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سیل و همبستگی ملی

ســال  98برخــاف ســالهای اخیــر کــه بــا آهنــگ
خشکســالی آغاز میشــد ،با بارانهای سیل آسا آمد.
یادداشت بیشک این نزوالت جوی سال آبی جاری که در میانه
آن قــرار داریــم بــر وضعیت منابــع آبی کشــور برای
مدتها اثر خواهد داشت .اما از حدود سه هفته قبل
که اولین آثار ســیالب بویژه در شــمال کشور مشاهده
شــد ،رســانههای نوشــتاری ،شــنیداری ،دیــداری و
فضــای مجــازی ،بخــش وســیعی از برنامههای خود
عباسقلی جهانی
کارشناس مدیریت را بــه توضیــح و ارائــه ابعــاد و زوایــای ایــن پدیــده
منابع آب اختصاص دادهاند .تحلیل ،ارزیابی و تفسیر اهداف،
نیــات ،میــزان تأثیــرات مثبــت و منفی و یــا تخریبی
نظــرات گوناگــون و طبقهبنــدی آنها و اســتخراج مناســبترین دیدگاهها و
توصیهها از میان ســیل و دریای عظیم مطالــب مطروحه نیازمند زمان و
فرصت مناســبی اســت که در این شــرایط و موقعیت که با ورود موجهای
جدید بارندگی با افزایش ریســک و تشــدید مســائل و مشــکالت همزمان
اســت ،کار بسیار ســخت و نابهنگام است .شایان ذکر است که نگارنده نیز
به عنوان یک کارشناس مدیریت آب که عمر خود را در این عرصه سپری
کرده ،براین اعتقادم که پرداختن به این نوع موضوعات در شرایط حاضر
که توأم با فضای احساســی و التهابی نیز اســت هیچ مشــکلی از مصائب
وگرفتاریهای هموطنان درگیر در بحران را عالج نمی کند.
البتــه مشــروط بــر اینکــه مطابق عــادت مألــوف کــه متأســفانه گریبانگیر
مســئولین و بطــور کلــی جامعــه نخبــگان و نهادهای مختلف اســت پس
از پشــت ســر گذاشــتن این بحــران ،بحث و تبــادل نظر و کنــکاش زوایای
ت یابی درباره هریــک از مؤلفه های مطروحــه رها و به
مختلــف و حقیقــ 
فراموشــی ســپرده نشــده و تا حصــول به نتایج ملمــوس و اثرگــذار ادامه
ی دهد که این اتفاق پس
یابد .با کمال تأســف تجربیات گذشــته نشــان م 
از هر پدیده ای بروز می کند .بدین ترتیب که ابتدا با بروز مشکل ،جامعه
و مســئولین برانگیختــه مــی شــوند و ســپس بــا گذر زمــان شــرایط بدون
درسآمــوزی از آثــار و تبعــات ایجاد شــده مبتنی بــر اتخاذ سیاســتها و
اســتراتژیهای مناســب و ایجــاد نهادها و ظرفیتهــای الزم برای مقابله
با پدیدههای مشــابه در آینده به وضع ســابق برمی گردد و صد البته این
چرخه باطل همواره بر شرایط مستولی وتکرارمی شود.
بــه هر حــال در شــرایط حاضر بــه نظــر نگارنــده مهمتریــن و مبرمترین
ی تریــن محــور یعنــی کمــک ســازمان یافته و
تالشهــا بایســتی در اصلــ 
هوشــمندانه بــرای تخفیــف آالم و مصائــب هموطنــان درگیر در مســأله
ســیالب متمرکــز شــده و از طــرح مــوارد تفرقه انگیــز و بویــژه موضوعات
فنی و اعالم سیاســت های عجوالنه کــه نیازمند تأمل و ایجاد فضای آرام
و مناســب اســت ،خودداری شــود.البته به شرحی که بیان شــد این امربه
مفهوم رها کردن مسائل و بیتوجهی اصولی به ابهامات نیست وبایستی
طــرح آنهــا به مطالبات واقعــی جامعه و نخبگان تبدیل شــده و در زمان
مناسب به آنها پرداخته شود.
ابعاد خســارات مادی و معنوی در ســیالب اخیر مانند کوه یخی اســت که
فعالً بخش شــناور آن پیداســت و با گذشــت زمان ابعاد گســترده و وسیع
آن بیشــتر مشــاهده خواهد شــد .مقابله و مواجهه با ایــن حجم عظیم از
هزینه و خســارات تنها از طریق همکاری ملی و هدایت صحیح و ســامان

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران»:

 4هزار میلیارد تومان
خسارت سیل به راهها
سهیال یادگاری
خبرنگار

سیلکهراهمیافتدهرچیزیکهسرراهشباشدراویرانمیکند.سیلمعموالًبیشترین
خسارت را به زیرســاخت و تأسیســات زیربنایی وارد میکند .خسارتهای سیل امسال
در 5استان کشور بیشــتر از استانهای دیگر است اما با توجه به ماندگاری آب و احتمال
بارشهایدوبارهآمارخرابیهایسیلهنوزقطعینشدهاست.زیرساختهایحملو
نقلییکیازبخشهایخسارتدیدهازسیلاستکهبهگفتهمعاونوزیرراهوشهرسازی
لونقل ،برآورد خسارات در این
و مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حم 
بخش حدود 4هزار میلیارد تومان اســت .خیراهلل خادمی توضیح کاملی از وضعیت
زیرساختهایحملونقلدرشهرهایسیلزدهارائهکردکهدرادامهمیخوانید:
ëëراههای ارتباطی شــهرهای سیل زده چه
وضعیتی دارد و بیشترین خسارت مربوط
به کدام مناطق است؟
بــر اســاس آخریــن آمار خســارت ســیل
به راههای  5اســتان ســیل زده گلســتان،
مازنــدران ،ایــام ،لرســتان و خوزســتان
تاکنون  2700میلیارد تومان برآورد شده
کــه ایــن آمــار قطعــی نیســت و احتمال
میدهیــم این عــدد بــه  4هــزار میلیارد
تومــان برســد .بــا توجه بــه اینکــه تهدید
سیل در استان خوزستان همچنان ادامه
دارد در ایــن اســتان حالــت فوقالعــاده
اعالم شده و خروجی سدهای خوزستان
با ظرفیت کامل باز اســت .در این استان
مناطق شهری و روستایی و مزارع آسیب
زیــادی دیــده و در کنــار آن جادههــا هــم
خســارت زیادی دیده اســت .مســیر 120
روســتا در حــال حاضر آبگرفتگــی کامل
دارد ،راه ارتباطی  270روســتا قطع شــده
اســت ،جادههــای مهمــی ماننــد اهواز-
اندیمشــک که بزرگراه شــمال به جنوب
خوزســتان اســت و اهــواز را بــه دزفــول-
اندیمشک-شــوش و از آنجا به لرســتان

متصــل میکنــد تقریبــاً از دسترســی
خارج شده اســت .این مسیر عمالً مسیر
ترانزیت بندر امام ،خرمشــهر و آبادان و
مرکز کشور است 20 .کیلومتر محور دچار
آبگرفتگــی شــده و در  6نقطــه آب کامالً
جاده را گرفته و امکان تردد نیست .در 20
محــور فرعی و غیر شــریانی دیگر هم که
جادههــای منطقهای هســتند آبگرفتگی
داریم و ارتباط آنها قطع اســت .در مسیر
ریلی اهواز به ســمت اندیمشک که خط
ریلی شــمال -جنوب است ،خوزستان را
به مرکز کشــور متصل میکند .در منطقه
بــام دژ آب روی ریــل را گرفتــه و در 5
کیلومتر بســتر ریل کامالً از بین رفته و به
بازســازی نیــاز دارد .در حــال حاضر هم
آب روی ریــل اســت و امکان تــردد ریلی
نیســت .مســیر ریلی در این منطقه قطع
اســت .تعــداد بــار ترانزیتی از بنــدر امام
همیشه بسیار زیاد اســت و چون در چند
روز تعطیــات نــوروزی بارهای ســنگین
امــکان تردد ندارنــد در حال حاضر تردد
در جادههــا زیــاد اســت و با بســته شــدن
محــور اهــواز -اندیمشــک محــور اهواز-

شوشتر-دزفول-اندیمشک جایگزین شده
است.
ëëمســیر جایگزین جوابگــوی میــزان تردد
خواهد بود؟
محــور جایگزیــن دوخطه اســت و ظرفیت
عبوری آن کم اســت 42 .هزار وسیله نقلیه
محور اهواز-اندیمشک به این خط منتقل
شــده اســت و خــود محــور هــم قبــاً تردد
زیادی داشته بههمین دلیل در حال حاضر

تــردد در محــور بســیار بــاال اســت و حالت
فوقالعادهای را ایجاد کرده است .از مردم
میخواهیــم از تردد غیــر ضروری در محور
اهــواز -شوشــتر خــودداری کننــد زیــرا این
محور کامالً اشباع است.
ëëبــا توجــه بــه اینکــه احتمــال آبگرفتگــی
برخی شهرهای خوزســتان همچنان وجود
دارد اقدامــات پیشــگیرانه را چگونه ارزیابی
میکنید؟

 1000دســتگاه ماشینآالت ســنگین وزارت
راه و شهرســازی بــرای بازکــردن راههــای
مناطق ســیل زده در حال فعالیت هستند
و تمــام پیمانــکاران بخــش خصوصی نیز
که در خوزســتان فعال بودند دســتگاههای
خود را در اختیار قرار دادهاند .ستاد حوادث
غیرمترقبــه اســتان حفاظــت از برخــی
شــهرهای خوزستان را بر عهده وزارت راه و
شهرسازی قرار داده است از جمله حفاظت

 132هزار واحد خسارت دیده
از سیل

یافتــه کمکهــای مردمی ،دولتــی و احیاناً بینالمللی امکان پذیر اســت.
ی دهد کــه چنانچه بدرســتی اهمیت و
تجربیات موفق گذشــته نشــان مــ 
جایگاه حرکت مردمی شــناخته شــده و به آنها ارج گذاشته شود میتوان
بحــران هــای شــدید را از طریق همبســتگی ملی حل و فصل کــرد .از این
رو پیشــنهاد کوتاه مدت نگارنده این اســت که در اســرع وقت با اســتفاده
از تمام ظرفیتهای نهادهای رســمی و جلب مشــارکت و نظارت واقعی
ســازمانهای مردم نهاد و مورد وثوق در ســطح ملی ،استانها و شهرها و
روســتاهای آسیب دیده در مرحله اول ،جمعآوری و طبقه بندی کمکها
از ابعاد مختلف ســازماندهی شده و ســپس با تعیین اولویتها ،به شکل
مناســب و عادالنه و متناســب با نیازها نســبت به توزیع آنها اقدام شده و
گزارش مدون اقدامات روزانه بطور شــفاف از طریق رسانه ملی به اطالع
عموم برســد .ممکن است گفته شود که در حال حاضر چنین ساز و کاری
وجــود دارد لکــن نگارنده بر این باور اســت که روشهــا و اقدامات کنونی
دارای اشــکاالتی اســت که منجر به همبســتگی و همکاری ملی به مفهوم
واقعــی نمی شــود و بدون تردید اقدامات انتزاعــی و جزیرهای هرچند در
سهم و وزن خود مفید است لکن نمیتواند پایدار و اصولی باشد.
پیشنهاد نگارنده برای پس از زمان گذر از بحران و استقرار موقت و ایجاد
آرامش نسبی در مناطق سیل زده به شرح زیر درج میشود:
تهیــه و تدویــن یک گزارش ملی بــرای ارزیابی دالیــل اصلی و بنیادی
افزایــش خســارت ســیالبها از طریــق ســازماندهی گروهــی از نخبــگان
مســتقل و مورد وثوق و متشــکل از متخصصین ذیربط بویژه کارشناســان
بین رشــتهای و آســیب شناســی اقدامات گذشــته بــه عنــوان مبناییترین
ســند ملی جهت برنامهریزیهای آتی .این ســند بایستی بدون هیچگونه
محدودیتی در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
استقرار یک نظام اطالعاتی یکپارچه برای پیشبینی و هشدار سیالب
مبتنــی بر مدل هــای پیشبینی کمــی و توزیع زمانی و مکانــی بارشها و
روان آبها با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود و تجربیات بین المللی.
تهیــه و تدویــن برنامــه ملــی مدیریــت پیشــگیری ســیالب در ســیالب
دشــتها با رعایت اصــول برنامهریزی یعنی تدوین اهــداف کمی و کیفی،
برنامــه زمانــی ،برنامه مالــی ،توزیع مســئولیتها ،ظرفیتهای مــورد نیاز
و از همــه مهمتر شــاخصهای ســنجش عملکرد مبتنی بــر اصول و مبانی
حکمرانــی خوب بــه مفهوم مشــارکت بخش خصوصــی و جوامع مدنی و
مردم و باالخره اهتمام به گسترش و استقرار نظام بیمه در مقابل سیالب.
تدویــن برنامــه عمــل بــرای دوران وقــوع بحران بــه نحوی که بــا بروز
ســیالبها در مناطــق مختلــف آمادگــی قبلــی بــرای مقابلــه بــا آن در
سناریوهای مختلف وجود داشته باشد.
اســتقرار یــک نظــام مســتقل ملــی بــرای نظــارت عالیه بــر مجموعه
اقدامــات و عملکــرد و تهیــه و تدویــن گزارشــات دورهای و مــوردی
درخصوص مدیریت سیالبها در کشور.
امید این است که با فروکش کردن بحران ،چرخه باطل همیشگی دوباره
بــکار نیفتــد و این بار بــا تبدیل موضوع بــه یک مطالبه ملی پیشــنهادات
برشمرده عملیاتی شود.

سیل همه گیر شده و استانهای بسیاری را در بر گرفته
اســت .با توجه به بارشهای زیاد و آبگرفتگی شهرها و
دیـدگاه روســتاها واحدهای مسکونی زیاد خسارت دیدهاند .در
دو اســتان خوزستان و گلســتان بهخاطر ماندگاری آب
هنوز آمار دقیقی از واحدهای خسارت دیده نداریم اما
برآورد کلی خسارت سیل به 132هزار واحد مسکونی بر
اثر سیل است .از این تعداد 52هزار واحد تخریب شده
عزیزاهلل مهدیان است یعنی قابل تعمیر نیســتند که به آنها واحدهای
معاون امور بازسازی احداثی میگوییم و باید بهطور کامل نوســازی شــوند.
بنیاد مسکن
اسالمی بقیه واحدهای آســیب دیده نیاز به تعمیر دارند .البته
انقالب
ســیل خصوصیتی دارد و اینکه بهخاطر ماندگاری آب
برخیواحدهادرآیندهآسیبمیبینندکهاینآسیببیشتربهصورتنشست
واحد است اگر واحدی نشست کند باید تخریب شود و از نو ساخته شود.
پــس برای ارائــه آمارهای نهایی خســارت ســیل به بخش مســکن به زمان
بیشترینیازداریم.بازسازیمسکندرمناطقسیلزدهبرعهدهبنیادمسکن
اســت .در مرحله اول برای ارائه تســهیالت نوسازی پیشنهادهایی به دولت
ارائه دادهایم و پرداخت تســهیالت در حال حاضر بهصورت علیالحســاب
است و ممکن است در آینده عدد آن تغییر کند .بازسازی منازل در مناطقی
که امکان آن وجود داشته شروع شده است واستانهای گلستان ،مازندران و
خراسان شمالی جزو این مناطق به شمار میرود .تسهیالت پرداختی برای
واحدهای احداثی در روســتاها  40میلیون تومان وام بــا کارمزد 4درصد و 10
میلیــون کمک بالعوض اســت .برای واحدهای شــهری احداثی 50میلیون
وام بــا کارمــزد  5درصــد و  12میلیون کمک بالعوض پرداخت میشــود .در
خصوص واحدهای تعمیری منابع در نظر گرفته شده در شهرها و روستاها

 15میلیون وام و  5میلیون کمک بالعوض است.
البته این میزان وام تعمیر  ،ســقف وام اســت و با توجه به خسارت وارد شده
میزان وام ممکن است کمتر باشد .در کنار تسهیالت پرداختی برای احداث
یا تعمیر مســکن تســهیالتی نیز برای معیشــت در نظر گرفتهایم که شامل
 5میلیون کمک بالعوض و  15میلیون وام برای خرید لوازم خانگی اســت.
همچنین برای واحدهای احداثی صدور پروانه ،طراحی و نقشه و نظارت بر
ساخت رایگان است و هزینههای آن را بنیاد مسکن میپردازد.
بــرای هــر واحد احداثی بنیاد مســتضعفان  160کیســه ســیمان را رایگان به
ســازندگان تحویــل میدهد کــه حمل آن نیز بر عهده بنیاد مســکن اســت.
میتوان گفت عالوه بر تســهیالت مصوب کمکهای جانبی هم بالغ بر 15
میلیون تومان است .بنیاد به مالکان واحدهای فرسوده در مناطق سیل زده
پیشــنهاد میکند حتی اگر این واحدها خسارتی ندیده مالکان برای نوسازی
آن اقدام کنند .در صورت رضایت مالک به این واحدها نیز تسهیالت احداث
یشود.
پرداختم 

گزارش «ایران» از سمت و سوی اقتصاد ایران در سال 98

سیلی که شاخصهای اقتصادی را جابهجا میکند
سیاوش رضایی
خبرنگار

اقتصاد ایران سال  1398را متفاوت از سالهای قبل آغاز کرد .سال نو دراستان گلستان
با آبگرفتگی و ســیل آغاز شــد و در ادامه ســال ســیل میهمان سایر اســتانها هم شد به
طوری که بیش از  20اســتان کشور درگیر این بالی طبیعی و ناخوانده شد .اقتصاد ایران
که از سال گذشته بواسطه فشــارهای خارجی و بازگشت تحریمهای امریکا تحت تأثیر
قرار گرفته بود ،با ســیالبهای اخیر که بخش وســیعی از کشــور را دربرگرفته و خسارات
ســنگینی به بخشهای مختلف از کشــاورزی گرفته تا زیرســاختها وارد کرده اســت،
بیــش از پیش تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت .گرچه هنوز میزان دقیق خســارات مالی
ت این بالی طبیعی
ســیلهای اخیر اعالم نشده اســت ،اما به طور قطع جبران خســارا 
با توجه به گســتردگی آن نیازمند زمان و هزینه ســنگینی اســت .این درحالی است که
بودجه  98بهعنوان ســند مالی سالجاری بسته شده اســت و ظرفیتهای پیشبینی
شــده درآن کفاف خســارات هنگفت این ســیل را نخواهد داد و برهمین اساس دولت
باید از محلهای دیگری نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کند.
طبق قانــون بودجــه ،در حــوادث طبیعی
اینچنینــی دولــت بــرای مدیریــت بحــران
میتوانــد  5درصــد بودجــه را کــه بــرای
سالجاری به حدود  20هزار میلیارد تومان
میرســد ،برای جبران خسارتهای ایجاد
شده اختصاص دهد.
از ســوی دیگــر خســارات ســنگینی کــه بــه
بخشهــای مختلــف از جملــه کشــاورزی
وارد آمــده باعــث خواهــد شــد تــا روی
شــاخصهای کالن اقتصــاد نظیــر تولیــد
ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی تأثیر
منفــی گذاشــته شــود .طبــق برآوردهــای
مقدماتی ارائه شــده تاکنون خســارتهای

ســیل درحــدود  12هــزار میلیــارد تومــان
برآورد شده که بیش از نیمی از آن متعلق
بــه بخــش کشــاورزی اســت .ایــن درحالی
است که بخش کشاورزی درکنار صنعت و
خدمات بهعنوان بخشهای سه گانه تولید
ناخالــص داخلی کشــور را ایجــاد میکنند
و برهمین اســاس از بیــن رفتن زمینهای
کشــاورزی و نابودی محصــوالت آن باعث
کوچکتر شدن تولیدات بخش کشاورزی در
ســالجاری خواهد شــد که برآیند آن رشد
اقتصادی کشور را ایجاد میکند.
ëëشمایل اقتصاد در سال 98
اقتصــاد ایــران ســال  1397را متفــاوت از

سالهای گذشته آغاز کرد .درحالی که از سال
( 1392همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم)
تــا ســال  1396اقتصــاد بــه نســبت روزهــای
آرامی را ســپری کــرده بود از ماههــای پایانی
ســال  96تکانههــای خارجی ســمت و ســوی
اقتصاد ایران را تغییر داد .طی دوره دو و نیم
سال اجرای برجام تمام فعاالن اقتصادی با
خوشبینی به آینده اقتصاد مینگریســتند،
امــا ســخنان تنــد رئیــس جمهــوری امریــکا
درباره برجام و پیشبینی خروج این کشور از
این توافق بینالمللی که در اردیبهشــت ماه
 97به وقوع پیوست ،بخشی از خوشبینیها
را از بین برد.
برایــن اســاس تحــت جــو روانی که بواســطه
خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریمهای
ایــن کشــور علیه ایــران به وجــود آمــده بود،
برخالف ســالهای گذشــته بازار ارز از همان
روزهــای نخســت ســال بــا افزایــش نــرخ ارز
بــه ایــن اخبــار سیاســی واکنش منفی نشــان
داد .درشــرایطی که بســیاری از اقتصاددانان
انتظار داشــتند کــه بازار ارز روزهــای آرامتری
در آغاز ســال  97داشته باشــد ،ولی برخالف
این انتظارات هر روز بر نوسانات بازار ارز و به
تبع آن بازار طال افزوده شد تا اینکه با قطعی
شدن خروج امریکا از برجام جو روانی به اوج
خود رســید و بتدریج نوســانات در بازار ارز به
التهــاب تبدیل شــد بهطوری که نــرخ دالر در

