر  نظارت  عنوان  با 
قانون،  اساس  بر  گفت:  نشست  این  در  آزاد  امین  شد.  برگزار 
دبیرکل شورای پول و اعتبار نماینده این شورا برای اقامه دعوی 
قرار  دبیرکل  زیرمجموعه  هم  ساختاری  و  است  بانک ها  علیه 
می گیرد که در دهه ۶۰ و ۷۰ هم ادامه می یابد، اما ساختار دهه 

۳۰ کاماًل در اوایل دهه ۵۰ تغییر می کند.
وی افزود: در قانون پولی و بانکی کشور، هیأت انتظامی بانک ها 
به عنوان مسئول نظارت بر بانک های متخلف است؛ این در حالی 
نباید وضعیت  است که اگر ساختار فعلی جواب می داد، حتماً 
بانک ها این طور عمل می کردند؛ پس وضعیت بانک های ما به 
لحاظ نظارت بانک مرکزی اصاًل مناسب نبوده است و بیشتر از 
نظارت  بانک ها  بر  تا  است  استفاده شده  رئیس کل  کاریزمای 
اتفاق  اقتصاددان، در طرح کنونی،  این  به گفته  صورت گیرد. 
باید  ولی  البته کلیات طرح خوب است  داده است؛  خوبی رخ 
برخی نکات آن تعیین تکلیف شود؛ این در حالی است که در 
حوزه نظارت اتفاق خوبی افتاده و یکی از معاونان بانک مرکزی 
مسئول نظارت است و کسی که در بانک مرکزی متولی است که 
این را اجرا کند، یکی از معاونان بانک مرکزی است؛ پس عزل او 

هم با رئیس کل نیست.
نقطه ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها 

در  مرکزی  بانک  نظارت  ضعف  نقطه  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
شرایط کنونی است، در طرح فعلی حذف شده است و نسبت به 

وضع قبل پیشرفت قابل مالحظه رخ داده است.
همچنین عباس مرادپور اقتصاددان هم در این نشست گفت: 
انتظار داشت که سه عضو غیراجرایی هیات عالی و  نمی توان 
یک نماینده دادستان بدون اینکه بدانند که چالش های بخش 
اصرار  نباید  کنند.  گیری  تصمیم  بتوانند  تا  چیست  اقتصادی 
داشته باشیم که ارکان بانک مرکزی را خالی از نمایندگان دولت 
کنیم. وی افزود: نظارت بر بانک مرکزی، هیات نظار با ترکیب 
فعلی، رسیده به اینجا که یک هیات نظاری را در ماده ۱۷ طرح 
جدید داشته باشیم؛ به نحوی که مجمع عمومی بانک مرکزی 

حذف شده است.
در ادامه این نشست، علی روحانی اظهار کرد: بر اساس گزارش 
صندوق بین المللی پول در خصوص نوع نگاه و نظارت بانکی، 
مؤلفه های الزم برای نظارت خوب بانک مرکزی ذیل دو گروه 
اصلی دسته بندی می کند، به نحوی که هر قاعده گذاری ناظر 
بر نظارت در حوزه بانکی یا باید در راستای ارتقای توانایی اقدام 
و  کشف  برای  را  ناظر  مقام  دست  یعنی  باشد،  مرکزی  بانک 
مدیریت باز بگذارد و در عین حال، سطحی از استقالل از دولت 

و نظام بانکی باید برای بانک مرکزی فراهم شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی باید شفافیت عمل و پاسخگویی 
داشته باشد؛ ضمن اینکه اگر بخواهیم نظام مجازات های بازدارنده 
داشته باشیم، باید اصالحات جدی و مهمی را اعمال کنیم به این 
معنا که فرآیند رسیدگی به تخلفات اکنون به گونه ای است که 
معاونت نظارت بانک مرکزی تخلفی را از بانک ها کشف کرده و 
آن را باید به نظرخواهی معاون حقوقی بفرستد و در عین حال، 
رئیس کل بانک مرکزی نیز باید در این رابطه نظر بدهد؛ اگر نظر 
رئیس کل بانک مرکزی مثبت بود، پرونده برای هیأت انتظامی 

ارسال خواهد شد.
رسیدگی به تخلفات بانکی زمان بر است

روحانی گفت: بعد از هر مدت زمانی که هیأت انتظامی تشکیل 
شده و به رأی رسید، هیأت انتظامی رأی خواهد داد و در عین 
حال هم، بانک حق اعتراض خواهد داد. از سوی دیگر موضوعات 
نظارتی ارجاع شده به شورای پول و اعتبار هم فرآیندی طوالنی 
دارد؛ پس هیچ تخلفی نه تنها زود به آن رسیدگی نمی شود، بلکه 
ممکن است بعد از گذشت چند سال یک تخلف به رسیدگی 
برسد. وی افزود: در طرح جدید این موضوع اندکی تسهیل شده 
و با توجه به اینکه استیناف در دیوان عدالت اداری در یک مرجع 
غیرتخصصی، یک موضوع تخصصی قرار است بررسی شود که 
این موضوع را منحرف می کند و بنابراین هیأت انتظامی بدوی 
و تجدیدنظر در داخل بانک مرکزی دیده شده است. در عین 
حال ترکیب هیأت انتظامی نیز در حال حاضر تضاد منافع جدی 
دارد و الزامی هم نیست که معاونت نظارتی بانک مرکزی در 
این هیأت انتظامی حضور ندارد. روحانی گفت: در طرح جدید 
اعضای هیأت انتظامی باید نیروی تمام وقت باشند؛ ضمن اینکه 
همکاری مؤثری با مؤسسات اعتباری و بانک ها نداشته باشند؛ 

پس اینجا هم تضاد منافع پیش نخواهد آمد.
نماینده   - احسان خاندوزی  این نشست،  از  در بخش دیگری 
به  نظارت تطبیقی  بانکی کشور در  نظام  نیز گفت:  مجلس - 
شدت غیر فرمان بر است و صرفا نامه ها و بخشنامه ها بدون اجرا 
ابالغ می شوند. در زمینه نظارت های مبتنی بر ریسک نیز قوانین 
و عملکردمان ضعیف است که طرح قانونی بانک مرکزی تالش 
کرده است تا این خالهای نظارتی را پر کند و چاره اندیشی این 

طرح برای تعارض منافع از جمله نقاط قوت آن است. 
وی با اشاره به نظارت ضعیف بر پرداخت تسهیالت بانکی بیان 
کرد که اکنون نظارت بانکی کژکارکرد دارد و به یک سازمان 

مستقل نظارتی بر بانک ها نیاز است.
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یارانه ۴۵۰ هزار تومانی یعنی تورم سه رقمی
بخش اقتصاد- طبقه ی کارگر از شنیدن ادعاها و اظهارات کاندیداهای ریاست 
جمهوری به راستی ناامید و مایوس شده است؛ چشم انداز پیش رو روشن نیست؛ 
از این ها هیچ آبی برای کارگران گرم نمی شود؛ هیچ برنامه ای برای حل معضالت 

ندارند که هیچ، برنامه هایشان همگی معضل ساز است!
به گزارش ایلنا، کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰، عموماً هیچ برنامه ای برای 
طبقه ی کارگر ندارند یا در بهترین حالت، آنگونه که فرامرز توفیقی )رئیس کمیته 

دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور( می گوید از 
برنامه های کارگری شان تا امروز »رونمایی« نکرده اند!

او ادامه می دهد: اینها برنامه ی مدون، مستدل و قابل اجرایی 
نظام  هیچ  و  ندارند  کارگری  جامعه ی  مشکالت  حل  برای 
از  این چیزهایی که  اولویت گذاری مشخصی در کار نیست. 
این کاندیداها می شنویم، »برنامه« نیست، بلکه فقط »حدیث 
از موج آرزوهای ملت و  آرزومندی« است یا سواری گرفتن 
دردهای طبقات ضعیف و فرودست! لذا به هیچ عنوان نمی توان 
به این موارد اعالم شده توسط کاندیداها دل خوش کرد یا روی 

این حرف ها حساب خاصی باز کرد.
نه ابطال دادنامه ۱۷۹ نه به سرانجام رسیدن شکایت مزد

مدتهاست  که  مطالباتی  است؛  مشخص  کارگران  مطالبات 
کارگران در موردشان فریاد زده اند و از همه ی کانال ها تحقق 
اینکه هیچ  بر  تاکید  با  توفیقی  را درخواست کرده اند.  آن ها 
یک از این مطالبات اصلی در اظهارات کاندیداها در مناظره 
از  نداشت؛ می گوید: یکی  نمودی  پانزدهم خرداد  تلویزیونی 
مهم ترین و اصلی ترین خواسته ها، ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان 
عدالت است؛ دادنامه ای که ماده ۷ قانون کار را از اساس از معنا 
تهی کرده و به زباله دان افکنده است.  تبصره ۲ ماده هفت قانون 

کار با این دادنامه و با بخشنامه ی مربوطه ی وزارت کار، کاماًل بی اثر شده است و 
دیگر هیچ کاربردی ندارد. مهم ترین چیز اینکه هیچ کدام از کاندیداها در ارتباط 
با این دادنامه ی ضد کارگری و احیای امنیت شغلی از دست رفته ی کارگران هیچ 

صحبتی نکردند.
به گفته وی، حداقل توقع کارگران این است که ابطال این دادنامه به ثمر برسد و 
همچنین شکایت دستمزد ۹۹ به جایی برسد و رای نهایی در مورد آن صادر شود.

این فعال کارگری اضافه می کند: همه کاندیداها از »مبارزه با فساد ساختاری« 
دم می زنند و ادعا می کنند که قصد دارند فساد را در جامعه ریشه کن کنند؛ مگر 
فساد معنایی جز طفره رفتن از قوانین باالدستی و الزام آور )از جمله همین قانون 
کار( و پایمال کردن حقوق قانونی مردم دارد؟ وقتی قانون کار به هیچ شکلی اجرا 
نمی شود و حقوق کارگران به انحاء مختلف زیر پا گذاشته می شود، یعنی فساد در 
ارکان روابط کار رخنه کرده و  اگر اراده ای برای مبارزه با فساد هست باید قبل از 

هر چیز حقوق این جمعیت انبوه اعاده شود.
قدرت همیشه و همواره مقابل کارگران ایستاده است؛ به همین دلیل است که به 
گفته ی توفیقی، تمام کاندیداها بالاستثنا برای تدوین طرح ها و برنامه هایشان با 
کارآفرینان )که اسم جدید و کاماًل مدرن کارفرمایان است!( جلسه گذاشته اند و 

حرف های آن ها را شنیده اند اما چرا یک جلسه با کارگران نگذاشته اند!
وی اضافه می کند: همه  نگران مالیات و سود و حاشیه سود کارفرمایان هستند 
چرا هیچ کس به درآمد و مالیات بر درآمد کارگران توجهی ندارد؟ همین االن 
کارگر حداقل بگیری که چهار میلیون و خرده ای درآمد دارد، چون سقف معافیت 
مالیاتی ۴ میلیون تومان است، باید ماهیانه مالیات بپردازد؛ مثاًل اگر دستمزدش 
۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، باید ماهی ۲۰ هزار تومان مالیات بدهد! این 
در حالیست که کمینه ی سبد معیشت خانوار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است 

و با این حساب، کارگران حداقل بگیر همگی زیر خط فقر هستند؛ زیر خط فقر 
هستند اما بازهم به دولت مالیات می دهند!

جای بسیاری از دغدغه های کارگران در اظهارات انتخاباتی کاندیداهای ریاست 
جمهوری خالیست؛ توفیقی می گوید: چرا هیچ کس در ارتباط با »ضریب جینی« 
و صعود این شاخص در سال های اخیر صحبت نمی کند؟ چرا هیچ کس در ارتباط 
با قراردادهای موقت سه ماهه و یکماهه و قراردادهای شفاهی و غیرقانونی صحبت 

نمی کند؟ چرا برنامه ای برای تامین امنیت شغلی ندارند؟ چرا در ارتباط با اینکه 
دستمزدها منصفانه و شایسته نیست، صحبت نمی کنند؟! چرا از معضِل کاهش 
سرانه مصرف مواد پروتئینی و مواد غذایِی باکیفیت که تقریباً بدل به یک بحران 
جدی شده، صحبتی نمی شود؟ چرا در مورد حاشیه نشینِی رو به گسترش و فرار 
اجباری مزدبگیران از محدوده ی شهرها صحبت نمی کنند؟ چرا به نرخ فزاینده ی 
استعمال مواد مخدر صنعتی، کاهش فزاینده ی نرخ فرزندآوری و نرخ فزاینده ی 
و  افزایش  به  خودکشی در خانواده های کارگری هیچ توجهی نمی شود؟! چرا 

نهادینه شدن »بزه« در حومه های شهر توجهی نمی شود؟!
چگونه قرار است چند میلیون خانه بسازند؟!

»مسکن« یکی از دغدغه های اصلی قاطبه ی جمعیت کشور است؛ هر خانواده ای 
که تا امروز خانه دار نشده و هنوز مستاجر است، با این تورم سرسام آور مسکن، 
دیگر بعید است که هیچ زمان بتواند صاحبخانه شود! تورم اعالمی مسکن در یک 
بازه یکساله، حدود ۶۰۰ درصد است؛ در چنین شرایطی، آیا طرح های مسکن 
کاندیداها می تواند منجر به خانه دار شدن کم درآمدها شود؟ توفیقی در این رابطه 
با تاکید بر اینکه مسکن کارگری، راهکار قانونی دارد اما دهه هاست که تعمداً 
این راهکارهای قانونی را فراموش کرده اند تا اسباب سودجویی بساز بفروش ها 
و انبوه سازان و دالالن مسکن فراهم شود؛ می گوید: هیچ اشاره ای به ماده ۱۴۹ 

قانون کار و لزوم اجرای آن نکردند!
او ادامه می دهد: می گویند می خواهیم یک میلیون یا ۵ میلیون مسکن بسازیم 
در یک بازه کوتاه آنهم بدون هیچ آورده ای! سوال اینجاست که این مسکن ها 
چطور قرار است ساخته شود؛ طرح و برنامه چیست؛ بودجه و اعتبار از کجا 
می آید؟! جامعه ی هدف چه کسانی هستند؛ ادعا کرده اند در شرق و جنوب کشور 
می خواهیم مسکن بسازیم؛ مگر آن مناطق چقدر ظرفیت زیستی دارند؛ مگر 

می خواهند تهران نشیِن بدون مسکن را ببرند در مکران یا هرمزگان سکنا دهند؟! 
مگر در شرق و جنوب شرق، ما »آب« داریم که خانه بسازیم؛ آب الزمه ی عمران 
است و آیا بررسی کارشناسانه کرده اند که طرح شهرک سازی در این مناطِق بدون 
آب، آیا اساساً امکان پذیر است؟! به گفته وی، وقتی کمبود آب روستاهای مناطق 
شرقی و جنوب شرقی را به تخلیه کشانده و روستاییان را مجبور به مهاجرت 
کرده، چطور می خواهند در آن مناطق خانه سازی و شهرک سازی کنند آنهم با 

صفر ریال آورده؟!
این فعال کارگری در ادامه به لزوم تعیین دقیق جزئیات 
طرح ها اشاره کرده و می گوید: باید دقیق بگویند  با کدام 
اعتبار و آورده می خواهند خانه بسازند؛ مگر طرح خانه سازی 

بدون آورده می شود؟!
طرح های کاندیداهای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بیشتر شعار 
و وعده ی توخالی است؛ وعده هایی سوار بر موج پوپولیسم که 
فقط یک هدف دارند: جلب آرای توده های فرودست؛ وعده ی 
دادن یارانه های ۴۵۰ هزار تومانی یا سه یا پنج برابر کردن 

یارانه های نقدی نیز از این دست وعده هاست.
توفیقی در ارتباط با »وعده های یارانه ای کاندیداها« می گوید: 
همین  یارانه ۴۵ هزار تومانی تا امروز کلی تورم و نقدینگی 
ایجاد کرده حاال می خواهند  با ده برابر یا ۵ برابر کردن یارانه 
نقدی، حجم نقدینگی و تورم تحمیلی به سفره های مردم را 
چندین برابر کنند! آیا تورم ناشی از افزایش یارانه را محاسبه 
کرده اند؛ آیا نمی دانند یارانه نقدی چه بالیی بر سر اقتصاد 
ایران آورده است؟! آیا نمی دانند چند برابر شدن یارانه چه 

افتضاحی به بار  خواهد آورد؟
وعده ی بی پشتوانه ی بعدی، وام چند صد میلیون تومانی 
ازدواج جوانان است که توفیقی می گوید: بازهم مشخص نکرده اند این وام از کجا 
قرار است تامین اعتبار شود؟! همین االن بانک ها در تامین اعتبار برای وام های 
فعلی درمانده اند؛ اعتبار آن وام ها چطور قرار است تامین شود؛ گردش نقدینگی 
چطور قرار است مدیریت شود؟ او ادامه می دهد: دیگری صحبت از ایجاد دو یا 
سه میلیون شغل در یکسال می کند؛ گویا نمی دانند ایجاد شغل یعنی چی؛ چطور 
می خواهند چند میلیون شغل در یکسال ایجاد کنند؛ این ادعاها برای اقتصاددانان 

به راستی خنده دار و مضحک است!
سراغ معضالت و راهکارهای واقعی بروند

توفیقی با تاکید بر غیراجرایی بودن این وعده ها می گوید: به جای این شعارها، 
طرح های اجرایی و شدنی بدهند مثل احیای قانون »از کجا آورده اید« یا اصالح 
نظام مالیاتی با اخذ مالیات از سودهای انبوه بانکی و امالک و مستغالت پولدارها 
یا حذف مشاغل غیررسمی از اقتصاد. آیا بهتر نیست به جای شعارهای بدون 
پشتوانه، سراغ معضالت واقعی و راهکارهای واقعی بروند؛ آیا فکر نمی کنند دوران 
این مدل صحبت کردن و شعارهای واهی دادن، دیگر مدتهاست که سرآمده؟! 
اگر طرح های  تورم سه رقمی!  یعنی  آقایان  این  صحبت های بدون پشتوانه ی 
پوپولیستی اینها با هزار ضرب و زور اجرا شود، تورم سه رقمی در راه خواهد 
بود؛ این یعنی آینده ی به مراتب بدتر و ناگوارتر برای طبقه ی کارگر! بدون تردید 
کارگران و بازنشستگان با این برنامه ها که واقعاً برنامه هم نیستند، آینده ی به 

مراتب دشوارتری خواهند داشت.
او در پایان تاکید می کند: طبقه ی کارگر از شنیدن ادعاها و اظهارات کاندیداهای 
ریاست جمهوری به راستی ناامید و مایوس شده است؛ چشم انداز پیش رو روشن 
نیست؛ از این ها هیچ آبی برای کارگران گرم نمی شود؛ هیچ برنامه ای برای حل 

معضالت ندارند که هیچ، برنامه هایشان همگی معضل ساز است!

ورودرییسجمهوربهسریالگرانیها

قطارگرانیکاالهایاساسیمتوقفمیشود؟
رئیس  واکنش  اساسی،  کاالهای  برخی  پی  در  پی  گرانی  اقتصاد-  بخش 
جمهور را به دنبال داشت و حاال باید دید که آیا این قطار گرانی متوقف می شود 
یا خیر. به گزارش ایسنا، حسن روحانی با تاکید بر مصوبه دولت برای کنترل 
و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت که دولت صریحا تاکید و اعالم کرده 
افزایش قیمت کاالها بویژه اقالم ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( موظف است با جدیت و با هماهنگی 
دستگاه های ذیربط )اصناف و تولید گنندگان( نسبت به کنترل قیمت ها و 
ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت 

مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که با وجود گذشت سه ماه از آغاز سال 
۱۴۰۰، قیمت مرغ، روغن و شکر به طور قانونی و نان در برخی مناطق بدون 
مجوز ستاد تنظیم بازار گران شده است. البته در مورد مرغ، با وجود اینکه در 
فروردین امسال مجوز افزایش ۴۵۰۰ تومانی این محصول صادر شد و قیمت 

مصوب آن به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در روزهای اخیر دوباره شاهد گران 
شدن این محصول بودیم؛ تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از ۳۰ هزار 
تومان رسیده است اما وزارت کشاورزی به عنوان متولی این حوزه مشکالت 
بازار مرغ را گردن نمی گیرد. وزارت صمت هم با این عنوان که وظیفه تامین و 
عرضه مرغ از این وزارتخانه گرفته شده، تاکید دارد مسوولیتی از این بابت ندارد. 

مسئوالن از افزایش قیمت شوینده عقب نشستند
در حالی که دو روز پیش نامه ای منتشر شد که در آن انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران به شرکت های تولیدی اعالم کرد می توانند از ۱۷ 
خرداد قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، 
صابون و خمیردندان ۲۵ درصد و مابقی محصوالت را ۲۰ درصد افزایش دهند، 
روز گذشته رئیس این انجمن گفت که افزایش قیمت ها هنوز اعالم نشده است. 
ممکن است اعتراض به افزایش پی در پی قیمت منجر به چنین پاسخی شده 
باشد. با این حال بیشتر تولیدکنندگان می گویند که با توجه به کاهش قدرت 

خرید مردم در سال های اخیر تمایلی به افزایش قیمت محصوالت خود ندارند، 
اما افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید، آن ها را وادار به افزایش 
قیمت محصول نهایی می کند. این وضعیت تا جایی پیش رفته که رئیس 
انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی از افزایش هفتگی و ماهانه قیمت 
مواد اولیه پتروشیمی خبر داده و  از دولت خواسته که در خصوص سیاست های 
کنونی تعیین نرخ پایه محصوالت پتروشیمی در بورس که از دو مولفه نرخ 
جهانی و نرخ ارز نیمایی تبعیت می کند، بازنگری کند تا از این طریق در شرایط 
کنونی از افزایش نرخ محصوالت ساخته شده نهایی صنایع وابسته که تعداد 
آنها نیز قابل توجه است، جلوگیری شود.  پیش تر تولیدکنندگان آب های بسته 
بندی و لوازم خانگی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید به ویژه 

در بخش پتروشیمی انتقاد کرده بودند.
حاال باید دید ورود رئیس جمهور به افزایش قیمت کاالها باعث توقف این روند 

یا اتخاذ تدابیری برای کنترل قیمت کاالهای اساسی می شود یا خیر.

آتشسوزیهای۱۴۰۰چهارتباطیباخشکسالیدارند؟
بخش اقتصاد- یک پژوهشگر آب گفت: خشکسالی که امسال همه کشور 
با آن دست به گریبان است، باعث شکنندگی وضعیت اکوسیستم ها، محیط 
از  حفاظت  در جهت  تالش  اهمیت  مساله  همین  و  شده  منابع  و  زیست 
منابع طبیعی را بیشتر می کند. مصطفی فدایی فرد در گفت وگو با ایلنا، با 
خشکسالی ها  داشت:  اظهار  سوزی ها  آتش  و  خشکسالی  ارتباط  به  اشاره 
اثرات منفی بسیاری بر مباحث اکولوژیکی، محیط های انسانی و حتی حیات 
وحش برجای می گذارند. موضوع هایی مانند افزایش دما، کاهش کیفیت هوا، 
منابع آب، جنگ  بر  فشار  آبی، گسترش  نیاز  افزایش  بیماری ها،  گسترش 
قیمیت  افزایش  کشاورزی،  محصوالت  تناژ  و  کیفیت  کاهش  آب،  سر  بر 
محصوالت کشاورزی، مهاجرت حیات وحش و افزایش تعارض حیات وحش 

با مردم از جمله اثرات وقوع خشکسالی است.
بروز  امکان  شدن  فراهم  خشکسالی،  مهم  اثرات  از  یکی  افزود:  وی 
آتش سوزی های گسترده مراتع و جنگل هاست. کمبود بارش باعث کاهش 
شدن  و خشک  رطوبت  کاهش  و  شده  خاک  و خشکیدگی  هوا  رطوبت 
پوشش گیاهی را در پی دارد. با توجه به این که خشکسالی ها عموما موجب 
افزایش دما نیز می شود، خطر افزایش تعداد و وسعت آتش سوزی ها محتمل 

خواهد بود.
با آن  امسال همه کشور  اینکه خشکسالی که  بیان  با  پژوهشگر آب  این 
محیط  اکوسیستم ها،  وضعیت  شکنندگی  باعث  است،  گریبان  به  دست 
زیست و منابع شده و همین مساله اهمیت تالش در جهت حفاظت از منابع 
طبیعی را بیشتر می کند، گفت: در ایران فراوانی وقوع و گستره تحت تأثیر 
پدیده خشکسالی نسبت به سایر بالیای طبیعی بیشتر بوده و خسارت های 

اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن نیز گسترده تر است.
وی خاطرنشان کرد: امسال خشکسالی در همه رژیم های آب و هوایی کشور 
با شدت و ضعف روی داده است، اما برخی از مناطق کشور به علت اندک 
بودن متوسط بارش سالیانه و گستردگی دامنه نوسانات بارندگی، از آسیب 
پذیری بیشتری برخوردارند. گسترش و استمرار خشکسالی ها در مناطق 
گسترده ای از کشور که از نظر اقلیمی، خشک هستند، خسارت بارتر است. 

در این مناطق که به طور طبیعی دارای محدودیت آب و پوشش گیاهی 
هستند، وقوع خشکسالی اثرات منفی بیشتری در پی دارد.

فدایی فرد تاکید کرد: با توجه به اینکه ایران پوشش جنگلی محدودی دارد، 
بحران آتش سوزی در کشور ما از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه عالوه 
شرایط  دلیل  به  موجود،  اندِک  جنگلی  و  گیاهی  پوشش  رفتن  بین  از   بر 
اقلیمی خشک، احیا و بازگشت مراتع و جنگل ها به حالت اولیه بسیار دشوار 

و زمان بر خواهد بود.
عوامل  آن  منشا  آتش سوزی هایی که  در دهه های گذشته  داد:  ادامه  وی 
انسانی بوده است، تهدیدی بزرگ برای جنگل ها محسوب می شود. بررسی 
عوامل آتش سوزی ها حاکی از آن است که برخی از آتش سوزی های مراتع 
و جنگل ها در سطوحی محدود، عمدی بوده و هدف از آن استحصال زمین 
کشاورزی بوده است بنابراین با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی شدید بر 

مردم و از طرفی گسترش بیکاری، امکان وقوع این تخلفات محتمل خواهد 
بود که با توجه به فراهم بودن شرایط اقلیمی و رطوبتی، امکان گسترش 

ناخواسته آتش سوزی و غیر قابل کنترل شدن آن فراهم است.  
ایران  بزرگ  سدهای  ملی  کمیته  سیالب  ارزیابی  تخصصی  کمیته  رئیس 
یادآور شد: با توجه به پیش رو بودن تابستان داغ و کم آب، احتمال وقوع آتش 
سوزی در جنگل ها و مراتع افزایش خواهد داشت. بر این اساس دستگاه های 
متولی همچون جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باید آموزش، 
از آتش  بومی و محلی در پیشگیری  توانمندی ساکنین  فرهنگ سازی و 
سوزی جنگل ها و مراتع و مهار آتش را در دستور کار قرار دهند و از ظرفیت 
سازمان های مردم نهاد برای مقابله با چنین بحرانی استفاده کنند. بدیهی 
است هشدارهای قضایی برای قصور مدیران و مسئولین و همچنین عوامل 

آتش سوزی های عمدی در این خصوص بسیار ضروری است.

شرکت زمزم تهران در نظر دارد اقالم ضایعاتی و راکد و مازاد بر نیاز موجود در انبار کارخانه زمزم 
رشت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 
۱۰ روز جهت بازدید و دریافت فرم شرایط مزایده به آدرس رشت کیلومتر ۵ جاده تهران کارخانه 

زمزم رشت مراجعه نمایند. تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر ۰۱۳۳۳۶۹۰۷۱۰ آقای احمدی
آخرین مهلت تحویل پاکت های مزایده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ و زمان برگزاری مزایده 

روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ می باشد.

»آگهي مزایده«  )نوبت اول(


