خبرآخر
سدها در وضعیت قرمز

هشدار؛ پاییز کم بارانی
در راه است
در شــرایطی به روزهای پایانی تابســتان نزدیک می
شــویم که ایران روزهای گرمی را پشــت سر گذاشت
و خشکســالی ،بــی برقــی و کــم آبــی چالــش هــای
بســیاری را بــرای مــردم کشــور به وجــود آورد .اما آیا
شرایط با پایان شهریور تمام خواهد شد و با شروع
فصــل جدیــد پاییز شــرایط تغییر خواهد کرد؟ «نه»
پاســخی اســت که کارشناســان در جواب این ســوال
می دهند .طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی
در ادامه تابســتان و بهار؛ پاییز امســال هم نســبت
بــه ســال هــای گذشــته کــم بــاران تــر خواهــد بــود و
ایــن بــه مفهــوم کاهش ذخیره ســدها ،کــم بود برق
( کاهــش تولیــد برقآبــی ) ،افزایش آلودگی های هوا
و ...اســت .آمارها نشــان میدهد بارندگی کمتر از
نصف شده و مخازن سدها هم فقط 41.4درصد آب
دارد؛ با توجه به پیشبینی تکرار کمبارانی در پاییز،
ذخایر آبی سدها کمتر نیز خواهد شد .خشکسالی
شوخیبردار نیست و هر روز گوشهای از واقعیتهای
آن آشکار میشود؛ براساس آمارهای رسمی ،ذخیره
آب در مخازن ســدهای کشــور بهشدت کاهش پیدا
کــرده و حتــی ایــن میزان در ســدهای پنجگانه تهران
که بزرگترین مصرفکننده آب کشــور اســت به حد
هشدار رسیده است.
به گزارش همشــهری ،میزان بارندگی در ســال آبی
جاری از نصف ســال قبل هم کمتر اســت ،از ســوی
دیگــر کرونــا و افزایش دمای هوا نیز به ماجرا اضافه
شــده و مصــرف آب را افزایــش داده اســت .در ایــن
وضعیت ،مدیریت انقباضی وزارت نیرو در رهاسازی
آب غیرشــرب از ســدها ادامــه دارد امــا از آمارهــا
چنیــن برمیآیــد کــه مشــترکان آب شــرب نیــز بایــد
اصالح الگوی مصرف و صرفهجویی را در دستور کار
قراردهنــد و پیــش از آنکــه هشــدار کمآبی به بحران
تبدیل شود برای عالج آن اقدام کنند.
بــ ه دنبــال کاهش بارشهای جوی و باوجود افزایش
ســرعت ذوب ذخایــر برفــی در ارتفاعــات ،میانگیــن
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان
هفته نخست شهریور 1400نزدیک به 31درصد کمتر
از مدت مشابه سال قبل بوده و این در حالی است
کــه براســاس پیشبینیهــای ســازمان هواشناســی،
در پاییــز امســال نیــز بایــد بــرای بارشهــای کمتــر از
نرمــال آمــاده باشــیم .آنگونــه کــه آمارهــای وزارت
نیــرو نشــان میدهــد ،در هفتــه اول شــهریورماه،
فقــط 41.4درصــد از مجمــوع ظرفیت  50.5میلیارد
مترمکعبــی ســدهای کشــور پر آب بــوده و کل حجم
آب موجــود در مخــازن ســدهای کشــور بــه حــدود
۲۰میلیاردو920میلیون مترمکعب رســیده اســت که
نسبت به ذخیره 30میلیاردو300میلیون مترمکعبی
ی دهد.
سال قبل30.95 ،درصد کاهش نشان م 
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کافه کتاب

سایه روشن
هاشمی اول،خاتمی آخر

کاهش فقر پایدار نیازمند برنامهریزی خردمندانٔه اقتصادی؛

رئیسجمهور رکورددار تورم

رشد فقرزدا

نویسنده
تیمتی بزلی /لوئیز کورد
مترجم:امین مالکی /عباس شاکری

رشــد همهجا نبــه نقشــی ا سا ســی د ر
شتاببخشــیدن بــه کاهــش فقــر دارد امــا
نابرابــری ضربآهنگ تبدیل رشــد به منفعتی
ملموس برای فقرا را کند میکند .در مطالعات
پیشــین ،بهرغــم توجهــی کــه محققیــن بــه
نقــش رشــد و نابرابــری در کاهش فقر بهخرج
دادهانــد ،همــواره نحــؤه اثرگــذاری مؤلفههــای
خــرد اســتراتژیهای رشــد بــر توانمنــدی فقــرا
جهــت مشــارکت و بهرهبــرداری از فرایند رشــد
اقتصادی مورد ســؤال بوده اســت .کتاب رشد
فقــرزدا در ایــن زمینــه از تجربٔه هشــت کشــور
بنگالدش ،برزیل ،غنا ،هند ،اندونزی ،تونس،
اوگاندا و ویتنام که بهطور نسبی در دستیابی
به رشد فقرزدا موفق عمل کردهاند بهره برده
اســت .ایــن مطالعــه چندکشــوری بــه اثبــات
میرساند که گرچه کاهش فقر در کوتاهمدت
میتوانــد نتیجــه برخــی پیشــامدهای اتفاقی و
شانســی باشد ،اما کاهش فقر پایدار نیازمند
برنامهریزی خردمندانٔه اقتصادی و گزینشهای

ســخت سیاســتی اســت .کتــاب رشــد فقــرزدا
منبعی مناسب برای سیاستگذاران ،نهادهای
حمایتی ،دانشگاهیان ،مؤسسات پژوهشی و
مقامــات دولتــی اســت که به دنبــال چارچوبی
عملیاتی برای شــناخت ارتباطات بین رشــد و
فقر در مقیاس کشوری هستند.

بررســی تورم هشــت ســاله(قیمت هــا در پایان
دوره ریاســت جمهــوری نســبت بــه آغــاز دوره
ریاست جمهوری) در دولت های پس از انقالب
نشــان مــی دهــد که تورم بالغ بــر  470درصدی
در هشت سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی
رفسنجانی ،بیشترین تورم به ثبت رسیده برای
یک رئیسجمهور بوده است .همچنین تورم رقم
خورده در دوران هشت ساله سید محمد خاتمی

با اختالف از سایر روسایجمهور پایین تر است.
از سال  92تا  1400در دوران دولت های یازدهم و
دوازدهم نیز شاهد افزایش  359درصدی سطح
عمومی قیمت ها به طور میانگین بوده ایم.
بررسیها نشان می دهد قیمت کاال و خدمات
بــه طــور متوســط در هشــت ســال ریاســت
جمهــوری حســن روحانــی بالــغ بــر  4.5برابــر
شده است.

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

درصد

119
درصد

303

462
340

4700

1

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی

فــروش شــرکت ملــی صنایع مس ایــران در پنج

مدیرکل راه آهن استان کرمان گفت :این ادارهکل

گفت:
در اســتان
کرمان
اقتصادی
استان
دادگستریآب و
زیرکشــت های کم
رییس کل
ســطح

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان کرمان

ماهه نخســت امســال با افزایــش  119درصدی

طی پنج ماهه نخســت ســال جاری در مقایسه با

نســبت بــه مدت مشــابه ســال 99؛ بــه بیش از

مــدت مشــابه ســال قبــل  ۳۰۳رشــد را در تخلیــه

 26هزار میلیارد تومان رسید

بار داشته است

اســتان کرمان گفت :ســهم بخش تعاون
در مســکن از  ۲.۵درصــد بــه کمتــر از یک
درصد رسیده است

رشد

هکتار
درصد

هکتار
دولتیهــزار
اراضــیبه ســه
ســالاز۹۲قریــب
کرمــان تــا
 ۶۰۰ماهه
طیوپنج
هکتــار
۴۶۲

دستگاه به قریب
۳۴۰درصدی
افزایش
سطح با
نخستاین
بوده که
قضایی
تالش
جاری با
سال
هکتار
۱۶هزار
است است
رسییدهشده
برگردانده
المال
به بیت

مسکن

گفت:صورتجلسه ساخت حدود چهار هزار و۷۰۰
مسکن در استان کرمان سال ۹۸به امضا رسیده
اما اقدامی برای آن انجام نشده است

 4نکته درباره قراردادهای اداری در ایران

مناقصات دولتی
شفاف است؟

مناقصــات دولتــی حجــم باالیــی از فعالیــت هــای
اقتصادی دولت را شامل می شود .از آنجا که تامین
مالــی ایــن مناقصــات از بودجــه عمومــی انجام می
شــود ،اصل شــفافیت باید بر روند برگزاری و اجرای
مناقصــات حاکــم شــود .شــفافیت ضامــن برقــراری
رقابت ،تضمین برابری و رفتار یکســان ،پیشــگیری
از فساد و تحقق امنیت حقوقی است .بنابراین یکی
از مهم ترین دالیل قانونگذاری در این حوزه شفاف
ســاختن فرایند بســتن قراردادهای دولتی اســت .با
این حال با وجود گذشت بیش از  2دهه از تصویب
قانون برگزاری مناقصات در ایران ،بررسی این قانون
و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی
تجــارت و اتحادیــه اروپــا ،نشــان مــی دهــد مناقصه
های دولتی از نظر اصل شفافیت واجد ضعف های
متعدد است.
هــدف از بســتن قراردادهــای اداری و بــه دنبــال آن
برگــزاری مناقصــات ،ارائــه خدمــات عمومی اســت.
بنابراین فرایند حاکم بر این قراردادها باید به اطالع
عموم مردم برسد .یک بررسی در ایران ،مناقصات
دولتی را از منظر رعایت اصل شفافیت بررسی کرده
اســت .یافتــه ها نشــان مــی دهد دروهله نخســت،
دســتگاه های دولتی در انتشــار فراخوان ،الزامی در
اعــام مبلــغ بــرآورد معاملــه ندارنــد .عالوه بــر این،
معیــار رروشــنی بــرای کثیــر االنتشــار بــودن روزنامه
ها وجود ندارد.
دوم ،دستگاه ها ملزم به اطالع رسانی ارزیابی کیفی
در مناقصات نیستند .بنابراین ،معیارهای دستگاه
هــا بــرای رتبــه بنــدی و امتیــاز دهــی مناقصــه گــران
و ترجیــح برنــده بــر ســایر مناقصه گران بــرای عموم
مشخص نمی شود.
ســوم ،مقررات و آرای مراجع قضایی و شــبه قضایی
درباره مناسبات دریافت نمی شود.
چهارم ،در نظام حقوقی حاکم بر مناقصات در ایران،
آگهی انعقاد قرارداد پیش بینی نشده است .انتشار
ایــن آگهــی از آن جهــت اهمیت دارد که سرنوشــت
مناقصــات برگــزار شــده و چگونگــی بســتن قــرارداد
بــرای مــردم و پیمانــکاران را روشــن مــی کنــد و ابزار
مناسبی برای حفظ سالمت مناقصات و پیشیگیری
از فساد است.
باتوجه به این نکات ،پژوهشــگران اصالح و تکمیل
قوانین و مقرارت حاکم بر مناقصات در ایران را یک
ضــرورت مــی داننــد .آن ها توصیــه کردند مناقصه
گــذاران بــه اعــام بــرآورد معاملــه در فراخــوان ملزم
شــوند و بــه جــای انتشــار آگهــی مناقصــه هــا در
روزنامــه هــا ،همــه آن هــا در ســامانه یا یک نشــریه
رســمی منتشــر شــود .هم چنین اطالعات راجع به
مناقصات به تفکیک مراحل مختلف آن و به صورت
دسته بندی شده در یک پایگاه جامع منتشر شود.

