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اصالً امکان ندارد مسیر ریلی عاملی در جهت ایجاد سیل
باشد .در طول مسیر  800کیلومتری راهآهن اینچه برون
 185آبراه و  5پل با دهانه بیش از  5متری وجود دارد.
روی رودخانه گرگان رود که مسیر اصلی سیل بوده ،ریل
پل  85متری دارد که برای سیالب  100ساله طراحی شده
است .عکسها و فیلمهایی که وجود دارد نشان میدهد
پل آب را کامالً عبور داده است اما مشکل اساسی در
این بوده که قبل از اینکه آب به پل برسد آب از رودخانه
بیرون زده و مسیر ریل را نیز آب گرفته است
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از شهر سوسنگرد که مهمترین شهر از نظر
آبگیری است و وضعیت بحرانی دارد .راه و
شهرسازی استان خوزستان مسئول احداث
سیل بند سوسنگرد است .نیروهای مردمی
و مسئوالن شــجاعانه مانند زمان جنگ در
برابــر آب مقابلــه میکنند و میتــوان آن را
به مبارزه تن به تن زمان جنگ تشــبیه کرد.
در برخــی جاهــا امــکان تردد ماشــینآالت
نیســت و اگــر تالشهــای مردمــی نبــود

سوسنگرد و حمیدیه کامالً زیر آب میرفت.
ســطح آب دو رودخانهای که از سوسنگرد و
حمیدیه میگــذرد در حال حاضــر باالتر از
ســطح خیابانها و معابر شهری است .اگر
ســیلبندها احداث نمیشد آب شهر را فرا
میگرفت.
شــمال اهواز هم همین وضعیــت را دارد و
از طریق خاکریزی و انســداد مقابله با ورود
آب به شهر ادامه دارد .در جلسه مشترک با

یک دوره کوتــاه به  19هزار تومان هم نزدیک
شد.
هرچنــد از نیمــه دوم ســال بــا تغییــر
سیاســتهای بانــک مرکــزی بــا فروکــش
کــردن تــب رشــد نــرخ ارز بخشــی از حبــاب
قیمتی دراین بازار تخلیه شــد ،اما همچنان
نرخهایی که در ماههای پایانی ســال گذشته
تا حدودی تثبیت شد با نرخ  4200تومانی که
در انتهای اردیبهشــت بهعنوان نرخ یکسان
ارز اعالم شــده ،فاصله زیادی داشت .براین
اساس رشد نرخ ارز درکنار نااطمینانیهایی
که از دنیای سیاست تغذیه میشد ،درتمام
بخشهای اقتصاد سایه افکند .درواقع رشد
نــرخ ارز که خــود از عوامل مختلفی نشــأت
میگیــرد ،ســرآغاز فصلی جدیــد دراقتصاد
ایــران شــد .درایــن زمینــه بــا وجــودی کــه
دولت با هدف جلوگیــری از افزایش قیمت
کاالهای اساســی بــرای واردات این دســته از
کاالها حــدود  14میلیــارد دالر  4200تومانی
اختصــاص داد ،امــا نقایــص موجــود در
سیســتم توزیــع و ورود دالالن بــه این بخش
باعث شــد تا کاالهای اساســی نیز از افزایش
قیمت دور نماند.
ëëتأثیر بر نرخ تورم
درحالــی کــه افزایــش نــرخ ارز بهصــورت
مســتقیم روی قیمت ســایر کاالها و خدمات
تأثیــر داشــت ،امــا آغــاز رونــد نزولــی آن از
مهر مــاه تأثیر ملموســی بر بازارها نداشــت،
موضوعــی که اقتصاددانان آن را چســبندگی
قیمتهــا میداننــد .بدیــن ترتیــب تأثیــر
افزایــش قیمتهــا و همچنیــن بازگشــت
تحریمهــای امریکا و محدودیتهای ناشــی
از آن بتدریــج برشــاخصهای کالن اقتصــاد
ایران نمایان شد.
اولین تأثیر درشــاخص تورم نمــود پیدا کرد،
بهطوری که نرخ تورم تک رقمی تا مردادماه
ســال گذشــته بیشــتر دوام نیاورد و از شهریور
مــاه وارد مرحلــه دو رقمــی شــد و بــا رشــد
تدریجی بــه  23.5درصــد در یازدهمین ماه
سال رسید .با وجود این میانگین نرخ تورم در
 11ماهه سال گذشته به  13.1درصد میرسد.
ëëواکنش رشد اقتصاد
تحدید نرخ رشــد اقتصادی و تولید ناخالص
داخلی کشــور دومین شــاخصی بود که در اثر
تکانههای خارجی و واکنش منفی بخشهای
داخلی به این تکانهها درمســیر کاهشــی قرار
گرفت که البته همانگونه که اشــاره شــد سیل
گستردهای که  23اســتان کشور را درگیر کرده
اســت هم تأثیر خود را بر این شــاخص کالن
اقتصــادی خواهــد داشــت .در واقــع افزایش
نرخ ارز و بازگشت تحریمها که به نااطمینانی
فعاالن اقتصادی دامن زد باعث شد تا تولید
در بخشهای اصلی اقتصاد یعنی صنعت،
کشــاورزی و خدمــات افــت کند .با بــاال رفتن
نرخ ارز هزینههای تولیدکنندگان نیز باال رفت
و محدودیتهای تحریم نیز آن را تشدید کرد
و درنهایــت به افــت تولید ناخالــص داخلی

کشــور منجر شد .براســاس گزارش مرکز آمار
ایران از نرخ رشــد اقتصادی شــش ماهه اول
ســال ١٣٩٧محصــول ناخالــص داخلــی بــه
قیمــت ثابت ســال ١٣٩٠در شــش ماهه اول
سال  ١٣٩٧به رقم  373هزار و  889میلیارد
و  895میلیــون تومــان بــا نفــت و  289هــزار
و  952میلیــارد تومــان بدون احتســاب نفت
رسید.
ایــن درحالی اســت کــه رقم مذکــور در مدت
مشــابه ســال قبــل بــا نفــت  372هــزار و
462میلیــارد تومــان و بدون نفــت  289هزار
و  187میلیــارد تومان بوده که نشــان از رشــد
0.4درصــدی محصــول ناخالــص داخلــی با
نفــت و  0.3درصــدی محصــول ناخالــص
داخلــی بدون نفت در شــش ماهه اول ســال
 ١٣٩٧دارد.
گرچــه تــا پایــان شــهریور مــاه  97اقتصــاد
همچنــان رشــد مثبــت خــود را حفــظ کــرد
ولــی برآوردهــای صــورت گرفتــه از ســوی
مرکــز پژوهشهــای مجلس نشــان میدهد
کــه ایــن نــرخ درپایان این ســال منفی شــود.
دفترمطالعــات اقتصــادی ایــن مرکــز در
گزارشــی بــا عنــوان «تحلیل بخــش حقیقی
اقتصاد ایران ،عملکرد رشــد اقتصادی ســال
 1396و پیشبینی ســال  »1397آورده است؛
رشد اقتصادی ســال  1396که در قیاس با 10
ســال اخیر با کمترین شوکها مواجه بود ،به
ســطح بلندمــدت خــود نزدیک شــد و تولید
ناخالــص داخلــی در ایــن ســال رشــد 3.7
درصــدی با نفــت و  4.6درصدی بدون نفت
را تجربه کرد.
عملکــرد اقتصــادی ســال  1397بیــش ازهر
چیــز متأثــر از وضعیــت تحریمهــای امریکا
پــس از خــروج ایــن کشــور از برجــام و نــوع
واکنــش اقتصادی ایران خواهــد بود .گزارش
مرکــز پژوهشهای مجلــس تصریح میکند
که با در نظر گرفتن این دو ســناریو پیشبینی
میشود در ســال  1397رشد اقتصادی ایران
در ســناریوی اول  -0.5و در ســناریوی دوم
 -2.8درصــد باشــد .ایــن میــزان برای رشــد
بدون نفت  1.9و  0.8درصد برآورد میشــود.
همچنین در این گزارش رشد سال  1398نیز
پیشبینی شده است که رشدی بین  -3.8تا
 -5.5درصــد را نشــان میدهــد ،البته این در
شــرایطی اســت که دولت هیچگونه سیاست
فعالی برای خنثیســازی و مقابلــه فعالی با
تحریمها نداشته باشد.
درمجمــوع کارشناســان پیشبینیهــای
خــود بــرای ســال  1398را به عوامــل بیرونی
و سیاســی گــره زدهانــد .آنهــا اعتقــاد دارنــد
درصورتــی که شــاهد تحوالت مثبتــی دراین
بخــش باشــیم بهطــور قطــع اقتصــاد نیــز
روزهای بهتری را ســپری خواهد کــرد .دراین
بخش اجرایی شــدن کانال مالی ایران و اروپا
و تصویــب لوایــح مربــوط بــه افایتــیاف و
البته نحوه سیاستگذاری دولت نقش تعیین
کنندهای دارد.

وزیر نیرو و وزیر کشور قرار بر این شد برای
جلوگیــری از ورود آب به اهــواز مقدار آب
خروجــی از ســدها کاهش یابــد و فرصتی
داده شود تا آب از رودخانهها تخلیه شود
بخصوص قرار شــد خروجی مسیر کارون
کاهــش پیدا کند تا به رودخانه دز فرصت
داده شــود خروجــی آب بیشــتری داشــته
باشد که نتیجه آن را دیدیم.
ëëلرســتان نیــز از اســتانهایی اســت کــه
آســیب زیــادی از ســیل دیــده ،وضعیت
راههای ارتباطی این استان چگونه است؟
شدت ســیل در لرســتان بســیار باال است
و ســیل بیســابقه یا کم ســابقه اســت .در
اســتان لرســتان موضوع مهم گســتردگی
سیل است و تقریباً تمام استان را سیل فرا
گرفته اســت .تمام جادههای روســتایی و
شهری از سیل خسارت دیدهاند اما شدت
ســیل و خســارت آن در شهرســتانهای
پلدختر ،خرم آباد ،نورآباد و الشــتر بسیار
باال است.
مهمتریــن خســارت ســیل بــه جادههای
لرستان خسارت جاده تاریخی و ترانزیتی
پلدختر-خرمآباد اســت .این جاده چون
در مجاورت رود کشکان است  60کیلومتر
جاده خســارت ســنگین دیده و حدود 15
کیلومتــر از جاده کامــاً از بین رفته و هیچ
اثری از آن باقی نمانده است.
بــا خارج شــدن محــور پلدختر خــرم آباد
از دســترس ،تمام ســرویس دهی مســیر

بــه آزادراه منتقــل شــده اســت .اگــر خرم
آباد-پل زال نبود ســیل مســیر دسترســی
شــمال-جنوب کشــور را در لرســتان قطع
میکــرد .علیرغــم اینکــه در آزادراه
لغزشهــا و ریزشهایی داریم اما مســیر
باز اســت و تردد شهر پلدختر و معموالن
که قبالً از جاده قدیم بود به آزادراه منتقل
شــده اســت 30 .پل بــزرگ  20متــری در
لرســتان و مســیر رودخانــه کشــکان کامالً
از بیــن رفتــه اســت .بــرآورد ما این اســت
کــه خســارت در بخشهــای زیرســاختی
حمل و نقل لرستان بیش از هزار میلیارد
تومان اســت کــه این عــدد بزرگی اســت.
بهصورت موقت ارتباط شهرهای پلدختر
و معمــوالن را برقــرار کردیم امــا احداث
جــاده اصلــی نیازمنــد تغییــر واریانــت و
احــداث تونل اســت ،مســیر کامــاً از بین
رفته و برای ساخت به طراحی جدید نیاز
است.مشــاوران در آنجا مستقر هستند تا
طراحیهای جدیــد را انجام دهند .محور
موقــت اتصــال پلدختــر و معمــوالن بــه
آزادراه فقــط بــرای تــردد محلــی و مردم
منطقه و روستاهای حاشــیه است و تردد
کامیونهــا و ترانزیــت از آن امــکان پذیــر
نیســت .مســیر خســارت دیــده فقــط در
صورت ســاخت دوباره بــا طراحی جدید
امکان تردد ترانزیتی دارد.
ëëدر سیل گلستان نظراتی طرح شد مبنی
بــر اینکــه خــط آهــن اینچــه بــرون عامل

آبگرفتگی و سیل شــهر آق قال بوده است.
این نظرات را قبول دارید؟
خیر .اصالً امکان ندارد مسیر ریلی عاملی
در جهت ایجاد ســیل باشــد .در کشــور ما
بر اســاس قوانین ابنیه بزرگ برای ســیل
 100ســاله و ابنیــه کوچــک ماننــد آبروهــا
بــرای ســیل  25ســاله طراحی میشــود و
ایــن جــزو آیین نامه طراحی جــاده و ریل
است .ساخت پروژهها خارج از این اعداد
اصالً اقتصادی نیست و هزینه اجرا را باال
میبرد .ما نمیتوانیم خارج از آیین نامه
عمل کنیم .در طول مسیر  800کیلومتری
راهآهــن اینچه برون  185آبــراه و  5پل با
دهانه بیــش از  5متری وجــود دارد .روی
رودخانه گرگان رود که مســیر اصلی سیل
بــوده ،ریــل پــل  85متــری دارد کــه برای
ســیالب  100ســاله طراحــی شــده اســت.
عکسها و فیلمهایی که وجود دارد نشان
میدهد پــل آب را کامالً عبور داده اســت
امــا مشــکل اساســی در این بــوده که قبل
از اینکــه آب بــه پل برســد آب از رودخانه
بیــرون زده و مســیر ریل را نیــز آب گرفته
اســت .آبروهایــی که ما میســازیم ســیل
یا بازشــدگی ســدها را عبور نمیدهد این
آبروها برای سیلهای  25ساله و عبور آب
از دو طرف جاده است.
اگــر آب در مســیر رودخانــه میرفت پلی
کــه مــا روی گــرگان رود ســاختهایم کامالً
جوابگوی عبور آب بود ،پلهای باالدستی
 40متــری و  50متری اســت و پل ریلی ما
 85متری اســت .هنگام ســیل  2دهانه از
پل  85متری را آب نگرفته که این نشــان
دهنده آن است که آب از مسیر خود نرفته
اســت .وقتی آب در مســیر خودش نباشد
خسارت آن زیاد میشود .باز شدن بخشی
از مسیر ریلی برای چاره موقت بود اما به
محــض اینکه ســمت دیگر از آب پر شــد
آب پــس زده شــد .اگر مســیر ریلی عامل
ســیل بود االن که ریل شــکافته شــده باید
آب کامل تخلیه میشد پس چرا هنوز آب
ماندگار اســت؟ این نشــان میدهد مسیر
ریلــی نقشــی در ســیل نــدارد .بر اســاس
بررســی ما مسیر ریلی بهترین مسیر بوده
و طراحی آن بر اســاس آیین نامهها بوده
است.

خسارات سیل و راههای جبران

ســیلهای عظیــم ،گســترده و
پرحجــم فروردیــن امســال از نظــر
یادداشت خســارات وارده به زیرســاختهای
جــادهای و ارتباطــی و پلهــا،
زمینهــای زراعتــی و باغــات،
خانههــا ،مغازههــا و تأسیســات
شــهری و روســتایی ،تلفات انسانی
لطفعلیبخشی و خســاراتی نظیــر وســایل نقلیــه و
نایبرئیس انجمن خانگی بیسابقه است.
اقتصاددانان ایران چنیــن خســاراتی در آغــاز ســالی
کــه بســیاری از اقتصاددانــان آن را یکــی از ســختترین
سالهای اقتصاد کشــور میدانند ،فشار زیادی را نسبت
به شرایط عادی بر دولت و اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
ســیل اخیر بیش از هر چیز ضعف و عدم سرمایهگذاری
در برخــی زمینههــای ضــروری ماننــد سیســتمهای
آبخیــزداری و الیروبی را که ســالها از تخصیص بودجه
کافــی و پرداختــن بــه آنهــا غفلــت شــده بود نشــان داد
کــه چنیــن رویکــردی موجــب افزایش حجم خســارات
و آســیبهای وارده و نشــان دهنــده عــدم وجــود نــگاه
بلندمدت در مدیریت کالن کشور است.
تنگنای درآمدی بودجه امســال بر کســی پنهان نیســت
بخصــوص آن کــه از همین بودجه نامتعــادل حدود 90
درصــد بودجه صــرف امور جــاری خواهد شــد و بودجه
عمرانــی در عمــل بــه کمتریــن میــزان ســالهای اخیــر
تقلیل یافته اســت .در چنین ســالی تأمیــن مالی جبران
خساراتهای گسترده سیل بسی دشوارتر خواهد بود.
با توجه به تداوم سیل هنوز ابعاد خسارات دقیقاً روشن
نیســت و برآوردهای خســارات در مراحــل تخمینهای
اولیــه اســت ،لیکــن بــا توجه بــه جمیــع جهات بــرآورد
یکصدهزار میلیون تومان چندان دور از ذهن نیست.
مقامــات دولتی نیز به مقتضای حــال وعدههای زیادی
بــرای جبــران خســارت و پرداختهــای بالعــوض و وام
اعــام میکننــد و در هیچ یک از مــوارد منبع تأمین این
وعدهها مشخص نیست!
بدیهی اســت که با وضعیت بودجهای ســال  ،98تأمین
ایــن خســارات از طریــق بودجه عادی کشــور غیرممکن
است .پس چه میتوان کرد؟
ëëوضع مالیات بالیای طبیعی
در بســیاری کشــورهای جهــان در صــورت وقــوع چنیــن
حوادثی ،دولتها با وضع مالیات بالیای طبیعی تالش
میکننــد هزینههــای خســارات را تأمین کننــد .لیکن در
کشــورما با توجه به بروکراســی ســنگین دســتگاه دولتی،
تهیه الیحه و تصویب آن سالها به طول میانجامد و به
عالوه با وضعیت اقتصادی کشور وصول چنین مالیاتی
نیز ممکن به نظر نمیرسد.
ëëانتشار اوراق قرضه ملی
یکــی دیگــر از راههــای تأمیــن خســارات انتشــار اوراق
قرضــه ملــی بــرای تأمین خســارات اســت کــه دولتها
در ســالهای بعــد از طریــق درآمدهــای مالیاتی ،اصل
و ســود اوراق را بازپرداخــت نمایند .با توجه به ســرمایه
اجتماعــی ضعیف دولتها در ایران ،اســتقبال از چنین

اوراقی در این زمان بعید است.
ëëتعیین استانهای معین
یکــی از ممکنتریــن راههــای بازســازی و جبــران
خســارتهای ســیل ،تعیین اســتانهای معین برای هر
منطقــه اســت کــه بــا کمکهــای مردمــی و بودجههای
محلــی تــا حــدودی نســبت بــه جبــران خســارتها و
بازسازی اقدام نمایند.
ëëاستفاده از نهادهای مردم نهاد
خساراتی با ابعاد این ســیلها در کشور نیازمند استفاده
از همــه ظرفیتهای ممکــن ،از جملــه نهادهای مردم
نهاد است .این نهادها که در زلزله غرب و در زمینههایی
نظیر خیرین مدرسه ساز ،کارایی و توان خود را به اثبات
رســاندهاند قــادر خواهنــد بــود در مــورد ایــن ســیل نیــز
بخشــی از بازســازیها را بــه انجــام رســانند .الزم اســت
دولــت محتــرم زمینــه کمــک ،همــکاری و فعالیت این
نهادها را بیشتر از پیش فراهم سازد.
ëëاستفاده از نهادهای ثروتمند
در کشــور ما نهادهایی وجــود دارند که دارای درآمدهای
زیــادی از محــل اوقــاف و مــوارد دیگــر هســتند .یکــی
از بهتریــن محلهــا بــرای تأمیــن خســارتهای ایــن
ســیل نهادهایــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی ،بنیــاد
مســتضعفان ،فرمــان  8مــادهای امــام ،قــرارگاه خاتم،
بنیــاد برکت و نهادهایی نظیر آن هســتند کــه میتوانند
بــا منابــع مالی و امکانــات اجرایی خود عــاوه بر تأمین
هزینهها ،امور اجرایی بازسازیها را نیز عهده دار شوند.
در واقــع بهتریــن محــل خــرج درآمدهــای ایــن نهادها
چنین موردی است که میتواند مشکالت بزرگ کشور و
مردم مناطق سیل زده برای جبران خسارات و بازسازی
را در این برهه حساس کاهش دهد و بار بزرگی از دوش
دولت و مردم بردارد.
ëëنگاه بلندمدت ،نظام بیمه ای
متأســفانه در چنیــن حوادثــی همه نگاهها بــرای جبران
خســارات متوجه دولت است .در هیچ کشوری دولتها
دارای توان پرداخت چنین خسارت هایی نیستند.
نــگاه بلندمــدت برای جبران چنین خســاراتی در کشــور
بالخیز ما توجه بیشــتر و گســترش صنعت بیمه اســت.
همانطــور کــه دولــت هزینــه مســتقیمی بــرای حجــم
عظیــم خســارات و تلفات جــادهای کشــور نمیپردازد و
نظــام بیمهای کشــور متکفل آن هزینههاســت ،با اتخاذ
سیاستهای درست میتوان پوشش بیمهای زمینهای
زراعتــی و باغــات و منــازل مســکونی و وســایل زندگی و
بســیاری دیگــر را ایجــاد کرد کــه در صورت وقــوع چنین
حوادثی ،نظام بیمهای بتواند بخش اصلی خســارات را
پوشش دهد.
نکته امید بخش اقدام شــهردار دوراندیش و مسئولیت
پذیــر آق قــا در بیمه کردن  2500خانه شــهر در مقابل
سیل بود که شایسته تقدیر بسیار است.
در صــورت اتخاذ چنین سیاســت هایی عــاوه بر کاهش
بــار مالــی دولت و ســرعت بیشــتر در جبران خســارات،
صنعــت بیمــه کشــور نیز رشــد و شــکوفایی بیشــتری را
شاهد خواهد بود.

خسارت ۶۷۰۰میلیارد تومانی
سیل به کشاورزی
کشــاورزی در ســالهای اخیــر رونــد رو بــه رشــدی داشــته و
تولیدات آن از  97میلیون تن به  122میلیون تن در سال 97
گــــزارش رســید .خودکفایــی در تولید گندم و کاهــش واردات از نتایج
مهــم این افزایش تولید اســت که همراه با کاهش مصــرف آب و افزایش بهرهوری
در آب بهدســت آمده اســت .برای ســال  98نیز پیشبینیهــا از افزایش تولید خبر
میداد اما وقوع ســیل و آسیب به کشاورزی بیشتر استانها اکنون این پیشبینیها
را بــا تردید همراه کرده اســت .البته خوش بینیهایی هــم در این بخش با توجه به
افزایش بارشها وجود دارد .کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند با توجه به درصد
باالی دیمی بودن زمینهای زراعی در کشور خسارتهای سیل با افزایش تولید در
مناطق دیگر قابل جبران است.
ëëبرآوردخسارتهایسیل
عبدالمهدی بخشــنده ،معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
خسارتهای سیل در بخش کشاورزی را تاکنون  ۶۷۰۰میلیارد تومان اعالم کرد اما با
توجه به ادامه بارشها و احتمال وقوع دوباره سیل این خسارتها نهایی نیست .به
گفته مسئوالن سیل به کشاورزی ۱۹استان کشور خسارت وارد کرده است .اما گسترش
خســارات وارده در برخی از استانهای کشور مانند گلســتان ،خوزستان ،مازندران و
لرستان بیشتر و در سایر استانها درصد خسارت کمتر بوده است .اما خسارات وارده
در استان خوزستان در حال گسترش بوده و نهایی نشده است .به گفته معاون وزیر

جهاد کشاورزی  ۷۶درصد کل خسارات در  ۴استان خوزستان ،گلستان ،مازندران و
لرستان حادث شده است.
بــر اســاس آمــار ،تاکنــون بــا ورود آب و آبگرفتگــی در  ۹۰۰هزار هکتــار از اراضی
زراعی و  ۱۱۰هزار هکتار از باغها اســتانهای درگیر سیل ،این واحدها بین  ۱۰الی
 ۱۰۰درصد خســارت دیدهاند ۲۵ .هزار رأس دام ســبک ۱۱۰۰ ،رأس دام سنگین،
 ۹میلیــون قطعــه طیور ۵۱ ،هــزار کلنی زنبور عســل و  ۱۱۰۰واحد آبــزی پروری و
پرورش ماهی تلف شــده و تخریب گردیدهانــد و  ۲۵کارخانه صنایع تبدیلی نیز
دچار خســارت عمده شــدهاند .همچنین خسارات گســتردهای به تأسیسات آب
و خــاک و امــور زیربنایی این اســتانها وارد شــده و مطابق بــرآورد انجام گرفته
تاکنــون  ۱۱۵۰حلقــه چــاه ۱۸۶۰ ،رشــته قنــات ۱۹۰۰ ،ایســتگاه پمپاژ و برداشــت
آب و همچنیــن مقادیر بســیار زیــادی از دهنههای برداشــت آب از رودخانهها،
شــبکههای آبیــاری و زهکشــی و جادههــای بین مزارع در این اســتانها آســیب
جدی دیدهاند و خسارات وارده باال میباشد.
ëëپرداخت خسارت
مشــکل پرداخت غرامت به کشــاورزان این اســت که اغلب خســارت دیدگان بیمه
نبودهاند که دولت با استفاده از منابع ماده  ۱۲قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور در حال تصویب چگونگی پرداخت و تأمین منابع الزم برای پرداخت خسارت
میباشد .با توجه به وقوع سیل در دو استان گلستان و مازندران در اواخر اسفندماه،
دولت یازدهم فروردین ماه امســال مصوبه خوبی برای این دو اســتان شــامل ۴۸۰
میلیارد تومان کمک بالعوض ۲۲۰۰ ،میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد
 ۴درصد و ســه ســال امهال تسهیالت بانکی دریافت شده توسط خسارت دیدگان را
تصویب و ابالغ کرده است .سازمان برنامه و بودجه اختصاص  ۵۰درصد کمکهای
بالعوض را انجام داده و دستورالعمل چگونگی پرداخت کمک بالعوض و تسهیالت
را نیــز وزیــر جهــاد کشــاورزی در روز جاری ابالغ کرده اســت .برای ســایر اســتانهای
خســارت دیده از جمله خوزستان و لرســتان در سیل نیز وزیر جهاد کشاورزی برآورد
خســارات وارده تاکنون را به وزیر کشــور بهعنوان رئیس ستاد بحران کشور ارائه کرده
اســت .با مصوبه هیأت دولت ،کمکهای بالعوض و تســهیالت ارزان قیمت برای
کشاورزان و تولیدکنندگان این استانها نیز تصویب و بالفاصله عملیاتی میشود.
اما حجم خســارات در حال تغییر و افزایش است و بخش عمدهای از آسیبها
مربوط به اســتان خوزســتان اســت .هیــأت دولــت مصوبههایی بــرای کمک به
مناطــق ســیل زده داشــته کــه در بخــش کشــاورزی بــا توجه بــه حجم گســترده
خسارتها به مصوبههای تکمیلی نیاز است.
ëëخسارت  ۱۹۵۰میلیارد تومانی گلستان
 5اســتان کشور بیشــترین خسارت را از سیل دیدهاند .سیل تاکنون  ۱۹۵۰میلیارد
تومان به بخش کشاورزی گلستان خسارت وارد کرده است .سیل اخیر به بیشاز
 ۱۰۰هزار هکتار از اراضی شهرســتانهای کالله ،گنبدکاووس ،مینودشت ،آققال،
گمیشــان ،بندرترکمن ،کردکوی ،گرگان و بندرگز  ۱۰۰درصد خســارت وارد کرده
اســت ۵۴۰ .هــزار هکتــار از اراضی اســتان که زیر کشــت پاییزه گندم ،جو ،ســیب
زمینــی و چغندرقنــد قرار داشــت ،تحــت تأثیر طغیــان رودخانههای قره ســو و
گرگانرود قرار گرفت.
ëëخسارت  ۵۵۰میلیارد تومانی سیل به کشاورزی مازندران
ســیل  ۵۵۰میلیارد تومــان به بخش کشــاورزی مازندران خســارت وارد کرد .در
بخــش زراعــی  ۱۰۷میلیــارد تومان ،باغبانــی  ۲۶۶میلیارد تومــان ،دام و طیور و
آبزیــان  ۶۷میلیــارد تومــان ،آب و خــاک و امور زیربنایــی  ۱۱۵میلیــارد تومان و
در مجموع  ۵۵۰میلیارد تومان در اســتان مازندران برآورد شــده اســت .تلفات
دام در اســتان مازندران دو هزار و  ۳۳۱رأس و خســارت به  ۱۲واحد مرغداری و
۱۰واحد پرورش ماهی برآورد شده است.
 98ëëمیلیارد تومان خسارت ایالم
طبــق برآوردهــای اولیه  980میلیارد ریال خســارت به زیربخشهای کشــاورزی
اســتان وارد شــده اســت .خســارتهای وارده مربوط به زیربخشهــای زراعت،
باغهــا ،دام ،طیــور ،آبزیــان ،جادههــای بیــن مــزارع ،تأسیســات زیربنایی حوزه
کشاورزی است .با توجه به اینکه بخش عمدهای از اراضی زراعی استان ایالم را
مزارع گندم تشــکیل داده حجم زیادی از خسارات شدید به این گندمزارها وارد
شــده و بســیاری از مزارع غرق آب شــدهاند و در برخی اراضی نیز حجم زیادی
گل و الی وارد شده است.
ëëخسارت  ۹۰۰میلیارد تومانی سیل به کشاورزی لرستان
بالغبر  ۹۰۰میلیارد تومان خســارت ســیل به کشــاورزی اســتان بوده اســت .این
خســارتها به زیــر بخشهای دام ،طیور ،آبزیان ،باغهــا ،مزارع ،جادههای بین
مــزارع ،موتورپمپهــا ،خطــوط انتقــال آب ،زیرســاختهای آبوخــاک ،حوزه
منابع طبیعی ،عشایری و ...وارد آمده است.
ëëخسارت  ۹۵۰میلیارد تومانی سیل به کشاورزی خوزستان
خســارت  ۹۵۰میلیارد تومانی ســیالب به بخش کشــاورزی تاکنون حدود  ۱۱۰هزار
هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان به زیر آب برده و خســارت  ۱۰۰درصدی به این
مزارع وارد شده است .همچنین حدود  ۵۵هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز دچار
خوابیدگی و خسارت شدهاند اما همه محصول آنها از بین نرفته و خسارت کمتر
از  ۱۰۰درصد بوده اســت .در ســیالب اخیر تاکنون  ۲هزار و  ۵۱۵رأس دام ســنگین
و ســبک از بیــن رفتهاند .همچنین  ۱۰هزار قطعه طیــور ۵۰ ،هزار قطعه ماهی و ۲
هزار فروند کندوی زنبور عسل در سیالب خوزستان از بین رفته و خسارت دیدهاند.

