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گفت و گوها:
 4000میلیارد تومان خسارت سیل به راه ها
خیراهلل خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی

پرونده «ایران» از تأثیر سیالب های اخیر
در بخش های مختلف اقتصاد

قراردادهاینفتینیازمندسازگاریباشرایطتحریماست
سید مهدی حسینی کارشناس صنعت نفت

سیلخسارت

یادداشت ها:
خسارات سیل و راه های جبران آن
لطفعلی بخشی ،اقتصاددان

سیلوهمبستگیملی
عباسقلی جهانی ،کارشناس مدیریت منابع آب

اقتصاد 98متأثر از سیل
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران

 132هزار واحد خسارت دیده از سیل
عزیز اهلل مهدیان،معاون بازسازی بنیاد مسکن

 سیلی که شاخص های اقتصادی را جا به جا می کند سیل مشکالت مسکن را چند برابر کرد -خسارت 6700میلیارد تومانی سیل به کشاورزی

اقتصاد 98متأثر از سیل

عطیه لباف

خبرنگار

نــوروز امســال ،ایــران میزبــان یــک میهمــان
ناخوانــده و پرهزینه بود« .ســیل» که ســفرش
را از اســتانهای شــمالی آغــاز کــرد ،عــاوه بر
تهدید جان و مال هموطنان ،میلیاردها تومان
هزینه روی دست اقتصاد کشور گذاشت .برای
مثال فقط در بخش کشاورزی برآورد هزینهها
تاکنــون به بیش از  6هزار و  700میلیارد تومان
رسیده است .اما این میهمان مخرب که ایران
آماده پذیرایی از آن هم نبود ،در جیب هایش
بــرای اقتصــاد کشــور هدایایــی نیز داشــت .در
نتیجه بارشهای ســیل آســای بهــاری بخش
قابل توجهی از تاالبها ،سدها و رودهای کشور
پرشدند؛ وضع ذخایر آب سفرههای زیرزمینی
بهتر شد و کشاورزان در بسیاری از مناطق ایران
محصول بیشــتری را برداشــت کردنــد .اکنون
بســیاری از کارشناســان عقیده دارند که با یک
برنامهریــزی اقتصادی و کوتــاه مدت میتوان
از بارشهــای اخیر بهرهبرداری و ایجاد درآمد
کرد.
در پرونــده اقتصــادی ایــن هفتــه روزنامــه
ایــران تالش شــده اســت که بــا در نظر گرفتن
ســیالبهای اخیــر و همینطــور آخریــن
وضعیــت تحریمهــا بــه بررســی و پیشبینی
شــرایط بخشهــای اولویت دار اقتصــاد ایران
در ســالجاری پرداختــه شــود .آنچــه در ایــن
پرونــده آمــده ،بر اســاس رخدادهای کشــور تا
پایــان هفته ســوم فروردین اســت .پیشبینی
شده که این هفته نیز موج جدیدی از بارشها
در کشــور رقــم بخــورد و مشــخص نیســت
کــه این نــزوالت جــوی تــا چه انــدازه ســازنده

و تــا چــه انــدازه مخــرب باشــد .ضمــن آنکه
بــزودی (مه -2019اردیبهشــت )1397مهلت
معافیتهــای  8خریــدار نفت خام ایــران به
اتمام خواهد رســید و دقیقاً مشــخص نیست
کــه ایــن معافیتها بــرای چه مشــتریانی و با
چــه حجمی تمدید شــود .اما تــا زمان تنظیم
این گــزارش یکی از اتفاقات مهم ســالجاری
کــه بر غالــب بخشهــای اقتصاد کشــور بویژه
کشاورزی نقش داشته ســیل بوده است .برای
ایــران بــا اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک ،این
بارشهــا جنبههــای مثبت نیز داشــته اســت.
البته اگر کشور از آمادگی بیشتری برخوردار بود،
مســیلها و حریم رودخانهها مســدود نشده و
برای عبور سهل و روان سیل ،سازههایی ایجاد
شده بود ،امروز دیدگاهها نسبت به بارشهای
ســیل آســای هفتههای اخیــر متفاوتتــر بود.
برای مثــال روانــاب ایجاد شــده در نتیجه این
بارشها  3.5برابر ســال گذشــته آبی است که
میتواند آب قابل تنظیم بیشتری را در اختیار
کشــور بگــذارد ،از خاموشــی در پیک تابســتان
جلوگیــری کند ،مانع از ایجاد ریزگردها شــود و
به احیای تاالبها و دریاچههایی نظیر دریاچه
ارومیه کمک کند.
ëëآبیکهبهدریابازگشت
بــر اســاس آخرین آمــار شــرکت مدیریت
منابــع آب ایــران ،از ابتــدای ســال آبــی کــه از
مهرماه  1397آغاز شده و تا مهرماه  1398نیز
ادامه خواهد داشت ،میزان بارندگیهای کشور
تاکنون به  290میلیمتر رســیده اســت .ســهم
جبهه بارشی اخیر کشور( 26اسفندماه تاکنون)

تا کنون سال آبی  97-98بعد از سال آبی  71-72پر بارشترین سال
در بازه بلندمدت  50ساله کشور بوده است

گزارش آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور
تعداد سدهای مهم در حال
بهرهبرداری کشور:

تعداد سدهایی که بیش از
 90درصد پرشدگی دارند:

 178سد

 72سد

از ایــن رقــم حدود  85میلیمتر بــوده که در دو
جبهه بارشی 50میلیمتری و یک جبهه بارشی
 15میلیمتری به وقوع پیوسته است.
آمارهــا نشــان میدهد ،بارندگی ســال آبی
جــاری موجب شــده کــه میــزان روانابهــا در
سطح کشــور به حدود  50میلیارد مترمکعب
برسدکهبراساسپیشبینیهایصورتگرفته
تا پایان ســال آبی جاری حدود  30تا  40درصد
دیگــر نیز بــه حجــم روانابهای کشــور اضافه
میشــود و این رقم بــه  70میلیارد مترمکعب
خواهــد رســید .بنابراین رواناب ایجاد شــده در
کشور  3.5برابر سال گذشته است.
البتــه از میــان  50میلیــارد مترمکعــب
رواناب ایجاد شــده در کشــور حدود  20میلیارد
مترمکعــب آن در ســدها ذخیــره شــده و 30
میلیــارد مترمکعــب آن بــرای مصــرف در
بخشهای مختلف از جمله مصارف زیســت
محیطی رهاســازی شده و بخشــی از آن نیز به
صورت سرریز روانه دریا شده است .کارشناسان
حوزه آب کشور در این خصوص انتقاداتی را به
نحوه مدیریت منابــع آب ایران وارد میکنند و
میگویند که باید ســدهای بیشــتر و بــا مخازن
5

تعداد سدهایی که کمتر از
 40درصد پرشدگی دارند:

 33سد

در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه اگرچــه
کمتریــن میــزان تغییــرات بارشهــا را شــاهد
بودیــم امــا میــزان بارندگــی تجمعــی از اول
مهــر  1397تــا  20فروردین مــاه  1398بالغ بر
 404میلیمتر بوده که نســبت به سال آبی قبل
56درصــد و نســبت بــه میانگیــن بلنــد مدت
69درصــد افزایــش داشــته اســت .بهطور کلی
حجــم آب موجود در دریاچه نســبت به ســال
آبی گذشــته  1.30میلیارد مترمکعب افزایش
نشــان میدهــد امــا هنــوز  12.79میلیــارد متر
مکعب کمتر از میانگین درازمدت است.
در حــال حاضــر تاالبهــای شــادگان و
هورالعظیم خوزستان نیز که سالها منشأ گرد
و غبار بودهاند شــرایط مطلوبی پیــدا کردهاند.
همچنیــن تاالبهایی نظیــر اهلل آبــاد قزوین،
هشیالن کرمانشاه ،حله بوشهر و آق گل مالیر
همــدان هــم در بارشهــای اخیر احیا شــدند.
البتــه اگرچــه افزایــش منابــع آبــی کشــور خبر
خوشی به شمار میرود ،اما مشخص نیست که
در سالهای آبی آتی نیز شاهد ترسالی باشیم
و از ایــن رو مدیریت منابع آب موجود اهمیت
ویژه دارد.

بزرگتری در کشور ایجاد میشد تا این روانابها
ذخیره و در ســالهای خشــک اســتفاده شــود.
امــا بــا همین مخــازن موجــود هم بســیاری از
ســیالبهای مخــرب مدیریت شــدهاند .برای
مثــال ســد کرخه توانســته اســت ســیالبهای
با دبــی متوســط پنــج هــزار و  900مترمکعب
در ثانیــه و یــا لحظــهای هشــت هــزار و 400
مترمکعــب در ثانیــه را به حدود دو تــا دو هزار
و  500مترمکعب در ثانیه تعدیل کند .اگر این
ســد وجود نداشت رهاسازی سه برابر خروجی
فروردینماه به پایین دست یک فاجعه بزرگ
زیســت محیطــی را رقم مــیزد .ذخیره فعلی
ســد کرخه بــه بیــش از  6میلیــارد مترمکعب
رسیده که  34برابر سد کرج است.
ëëآخرینوضعیتدریاچهارومیهوتاالبها
دریاچــه ارومیــه کــه بــرای احیــای آن در
سالهای اخیر طرحهای زیادی از جمله انتقال
آب دریــای خــزر به آن ارائه شــد ،با بارشهای
اخیــر اندکی جان گرفت .بهطوری که از ابتدای
ســال آبی جاری تاکنون دریاچــه ارومیه حدود
 50ســانتیمتر افزایــش ارتفــاع آب داشــته
است.
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گزارش ها:

روزهای ســختی را پشــت ســرمیگذاریم و ذهن و فکر بخشــی از
جامعه درگیر موضوع سیل است .پیش از وقوع سیل هم حداقل
یادداشت
بخش اقتصادی کشــور بشدت در مورد آینده اقتصاد در سال 98
مضطــرب بود ولی ایــن حادثه طبیعــی هم برشــدت نگرانیها
افزود و هم معادالت ســابق را قدری برهم زد .اما اقتصاد میدان
عمل واقعبینانه است .امروز اقتصاد ایران درگیر دو موضوع خرد
و کالن اســت .اول اینکه خســارتهای ناشی از سیل که عدد قابل
مسعود
خوانساری توجهی هم برآورد شــده باید جبران شود و دوم اینکه باید فکری
رئیس اتاق به حــال آینده و اثرات تحریمها کرد .متأســفانه در جریان ســیل
بازرگانی تهران عالوه برزندگی مردم ،بخشــی از ساختارهای اقتصادی کشور هم
آســیب دید .بخش کشــاورزی متحمل خسارتهای زیادی شــد و برخی صنایع که در
مناطق ســیل زده مســتقر بودند هم خســارت جدی دیدند .دولت برای کمک به این
دو بخش از مکانیزمهای تشــویقی استفاده خواهد کرد ولی باید بپذیریم که آسیب به
یک واحد اقتصادی اتفاقی نیســت که به سادگی و در زمان کوتاه جبران شود .بنابراین
بــزودی باید در انتظار اثرات این حــوادث در زندگی اقتصادی مردم منطقه و افزایش
نرخ بیکاری و سختی معیشتی بود .جبران این خسارتها در کنار تأمین نیازهای روزانه
مــردم اهمیــت و اولویــت دارد .اما در مورد موضوع تحریمها ،آنچه کشــور نیازمند آن
اســت ،عــزم ملی و وحــدت در تصمیمگیری و رفتارهــا برای عبور از این گردنه اســت.
فشــارهای امریکا افزایش یافته و ما هم باید متناســب با آن ســاختارهایمان را سامان
مجدد دهیم.
ســال  1397بــرای بخــش خصوصی ایران سراســر حــوادث بود .در این ســال نــرخ ارز
رکوردهای جدیدی را ثبت کرد و همزمان تحریمهای امریکا هم قوت بیشتری یافت.
هر دو این اتفاقات وضعیت پیشبینی پذیری اقتصاد ایران را کامالً برهم زد و در نتیجه
بخش خصوصی کشــور را به نقطهای رســاند که باید در مورد توســعه یا توقف مســیر
پیــش روی تصمیمگیری میکرد .همزمان فشــارهای داخلی نیز بــر کارآفرینان باقی
ماند .موقعیت سازمانهای تأمین اجتماعی و مالیاتی تغییر چشمگیری نکرد ،نظام
بانکی برهمان سیاق سابق باقی ماند و در نتیجه بخش خصوصی کشور همزمان اسیر
تحریمهای خارجی و برخی کاستیهای داخلی شد.
ترکیب این دو عنصر با هم فشــار کار را برای فعاالن اقتصادی ایران بشــدت باال برد و
شــاید بیراه نباشــد اگر بگوییم یکی از سختترین ســالهای معاصر اقتصادی کشور را
پشت سر گذاشتیم .اما موضوع اصلی این است که چرا ما گرفتار این مناقشات شدیم.
موضــوع نوســان نرخ ارز بــا کنترلها و تزریقهــای دولتی تبدیل به بحران جدی شــد.
دولت نه در ســال  97که از مدتها قبل میتوانســت با یکسانســازی نــرخ ارز ،یکی از
بزرگتریــن رانتهای اقتصادی معاصر کشــور را از میان بردارد ولی عمــاً این اقدام را
انجام نداد و در نهایت هم فساد عمق بیشتری پیدا کرد و هم اینکه آسیبهای جدی
به منابع ارزی کشور و فعاالن اقتصادی وارد شد.
پــس از ایــن بازهم دولت رویه اداره دســتورالعملی اقتصاد کشــور را پیش گرفت و در
نهایت تالش کرد با انواع بخشــنامههای دولتی بر دالر مهار بزند ولی آنچه به دســت
نیامد ،موفقیتی طوالنی مدت بود و در نهایت آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد شد.
در پایــان ســال دالر روی نرخ باال باقی ماند ،نوســانات و پیشبینــی ناپذیری قیمتها
سرجایش بود و دست بخش خصوصی هم از منابع ارزی کوتاه و کوتاهتر شد .همزمان
هــم شــدت تحریمها وضعیــت بینالمللی را بیش از گذشــته وخیم کــرد .همه اینها
حاصــل بیتوجهی به یک منطق اســت .اینکه مدیران اقتصادی بــرای اداره اقتصاد
ســعی میکنند به انواع روشهای اداری و دســتوری متوسل شوند ولی حاضر نیستند
اوالً اقتصاد را به اهلش بسپارند و دوماً با نگاه مداخله گر مطلق وارد عرصه مدیریت
اقتصادی نشــوند .این عارضه مربوط به این دولت هم نیســت و حداقل طی چندین
دهه معاصر وضعیت تصمیمگیری در نظام اقتصادی کشــور همین بوده اســت .اما
در ســال جدید که دوران نســبتاً ســختی هم پیشبینی میشــود ،میتوان با بازگشــت
بــه خردجمعــی ،واگذاری اقتصاد بــه بخش خصوصی و اصالح ســاختارهای بیمار از
ن که بپذیریم
آســیبهای احتمالی کم کرد .همه اینها به یک منطق وابســته اســت ای 
تغییرات اساسی الزم است.

