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آخرین رقم خسارت سیل به روستاها و شهرهای  25استان کشور
 35هزار میلیارد تومان (معادل  3.5میلیون یورو) برآورد شــده
کــه البته با تــداوم بارشها و احتمال خســارتهای بیشــتر ،این
رقم افزایش خواهد یافت .بازســازی مناطق سیل زده و جبران
خســارت خانوار آغاز شــده اســت .برداشــت از منابع صندوق
توســعه ملی برای این منظــور یکی از راههای پیــش روی دولت
اســت اما تحلیلگران و کارشناســان اقتصادی معتقدند دولت
عالوه بر منابع صندوق ،با استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد
تغییراتی در منابع تخصیصــی بودجه میتواند منابع الزم برای
جبران خســارتهای ســیل را تأمین کند و با توجه به شرایط غیر
عــادی که تحریمها و اکنون ســیل بر کشــور تحمیل کرده اســت
نبایــد جامعــه را از تبعات اســتقراض از بانک مرکزی یــا تغییر و
جابهجایی بودجه نگران کرد .استفاده از تعهدات بیمه ای برای
جبــران حوادث طبیعــی و غیرمترقبه یکــی از راهکارهای اصلی
در بســیاری از کشــورها اســت اما به گفته غالمعلی ثبات ،عضو
شورای عالی بیمه ،کمتر از  10درصد خسارت سیل تحت پوشش
بیمه اســت کــه با توجــه به اهمیــت ایــن موضــوع عبدالناصر
همتی ،رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل صندوق بیمه همگانی
حوادث طبیعی خبر داده اســت .همتی حادثه خیز بودن کشور
را ،ضرورت تشکیل این صندوق اعالم کرده است.

استفاده از بودجه پروژه های نیمه کاره
برای جبران خسارات سیل

 30تا 35

هزار میلیارد تومان خسارت سیل

25
 ۲۱۳شهرستان
 ۲۶۹شهر
استان

کشاورزی
مازندران
و گلستان

3 13

2

خسارت خسارت
به
به
تأسیسات راه ها

هزار میلیارد
تومان

تخریب تخریب پرورش پرورش
ماهی
کامل مرغداری ماهی
گرمابی سردآبی
پل

تخریب
اراضی
گندم

قطعی
آبرسانی

3788 200 642 261 600 725 14 2100
میلیارد تومان هزار کیلومتر

عدد

واحد

مزرعه

مزرعه

هزار هکتار

100

روستا

میلیارد تومان

کشتههای سیل اخیر ۷۶ ......................................................نفر
کشتههای سیل فارس  21 ..........................نفر 11:مرد و  10زن
کشتههای سیل لرستان 15 ............................نفر 10:مرد و  5زن
کشتههای سیل همدان 8 .................................نفر 5 :مرد 3 ،زن
کشتههای سیل گلستان  8 ..............................نفر 7 :مرد ،یک زن
کشتههای سیل مازندران  6 ...............................نفر 4:مرد 2 ،زن
کشتههای سیل خوزستان 6 .................................................نفر
کشتههای سیل خراسان شمالی 3 .........................................مرد
کشتههای سیل در قزوین 2 .................................................زن
کشتههای سیل قم .......................................................یک مرد
کشتههای سیل خراسان رضوی .......................................یک مرد
کشتههای سیل ایالم  2 .......................................................نفر
کشتههای سیل سمنان ..................................................یک مرد
کشتههای سیل کرمانشاه ................................................یک مرد
کشتههای سیل کهگیلویه و بویراحمد 2 ..................................مرد

علت فوت

سیالب

45

مورد

برق گرفتگی
داخل سیالب

3

مورد

استفاده از منابع صندوق
در شرایط خاص بالمانع است
در همه کشورها وقتی حوادث
2
غیرمترقبــه اتفــاق میافتــد
یادداشت دولتها دست بهکار میشوند
و مــردم از دولتهــا انتظــار
دارنــد بهصــورت فــوق العاده
و ویــژه بــه مشــکالت آنــان
رسیدگی کند ،اینکه دولت چه
محمدقلی یوسفی
عضو هیأت علمی تمهیداتــی در نظــر میگیــرد
دانشگاه عالمه تحت شرایط کشور است.
طباطبایی دولــت وضعیــت را بررســی
میکند و ســپس اقدامات را انجام میدهد .کشــور
از نظــر اقتصادی وضعیت خوبی ندارد مشــکالت
اقتصــادی در ســالهای گذشــته انباشــته شــده و
فقط مربوط به این دولت هم نیســت ،دولتهای
مختلف نسبت به حل مشکالت موفقیت چندانی
نداشــتند ،اقتصــاد ما از قبل درگیر کســری بودجه،
رکود تورمی ،پایین آمدن قدرت خرید مردم ،فقر،
بیکاری و ...بوده و عالوه بر این مشــکالت ،ســیل و
خسارت آن مشــکل جدیدی است که بر مشکالت
قبلــی اضافــه شــده اســت ،نتیجــه ایــن اســت کــه
دولتها باید مشــکالت ساختاری اقتصاد را جدی
بگیرنــد و مشــکالتی را کــه مربوط بــه تأمین منابع
پولی اســت حل کنند .در حــال حاضر و بخصوص
بعد از ســیل کشــور در شــرایط عادی قرار ندارد که
بخواهیم از منابع صندوق فقط برای توسعه کشور
استفاده کنیم.
بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایه خارجــی وارد کشــور
نمیشــود و در تحریــم هســتیم یکــی از راههــای
جبران خســارت ســیل اســتفاده از منابــع صندوق
اســت .ملت باید دوام داشــته باشــد تا نسل آینده
بتواند از منابع صندوق توســعه ملی استفاده کند،
زیرســاختها باید آباد باشــد تا نســل آینــده از آن
بهــره ببــرد ،بنابرایــن اســتفاده از منابع ملــی تنها
راهــی اســت که به نظــر میآیــد در شــرایط کنونی
دولت باید از آن برای بازســازی مناطق ســیل زده
استفاده کند.
بــا اینکــه دولــت تمــام ظرفیــت مالیاتی را بــه کار
گرفته اما باز هم با کســری بودجه مواجه هســتیم،
بــا توجــه بــه مشــکالت امــکان افزایــش قیمــت
حاملهــای انــرژی یــا کاالهــای دیگــر هــم بســیار
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بارندگی  2هفته
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حجم عبور آب رودخانه گرگان رود:
از  120متــر مکعــب در ثانیــه بــه
 800مترمکعــب در ثانیــه
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حجم عبور آب رودخانه کرخه:
از هــزار متــر مکعــب در ثانیــه بــه
 20هــزار متــر مکعــب در ثانیــه

جغرافیای سیل
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میانگین بارندگی 50ساله
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موضــوع بارندگیهــا وســیالبهای اخیــر کشــور بــا حضــور مســئولین مربوطــه و وزیــران راه،
کشــاورزی ،کشــور و نیــرو در مجلــس شــورای اســالمی بررســی شــد .آمارهــای ارائــه شــده از
ســوی مســئوالن در ایــن جلســه را میخوانیــد.

حجم آب

اینکه دولت برای بازسازی مناطق سیل زده از منابع صندوق
1
توســعه ملی اســتفاده کند یکی از راههای تأمین بودجه برای
یادداشت ایــن کار اســت .امــا راهکار بهتــر این اســت کــه از بودجههای
عمرانــی کــه بــرای حوزههــا یــا ســرفصلهای دیگــری بــوده
میتــوان اســتفاده کــرد .از بودجــه اختصــاص داده شــده بــه
اتمام مســکنهای مهــر باقیمانده میتوان برای ســاماندهی
روســتاهای ســیل زده اســتفاده کرد .اگر روســتاهای سیل زده
کمال اطهاری
پژوهشگر توسعه هر چه سریعترســاماندهی نشود روســتائیان مجبور میشوند
به شــهرها مهاجرت کنند و همان مسکن مهری که قرار است
در شــهرها ساخته شود نمیتواند ساماندهی این مهاجران را
کفاف دهد ،مهاجرت تراکم شهرها را افزایش میدهد.
برخی پروژهها بودجه دارند ولی اتمام آنها ضروری نیســت مانند آزادراه شمال.
تکمیــل ایــن آزادراه بــرای رفــاه حــال مردم بویــژه رفاه مســافران در زمــان پیک
ســفرها اســت ،سالهاست که این آزادراه در دست ساخت است و اگر ساخت آن
یک ســال دیگر به تعویق بیفتد مشکلی پیش نمیآید.مردم راضی هستند زمان
مســافرت آنها تغییر نکند اما هموطنانشان آواره و مستأصل نباشند .برای اینکه
حقی از کســی ضایع نشــود میتوان از همــان پیمانکاران پروژهها برای بازســازی
مناطق ســیل زده استفاده کرد .میتوان یک سال فعالیت برنامه بازآفرینی را به
بازآفرینی روستاهای تخریب شده اختصاص داد و وامهای ارزان را به سازندگان
روســتایی اختصاص داد .بازآفرینی روســتا بعد از سیل اهمیت باالیی در آرامش
کشــور دارد و شــهرها بایــد دینشــان را بــه روســتاها ادا کننــد .انــواع صندوقهــا
برای توســعه روســتاها تشــکیل شــده و منابعــی از صندوق توســعه ملــی به این
صندوقهای مختلف اختصاص داده شــده اســت .با یکپارچــه کردن برنامههای
توســعه میتوان از پراکنده کاری جلوگیری کرد و این منابع را در شرایط کنونی به
نوســازی روســتاها اختصاص داد .زمانی که تخریبی بواسطه حوادث طبیعی رخ
میدهد نباید در بازســازی بازگشت به گذشته داشــته باشیم ،در بازسازیها باید
برنامههــای توســعه ای را اجرا کنیم یعنی بازســازیها در چارچــوب برنامههای
توســعه قرار گیــرد 800 .منظومه روســتایی در ایران تعریف شــده کــه فقط برای
چند منظومه طرح تهیه شــده و شــروع هم نشده است .جبران طرحهای توسعه
ای گذشــته را باید در ســاماندهی جدید انجام دهیم.گردش مالی در ایران آنقدر
اســت که ســاماندهی مناطق ســیل زده با تکیه بر آن انجام شــود .بودجه مسکن
مهر  40درصد اعتبارات بانکی بود پس تأمین بودجه برای بازسازی مناطق سیل
زده هم خارج از توان مالی کشور نیست.

خسارت سیل از گلستان تا نخلستان

محــدود اســت ،نتیجه این اســت که دولــت یا باید
از بانک مرکزی اســتقراض کند یا از منابع صندوق
توســعه ملــی بــرای بازســازی مناطــق ســیل زده
استفاده کند هر دو راهکار هم نتیجه یکسانی دارد.
بــرای جبران خســارت حوادث طبیعــی یا حوادث
پیشبینــی نشــده همیشــه بودجههــای عمومــی،
بودجه فرهنگی ،بودجــه نیروهای نظامی ،بودجه
مسافرتهای داخلی یا خارجی ،بودجه سمینارها
و کنفرانسهــا را کاهش میدهند اما این بودجهها
آنقــدر نیســت کــه بتوانــد خســارت را جبــران کند.
دولت هم میتواند در بودجه تغییراتی ایجاد کند
هم میتواند از بانک مرکزی اســتقراض کند هم از
منابع صندوق اســتفاده کند .انتظار میرود دولت
این راهکارها را بهکار ببرد.
کســی نمیتوانــد ایــراد بگیــرد چــرا دولــت ایــن
راهکارهــا را بهکار برده اســت ،چون شــرایط کشــور
خاص اســت .رسیدگی به مشــکالت هموطنان در
اولویت جدی قرار دارد .درست است که استقراض
از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه
ملــی تبعــات دارد امــا اقتصــاد مربــوط بــه همین
مــردم اســت که درگیر مشــکالت هســتند .طبیعی
اســت با اجــرای ایــن راهکارهــا افزایــش نقدینگی
خواهیم داشــت اما ما در شــرایط عادی نیســتیم،
افرادی کــه میخواهند از دولت ایــراد بگیرند باید
در شــرایط عادی ایراد بگیرند اآلن شــرایط خاص
اســت .نمیتوانیــم نســبت بــه وضعیــت خــاص
هموطنــان بیتفــاوت باشــیم تأمیــن حداقلهــا
بــرای خانوار ســیل زده کار ســاده ای نیســت ،حتی
حداقلها بودجه بسیار کالنی نیاز دارد.
با توجه به تورمی که وجود دارد کســی که خانهاش
ویران شــده نمیتواند با  10میلیون تومان زیان آن
را جبــران کند ،کشــاورزان دارایی شــان را از دســت
دادهاند ،نمیتوان به راحتی از کنار مشکالت سیل
زدگان گذشــت .افــراد بایــد مســئوالنه اظهــار نظر
کننــد یا اینکه ابتدا باید شــرایط را بــه حالت عادی
دربیاوریم سپس اظهار نظر کنیم.
در شــرایط فعلــی هیچ راهی غیر از این نیســت که
دولت حتی نقدینگی تزریق کند یا از بانک مرکزی
یا خارج اســتقراض کند تا مشــکالت سیل زدگان را
حل کند.
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سقوط از پل
به رودخانه
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بودجهبرخینهادهای
خاصبایدبهسیلبرسد
اتــکا بــه کمکهــای مردمــی
3
و انتشــار و عرضــه اوراق
یادداشت قرضــه مربــوط بــه پروژههــای
مناطــق ســیل زده راههایــی
اســت که دولــت با تکیــه بر آن
میتوانــد بــه عنــوان منابعــی
بــرای بازســازی مناطــق ســیل
علی دینی
عضو هیأت علمی زده اســتفاده کنــد امــا بــا توجه
مؤسسه مطالعات بــه شــرایط کلــی اقتصــاد
و پژوهش
های بعیــد اســت ایــن دو راهــکار با
بازرگانی
اســتقبال عمومی روبهرو شود.
دریافــت کمکهــای خارجــی و بینالمللــی هــم
برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی
امری مرســوم اســت اما به دلیل مســائل سیاسی و
تنشهایی که وجود دارد این راهکار در کشــور ما به
نتیجه نمیرسد.
بنابرایــن بــه نظر میرســد در نهایت راهــکاری که
بــرای بازســازی دنبــال خواهــد شــد یا برداشــت از
منابــع صنــدوق توســعه ملی اســت یا اســتفاده از
تنخــواه بانک مرکزی و کســری بودجه ای که ایجاد
خواهــد کــرد .راه دیگــر کاهــش تخصیــص منابــع
بودجه ای به دستگاهها و نهادهای مختلف است،
ردیفهای بودجه ای که منابعی به آنها اختصاص
یافتــه اگر اولویت ندارد یا از نظر بازدهی اجتماعی
اهمیتی ندارد باید به مناطق ســیل زده اختصاص
پیــدا کند یعنــی در قانون بودجــه بازنگری صورت
گیــرد .اقتصــاد درگیر مشــکالت ســاختاری اســت
کــه در بوجــه و مدیریــت بحــران تأثیــرات زیــادی
میگذارد و به نوعی منابع را قفل میکند 35 .هزار
میلیــارد تومان رقم کمی نیســت ،دولــت چاره ای
جــز تأمیــن منابع با اســتقراض از بانــک مرکزی یا
اســتقراض شــبکه بانکی از بانک مرکزی ندارد هر
چند که این اســتقراض موجب افزایــش  200هزار
میلیارد تومانی نقدینگی میشود.
اگر ســاختارها درست باشــد یا ارادهها جدی باشد
از راهکارهــای مختلــف میتــوان بــرای بازســازی
مناطق سیل زده منابع را تأمین کرد چون در حال
حاضــر بازگرداندن این مناطــق و زندگی مردم به
شرایط عادی اولویت اصلی و نخست است ،نباید
در اختصاص منابع به آن تردید داشت.

اینفوگرافیک :محمد عباس پور

تفکیــک وزارت صنعت ،معدن و تجارت بعد از کــش و قوسهای فراوان چند
روز پیش باالخره در مجلس تصویب شــد .روز گذشــته نیز با اعالم جزئیات این
طرح ،مشــخص شــد کــه وزارت «تجارت و خدمــات بازرگانی» تشــکیل خواهد
شد .عبداهلل رضیان ،عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
ایــن باره گفت« :تفکیک وزارت تجارت و خدمــات بازرگانی از وزارت صنعت و
معــدن طرحــی با یک ماده واحده و دارای  5تبصره اســت .براســاس این طرح
بخش بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی
تشکیلمیشود».
دربــاره ایــن وزارتخانههــا چــه در آن زمــان که ادغام شــدند و چه حــاال که با
عنــوان جدیــد دوباره تفکیک شــدهاند ،نظــرات موافق و مخالف زیــادی وجود
داشــت .علت اصلی ادغام به خاطر کوچک شــدن دولت بود .خســرو فروغان
گرانســایه ،رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانــی ایران علت ادغام
وزارتهــا و پیامــد آن را چنیــن توضیح میدهد«:در مقایســه کشــور خودمان با
خیلی از کشــورهای توســعه یافته و اقتصادهــای نوظهور ،میبینیم کــه در آنها
معموالً بدنه دولت کوچک اســت ،بخش خصوصی فعالیت بیشــتری در اجرا
دارد و نظارت دست دولت است .در بسیاری از این کشورها هم وزارت صنعت،
معــدن و تجارت معموالً یک تجارتخانه هســتند .در ایران زمانی کــه دو وزارت
صنایع و بازرگانی در هم ادغام شدند ،تقلیدی از کشورهای دیگر بود ».گرانسایه
توگو با «ایران» ادامه میدهد« :اما نکته مهم این است که در کشورهای
در گف 
دیگر حجم بدنه دولت چقدر است؟ بخش بزرگ فعالیتها خصوصی است
یــا دولتی؟ در آن زمان به این تناقض که بخش اعظم اقتصاد ما دولتی اســت،
توجه نشــد .با وجود این ،اگر چارتبندی درستی در وزارتخانهها انجام میشد،
باز هم داشتن بهرهوری باال ،ممکن بود».
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران
درباره مشــکالت اجرای ادغــام وزارتخانهها میگوید« :متأســفانه در اجرا اصالً
نتوانســتند این وزارتخانهها را به سمت درســتی ببرند .اگر کسی وزیر میشد که
دید صنعتی داشــت ،بخش بازرگانی کشور به حاشــیه میرفت و به آن درست
پرداخته نمیشــد .اگر هم کســی با دیدگاه بازرگانی به وزارت میرســید ،بخش
صنعــت مغفول میمانــد ».او ادامه میدهد« :در بخش توزیــع کاال و بازرگانی
داخلی هم مشکالت زیادی پیش آمد .قسمتی از وزارت بازرگانی را گرفتند و به
وزارت جهاد دادند ،که اصالً هیچ همخوانی با وزارت جهاد کشــاورزی نداشــت.
به همین خاطرمشــکالت بســیار زیادی برای تولیدکنندگان بخش کشــاورزی و
بازرگانی داخلی به وجود آمد».
حاال در طرح جدید تفکیک ،قرار شــده اســت که بخش تجارت و بازرگانی در
وزارت جهاد کشــاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شــود .براساس تبصر ه یک
«طــرح تفکیک وزارت تجــارت و خدمــات بازرگانی از وزارت صنعــت و معدن»
سازمانهای تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگرداندهشود.
گرانســایه ،رئیس کمیســیون بازرگانی داخلــی اتاق ایران دربــاره این تغییر
میگوید«:خیلی خوب است که حاال این بخش را جدا کردهاند .اما باید دید که آیا
برای اجرای آن برنامهای دارند؟ برنامهریزیای وجود دارد که با این تغییرات ،از
تولید و صنعت حمایت شود؟ به نظر من حتی اگر این برنامهریزیها هم وجود
داشته باشد ،باز هم به مشکل میخوریم .تا زمانی که بدنه دولت سنگین است،
نیروی بســیار زیادی در دولت مشغول به کار هستند و دخالتهای جدی وجود
دارد ،نمیتوانیــم تغییرات اساســی ببینیم .به جز اینکــه از همین االن تفویض
اختیــار کننــد و خیلی از کارهایــی را که در بدنــه وزارت بازرگانی یــا صنعت قرار
است شکل بگیرد ،به بخش خصوصی بدهند و سهم اجرایی درون وزارتخانهها
را کاهــش دهنــد ».این فعال اقتصــادی بخش خصوصی آســیب تراکم نیروی
انســانی در چارتهای ســازمانی را چنین توضیح میدهد« :برای مثال در یک
بخــش از وزارت صنعــت ،معدن و تجــارت ،معاونت اقتصادی قــرار دارد .این
معاونت ،بخشهای مختلف و مهمی مثل اصناف ،بازرگانی داخلی ،ســازمان
حمایــت و ...را زیــر مجموعه خود دارد .همه این بخشها در بدنه یک بخش از
وزارتخانه هستند اما خروجیهای بسیار متناقضی از این بخشهای میبینیم.
چرا که همکاری صحیح و اصولی وجود ندارد .این تنها در یک بخش وزارتخانه
اســت .حاال کل وزارت عریــض و طویل صنعت ،معدن و تجارت را تصور کنید.
در ایــن فضا ،بخش صنعت با بازرگانی اختالف دارد ،بخش معدن با بازرگانی
اختــاف دارد .بــرای توزیع کاال اختالف نظر بســیار زیادی بین سیاســتگذاران و
برنامــه ریزان برای آن بخــش بازرگانی که به وزارت جهــاد دادهاند ،وجود دارد.
تنهــا راه پایان این اختالفها بعد از تفکیک ،این اســت کــه بدنه دولت کوچک
و کارآمد شود».
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