
نشریه شماره 798

Nezamfanni.ir



سیالب های 1398، ایران
گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی 

پس از بالیای طبیعی

گزارش نهایی
مهرماه 1398



پیشگفتار

واقعه سیل در ایران در فروردین ماه سال 1398 عواقب  قابل توجهی را از حیث آسیب ها و خسارات وارده به همراه داشت. 25 استان از 31 
استان کشور دچار سیل شدند؛ بیش از 78 نفر جان خود را به ویژه در اثر سیالب های ناگهانی  از دست دادند؛ 10میلیون نفر تحت تاثیر این حادثه 
واقع شده و پانصد هزار نفر آواره شدند که نیمی از آنان کودک بودند. دولت جمهوری اسالمی ایران به سرعت به بحران سیل پاسخ داد و واکنش 
اضطراری به این حادثه از جمله عملیات امداد و نجات و کمک رسانی با موفقیت انجام شد. دولت همچنین از حمایت های شرکای بین المللی 

حوزه توسعه و کمک های سازمان ملل در پاسخ به این بحران استقبال کرد.
دولت جمهوری اسالمی ایران برای ارزیابی ابعاد کامل اثرات این فاجعه، تعیین نیازها و طراحی یک استراتژی جهت بازیابی، فرآیند ارزیابی نیاز 
های پس از بالیای طبیعی را با تسهیلگری سازمان ملل متحد برای سه منطقه زیان دیده به صورت آزمایشی راهبری نمود. در این راستا، تیمی 
متشکل از متخصصین دولت در حوزه های مختلف با مشارکت وزارتخانه ها و ادارات استانی و کمک های تخصصی سازمان ملل از سوی سازمان 

برنامه و بودجه به کار گرفته شدند.  
فرآیند ارزیابی نیاز های پس از بالیای طبیعی اولین مرحله آزمایشی جهت تدوین برنامه یکپارچه بازیابی و توسعه است که پایداری، عدالت و 
بهره وری را در چارچوب مدیریت خطرات بالیای طبیعی ارتقاء می بخشد. میزان خسارات مستقیم، غیر مستقیم و ثانویه، با استفاده از یک روش 
پذیرفته شده بین المللی جهت سنجش آثار فاجعه ارزیابی شده و تخمین های حاصل شده  با استفاده از اطالعات بدست آمده از تحقیقات میدانی 
و اطالعات ارائه شده از سوی وزارتخانه ها، استان ها و ناحیه ها تکمیل می گردند. گزارش ارزیابی نیاز های پس از بالیای طبیعی اطالعات پایه 
ای را ارائه داده و میزان خسارات وارد آمده بر انسان ها، دارایی های زیر ساختی و سرمایه های طبیعی را در تمام فعالیت های اقتصادی بخش 
های مختلف و همچنین آثار حاصل از این فاجعه بر اقتصاد استان ها را شرح می دهد. این گزارش همچنین ابزار برنامه ریزی مناسبی برای اهداف 

بازیابی و توسعه به شمار می رود. 
حال، چالش پیش رو حصول اطمینان از معرفی  اقدامات تاب آوری  جهت کاهش آثار بالیای آینده، شناسایی چارچوبی برای بازیابی بهتر از 

حوادث و کمک به ایران در راستای عمل به اهداف رشد و توسعه ملی است.
در پایان از تمامی شرکایی که ما را در روند بازیابی پس از بالیای طبیعی و تهیه این گزارش یاری نمودند، به ویژه سازمان برنامه و بودجه و 

سازمان ملل متحد در ایران، تشکر و قدردانی می گردد.                                       



تقدیر و تشکر

ارزیابی نیازهای پس از بالیای طبیعی برای بحران سیل در ایران در سال 2019، بی شک بدون تالش جهت همکاری میان دولت جمهوری 
اسالمی ایران و سازمان ملل ممکن نمی بود. این فرآیند با تعهد، همکاری و تخصص وزارتخانه ها، آژانس ها، سازمان های دولتی و بخش های 

مختلف انجام پذیرفت.
در این راستا دولت جمهوری اسالمی ایران مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به سازمان های زیر ابراز می دارد:

سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، وزارت صنایع، معادن و بازرگانی، شرکت ملی گاز 
ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان نقشه برداری کشور، 
سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان فضایی ایران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران.
دولت جمهوری اسالمی ایران همچنین از مساعدت و حمایت فنی آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد کمال تشکر را دارد:

دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، صندوق کودکان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، دفتر هماهنگی 

امور بشردوستانه سازمان ملل.
عالوه بر این، دولت جمهوری اسالمی ایران مراتب قدردانی خود را از اعضای تیم ارزیابی نیازهای پس از بالیای طبیعی، مشاورین ملی و بین 
المللی و کلیه دست اندرکاران از جمله تیم کاهش و بازیابی خطر بالیای طبیعی دفتر بحران برنامه توسعه ملل متحد، پژوهشگاه بین المللی زلزله 

شناسی و مهندسی زلزله، دفتر امور فنی و اجرایی، مشاوران و پیمانکاران و سایر ارکان سازمان برنامه و بودجه ایران ابراز می دارد.
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خالصه ی اجرایی
 پیشینه

متعّدد  طبیعی  مخاطرات  معرض  در  زیادی  به میزان  ایران  کشور 
است. قرار گرفتن در یکی از خشک ترین مناطق جهان سبب شده است 
تا کشور از خشکسالی های مکّرر، بیابان زایی، آتش سوزی، موج های گرما، 
این، سیل، کوالک،  بر  عالوه  ببرد.1  رنج  گردوغبار  و  طوفان شن وماسه 
بهمن، طوفان های تندری، تگرگ ، سایر طوفان های شدید و آتش سوزی 
جنگل به گونه ای فزاینده  بر مناطق مختلف کشور تأثیر می گذارد. ایران 
هم چنین، به دلیل موقعّیت ویژه اش در سیستم کوهستانی آلپ-هیمالیا، 
در برابر زمین لرزه های بی شمار و مخّرب که اغلب همراه با زمین لغزش، 
سنگ ریزش، روانگرایی، زمین لغزش های زیردریایی و فرونشست می باشند، 

بسیار آسیب پذیر است.
اواخر  ایران در  وقوع سیالب و زمین لغزش های گسترده در سراسر 
در  بی سابقه  بارندگی های  به دنبال  بهار 1398  اوایل  و  زمستان 1397 
مّدت زمانی کوتاه، بار دیگر آسیب پذیری باالی کشور در برابر پیامدهای 
اوایل  و  اسفندماه 1397  اواخر  در  نمود.  آشکار  را  آب وهوایی  تغییرات 
فروردین ماه 1398 ، ایران در طی دو هفته، 3 موج عمده ی باران و سیل را 
تجربه نمود، به شکلی که چنین وضعّیتی معموال یک بار در هر صد سال رخ 
می دهد. خسارت های گسترده ی ناشی از سیالب و زمین لغزش ها، سبب 
شد تا همکاری مشترکی بین تمامی نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی 
در راستای امدادرسانی به آسیب دیدگان شکل گیرد. هم چنین، تهیه ی 

برنامه های بازتوانی بر مبنای ارزیابی اصولی و دقیق نیازها آغاز شد. 
در  زمین لغزش ها  و  این سیالب ها  رخداد  از  بعد  بالفاصله  بنابراین، 
و  برنامه  سازمان  درخواست  به  ملل  سازمان   ،1398 سال  فروردین ماه 
بودجه ی دولت ایران، مسئولّیت ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بالیای طبیعی )PDNA( در سه استان منتخب گلستان، لرستان و 

خوزستان را بر عهده گرفت.

1. منبع: 
Country Report: The Islamic Republic of Iran On Disaster Risk Management: Ali Bakhtiari; 2014

https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf

2. برنامه ی 5 ساله ی ششم توسعه

 این ارزیابی با مدیریّت دولت ایران، از 11 تیرماه تا 18 مردادماه ظرف 
مّدت شش هفته انجام پذیرفت. گروهی منتخب از کارشناسان آژانس های 
مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی به کمک نمایندگان وزارتخانه های 
مرتبط در 12 بخش، شامل بخش های اجتماعی، بخش های مربوط به 
و  اشتغال  زیست،  محیط  مانند  میان بخشی  موضوعات  و  زیرساخت ها 
معیشت، کاهش ریسک بالیای طبیعی و جنسّیت و شمول اجتماعی، 
فرایند ارزیابی صدمه ها و خسارت های وارده و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
را به  انجام رساندند. در این ارزیابی هم چنین، اثرات کالن اقتصادی بحران 

در استان های آسیب دیده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. 
یافته های این ارزیابی که در گزارش حاضر ارائه شده است، می تواند 
رویکردی تلفیقی از صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
را بر اساس اّطالعات دریافت شده از دستگاه های مختلف و تجربه های 
بین ِسازمانی و چندبخشی تیم ارزیابی ارائه نماید. هم چنین، در هر بخش، 
راهبردهایی به منظور انجام بازسازی به صورت تاب آور ارائه شده است. در 
 )PDNA( گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی
راهبردهای بازسازی و بازتوانی متنوعی بر اساس سه رکن چشم انداز دولت 
مشتمل بر »اقتصاد مقاومتی«، »توسعه ی علم و فناوری« و »ارتقای تعالی 

فرهنگی« ارائه شده است.2
الزم به ذکر است که ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای 
طبیعی )PDNA( به عنوان یک فرایند، برای اولین بار در ایران در این 
سیالب مورد استفاده قرار گرفت. در گزارش حاضر اّطالعات مفید زیادی 
هم برای بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعّیت فعلی پس از سیالب ها، و هم 
برای ارتقای تاب آوری در برابر بالیای طبیعی آینده ارائه شده است. اقدامات 
توصیه شده به منظور تقویت سیستم مدیریّت بحران بالیای طبیعی )از 
آمادگی تا واکنش اضطراری و بازتوانی( و هم چنین، ارتقای توسعه به صورت 

ریسک محور ارائه شده است. 
در ادامه ی این خالصه ی اجرایی، مرور مختصری به شرح وضعّیت 
سیالب و نحوه ی پاسخگویی دولت و نهادهای بشردوستانه به اثرات آن، 
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روند و روش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی 
از  مختصری  بحران، خالصه ی  تجمعی  پیامدهای  و  اثرات   ،)PDNA(
راهبردهای بازسازی و بازتوانی و نیازهای احصاء شده در هر 12 بخش، 
و  بازسازی  برای  پیشنهادی  راهبردهای  و  سیالب  اقتصادی  پیامدهای 

بازتوانی ارائه شده است. 
شرح وضعّیت بحران

در اواخر اسفند ماه 1397 و اوایل فروردین ماه 1398 ، ایران در طی 
دو هفته، تحت تاثیر 3 موج عمده باران و سیل قرار گرفت، به شکلی که 
چنین وضعّیتی معموال یک بار در هر صد سال رخ می دهد. براساس میزان 
بارندگی های ثبت شده، در برخی از استان ها در یک روز 70 درصد از 
میانگین بارندگی ساالنه ثبت شده است. بنابر اظهارات مقامات دولتی، در 
اثر این بارندگی ها 140 رودخانه طغیان کرده که 25 استان از 31 استان را 
متاثر نمودند. در نخستین روزهای پس از این سیالب، ساکنان روستاهای 
تحت تاثیر، سرپناهی نداشته و دسترسی به آب آشامیدنی سالم بسیار 

1. منبع:
Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 

AND KHUZESTAN PROVINCE

2. این تعداد براساس تخمین انجام  شده از جمعّیت ساکن در محدوده ی تحت تاثیر سیالب و به صورت تقریبی برآورد شده است.
3. 1400 روستا در استان لرستان تحت تاثیر سیالب بوده اند که نزدیک به %68 کل روستاها در این استان را شامل می شود. با توجه به این که روستاها نسبت به شهرها بیش تر در معرض 

سیالب قرار دارند، به صورت تقریبی برآورد شده است که جمعّیتی معادل 1.1 میلیون نفر در این استان تحت تاثیر قرار گرفته باشند.

محدود بوده است. هم چنین، اکثر خانواده ها اسباب و وسایل زندگی و 
معیشت خود را از دست داده و دانش آموزان از رفتن به مدرسه بازماندند. 
به دلیل تخریب زیرساخت های عمومی، دسترسی مردم به مراکز درمانی نیز 
دشوار بوده است. هم چنین، امکانات الزم برای اسکان اضطراری 270000 
نفر در مکان های عمومی آسیب ندیده، نظیر مساجد، مدارس و... نیز چندان 

فراهم نبوده است.1 
تخریب زیرساخت ها، امالک عمومی و خصوصی بسیار گسترده بوده 
است. بیش از 10 میلیون نفر در این حادثه تحت تاثیر قرار گرفته اند 
که یک میلیون نفر از این جمعیت را پناهندگان و افراد غیرایرانی تشکیل 
می دهند. بر اساس اعالم سازمان مدیریّت بحران کشور، در اثر این سیالب ها 
78 نفر جان خود را از دست داده و 1140 زخمی و بیش از 365 هزار نفر 
آواره شدند. در فروردین ماه، حدود 2 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه 
نیاز داشته اند که در این میان، حدود 500000 نفر از زنان در سن باروری 

با نیازهای خاص سالمتی بوده و از این تعداد، 7125 نفر باردار بوده اند.

 

 UNOCHA, I.R. Iran Flood Response Plan, April 2019:شکل 1: نقشه ی استان های تحت تاثیر سیالب، منبع
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در جدول 1 خالصه ای از وضعّیت استان های آسیب دیده، تلفات، افراد تحت تاثیر و صدمه ها و خسارت های این سیالب ها ارائه گردیده است.
جدول 1: جمعّیت تحت تاثیر سیالب و زمین لغزش در سطح استان های منتخب

تلفات انسانی )نفر( روستاهای آسیب دیده )تعداد( جمعّیت تحت تاثیر سیالب و 
زمین لغزش )نفر(

استان ردیف

8 500 گلستان 3000002 1

15 1800 لرستان 11000003 2

6 300 400000 خوزستان 3

29 2600 1800000 جمع

گلستان
در استان گلستان، بارش های سیل آسا از 29 اسفند 1397 آغاز شد 
که منجر به آواره شدن هزاران نفر از مردم این استان گردید. بسیاری 
از زمین های کشاورزی از بین رفته و بخش قابل توّجهی از سایر منابع 
کسب درآمد مردم و زیرساخت های عمومی، نظیر راه ها، مدارس، مراکز 
درمانی و... تخریب گردیدند. هم چنین، در برخی از مناطق دسترسی 
به آب آشامیدنی سالم محدود شده بود. از جمله ی مناطق آسیب دیده 
می توان به آق قال و گمیشان اشاره نمود. بنابر گزارش های دریافتی، تا 
21 فروردین 1398 چندین روستا و مناطق مهم گمیشان هم چنان 
زیر آب بوده اند. در استان گلستان حدود 30000 پناهنده ی افغان نیز 
زندگی می کنند که 3000 نفر از آن ها حضور غیرقانونی دارند. تعداد 
زیادی از پناهندگان افغانستانی تحت تاثیر سیالب قرار گرفته و جابه جا 

گردیدند، البته همگی کمک های اضطراری اولّیه دریافت نمودند. 
لرستان

در استان لرستان اکثر شهرها تحت تاثیر سیل قرار گرفتند که از 
جمله ی آن ها می توان به معموالن، دورود، خّرم آباد، پُلدختر و ویسیان 
اشاره نمود. سرعت جریان آب در رودخانه ی خّرم آباد از 400 متر مکعب 
در ثانیه به 700 متر مکعب در ثانیه و هم چنین، سرعت آب در روخانه ی 
تیره واقع در دورود از 380 متر مکعب در ثانیه به 550 متر مکعب در 
ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیه ی مناطق 
روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، بااین همه، 15 نفر از مردم این استان 
جان خود را از دست داده و حدود 256 نفر دچار مصدومّیت شدند. با 

1. Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 
AND KHUZESTAN PROVINCE

2. منبع:
https://www.presstv.com/Detail/2019/04/12/593234/Iran-flood-oil-khuzestan-zanganeh-output; https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Iran_floods#Khuzestan

توجه به این که بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به ترک 
سریع خانه های خود گردیدند، امکان تخلیه ی وسایل منازل مهّیا نبود 
و بنابراین، خسارت مالی بسیار گسترده و قابل توّجهی به مردم وارد 
شد.1 در استان لرستان تعداد 3260 شغل که 7 درصد از کل مشاغل 
را تشکیل می دهد از بین رفت که 70 درصِد این مشاغِل ازدست رفته 
متعلّق به شهرستان پُلدختر می باشد. هم چنین، گذشته از خسارت 
مالی، بیش از 46000 خانوار به طور مستقیم در اثر سیل در لرستان 

آسیب دیدند. 
خوزستان

به دلیل بارش های سنگین در کوه های زاگرس، رودخانه های ِدز و 
کرخه طغیان نمودند و دبی آب ورودی به سد کرخه و سد ِدز، که 
مخزن آن ها در استان خوزستان واقع است، به حدود 8400 متر مکعب 
بر ثانیه رسید. وقتی که آب سدها به حداکثر گنجایش خود نزدیک 
شد، وزارت نیرو تصمیم به آزادسازی آب مخازن سدها گرفت. به منظور 
جلوگیری از بروز فاجعه، دریچه های سد کرخه که کمابیش تا نهایِت 
ظرفّیت اش پر شده بود، باز شدند تا آب اضافی تخلیه شود. در هفته ی 
سوم فروردین ماه، حدود 200 روستا تخلیه شدند و 46000 نفر به 
مکان های اسکان اضطراری منتقل گردیدند. هم چنین، طبق گزارش 
یک  از  بیمار  اهواز 110  شهر  در  نمونه،  به عنوان  دولت،  خبرگزاری 
بیمارستان روانی تخلیه گردیدند. در مجموع، 6 شهر و 210 روستا زیر 
آب رفتند.2  تولید نفت در این استان غنی از نفت که محل قرارگیری 
منابع نفتی آزادگان و یادآوران می باشد، کاهش یافت. حدود ده ها چاه 



خالصه اجرایی

11

نفت به دلیل سیالب های شدید، تعطیل شدند که این موضوع باعث 
کاهش تولید حدود 15000 تا 20000 بشکه نفت خام در روز گردید .1

در مجموع، صدمه  ی سیالب ها در استان های گلستان، خوزستان، 
مازندران و لرستان بیش تر از سایر استان ها بوده است و در مجموع 

حدود % 76 از آسیب کلی را شامل می شوند .2
اقدامات دولت و نهادهای بشردوستانه3 

ابتدا از طریق جمعّیت هالل احمر ایران و جوامع محلّی،  دولت 
کمک رسانی به جمعّیت آسیب دیده از سیالب ها را آغاز نمود. دولت 
به صورت  را  مبالغی  آسیب دیده،  خانوارهای  اولّیه ی  بازتوانی  برای 
به  زندگی  اولّیه ی  مایحتاج  تامین  جهت  بالعوض  نقدی  کمک های 

افرادی که بیش تر آسیب دیده بودند، ارائه نمود.
در استان گلستان، دولت 4600 میلیارد ریال )حدود 41 میلیون 
دالر( برای کمک به مسکن اختصاص داده است و تاکنون متقاضیان 
1926 کمک هزینه ی مسکن به ارزش 71 میلیارد ریال)حدود 624 
هزار دالر( دریافت کرده اند و پیش-بینی می شود که این عدد به 100 
واحد  ساخت 20000  برسد.  دالر(  هزار   891 )حدود  ریال  میلیارد 
مسکونی در آق قال نیز آغاز شده است. هم چنین، کشاورزان کمک های 
مالی به ارزش 140 میلیارد ریال )حدود 1.2 میلیون دالر( دریافت 
نموده اند. وزارت آموزش وپرورش 52 کانکس )واحدهای پیش ساخته( 
را برای مدارس موّقت توزیع کرده و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار 
دالر( برای نوسازي سیستم های گرمایش مدارسی که در اثر سیالب ها 

آسیب دیدند، اختصاص داده است.
در استان لرستان پرداخت بیمه ی بی کاری برای افرادی که شغل 
خود را در اثر سیل از دست داده اند، آغاز شده است. هم چنین، فرمانداری 
این استان تعداد 4000 نفر از افراد خانواده های متاثر از سیل را برای 
است.  کرده  استخدام  ماه  مّدت 4  به  آسیب دیده  خانه های  بازسازی 
خانواده های تحت تاثیر سیل 160 میلیارد ریال )حدود 1.4 میلیون 

1. منبع:
https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-floods/iran-closes-oil-wells-in-flood-hit-khuzestan-province-output-drops-idUSKCN1RT0YT

2. منبع:
 https://iranintl.com/en/iran/flood-damage-iran-initial-report

3. منبع:
 UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 15 MAY 2019

4. منبع: 
UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 01 JUNE 2019

دالر( کمک هزینه دریافت نمود ه اند. 4500 درخواست برای کمک های 
بالعوض مسکن اضافی به بانک ها ارجاع شده که از این تعداد 1100 
پرونده مصوب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل، به 
ترتیب، 4250 و 1100 واحد مسکونی را در پُلدختر بازسازی می کنند 
و هم چنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی 250 واحد مسکونی 
را  کانکس  نیز 100  آموزش وپرورش  وزارت  داشت.  همکاری خواهد 
برای مدارس موّقت توزیع کرده و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار 
دالر(  برای نوسازی سیستم های گرمایشی مدارس که در اثر سیالب ها 
تحت تأثیر قرار گرفته اند، اختصاص داده است. هم چنین، دولت 24000 
کتاب آموزشی در این استان توزیع کرده است. در استان خوزستان نیز 
کمک هزینه ای به ارزش 9260 میلیارد ریال )حدود 82 میلیون دالر( 
در بخش کشاورزی تخصیص داده شده است که طبق اعالم مقامات 

دولتی، نیمی از آن تاکنون پرداخت شده است.4 
از نظر جمعّیت تحت تاثیر سیالب، استان های لرستان، گلستان، 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  آسیب  بیش ترین  ایالم  و  خوزستان 
سازمان ملل کمک های بشردوستانه ای را برای 115000 نفر از اقشار 
آسیب پذیر جوامعی که تحت تاثیر سیالب در این استان ها قرار گرفته 
بودند، در نظر گرفت که از این تعداد، 33325 نفر در استان لرستان، 
14589 نفر در استان گلستان، 61000 نفر خوزستان و 6727 نفر در 
استان ایالم ساکن بودند. هزینه ی برآوردشده ی این طرح در حدود 25 
میلیون دالر می باشد. در چهار استان مازندران، گلستان، خوزستان و 
لرستان، خانوارها و واحدهای تجاری به مّدت 30 الی 45 روز از پرداخت 
صورت حساب گاز معاف شدند. هم چنین، سهمیه ی 5 درصدی برای 
دانش آموزان مناطق تحت تاثیر سیالب ها برای شرکت در آزمون های 
دانشجویان  به عالوه،  است.  شده  گرفته  نظر  در  دانشگاه ها  ورودی 

می توانند برای دریافت وام اقدام کنند.
امدادی  سازمان های  گزارشات  طبق  آب وفاضالب،  بخش  در 
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بین المللی و شورای پناهندگان نروژ )NRC(، کمک های مختلفی شامل 
1200 بسته ی بهداشتی در 28 روستای درگیر سیل استان لرستان، 
117 بسته در چهار روستا، 227 بسته بین کودکان و 500 بسته در 
شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است. در 
مجموع، 2750 نفر در استان های گلستان، کرمانشاه، و بلوچستان این 
کمک ها را دریافت نمودند. هم چنین، از میان برنامه های حمایتی این 
بخش، می توان به تامین چهار دستگاه پمپ لجن کش در استان های 
خوزستان و گلستان اشاره نمود. هم چنین کمک هایی توسط شورای 
پناهندگان نروژ، شامل 2600 سرویس آشپزخانه و 2500 قلم کاالی 
غیرخوراکی در بخش سرپناه به آسیب دیدگان لرستان ارائه شده است. 
این موسسه اهدای 2300 کارت هدیه )هریک به ارزش 15 میلیون 

ریال( را نیز در استان لرستان در تیرماه برنامه ریزی نموده بود.
موسسه ی حمایت از کودکان نیز کمک هایی را به جمعّیت هالل 
احمر ایران در شهرستان پُلدختر در استان لرستان در جهت آموزش 
آسیب دیده  مناطق  در  آسیب پذیر  جمعّیت  تشخیص  برای  مهارت 
به منظور اطمینان از اعزام به موقع و موثر آن ها به مراکز درمانی ارائه 
به  روان شناختی  تیم های حمایتی  قالب  در  آموزش دیده  افراد  نمود. 
پُلدختر اعزام شدند. عالوه بر این، یونیسف مذاکراتی را با وزارت امور 
خارجه برای ارائه ی پشتیبانی روان شناختی در مدارس واقع در مناطق 

آسیب دیده از سیالب انجام داد.
اواخر  از  متحد،  ملل  سازمان  به  وابسته  نهادهای  و  دولت  به جز 
خرداد ماه 1398، جمعّیت های هالل احمر و صلیب سرخ، سازمان های 
بشردوستانه ی بین المللی و بخش خصوصی داخل و خارج از کشور نیز 
کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق آسیب دیده اهدا نمودند. 
از میان سازمان ها و کشورهای ارائه کننده ی کمک های انسان دوستانه 
می توان به جمعّیت های هالل احمر و صلیب سرخ، وزرات وضعّیت های 
طریق  )از  ژاپن  آذربایجان،  روسیه،  دولت های  ارمنستان،  اضطراری 
چین،  مالزی،  اسالمی  سازمان های  مشورتی  شورای  هند،  جایکا(، 
آلمان(،  سرخ  صلیب  طریق  )از  آلمان  گرجستان،  عمان،  پاکستان، 
اسلواکی، انگلستان، ایتالیا، اتریش، فرانسه، کویت و سوییس اشاره نمود.1

1. منبع:
 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/int-l-contributions-iranians-flood-hit-people-glance

ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی  
(PDNA)

به دنبال وقوع سیالب ها و زمین لغزش های اواخر اسفند ماه 1397 
و اوایل فرودین ماه 1398، سازمان ملل به درخواست سازمان برنامه 
و بودجه دولت ایران، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای 
بر  لرستان و خوزستان  استان گلستان،  را در سه    (PDNA)طبیعی
عهده گرفت. این ارزیابی با مدیریّت دولت ایران، از 11 تیرماه تا 18 
از  منتخب  گروهی  پذیرفت.  انجام  هفته  شش  مّدت  ظرف  مردادماه 
کارشناسان آژانس های مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی با کمک 
وزارتخانه های مرتبط در 12 بخش، فرایند ارزیابی صدمه ها و خسارت های 

وارده و نیازهای بازسازی و بازتوانی را به انجام رساندند.
این ارزیابی در بخش های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش، میراث 
فرهنگی و گردشگری، بخش های تولیدی مانند کشاورزی، دام و شیالت، 
بخش های مربوط به زیرساخت ها نظیر انرژی، حمل ونقل، آب وفاضالب 
و زیرساخت های محلّی و موضوعات میان بخشی مانند کاهش ریسک 
انجام  جنسّیت  و  معیشت  و  اشتغال  زیست،  محیط  طبیعی،  بالیای 
گرفت. در فرایند ارزیابی در این بخش ها، رویکردی تلفیقی بر اساس 
اّطالعات دریافت شده از دستگاه های مختلف و تجربه های بین ِسازمانی و 

چندبخشی تیِم انجام دهنده ی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. 
روند ارزیابی و روش شناسی

در این گزارش از روِش ارائه شده توسط اتحادیه ی اروپا، بانک جهانی و 
 )PDNA( سازمان ملل متحد برای ارزیابی نیازهای پس از بالیای طبیعی
استفاده شده است. این روش به طور گسترده ای توسط دولت ها برای 
ارزیابی آسیب های ناشی از بالیای طبیعی، برآورد خسارت ها و تعیین 
نیازهای بازسازی و بازتوانی مورد استفاده قرار می گیرد. این ارزیابی در 
ایران با کارگاهی دوروزه با حضور کارشناسانی از وزارتخانه های مختلف 
و آژانس های سازمان ملل برای مرور این روش و اتخاذ الگوهای دریافت 
اّطالعات موردنیاز برای ارزیابی آغاز شد. حدود 200 نفر از نمایندگان 
دولت و وزارتخانه های مختلف از استان های تحت تاثیر سیالب ها در این 
کارگاه حضور داشتند. بعد از این کارگاه، سه هفته برای جمع آوری اّطالعات 
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استان ها،  توسط  بخش  هر  خسارت های  و  آسیب ها  برآورد  و  موردنیاز 
وزارتخانه های  از  نمایندگانی  حضور  با  دوم  کارگاه  شد.  داده  اختصاص 
مختلف و آژانس های سازمان ملل در بخش های مختلف به منظور تهیه ی 
به مسائل  اّطالعاتی و رسیدگی  پیش نویس گزارش، بررسی شکاف های 
میان بخشی برگزار شد. در این کارگاه هم چنین، بستر مذاکره در مورد 
مسیر پیش رو برای بازسازی و بهسازی وضعّیت موجود و معرفی درس های 

آموخته شده برای انجام ارزیابی های آتی فراهم شد. 
پیش نویس گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای 
طبیعی  )PDNA(در 24 مردادماه به سازمان برنامه وبودجه تحویل داده 
شد. پس از ارزیابی بیش تر، نسخه ی اصالح شده ی گزارش اولّیه در تاریخ 11 
شهریور ماه به سازمان برنامه وبودجه و سازمان مدیریِّت بحران کشور ارائه و 
در تاریخ 12 شهریور ماه از طریق ایمیل به اشتراک گذاشته شد تا به مّدت 
دو هفته مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. براساس نقطه نظرات دریافتی 
از دولت، نسخه ی نهایی گزارش برای تصویب در وزارتخانه های ذیربط و 

سازمان برنامه وبودجه تحویل مراجع ذیربط شده است.
ارزیابی نیازهای بعد از بحران به سرپرستی سازمان برنامه وبودجه ی 
با همکاری نزدیک سازمان مدیریّت بحران، وزارت کشور  ایران و  دولت 
و دولت ایران انجام شد. این ارزیابی توسط وزارتخانه های مختلف با اتکا 
به اّطالعات و برآوردهای انجام شده توسط اداره ها و مقام های ذیربط در 
استان های آسیب دیده انجام گرفته است. هم چنین، آژانس های سازمان ملل 
متحد در ایران پشتیبانی الزم را از اقدامات وزارتخانه های مربوطه به عمل 
آوردند و دفتر برنامه ی عمران ملل متحد )UNDP( تسهیالت الزم را جهت 

تهیه ی گزارش های هر بخش ارائه نمود.
این ارزیابی در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان که بیش ترین 
آسیب را در سیالب های اخیر تجربه نموده اند، برای 10 مورد از 12 محور 
نیازسنجی، انجام گرفت )در حوزه بهداشت علیرغم انجام اقدامات اولیه 
تهیه  امکان  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متاسفانه  توسط وزارت 
گزارش نیازسنجی فراهم نشد(. همچنین برای سه محور شامل کشاورزی، 
جنسّیت و آموزش، داده های صدمه ها و خسارت ها برای استان خوزستان 
در زمان تهیه ی این گزارش در دسترس نبوده است. بنابراین، در این سه 
محور نیازمندی های بازسازی و بازتوانی برای استان خوزستان برآورد نشده 

سازمان  توسط  ارزیابی  نیازمند  بخش های  و  جغرافیایی  دامنه ی  است. 
برنامه وبودجه تعیین و تصویب شده است. بر این اساس، 12 تیم مطالعاتی 
برای بخش های مورد نظر با حضور نمایندگانی از وزارتخانه های مختلف و 

نمایندگان آژانس های سازمان ملل تشکیل گردید. 

y :روش انجام ارزیابی به صورت پنج مرحله ای و به شرح زیر می باشد

y  جمع آوری اّطالعات پایه مربوط به پیش از سیالب برای مقایسه
با شرایط پس از آن؛

y  و صدمه ها  از  برآوردی  به همراه  سیالب  اثرات  تجزیه وتحلیل 
خسارت ها برای هر بخش؛

y ارزیابی پیامدهای بحران در هر بخش؛

y  معرفی و  بخش؛  هر  در  بازسازی  و  بازتوانی  نیازهای  برآورد 
انجام  به منظور  بخش  هر  در  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای 
سیاست گذاری های  و  الزم  ترتیبات  اجرای  مناسب،  مداخالت 

پیشنهادی.
عالوه بر ارزیابی صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی، 
تالش شده است تا در هر بخش تاثیر موضوعات چهارگانه ی میان بخشی نیز 
مورد بررسی قرار گیرد. این موضوعات، شامل مسائل جنسّیتی، پرداختن به 

ریسک بالیای طبیعی، معیشت و پایداری محیط زیست می باشد.
در بیش تر بخش ها، هزینه های ناشی از صدمه ها، خسارت ها و نیازهای 
بازسازی و بازتوانی به منظور برآورد هزینه ی جایگزینی و تعمیر دارایی ها و 
زیرساخت های آسیب دیده به صورت کّمی تعیین گردیده است. هم چنین، 
است  شده  برآورد  نیز  اقتصاد  تولیدی  بخش های  به  وارده  خسارت های 
که شامل درآمِد ازدست رفته و هزینه های باالتر مربوط به عملیات-های 
اجرایی در بخش خدمات عمومی می باشد. در نهایت، جمع کل هزینه های 
استان  سه  هر  برای  بخش ها  تمامی  در  وارده  خسارت های  و  صدمه ها 
بازتوانی و  نیازهای  تاثیر سیالب ها محاسبه شده است. در برآورد  تحت 
بازسازی، هزینه های اضافی مربوط به جایگزینی تجهیزات و زیرساخت های 
آسیب دیده، به شکل تاب آور در برابر بالیای طبیعی نیز در نظر گرفته شده 

است.
هزینه های اضافی در هر بخش، با توجه به سطح ریسِک قابل قبول، 
در  قابل استفاده  منابع  و  بازسازی  زمان  در  بهترازپیش  ساختِن  اصوِل 
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دستگاه ها یا وزارتخانه های مرتبط با هر بخش متفاوت می باشد. در نهایت، 
بررسی های الزم به منظور جلوگیری از برآورد مضاعف هزینه های مربوط 
به صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بین بخش ها نیز 
انجام گرفته است. هم چنین، هزینه های مربوط به صدمه ها و خسارت ها بر 
اساس اّطالعات کیفی موجود در منابع اّطالعاتی مختلف به منظور برآورد 
پیامدهای کالن اقتصادی در سطح استان نیز برآورد شده است. در این 
ارزیابی هم چنین تالش شد تا راهبردهای اصلی برای هدایت برنامه های 

بازسازی و بازتوانی در بخش های مورد بررسی ارئه گردد. 
محدودیّت ها

ارزیابی صدمه ها و خسارت ها توسط تیم ارزیاب هر بخش بر اساس 
اّطالعات موجود انجام گرفته است. با توجه به این که اّطالعات هر استان در 
یک بازه ی زمانی دوهفته ای گردآوری شده، بنابراین، در هر بخش اّطالعات 
صدمه ها ممکن است به دلیل برداشت  داده ها به صورت مستقل متفاوت 
باشد. هم چنین، داده ها می توانند معّرف تمامی ابعاد هر بخش نباشند و 

امکان بازدید میدانی نیز به منظور صّحت سنجی اّطالعات فراهم نبوده است. 
اّطالعات جمع آوری  بر اساس  تلفیقی  ارزیابی یک رویکرد  این  بنابراین، 
می دهد.  ارائه  ارزیابی  تیم  بین بخشی  و  بین ِسازمانی  تجربه های  و  شده 
بدین ترتیب، نتایج ارزیابی های ارائه شده در این گزارش، نفی کننده ی سایر 
برآوردهای صدمه ها و نیازهایی نمی باشند که توسط دستگاه های دیگر انجام 

شده است.
خالصه ای از اثرات و پیامدهای سیالب

سیل در استان های گلستان و لرستان منجر به مرگ 29 نفر شده است 
که از این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بوده-ند. بیش ترین پیامدهای 
سیالب اخیر بر بخش های مسکن، ارتباطات، انرژی، کشاورزی، دامپروری، 
که  بخش هایی  به  وارده  صدمه ها ی  است.  بوده  معیشت  و  ماهیگیری 
بیش ترین آسیب از سیل اخیر را متحّمل شده اند در اینفوگرافی زیر نشان 

داده شده است.

صدمه ها و خسارت هابخش

از تعداد کل خانه¬های آسیب دیده شهری و روستایی:مسکن
26357 ساختمان نیازمند بازسازی 

42792 ساختمان نیازمند تعمیر

تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه ی آسیب دیده:882آموزش و حفاظت از کودکان1 
استان گلستان: 324
استان لرستان: 444

استان خوزستان: 114

تعداد کارگاه های سّنتی و نمادهای آسیب دیده:میراث فرهنگی و گردشگری
استان گلستان:  149 بنای ثبت شده و 15 بنای ثبت نشده، 381 کارگاه سّنتی

استان خوزستان: 72 سازه ی میراث فرهنگی، 76 کارگاه سّنتی
استان لرستان: 71 سازه و بنا، 150 کارگاه سّنتی

کشاورزی، دامپروری و شیالت2 

  

102838 هکتار زمین زراعی و باغی تحت تاثیر سیالب
3339 دام تلف شده

1546000 طیور تلف شده

1. ارقام برای استان های لرستان و گلستان و خوزستان ارائه شده است.
2. ارقام برای استان های لرستان و گلستان می باشند و اطالعات خوزستان در دسترس نبوده است.
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معیشت و اشتغال

مشاغل ازدست رفته بر حسب بخش:
33540 در بخش کشاورزی

8876 در بخش صنعت و معدن
897 در بخش گردشگری
3958 در بخش قالی بافی

912 در بخش تعاونی
6680 در بخش صنفی

2863 در مشاغل خانگی
293 در سایر واحدهای اقتصادی
کل مشاغل ازدست رفته: 58012

حمل ونقل
14000 کیلومتر راه¬ آسیب دیده

725 پل آسیب دیده یا تخریب شده
129 میلیارد ریال ارزش صدمه ها در خطوط راه آهن

30737 مشترک گاز با قطعی مواجه شدندانرژی
167 کیلومتر خط لوله ی گاز آسیب دید
 262 پست¬های فرعی برق آسیب دید 

331کیلومتر از شبکه¬¬های برق آسیب دید

آب وفاضالب

12332 سیستم تامین آب با آسیب جّدی روبه رو شد و 83296 سیستم به صورت بخشی آسیب دیدند
10000 توالت به صورت بخشی یا کلّی تخریب شد

766 کیلومتر لوله ی آب آسیب دید
64093 مترمکعب حجم مخازن آب آسیب دید

152 ایستگاه پمپاژ آسیب دید
24 گمانه ی آب تحت تاثیر قرار گرفت

68 چشمه ی آب به طور کامل آسیب دید
108 کیلومتر لوله ی آب به طور کامل آسیب دید

29 تصفیه  خانه به طور کامل تخریب شد

محیط زیست

618000 هکتار از جنگل ها و مراتع به صورت جّدی آسیب دید
70 چشمه ی آب طبیعی و مصنوعی آسیب دید

500 هکتار از زمین های پارک جنگلی گلستان آسیب دید
2 واحد حفاظت شده به صورت کامل تخریب شد
25 چشمه در مناطق حفاظت شده تخریب شد

30 میلیارد ریال خسارت به پارک های ملّی وارد شد
109.5 میلیارد ریال به تاالب ها آسیب وارد شد.

براساس این ارزیابی، کل میزان صدمه های وارده ی ناشی از سیالب ها حدود 128043.03 میلیارد ریال )معادل 1219.24 میلیون دالر( و کل خسارت ها حدود 26629.2 
میلیارد ریال )برابر با 253.17 میلیون دالر( برآورد شده است.
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جدول 2: صدمه ها و خسارت ها برحسب بخش

مجموع )صدمه ها و خسارت ها(خسارت هاصدمه هابخشردیف

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

43473.8413.320043473.8413.32مسکن1

2503.8423.8106.51.012610.3324.82آموزش2

2896.4927.54117.131.113013.6228.65میراث فرهنگی و گردشگری3

کشاورزی، دامداری و 4
ماهیگیری

23049.01219.1316836.92160.0739885.93379.21

17425165.664636.8544.0822061.84209.75حمل ونقل5

17731168.57400.3817771168.95آب وفاضالب و بهداشت6

000000زیرساخت های محلّی7

1320.4012.554.80/051325.212.60انرژی )گاز و برق(8

14296135.920014296135.92معیشت و اشتغال9

365434.74488746.46854181.20کاهش ریسک بالیای طبیعی10

1693.516.10001693.516.10محیط زیست11

000000جنسّیت و افراد دارای معلولّیت12

128043.041217.3426629.20253.17154672.221470.51مجموع

 
شکل 2: سهم صدمه ها براساس بخش
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نیازمندی های بازسازی و بازتوانی
درخصوص بازسازی و بازتوانی، با فرض این که زمان اتمام تهیه ی 
طبیعی  بالیای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش 
)PDNA( به عنوان نقطه ی صفر شروع کارها تلقی شود، زمان بندی زیر 
برای دسته بندی فعالّیت ها در بازه های زمانی کوتاه مّدت، میان مّدت و 

بلندمّدت در نظر گرفته شده است:

y کوتاه مّدت: صفر تا 18 ماه )تا 1.5 سال(؛

y میان مّدت: 18 تا 36 ماه )از ماه 18 تا انتهای سال سوم(؛

y .)بلندمّدت: 36 تا 60 ماه )از سال سوم تا انتهای سال پنجم
به منظور بازسازی و بازتوانی استان های آسیب دیده از اثرات سیالب ها، 
نیازها در هر بخش تعیین و هزینه ی آن تخمین زده شده است. در کل، 
نیازها در دو دسته ی زیر براساس اهداف فعالّیت ها، قابل دسته بندی 

هستند:

1. برآوردها براساس هر دالر آمریکا معادل 105183 ریال انجام شده است.

1( بازیابی استانداردهای زندگی مردم و بازیابی معیشت و منابع 

درآمد از طریق:
الف( ترمیم و بازسازی فوری دارایی های آسیب دیده یا ازبین رفته؛

تاثیر  تحت  خانواده های  به  مالی  بالعوض  ارائه ی کمک های  ب( 
بحران؛

ج( ارائه ی وام های یارانه ای برای کارآفرینان به منظور سرمایه گذاری 
مجّدد.

2( ساختن بهتر از قبل )BBB( از طریق سرمایه گذاری در کاهش 
و مدیریّت ریسک در سطوح ملّی تا محلّی برای:

الف( ایجاد سامانه ی هشدار سریع؛
ب( انجام مطالعات علمی؛

ج( ظرفّیت سازی در بخش های مختلف.
هزینه های بازسازی و بازتوانی معادل 159211.82 میلیارد ریال 
با  مرتبط  هزینه های  است.  شده  برآورد  دالر(1  میلیون   1513.66(
بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در جدول زیر 

ارائه شده است:

جدول 3: نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت برای هر بخش

مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدتبخشردیف

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

74631.04709.5400.0000.0074631.04709.54مسکن1

2915.8727.7200.0000.002915.8727.72آموزش2

2390.0922.72138.521.32144.141.372672.7525.41میراث فرهنگی و گردشگری3

1471.7013.996243.1059.3500.007714.873.35کشاورزی، دامداری و ماهیگیری4

5227.549.708712.4982.83348533.1317424.99165.66حمل ونقل5

15660148.88255124.2500.0018211173.14آب وفاضالب و بهداشت6

3853.664304.094454.2312.6011.98زیرساخت ها7

52.50.50600.57500.48162.51.54انرژی )گاز و برق(8

634960.3614465137.5200.0020814197.88معیشت و اشتغال9

113510.79248523.63413039.26775073.68کاهش ریسک بالیای طبیعی10

1221.162272.16114010.84148914.16محیط زیست11

3124.3929.701041.469.9000.004165.8539.61جنسّیت و افراد دارای معلولّیت12

113464.091078.7136353.57345.629394.1489.31159211.821513.66مجموع
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تبعات اقتصادی
اثرات اقتصادی سیالب در دو استان گلستان و لرستان در این مطالعه 
مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این بررسی در بخش مربوطه در 

این گزارش ارائه شده است.
)BBB( راهبردهای بازسازی و بازتوانی: ساختن بهتر از قبل

برخالف بالیای طبیعی گذشته، پیامدهای سیالب های ُرخ داده در 
حدود  و  بوده  گسترده  بسیار  سال 1398  اوایل  و  سال 1397  اواخر 
25 استان از 31 استان کشور را به خصوص در مناطق روستایی و در 
کلّیه ی بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تحت تاثیر قرار 
داده است. این مساله لزوم انجام بررسی های همه جانبه و چندبخشی 
را برای بازسازی و بازتوانی، نه تنها در رابطه با هدف بهبود زندگی و 
معیشت کسانی که تحت تاثیر سیالب ها قرار گرفته اند، بلکه به منظور در 
نظر گرفتن رخداد سیالب به عنوان فرصتی برای تعیین الیه های زیرین 
ریسک و ساختن بهتر از قبل )BBB( تا دستیابی به شرایط تاب آور را 

آشکار می کند.
نتایج حاصل از گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بالیای طبیعی )PDNA( نشان داد که سیالب های اخیر به صورت جّدی 
خانوارهای روستایی و به خصوص اقشار فقیر را تحت تاثیر قرار داده اند. 
پیامدهای سیالب در سطح خانوارها با آسیب به خانه ها که بعضاً به عنوان 
کارگاه نیز مورد استفاده بوده است، خسارت به محصوالت کشاورزی، دام 
و شیالت، اختالل در معابر حیاتی حمل ونقل و در نتیجه، ایجاد مشکل 
در دسترسی به بازارها، خسارت به معیشت، به خصوص موارد مرتبط با 
صنایع دستی و گردشگری و موارد دیگر تشدید شده است. بنابراین، 
ضروری است که دولت در همکاری با شرکای خود، اقدامات الزم برای 
پاسخگویی به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سیالب ها در سطوح 
خانوار را به اجرا بگذارد تا امکان بازتوانی سریع فراهم شود و از مسائلی که 
می تواند به تشدید مشکالت منجر شود، جلوگیری گردد. توجه مشابهی 
نیز می بایست به ظرفّیت سازی در سطوح ملّی، استانی و محلّی برای 

بازسازی و بازتوانی تاب آور و توسعه ی ریسک محور مبذول گردد.

1. منبع:
Guide to Developing Disaster Recovery Frameworks (World Bank: 2015) provides examples of successful disaster recovery experiences from 

around the world

از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش  اساس  بر 
بازتوانی هر بخش   و  بازسازی  راهبردهای   ،)PDNA( بالیای طبیعی 
است.  شده  منعکس  مربوطه  بخش های  در  مرتبط  نیازمندی های  و 
پیشنهادات اجرایی که در بخش راهبردهای بازسازی و بازتوانی ارائه 
)به دلیل  نیازمند توجه ویژه  شده است، برخی جنبه های کلیدی که 
پیامدهای خاص سیالب های اخیر در آن بخشها( هستند را مشخص 
می نماید. هرچند ممکن است خسارت ها و آسیب های حاصله با توجه 
به محدوده ی پوشش جغرافیایی، بازه ی زمانی محدود برای ارزیابی و 
چالش های مربوط به دسترسی به اّطالعات و کیفیت آن ها، به صورت 
دست پایین برآورد شده باشد، لیکن فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی 
و بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( و نتایج مباحث انجام شده، 
آشکارکننده ی برخی ریسک های اساسی و الیه های زیرین آن است که 
از گذشته وجود داشته و منجر به آسیب پذیر شدن افراد جامعه در برابر 

پیامدهای سیالب شده است.
اصول راهنمای پیشنهادی برای بازسازی و بازتوانی سیالب

همان طور که در نتایج گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بالیای طبیعی )PDNA( اشاره شد، سیالب های اواخر سال 1397 و 
اوایل سال 1398 بخش های اجتماعی، تولیدی و زیرساختی را تحت تاثیر 
قرار دادند. با توجه به ماهّیت چندبخشی موضوع بازسازی و بازتوانی ضروری 
است که توافق مشترکی در خصوص اصولی که در هر بخش می بایست مورد 
توجه قرار گیرد، صورت پذیرد. بنابراین، بدون توجه به ماهّیت هر بخش که 
تاثیرات مختلفی را از سیالب ها پذیرفته اند، با هدف ایجاد فرایند بازسازی 

و بازتوانی به صورت تاب آور الزم است که اصول زیر مورد توجه قرار گیرد:1

y  بازتوانی و  بازسازی  فرایند   :)BBB( قبل  از  بهتر  ساختن 
می بایست با هدف کاهش آسیب پذیری و ارتقای شرایط زندگی 
با بهبود مؤثر فرایند بازسازی انجام شود. رویکرد »ساختن بهتر از 
قبل«، بیانگر سیاست های متعهدانه در انتخاب صحیح اندازه ها، 
انتخاب صحیح مکان ها و ارتقای تاب آوری زیرساخت های اجتماعی 

و اقتصادی می باشد. 
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y  تبدیل مشکالت به فرصت ها: بازسازی می تواند فرصت مناسبی
برای دوباره ساختن/بازنگری شیوه ها، سیستم ها و زیرساخت های 

قدیمی با هدف بهبود تاب آوری به شکل مقرون به صرفه باشد. 

y -بازتوانی اقشار ضعیف: در اولویّت قرار دادن نیازهای اجتماعی
اقتصادی اقشار و گروه های آسیب پذیر در برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های بازتوانی می تواند به برقراری عدالت بیش تر در جامعه 
کمک  نماید. در نظر نگرفتن نیازهای این قشر از جامعه، موجب 
آسیب پذیرتر شدن این افراد در برابر بالیای طبیعی بعدی می-

گردد. بنابراین، برنامه بازتوانی و بازسازی بعد از بالیای طبیعی، 
می بایست در برگیرنده ی امکان پشتیبانی مستقیم از این قشر 
به منظور احیای معیشت و فرصت های تولید درآمد برای آن ها 

باشد.

y  مشارکت طریق  از  جامع  و  عادالنه  بازسازی  و  بازتوانی 
جمله،  از  آسیب پذیر  اقشار  نیاز های  آسیب پذیر:  گروه های 
و  معلولّیت  دارای  افراد  غیررسمی،  شاغالن  فقیر،  کشاورزان 
با درآمد اندک می بایست  افراد  ناتوانی، زنان سرپرست خانوار، 
بنابراین،  گیرد.  قرار  بازسازی  و  بازتوانی  برنامه های  اولویّت  در 
مداخالت بازتوانی می بایست با هدف برقراری عدالت در سطوح 
درآمدی و جنسّیتی مختلف، با جهت دهی ویژه به منظور تعیین 
چگونگی مشارکت بازماندگان سیالب ها در فرآیند بازتوانی تنظیم 

گردد. 

y  و اجتماعی  زیرساخت های  بازتوانی  در  یکسان  توجه 
ارائه ی  مراکز  و  خانه ها  بازسازی  به  یکسان  توجه  اقتصادی: 
هم چنین،  و  بیمارستان ها  و  مدارس  نظیر  اجتماعی،  خدمات 
برقراری  امکان  ضروری،  خدمات  ارائه دهنده ی  زیرساخت های 
بازیابی  و  سریع تر  بازتوانی  نتیجه،  در  و  اقتصادی  فعالّیت های 
زیرساخت ها  این  می نماید.  فراهم  را  مردم  درآمد  و  معیشت 
شامل برق، آب، اقالم مورد نیاز برای تولید، حمل ونقل، بازیابی 

زنجیره های تامین منابع و غیره می باشد.

y  دانش گرفتن  نظر  در  با  ریسک  بر  مبتنی  بازسازی 
و  آسیب دیده  دارایی های  وضعّیت  محّلی:  تجربه های  و 

تخریب شده، این نکته را آشکار می کند که یک رویداد طبیعی 
می تواند اثرات متفاوتی بر زندگی افراد بر جای بگذارد. بنابراین، 
بازسازی می بایست ریسک محور باشد تا ضمن حفظ طراحی های 
صنعتی محلّی، اطمینان الزم از تاب آوری در برابر بالیای طبیعی 

ایجاد شود. 

y  زیرساخت های تاب آور در برابر خطرات چندگانه: طراحِی
سازه ای و تعیین مکان زیرساخت های عمومی و خصوصی با در 
نظر گرفتن ریسک های موجود )نه تنها ریسک ناشی از سیالب، 
ارتقای  به  منجر  مخاطرات(،  سایر  با  مرتبط  ریسک های  بلکه 
به همین  می شود.  مخاطرات چندگانه  برابر  در  آن ها  تاب آوری 
از  الزم  اطمینان  باید  بازتوانی  فعالّیت های  انجام  در  ترتیب، 
درنظرگرفتن ریسک های زیست محیطی به منظور جلوگیری از 

آسیب به محیط زیست، وجود داشته باشد. 
حوزه های دارای اولویّت

کشور ایران در گذشته تحت تاثیر بالیای طبیعی مختلفی قرار گرفته 
است که از آن جمله می توان به زلزله ی سال 1382 بم اشاره نمود. البته، 
خاصی  استان های  به  محدود  کشور،  در  ُرخ داده  طبیعی  بالیای  بیش تر 
مقیاس  ولی  نیست،  جدید  ایران  در  سیل  مساله ی  که  هرچند  بوده اند. 
پیامدهای ناشی از سیالب های اخیر از نظر وسعت، و به خصوص، تاثیرات 
آن در مناطق روستایی غیرقابل پیش بینی بوده است. بنابراین، ضروری است 
که راهبردها و برنامه های بازسازی و بازتوانی منعکس کننده ی گستردگی، 
چندبخشی و ماهّیت روستایی این رویداد باشد. بنابراین، عالوه بر راهبردها و 
نیازهای بخشی، براساس دیدگاهی که در فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی و 
بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( حاصل شد و دانش مبتنی بر متون 
علمی و هم چنین، تجربه های موفق بین المللی، پیشنهاد شده است که فرایند 
بازتوانی و بازسازی توجه ویژه ای به موضوعات زیر داشته باشد. هم چنین، 

مهم است که راهبردهای بخشی و مداخالت مبتنی بر موارد زیر باشند.
1. مسکن تاب آور

با توجه به صدمه های گسترده در بخش مسکن، یکی از اولویّت های 
شود.  داده  اختصاص  بخش  این  به  می بایست  بازتوانی  و  بازسازی 
هم چنین، باید توجه ویژه ای به مسکن روستایی مبذول شود، زیرا 85% 
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این  از خانه های ویران شده در سیالب در سه استان مورد بررسی در 
گزارش، خانه های روستایی بوده است.

بازسازی و بازتوانی مسکن نه تنها باید عادالنه، فراگیر و مشارکتی 
باشد، بلکه باید بر اساس رویکرد ارتقای تاب آوری، پایداری و با توجه به 
تاثیرات زیست محیطی انجام شود. هم چنین، ماهّیت ویژه ی اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی در جوامع روستایی در مناطق آسیب دیده نیز باید 
در این فرایند مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، تقویت مقررات به نحوی که 
مانع ساخت مسکن در مناطق ناایمن و مستعِد رخداِد بالیای طبیعی 
گردد، ضروری است. با توجه به گستردگی آسیب به مسکن روستایی، 
الزم است تالش هایی در جهت توسعه، گسترش و ساخت مکان های 
روستایی جدید براساس نیازهای اجتماعی، زیست محیطی )شامل مصرف 
بهینه ی انرژی و فناوری سبز( و اقتصادی، با در نظر گرفتن اقدامات 

پیشگیری از مخاطرات چندگانه نیز انجام شود.
رویکردهای  است  الزم  فوری،  اولویّت  یک  به عنوان  مسکن  بخش 
نوآورانه در بازسازی موثر با ویژگی ساختن بهتر از قبل )BBB( به کار 
گرفته شود. بازسازی خانه ها را می توان با استفاده از سازوکارهای زیر به 

انجام رساند:1
1. بازسازی به صورت مالک محور: در این رویکرد، دولت کمک های 
نیز  برای مالکان واجد شرایط فراهم می نماید. مالکان  را  مالی و فّنی 
مسئولّیت بازسازی خانه های آسیب دیده را برطبق نیازهای خاص خود 
عهده  بر  دولت،  سوی  از  ارائه شده  فّنِی  دستورالعمل های  با  مطابق  و 
می گیرند. توزیع منابع مالی از سوی دولت به انطباق روند ساخت وساز 
با الزامات فّنی وابسته است که این امر موجب کسب اطمینان از ایمن 
بودن منازل در برابر حوادث آتی می باشد. در این طرح، گروه های محروم 
جهت اخذ وام از طریق انتقال بانکی به حساب ذینفعان به بخش های 
بانکی معّرفی می شوند. این طرح باعث گردش وجوه بازسازی در اقتصاد 
محلّی می شود. در بسیاری از موارد مشارکت معنادار از سوی مالکین در 
امر بازسازی سبب می شود که منابع مالی آن ها نیز در فرایند بازسازی 

به کار گرفته شود. 

1. این موارد پس از وقوع زلزله ی سال 2001 توسط دولت گجرات و هم چنین در هائیتی به اجرا گذاشته شده اند.
2. در گجرات، بخشی از هزینه ها توسط دولت و بخشی دیگر توسط سازمان های غیر دولتی تامین گردید.

بازسازی  طرح،  این  در  عمومی-خصوصی:  مشارکت  سازوکار   .2
شرکای  و  مردم نهاد  سازمان های  دولت،  همکاری  با  شخصی  مسکن 
بخش خصوصی انجام می شود. تعیین سهم و درصد مشارکت دولت، 
سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی از تامین هزینه ی بازسازی منازل 
در قالب یک تفاهم نامه یا سایر ابزارهای قانونی تعیین می شود2 . در مورد 
بازسازی خانه های آسیب دیده به صورت برجا، شرکا هم چنین می توانند 
در مورد سهم مشارکت در تامین هزینه های مربوط به منازل شخصی و 

زیرساخت های عمومی مانند مدارس و مراکز درمانی توافق کنند.
مقاوم سازی منازل:

در صورت امکان، می توان به جای بازسازی و استفاده از سرپناههای 
موّقت، از رویکرد مقاوم سازی منازلی که به صورت جزیی آسیب  دیده اند، 
استفاده نمود. مالکان می توانند در مورد اجرای این راهکار که منجر به 
رضایت بیش تر صاحب خانه، مشارکت ساکنین و بازتوانی وضعّیت معیشت 
می شود، اعالم نظر کنند. هم چنین، مقاوم سازی می تواند سبب بازگشت 
دارایی های اجاره ای به بازار گردد. عالوه بر این، در بازسازی منازل توجه 

به موارد زیر ضروری است:

y  اطالع رسانی منظم و شفاف به افراِد ذینفع در مورد بسته های
حمایتِی بخِش مسکن؛

y  ترویج فرایند مشارکتی و فراگیر مبتنی بر پیشنهاد جابه جایی
که  مناطقی  در  منازل،  صاحبان  برای  محل  در  بازسازی  یا 

امکان پذیر است؛

y  طبیعی بالیای  برابر  در  مقاوم  ساخت وساز  نمودن  اجباری 
چندگانه در زمان بازسازی؛

y  ساخت وسازهای با  مرتبط  پرداخت های  بین  ارتباط  برقراری 
معیارها در مراحل مشخصی  با  انطباق  تاییدیه های  با  جدید 
از فرایند ساخت وساز، به منظور کسب اطمینان از ساخت وساز 

مقاوم در برابر بالیای طبیعی چندگانه؛

y  ایجاد آگاهی در صاحبان منازل و ارائه ی راهکارهای اطمینان از
ایمنی ساختمان با استفاده از ابزارهای صوتی–تصویری، مانند 

فیلم ها و ترانه های محلّی و غیره؛
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y  کدهای غیاب  در  ساخت وساز،  و  طراحی  کیفّیت  تضمین 
ساختمان کاماًل توسعه یافته، با توسعه ی روش های طراحی 
به کمک استانداردهای بین المللی ساده شده و استانداردهای 

بین المللی قابل استفاده در سطوح محلّی.
2. زیرساخت های تاب آور

با توجه به بخش های زیرساختی –حمل ونقل، انرژی )گاز و برق(، 
آب وفاضالب– که 29 درصد از مجموع هزینه های مربوط به صدمه ها 
با  بازسازی  ریال(،  میلیارد   36476( است  داده  اختصاص  به خود  را 
از اهمّیت به سزایی برخوردارند. در  هدف تاب آوری این زیرساخت ها 
کنار بازگرداندن خدمات در کوتاه مّدت، تاب آوری آن ها در برابر بالیای 
طبیعی بعدی با اصالح مقررات موجود و آئین نامه ها و استاندارهای 
ایمن  سازی مطابق با ارزیابی خطرپذیری خطرات چندگانه باید تامین 

گردد. 

 
شکل 3: سهم هر بخش از مجموع صدمه ها

از ساخت زیرساخت های  باید در جهت جلوگیری  تمام تالش ها 
مهم در مناطقی که در معرض خطر می باشند، به کار گرفته شوند و 
در صورت ضرورِت ساخت وساز در این مناطق، اقدامات مناسب برای 
از طریق  برنامه وبودجه  انجام گیرد. سازمان  باید  کاهش خطرپذیری 
بررسی دقیق پروژهای بازسازی و بازتوانی پیش ازتخصیص بودجه، نقش 
مهمی در اجرای این امر دارد. این نکته هم الزم به ذکر است که حتی 
در صورت کاهش خطرپذیری و به کارگیری اقدامات الزم به منظور 

کاهش ریسک، مخاطرات مرتبط با اقلیم با توجه به شّدت و فراوانی 
فزاینده ی آن ها، نیاز به آمادگی بیش تری دارند. تدوین طرح برنامه های 
واکنش اضطراری که پیش از رخداد مخاطرات طبیعی آماده و امتحان 

شده اند، تهیه ی تجهیزات و اقالم مورد نیاز در شرایط اضطرار و آموزش 
پرسنل برای ایجاد آمادگی بیش تر، از جمله ی مواردی است که در این 
رابطه می توان به آن ها اشاره نمود. هم چنین، به منظور کسب اطمینان 
از تامین منابع مالی مورد نیاز برای پاسخ اضطراری و بازتوانی سریع 
زیرساخت های مهم بعد از بالیای طبیعی، استفاده از بیمه های جامع که 
کلّیه ی دارایی ها و تاسیسات زیرساخت ها را تحت پوشش داشته باشند، 

توصیه می گردد. 
  با توجه به این که بخش های زیرساختی ذکر شده در باال در بازتوانی 
اجتماعی و اقتصادی افراد آسیب دیده و کل جامعه مهم می باشند و 
بازسازی  و  ترمیم  به  توجه  بحران،  این  ماهّیت روستایی  به  توجه  با 
زیرساخت های محلّی امری ضروری است. در صورت عدم دسترسی 
به  وارده  میزان صدمه ها ی  و  ماهّیت  در خصوص  کافی  اّطالعات  به 
زیرساخت های اجتماعی در سه استان، برآورد صدمه ها و خسارت های 
وارد بر زیرساخت های اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، ارزیابی دقیق 
زیرساخت های مهم در استان های آسیب دیده به منظور بازبینی نیازهای 
بازسازی و بازتوانی ارائه شده توسط دولت برای تخصیص بودجه ضروری 

می  باشد. 
تاکید اصلی باید مبتنی بر ایجاد شبکه ای از زیرساخت های محلّی 
معطوف گردد که خانوارها و بخش های مختلف جامعه را در سطوح 
ملّی و منطقه ای به خدمات، زیرساخت ها، فروشگاه ها و فعالّیت های 
توسعه اجتماعی مرتبط می نماید. ایجاد فرصت های برابر برای توسعه ی 
اجتماعی و اقتصادی در سطح عمومی نیز از اهمّیت ویژه ای برخوردار 
می باشد. با توجه به ماهّیت محلّی زیرساخت های اجتماعی، بازتوانی 
ابزارهای  از  استفاده  با  فن آوری  ارتقای  برای  مناسب  فرصتی  آن ها 
محلّی برای ساخت وساز مقاوم در برابر سیالب و مدیریّت بهتر برای 
تضمین کارایی موثر و نگهداری آن ها از طریق تعامالت اجتماعی را 
فراهم می آورد. بااین همه، تالش ویژه به منظور افزایش آگاهی و فهم در 
خصوص ساخت وساز تاب آور در برابر بالیای طبیعی، مورد نیاز می باشد. 
هم چنین، سازوکارهایی برای حمایت از مردم محلّی )از طریق ارائه ی 
وام های کم بهره، کمک های فّنی و غیره( به منظور کسب اطمینان از 
دسترسی تمام افراد جامعه، به خصوص گروه هایی با نیازهای خاص، 
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مانند زنان و کودکان به حداقل خدمات زیرساختی باید انجام پذیرد.   
3. ایجاد تاب آوری از طریق مدیریّت موثر بحران 

برای  ارزشمندی  سرمایه گذاری های  گذشته  در  حالی که  در 
ظرفّیت سازی در حوزه ی هشدار سریع و پاسخگویی به اثرات بالیای 
طبیعی در کشور انجام شده بود، در این رویداد، این موارد متناسب با 
شّدت سیل مورد آزمایش قرار گرفت. هم چنین، علیرغم پیشرفت  در 
مهندسی زلزله و الحاق موضوع ایمنی در برابر زلزله در زیرساخت ها و 
بخش های اجتماعی، توجه کم تری به رویکرد چندمخاطره  ای به کاهش 
ریسک مبذول شده است که مخاطرات طبیعی دیگری از جمله سیل 

را نیز در نظر بگیرد.
بر اساس توانایی های موجود در ایران، پیشنهادهای زیر برای تقویت 
سیستم مدیریّت بحران )از آمادگی تا پاسخ گویی و بازتوانی( ارائه شده تا 
تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی آینده افزایش یافته و امر توسعه ی 

ریسک محور ترویج یابد.

y  هشدار و  پیش بینی  سامانه های  در  سرمایه گذاری 
سریع: بانک اّطالعاتی سامانه های پیش بینی و هشدار سریع 
پرسنل  آموزش  و  الزم  تجهیزات  ارتقای  شود.  ایجاد  باید 
مخاطرات  هشدار  و  پیش بینی  تشخیص،  شناسایی،  برای 
بروز  از  پیشگیری  و  جلوگیری  به  منجر  آب وهوا،  با  مرتبط 
فاجعه می گردد. مشارکت مردمی در فرآیند اطالع رسانی و 
هشدار سیل می بایست با استفاده از تلفن های همراه و سایر 
تجهیزات تقویت شود. هم چنین، الزم است به نیازهای خاص 
جمعّیت های آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان، سالخوردگان، 

معلوالن و غیره توجه ویژه ای شود.

y  تهیه ی نقشه ی مخاطرات و ارزیابی ریسک: نقشه های
مخاطرات چندجانبه و ریسک توسط مراکز تحقیقاتی علمی 
با پشتیبانی دولت قابل تهیه است. فن آوری های جدید، مانند 
تصاویر ماهواره ای و سنجش ازراه دور به منظور تهیه ی نقشه ی 
حیاتی  بسیار  طبیعی  بالیای  از  بعد  ارزیابی  و  مخاطرات 
ساختمان،  کدهای  بررسی  در  هم چنین  ابزارها  این  است. 
از  ساخت وساز  حریم  بازتعیین  و  پهنه بندی  آیین نامه های 

رودخانه ها و هم چنین، شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش 
مفید خواهند بود.

y  تقویت آمادگی برای بازتوانی: تجربه و آموخته های اجرای 
بالیای  از  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  برنامه ی 
طبیعی )PDNA( می تواند در بدنه ی دولت نهادینه شود. در 
ابتدا، باید اّطالعات پایه در بخش ها و سطوح مختلف دولت 
دوم،  گیرند.  قرار  دسترس  در  به راحتی  و  شده  جمع آوری 
الزم  آموزش  باید  محلّی  دولت های  و  مرتبط  وزارتخانه های 
و  نیازها  و  آسیب ها  خسارت ها،  اصولی  ارزیابی  به منظور  را 
هم چنین، تهیه ی برنامه های بازتوانی دریافت کنند. سازمان 
برنامه وبودجه ی کشور می تواند نسبت به برگزاری جلساتی در 
مورد نحوه ی انجام ارزیابی بعد از بالیای طبیعی و چگونگی 
بازتوانی اقدام کند. ظرفّیت سازی در دولت های محلّی در ارزیابی 
بعد از بالیای طبیعی می تواند تخصیص منابع از سوی دولت 
ملّی را تسهیل کند. این امر می تواند با تهیه ی دستورالعمل های 
ساده برای هر بخش در مورد نحوه ی انجام ارزیابی و طرح های 

بازتوانی بعد از بالیای طبیعی صورت پذیرد. 

y  ظرفّیت سازی دولت در سطوح مختلف و بین بخش های
مختلف: زمینه ی آماده سازی برای بازسازی و بازتوانی با توضیح 
سازوکارهایی که باید پیش از وقوع فاجعه وجود داشته باشد، از 
جمله ، موارد مربوط به قوانین، سیاست ها، ترتیبات مالی، اجرا، 
پایش و غیره، می بایست صورت پذیرد. در مجموع، آمادگی 
می تواند  که  را  بازتوانی  روش های  و  برنامه ها  بازتوانی،  برای 
به طور مؤثر در هنگام بروز یک فاجعه به کار رود، ارائه می کند.

y  محله محور بحران  مدیریّت  تشکل های   سازمان دهی 
)CBDRM(: ارتقای آگاهی در مورد بالیای طبیعی مستلزم 
می باشد.  محلّه محور  بحران  مدیریّت  سازمان های  تشکیل 
دولت های محلّی باید برای تشکیل چنین سازمان هایی که در 
آن ها برنامه های تخلیه و برنامه های استاندارد عملّیاتی مربوط 
به شرایط اضطراری )SOP( تحول پیدا می کنند، به طور جّدی 
تشویق شوند. برای توسعه ی فرهنگ ایمنی در بین جمعّیت، 
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باید آمادگی خانواده را ترغیب کرد. در آغاز، این کار ممکن 
است نیاز به ظرفّیت سازی هم برای دولت های محلّی و هم 

جوامع داشته باشد.

y  به منظور می تواند  دولت  بحران:  برای  بودجه  تخصیص   
بحران،  شرایط  در  منتخب  وزارتخانه های  پاسخ  در  تسریع 
تخصیص بودجه برای عملّیات واکنش اضطراری را برای آن ها 
ملّی  اعتبارات  قالب  در  می تواند  بودجه  این  بگیرد.  نظر  در 
کاهش ریسک و مدیریّت بحران )DRRM( برای پاسخ به 
بالیای طبیعی باشد و اعتبارات پاسخ سریع )QRF( به صورت 
مجزا به عنوان بخشی از بودجه ی ملّی برای امداد، کمک رسانی 
و بازتوانی جوامع یا مناطق آسیب دیده، از محل آن تامین شود 
)مانند آن چه در فیلیپین است(.QRF 1 می تواند در بودجه ی 
جاری ساالنه ی دستگاه های مختلف دولتی کشور که درگیر 
 QRF پاسخ به بحران هستند، لحاظ شود. استفاده از منابع
نیازی به تصویب دفتر رییس جمهور یا هر سازمان دیگری 
ندارد، ولی استفاده از آن تنها در سطوح مشخصی از بحران 
که نیازمند واکنش اضطراری باشند، میّسر است. هنگامی که 
می تواند  مربوطه  دستگاه  می رسد،  اتمام  به   QRF منابع 
برای تخصیص منابع از محل اعتبارات ملّی کاهش ریسک و 
مدیریّت بحران )DRRM( از طریق دفتر رئیس جمهور یا 

سایر مسئوالن ذیربط اقدام کند.

y  جریان سازی کاهش ریسک بالیای طبیعی در فرایند 
باید  دولت  سرمایه گذاری:  تصمیمات  و  برنامه ریزی 
خواستار بررسی مجّدد طرح های توسعه به منظور اطمینان از 
در نظر گرفته شدن موضوع ریسک بالیای طبیعی و تغییرات 
آب وهوایی باشد. به همین ترتیب، نگرانی های مربوط به بالیای 
طبیعی باید در تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری یا در 
تصویب پروژه های سرمایه گذاری عمومی ملحوظ شود. به عنوان 
مثال، دولت الئوس، کتابچه ی راهنمایی برای برنامه ریزی و 
عمومی  سرمایه گذاری  پروژه های  دستورالعمل های  تدوین 

1. این مورد مربوط به فیلیپین است.
2. این مورد برگرفته از  Lao PDR.است که با مشارکت JICA انجام شده است.

و  طبیعی  بالیای  ریسک  کاهش  نگرانی های  آن که  برای  را 
به صورت  که  نموده  تدوین  را شامل شود،  آب وهوا  تغییرات 
دوره ای باید به روزرسانی شود )این راهنما در سال 1394 در 
برنامه ی کاهش ریسک کشور الئوس با کمک جایکا تدوین به 
تصویب رسید(.2 بنابراین، الزم است که موضوع کاهش ریسک 
بالیای طبیعی به صورت جامع در روند برنامه های توسعه ملّی، 
برای  ارائه شده  پروژه های  پیشنهادات  و  بخشی  برنامه های 

سرمایه گذاری عمومی در نظر گرفته شود.
4. بازیابی معیشت 

همگام با بازسازی زیرساخت های فیزیکی و جایگزینی دارایی ها، 
طرح های بازتوانی و بازسازی باید با هدف برگرداندن معیشت، خصوصاً 
برای افراد آسیب دیده و همینطور افرادی که امرارمعاش خود را در اثر 
آسیب به مزارع کشاورزی، دام، ابزار/وسایل کشاورزی و صنایع دستی/
ابزار و یا آسیب به محل کارشان از دست داده اند، در نظر گرفته شود. 

در برنامه ی بازتوانی باید مواردی مانند وابستگی بسیاری از خانوار های 
روستایی )خصوصاً زنان( به کشاورزی و صنایع دستی به صورت توامان 
برای امرارمعاش مورد توجه قرار گیرد. طرح های جدید تامین معیشت 
باید با اولویّت بخشی به خانوارهایی که هر دو منابع درآمدی خود را 
از دست داده اند، انجام گیرد. با این که تالش هایی انجام شده تا مزارع 
زمین های  از  استفاده  اما  آماده شوند،  مجّدد  کاشت  برای  کشاورزی 
غیرقابل کشت برای سایر فعالّیت های درآمدزا مانند پرورش دام نیز باید 
در نظر گرفته شود. بدین ترتیب، روند بازسازی و بازتوانی سریع باید 

دربرگیرنده ی موارد زیر باشد:

y  پیش بینی امکان ترویج فرصت های اشتغال از طریق ساخت
و یا تعمیر زیرساخت ها و سیستم های حفاظتی در برابر سیل، 
بازیابی منابع آب، کانال های آب و رودخانه ها با هدف کاهش 
خطرات ناشی از بالیای طبیعی در آینده، بازسازی خاکریزها، 
آماده سازی زمین های کشاورزی شسته شده برای کاشت مجّدد 

و ترمیم زمین و خاک؛

y  احیا و بازگرداندن شرایط اجتماعی و اقتصادی در مکان های
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تاریخی با درگیر نمودن و مشارکت جوامع محلّی؛

y  برای فروش محصوالت ایجاد کانال های مناسب توزیع کاال 
انباشته شده در بازارهای خسارت دیده؛

y  فراهم نمودن نیروهای کار ماهر برای تسهیل روند بازسازی از
طریق برگزاری دوره های آموزشی فّنی و کاربردی؛

y  گسترش مهارت در جوامع با استفاده از فن آوری های جدید
جهت ایجاد زیرساخت های محلّی تاب آور؛

y  تشویق کارآفرینی در مناطق آسیب دیده برای خلق فرصت های
جدید، مانند ایجاد مکان های دایمی بازیافت زباله که از یک سو 
پیامدهای سوء زیست محیطی را کاهش داده و از سوی دیگر، 

امکان اشتغال محلّی را فراهم می نماید.
عالوه بر موارد فوق، به منظور کاهش پیامد بالیای طبیعی در بخش 
می تواند  بیمه  مختلف  گزینه های  کشاورزان،  به  کمک  و  کشاورزی 
به عنوان راهبردی میان مّدت و بلندمّدت در نظر گرفته شود. در این 
راستا، سیستم بیمه ای مبتنی بر آب وهوا می تواند طوری طراحی شود تا 
بتواند بخشی از صدمه ها و خسارت ها را در محصوالتی که در اثر حوادث 
آب وهوایی مختلف تحت تاثیر قرار می گیرند، جبران نماید. این سیستم 
باید تمامی بالیای طبیعی مرتبط با باران )ناشی از بارش کم یا زیاد( و 
حوادث آب وهوایی دیگر مانند یخ زدگی، گرمای شدید، رطوبت نسبی، 
و باران های موسمی و غیره را پوشش دهد.1 با این همه، این نوع بیمه 
به اندازه ی کافی تضمین کننده نیست. بنابراین، انواع دیگر پوشش های 
بیمه ای که محصوالت کشاورزی را در برابر انواع بالیای طبیعی )نظیر 
و  نباتی  آفات  هم چنین  و  و...(  آتش فشان  خشکسالی،  سیل،  زلزله، 
بیماری های گیاهی بیمه می کنند، می توانند مورد توجه قرار گیرند.2 
البته، پایداری مالی بیمه ی بالیای طبیعی می بایست پیش از اجرای آن 

مورد مطالعه ی دقیق قرار گیرد.

1. هند دارای طرح بیمه ی محصوالت زراعی مبتنی بر آب وهوا )WBCIS( است که بصورت آزمایشی از سال 1382 در این کشور اجرا شده است.
2. شرکت بیمه ی محصوالت زراعی فیلیپین

3. در اندونزی پس  از سونامی سال 2004 اقیانوس هند، هیات دولت مقررات ویژه ای تصویب کرد که به سازمان بازسازی )BRR( اجازه می داد پیمانکاران پروژه-های مسکن را انتخاب کند. 
این قانون ابتدا تا ژوئیه ی سال 2006 معتبر بود، ولی تا دسامبر 2006 تمدید شد.

4. در فیلیپین، پس از توفان یوالندا )هایان(، پس از این که رییس جمهور وضعّیت فاجعه ی ملی اعالم نمود، هیات سیاست گذاری تدارکات دولت قانون شماره 34-2013 را در تاریخ نوامبر 
2003 تصویب نمود.

5. توصیه های تکمیلی برای بهبود کارایی بازتوانی و بازسازی
نظر به انجام فعالّیت های بازتوانی و بازسازی طی ماه های گذشته 
بعد از وقوع سیالب ها، ارزیابی های حاضر فرصتی مناسب برای بررسی 
اثربخشی تالش های گذشته، شناسایی چالش های خاص پیِش رو و 
انجام  هم چنین،  می باشد.  آن ها  اصالح  برای  مناسب  اقدامات  انجام 
زمینه ی  در  گذشته  فعالیت های  ارتقای  به منظور  تکمیلی  اقدامات 
بازسازی و بازتوانی توصیه می شود. چنین فعالّیت هایی تأثیر مثبتی بر 
اجرای برنامه ی بازسازی و بازتوانی در آینده خواهد داشت و از این رو 

به شّدت توصیه می گردند.

y  بررسی روند اجرایی موجود با هدف سرعت بخشیدن به بازسازی
و بازتوانی: در حین انجام فعالّیت های مربوط به بازسازی و 
بازتوانی الزم است از بروز تأخیرات، به ویژه در مواردی که نیاز 
به اقدامات فوری دارند، جلوگیری نمود. سازمان برنامه وبودجه 
در  گفت وگو  و  بحث  بررسی،  برای  الزم  اقدامات  می بایست 
خصوص تنگناهایی که باعث کندی روند بازسازی می شود را 

به انجام برساند.

y  :الزامات ویژه برای تامین اقالم مورد نیاز در شرایط اضطراری
فرآیند تامین اقالم به شکل عادی می تواند اقدامات مورد نیاز 
در شرایط اضطراری را با کندی مواجه نماید. سرعت بخشیدن 
به روند بازسازی زیرساخت های حیاتی متضّمن وضع قوانین 
ویژه  می باشد.3 این امر می تواند با اعطای اختیارات ویژه به 
کلّیه ی نهادهای ذیربط دولتی در مّدت زمانی مشخص و یا با 
به تعویق انداختن دستورالعمل های جاری در رابطه با تهیه ی 
اقالم و کاالهای مورد نیاز برای انجام عملیات جست وجو و 
نجات، بازتوانی، امدادرسانی یا بازیابی و ارائه ی خدمات اولّیه به 

قربانیان مناطق آسیب دیده از سیل امکان پذیر باشد.4
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y  ایجاد سامانه ی ثبت و طبقه بندی پیمانکاران: مشخصات افراد
و شرکت هایی که خدمات خاصی ارائه می-دهند )نظیر تهیه ی 
طریق  از  می بایست  مشاوره ای(  یا  ساختمانی  کاال، خدمات 
افراد می بایست  این  ازپیش تعیین شده ثبت گردد.  فرآیندی 
بر اساس میزان مهارت و کیفّیت خدماتی که ارائه می کنند، 
دسته بندی گردند و اّطالعات ایشان به منظور دسترسی آسان 
در بانک اّطالعاتی ذخیره  گردد. بر این اساس، در صورت نیاز 
انجام  برای  مناسب  دارای شرایط  افرادی که  به کارگیری  به 
به منظور  داده  پایگاه  این  از  باشند، می توان  پروژه ی خاصی 
دسترسی سریع استفاده نمود. این امر به میزان قابل توّجهی 
زمان مورد نیاز برای تهیه ی کاالها و خدمات را کاهش می دهد.

y  ظرفّیت سازی برای پیمانکاران و عرضه کنندگان محلّی: ایجاد
سامانه ی ثبت و طبقه بندی پیمانکاران امکان تحلیل شرایط 
بازار محلّی و آگاهی از ظرفّیت های ملّی و محلّی برای ارائه ی 
خدمات ساخت وساز را به وجود می آورد. در پی یک مخاطره 
طبیعی، مشارکت پیمانکاران و فروشندگان محلّی می تواند به 
گردش مالی و اقتصاد محلّی کمک کند. البته، به منظور حصول 
تأمین کنندگان  و  پیمانکاران  معنادار  مشارکت  از  اطمینان 
آن ها  تشویق  جهت  در  دیگری  اقدامات  می بایست  محلّی، 
به ثبت نام و افزایش ظرفّیت  فّنی و اجرایی آن ها با شرکت 
نیروهای  تا  پذیرد  انجام  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها  در 
محلّی ضمن آشنایی با الزامات فرآیند بازسازی و بازتوانی، از 

فرصت های کاری بالقّوه آگاه شوند.

y  تسریع در انتقال منابع مالی برای بازسازی و بازتوانی: برخی
و  بازسازی  پروژه های  اجرای  در  آمده  به وجود  تاخیرهای  از 
بازتوانی می تواند ناشی از رویّه های زمانبر مربوط به روند انتقال 
بودجه از مقام های باالتر به سازمان های اجرایی محلّی باشد. 
توصیه می شود سازمان برنامه وبودجه ی کشور روندهای فعلی 
)همراه با الزامات( مربوط به انتقال منابع مالی را بررسی نموده 

و اقدامات الزم برای تسریع امور مرتبط را در نظر بگیرد.

y  ترخیص کاال از گمرک: عالوه بر تعدیل رویّه های مربوط به

آزادسازی سریع کمک های بشردوستانه از بنادر یا فرودگاه ها، 
برای  نیاز  مورد  کاالهای  ترخیص  فرآیند  تسهیل  به منظور 
اقدامات بازسازی و بازتوانی، باید مقررات مناسبی وضع شود. 
از  اضطراری  دریافت کمک های  روند  تسهیل  به  ویژه  توجه 
به  برای کمک  ارسالی  دریافت حواله های  و  از کشور  خارج 
جمعّیت آسیب دیده در مراحل واکنش اضطراری و بازتوانی 

ضروری به نظر می رسد.
اجرای راهبردهای بازسازی و بازتوانی

توسعه ی برنامه ی بازسازی و بازیابی به عنوان چارچوبی عملیاتی برای 
تبدیل اهداف کلّی برنامه به اقدامات با رویکرد مشخص به منظور دستیابی 
به نتایج ازپیش تعیین شده با در نظر گرفتن نیازها، ورودی ها و خروجی ها، 

و هم چنین تعیین نهادهای مسئول از ضروریات فرایند بازسازی است.
برنامه ی بازسازی و بازتوانی باید در راستای تأمین نیازهای کوتاه مّدت، 
میان مّدت و بلندمّدت مناطق آسیب دیده از سیالب با هدف جبران سریع 
صدمه های وارده به دارایی ها، احیای معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر 
جامعه و به جریان انداختن مجّدد اقتصاد محلّی تهیه گردد. هم چنین 
نتایج حاصل از این برنامه، باید با اهداف کلّی برنامه توسعه ملّی مطابقت 
داشته باشد. پروژه های بازسازی و بازتوانی اگرچه ممکن است مجموعه ای 
از فعالّیت های جداگانه باشند، اما می بایست پشتیبان برنامه های جاری 
دستاوردهای  حافظ  و  بوده  دولت(  و سطوح  بخش ها  بین  )در  توسعه 

توسعه ای قبلی باشند.
در طراحی برنامه ی بازسازی و بازتوانی باید اطمینان حاصل شود که 
برنامه در بازه ی زمانی مشخصی انجام شده و شکاف موجود بین شرایط 
بعد از بحران و وضعّیت مورد انتظار را از بین ببرد و یا ارتقای عملکرد 
اقتصادی-اجتماعی کشور را که در برنامه ی توسعه ملّی پیش بینی شده 
و شامل نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و جنسّیتی است را موجب 

شود.
تدوین برنامه ی بازتوانی

برای تدوین برنامه ی بازتوانی، توصیه می شود سازمان برنامه وبودجه 
به عنوان نهاد اصلی برای برنامه ریزی و تخصیص بودجه ی بازسازی و 
بازتوانی در کنار سازمان مدیریّت بحران به عنوان نهاد رسمی برای 
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انجام هماهنگی های الزم برای بازتوانی، تعامالت الزم را با وزارتخانه ها، 
نیازهای  اولویّت بندی  به منظور  ذینفعان،  سایر  و  شهرداری ها 
بازسازی و بازتوانی و شناسایی پروژه های مورد نیاز به همراه 
روش تأمین اعتبار و تعیین سازمان های مسئول برقرار نماید.
بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه ی  در  مشخص شده  نیازهای   
یا  پروژه ها  به  باید   )PDNA( طبیعی  بالیای  از  پس  بازتوانی  و 
فعالّیت های خاص هر وزارتخانه با درنظرگرفتن بودجه ی الزم برای 
اجرا در بازه ی زمانی مشخص )کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت( 
دسته بندی شود تا سطح اولویّت یا فوریت آن مشخص گردد. سازمان 
برنامه وبودجه باید اولویّت های خود را به اطالع وزارتخانه های مختلف 

برساند. توجه به موارد زیر در این رابطه ضروری است:

y  نیازهای میان  از  اقدامات  ضروری ترین  است  الزم 
بازسازی و بازتوانی تشخیص داده شود. تمامی نیازهای 
نیستند.  اجرایی  اولویّت  دارای  بخش  هر  مشخص شده ی 
بنابراین، دولت می بایست از طریق سازمان برنامه وبودجه، 

نیاز وزارتخانه های مختلف را ارزیابی و اولویّت بندی نماید.

y  از را  دولت  طبیعی  بالیای  از  بعد  نیازسنجی  انجام 
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بالقّوه ی بحران بر کشور 
آگاه می سازد. بار مالی اضافی ناشی از فعالّیت های دوران 
بازسازی و بازتوانی و تاثیر آن در شرایط اجتماعی و اقتصادی 
میزان  داخلی،  ناخالص  تولید  عمومی،  هزینه های  )نظیر 
کسری بودجه، سطح درآمدهای مالیاتی، تراز پرداخت ها، 
بدهی های عمومی و هم چنین نرخ فقر، رفاه، اشتغال، درآمد 
توسعه  ملّی  برنامه ی  در  اجتماعی(  شاخص های  سایر  و 

تاثیرگذار خواهد بود و می بایست مورد تحلیل قرار گیرد.

y  در می بایست  بخش  هر  در  بودجه  تامین  شکاف 
گیرد.  قرار  شناسایی  مورد  مختلف  زمانی  بازه های 
تحلیل مالی پروژه های برنامه ریزی شده نشان می دهد که 
بنابراین،  است.  نیاز  اضافی  بودجه ی  میزان  به چه  ساالنه 
این برنامه ها باید از لحاظ فعالّیت ها و محدودیّت های بودجه 

1. مرجع:
Handbook for Disaster Recovery Practitioners (Asian Disaster Preparedness Centre, 2015)

به طور ساالنه و به تفصیل بررسی گردند. این امر به تدوین 
راهبرد تأمین مالی بازسازی و بازتوانی کمک می نماید.

بعد از تدوین چارچوب اولّیه ی برنامه ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می شود همه ی ذینفعان مربوطه در بخش های مختلف مرتبط با این 
گزارش )از جمله شرکای توسعه، جامعه ی مدنی و بخش خصوصی(، 
بخش های دولتی استانی و محلّی و هم چنین جوامع محلّی در مناطق 

تحت تأثیر سیالب طرف مشورت قرار گیرند.
براساس بازخوردهای دریافتی از این مشاوره ها، طرح بازسازی و 
بازتوانی می تواند در قالب چارچوبی مبتنی بر نتیجه  نهایی گردد و 
تحت نظارت یک سازوکار پایش، گزارش گیری و اطالع رسانی قرار 
گیرد. به کارگیری چنین سازوکاری، انجام اقدامات الزم برای جذب 
اعتبارات  تخصیص  به  مربوط  تصمیمات  اتخاذ  و هم چنین  منابع 

دولتی را تسهیل می کند.
باید توجه داشت که اگر محدوده ی جغرافیایی برنامه ی بازسازی و 
بازتوانی براساس راهبردهای بخشی توصیه شده در این گزارش تعیین 
شود، تنها سه استان سیل زده ی خوزستان، لرستان و گلستان تحت 
پوشش قرار خواهند گرفت. گسترش دامنه ی راهبردهای پیشنهادی 
ارائه شده به ورای این سه استان باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب 
صورت پذیرد؛ زیرا ممکن است تعیین اعتبارات مورد نیاز برای انجام 
اقدامات مشابه در سایر استان ها نیازمند گردآوری داده ها و یا انجام 
تجزیه وتحلیل های بیش تر باشد. البته، برخی پیشنهادهای ارائه شده 
در راهبردهای بازسازی و بازتوانی که در این فصل بیان شده است، 
از دامنه ی وسیع تری نسبت به سه منطقه ی تحت تأثیر برخوردار 

هستند.
ترتیبات نهادی برای بازسازی و بازتوانی

به منظور تسهیل در تدوین برنامه ی بازسازی و بازتوانی و اجرای 
مؤثر آن، توصیه می شود سازمان برنامه وبودجه در رابطه با نقش ها 
سایر  با  را  فوری  مشاوره های  و  مذاکرات  خود  مسئولّیت های  و 
وزارتخانه ها آغاز کند. در تهیه و اجرای برنامه ی بازیابی سه مورد زیر 

می بایست در نظر گرفته شود:1
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گزینه ی 1: سازمان برنامه وبودجه می تواند به عنوان نهاد راهبر 
در تدوین و توسعه ی برنامه ی بازسازی و بازتوانی مشارکت نموده و 
هماهنگی ها و نظارت های الزم را بر فرایند اجرای فعالّیت های مرتبط 
بر عهده بگیرد. این توصیه دارای محاسن زیادی است زیرا آگاهی 
سازمان و بودجه از الف( اهداف برنامه ریزی، ب( فرایند مراحل تصویب 
کارها و ج( سازوکارهای الزم برای ایجاد هماهنگی میان سازمان های 
مجری برنامه می تواند فرایند انجام کار را تسهیل نماید. البته، برخی از 
مشکالت محتمل در این رابطه عبارتند از: الف( مدیریّت فعالّیت های 
بازسازی و بازتوانی باری اضافی بر دوش سازمان برنامه وبودجه است 
که این مساله ممکن است این فعالّیت ها را از اولویّت خارج کند و 
ب( برخی مهارت های خاص مورد نیاز ممکن است در سازمان برنامه 

وجود نداشته باشد. 
گزینه ی 2: فعالّیت های بازسازی و بازتوانی می تواند بر عهده ی 
سازمان جدیدی قرار گیرد که با همین هدف تاسیس می شود.1 این 
سازمان جدید می تواند از مزایایی برخوردار باشد که برخی از آن ها 
عبارتند از: الف( پشتیبانی باالترین مقام های اجرایی؛ ب( برخورداری 
از تخصص های مناسب و مورد نیاز که منحصراً برای اجرای برنامه 
جذب شده اند؛ ج( اجرای سریع تر پروژه های بازسازی و بازتوانی با 
استفاده از ابزارها و فرآیندهای مدیریّت مالی مستقل که نیازمند طی 
فرایندهای معمول نیستند )بسته به میزان استقالل اعطا شده به این 
سازمان(. یکی از معایب این مدل آن است که چنین سازمانی ممکن 
است منجر به موازی کاری در سیستم های دولتی شود و هزینه های 
عملیاتی را افزایش دهد و در عین حال، از استفاده از ظرفّیت های 
سیستم های موجود دولتی محروم باشد. در موارد خاص، ممکن است 
خاتمه دادن به عمر چنین سازمانی حتی پس از پایان فعالّیت های 

بازتوانی دشوار باشد.
گزینه ی 3: راه اندازی کارگروه یا کمیسیون موّقت که وظیفه ی 
بازتوانی  و  بازسازی  فعالّیت های  اجرای  بر  نظارت  و  برنامه ریزی 
بر اساس  نهادی می تواند موّقتاً  . چنین  باشند  بر عهده داشته  را 
دستورالعملّی خاص و در چارچوب انجام فعالّیت های مشخص ایجاد 

1. این گزینه در اندونزی پس از سونامی سال 2004، گجرات هند پس از زلزله سال 2001، در نپال برای بازسازی زلزله ی سال 2014، در جزایر بریتتیش ویرجین و دومینیکا پس از توفان 
دریایی ایرما و ماریا مورد استفاده قرار گرفته است.

شده و از استقالل و اقتدار در تصمیم گیری برخوردار باشد. البته، الزم 
است این نهاد از صالحّیت فّنی الزم برای عملکرد مؤثر و کارآمد در 

فعالّیت های بازسازی و بازتوانی برخوردار باشد.
گزینه های تأمین اعتبار برای بازسازی و بازتوانی

برای تأمین نیازهای مالی برنامه ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می شود دولت طیف وسیعی از گزینه ها، از جمله درآمدهای داخلی، 
وام و کمک های مالی را در نظر بگیرد. به عنوان اقدامی فوری، دولت 
)سازمان برنامه وبودجه( می تواند یک برنامه یا راهبرد تأمین مالی برای 
تامین نیازهای بودجه ای برای اجرای پروژه های بازسازی و بازتوانی 
را بعد از نهایی شدن هزینه ی ساالنه مورد نیاز، تدوین کند. به عالوه، 
بودجه  اختصاص  جای  به  می تواند  برنامه وبودجه(  )سازمان  دولت 
بودجه ی  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه های  مالی  تامین  برای  اضافی 
مصوب سالیانه ای را به این مهم اختصاص دهد. می توان گزینه های 

تامین مالی زیر را تنها با اتکا بر بودجه ی داخلی در نظر گرفت:

y  عمرانی بودجه ی  مّلی:  بودجه ی  مجّدد  تنظیم 
را  آینده  ملّی  پروژه های  اجرای  برای  پیش بینی شده 
می توان برای بازسازی های فوری و احیای زیرساخت های 
آسیب دیده ی اولویّت دار صرف نمود. پیش از انجام چنین 
کاری، می بایست فهرست پروژه هایی که ممکن است به دلیل 
فعالّیت های بازسازی و  بازتوانی به تأخیر بیفتند، تهیه گردد 
و پیامدهای احتمالی جابه جایی بودجه بر اهداف توسعه ی 

ملّی بررسی شود. 

y  :جدید مالیات های  و  عوارض  از  حاصل  درآمدهای 
نیازهای  تامین  صرف  می تواند  مالیاتی  درآمد  افزایش 
افزایش  شود.  بازتوانی  و  بازسازی  فعالّیت های  به  مربوط 
عوارض فرودگاه ها یا راه آهن یکی از روش های تامین اعتبار 
بازسازی ها و یا حتی توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند 
ایستگاه های هواشناسی و هشدار سریع است. وضع مالیات بر 
سایر محصوالت غیرضروری نیز می تواند مقداری از بودجه ی 

مربوط به بازسازی و بازتوانی را تامین کند.
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y  می تواند دولت  یارانه ها:  توزیع  نحوه ی  در  بازنگری 
نحوه ی توزیع یارانه های موجود را مورد بررسی قرار داده و 
مواردی که می توانند مورد بازنگری واقع شوند را برای تامین 
اعتبار نیازهای بازسازی و بازتوانی، به ویژه برای افراد فقیر و 

نیازمند، اختصاص دهد.

y  سازمان خصوصی:   - دولتی  بخش  مالی  تامین 
احتمالی  همکاری های  از  برخی  می تواند  برنامه وبودجه 
زیرساخت های  احیای  زمینه ی  در  خصوصی  بخش  با 
 )PPP( آسیب دیده از طریق مشارکت های دولتی و خصوصی
مانند قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال )BOT( را در 

دستور کار قرار دهد.

y  معافیت مالیاتی برای خانوارها و مشاغل آسیب دیده: برای
کمک به خانوارها در بازسازی مسکن آسیب دیده، اقدامات 
و  امالک  بر  مالیات  پرداخت  موّقت  تعلیق  مانند  ویژه ای 
مستغالت و معافیت از پرداخت عوارض مجوزهای ساختمانی 
می تواند از سوی دولت مد نظر قرار گیرد. همین امر می تواند 
برای بخش مشاغل، به ویژه مشاغلی که تعداد بیش تری از 
افراد را به کار می گمارند، گسترش یابد. عالوه بر معافیت 
مالیاتی بر امالک و مستغالت، می توان این معافیت ها را به 
واردات وسایل،  یا  بر درآمد  مالیات  پرداخت  استمهال در 

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز بخش تولید تعمیم داد.
منابع  به  می تواند  برنامه وبودجه  سازمان  فوق،  موارد  بر  عالوه 
بالقّوه ی دیگر بودجه، از جمله کمک های مالی و وام از اهدا کنندگان، 
خصوصی،  بخش  توسعه،  شرکای  منطقه ای،  توسعه ی  بانک های 
ایرانیان خارج از کشور و غیره توجه کند. توصیه می شود که راهبردی 
برای جمع آورِی این منابع در نظر گرفته شود تا در مناطقی که 
در اجرای برنامه های بازسازی و بازتوانی دچار کمبود منابع مالی 
هستند، مورد استفاده قرار گیرند. در تصمیم گیری برای تأمین منابع 
ماهّیت  به  ویژه ای  است دقت  پروژه ها، ممکن  برای  مناسب  مالی 
خاص پروژه و بازدهی سرمایه گذاری صورت گیرد. به عنوان مثال، 
بر زندگی  تأثیر مستقیم  با  اجتماعی  پروژه های بخش  هزینه های 

ساکنین )بازسازی خانه ها، زیرساخت های محلّی، مدارس، تأسیسات 
بهداشتی و غیره، تهیه ی ابزار و نهاده های کشاورزی(، ممکن است 

موجب جلب کمک های اهداکنندگان بالقّوه گردد.

  نتیجه گیری
سال  اواخر  در  داده  رخ  سیالب های  بی سابقه ی  ماهّیت  به رغم 
1397 و اوایل سال 1398 و تأثیرات گسترده ی آن، دولت ایران در 
پاسخ گویی به نیازهای بازماندگان این بحران با سرعت خوبی عمل 
نموده است. تالش های زیادی برای بازسازی زیرساخت های حیاتی 
و بازسازی خانه ها و معیشت در حال انجام است. بااین همه، در این 
گزارش به برخی از چالش هایی اشاره شده که می بایست برای افزایش 

کارایی در برخورد با رویدادهای مشابه آتی برطرف شوند. 
طبیعی  بالیای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی 
)PDNA( به عنوان یک فرایند، برای اولین بار در ایران در این سیالب 
مورد استفاده قرار گرفت. گزارش حاضر اّطالعات مفیدی را هم برای 
بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعّیت فعلی بعد از سیالب ها، و هم برای 
ارتقای تاب آوری در برابر بالیای طبیعی آینده در دسترس قرار می دهد. 
اقدامات توصیه شده در قالب راهبردهای بازسازی و بازتوانی همراه با 
راهکارهای موضوعی و بین بخشی ارائه شده، می توانند زنجیره ای از 
اقدامات مورد نیاز برای بازسازی نظام مند را شکل دهند و پایه و اساس 
توسعه ی بلندمّدت، انعطاف پذیر و ریسک محور در مناطق آسیب دیده 
از سیل باشند. در این گزارش، مواردی از نیازهای بلندمّدت بازسازی و 
بازتوانی نیز شناسایی شده است که مرتبط با توسعه ی پایدار هستند. 
بنابراین، بسیار مهم است که این موارد در فرایند برنامه ریزی توسعه ی 
ملّی )برای دوره ی برنامه ی توسعه ی پنج ساله ی هفتم( در نظر گرفته 

شده و در فرآیندهای بودجه ریزی سال آینده منعکس گردند. 
برای اجرای موفقّیت آمیز این تالش ها، الزم است که این فرآیند 
متعلّق به دولت و تحت نظارت دولت باشد، و با استفاده از رویکردی 
مشورتی با همه ی دست اندرکاران ذیربط در دولت )وزارتخانه ها و سایر 
سازمان ها(، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور، 

جامعه ی مدنی و گروه های محلّی انجام پذیرند.
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مسکن
مسکن  بخش  به  قابل توّجهی  صدمه های   1398 سال  بهار  سیالب 
استان های مورد مطالعه ی گلستان، لرستان و خوزستان وارد نموده است. 
براساس ارزیابی های اولّیه ی انجام شده توسط سازمان مدیریّت بحران کشور، 
مجموع خسارات وارد شده در اثر سیالب اخیر در این سه استان حدود 350 
تا 400 هزار میلیارد ریال )حدود چهار برابر خسارت های ناشی از زمین لرزه 
سال 1396 کرمانشاه با بزرگای 7.3( برآورد شده است. بر اساس گزارش های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از مناطق آسیب دیده از سیالب های مذکور، از 

مجموع 69149 واحد مسکونی آسیب دیده در این سه استان، 16659 واحد 
مسکونی در استان گلستان، 31810 واحد مسکونی در استان لرستان و 
20680 واحد مسکونی در استان خوزستان واقع شده است. این خسارت ها 
واحدهای  تا  تخریب شده  کاماًل  خانه های  از  از صدمه ها  وسیعی  دامنه ی 
مسکونی قابل تعمیر را شامل می گردد. مجموع صدمات وارده بر بخش 
مسکن در پی سیالب های اخیر در حدود 43473.8 میلیارد ریال ) 413.32 
میلیون دالر( برآورد شده است. جدول 4 توزیع خانه های متاثر از سیالب را 

براساس میزان صدمه های وارده نشان می دهد.

جدول 4: توزیع خانه های متاثر از سیالب

استان
نسبتا آسیب دیده نیازمند تعمیرکامال تخریب شده نیازمند بازسازی مجدد

مجموعشهری و روستایی
مجموعروستاییشهری

132560827407925216659گلستان

151011800133101850031810لرستان

1200444056401504020680خوزستان

403522322263574279269149مجموع

هزینه نیازهای بازتوانی بخش مسکن بر اساس نیاز به بازسازی خانه 
های تخریب شده و تعمیر واحدهای نسبتاً آسیب دیده ارزیابی شده است. 
در برآورد هزینه بازتوانی بخش مسکن، متراژ هر واحد تازه ساخت، به طور 
متوسط حدود 80 متر مربع و هزینه ی ساخت حدود 20 میلیون ریال در 
هر متر مربع )1600 میلیون ریال برای هر واحد( در نظر گرفته شده است. 
در ضمن، هزینه واحدهای مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از هزینه 
ساخت زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از بحران با فرض 
زیربنای 100 متر مربع )600 میلیون ریال برای هر واحد( تعیین  شده است. 
هم چنین، برای ملحوظ نمودن راهبرد ساختن بهتر از قبل حدود %10 به 
مقادیر پیش بینی شده برای ساخت وساز و تعمیرات اضافه گردیده است تا 
منعکس کننده ی مقادیر مطلوب برای بازسازی و بازتوانی بخش مسکن باشد. 
با توجه به پیامدهای گسترده سیالب بر بخش مسکن، بررسی استانداردهای 
ساخت وساز به منظور کسب اطمینان از دوام آنها در برابر سوانح بعدی از 
اهمیت باالیی برخوردار می باشد. مجموع هزینه نیازهای بازتوانی در بخش 
مسکن 74631.04 میلیارد ریال ) 709.54 میلیون دالر( برآورد شده است. 
در این ارزیابی همچنین پیشنهاد گردیده روش های ساخت مسکن 
بررسی شوند و گزینه های مقاوم در برابر مخاطرات چندگانه تعیین شوند. 

هم چنین، توصیه می شود ساختمان های بنایی کالفدار، قاب های فوالدی 
ساخت کارخانه ی معتبر با میانقاب بنایی یا روش های نوین ساخت، نظیر 
استفاده از قطعات مدوالر بتن پیش ساخته و قاب سبک فوالدی مورد استفاده 
قرار گیرند. عالوه بر پیشنهادهای مربوط به نوع مصالح و طراحی، توصیه 
می شود که افرادی که به دلیل زمین لغزش ناگزیر به تغییر محل زندگی خود 
هستند، در محل هایی اسکان داده شوند که از نظر زیست محیطی پایدار 
باشند. همچنین در تعیین افراد شایسته ی دریافت وام و کمک های مالی 
در نظر گرفتن اولویّت برای اقشار آسیب پذیر جامعه، مانند افراد معلول، زنان 
سرپرست خانوار و خانوارهایی که باید به مکان جدید منتقل شوند توصیه 
می گردد. در این بخش استفاده از کمکهای دولت به منظور بازسازی خانه های 
کامال تخریب شده و تعمیر خانه های آسیب دیده مورد توجه قرار داده شده 
است. این جبران خسارت ها توسط دولت با ارائه کمک های بالعوض و وام 
به صاحبان خانه ها برای بازسازی و تعمیر خانه ها و همچنین به کارگیری 
پیمانکاران برای همکاری با صاحبان  خانه ها در ساخت و ساز صورت می گیرد. 
در این بخش همچنین مثال هایی از روش های ساخت و ساز مقاوم و سریع 
نظیر پانل دیواری سه بُعدی، قاب فوالدی سُبک )LSF(، واحدهای مدوالر 

بتنی پیش ساخته و سیستم قاب بتنی عایق )ICF( ارائه شده است. 
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آموزش
از  بازتوانی پس  بازسازی و  نیازهای  ارزیابی  بخش آموزش در فرایند 
بالیای طبیعی )PDNA( دربرگیرنده ی تمامی خدمات و تسهیالت آموزشی 
عمومی و خصوصی می باشد. در فرایند ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی، 
وزارت علوم که مسئول تحصیالت تکمیلی است مشارکت نداشته است، 
متوسطه ی  ابتدایی،  مقاطع  به  داده های جمع آوری شده محدود  بنابراین، 
اول و متوسطه ی دوم در استان های گلستان و لرستان می باشد. هم چنین، 

اّطالعات غیرقابل تائیدی از استان خوزستان نیز در این گزارش گنجانده شده 
است. در سال تحصیلی 98-97 تعداد 1523283 دانش آموز در مدارس 
دبیرستان  و  ابتدایی  مقطع  در  لرستان  و  گلستان، خوزستان  استان های 
مشغول به تحصیل بوده اند. این استان ها در مقاطع ذکر شده دارای تعداد 
14323 مدرسه هستند. براساس اّطالعات دریافت شده از سازمان نوسازی 
و  لرستان  گلستان،  استان های  در  آسیب دیده  مدارس  تعداد  مدارس، 

خوزستان در جدول زیر آورده شده است. 

جدول 5: تعداد مدارس آسیب دیده در سه استان

شرح صدمه ها وارده بر مدارس
مجموع مدارس آسیب دیدهاستان

خوزستانلرستانگلستان

2411270206شدید

33244676   300جزئی

324444114882مجموع

صدمه های وارده بر امکانات مدارس به دو دسته صدمه های وارده بر سازه ی مدارس و اقالم و امکانات آموزشی تقسیم شده است. جدول 6 
صدمه های وارده بر مدارس به تفکیک استان را نشان می دهد.

جدول 6: صدمه های وارده بر مدارس به تفکیک استان

استان

صدمه ها به تفکیک مقطع تحصیلی و استان ) میلیارد ریال(
مجموع صدمه ها

متوسطهابتدایی

اقالم و امکانات سازه
اقالم و امکانات سازهآموزشی

میلیون دالرمیلیارد ریالآموزشی

1146.332199.900413.9893.4201852.7017.65لرستان

656.45017.350284.37510.480968.6559.23گلستان

نبود اّطالعاتنبود اّطالعاتنبود اّطالعاتنبود اّطالعاتنبود اّطالعاتنبود اّطالعاتخوزستان

1802.782217.25697.473103.92821.40526.88مجموع

مجموع خسارت های وارده بر بخش آموزش بالغ بر 106  میلیارد 
ریال یا 1 میلیون دالر )25.5 میلیارد ریال مربوط به استان گلستان و 
81 میلیارد ریال مربوط به استان لرستان( می باشد که شامل هزینه ی 
جهت  هزینه ها  سایر  و  موّقت،  کالس های  کردن  فراهم  پاکسازی، 

آماده سازی به موقع مدارس برای مهر ماهِ سال تحصیلی جدید است.
بر اساس گزارش سازمان نوسازی مدارس، نیازهای بازتوانی، شامل 
پاکسازی گل والی و آوار )تکمیل شده(، بازسازی مدارس )در حال انجام(، 

خرید و پخش وسایل کمک آموزشی )در حال انجام( و خرید کانکس 
به عنوان کالس درس موّقت می باشد. مّدت زمان اجرای این برنامه ها 18 
ماه می باشد. بنابراین، این موارد به عنوان برنامه های کوتاه مّدت در نظر 
گرفته شده اند. هزینه ی کلّی این برنامه ها معادل 2915 میلیارد ریال 
)27.72 میلیون دالر( است که از این میزان 605  میلیارد ریال )5.75 

میلیون دالر( هم چنان مورد نیاز است.
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 فرهنگ و گردشگری
تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه  و اثر ثبت شده در فهرست آثار ملّی 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان، گلستان وجود 
دارد که از این مجموعه، چهار بنا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 
شده است. بارش های شدید و سیل اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 
تََرک در سقف، رطوبت  نظیر  زیادی  فیزیکی  ایجاد آسیب های  سبب 
در دیوارها و آسیب به نما و کاشی های سقف این آثار شد. بر اساس 
ارزیابی های اولّیه ی انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری روی بناهای تاریخی مشخص گردید، دالیل اصلی 
صدمه  به این بناها، بارش باران، سیالب، طغیان رودخانه ها، امواج دریا و 
جابه جایی اشیا توسط این سیالب ها بوده اند. به عالوه، بعد از وقوع سیالب، 
تغییرات رخ داده در بستر این آثار، نظیر افزایش رشد گیاهان، نیز باعث 
ایجاد صدمه  به این بناها گردید. هم چنین، در این استان ها تعدادی کارگاه 
صنایع دستی خانگی وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به کار در 
حوزه ی صنایع دستی زنان هستند که منبع درآمد برای خانواده های خود 
به حساب می آیند. در حوزه ی گردشگری، بیش ترین تعداد سفر ایرانیان 
در دو زمان نوروز و تابستان می باشد. همه ساله بیش از 70 میلیون شب 
اقامت در سفرهای نوروزی داخلی ثبت می شود که در این میان سه 
استان گلستان، خوزستان و لرستان جزء شهرهای پرجاذبه  ی سفرهای 
نوروزی محسوب می شوند. در نوروز 1398، صدمه های ناشی از سیالب 
به میراث طبیعی و آثار فرهنگی سه استان باعث عدم سفر مسافران بالقّوه 
به این سه استان سیل زده شد. بیش ترین صدمه ها و خسارت های حوزه ی 
میراث فرهنگی ناملموس مربوط به بخش صنایع دستی سّنتی می باشد. 
بر این اساس و به دلیل پیچیدگی ارزیابی دیگر موارد، در این گزارش، 
ارزیابی حوزه ی صنایع دستی مورد توجه قرار گرفته است. استادکاری 
سّنتی یکی از بهترین نمونه های میراث فرهنگی ناملموس می باشد که 

حاوی عینی ترین حقایق میراث فرهنگی ناملموس است.
و  ملموس  میراث  حوزه ی  دو  در  فرهنگ  بخش  در  سیل  پیامد 
ناملموس منجر به اختالل روانی- اجتماعی و اثرات منفی بر همبستگی 
و تاب آوری اجتماعی شده است. در واقع، پیامد ناشی از سیالب در آثار 
میراث جهانی به دلیل نقش عمده آن ها در معیشت و حافظه ی جامعه 

محلّی، خسارت زیادی در مفهوم اجتماعی آن محل ایجاد می کند.

برای  سیالب  از  بعد  اضطراری  اقدامات  گرفتن  نظر  در  بر  عالوه 
بهبودبخشی در این بخش، تعیین میزان صدمه ها بر اقالم میراث فرهنگی، 
نیاز به ارزیابی دقیق برای تشخیص مدیریّت ساختاری مناسب برای آثار 
تاریخی، ملّی و ارزش های جهانی و اولویّت ها و اقدامات مناسب بعد از 
بحران دارد. این ارزیابی ها باید برای هر سه دسته ی  آثار تاریخی ثبت 
میراث جهانی، ثبت ملّی و موزه ها انجام گردد. در حوزه ی صنایع دستی، 
به سه حوزه  وارده،  به جهت صدمه های  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
تقسیم می شود: )1( هزینه ی بازسازی یا تعمیر کارگاه های تخریب شده 
یا  ابزارهای آسیب دیده  تعمیر  یا  تعویض  )2( هزینه ی  یا آسیب دیده، 
محصوالت  هزینه ی   )3( بافندگی(،  دستگاه های  )ازجمله  ازدست رفته 

نهایی آسیب دیده، نابودشده یا حمل شده با سیالب. 
برای تسهیل بازتوانی در حوزه ی میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
راهکارهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت طبق 

موارد زیر می باشد:

y  صنایع دستی: تامین ابزار و وسایل، بازسازي یا احیاي کارگاهاي
محصوالت  خسارت  جبران  یا  جایگزینی  سیل،  از  متاثر 

آسیب دیده؛

y  میراث فرهنگی: اقدامات حفاظتی و بازسازی، احیای شرایط
اجتماعی و اقتصادی، ایجاد پایگاه داده ، پایش و توسعه ی پایگاه 

داده های مدل سازی اّطالعات بناهای تاریخی )HBIM(؛
و  فرهنگ  حوزه ی  در  تخمین زده شده  خسارت های  و  صدمه ها 
گردشگری در جدول 7 نشان داده شده است و نیازهای بازتوانی به شرح 

زیر قابل ارائه می باشند:

y  نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت: در حوزه ی گردشگری؛ تسهیالت
گردشگری که تحت پوشش بیمه بودند، با استفاده از پرداختی 
بیمه قادر به تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود خواهند شد. 
بااین همه، ممکن است ارائه ی کمک هایی در قالب تسهیالت 
گردشگری در مطالبه ی پرداخت های بیمه و تطبیق دادن قیمت 
خدمات برای انطباق با هزینه های عملیاتی باالتر ضرورت داشته 

باشد.
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جدول 7: صدمه ها، خسارت در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموع کل اثراتخسارت هاصدمه ها

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1468.5713.9643.040.411511.6114.37خوزستان

699.036.6526.700.25725.736.90لرستان

728.896.9647.390.45776.287.38گلستان

2896.4927.54117.131.113013.6228.65مجموع

جدول 8: نیازهای بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.35688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع

y  نیازهای بازتوانی میان مّدت: می تواند به کمپین ها برای توجه
بیش تر به جذب گردشگران در محل های گردشگری در محلهای 
آسیب دیده از طریق تبلیغات و بازاریابی، برگزاری جشنواره ها 
و رویدادهای گردشگری در مناطق آسیب دیده متمرکز شود.

y  نیازهای بازتوانی بلندمّدت: باید بر ایجاد و اجرای برنامه ی
مقابله  و  گردشگری  بخش  تاب آوری  ارتقای  برای  جامع 
در  ظرفّیت سازی  کند.  تمرکز  بالقّوه  طبیعی  بالیای  با 
کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری )شامل 

به  واکنش  با  رابطه  در  خدمات دهندگان بخش خصوصی( 
بالیای طبیعی، بازسازی و بازتوانی و کاهش خطرات مرتبط 
این  جدایی ناپذیر  بخش  می بایست  گردشگری  حوزه ی  به 

برنامه باشد.
نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
در دسترس نبودن  به  توجه  با  است.  داده شده  نشان  جدول 8 
داده ها در زمان تکمیل گزارش، تخمین نیازهای بازتوانی برای 

زیربخش گردشگری انجام نشده است.
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کشاورزی
در پی وقوع سیالب بهار 1398، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی 
پس از بالیای طبیعی )PDNA( برای بخش کشاورزی در دو استان 
لرستان و گلستان که خسارت های زیادی از سیل دیده بودند، انجام 
گرفت. ارزیابی نیازها با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان فضایی 
ایران، سازمان برنامه وبودجه و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

انجام پذیرفته است. تیم ارزیابی، تخمینی از صدمه ها، خسارت ها و 
نیازهای بازتوانی را در فرآیند نیازسنجی ارائه نموده است. بر اساس این 
ارزیابی، مجموع صدمه ها و خسارت ها در دو استان مورد مطالعه برابر 
با 39885.93 میلیارد ریال معادل 1502.53 میلیون دالر برآورد شده 
است. جدول زیر اّطالعات مربوط به صدمه ها و خسارت ها را به تفکیک 

استان نشان می دهد.

جدول 9: صدمه ها و خسارت های وارده به بخش کشاورزی بر اساس استان

صدمه هااستان
)میلیارد ریال(

صدمه ها
)میلیون دالر(

خسارت ها
)میلیارد ریال(

خسارت ها
)میلیون دالر(

مجموع صدمه ها و 
خسارت ها

)میلیارد ریال(

مجموع صدمه ها و 
خسارت ها

)میلیون دالر(

13003.58123.631762.441138.1814766.031261.81لرستان

10045.4397.4015074.47143.3125119.90240.72گلستان

23049.01221.0316836.921281.5039885.931502.53مجموع

وزارت جهاد کشاورزی مجموع نیازهای کوتاه مّدت بازتوانی را معادل 
1471.7 میلیارد ریال )13.99 میلیون دالر( و جمع نیازهای میان مّدت 
بازتوانی را برابر 6243.1 میلیارد ریال )59.35 میلیون دالر( تخمین 

زده است.
نه  که  استان هایی هستند  دو  هر  لرستان  و  گلستان  استان های 
تنها تولید کشاورزی آن ها سهم مؤثری در تولید ناخالص ملّی کشور 
دارند، بلکه سایر استان های کشور به مازاد تولید آن ها وابسته هستند. 
هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی، دستیابی به خودکفایی در تولیدات 
کشاورزی است. با توجه به اهمّیت باالی این بخش در احیای اقتصاد، 
الزم است سرمایه گذاری موردنیاز برای تاب آور ساختن این بخش انجام 

گردد.
اقداماتی برای اصالح روش های تولید محصول، دانه های روغنی، 
مدیریّت دام، حفاظت از آبزیان و تاب آوری باغات در برابر تغییرات اقلیمی 

پیشنهاد شده است. راهبرد بازتوانی توصیه می نماید که راهکارهایی برای 
کشاورزی و جنگل داری سازگار با اقلیم عالوه بر جنگل کاری به منظور 
جبران پوشش گیاهی محدود و مشکالت مربوط به فرسایش زمین های 

شیبدار اندیشیده شود. 
در انتها، پیشنهاد می شود که به عنوان قسمتی از راهبرد کشاورزی 
از تاالب ها و تنوع زیستی  اقلیم، محافظت  برابر تغییرات  تاب آور در 
در دریاچه ی ارومیه و هورالعظیم می بایست در اولویّت قرار گرفته و 
هم چنین، تاب آوری جمعّیت محلّی در برابر تغییرات اقلیمی در دستور 
برنامه های  کلّیه ی  که  می شود  توصیه  بلندمّدت،  در  گیرد.  قرار  کار 
توسعه ی کشاورزی در مقیاس استانی و ملّی  با توجه به بحث مدیریّت 
ریسک بالیای طبیعی مورد بازنگری قرار گیرد. به طور مثال، توسعه ی 
سامانه های هشدار سریع یا سامانه های ارزیابی صدمه ها و خسارت ها در 

چنین برنامه هایی گنجانده شود.
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 حمل ونقل
از آن در  باران، سیالب و زمین لغزش های ناشی  بارش سنگین 
ایجاد  باعث   1398 فروردین ماه  اوایل  و   1397 اسفندماه  اواخر 
تخریب هایی گسترده  در بخش حمل ونقل، از جمله: )1( خسارت های 
جاده ای هم چون آسیب شانه ی جاده ها، )2( آسیب پل ها، )3( آسیب 
آبگذر ها و زهکش ها، )4( آسیب به بخش راه آهن، )5( خسارت به 
فرودگاه ها و )6( آسیب به زیرساخت های حمل ونقل در سه استان 
گلستان، خوزستان و لرستان شده است. با توجه به تداوم بارش های 
حدود  به  جّدی  صدمه های  زمین لغزش ها،  و  سیالب ها  سنگین، 

14000 کیلومتر جاده و 725 پل در این سه استان و نیز اختالل 
در دسترسی مردم به کاالها و خدمات ارد گردید. هم چنین، به دلیل 
ایجاد وقفه  در فعالّیت ها در طی سیل و بعد از آن، خسارت قابل توّجهی 
به درآمد های بخش دولتی و خصوصی وارد شد. اگرچه، در فرایند 
 )PDNA( ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی
فقط بخش عمومی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار 
وزارت راه و شهرسازی )MRUD(، مجموع صدمه ها و خسارت های 
ارزیابی شده در بخش حمل ونقل عمومی  حدود 22061 میلیارد ریال 

)معادل 209.75 میلیون دالر( تخمین زده شده است.

جدول 10: صدمه ها و خسارت های عمومی بر اساس استان و شیوه ی حمل ونقل*

استان
جمع کل اثراتخسارتصدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

گلستان

2482.0323.6501.244.772983.2728.36زمینی

------دریایی

3.150.03--3.150.03هوایی

600.35.71325.193.09925.498.8ریلی

3085.4829.33826.437.863911.9137.19جمع

      لرستان

7265.0669.071385.0313.178650.0982.24زمینی

------دریایی

112.321.07--112.321.07هوایی

750.17.13325.033.091075.1110.22ریلی

8127.4777.271710.0416.269837.5293.53جمع

      خوزستان

524249.841850.3717.597092.3767.43زمینی

------دریایی

------هوایی

970.039.22250.012.381220.0411.6ریلی

6212.0359.062100.3819.978312.4179.03جمع

17424.98165.664636.8444.0822061.84209.75جمع کل
* از آن جایی که تنها سه استان در این گزارش پوشش داده شده است، مجموع صدمه ها و خسارت های ارائه شده از مجموع کّل کم تر می باشد.
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جدول 11: خالصه ای از نیازهای بازتوانی در بخش حمل ونقل

زیربخش
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

348533.11627359.642613.7524.8512371.75117.62جاده ها

139413.256976.63348.503.312439.523.19ریلی

261.672.49435.624.1487.120.83784.117.46هوایی

87.120.83261.372.4987.120.83435.614.15دریایی

زیرساخت های 
001045.510348.53.31139413.31جاده ای

5227.4949.78712.4982.93484.9933.1317424.97165.73مجموع

این بخش، راهکارهایی را به منظور بازتوانی در کوتاه مّدت، میان مّدت 
و بلندمّدت ارائه می کند. راهکارهای کوتاه مّدت شامل پاکسازی آوار از 
سطح جاده ها ، اصالح آسیب های سطحی، اصالح ساختارهای ترافیکی 
و ترمیم خاکریز ها برای تسهیل و تسریع در فرایند بازسازی وضعّیت 
در  تغییراتی  طراحی  شامل  میان مّدت،  اهداف  می باشد.  حمل ونقل 
جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها مطابق نقشه های منطقه ی سیالب و اصول 
ایمنی برای کاهش خسارت های آتی در جاده ها، پل ها و زیرساخت های 
حمل ونقل و تهیه ی منابع و زیرساخت ها برای مکان های مستعد سیل 
می باشد. مداخالت درازمّدت، شامل بازسازی سازه ها از جمله پل ها، 
زهکش ها، آبگذر ها و دیوارهای حائل، راه آهن  و حفاظت از خاکریز ها 
و شیب ها می شود. اساساً، با توجه به خسارت های شدید و گسترده در 

این بخش، اهداف توسعه ی درازمّدت می بایست به میزان بیش تری مورد 
توجه قرار گیرد. هم چنین، راهبرد تعریف شده ی دقیقی برای جبران 
خسارت های وارده به درآمد ها برای چنین شرایطی وجود دارد. به عنوان 
افزایش  مالیات،  کاهش  با  خصوصی  بخش های  خسارت های  مثال، 
یارانه ها، سیاست های بیمه و کمک های جزئی دولتی و خسارت های 
بخش های دولتی از سوی دولت و به طور غیرمستقیم از طریق بودجه ی 
عملیاتی ساالنه و بودجه ی مخاطرات قابل جبران خواهد بود. مجموع 
حدود  در   2 جدول  مطابق  حمل ونقل  بخش  در  بازتوانی  نیازهای 
17424.97 میلیارد ریال )165.97 میلیون دالر( تخمین زده شده 

است.
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انرژی
انرژی در سه استان  سیالب ها صدمه های متوسطی را به بخش 
گلستان، لرستان و خوزستان وارد کردند. گروه انرژی به سه زیربخِش 
نفت و پتروشیمی، گاز و برق تقسیم می شود. زیربخش نفت در این 

گزارش گنجانده نشده است.
در زیربخِش گاز، صدمه های به میادین تولید گاز طبیعی و یا سایر 
به  به دلیل آسیب  البته،  وارد نشده است.  بر گاز  نیروگاه های مبتنی 

خطوط لوله )شبکه توزیع( در اثر زمین لغزش، قطع گاز در دو نقطه 
در خوزستان، 7 نقطه در گلستان و 260 نقطه در لرستان )در مجموع 
44 شهر و 711 روستا( رخ داده است. هم چنین در برخی نقاط جریان 
گاز به صورت اختیاری قطع شد تا از انفجار ناشی از نشت گاز جلوگیری 
شود. در مجموع خدمات گازرسانی به 30737 مشترک در 755 روستا 
در خوزستان، لرستان و گلستان متوقف شد، که در جدول زیر نشان 

داده شده است.

مجموع کل صدمه های وارده به زیربخش برق معادل 460.4 میلیارد ریال 
)برابر با 4.377 میلیون دالر( برآورد شده است. هرچند که اختالل بلندمّدتی 
در تامین گاز و برق به واسطه ی صدمه  به دارایی های این بخش وارد نشد، ولی 
خسارت های وارده به زیربخش برق به دلیل کاهش فروش، حدود 4.8044 
میلیارد ریال )برابر 0.051 میلیون دالر( تخمین زده شده است. در زمان تهیه 
این گزارش، وزارت نفت، گاز و پتروشیمی اّطالعاتی را در مورد خسارت های 
وارده به زیربخش گاز ارائه نکرد. بنابراین، مجموع اثرات سیالب )صدمه ها و 
خسارت ها( در بخش انرژی معادل 1325.204 میلیارد ریال )برابر با 12.599 

میلیون دالر( ارزیابی شده است.

مقرر شده است که کمابیش کلّیه ی تاسیسات و امکانات  آسیب دیده 
تعمیر گردند و در کوتاه مّدت به صورت موّقت عملیاتی شوند. این موضوع شامل 
بازسازی دکل های انتقال و تجهیزات ایستگاهی برای زیربخش برق و خطوط 
لوله و تجهیزات ایستگاهی برای زیربخش گاز می باشد. اولویّت میان مّدت شامل 
مواردی نظیر ارتقای آمادگی و اقدامات کاهش ریسک بالیای طبیعی می باشد. 
نیاز های بازسازی و بازتوانی تنها در زیربخش برق معادل 162.5 میلیارد ریال 
)برابر با 1.544 میلیون دالر( برآورد شده است. برای زیربخش گاز، هرچند که 
اقدامات بازتوانی و بازسازی تعیین شده اند، ولی وزارت نفت، گاز و پتروشیمی 

هزینه های تقریبی بازسازی و بازتوانی را ارائه نکرد.

جدول 12: اثرات سیالب در زیربخش گاز

خطوط انتقال استان
صدمه دیده

تعداد ایستگاه های 
پمپاژ و پست های 

گاز صدمه دیده

 خطوط توزیع 
صدمه دیده

تعداد مشترکان در 
وضعّیت قطع گاز

تعداد شهر و 
روستای مشترکان 
در وضعّیت قطع 

گاز

هزینه

)میلیون دالر()میلیارد ریال(

02723461422702.566خوزستان

16541260272767115405.133لرستان

219700500.475گلستان

16787269307377538608.17مجموع

در زیربخش برق، سیالب ها تنها به دکل های توزیع و انتقال برق و نه به واحدهای نیروگاهی آسیب وارد نمودند. البته، شبکه ی توزیع در هر سه 
استان تاکنون به صورت دائمی یا موّقت تعمیر شده است. در جدول زیر صدمه های وارده به زیربخش برق نشان داده شده است.

جدول 13: صدمه ها وارد آمده در زیربخش برق

استان

دکل ها و پست های برقشبکه توزیع

شبکهپست های برق
)کیلومتر(

هزینه
دکل هاپست های برق

هزینه

)میلیون دالر()میلیارد ریال( )میلیون دالر()میلیارد ریال(

68.381.70.77681115132.31.2578خوزستان

00بدون اّطالعاتبدون اّطالعات31137164.01.5592لرستان

00بدون اّطالعاتبدون اّطالعات22518682.40.7834گلستان

262331.1328.13.11941115132.31.2578مجموع



سیالب های 1398، ایران

40

آب، فاضالب و بهداشت

باران شدید، جاری شدن سیل و زمین لغزش های ُرخ داده در اواخر 

اسفندماه سال 1397 و اوایل فروردین ماه سال 1398، باعث ایجاد 

تلفات جانی، جابه جایی مردم و ویرانی گسترده در ایران گردید. از 31 

استان کشور، 25 استان و به خصوص گلستان، خوزستان و لرستان 

به شّدت تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. سیستم های آب وفاضالب 

یا صدمه دیدند.  به شّدت تخریب شده  استان های آسیب دیده  در 

بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود 115000 نفر به کمک های 

بشردوستانه نیاز داشتند که بخش وسیعی از آن نیازمند کمک های 

اضطراری در بخش آب، فاضالب و بهداشت )WASH( بودند.

وضعّیت صدمه ها به بخش آب، فاضالب و بهداشت که با توجه به 

مناطق شهری و روستایی سیل زده و بر مبنای موقعّیت جغرافیایی 

آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشانگر این است که مجموع 

صدمه ها بر خطوط لوله ی آبرسانی، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه ی 
آب، خطوط لوله ی فاضالب، حلقه های چاه، ایستگاه پمپاژ فاضالب، 
تصفیه خانه ی فاضالب و غیره وارد شده است. خسارت های وارده 
در بخش آب، فاضالب و بهداشت عموماً مرتبط با کاهش درآمد 
پیش بینی شده از شبکه ی آب، پاکسازی آوار و نیز سایر هزینههای 
غیرمنتظره مرتبط با سیستم های آب شهری و روستایی است. از کار 
افتادن سیستم آبرسانی شهری در مقایسه با سیستم آبرسانی روستایی 
باعث ایجاد خسارت های بیش تری شد، چراکه تصفیه خانه های آب، 
ایستگاه  های پمپاژ، شبکه و خطوط لوله ی آبرسانی و مخازن آب 
خانگی به دلیل رخداد سیالب ها به شّدت صدمه دیدند. ارزش خالص 
صدمه ها و خسارت ها در بخش آب وفاضالب 17771 میلیارد ریال 
برآورد شده است که 15000 میلیارد ریال آن مربوط به زیرساخت ها 
و دارایی  های فیزیکی است. در جدول زیر خالصه ای از صدمه ها و 

خسارت ها در مناطق شهری و روستایی آورده شده است. 

جدول 14: خسارت ها و صدمه ها در بخش آب وفاضالب - مناطق شهری و روستایی

زیرساخت های آب، فاضالب و 

)WASH( بهداشت
تعداد

واحد ها
نسبتاً 

آسیب دیده
هزینه تعمیر 
ریال )میلیارد(

کامال 
آسیب 
 دیده

هزینه بازسازی 
ریال )میلیارد(

جمع کل هزینه )تعمیر و 
خسارت هابازسازی(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

6792861136336767921459482645220.21سیستم های آب شهری

2770022160215655401899405538180.17سیستم های آب روستایی

211331588637035247490786108100سیستم های فاضالب شهری

100001000249000216240200فاضالب روستایی

126761100182925026579848117731168400.38جمع کل

هدف از ارائه ی راهبرد بازتوانی و بازسازی، بازگشت هرچه سریع تر 
این بخش به وضعّیت بهتر و انعطاف پذیرتر از وضعّیت پیش از سیل، و 
ایجاد امکان از سرگیری پیشرفت در جهت احیای هدف ملّی دستیابی 
عموم به آب و بهداشت است. فعالّیت های بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت 
در  بالیای طبیعی،  رخداد  از  بعد  آن چه  پایه ی  بر  که  است  مواردی 
درحالی که  می باشد؛  استوار  شده،  آغاز  اضطراری  واکنش  مرحله ی 

آب،  ایمنی  برنامه  اجرای  بر  متمرکز  بیش تر  میان مّدت،  پروژه  های 
مدیریّت فاضالب )Sludge( و نیز ایجاد ظرفّیت های محلّی و سازمانی 
ازفن آوری های  استفاده  با   )DRM( بحران  خطرپذیری  مدیریّت  در 
ساختن بهتر از قبل )BBB( می باشند. مجموع هزینه های مربوط به 
بازتوانی و بازسازی با در نظر گرفتن اصل بازگشت به شرایط بهتر از قبل 

در حدود 18211 میلیارد ریال تخمین زده شده است. 
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زیرساخت های محّلی
زیرساخت های محلّی مجموعه ای از زیرساخت های کوچک مقیاس و 
کم هزینه هستند که در طول زمان توسط مردم جهت رفع نیازهای محلّی 
ساخته می شوند. این زیرساخت ها متشکل از تاسیسات و سیستم هایی 
نظیر ساختمان های مذهبی و مساجد، فروشگاه های محلّی و بازارچه ها، 
درون  داده های  کارگاه ها،  تاسیسات  آب،  ذخیره ی  سازه های  چاه ها، 
روستایی و مواردی از این قبیل هستند که در سطح محلّی ساخته 
می شوند و از نظر اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی به زندگی و معیشت 
افراد جامعه مرتبط می باشند. البته این سازه ها به ندرت پیش از بروز 

بالیای طبیعی در گزارشات مقام های دولتی ثبت می شوند و بنابراین، 
در ارزیابی های بعد از بالیای طبیعی نیز مورد توجه قرار نمی گیرند و در 

نتیجه، در برنامه های بازتوانی و بازسازی ملحوظ نمی شوند.
هرچند که داده های موردنیاز از صدمه ها و خسارت های وارده به 
زیرساخت های محلّی در دسترس نمی باشد، ولی تعیین پیامدهای کلّی 
سیالب در آن ها در استان های گلستان، لرستان و خوزستان می تواند 
به زیرساخت های محلّی  وارده  کمک شایانی در تخمین صدمه های 
نماید. در جدول زیر برخی از اّطالعات پایه از استان های آسیب دیده در 

سیالب های اخیر ارائه شده است:

جدول 15: برخی اّطالعات پایه از استان های تحت تاثیر سیالب های اخیر* 

تعداد شهرهای تحت تعداد شهرهااستان
تاثیر  سیل

تعداد روستا 
تعداد روستاهای تحت تاثیر سیل)تقریبی(

راه )کیلومتر(

روستاییکل

30510005643013103گلستان

2511300096470535177لرستان

7744000117135368477خوزستان
*منبع: رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخی شاخص های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه وبودجه، 1397( و داده های مرتبط با سیالب های اخیر

تأثیر  تحت  استان ها  این  در  زیادی  روستاهای  این که  به  توجه  با 
سیالب های اخیر قرار گرفته اند، بنابراین، انتظار می رود که زیرساخت های 
باشند.  آسیب دیده  قابل توّجهی  به میزان  مناطق  این  در  نیز  محلّی 
نیازمندی های فوری بازسازی زیرساخت های محلّی شامل پاکسازی آوار 

و باز کردن معابر در سطوح محلّی است. 
به منظور حصول اطمینان از این که زیرساخت های محلّی در فرایند 
ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی  مورد توجه 
قرار می گیرند، بانک اّطالعات مرتبط باید توسعه داده شود تا داده های 
صحیح از زیرساخت های محلّی در سطوح محلّی در دسترس باشند. در 
این رابطه، هم چنین تهیه ی نقشه ی دارایی های محلّی و شناخت اهمّیت 

اجتماعی - اقتصادی این زیرساخت ها برای مردم و اقشار مختلف جامعه، 
شامل اقلّیت ها و پناهندگان می بایست مورد توجه قرار گیرد. 

با توجه به اهمّیت زیرساخت های محلّی برای بازسازی و بازتوانی 
اجتماعی و اقتصادی افرادی که تحت تاثیر سیالب قرار گرفته اند، در این 
گزارش نیازهایی شناسایی شده است که شامل ظرفّیت سازی در سطوح 
محلّی با افزایش آگاهی عمومی و مهارت ها،  توسعه ی راهکارهای مشارکتی 
و درگیر نمودن افراد جامعه و توسعه ی سازوکار الزم به منظور حمایت از 
جوامع محلّی )به خصوص جمعّیت آسیب پذیر(، ایجاد فرصت های جدید 
 )BBB( شغلی و ارتقای فناوری مناسب در راستای ساختن بهتر از قبل
می باشد. در جدول زیر خالصه ی نیازهای جوامع محلّی ارائه شده است:

جدول 16: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در هر استان

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

323.43.07361.23.43373.83.551058.410.06لرستان

23.10.2225.80.2526.70.2575.60.72گلستان

38.50.37430.4144.50.421261.20خوزستان

3853.664304.094454.23126011.98جمع کل
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)DRR( کاهش ریسک بالیای طبیعی
طبق تعریف دفتر کاهش ریسک ملل متحد )UNDRR( که پیش تر 
به عنوان راهبرد جهانی کاهش ریسک )UNISDR( شناخته می شد، 
کاهش ریسک بالیای طبیعی عبارت است از »اقدامات سیستماتیک 
برای تحلیل و مدیریّت عوامل اساسی در کاهش ریسک شامل کاهش 
معرضّیت در برابر مخاطرات، کاهش آسیب پذیری مردم و دارایی ها، 
مدیریّت خردمندانه ی زمین و محیط زیست و ارتقای آمادگی در برابر 
حوادث غیرمترقبه«. با توجه به این توصیفات، این بخش در برگیرنده ی 
ابعاد وسیعی از موضوعات مختلف بوده و بنابراین، موضوعی بین حوزه ای 
راهنماهای موجود، نظیر  به  با توجه  این گزارش،  البته در  می باشد. 
دستورالعمل های ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه ی اروپا 
و  بانک جهانی، تنها جنبه های خاصی از موضوع کاهش ریسک بالیای 
طبیعی در چارچوب مدیریّت بحران )DRM( به شرح زیر مورد توجه 

قرار داده شده است:

y  ،بررسی ساختار و مشخصات سازمانی مدیریّت ریسک و بحران
سیاست ها و قوانین حاکم بر این حوزه و ترتیبات سازمانی 

موجود؛

y  در رخداد سیالب  از  ناشی  و خسارت های  بررسی صدمه ها 
مرتبط  موسسات  دارایی های  و  زیرساخت ها  ساختمان ها،1 
با مدیریّت بحران و بررسی خدمات ارائه شده به قربانیان و 

چالش های مربوطه؛

y  معّرفی اقدامات موردنیاز برای ظرفّیت سازی به منظور بازسازی
و بازتوانی اولّیه به صورت تاب آور با رویکرد ساختن بهتر از قبل.

با توجه به اّطالعات دریافتی و گردآوری شده در این حوزه، برآورد 

شده است که سیالب های ُرخ داده در اواخر سال 1397 و اوایل سال 
1398، در مجموع در حوزه ی مدیریّت ریسک و بحران باعث ایجاد 
صدمه هایی به ارزش حدود 3654 میلیارد ریال )34.74 میلیون دالر( 

1. نظیر ایستگاه های هواشناسی، فرمانداری ها، ادارات کل و مواردی از این قبیل
2. مبنای محاسبه ی نرخ تبدیل ارز در این بخش از گزارش بر اساس نرخ 1 دالر آمریکا = 105183 ریال بوده است.

و خسارت هایی به میزان تقریبی 4887 میلیارد ریال )46.46 میلیون 
دالر( گردیده اند.2 

در نهایت، با توجه به ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بالیای طبیعی )PDNA(، مداخالت و برنامه های موردنیاز برای بازتوانی 
در مناطق آسیب دیده در بازه های زمانی کوتاه مّدت تا بلندمّدت فهرست 
گردیدند. مهم ترین برنامه های پیشنهادی در این حوزه عبارتند از ارتقای 
سیستم هشدار سریع سیالب، ظرفّیت سازی و بهبود آمادگی در سطوح 
ملّی، استانی و محلّی برای مواجهه با سیالب، تدوین و اجرای طرح های 
اقدامات عملیاتی اولّیه و واکنش اضطراری استاندارد برای سازمان های 
مختلف و انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از صدمه ها و خسارت های 

بیش تر با مدیریّت ریسک های جدید ایجاد شده توسط سیالب. 
برای بازتوانی و بازسازی اولّیه و ظرفّیت سازی برای ساختن بهتر 
از قبل در حوزه های مرتبط با موضوع کاهش ریسک بالیای طبیعی، 
اعتباراتی معادل 7750 میلیارد ریال )73.68 میلیون دالر( موردنیاز 
خواهد بود که می بایست در بازه های زمانی مختلف )بین یک تا پنج 
سال( تخصیص داده شوند. البته، با توجه به ماهّیت بین بخشی موضوع 
نیز  کاهش ریسک و مدیریّت بحران، الزم است در حوزه های دیگر 
آمادگی،  پیشگیری،  ابعاد  در  بالیای طبیعی  ریسک  مدیریّت  الگوی 
مقابله و بازسازی مورد توجه قرار گیرد که هزینه ی مترتب بر آن ها در 

اعداد ذکر شده فوق ملحوظ نشده اند.
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جدول 17: خالصه ی صدمه ها و خسارت های وارده به حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی در سه استان تحت تاثیر سیالب 

استان
مجموع )صدمات و خسارات(خساراتصدمات

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

221821.09149714.23371535.32لرستان

6546.22151814.43217220.65گلستان

7827.43187217.80265425.23خوزستان

365434.74488746.46854181.20جمع کل

جدول 18: خالصه ی نیازهای کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی

هزینه بازسازی و بازتوانی

جمع کلبلندمدتمیان مدتکوتاه مدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

113510.79248523.63413039.26775073.68

جدول 19: خالصه ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی در بازه های زمانی کوتاه مّدت تا بلندمّدت برای 
استان های هدف

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

499.44.751093.410.401817.217.28341032.42لرستان

283.752.70621.255.911032.59.821937.518.42گلستان

351.853.35770.357.321280.312.172402.522.84خوزستان

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل
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محیط زیست
در اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398، در سه استان لرستان، 
خوزستان و گلستان یکی از مخّرب ترین انواع بالیای طبیعی، یعنی 
سیل و آب گرفتگی ُرخ داد. متاسفانه، در اثر این سیالب در استان 
جنگل ها  و  مراتع  زمین های  از  هکتار   618000 حدود  لرستان 
صدمه دیدند. متعاقب این سیالب، زمین لغزش های ایجادشده، 70 
چشمه ی آبشخور طبیعی و دست ساز و 250 کیلومتر راه ارتباطی 
در مناطق تحت مدیریّت اداره ی محیط زیست متحّمل صدمه ها 
ساختمان های  کل،  اداره ی  ساختمان  بر  عالوه  شدند.  زیادی 
محیط بانی و اداره های محیط زیست، زیرساخت های موجود )نظیر 

11 پل ارتباطی در مناطق تحت مدیریّت و 3 ایستگاه سنجش 

آلودگی هوا در شهرستان های دلفان و کوهدشت و پُلدختر(، نیز 
در اثر سیالب صدمه دیدند. هم چنین، صدمه های مستقیمی به 
محل دفع پسماندهای شهر پُلدختر وارد گردید. در استان گلستان 
از زمین های پارک ملّی گلستان صدمه دید. برخی  500 هکتار 
از این صدمه ها، شامل تخریب راه های موجود در مناطق جنگلی 
)در حدود 100 کیلومتر( به دلیل زمین لغزش، تخریب پرچین های 
حفاظتی محیط بانی ها به طول 5000 متر، تخریب کامل دو واحد 
کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب آبشخورهای 
حیات وحش می باشند. عالوه بر این، در سایر مناطق حفاظت شده ی 

استان نیز 25 چشمه در قسمت های مختلف تخریب شدند. 
محل  از  بخش هایی  خوزستان  استان  شهرهای  از  بعضی  در 
در  شیرابه  نشت  رفت،  آب  زیر  کامال  شهری  پسماندهای  دفن 

پیامدهای  ِدز  شده ی  حفاظت  منطقه ی  و  ملّی  پارک  حوالی 
زیست محیطی مختلفی برجای گذاشت. به دلیل وجود مراکز تخلیه 
و انباشت زباله های روستایی، سیالب باعث انتقال زباله ها به جنگل 
و رودخانه ی ِدز و در نتیجه، انتقال آلودگی به این مناطق گردید. 
عالوه بر این، در مجاورت دروازه ی ورودی منطقه ی آزاد اروند و 
هم چنین، در رودخانه ی کارون در نزدیکی روستای سلمانه، لکه ی 
نفتی در اثر آب گرفتگی منطقه ی تخلیه ی مالچ نفتی پدید آمد 
که باعث آلودگی رودخانه ی کارون و ورودی تاالب شادگان از نهر 
سلمانه گردید. هم چنین، صدمه به دکل نفتی موجب مشکالت 

زیست محیطی بعد از سیل گردید. 
عالوه بر این، به دلیل تخریب بسیاری از سیستم های آبخیزداری، 
حجم زیادی از خاک مناطق تحت تاثیر سیالب شسته شد و به سمت 
مناطق پایین دست و پست جریان پیدا کرد. عالوه بر آوارهای ناشی 
از تخریب ساختمان ها، آب گرفتگی در مناطق شهری باعث رسوب 
گل والی در سطح شهر گردید. نکته ی حائز اهمّیت دیگر نیز چالش 
دفع پسماندهای شهری بعد از رخداد بحران در این سه استان بود 

که مدیریّت سیالب را با مشکالت مضاعفی مواجه کرد.
زیربخش های  در  زیست محیطی  صدمه های  اکثر  کل،  در 
رودخانه ها، جنگل ها، تاالب ها و گونه های جانوری بودند. جدول زیر 
صدمه های زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی عمومی در سه 
استان متاثر را نشان می دهد. هزینه ی این صدمه ها بر اساس نظرات 
متخصصان محیط زیست ارزیابی شده و روش تخمین در قسمت 

روش شناسی توضیح داده شده است. 

جدول 20: کل صدمه های زیست محیطی در سه استان 

استان
جمع کل صدمه ها

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1499.114.252لرستان

134.51.279خوزستان

59.90.570گلستان

1693.516.101جمع کل
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در این مرحله، خسارت های زیست محیطی مشاهده شده که 
تنوع زیستی  و  اکوسیستم  از  انتظار  مورد  منافع  شامل کاهش 
می باشند، اندازه گیری نشده است. در این سیالب اغلب بخش های 
افق باالیی سطح زمین که خاکی متخلخل و سرشار از مواد غذایی 
هوموس )سطحی و ارگانیک( می باشد، شسته شدند. در اثر این 
صدمه، هم چنین، پتانسیل جذب روان آب در سیالب های آتی و 
هم چنین، نرخ زادآوری گونه های جنگلی و مرتعی بومی کاهش 
خواهد یافت. عالوه بر این، به دلیل تخریب سازه های آبخیزداری و 
شّدت طغیان، شّدت جریان در آبراهه های طبیعی سرعت گرفته 

که منجر به ریشه کن شدن تعدادی از درختان ارزشمند و سایر 
نابودی  بر  این درختان، عالوه  با تخریب  گونه های گیاهی شد. 
زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد غذایی 
از سوی دیگر،  رفته است.  بین  از  نیز  از حیات وحش  بسیاری 
ورود حجم زیاد گل والی به تاالب ها منجر به از بین رفتن کارایی 
این تاالب ها در مهار سیالب های آتی شد. فزونی آب در برخی از 
مناطق باعث رشد بی رویه ی برخی از گیاهان خاص شد که این 
مساله احتمال آتش سوزی  به خصوص در فصول گرم را افزایش 

می دهند.

جدول 21: خالصه ی نیازها در حوزه محیط زیست

کوتاه مّدتاستان
)میلیارد ریال(

میان مّدت
)میلیارد ریال(

بلندمّدت
)میلیارد ریال(

جمع کل

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1072001009131612.512لرستان

918901171.112خوزستان

6941560.532گلستان

1222271140148914.156جمع کل
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معیشت
  براساس نتایج طرح آمارگیری در سال 1395 در استان گلستان، 
عمده ی  بخش  سه  در  بیش تر  و  ساله   10 شاغالن  نسبی  توزیع 
فعالّیت های اقتصادی، به ترتیب، 28/2 درصد در بخش کشاورزی، 
برآورد  خدمات  بخش  در   45/9 و  صنعت  بخش  در  درصد   26
شده است. در استان لرستان، از میان شاغالن 10 ساله و بیش تر 
23/8 درصد در بخش کشاورزی، 29/5 درصد در بخش صنعت و 
46/7 درصد در بخش خدمات فعالّیت دارند. در استان خوزستان 
نیز حدود 28/1 درصد شاغالن در بخش صنعت، 20/1 درصد در 
بخش کشاورزی و 51/8 درصد در بخش کشاورزی اشتغال دارند. 
با توجه به اثرات سیالب اخیر در بخش های کشاورزی، صنعت و 
معدن، گردشگری، قالیبافی، تعاونی، صنفی، مشاغل خانگی و سایر 
واحدهای اقتصادی، معیشت و منابع درآمد مردم تحت تاثیر قرار 

گرفته و هزینه ی صدمه های وارده در این بخش ها 14296 میلیارد 
ریال تخمین زده شده است.  

در استان لرستان بیش از 30 هزار نفر در بخش های کشاورزی، 
مشاغل  و  صنفی  تعاونی،  قالیبافی،  گردشگری،  معدن،  و  صنعت 
خانگی شغل خود را از دست داده و درآمد ازدست رفته ی ناشی از این 
حادثه در حدود 3400میلیارد ریال تخمین زده شده است. در استان 
گلستان نیز در مجموع، 17581 نفر در بخش های ذکرشده شغل 
خود را از دست داده و درآمد ازدست رفته در حدود 1887 میلیارد 
در بخش های  استان خوزستان،  در  است.  زده شده  تخمین  ریال 
کشاورزی، صنعت و معدن و مشاغل خانگی، معیشت و کسب وکار 
8700 نفر تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ازدست رفته در این بخش ها 
934 میلیارد ریال برآورد گردیده است. در جدول 1 اّطالعات مربوط 

به جمعّیت بی کار پیش و بعد از حادثه آورده شده است. 
جدول 22: وضعّیت جمعّیت بی کار پیش و بعد از حادثه

استان
جمعّیت بی کار

میزان افزایش (%)جمعّیت کل بعد از سیلجمعّیت اضافه شده در اثر سیلپیش از سیل

35789175815346050گلستان

709673173610270388لرستان

16102787021697295خوزستان

2678735801932589221مجموع

در مجموع، میزان اشتغال ازدست رفته در این 3 استان 58019 
نفر و میزان درآمد ازدست رفته 6225/78 میلیارد ریال برآورد شده 
است. بنابراین، بالفاصله بعد از سیل، تعداد جمعّیت بی کار و نرخ 
بی کاری در این استان ها به ترتیب، از 268000 نفر به 326000 نفر 

و 21 درصد افزایش یافت.
اشتغال  با  برخورد  در  اجتماعی  تعاون  و  رفاه  کار،  وزارت 
ازدست رفته رویکردهای مختلفی را پیش بینی و برنامه ریزی کرده 
است. در رویکرد اول، با استفاده از برنامه های و طرح های حمایتی 
و تشویقی، درصدی از بی کارشدگان از طریق معّرفی به شرکت های 
بیمه قادر به دریافت بیمه ی بی کاری می گردند. عالوه بر این، با 
اجرای طرح هایی از جمله، ایجاد اشتغال عمومی )نظیر الی روبی، 
و  زیرساخت ها  واحدها،  تعمیر  و  بازسازی  از گل والی،  پاک سازی 

ساختمان های عمومی( امکان پرداخت دستمزد موّقت به نیروهای 
محلّی بی کارشده با هدف ترمیم و آماده سازی اماکن عمومی در 
طرح  هم چنین،  می باشد.  قابل اجرا  کوتاه مّدت  زمانی  بازه ی  یک 
یارانه ی دستمزد برای تشویق بنگاه های اقتصادی، به منظور بازسازی 
مشاغل ازبین رفته در دستور کار قرار گرفته است. در رویکرد دوم 
احیا )بازسازی، ترمیم و نوسازی( واحدهای اقتصادی آسیب دیده بر 
اساس تخمین منابع مالی موردنیاز تحت حمایت  مالی وزارت رفاه 
قرار گرفته تا شاغالن بی کارشده در اثر وقوع سیل دوباره مشغول 
به کار شوند. این طرح که از طریق استفاده از تسهیالت بانکی و 
مشارکت دولتی انجام می پذیرد، در میان مّدت )بین یک تا دو سال( 
اجرا خواهد شد. خالصه ای از نیازهای بازتوانی در جدول زیر آورده 

شده است. 
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جدول 23: نیازهای بازتوانی

استان
نیازها

مجموعبلندمّدت* ) میلیارد ریال(میان مّدت ) میلیارد ریال(کوتاه مّدت ) میلیارد ریال(

4141--15522589لرستان

3226--8742352گلستان

13447--39239524خوزستان

20814--634914465مجموع

*اشتغال ازدست رفته نیازمند احیا در کم ترین زمان ممکن می باشد، بنابراین، نیازهای بازتوانی بلندمّدت در این بخش در نظر گرفته نشده است.
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مسایل زنان، ادغام اجتماعی و گروه های آسیب پذیر
دختران، پسران، مردان و زنان بحران را به شکل های متفاوتی تجربه 
می کنند؛ به طوری که آسیب ها و مشکالت قبلی آن ها در زمان وقوع 
از آن نمودی مضاعف پیدا می کنند.  بالیای طبیعی و در دوران بعد 
ساختارهای اجتماعی جمعّیت متاثر از بالیای طبیعی تعیین کننده ی 
در  سیل  است.  خاص  طبیعی  مخاطره  یک  اثرات  وسعت  و  ماهّیت 
استان های گلستان و لرستان منجر به مرگ 29 نفر شده است که از 
این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بودند.1 اّطالعاتی در مورد سن و دلیل 

مرگ این افراد در دسترس نیست.2 
شواهد موجود از استان های سیل زده در اسفندماه 1397 و فروردین 
1398 نشان می دهد که در بین جمعّیت آسیب دیده از این سیالب، 
دختران، پسران و زنان بیش ترین آسیب را تجربه کردند. تجزیه وتحلیل 
بیش تر این شواهد نشان می دهد که برخی از زیر گروه های اجتماعی از 
 )PWDs( افراد دارای معلولّیت ،)FHHs( جمله زنان سرپرست خانوار
و افراد سالمند بیش ترین تاثیر را از این بحران تجربه کردند.3 وضعّیت 
پیش از بحران این گروه ها، به خصوص با وجود نابرابری های جنسّیتی، 
آسیب پذیری اجتماعی را در شرایط بحران تشدید کرده و در نتیجه، 
از جمله  عادی، کاهش می یابد.  به شرایط  بازگشت  در  آن ها  توانایی 
چالش های پیش از بحران برای زنان سرپرست خانوار، می توان به کار 
خانگی تولیدی و بدون دستمزد، کمبود مشارکت در اقتصاد رسمی و نرخ 
فقر باال در مقایسه با مردان سرپرست خانوار اشاره کرد. وضعّیت افراد با 
معلولّیت، به ویژه زنان و کودکان معلول، پیش از سیالب نشانگر مشکالت 
متعّدد دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و عدم مشارکت اجتماعی 
است. داده های پیش از سیل هم چنین حاکی از برخورداری محدود از 
خدمات اجتماعی و امنّیت درآمد و هم چنین تنهایی، محرومّیت و به طور 

کلّی، عدم وجود یک سیستم مراقبت جامع از افراد مسن است. 

1. گزارش مرکز مدیریّت بحران در کارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران )PDNA(« در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398
2. داده های محدودی از مناطق و جمعّیت های متاثر از سیل وجود دارد، هم چنین، هیچ گونه منابعی برای ارزیابی دقیق تر آمار تلفات در دسترس نبود.

3. گزارش های دریافت شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 23 تیر 1398

4. برای به حداقل رساندن هم پوشانی بین این بخش و سایر فصل ها، موافقت شد سایر بخش های PDNA  نیازهای جنسّیتی مربوط به بخش خود را مشخص کند و مداخالت مورد نیاز 

مربوط به جنسیت را در گزارش های اختصاصی بخش بگنجاند. بر این اساس، مجموعه ای از سؤاالت و دستورالعمل های  اختصاصی برای هر بخش و شاخص های مرتبط تهیه شده و در مراحل 
اولیه ی ارزیابی به بخش های مربوطه ابالغ شده است.

مسئولیت های مضاعف زنان مسن، نقش آن ها را به عنوان مراقب 
کودکان و مردان سالمند خانواده، و تحرک بدنی نسبتاً محدود آن ها 

به دلیل محدودیّت های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بیش تر می کند.
درحالی که خسارت های مالی ناشی از سیالب قابل سنجش و ارزش 
مالی آن قابل  اندازه گیری است، گزارش ها نشان می دهند که گاهی اثرات 
مالی بحران بر زندگی زنان و دختران به راحتی قابل اندازه گیری نیست. 
به عنوان مثال، مخاطرات طبیعی اثرات نامحسوس و مضاعفی بر سالمت 
زنان و دختران می گذارد. این اثرات شامل مشکالت سالمت، آموزش و 
وضعّیت درآمدی آن ها می شود و اغلب دارای ابعاد نامحسوسی هم چون 
حجم کاری بیش تر، اختصاص زمان بیش تر برای کارِ خانه و رسیدگی 
به فرزندان، فرصت های کم تر و ازدست دادن منبع درآمدزایی، وابستگی 
بیش تر به درآمد مردان، ازدست رفتن روابط شغلی و اجتماعی، ضرورت 
)اجبار( به ازدواج های ناخواسته برای دسترسی به درآمد مردان، استرس 
خصوصی،  حریم  شدن  کم رنگ  سوءرفتار،  بیش تر،  روحی  آسیب  و 
کاهش امنّیت و ایمنی و در مورد دختران، مختل شدن دسترسی یا 
عدم دسترسی به آموزش و غیره است. هر چند، مشکالت فقط به این 

موضوعات محدود نمی شود. 
از آن جایی که تاثیرات جنسّیت در ارزیابی تبعات سیل و خسارت های 
واردشده به موسسات، صنایع و سیستم حمایت های اجتماعی در گزارش 
ارزیابی های بعد از بالیای طبیعی سایر بخش ها ذکر شده است،4 این 
فصل بر آسیب های سیل بر گروه های زنان سرپرست خانوار، سالمندان 
زنان  روی  هدفمند  سرمایه گذاری  می پردازد.  معلولّیت  دارای  افراد  و 
از طریق ارتقای مهارت ها و فراهم آوردن حمایت مالی با به کارگیری 
به عنوان  هدفمند  نقدی  کمک های  و  ُخرد  وام های  اعطای  طرح های 
راهبردهای موثر پیشنهاد شده است. راهبردهای پیشنهادی، هم چنین، 
گسترش خدمات مراقبت های بهداشتی و سالمتی، از جمله خدمات 
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روانی–اجتماعی و بهداشت باروری را برای جمعّیت های آسیب دیده از 
سیل در کنار برنامه ی سرمایه گذاری هدفمند پیشنهاد می نماید. این 
ارزیابی، اهمّیت این موضوع را نشان می دهد که الزم است به طیف 
کاملی از نیازهای جنسّیت-محور گروه های اجتماعی که به طور بالقّوه به 
حاشیه رانده شده اند و ممکن است طی فرایند بازتوانی هم از قلم بیفتند، 
معلولّیت  دارای  افراد  و  زنان سرپرست خانوار، سالمندان  توجه شود. 
به عنوان گروه های اصلی شناخته شده اند که نیازمند راهبردهای بازتوانی 
جنسّیت محور خاص برای بازگشت به زندگی عادی هستند. در کل، 

 39.61( ریال  میلیارد   4165.86 بخش  این  برای  بازتوانی  نیازهای 
میلیون دالر( تخمین زده شده است که ٪55 برای لرستان و ٪45 برای 
گلستان تخصیص بودجه داده خواهد شد. برنامه های پیشنهادی در زیر 
برای لرستان و گلستان قابل اجرا است. بر اساس نظر معاونت ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده، توافق شد که نیازها در مّدت 2 سال 
تأمین شود. از این رو، جدول زیر نیازهای بازیابی را به ترتیب، در دوره ی 
کوتاه مّدت و میان مّدت، به ترتیب، با اختصاص بودجه ی ٪75 و 25٪ 

طبقه بندی می کند.
جدول 24: نیازمندی های کوتاه مّدت و بلندمّدت برای بازتوانی برحسب استان

استان

نیازهای بازتوانی

جمعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

2291.2221.78--1718.4216.34572.815.45لرستان

1874.6417.82--1405.9813.37468.664.46گلستان

4165.8639.61--3121.4029.701041.479.90جمع

یکی از نگرانی های اصلی مشاهده شده در طی این ارزیابی، کمبود 
وجود  عدم  هم چنین،  و  جنسّیت  و  سن  با  شده  تفکیک  داده های 
سیستم های مؤثر برای جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها در سطح ملّی 
و محلّی بود. به منظور پرداختن به طیف وسیعی از نیازهای حاصل 
از شرایط بعد از بحران در میان گروه های نامبرده شده، این فصل با 

هدف افزایش تاب آوری، خوداتکایی و توانمندسازی کسانی است که 
بیش ترین آسیب پذیری را تجربه می کنند،  توصیه هایی را برای پاسخ 
به این نیازهای بازتوانی آن ها ارائه می کند و آسیب پذیری و نیازهای 
متفاوت زنان، دختران، پسران و مردان در هر گروه را در نظر می گیرد.
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1- مقّدمه

1-1- پیشینه

اسفندماه 1397  اواخر  زمین لغزش های  و  وقوع سیل  به دنبال 
سازمان  درخواست  به  ملل  سازمان   ،1398 ماه  فرودین  اوایل  و 
و  رخداد سیل  از  بعد  نیازهای  ارزیابی  ایران،  دولت  برنامه وبودجه 
زمین لغزش در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان را بر عهده 
 18 تا  تیرماه   11 از  ایران،  دولت  مدیریّت  با  ارزیابی  این  گرفت. 
مردادماه، ظرف مّدت شش هفته انجام پذیرفت. گروهی منتخب از 
کارشناسان آژانس های مختلف سازمان ملل و کارشناسان ایرانی با 
کمک وزارتخانه های مرتبط در 12 بخش فرایند ارزیابی صدمه ها و 
خسارت های وارده و ارائه ی راهکارهای بازسازی و بازتوانی را به انجام 
رساندند. این ارزیابی در بخش های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش، 
میراث فرهنگی و گردشگری، بخش های تولیدی مانند کشاورزی، دام 
و آبزیان، بخش های مربوط به زیرساخت ها نظیر انرژی، حمل ونقل، 
آب وفاضالب و موضوعات میان-بخشی مانند محیط زیست، اشتغال 
و معیشت، کاهش ریسک بالیای طبیعی و جنسّیت انجام گرفت. 
در این بخش ها رویکردی تلفیقی بر اساس اّطالعات دریافت شده 
از قسمت های مختلف و تجربه های بین ِسازمانی و چندبخشی تیم 

ارزیابی ارائه شده است.1 
و  آسیب ها  وضعّیت  از  موجود  اّطالعات  محدودیّت  به دلیل 
خسارت های وارده در هربخش و هم چنین، فقدان اّطالعات در مورد 
خسارت های وارده بر بخش خصوصی، آسیب ها، خسارت ها و نیازهای 
اساس،  این  بر  است.  برآورد شده  به صورت محافظه کارانه  بازتوانی 
مقدار کل صدمه ها و خسارت ها به ارزش 154672.22 میلیارد ریال 
)1470.51 میلیون دالر( و مقدار نیازهای بازسازی و بازتوانی معّرفی 
شده در این گزارش معادل 159211.82 میلیارد ریال )1513.66 
میلیون دالر( برآورد شده است که تنها بخشی از اثرات سیالب ها 
و زمین لغزش های اخیر را در بر می گیرد. در این ارزیابی هم چنین 

1. برنامه ی 5 ساله ی ششم توسعه
2. مرکز آمار ایران

3. بانک مرکزی ایران - بررسی ساالنه ی 1396

اثرات اقتصادی بحران در استان های متاثر از سیالب تجزیه وتحلیل 
شده و راهبردهای بازتوانی متنوعی بر اساس سه رکن چشم-انداز 
دولت مشتمل بر »اقتصاد مقاومتی«، »توسعه ی علم و فناوری« و 

»ارتقا و تعالی فرهنگی« ارائه شده است. 
در این فصل مروری بر مشخصات جمعّیتی، اجتماعی و اقتصادی 
ایران، وضعّیت ریسک و هم چنین، ساختار مدیریّت ریسک بالیای 
طبیعی در کشور ارائه خواهد شد. در ادامه، توضیحات مختصری در 
مورد سیالب های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 و اثرات آن، 
نحوه ی ارائه ی پاسخ به سیالب از سوی دولت و نهادهای بشردوستانه 
و نحوه ی ارزیابی نیازمندی های بعد از رخداد این بحران در ایران ارائه 
می گردد که منجر به تهیه ی این گزارش شد. در انتهای این فصل نیز 

محورهای این گزارش و فصول مختلف آن معّرفی می گردد.

1-2- ایران در یک نگاه 
در سال 1398، جمعّیت ایران 82.390 میلیون نفر برآورده شده 
که با رشد 1/24 درصدی از سال 1390 تا 1395 همراه بوده است.2 
امید به زندگی در بدو تولد در سال 1395، معادل 76 سال بوده 
است که نشان دهنده ی افزایشی معادل 21 سال از 1359 تا 1395 
می باشد. هم چنین، شاخص توسعه ی انسانی )HDI( در سال 1396، 
معادل 0/798 تعیین شده که این شاخص ایران را در رتبه ی 60 از 
189 کشور جهان قرار می دهد و از سال 1359 تا 1396 حدود 58 
درصد افزایش یافته است. متوسط دوران تحصیل و تعداد سال های 
تحصیل قابل انتظار بین سال های 1359 تا 1392 نیز به ترتیب، به 

5/7 و 6/5 سال افزایش یافته است. 
اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه ی خاورمیانه و شمال 
آفریقا می باشد که درآمد ملّی تخمینی )درآمد ناخالص ملّی با نرخ 
پایه ی فعلی( آن از حدود 6000 هزار تریلیون ریال در سال 1391 
به حدود 10300 تریلیون ریال در سال 1395 رسیده است.3 اقتصاد 
ایران بعد از چند سال رکود اقتصادی، به دنبال توافقنامه ی برجام در 
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سال 1393 بهبود یافت و حدود %3 گسترش پیدا کرد و نرخ تورم از 
29 درصد در سال 1391 به 12 درصد در سال 1396 کاهش یافت. 
بااین همه، در سال 1397 خروج آمریکا از برجام و عوامل خارجی 
ناشی از آن، منجر به محدودیّت فروش نفت، کاهش ارزش ریال و 

شوک های کالن اقتصادی در کشور شد. 
در خرداد ماه سال 1397، ارزش ریال در ظرف 12 ماه گذشته 
حدود 172 درصد کاهش یافت و در مرداد سال 1397 به باالی 
100000 ریال به ازای هر دالر افزایش یافت. این امر منجر شد تا 
نرخ تورم اندازه گیری شده در مرداد سال 1397 به 24 درصد برسد، 
نرخی که آخرین بار در سال 1392 گزارش شده بود.1 در اسفندماه 
سال 1397، نرخ تورم به 30.6 درصد رسید و برآوردها نشان دهنده ی 
کاهش 3.8 درصدی در تولید ناخالص داخلی )GDP( بوده است. 
هم چنین نرخ بی کاری نیز در آن زمان حدود 12 درصد تعیین گردید 
و احتمال کاهش بیش تر نرخ اشتغال نیز وجود دارد.2 در سه ماهه ی 
نزولی  روندی  ایران هم چنان  در  اقتصادی  نیز رشد  اول سال 98 
داشته است. در بخش تولید، رشد سالیانه ی اقتصادی در خردادماه 
1397، برابر 1.8 درصد بوده که به میزان قابل توّجهی پایین تر از رشد 
آن در مّدت مشابه سال پیش )4.6 درصد( می باشد. این کاهش رشد 
به شّدت به بخش نفت مرتبط است. در بخش غیرنفتی، رشد اقتصادی 
هم چنان به بخش خدمات )حمل ونقل، انبار کاال و ارتباطات( نسبت 
داده شده است، درحالی که بازدهی تولید برای اولین بار در 8 چارک 
گذشته کاهش یافته است )1.5- درصد، سالیانه(. با توجه به افزایش 
ابهامات در آینده اقتصاد کشور، نرخ سرمایه گذاری نیز کاهش یافته 

است )0.8 - درصد، سالیانه(.
کسری بودجه ی دولت مرکزی برای 9 ماه اول سال 1397 به 
رکورد باالی 451.1 تریلیون ریال )معادل 4 درصد تولید ناخالص 
داخلی مّدت مشابه سال 1396( رسید که این امر عمدتاً به دلیل 
کاهش 62 درصدی درآمد مورد انتظار، )کمابیش 40 درصد بیش تر 

https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview ،1. بانک جهانی
2. بانک مرکزی ایران - بررسی ساالنه ی 1396

3. بانک جهانی
https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview 4. بانک جهانی

هم چنین،  شد.  ایجاد  سال 1397(  کل  برای  مصّوب  بودجه ی  از 
افزایش کسری درآمد مالی در ادامه ی کمبود درآمدهای سال های 
پایین آمدن درآمدهای  گذشته پیرو کاهش درآمد دولت به دلیل 
نفت،  صادرات  و  اقتصادی(  فعالّیت  کاهش  نتیجه ی  )در  مالیاتی 

پیش بینی می شود.
با توجه به کاهش تولید نفت و هم چنین، به علّت سایر چالش های 
اقتصادی خارجی، پیش بینی می شود که در میان مّدت، اقتصاد تا 
فروردین 1399 دستخوش دوره ای از تورم همراه با رکود اقتصادی 
خواهد بود. هم چنین، پیش بینی شده است که اقتصاد کشور بیش از 
2 درصد در سال جاری تنزل یابد؛ پیش از این که به مسیر بازسازی 
نسبی ولو در زمینه های کوچک بازگردد. انتظار می رود که تورم در 
سال 1397 حدود 30 درصد باشد و در سال جاری با کاهش تاثیر 

بهای نرخ ارز، افزایش یابد.3 
نرخ بی کاری در فروردین-خرداد 1397 با 12.1 درصد، به رغم 
آن که کمی نسبت به مّدت مشابه سال پیش )12.6 درصد( بهبود 
داشته، هم چنان باال باقی مانده است. نرخ بی کاری مردان و زنان 
به ترتیب، 10.2 و 19.7 درصد است که حاکی از ادامه ی شکاف 
جنسّیتی در بازار کار است. بی کاری جوانان )15 تا 24 سال( در 
و  قبلی  دوره های  با  مقایسه  در  درصد   28.3 با  خردادماه 1397 
میانگین منطقه ای هم چنان باالست. نرخ مشارکت نیروی کار در سه 
ماهه ی اول سال 1397 به 41.1 درصد رسید که باالترین سطح در 
بیش از 10 سال اخیر است. نرخ مشارکت نیروی کار زنان به حدود 
19.8درصد در سال 1397 بهبود یافته است و ایران را در زمره ی 
کشورهای برتر که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار را بهبود بخشیده 

است، قرار داده است.4
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1-3- وضعّیت ریسک بالیای طبیعی در ایران

جغرافیا: ایران کشوری در جنوب غربی آسیا با کوه ها و صحراهای 

بین  در  مربع،  کیلومتر   1648000 مساحت  با  می باشد.  مختلف 

با  ایران در شمال  کشورهای جهان در رتبه ی هجدهم قرار دارد. 

کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان هم مرز است و نزدیک 

به 650 کیلومتر از مرز شمالی ایران در مجاورت ساحل جنوبی دریای 

خزر قرار گرفته است. مرزهای دیگر با ترکیه در شمال غرب و با عراق 

در غرب و جنوب شط العرب می باشد. مرزهای جنوبی کشور با خلیج 

فارس و دریای عمان با طول خط ساحلی 1770 کیلومتر است. در 

سمت شمال شرق افغانستان و ترکمنستان و در سمت جنوب شرق 
نیز پاکستان قرار گرفته اند.1

آب وهوا: وضعّیت اقلیم کشور ایران را می توان به سه بخش 

اصلی تقسیم کرد:

y  آب وهوای معتدل و بارانی با تابستان خشک در نواری باریک

در شمال؛

y آب وهوای بیابانی خشک و گرم در فالت مرکزی؛

y  آب وهوای استپ خشک و گرم که سایر مناطق کشور را

پوشش می دهند.

به غیر از مناطق ساحلی، آب وهوای کشور بسیار اقلیمی و قاّره ای 

است. بازه ی ساالنه ی اختالف دما از 22 تا 28 درجه ی سانتی  گراد 

کوه های  در  کشور  شمال  در  به ویژه  سرد،  زمستان های  می باشد. 

البرز رایج است. در دی ماه میانگین دما در شهر مشهد 2 درجه ی 

سانتی گراد و حداقل آن 25- درجه ی سانتی گراد است. سردی فالت 

ایران از کوه های البرز کم تر است. در تابستان هوای گرم به طور کلّی 

غالب است، به ویژه در مناطق با زمین های پست و دّره های محصور 

نظیر آن چه در خوزستان و لرستان دیده می شود؛ به طوری که حداکثر 

دمای روزانه اغلب از 44 درجه ی سانتی گراد فراتر می رود. 

1. علی بختیاری، گزارش کشوری: جمهوری اسالمی ایران در زمینه ی مدیریّت ریسک سوانح، 2014،
https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf

2. گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کاهش اثرات سوانح، ارائه شده در کنفرانس جهانی کاهش اثرات سوانح، 29 دی تا 3 بهمن 1384: 
www.unisdr.org/2005/mdgs-drr/national-reports/Iran-report.pdf)

دمای تابستان تا بیش از 55 درجه ی سانتی گراد نیز ثبت شده 
است.

شرقی  قسمت های  در  میلی متر   680 ساالنه،  بارش  متوسط 
و بیش از 1700 میلی متر در قسمت های غربی این دشت است. 
حوضه های شرقی و مرکزی کشور مناطق خشک هستند و با کم تر از 
200 میلی متر باران و اغلب بیابانی هستند. دشت های ساحلی خلیج 
فارس و دریای عمان در جنوب ایران دارای زمستان های معتدل و 
تابستان های بسیار مرطوب و گرم هستند. میزان بارندگی ساالنه در 

این منطقه بین 135 تا 355 میلی متر می باشد.2 
مخاطرات: ایران به میزان زیادی در معرض خطرات طبیعی 
متعّدد می باشد. قرار گرفتن در یکی از خشک ترین مناطق منجر 
به آن شده که کشور از خشکسالی های مکّرر رنج ببرد. عالوه بر 
این، سیل، آتش سوزی جنگل و طوفان شن وماسه و گردوغبار به طور 
نگرانی  البته،  تأثیر می گذارد.  بر مناطق مختلف کشور  فزاینده ای 
موقعّیت  به دلیل  ایران  می باشد.  زلزله  هم چنان خطر  ایران  اصلی 
خاص آن در سیستم کوهستانی آلپ-هیمالیا، در برابر زمین لرزه های 
روانگرایی،  سنگ ریزش،  زمین لغزش،  با  همراه  اغلب  که  بی شمار 
زمین لغزش های زیردریایی و فرونشست می باشند، بسیار آسیب پذیر 
است. زمین لرزه ی 5 دی ماه 1382 در شهر بم )با بزرگی Mw معادل 
6/6( یکی از مرگبارترین این زمین لرزه ها بود، نظیر سایر زلزله هایی 
که در طول تاریخ بارها و بارها شهرها و روستاهای ایران را تحت 
تاثیر قرار داده اند. سیزده سال پیش از این زلزله )31 خرداد 1369( 
نیز زمین لرزه ای به بزرگی 7/7 در مقیاس ریشتر در شمال ایران رخ 
داد که 40000 کشته، حدود 60000 مجروح و بیش از 400000 
و  زلزله حدود 100000 خانه  این  برجای گذاشت. در  بی خانمان 

ساختمان تجاری آسیب دید و صدها شهر و روستا تخریب شدند.
خطرات آب وهوایی مرتبط با موقعّیت قرارگیری کشور ایران شامل 
سیل، جریان واریزه و گل والی، توفان های تندری، تگرگ، گردباد، 
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یخبندان، بهمن های برفی و سایر انواع توفان ها شامل جمله وزش 
بادهای شدید موضعی و کوالک می باشد. از طرف دیگر، خشکسالی، 
بیابان زایی، آتش سوزی در مناطق جنگلی، امواج گرما، توفان های 
شن وماسه یا گردوغبار نیز از جمله ی تهدیدهای دیگر طبیعی در 
ایران می باشند.1 با در نظر گرفتن تعداد انواع بالیای طبیعی از سال 
درصد  زمین لرزه 47.2  رخداد  فراوانی  ایران،  در  تا 1393   1369
زمین لرزه  سهم  درحالی که  می باشد؛  درصد   41.5 سیل  برای  و 
در تلفات انسانی ٪92 و برای سیل تنها ٪6.5 بوده است. البته از 
نظر خسارت های اقتصادی، خشکسالی موجب ٪45.5 آسیب های 
اقتصادی شده، حال آن که سهم زلزله ٪30.4 و سهم سیل 23.7٪ 

بوده است.2

1-4- مدیرّیت ریسک بالیای طبیعی ایران
کشور ایران به واسطه مشخصات زمین شناختی و جغرافیایی مستعد 
رخداد بالیای طبیعی متعدد است. به عنوان مثال، ویژگی های رودخانه ها 
و شرایط توپوگرافیک کشور می توانند بر افزایش دامنه و شدت خسارات 
سیل در ایران تاثیر زیادی بگذارند.  بارزترین ویژگی جریانی رودخانه های 
ایران طغیانی بودن آنهاست، بدین ترتیب که تحت تاثیر رژیم بارش، 
بویژه شدت و توزیع فصلی آن، رودخانه های کشور طغیانی می شوند. 

1. اقدامات جمهوری اسالمی ایران در مورد مدیریّت ریسک سوانح: علی بختیاری؛ 1393؛ 
  https://www.adrc.asia/countryreport/IRN/2013/IRN_CR2013B.pdf)).

PreventionWeb: https://www.preventionweb.net/countries/irn/data/                                                                                                                         :2. منبع

لذا در صورتی که حریم  این رودخانه ها برای احداث سازه های مسکونی 
و غیرمسکونی رعایت نشود، طغیان آنها می تواند زیان ها و خسارات 
شدیدی را به همراه داشته باشد. همچنین بیشتر رودخانه های کشور در 
بستر کوهستانی خود در دره های عمیق و تنگ جریان پیدا می کنند و 
به دلیل وضعیت شیب در این بستر ها، سرعت جریان آب زیاد است. به 
این ترتیب نیروی فرسایش حاصل از سرعت زیاد آب، بستر و یا کناره 
رودخانه ها را به سرعت تخریب کرده و رسوبات حاصله را با خود حمل 
می کند. این پدیده همچنین می تواند باعث افزایش بار رودخانه ها بویژه 
در هنگام سیل گردد و سبب انباشت رسوبات در مناطق مسکونی و 
همچنین پشت سدها و سازه های آبی شود. در مجموع بخشی از این 
عوامل، در سال های اخیر با توجه به عدم رعایت فواصل و ضوابط الزم 
از رودخانه ها و مسیل ها، اثرات جانی و اقتصادی زیادی را در هنگام بروز 

سیل در کشور برجای گذاشته است.
همچنین با توجه به تغییرات اقلیمی و تاثیر این پدیده در افزایش 
رخدادهای اقلیمی حدی مانند بارش های سیل آسا و وقوع سیل در 
بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران، فراوانی و شدت سیالب ها در 
افزایش قابل توجه ای یافته و کشور را نسبت به این  دهه های اخیر 
پدیده بسیار آسیب پذیر کرده است. شکل )1( فراوانی وقوع سیل را در 

دهه های اخیر در کشور نشان می دهد.

 

شکل 1: فراوانی وقوع سیالب از دهه 30 تا اواخر دهه 90؛ 
آبخوانداری در سیل های اخیر کشور )1398(، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ معاونت  اثربخشی فعالیت های آبخیزداری و  )منبع: 

آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری(
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همانگونه که در این شکل مشاهده می شود از دهه 30 تعداد 7372 
مورد سیل بزرگ و کوچک در کشور روی داده است. بیشترین تعداد 
وقوع در دهه 70 بوده است. در دهه 80 این تعداد کاهش داشته و مجددا 
در دهه 90 روند افزایشی را آغاز کرده است. بر اساس گزارش سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور )1398( بخش زیادی از مناطق کشور در معرض 

سیل قرار دارند. حدود 28 درصد مساحت کشور در معرض سیل های 
قرار  با درجات مختلفی در معرض سیلخیزی  بقیه  و  شدید و طغیانی 
دارند. براساس این گزارش بخش های شمالی کشور و همچنین استان های 
ساحلی جنوب و بخش های زیادی از استان های خوزستان، لرستان و فارس 

نیز با شدت و ضعف هایی در معرض سیل قرار دارند )شکل 2(.

 

شکل 2: نقشه وضعیت شدت سیل خیزی استانهای کشور
)منبع: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1398(

همچنین براساس همین گزارش 55.9 میلیون نفر از جمعیت کشور 
در معرض سیل قرار دارند که از این میزان حدود 15 میلیون نفر در 
معرض سیل ها با شدت باال هستند. در مجموع از دهه 30 تا دهه اخیر 
)97-1390( حدود 7372 سیل بزرگ و کوچک در کشور روی داده 
و خسارات جانی و مالی زیادی را بر کشور وارد کرده است )شکل 3(. 
بیشترین تعداد سیالب های رخ داده طی این بازه زمانی در استانهای 
شمالی و استانهای واقع در دامنه جنوبی البرز روی داده اند. همچنین 

طی دهه 90 بیش از 1600 مورد سیل در کشور ثبت شده و میانگین 
خسارات هر سیل حدود 400 میلیارد ریال برآورد شده است.

تخریب گسترده بسیاری از عرصه های طبیعی از جمله جنگل ها و 
مراتع و بدون پوشش ماندن اراضی باالدست باعث می شود تا بسیاری 
از اراضی پایین دست که محل اصلی سکونتگاه های انسانی هستند 
بشدت در برابر برخی از رخدادهای طبیعی مانند سیل آسیب پذیر 

شوند.
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شکل 3: نقشه وقوع سیل در ایران از دهه 30 الی 90
)منبع: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1398(

وقوع بالیا و مخاطرات طبیعی )زلزله، طوفان و غیره( در برخی 
مناطق اجتناب ناپذیر بوده و فقط با اتخاذ روش های مدیریت صحیح 
داد. در  را کاهش  بالیای طبیعی  این  از  می  توان خسارات حاصل 
مدیریت بحران که غالب کشورهای در حال توسعه از آن استفاده 
می نمایند، پس از رخداد یک واقعه غیرمترقبه کلیه امکانات مالی 
و انسانی در منطقه بسیج شده و پرداخت خسارات و کمک رسانی 
بالعوض در کانون توجه مردم و دولت قرار می گیرد. ویژگی مهم 
و  است  حادثه  وقوع  از  قبل  اقدام  هرگونه  عدم  بحران  مدیریت 
با فروکش  اما بتدریج  انجام می شود.  از آن  تمامی فعالیت ها پس 

کردن هیجان ها و جو احساسی ناشی از وقوع بالیا پس از مدتی هم 
حمایت های مالی و هم حمایت های غیرمادی )معنوی( کاهش پیدا 
می کند )شکل 4(. این در حالی است که مرحله بازتوانی و بازسازی 
به حمایت های مالی و غیرمالی بیشتری نیاز دارد. به عبارت دیگر با 
شروع بحران ها، حمایت های معنوی و مالی در اوج خود قرار دارد، 
ولی به تدریج با ورود به مرحله بازتوانی و بازسازی از میزان این 
حمایت ها کاسته می شود. این مساله نکته مهمی است که می بایست 
موردتوجه مسئوالن نظام قرار گیرد تا امکان تسهیل بازسازی در 

مناطق آسیب دیده فراهم شود.

 

شکل 4: میزان حمایت های مالی و معنوی در طول چرخه مدیریت بحران در کشورهای در حال توسعه
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از لحاظ ساختاری مدیریت بحران در ایران از پیشینه ای نسبتا 
طوالنی برخوردار است. اولین قانون مدیریت بحران کشور در دوره 
قاجاریه تدوین شده و مربوط به آذر ماه سال 1286 شمسی می باشد. 
در این قانون مسئولیت مدیریت بحران بر عهده وزارت کشور قرار 
داده شده است. اما شاید بتوان اذعان نمود که مهمترین گام در زمینه 
اوایل قرن حاضر و  به  اثرات آن مربوط  با  مدیریت بحران و مقابله 
مرتبط با تاسیس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران با تالشهای آقای 
دکتر امیراعلم در زمان احمد شاه قاجار باشد. آقای دکتر امیراعلم با 
بهره گیری از امکانات و پشتیبانی های آستان مقدس امام رضا )ع( 
توانست این جمعیت را به منظور کمک به آسیب دیدگان سوانح، در 
راه ماندگان، افراد محروم و بیماران و معلولین تاسیس نموده و به مدت 

17 سال ریاست این موسسه غیرانتفاعی را بر عهده داشته باشد.  
از آنجایی که کشور ایران یک کشور حادثه خیز محسوب می شود، 
این  اهمیت ویژه ای داشته و  نیز  موضوع مدیریت بحران در کشور 
اهمیت پس از رخداد هر زلزله ناگوار و دلخراش بیشتر جلوه می نماید، 
به نوعی که شاهد وضع و یا اصالح قوانین و مقررات مدیریت بحران 
یا کاهش خطرپذیری زلزله پس از وقوع هر سانحه مخربی در کشور 
بوده ایم. در سال 1347 شمسی هیات دولت وقت براساس تجارب 
اقدام به تاسیس تشکیالتی تحت عنوان »هیات  زلزله بوئین زهرا، 
کمک به آسیب دیدگان« به ریاست فرمانده کل نیروهای مسلح نمود. 
اعضای این هیات عمدتاً نیروهای نظامی و لشکری بودند و جمعیت 
شیر و خورشید سرخ ایران نیز به عضویت این هیات درآمد. در سال 
1350، برابر تصویب هیات کمک به آسیب دیدگان، »سازمان امداد 
کل« در جمعیت شیر و خورشید سرخ تشکیل شد و در سال 1351 
نیز سازمان دفاع غیر نظامی در مجموعه وزارت کشور جهت ارتقا 
سطح آمادگی و ایمنی عمومی در برابر بالیای طبیعی تاسیس گردید. 
این سازمان، هماهنگ کننده بین واحدهای آتش نشانی کل کشور 
نیز محسوب می شد. در سال 1354 شمسی، سازمان آمادگی ملی 
و بسیج غیرنظامی در زیرمجموعه نخست وزیری ایجاد شد که این 
سازمان به مجموعه اقدامات پدافند غیر عامل نیز مبادرت می ورزید. 
با وقوع زلزله طبس در شهریور سال 1357 و بروز مشکالت متعددی 

در امدادرسانی به مناطق آسیب دیده، این موضوع به اثبات رسید که 
تنها با اتکا به نیروهای نظامی نمی توان مدیریت کارآمد زلزله در کشور 

را انتظار داشت.
پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی در بهمن ماه 1357، 
هیات کمک به آسیب دیدگان به دفتر نخست وزیری انتقال یافت و 
مدیریت بحران در قالب یکی از دفاتر نخست وزیری به انجام می رسید. 
همچنین سازمان دفاع غیر نظامی منحل و مسئولیت آن در اساسنامه 
بسیج مستضعفین ادغام گردید. این دفتر در زمان دفاع مقدس نیز 
کلیه امور مربوط به حوادث و سوانح غیرمترقبه را پیگیری می نمود و 
در جریان حمله رژیم بعثی به کشور، عملیات امدادرسانی را هدایت و 
هماهنگ می ساخت. در سال 1369 شمسی با رخداد زلزله رودبار و 
منجیل و براساس تجارب بدست آمده از این زلزله و همچنین با انحالل 
دفتر نخست وزیری، مسئولیت مدیریت حوادث و سوانح غیرمترقبه از 
دفتر نخست وزیری به وزارت کشور انتقال یافت و ستاد حوادث و 
سوانح غیر مترقبه وزارت کشور در زیرمجموعه معاونت هماهنگی امور 
عمرانی وزارت مربوطه ایجاد شد. کلیه امور مربوط به مدیریت بحران 
و مراحل آن از طریق این ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه صورت 

می پذیرفت. 
با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989، دهه 
1990 به نام دهه کاهش اثرات بالیای طبیعی نام گذاری شد و الزامات 
جدیدی برای کشورها شکل گرفت. این الزامات بین المللی در کنار 
تجربه زلزله رودبار، موجب شد تا کشور جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان یکی از اولین کشورهای دنیا، الیحه تشکیل کمیته ملی کاهش 
اثرات بالیای طبیعی را تقدیم مجلس نماید. مجلس شورای اسالمی، 
در نهم مرداد ماه 1370 این الیحه را از تصویب گذرانید و در 16 مرداد 
ماه همان سال این الیحه به تصویب شورای نگهبان رسید. برابر آئین 
نامه اجرائی این الیحه که در سال 1372 به تصویب هیات وزیران 

رسید، نه کمیته فرعی تخصصی شکل گرفت. 
قائنات در  و  اسفند 1375  اردبیل در  بزرگ  زلزله  با رویداد  اما 
اردیبهشت 1376، نیاز به ایجاد ساختار انسجام یافته در مورد عملیات 
امداد و نجات بیش از پیش آشکار گردید. در همان زمان مجلس 
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شورای اسالمی در حال بررسی و تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
برنامه  ماده 44  در  قانون گذار  لذا  بود،  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
سوم توسعه کشور از جمعیت هالل احمر خواست تا با هماهنگی 
نیروی مقاومت بسیج و وزارت کشور ظرف مدت یکسال، اقدام به 
تهیه طرح جامع امداد و نجات نماید و تصویب این طرح در هیات 
دولت پیش بینی شد. نهایتاً طرح جامع امداد و نجات کشور در اسفند 
81 توسط جمعیت هالل احمر به هیات دولت وقت تقدیم شد و در 
فروردین 1382 به تصویب هیات وزیران رسید. این طرح در پایان 
خرداد 1382 به دستگاههای اجرائی ابالغ گردید و از آنها خواسته 
شد تا برنامه ها و دستورالعمهای مربوطه را به وزارت کشور به عنوان 

ریاست ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه ارسال دارند. 
زلزله بم در حالی در پنجم دیماه 1382 روی داد که هنوز هیچ یک 
از شرح وظائف و برنامه های کاری ستاد حوادث و سوانح تصویب نشده 
بود. در زلزله بم، نیاز به هماهنگی بیشتر بین کلیه دستگاههای اجرائی 
و مردمی بویژه نیروهای لشکری و کشوری بیشتر به چشم می خورد. 
مقام معظم رهبری در بازدید از مناطق آسیب دیده در زلزله بم دستور 
فرمودند ستادی زیر نظر معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شود 
و پس از استقرار، امکان بکارگیری نیروهای نظامی در سوانح حسب 
اذن ایشان مقدور گردد. لذا پس از آن و در ابتدای سال 1383، ستاد 
پیشگیری و مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه در نهاد ریاست 
جمهوری و زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. همچنین 
در سال 1384 سیاستهاي کلي پیشگیري و کاهش خطرات ناشي از 
سوانح طبیعي و حوادث غیر مترقبه توسط مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصویب گردید که پس از تائید مقام معظم رهبری از سوی دفتر 
ایشان به دستگاه های مربوطه ابالغ گردید. این سیاستها که در زمره 
بحران سوانح  و مدیریت  ترین سیاست های کاهش ریسک  مترقی 
شناخته می شوند، ابعاد مختلف مدیریت بحران را در برگرفته و برای 

دستگاههای مختلف دولتی و غیر دولتی الزم االجرا می باشند.
براساس بندهای این سیاستها، در سال 1385 وزارت کشور به 
منظور هماهنگی بیشتر کلیه دستگاههای اجرائی در زمینه مدیریت 
بحران و اصالح ساختار مدیریت سوانح، پیشنهادی را در خصوص 

تشکیل سازمان مدیریت بحران به عنوان یکی از معاونتهای وزیر کشور 
مطرح نمود و برای تائید از طریق هیات دولت در تاریخ 85/8/7 به 
مجلس شورای اسالمی ارسال نمود. این طرح در دی ماه 1386 از 
تصویب مجلس شورای اسالمی گذشت و در اوایل سال 1387 پس از 
تایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور ابالغ گردید و مقرر شد به 
صورت آزمایشی در پنج سال به اجرا گذاشته شود. بعد از چند دوره 
تمدید قانون مذکور، سرانجام در سال 1398 با اعمال اصالحاتی در 
مفاد این قانون بخصوص در حوزه وظایف دستگاههای مختلف، قانون 
سازمان مدیریت بحران کشور در مجلس شورای اسالمی و شورای 
نگهبان به تصویب رسید و توسط رییس جمهور به دستگاههای ذیربط 

ابالغ گردید.
موجود،  مقررات  و  قوانین  طبق  حاضر  حال  در  ترتیب  بدین 
برنامه ریزی  در حوزه  اصلی  بحران کشور مسئول  مدیریت  سازمان 
و هماهنگی فعالّیت های مرتبط با کاهش ریسک بالیای طبیعی در 
ایران می باشد. این سازمان یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت 
کشور است که رییس آن معاون وزیر کشور محسوب می گردد. از نظر 
ساختاری، این سازمان دارای معاونت امور بازسازی و بازتوانی، معاونت 
امور آمادگی و مقابله و معاونت امور پیش بینی و پیشگیری است. 
معاونت امور بازسازی و بازتوانی شامل سه دفتر بیمه، ارزیابی و برآورد 
خسارت، دفتر هماهنگی امور بازسازی و بازتوانی و دفتر فنی نظارت 
بر استاندارد و مقاوم سازی است. معاونت پیش بینی و پیشگیری نیز 
دارای سه دفتر با عنوان دفتر امور پیش بینی و هشدار، دفتر هماهنگی 
امور پیشگیری و کاهش آثار سوانح و نظارت بر عملکرد دستگاه های 
اجرایی و دفتر مدیریت برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی و دبیرخانه 
امور شوراها )شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور( 
است. معاونت امور آمادگی و مقابله نیز دارای چهار دفتر هماهنگی امور 
مقابله، دفتر هماهنگی امور آمادگی، دفتر هماهنگی نیروهای مسلح، 

مدیریت هماهنگی تشکل های مردم نهاد است )شکل 5(
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در سطوح استانی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران کشور، اداره ی کل مدیریّت بحران استان مسئولّیت اصلی را در 
حوزه ی مدیریّت ریسک و بالیای طبیعی بر عهده دارد. به همین ترتیب، 
در سطوح شهرستان نیز این مسئولّیت به فرمانداری ها واگذار شده است. 
البته، دیگر دستگاه های اجرایی کشور نیز نقش ها و مسئولّیت های مختلفی 

را در زمینه ی کاهش ریسک و مدیریّت بالیای طبیعی در سطوح مختلف 
بر عهده دارند که این وظایف در قالب کارگروه های تخّصصی مختلفی زیر 
نظر سازمان مدیریّت بحران کشور تعریف شده اند و وظایف هر کارگروه 
در قالب دستورالعمل های اجرایی ابالغ شده است. در شکل 6 سلسله  

مراتب مدیریّت بحران در ایران نمایش داده شده است. 

 

شکل 5: ساختار سازمانی مدیریت بحران )مرجع: سایت سازمان مدیریت بحران کشور(

 

شکل 6: سلسله مراتب مدیریّت بحران در ایران

الزم به ذکر است که در بندهای مختلف برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
بر  نیز   )1396 -1400( ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
مدیریت بالیا و سوانح تاکید شده است که از مهمترین آنها می توان به 

مواد قانونی زیر اشاره کرد:

y  معرض در  روستاهای  شناسایی   :8 ماده  )الف(  بند   8 جزء   
این  ایمن سازی  خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای 
سکونتگاه ها با همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت مردم و 
نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد )%30( روستاهای 
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در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن سازی شوند؛

y  ماده 77: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران به منظور
افزایش ضریب ایمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش 
خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در 

قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
1. کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و 

ظرفیت های مردمی و افزایش مشارکت های اجتماعی مردم؛
اقدامات  هدف  با  کشور  نجات  و  امداد  شبکه  تقویت  و  توسعه   .2
پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح 

کشور؛
3. افزایش آگاهی های عمومی به ویژه آموزش های همگانی جهت 
کاهش خطرپذیری و افزایش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح؛

1. سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )1400-1396(، سازمان برنامه و بودجه

4. در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، 
نیم درصد )% 0/5( مندرج در ماده )163( قانون امور گمرکی به یک 
درصد )%1( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در 

قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل احمر قرار می گیرد.

y  ماده 78: دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و
حمایت از اقشار آسیب پذیر و بسط پوشش های امدادی، حمایتی 
و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به 
طراحی و اجرای برنامه های الزم اقدام و گزارش پیشرفت کار را 

هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند.
در سند برنامه ششم توسعه )1400- 1396( همچنین اهداف کلی، 
راهبردها و سیاست ها و اقدامات اساسی در خصوص مدیریت بحران مطرح 

شده است )جدول 1 و 2( )سازمان برنامه و بودجه، 1396(:1

جدول 1: اهداف کلی و راهبردهای مدیریت سوانح و بحران

راهبردهای دستیابی به هدف کلی اهداف کلی ردیف

اجرای سیاست های پیشگیرانه برای کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح 1

اجرای سیاست های پیشگیرانه برای کاهش خطرپذیری ناشی از حوادث و سوانح افزایش پوشش خدمات امداد و نجات حوادث و سوانح کشور 2

ارتقاء کارایی و اثربخشی مداخالت امداد و نجات در حوادث و سوانح حضور سریع و به موقع و موثر عوامل امدادی هنگام بروز حوادث و سوانح 3

ارتقاء کارایی و اثربخشی مداخالت امداد و نجات ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده به بازماندگان حوادث و سوانح 4

جدول2: راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی

اقدام اساسی سیاست ها راهبرد ردیف

ارائه آموزش های همگانی به جامعه هدف
ارائه آموزش های تخصصی به امدادگران

اجرایی شدن دستورالعمل های مقاوم سازی سکونت گاه ها
توزیع اقالم امدادی بین آسیب دیدگان

راه اندازی پایگاه های امداد و نجات
بازگرداندن افراد آسیب دیده از حوادث و سوانح به خانواده

ارتقای ارائه آموزش های همگانی
توسعه ارائه آموزش های تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران

ارتقای مقاومت سکونتگاه ها و اماکن کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط با تاکید بر مقاوم 
سازی تاسیسات زیربنایی و ساختمان ها 

تامین اقالم 22 گانه امدادی متناسب با جمعیت کل کشور
پوشش پایگاه های امداد و نجات متناسب با کل جمعیت کشور

ارتقاء سطح آگاهی در مورد استراتژی های پیشگیرانه و روش های ساخت و ساز در میان شهروندان 
ارتقاء فرایند بازپیوند خانواده بعد از بروز حوادث و سوانح

اجرای سیاست های 
پیشگیرانه برای کاهش 
خطرپذیری ناشی از 

حوادث و سوانح

1

انجام عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای بین المللی و ملی
اجرای عملیات امداد و نجات توسط تیم های واکنش سریع

ارائه خدمات درمان اضطراری به آسیب دیدگان 
انجام عملیات امداد و نجات در حداقل زمان ممکن

تدوین فرایند عملیات امداد و نجات بر اساس استاندارهای ملی و بین المللی
تاسیس و راه اندازی پایگاه های جدید امداد و نجات بر حسب استانداردهای تدوین شده 

ساماندهی و ارتقا کیفی و کمی تیم های واکنش سریع
ارائه خدمات حمایتی )توانبخشی، درمان اضطراری و روانی(

تاکید بر برگزاری مانورهای آمادگی امداد و نجات
کاهش زمان پاسخگویی

ارتقای کارایی و 
اثربخشی خدمات امداد 

و نجات و حوادث و 
سوانح

2

توزیع اقالم امدادی بین آسیب دیدگان حوادث و سوانح 
انجام عملیات امداد و نجات براساس استانداردهای بین المللی و ملی

راه اندازی پایگاه های امداد و نجات در کل کشور براساس نیاز

پوشش پایگاههای امداد و نجات متناسب با کل جمعیت
تامین اقالم 22 گانه امدادی متناسب با جمعیت کشور

انجام عملیات امداد و نجات بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی 
ارتقای کمی و کیفی بسته خدمات امداد و نجات

ارائه خدمات با کیفیت 
قابل ارائه به بازماندگان 

حوادث و سوانح
3

انجام تکالیف در خصوص کلیه سوانح و حوادث توسط دستگاه 
اجرایی ذیربط

احصای کلیه سوانح و حوادث کشور
تعیین تکلیف برای دستگاههای مرتبط با امداد و نجات در خصوص سوانح و حوادث

تعیین متولی برای انواع 
سوانح و حوادث کشور 4
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1-5- شرح وضعّیت بحران ناشی از سیالب
در اواخر اسفندماه 1397 و فروردین ماه 1398 ، ایران در طی 
دو هفته، 3 موج عمده ی باران و سیل را تجربه نمود، به شکلی 
که چنین وضعّیتی معموالً یک بار در هر صد سال رخ می دهد. 
بر اساس میزان بارندگی های ثبت شده، در برخی از استان ها در 
یک روز 70 درصد بارندگی ساالنه ثبت شده است. بنابر گفته های 
مقام های دولتی، 140 رودخانه طغیان کرده و 25 استان از 31 
استان را متاثر نمود. در روزهای اولّیه ی بعد از حادثه، ساکنان 
روستاهای متاثر از حادثه سرپناهی نداشته و دسترسی به آب 
آشامیدنی سالم بسیار محدود بوده است. هم چنین، اکثر خانواده ها 
اسباب زندگی و معیشت خود را از دست داده و دانش آموزان 
از رفتن به مدرسه باز مانده اند. به دلیل تخریب زیرساخت های 
عمومی، دسترسی مردم به مراکز درمانی نیز دشوار بوده است. 

1. منبع:
Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN 

AND KHUZESTAN PROVINCE

هم چنین، امکانات الزم برای اسکان اضطراری 270000 نفر در 
نیز  و...  مدارس  مساجد،  نظیر  آسیب ندیده  عمومی  مکان های 

چندان فراهم نبوده است.1 
بسیار  خصوصی  و  عمومی  امالک  زیرساخت ها،  تخریب 
گسترده بوده است. بیش از 10 میلیون نفر در این حادثه تحت 
تاثیر قرار گرفتند که یک میلیون نفر از این جمعّیت را پناهندگان 
سازمان  اعالم  اساس  بر  می دهند.  تشکیل  غیرایرانی  افراد  و 
مدیریّت بحران کشور، در اثر این سیالب 78 نفر جان خود را از 
دست داده و 1140 زخمی و بیش از 365 هزار نفر آواره شدند. 
در فروردین ماه، حدود 2 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه 
نیاز داشته که در این میان حدود 500000 نفر از زنان در سن 
باروری با نیازهای خاص سالمتی بودند که از این تعداد 7125 

نفر زن باردار بوده اند.

 

شکل 7: نقشه ی استان های تحت تاثیر سیالب، 
)UNOCHA, I.R. Iran Flood Response Plan, April 2019 :منبع(
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در جدول زیر خالصه ای از وضعّیت مناطق آسیب دیده، تلفات، افراد تحت تاثیر و صدمه ها و خسارت های این سیالب ها ارائه گردیده است:

جدول 3: اّطالعات جمع آوری شده از جمعّیت تحت تاثیر سیالب و زمین لغزش در سطح استان 
)UNOCHA :منبع(

تلفات انسانی )نفر( روستاهای آسیب دیده
)تعداد(

جمعّیت تحت تاثیر سیالب و 
زمین لغزش )نفر( استان ردیف

8 500 300000 1 گلستان 1

15 1800 1100000 2 لرستان 2

6 300 400000 خوزستان 3

29 2600 1800000 جمع

1. این تعداد بر اساس تخمین انجام شده از جمعّیت ساکن در محدوده ی تحت تاثیر سیالب و به صورت تقریبی برآورد شده است.
2. 1400 روستا در استان لرستان تحت تاثیر سیالب بوده اند که نزدیک به %68 کل روستاها در این استان را شامل می شود. با توجه به این که روستاها نسبت به شهرها بیش تر در معرض 

سیالب قرار دارند، به صورت تقریبی برآورد شده است که جمعّیتی معادل 1.1 میلیون نفر در این استان تحت تاثیر قرار گرفته باشند.
3. منبع:

Norwegian Refugee Council; IRAN FLOODS: RAPID NEEDS ASSESSMENT APRIL 2019 in GOLESTAN, KERMANSHAH, LORESTAN AND 
KHUZESTAN PROVINCE

گلستان
در استان گلستان، بارش های سیل آسا از 29 اسفند 1397 آغاز 
گردید که منجر به آواره شدن هزاران نفر از مردم این استان گردید. 
بسیاری از زمین های کشاورزی از بین رفته و بخش قابل توّجهی از سایر 
منابع کسب درآمد مردم و زیرساخت های عمومی نظیر راه ها، مدارس، 
مناطق  از  برخی  در  هم چنین،  گردیدند.  تخریب  و...  درمانی  مراکز 
دسترسی به آب آشامیدنی سالم محدود شده بود. از جمله ی مناطق 
آسیب دیده می توان به آق قال و گمیشان اشاره نمود. بنابر گزارش-های 
دریافتی تا 21 فروردین 1398 چندین روستا و مناطق مهم گمیشان 
هم چنان زیر آب بوده اند. در استان گلستان حدود 30000 پناهنده ی 
افغان نیز زندگی می کنند که 3000 نفر از آن ها حضور غیرقانونی دارند. 
تعداد زیادی از پناهندگان افغانستانی تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند و 
جابه جا گردیدند، البته همگی کمک های اضطراری اولّیه دریافت نمودند. 

لرستان
در استان لرستان، اکثر شهرها تحت تاثیر سیل قرار گرفته که از 
جمله ی آن ها می توان به معموالن، دورود، خرم آباد، پُلدختر و ویسیان 
متر  از 400  خرم آباد  رودخانه ی  در  آب  جریان  سرعت  نمود.  اشاره 
مکعب در ثانیه به 700 متر مکعب در ثانیه و هم چنین، سرعت آب در 

رودخانه ی تیره واقع در دورود از 380 متر مکعب در ثانیه به 550 متر 
مکعب در ثانیه افزایش پیدا کرده بود. اگرچه در پی هشدار و تخلیه ی 
مناطق روستایی، تلفات کاهش پیدا کرد، اما بااین همه 15 نفر از مردم 
این استان جان خود را از دست داده و حدود 256 نفر دچار مصدومّیت 
شدند. با توجه به این که بسیاری از مردم در پی هشدار سیل مجبور به 
ترک سریع خانه های خود گردیدند، امکان تخلیه ی وسایل منازل مهیا 
نبود و بنابراین، خسارت مالی بسیار گسترده و قابل توّجهی به مردم وارد 

شد.3 
در استان لرستان تعداد 3260 شغل که 7 درصد از کل مشاغل 
را تشکیل می دهد از بین رفت که 70 درصد این مشاغل ازدست رفته 
متعلّق به شهرستان پُلدختر می باشد. هم چنین، گذشته از خسارت 
مالی، بیش از 46000 خانوار به طور مستقیم در اثر سیل در لرستان 

آسیب دیدند. 
خوزستان

به دلیل بارش های سنگین در کوه های زاگرس، رودخانه های ِدز و 
کرخه طغیان نمودند و دبی آب ورودی به سد کرخه و سد ِدز، که 
مخزن آن ها در استان خوزستان واقع است، به حدود 8400 متر مکعب 
بر ثانیه رسید. وقتی که گنجایش سدها به حداکثر ظرفّیت خود نزدیک 
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شد، وزارت نیرو تصمیم به آزادسازی آب مخازن سدها گرفت. به منظور 
جلوگیری از بروز فاجعه، دریچه های سد کرخه که کمابیش تا حد نهایی 
ظرفّیت اش پر شده بود، باز شدند تا آب اضافی تخلیه شود. در هفته ی 
سوم فروردین ماه، حدود 200 روستا تخلیه شدند و 46000 نفر به 
مکان های اسکان اضطراری منتقل گردیدند. هم چنین، طبق گزارش 
یک  از  بیمار  اهواز 110  شهر  در  نمونه،  به عنوان  دولت،  خبرگزاری 
بیمارستان روانی تخلیه گردیدند. در مجموع 6 شهر و 210 روستا زیر 
آب رفتند.1  تولید نفت در این استان غنی از نفت که محل قرارگیری 
منابع نفتی آزادگان و یادآوران می باشد، کاهش یافت. حدود ده ها چاه 
نفت به دلیل سیالب های شدید، تعطیل شدند که این موضوع باعث 
کاهش تولید حدود 15000 تا 20000 بشکه نفت خام در روز گردید.2

استان های گلستان، خوزستان،  در  در مجموع، صدمه  سیالب ها 
مازندران و لرستان بیش تر از سایر استان ها بوده است و حدود 76% 

صدمه های کل را شامل می شوند.3

1-6- اقدامات دولت و نهادهای بشردوستانه4 
دولت از طریق جمعّیت هالل احمر ایران و جوامع محلّی به جمعّیت 
آسیب دیده از سیل کمک رسانی کرده که این کمک ها در روزهای اولّیه ی 
بعد از حادثه به صورت کمک های نقدی بالعوض و تامین مایحتاج اولّیه 

زندگی به مردم آسیب دیده بوده است.
در استان گلستان، دولت 4600 میلیارد ریال )حدود 41 میلیون 
دالر( برای کمک به مسکن اختصاص داده است و تاکنون متقاضیان، 
1926 کمک هزینه ی مسکن به ارزش 71 میلیارد ریال)حدود 624 هزار 
دالر( دریافت کرده اند و پیش-بینی می شود این عدد به 100 میلیارد 
ریال )حدود 891 هزار دالر( برسد. ساخت 20000 واحد مسکونی در 
آق قال نیز آغاز شده است. هم چنین، کشاورزان کمک های مالی به 

1. منبع:
https://www.presstv.com/Detail/2019/04/12/593234/Iran-flood-oil-khuzestan-zanganeh-output; https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Iran_ 
floods#Khuzestan

https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-floods/iran-closes-oil-wells-in-flood-hit-khuzestan-province-output-drops-idUSKCN1RT0YT  :2. منبع
https://iranintl.com/en/iran/flood-damage-iran-initial-report                   :3. منبع
 UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 15 MAY 2019 4. منبع:          
UN OCHA FLASH UPDATE IRAN dated 01 JUNE 2019 5. منبع:          

ارزش 140 میلیارد ریال )حدود 1.2 میلیون دالر( دریافت نموده-اند. 
وزارت آموزش وپرورش 52 کانکس )واحدهای پیش ساخته( را برای 
مدارس موّقت توزیع کرده و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار دالر( 
برای نوسازي سیستم های گرمایش مدارسی که در اثر سیالب ها آسیب 

دیدند، اختصاص داده است.
در استان لرستان پرداخت بیمه ی بی کاری برای افرادی که شغل 
خود را در اثر سیل از دست داده اند، آغاز شده است. هم چنین، فرمانداری 
این استان تعداد 4000 نفر از افراد خانواده های متاثر از سیل را برای 
است.  کرده  استخدام  ماه،   4 به مّدت  آسیب دیده  خانه های  بازسازی 
خانواده های تحت تاثیر سیل 160 میلیارد ریال )حدود 1.4 میلیون 
دالر( کمک هزینه دریافت نمود ه اند. 4500 درخواست برای کمک های 
بالعوض مسکن اضافی به بانک ها ارجاع شده که از این تعداد 1100 
پرونده مصّوب شده است. بنیاد مسکن اصفهان و بنیاد مسکن اردبیل به 
ترتیب، 4250 و 1100 واحد مسکونی را در پُلدختر بازسازی می کنند 
و هم چنین، سپاه پاسداران در فرایند بازسازی 250 واحد مسکونی 
همکاری خواهد داشت. وزارت آموزش وپرورش نیز 100 کانکس را برای 
مدارس موّقت توزیع کرده است و 50 میلیارد ریال )حدود 446 هزار 
دالر(  برای نوسازی سیستم های گرمایشی مدارس که در اثر سیالب ها 
تحت تأثیر قرار گرفته اند، اختصاص داده است. هم چنین، دولت 24000 
کتاب آموزشی در این استان توزیع کرده است. در استان خوزستان نیز 
کمک هزینه ای به میزان 9260 میلیارد ریال )حدود 82 میلیون دالر( 
در بخش کشاورزی تخصیص داده شده است که طبق اعالم مقام های 

دولتی، نیمی از آن تاکنون پرداخت شده است.5 
همان طور که ذکر شد، استان های لرستان، گلستان، خوزستان و 
ایالم بیش تر تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند. سازمان ملل کمک های 
بشردوستانه ای را برای 115000 نفر از اقشار آسیب پذیر جوامعی که 
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تحت تاثیر سیالب در این استان ها قرار گرفته بودند، در نظر گرفت که از 
این تعداد 33325 نفر در استان لرستان، 14589 نفر در استان گلستان، 
61000 نفر خوزستان و 6727 نفر در استان ایالم ساکن بودند. هزینه 
برآورد شده این طرح در حدود 25 میلیون دالر می باشد. در چهار استان 
مازندران، گلستان، خوزستان و لرستان، خانوارها و واحدهای تجاری 
به مّدت 30 الی 45 روز از پرداخت صورت حساب گاز معاف هستند. 
هم چنین، سهمیه ی 5 درصدی برای دانش آموزان مناطق تحت تاثیر 
سیالب ها برای شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها در نظر گرفته 

شده است. به عالوه، دانشجویان می توانند برای دریافت وام اقدام کنند.
امدادی  سازمان های  گزارشات  طبق  آب وفاضالب،  بخش  در 
بین المللی و شورای پناهندگان نروژ )NRC( کمک های مختلفی شامل 
1200 بسته ی بهداشتی در 28 روستای درگیر سیل استان لرستان، 
117 بسته در چهار روستا، 227 بسته بین کودکان و 500 بسته در 
شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است. در 
مجموع 2750 نفر در استان های گلستان، کرمانشاه، و بلوچستان این 
کمک ها را دریافت نمودند. هم چنین، از میان برنامه های حمایتی این 
بخش، می توان به تامین چهار دستگاه پمپ لجن کش در استان های 
خوزستان و گلستان اشاره نمود. هم چنین، کمک هایی توسط شورای 
پناهندگان نروژ، شامل 2600 سرویس آشپزخانه و 2500 قلم کاالی 
غیرخوراکی در بخش سرپناه به آسیب دیدگان لرستان ارائه شده است. 
این موسسه اهدای 2300 کارت هدیه )هریک به ارزش 15 میلیون 

ریال( را نیز در استان لرستان در تیرماه برنامه ریزی نموده بود.
موسسه ی حمایت از کودکان نیز کمک هایی را به جمعّیت هالل 
احمر ایران در شهرستان پُلدختر در استان لرستان در جهت آموزش 
آسیب دیده  مناطق  در  آسیب پذیر  جمعّیت  تشخیص  برای  مهارت 
به منظور اطمینان از اعزام به موقع و موثر آن ها به مراکز درمانی ارائه 
نمود. افراد آموزش دیده در قالب تیم های حمایتی روان شناختی به 
پُلدختر اعزام شدند. عالوه بر این، یونیسف مذاکراتی را با وزارت امور 
خارجه برای ارائه پشتیبانی روان شناختی در مدارس واقع در مناطق 

آسیب دیده از سیالب، انجام داد.

 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/int-l-contributions-iranians-flood-hit-people-glance :1. منبع

اواخر  از  به سازمان ملل متحد،  وابسته  نهادهای  به جز دولت و 
خردادماه 1398، جمعّیت های هالل احمر و صلیب سرخ، سازمان های 
بشردوستانه ی بین المللی و بخش خصوصی داخل و خارج از کشور 
نیز کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به مناطق آسیب دیده اهدا 
کمک های  ارائه کننده ی  کشورهای  و  سازمان ها  میان  از  نمودند. 
انسان دوستانه می توان به جمعّیت های هالل احمر و صلیب سرخ، 
وزرات وضعّیت های اضطراری ارمنستان، دولت های روسیه، آذربایجان، 
ژاپن )از طریق جایکا(، هند، شورای مشورتی سازمان های اسالمی 
مالزی، چین، پاکستان، عمان، گرجستان، آلمان )از طریق صلیب سرخ 
آلمان(، اسلواکی، انگلستان، ایتالیا، اتریش، فرانسه، کویت و سوییس 

اشاره نمود. 1

1-7- ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی
روند ارزیابی و روش شناسی

بانک  اروپا،  اتحادیه ی  توسط  ارائه شده  روش  از  گزارش  این  در 
بالیای  از  بعد  نیازهای  ارزیابی  برای  متحد  ملل  سازمان  و  جهانی 
طبیعی استفاده شده است. این روش به طور گسترده ای توسط دولت ها 
برای ارزیابی آسیب های ناشی از بالیای طبیعی، برآورد خسارت ها و 
تعیین نیازهای بازتوانی مورد استفاده قرار می گیرد. این ارزیابی در 
ایران با کارگاهی دو روزه با حضور افرادی از وزارتخانه های مختلف 
و آژانس های سازمان ملل برای مروری بر این روش و اتخاذ الگوهای 
دریافت اّطالعات موردنیاز برای ارزیابی آغاز شد که حدود 200 نفر 
از نماینده های دولت و وزارتخانه های مختلف در این کارگاه حضور 
داشتند. بعد از این کارگاه دو روزه، سه هفته برای جمع آوری اّطالعات 
موردنیاز و برآورد آسیب ها و خسارت های هر بخش توسط استان ها، 

اختصاص داده شد.
و  مختلف  وزارتخانه های  از  نمایندگانی  حضور  با  دوم  کارگاه 
آژانس های سازمان ملل در بخش های مختلف به منظور تهیه گزارش، 
بررسی شکاف های اّطالعاتی و رسیدگی به مسائل میان بخشی برگزار 
بهبود  برای  راه  نقشه ی  مورد  در  مذاکره  بستر  کارگاه  این  که  شد 
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ارزیابی های آینده فراهم نمود.  انجام  برای  وضعّیت و درس هایی را 
نسخه ی اولّیه ی گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بالیای طبیعی در 13 مردادماه به سازمان برنامه وبودجه تحویل داده 
شد. بعد از دریافت نظرات از سازمان برنامه وبودجه، نسخه ی نهایی 
گزارش جهت تایید وزارتخانه های ذیربط در تاریخ 24 مردادماه سال 

1398 به سازمان برنامه وبودجه تحویل داده شد. 
ارزیابی نیازهای بعد از حادثه به سرپرستی سازمان برنامه وبودجه ی 
دولت ایران و با همکاری نزدیک سازمان مدیریّت بحران، وزارت کشور 
و دولت ایران انجام شد. این ارزیابی توسط وزارتخانه های مختلف با 
مقام های  و  اداره ها  توسط  انجام شده  برآوردهای  و  اّطالعات  به  اتکا 
ذیربط استان های آسیب دیده انجام گرفته است. هم چنین، آژانس های 
سازمان ملل متحد در ایران پشتیبانی الزم را از اقدامات وزارتخانه های 
 )UNDP( مربوطه به عمل آوردند و دفتر برنامه ی عمران ملل متحد

تسهیالت الزم را جهت تهیه ی گزارش های هر بخش ارائه نمود.
که  خوزستان  و  لرستان  گلستان،  استان  سه  در  ارزیابی  این 
بیش ترین آسیب را در سیل اخیر تجربه نموده بودند و برای 10 حوزه 
از 12 حوزه ی مرتبط، انجام گرفت )در حوزه سالمت به دلیل عدم 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز، نیازسنجی انجام نشد(. برای سه بخش 
کشاورزی، جنسّیت و آموزش، صدمه ها و خسارت ها در زمان تهیه ی 
از بالیای طبیعی  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  گزارش 
بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  بنابراین،  نبود.  )PDNA( در دسترس 
برای استان خوزستان در این سه بخش برآورد نشده است. دامنه ی 
جغرافیایی و بخش های نیازمند ارزیابی توسط سازمان برنامه وبودجه 
بخش های  برای  کاری  گروه  براین اساس، 12  تأیید شد.  و  تصویب 
موردنظر با حضور نمایندگانی از وزارتخانه-های مختلف و نمایندگان 

آژانس های سازمان ملل تشکیل گردید. 

y  این ارزیابی شامل یک فرایند ارزیابی پنج مرحله ای به شرح
زیر می باشد:

y  جمع آوری داده های پیش از حادثه برای مقایسه با شرایط
بعد از حادثه؛

y  و صدمه ها  برآورد  به همراه  حادثه  اثرات  تجزیه وتحلیل 
خسارت ها برای هر بخش؛

y ارزیابی پیامدهای سیل اخیر در هر بخش؛

y برآورد نیازهای بازتوانی و بازسازی در هر بخش؛
انجام  پیشنهاد  به منظور  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای  ارائه ی 

مداخالت مناسب، و اجرای ترتیبات الزم در هر بخش.
عالوه بر ارزیابی صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی، 
تالش شده است تا در هر بخش موضوعات میان-بخشی نیز بررسی 
شوند که این موضوعات شامل مسائل جنسّیتی، پرداختن به ریسک 

بالیای طبیعی و پایداری محیط زیست می باشد.
از صدمه ها، خسارت ها و  ناشی  در بیش تر بخش ها، هزینه های 
و  جایگزینی  هزینه ی  برآورد  به منظور  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
تعمیر زیرساخت های آسیب دیده نیز تعیین گردیده است. هم چنین، 
خسارت های وارده به بخش های تولیدی شامل درآمِد ازدست رفته و 
هزینه های مربوط به عملیات های اجرایی در بخش خدمات نیز برآورد 
شده است. در نهایت، جمع کل هزینه های صدمات و خسارات وارده 
در تمامی بخش ها برای هر سه استان محاسبه شده است. در برآورد 
نیازهای بازتوانی و بازسازی، هزینه های اضافی مربوط به جایگزینی 
تجهیزات و زیرساخت های آسیب دیده، به شکل تاب آور در بالیای 

طبیعی در نظر گرفته شده است.
ریسک  سطح  به  توجه  با  بخش  هر  در  اضافی  هزینه های  این 
قابل قبول و منابع قابل تخصیص برای دستگاه های عضو هر بخش 
و هم چنین، اصول ساختن بهتر از قبل )BBB( متفاوت می باشد. 
مضاعف  برآورد  از  جلوگیری  به منظور  الزم  بررسی های  نهایت،  در 
هزینه های مربوط به صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی 
در بین بخش ها نیز انجام گرفته است. هم چنین، هزینه های مربوط 
به صدمه ها و خسارت ها بر اساس اّطالعات کیفی موجود در منابع 
اّطالعاتی مختلف به منظور برآورد تبعات اقتصادی در سطح استان نیز 
برآورد شده است. در این ارزیابی هم چنین تالش شد تا راهبردهای 
اصلی برای هدایت برنامه های بازسازی و بازتوانی در بخش های مورد 

بررسی ارئه گردد. 
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محدودیّت ها
ارزیابی صدمه ها و خسارت ها توسط تیم ارزیاب هر بخش بر اساس 
با توجه به این که اّطالعات هر  انجام گرفته است.  اّطالعات موجود 
هر  در  بنابراین،  شده،  گردآوری  دوهفته ای  زمانی  بازه ی  در  استان 
بخش اّطالعات صدمه ها ممکن است به دلیل برداشت  داده به صورت 
مستقل دارای تفاوت باشد. هم چنین، امکان بازدید میدانی به منظور 
صّحت سنجی اّطالعات نیز فراهم نبوده است. در نهایت، این ارزیابی 
نظرات  و  مختلف  بخش های  در  اّطالعات جمع آوری شده  اساس  بر 
کارشناسان مختلف دیدگاهی تلفیقی را ارائه می دهد. بدین ترتیب، 
نتایج ارزیابی های ارائه شده نفی کننده ی سایر برآوردهای انجام گرفته 

توسط دستگاه های دیگر نمی باشند.

1-8- چارچوب گزارش
محتوای این گزارش از شش بخش زیر تشکیل شده است: 

قسمت اول: بخش های اجتماعی 
فصل های 2 تا 4 در مورد مسکن، آموزش، فرهنگ و گردشگری 
می باشند. هر فصل شامل توضیح مختصری از وضعّیت هر بخش پیش 
از سیل، تأثیرات سیالب، صدمه ها و خسارت ها، راهبردهای بازتوانی و 

بازسازی، نیازهای ارزیابی شده، روش مورد استفاده و منابع می باشد.

قسمت دوم: بخش تولیدی
فصل 5 در مورد بخش های کشاورزی، شیالت و دام است. این 
فصل شامل توضیح مختصری از وضعّیت هر بخش پیش از سیل، 
تأثیرات سیالب، صدمه ها و خسارت ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، 

نیازهای ارزیابی شده، روش مورد استفاده و منابع می باشد.

قسمت سوم: بخش های زیرساختی
انرژی،  حمل ونقل،  بخش های  مورد  در   9 تا   6 فصل های 
آب وفاضالب و بهداشت و زیرساخت های محلّی است. هر فصل شامل 
توضیح مختصری از وضعّیت هر بخش پیش از سیل، تأثیرات سیالب، 
صدمه ها و خسارت ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، نیازهای ارزیابی 

شده، روش مورد استفاده و منابع می باشد.

قسمت چهارم: بخش های بین بخشی
فصل های 10 تا 13 در مورد کاهش ریسک بالیای طبیعی، محیط 
زیست، اشتغال و معیشت و جنسّیت است. هر فصل شامل توضیح 
مختصری از وضعّیت هر بخش پیش از سیل، تأثیرات سیالب، صدمه ها 
و خسارت ها، راهبردهای بازتوانی و بازسازی، نیازهای ارزیابی شده، 

روش مورد استفاده و منابع می باشد.

 قسمت پنجم: تبعات اقتصادی
فصل 14 در مورد تبعات اقتصادی می باشد و خالصه ای از برآورد 
استان های  اقتصاد  در  را  شده  بررسی  استان های  در  سیل  اثرات 

آسیب دیده ارائه می کند. 

قسمت ششم: مسیر پیِش رو 
و  می باشد  بازسازی  و  بازتوانی  راهبردهای  مورد  در   15 فصل 
توصیه های  شامل  بازسازی  و  بازتوانی  کلّی  روش های  از  خالصه ای 
بیش تر برای بخش های منتخب ارائه شده است. هم چنین، مراحلی 
برای انعکاس این راهبردها در برنامه های بازتوانی و بازسازی همراه با 
پیشنهاداتی در خصوص ترتیبات سازمانی و گزینه های مالی معّرفی 

شده است. 
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2- مسکن

2- 1-  خالصه

این بخش از گزارش شامل نیازسنجی بعد از بالیای طبیعی برای بخش 
مسکن بر اساس داده های به دست آمده از صدمه ها و خسارت های سیل های 
اواخر اسفندماه 1397 و فروردین ماه 1398 است. هدف این قسمت فراهم 
بر بخش مسکن  این سیالب  پیامدهای  و  نتایج  از  ساختن تصویری واضح 

به منظور استفاده در تصمیم گیری برای اقدامات بازتوانی و بازسازی می باشد.
بر اساس ارزیابی های اولّیه ی انجام شده توسط سازمان مدیریت بحران 
در  سال 1398،  اوایل  و  سال 1397  اواخر  در  ُرخ داده  سیالب های  کشور، 
مجموع خسارت هایی حدود 350 تا 400 هزار میلیارد ریال )حدود چهار برابر 
خسارت های ناشی از زمین لرزه با بزرگای 7.3 سال 1396 کرمانشاه( در کشور 
و به خصوص، در استان های خوزستان، گلستان و لرستان  برجای گذاشتند که 
بخش عمده ای از آن به حوزه ی مسکن مرتبط بوده است. بر اساس گزارش های 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی از مناطق آسیب دیده از سیالب های مذکور، از 
مجموع 69149 واحد مسکونی آسیب دیده در این سه استان، 16659 واحد 
مسکونی در استان گلستان، 31810 واحد مسکونی در استان لرستان و 20680 
واحد مسکونی در استان خوزستان واقع شده است. این خسارت ها دامنه ی 
وسیعی از صدمه ها از خانه های کامالً تخریب شده تا واحدهای مسکونی قابل 
تعمیر را شامل می گردد. خسارت کل وارده به بخش مسکن در پی سیالب هاب 
اخیر برابر 43473.8 میلیارد ریال ) 413.32 میلیون دالر( تخمین زده می شود. 
برآورد هزینه نیازهای بازتوانی بخش مسکن بر اساس نیاز به بازسازی خانه 
های تخریب شده و تعمیر واحدهای نسبتاً آسیب دیده انجام شده است. در 
برآورد هزینه بازتوانی بخش مسکن، متراژ هر واحد تازه ساخت، به طور متوسط، 
حدود 80 متر مربع و هزینه ی ساخت حدود 20 میلیون ریال در هر متر 
مربع )1600 میلیون ریال برای هر واحد( در نظر گرفته شده است. در ضمن، 
هزینه مرمت واحدهای مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از هزینه ساخت 
زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیالب )حدود 100 متر 
مربع( به میزان 600 میلیون ریال برای هر واحد تعیین شده است. هم چنین، 
برای ملحوظ نمودن راهبرد ارتقای کیفیت ساخت وساز حدود %10 به مقادیر 
مورد نیاز برای ساخت وساز و تعمیرات اضافه گردیده است تا منعکس کننده ی 
مقادیر مطلوب برای بازسازی و بازتوانی بخش مسکن باشد. با توجه به پیامدهای 
زیاد سیالب بر بخش مسکن، بررسی استانداردهای ساخت وساز به منظور کسب 

اطمینان از دوام آنها در برابر سوانح بعدی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 
مجموع هزینه نیازهای بازتوانی در بخش مسکن 74631.04 میلیارد ریال ) 

709.54 میلیون دالر( برآورد شده است. 
در این بخش از کمک های دولت به منظور بازسازی خانه های کامال تخریب 
شده و تعمیر خانه های آسیب دیده استفاده شده است. این جبران خسارت ها 
توسط دولت با ارائه کمک های بالعوض و وام به صاحبان خانه ها برای بازسازی 
و تعمیر خانه ها و همچنین به کارگیری پیمانکاران برای همکاری با صاحبان  
خانه ها در ساخت و ساز صورت می گیرد. در این بخش هم چنین مثال هایی از 
روش های ساخت و ساز مقاوم و سریع نظیر پانل دیواری سه بُعدی، قاب فوالدی 
سُبک )LSF(، واحدهای مدوالر بتنی پیش ساخته و سیستم قاب بتنی عایق 

)ICF(  ارائه شده است. 

2- 2-  بررسی اّطالعات پایه
در این مطالعه، از داده های مرکز آمار ایران به عنوان اّطالعات پایه ی مسکن 
مربوط به پیش از وقوع سیالب استفاده شده است. برای کسب داده های مربوط 
به صدمه های بعد از سیالب در سه استان منتخب تحت تأثیر سیالب ها نیز 
از گزارشات مربوطه و اطالعات برخی از سازمانها و نهادها استفاده شده است. 
هم چنین، از سایر داده های آماری برای برآوردهای کلّی و تقریبی خسارت ها 
این  از  استفاده شده است. برخی  استان  این سه  در مناطق آسیب دیده در 
اّطالعات پایه از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمع آوری 
شده اند و برخی نیز در اّطالعات سرشماری سال 1395 منعکس شده اند. بر 
اساس داده های سرشماری سال 1395، اّطالعات »جمعّیت« و »ساختمان« 
)واحدهای مسکونی( در استان ها، مناطق شهری و روستایی ارائه شده است. 
داده های مربوط به واحدهای جغرافیایی با تکمیل پرسش نامه و برداشت های 
بر اساس  اّطالعاتی معموال  تامین شده اند. چنین  آمار  میدانی توسط مرکز 
واحدهای مسکونی و خانوارهای ساکن تهیه می شوند. بر اساس سرشماری سال 
1395، کل جمعّیت در استان های آسیب دیده ی گلستان، لرستان و خوزستان 
به ترتیب 1868819، 1760649 و 4710509 نفر می باشد و تعداد زنان و 
مردان در این استان ها نیز کمابیش مساوی است. متوسط بعد خانوار در این سه 

استان از 3/46 تا 3/75 نفر متغّیر است. 
مقابل  در  )آپارتما نی(  چندخانوار  مسکونی  واحدهای  درصد   )1( شکل 
تک خانوار )غیر آپارتمانی( را برای سه استان نشان می دهد. تعداد کل واحدهای 
مسکونی آپارتمان و غیرآپارتمان به ترتیب 262962 و 1559820 واحد است. 
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جدول )1( نیز انواع سازه های واحدهای مسکونی در مناطق آسیب دیده را برای 
ایران )سال 1390( نشان  براساس داده های سرشماری  استان منتخب  سه 
می دهد )برای جزئیات بیشتر به ضمیمه 2 مراجعه کنید(. در شکل های )2( تا 
)4( نیز توزیع انواع مختلف مسکن بر اساس نوع مصالح ساختمانی و سازه ی آن 
برای این سه استان نمایش داده شده است. به دلیل کم هزینه بودن )با توجه به 
خانواده های کم درآمد(، سادگی نسبی و در دسترس بودن مصالح ساختمانی و 
سازندگان بومی، نوع سازه اکثر ساختمان های این استان ها مصالح بنایی و سنتی 
است. در واقع این یک مورد کلی برای مناطق روستایی کشور است. الزم به 
ذکر می باشد که تعداد سازه های فلزی در لرستان بنا به دالیل زیر به طور قابل 

توجهی بیشتر از سایر استانها است: 

y  پس از وقوع زلزله سال 2006 در سیالخور )لرستان(، ساخت
سازه های فلزی کیفیت خوب با اتصاالت پیچ و مهره توسط دولت 

در این استان ترویج و تسهیل شده است؛

y  سازه های قاب فوالدی می توانند انعطاف پذیری معماری بیشتری در
مقایسه با مصالح بنایی و سنتی داشته باشند؛

y  در این استان تعداد زیادی از کارگران ماهر فوالدکار )نسبت به سطح
کشور( وجود دارد که این امر در روند ساخت و ساز تأثیر گذاشته 

است.
بدیهی است که کیفّیت های مختلف و وضعّیت آسیب پذیری می تواند با 
هر نوع سازه ای مرتبط باشد، زیرا روش های مختلفی برای طراحی و ساخت 
آن ها مورد استفاده قرار گرفته است. انواع سازه های فوالدی و بتنی به طور کلّی 
از قاب های سازه ای با میان قاب های بنایی تشکیل شده اند، یا در بعضی موارد، 
دارای دیوارهای باربر هستند )این ساختمان ها در مناطق روستایی کم تر است(. 
گونه های بنایی شامل خشتی گلی، انواع آجر و بلوک سیمانی با اعضای چوب یا 
فوالد و سازه های تمام چوبی )به تعداد محدود( می باشند. ساختمان های بنایی 
سنتی یا فلزی و بتنی غیرمهندسی غالباً دارای عملکرد ضعیفی هستند. به طور 
کلّی، ساختمان های بنایی محصور شده، قاب فوالدی پیچ و مهره )به روش 
تولید صنعتی( و بتن مسلح کیفیت خوب آسیب پذیری کمتری نشان می دهند. 

جدول1: گونه های ساختمانی متداول در استان های آسیب دیده مورد مطالعه در این ارزیابی

تعداد کلنامشخصبناییبتنیفوالدیاستان

گلستان
25781953362958614021تعداد

420999
0.95%70.35%22.60%6.10%درصد

لرستان
11830479551480082359تعداد

276626
0.85%53.65%2.80%42.70%درصد

خوزستان
84194899194262315910تعداد

606254
0.95%70.30%14.95%13.80%درصد
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 ارزیابی این در مطالعه مورد دیدهآسیب هایاستان در متداول یساختمان هایگونه: 1جدول

 

 

واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر  توزیع: 1 شکل
گلستان، لرستان و  هایاستان آپارتمانی در

 خوزستان

 ناستان گلستا ها درساختمان : توزیع انواع2 شکل

 

  

استان در  هاساختمانتوزیع انواع  :4شکل  لرستان استان در هاساختمان انواع توزیع :3 شکل
 خوزستان

 زسازی مسکنبا برای ضوابط موجود
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های خسارت جبران برای دولت نیاز مورد هزینه وردبرآ و تعمیر یا بازسازی بندیطبقه ساختمانی با خسارات میزان

 تعداد کل نامشخص بنایی بتنی فوالدی  استان
 420999 4021 295861 95336 25781 تعداد گلستان

 0.95% 70.35% 22.60% 6.10% درصد 
 276626 2359 148008 7955 118304 تعداد لرستان

 0.85% 53.65% 2.80% 42.70% درصد 
 606254 5910 426231 89919 84194 تعداد خوزستان

 0.95% 70.30% 14.95% 13.80% درصد
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شکل 2: توزیع انواع ساختمان ها در استان گلستان

شکل 4: توزیع انواع ساختمان ها در استان خوزستانشکل 3: توزیع انواع ساختمان ها در استان لرستان
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ضوابط موجود برای بازسازی مسکن
 در این قسمت، ضوابط موجود و جاری کشور برای بازسازی بخش 
مسکن در صورت رخداد بالیای طبیعی شامل سیل اخیر طرح می گردد. 
در پی رخداد هر سانحه طبیعی بنیاد مسکن وظیفه جمع آوری اطالعات 
برای ارزیابی میزان خسارات ساختمانی با طبقه بندی بازسازی یا تعمیر 
و برآورد هزینه مورد نیاز دولت برای جبران خسارت های وارده به مالکان 
با وام-های کم بهره )یعنی 4% و 5% با باز پرداخت 15 ساله( و کمک های 
بالعوض را بر عهده دارد. با این حال، این مبلغ یک بخشی از هزینه های 
را تامین می کند و مالکان باید خود مبلغ اضافی را پرداخت کنند یا از 

طریق منابع مالی دیگر )از جمله بیمه و غیره( تامین اعتبار کنند.
بر اساس نظر کارشناسان سازمان مدیریت بحران و بنیاد مسکن، 
میزان کمک های مالی و وام های تعلّق یافته به هر خانوار واجد شرایط 
)با خانه های کاماًل آسیب دیده(، کمابیش برابر با کل هزینه ی بازسازی 
پایان  به  نه  و  اصلی  سازه  عمده  طور  )به  خانه  یک  اصلی  هسته ی 
رساندن( در نظر گرفته می شود. مساحت زیربنای ساختمان در هسته ی  
اصلی خانه در حدود 75 تا 85 متر مربع است که با گذشت زمان، 
امکان گسترش یا تکمیل آن برای دستیابی به ویژگی های مطلوب تر 
جهت رفع نیاز مالکین خانه وجود دارد. بدین ترتیب، این خانه ها در 
ابتدا به عنوان سرپناه دائمی در نظر گرفته می شوند که نسبتاً آسان 
و سریع ساخته خواهند شد و سپس، به تدریج، به منازل مسکونی با 
فضاهای بیش تر و کامل تر تبدیل می شوند. ساختمان هایی که بازسازی 
می شوند، به صورت کم ارتفاع )1 تا 3 طبقه( اجرا شده و دارای طراحی 
ساده اما همراه با تاییدیه ی فّنی هستند و عموماً با استفاده از قاب های 
یا  تولید صنعتی(  )به روش  به صورت پیچ ومهره  نسبتاً سبک فوالدی 
به صورت بنایی کالفدار ساخته می شوند. در این سازه ها، از میان قاب ها 
و دیوارهای آجری یا بلوک سیمانی استفاده می شود. هزینه ی نمای 
ساختمان، محوطه، بخش های اضافی در نازک کاری ساختمان و سایر 
موارد مشابه توسط کمک های دولتی پوشش داده نمی شوند و تامین 
آن بر عهده ی خانوارها با استفاده از منابع دیگر خواهد بود.  از طرف 
دیگر، معموالً تالش می شود که این ساختمان ها اتاق های بیش تری 
داشته باشند. در بسیاری موارد، خانه های آسیب دیده، طوری بازسازی 

می شوند که بتوانند 2 تا 3 خانواری که پیش از رخداد سانحه با هم 
زندگی می کردند را اسکان دهند. در این موارد، ساختمانی یک طبقه 
در بازسازی می تواند تا سه طبقه ساخته شود تا بتواند نیازهای مسکن 
خانوارهای ساکن در آن را پوشش دهد. در این راستا، بعد از نهایی شدن 
نقشه های کلّی و تعیین تعداد طبقات موردنیاز ساختمان، طرح سازه و 
محاسبات برای تصویب تحویل مقام های مسئول می شود. در این فرایند، 
شرایط خاک، فونداسیون و سازه در نظر گرفته می شود. این سیاست 
مطابق با دیدگاه حمایتی دولت از توسعه ی روستاها می باشد. الزم به 
ذکر است که یک واحد مسکونی خانوادگی روستایی معموالً حدود 100 
متر مربع مساحت دارد، درحالی که در مراحل بازسازی، این مساحت 
برای واحد مسکونی جدید، حدود 80 متر مربع در هر واحد مسکونی 

تعیین شده است. 
در فرایند بازسازی، الزام به رعایت کدهای ساختمانی باعث افزایش 
ارتقا و  برای  بنا خواهد شد و بدین ترتیب، یک گام مناسب  ایمنی 
توسعه ی بافت های ساخته شده به شیوه ای ایمن تر برداشته می شود. بر 
این اساس، اجرای انواع سازه های با کیفّیت پایین و آسیب پذیر، مانند 
خشتی گلی یا بنایی بدون کالف )انواع مختلف( در هنگام بازسازی 
ممنوع است و چنین ساختمان هایی تخریب و با نوعی سازه ی مطلوب و 
دارای تاییدیه، مانند سازه های بنایی کالف دار، یا اسکلت بتنی یا فوالدی 

جایگزین می گردند. 
حمایت های مالی دولتی

در این قسمت، روش های موجود برای جبران خسارت ها در بالیای 
طبیعی شامل سیالب های اخیر به صورت اجمالی توضیح داده می شود. 
به عنوان یک راهبرد کلّی برای کاهش بار مالی بازسازی بعد از بحران، 
رویّه ی فعلی در سطح ملّی مبتنی بر استفاده از نقشه های سازه ای و 
روش های مصّوب است. در این روش، یک پیمانکار کل عهده دار تامین 
ماشین آالت، تجهیزات، نیروی کار حرفه ای، استخدام پیمانکاران جزء و 
کارگران مختلف با یک مبلغ ثابت به ازای هر متر خواهد بود و بدین 
ترتیب، هزینه ی تمام شده نسبتاً ارزان تر است. هم چنین، اعضای خانوارها 
معموالً با هدف سرعت بخشیدن و نظارت بر روند کار، درگیر فرایند 
ساخت وساز می شوند. عالوه بر این، بسیاری از مصالح موردنیاز برای 
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بخش های اساسی ساخت وساز، از جمله، قاب های فوالدی تولید شده به 
روش صنعتی با یارانه ی دولتی و قیمت عمده فروشی عرضه می شوند. 
در روال کلی عملکرد دولت، هنگامی که یک واحد مسکونی آسیب 
دیده در بنیاد مسکن برای بازسازی یا تعمیر طبقه بندی می شود، مالک 
حق دریافت حمایت های جزئی مالی از نظر وام با نرخ پایین را دارد. 
برای مناطق شهری و  ترتیب،  به  بهره ی 5٪ و ٪4  نرخ  با  وام ها  این 
روستایی با مّدت زمان بازپرداخت 15 ساله در نظر گرفته می شوند. این 
وام با تکمیل مراحل ساخت و ساز به تدریج تأمین می شود. طبق 
اظهارات مسئوالن بنیاد مسکن، کل هزینه ی تخمینی بازسازی شامل 
تامین و اجرای قاب های بتنی یا قاب های فوالدی موردنیاز در حدود 
17 میلیون ریال در هر متر مربع به اضافه ی 15٪ اضافی بابت سربار و 
هزینه های مازاد بنیاد مسکن می باشد. در نتیجه، کل هزینه ی بازسازی 
کمابیش معادل 20 میلیون ریال در هر متر مربع خواهد بود. هم چنین، 
هزینه ی 10 درصدی دیگری برای اجرای راهبردهای ساختن بهتر از 
قبل در فرایند نیازسنجی پیش بینی شده است که می بایست به کل 
هزینه های برآوردشده اضافه شود. الزم به ذکر است که پس از رخداد 

سوانحی نظیر سیل، دولت ساختمان ها را احداث نمی کند، بلکه روند 
کار را تسهیل، مدیریّت و نظارت می کند و وام های با نرخ بهره ی پایین 

و برخی کمک های مالی را ارائه می دهد.
و  اخیر  سیالب های  از  آسیب دیده  مناطق  بازسازی  در خصوص 
به منظور مدیریّت و کاهش هزینه ها، دولت تصمیم گرفته است که 
کمک های مربوط به تامین اسکان موّقت را حذف نماید تا  انتقال از 
چادرها )فاز اسکان اضطراری( به مسکن اصلی مستقیماً انجام شود. در 
عوض، کمک هزینه ی دیگری برای اجاره یا برای خانواده های میزبانی 
که به طور موّقت به افراد آسیب دیده اسکان می دهند، پرداخت می شود. 
این کمک هزینه معادل 120 میلیون ریال برای مناطق شهری و 60 
میلیون ریال برای مناطق روستایی است. بااین همه، کمک های مالی و 
روش های حمایتی دیگری نیز ممکن است از سوی بخش های خصوصی 
و عمومی به برخی اقشار آسیب دیده از سیالب های اخیر ارائه شده باشد. 
در جدول )2( روش های جبران خسارت ها برای خانوارهای آسیب دیده 
در سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری نشان داده شده است.

2- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
بنیاد مسکن بر اساس تجربه های خود، صدمه های ناشی از بالیای 
طبیعی را در دو مرحله ی اصلی برآورد می نماید. ابتدا بالفاصله بعد از 
رخداد سانحه طبیعی، میزان کلّی صدمه ها بر اساس بازدیدهای میدانی 
و با ارزیابی بصری و سریع از مناطق آسیب دیده تخمین زده می شود. 

مرحله ی دوم ارزیابی دقیق تر است و افراد آموزش دیده با برداشت های 
میدانی، خانه ها را به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار می دهند و وضعّیت 
صدمه های فیزیکی را در گروه های »کاماًل آسیب دیده یا کاماًل ناامن« و 
یا »نیازمنِد تعمیر« دسته بندی می کنند. حالت دوم معموالً در دو سطح 

از شّدت آسیب توصیف می شود.

جدول 2: روش جبران خسارت های خانوارها و واحدهای مسکونی آسیب دیده در سوانح طبیعی

موقعّیت

وام )وسایل منزل(کمک بالعوض )ساخت(وام )ساخت(
سقف پرداخت تا

کمک بالعوض
)وسایل منزل(

کمک بالعوض
مسکن موّقت

ریال
ریالدالر)میلیون(

ریالدالر)میلیون(
ریالدالر)میلیون(

ریالدالر)میلیون(
دالر)میلیون(

برای ساختمان های احداثی

500475412011411501426504751201141منطقه شهری
400380310095115014265047560570منطقه روستایی

برای ساختمان های تعمیری

--150142650475150142650475منطقه شهری

--150142650475150142650475منطقه روستایی
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صدمه ها 
آب گرفتگی بلندمّدت )ساعت ها تا روزها( در اثر سیل باعث ایجاد 
صدمه های جّدی به ساختمان های آسیب پذیر در مناطق آسیب دیده از 
سیالب های اخیر شده است. ارتفاع آب گرفتگی در برخی مناطق به بیش 
از یک متر رسیده بود. به عنوان مثال و بر اساس گزارشات و اّطالعات 
موجود، در استان خوزستان حدود 35000 نفر از ساکنان مناطق شهری 
و روستایی تحت تاثیر سیالب های اخیر قرار گرفتند. عالوه بر این، بسیاری 
از ساختمان ها، زیرساخت ها و صنایع در این استان تخریب شده یا به شّدت 
آسیب دیدند. در این استان، آب گرفتگی علّت اصلی خسارت بوده است. 
در اهواز، ساختمان های واقع در حاشیه ی رود کارون مخصوصاً در منطقه 
عین دو، در معرض آب گرفتگی و آسیب قرار گرفتند. اثرات مشابهی در 

سوسنگرد و شادگان نیز گزارش شده است. 
در برخی موارد، خانه ها و زمین های آنها در اثر سیل شسته شده بودند. 

در بسیاری از موارد ستون ها، پایه ها و دیوارها شسته یا تخریب شده بودند. 
در سازه های بنایی با دیوار باربر، سقوط دیوار منجر به فروپاشی کل شده 
بود. پس از ارزیابی کلی تقریبی مناطق آسیب دیده که معموالً در چند 
روز اول وقوع سانحه انجام می گیرد، تحقیق دقیق تری برای ارائه قضاوت 

کارشناسی برای تعیین قابل ترمیم بودن ساختمان ها صورت می پذیرد.
  در جدول )3( تعداد واحدهای مسکونی آسیب دیده در مناطق تحت 
تاثیر سیالب در سه استان مورد نظر در این گزارش، با توجه به بررسی های 
وضعّیت  برحسب  اّطالعات  این  است.  شده  ارائه  مسکن  بنیاد  میدانی 
)تخریبی(  احداثی  و  تعمیری  گروه  دو  در  ساختمان ها  آسیب دیدگی 
دسته بندی شده اند. هم چنین، تعداد واحدهای مسکونی که وسایل خانگی 
آن ها دچار آسیب شده اند و خسارت های مربوطه باید توسط دولت از 
طریق ارائه ی وام و کمک هزینه تا حدودی جبران شود نیز در این جدول 

نشان داده شده است.

جدول 3: آمار ارائه شده توسط بنیاد مسکن از وضعّیت صدمه ها به ساختمان های مسکونی

آسیب به وسایل منزلتعمیریاحداثی )تخریبی(استان

شهری و روستایی شهری و روستایی جمعروستاییشهری  

13256082740792528500گلستان

151011800133101850020000لرستان

120044405640150408442خوزستان

42792 26357جمع

نکته: جزئیات بیش تر در پیوست 2 ارائه شده است. 

مسکونی  واحدهای  به  وارده  مالی  خسارت های   )4( جدول  در 
لرستان، خوزستان  استان  در سه  آسیب دیده  مناطق  در  آسیب دیده 
و گلستان ارائه شده است. با توجه به نوع سازه، سن و کیفّیت اکثر 
که  است  شده  فرض  آسیب دیده،  مناطق  در  موجود  ساختمان های 
خسارت های مالی وارده به یک خانه ی کاماًل تخریبی، در حدود 50 
درصد یک خانه ی نوساز استاندارد به ازای هر مترمربع زیربنا خواهد بود. 
هم چنین، خسارت های مالی متوسط برای یک خانه ی آسیب دیده ی 
قابل تعمیر، به طور میانگین حدود 20 درصد کل هزینه ی ساخت )در 
هر متر مربع( با روش استاندارد می باشد. مقادیر موجود در جدول )4( 
بر اساس مشورت با مسئوالن بنیاد مسکن و با فرض برآورد هزینه ی 

ساخت میانگین 20 میلیون ریال به ازای هر متر مربع زیربنا )با توجه 
به روش های جاری احداث واحدهای مسکونی متداول( و هم چنین، در 
نظر گرفتن زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیالب 
به مقدار 100 متر مربع، برآورد شده است. بر این اساس، از مجموع کل 
69149 واحد آسیب دیده، تعداد 26357 واحد به نوسازی نیاز داشته 
و تعداد 42792 واحد نیازمند تعمیر هستند. در نتیجه، میزان خسارت 
مالی مستقیم برابر با حدود 43474 میلیارد ریال برآورد می گردد. با 
این حال، میزان اعتبارات دولتی برای جبران خسارت به صورت کمک 
مالی و وام می باشد که به طور مساوی طبق توضیحات بخش بعدی در 

خانوارهای دارای واحدهای آسیب دیده توزیع می شود.
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جدول 4 : خسارت های مالی وارده به واحدهای مسکونی آسیب دیده در سه  استان مورد مطالعه

کل تعمیراتی احداثی
دالر استان

)میلیون(
ریال 

)میلیارد(
دالر 

)میلیون(
ریال

 )میلیارد(
دالر 

)میلیون(
ریال 

)میلیارد(

گلستان 

16659 9252 7407 تعداد واحدهای مسکونی

105.6 11107.8 35.18 3700.8 70.42 7407 خسارت

لرستان 

31810 18500 13310 تعداد واحدهای مسکونی

196.89 20710 70.35 7400 126.54 13310 خسارت

خوزستان 

20680 15040 5460 تعداد واحدهای مسکونی

110.82 11656 57.2 6016 53.62 5640 خسارت

69194 42792 26357 تعداد کل واحدهای مسکونی

413.32 43473.8 162.7 17117 250.58 26357 کل

اثرات اجتماعی صدمه ها
باعث  بررسی،  مورد  استان های  در  ُرخ داده  هرچند سیالب های 
آسیب فوری به ساختمان ها و تلفات انسانی گردید، اما آب گرفتگی 
گسترده تر  و  بیش تر  ویرانی  باعث  ساختمان ها  بلندمّدت  و  وسیع 
بسیاری از واحدهای مسکونی در مناطق شهری و روستایی شد. ارتفاع 
آب گرفتگی در برخی مناطق به بیش از یک متر نیز می رسید. این 
مساله هم چنین باعث ایجاد مشکل در دسترسی به مناطق آسیب دیده 
و ایجاد مشکل در امدادرسانی گردید که به نوبه ی خود در افزایش 
پیامدهای سیالب ها موثر بودند. با توجه به وسعت زیاد مناطق درگیر 
سیالب، خانوارهای بی شماری قادر به استفاده از منازل و لوازم خود 

نبودند و امکان ارائه ی کمک از محله نیز مهّیا نبود. تعداد زیادی از 
خانه ها برای مّدتی طوالنی مملو از رسوبات و گل والی بودند و در 
نتیجه، لوزم منزل عماًل غیرقابل استفاده و آلوده شدند. این وضعّیت 
به خصوص برای زنان که معموالً وظیفه ی اصلی مهّیا کردن معیشت، 
شامل تهیه ی خوراک و نگهداری از کودکان را در منزل به عهده دارند، 
شرایط سختی را فراهم نموده بود. این شرایط سختی مضاعفی برای 
کودکان، معلوالن و سالخوردگان ایجاد نموده بود. هم چنین، شرایط 
اقشار  بیکاری  به دلیل  گسترده،  به طور  نیز  امرارمعاش  و  اقتصادی 
مختلف جامعه و توقف کسب وکار برای هفته ها و ماه ها تحت تاثیر این 

بالیای طبیعی قرار گرفته بود.
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2- 4-  راهبردها و نیازهای بازسازی و بازتوانی
هر  مساحت  شد،  اشاره  و2-2   1-2 بخش های  در  که  همان طور 
واحد مسکونی متداول برای یک خانوار روستایی، به طور متوسط حدود 
100 متر مربع در نظر گرفته می شود. اما طبق برنامه ی فعلی بازسازی، 
مساحت زیربنای هسته ی اصلی هر واحد ساختمانی به میزان 80 متر 
مربع تعیین شده است که به منظور توسعه  یا اضافه کردن سایر ویژگی ها 

به ساختمان، مالک باید از منابعی دیگر هزینه های اضافی ساخت و تجهیز 
را تامین نماید. جدول )5- الف( و جدول )5- ب( نیازهای کوتاه مّدت 
بازسازی )18 ماهه( برای بخش مسکن را با توجه به فرضیات فوق نشان 
می دهد. هیچ اطالعات دقیقی از نیازهای بازتوانی میان مدت و بلند مدت 
در دست نیست، زیرا این موارد تاکنون توسط دولت مورد توجه قرار 

نگرفته است.

جدول 5- الف: نیازهای بازسازی کوتاه مّدت )18 ماهه( در استان های مختلف

استان
کلتعمیریاحداثی

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

 گلستان

7407925216659تعداد واحدهای مسکونی

11851.2112.675551.252.7817402.4165.45هزینه موردنیاز بازسازی

 لرستان

133101850031810تعداد واحدهای مسکونی

21296202.4711100105.5332396308.0هزینه موردنیاز بازسازی

 خوزستان

56401504020680تعداد واحدهای مسکونی

902485.79902485.7918048171.59هزینه ی موردنیاز بازسازی

263574279269149جمع تعداد واحدهای مسکونی

42171.2400.9325675.2244.1067846.4645.032جمع کل هزینه ی موردنیاز بازسازی

جدول 5- ب: خالصه نیازهای بازسازی برای کوتاه مّدت

برنامه ی فعالّیتنوع مسکن
مقدار

نهاد مسئول
دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

منازل تک خانوار و در صورت نیاز 
قابل گسترش تا سه طبقه در مناطق 

روستایی
ساختمان های متداول از نوع بنایی 
کالفدار و اسکلت بتنی یا فوالدی

اسکان دائم )تعمیر و 
67846.4645.03احداث( -  سریع

دولت )کمک هزینه و وام( به عالوه ی پرداخت توسط 
مالکان و جلب کمک های بالعوض از سازمان های مردم 

نهاد یا سایر روش های تامین مالی

%10 برای بهبود وضعّیت 
توسط مالکان و جلب کمک های سازمان های مردم نهاد یا 6784.6464.5)ساختن بهتر از قبل(

سایر روش های تامین مالی

74631.04709.53جمع

در جدول 5-ب برآورد نیازهای بازتوانی در کوتاه مدت )18 ماه( 
در بخش مسکن، با در نظر گرفتن ساخت واحدهای جدید با متراژ 
80 متر مربع برای هر خانوار و هزینه ی ساخت حدود 20 میلیون 
انجام شده است. در ضمن، هزینه واحدهای  ریال در هر متر مربع 
مسکونی قابل تعمیر، معادل 30 درصد از  این هزینه در نظر گرفته 

شده است. هم چنین، برای ملحوظ نمودن راهبرد بازگشت به شرایط 
بهتر از قبل، حدود %10 به مقادیر نیازهای بازتوانی نهایی بخش مسکن 

اضافه گردیده است. 
اعتبارات موردنیاز برای جبران صدمه های  در جدول )6( میزان 
وارد به واحدهای مسکونی و خانوارهای آسیب دیده در استان های مورد 
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مطالعه بر اساس داده های گردآوری شده بعد از سیالب، ارائه شده است. 
این داده ها با توجه به سطوح مختلف صدمه ها )تعمیر یا بازسازی(، 

برای  موردنیاز  اعتبار  میزان  و  منزل  وسایل  به  واردشده  صدمه های 
جبران صدمه ها برای هر مورد، به طور جداگانه ارائه شده است.

جدول 6: میزان اعتبارات موردنیاز برآوردشده برای واحدهای مسکونی آسیب دیده ) بنیاد مسکن(

استان

آسیب وسایل منزلتعمیریاحداثی

شهری و روستاییشهری و روستاییجمعروستاییشهری

واحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونیواحدهای مسکونی

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر 
)میلیون(

گلستان
13256082740792528500

662.56.32432.823.103095.329.431387.813.19127512.12

لرستان
151011800133101850020000

755.07.184720.044.875475.052.052775.026.383000.028.52

خوزستان
120044405640150408442

600.05.71776.016.882376.022.592256.021.4512663120.39

2017.519.188928.884.8910946.3104.076418.861.0316938161.03جمع

کشور  روستاهای  و  شهرها  اغلب  در  سکونت گاه ها  به طورکلّی، 
از  معموالً  و  یافته اند  گسترش  زمان  طول  در  غیراصولی  به صورت 
وضعّیت نابسامان و آسیب پذیری در مواجهه با مخاطرات طبیعی مهم، 
مانند زلزله و سیل رنج می برند. هم چنین، با توجه به منابع محدود و 
فقدان امکانات مناسب جهت آمادگی در شرایط بحران، نگهداری یا 
تامین سرپناه های پیش ساخته جهت اسکان موّقت، غالباً در برنامه های 
متداول دولت وجود ندارد و بنابراین، تامین سرپناه موّقت در برنامه های 
بازسازی بعد از رخداد سیالب اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. البته، 
در مواجهه با بالیای طبیعی فاجعه بار نظیر سیالب های اخیر، تامین 
سرپناه مناسب برای بازماندگان از اهمّیت زیادی برخوردار است و در 
کیفّیت زندگی مردم تأثیر به سزایی دارد. بنابراین، تامین سرپناه های 
موّقت مناسب به عنوان راه حل سریع و کمابیش ارزان در شرایط بحران 
می بایست مورد توجه قرار گیرد. بااین همه، در این سیالب نیز همانند 
موارد قبلی، برپایی چادر به عنوان راه حلی اولّیه و فوری مورد توجه 
قرار گرفته است. تهیه و نصب چادر معموالً بسیار کم هزینه است و 
می تواند به راحتی و به سرعت میان افراد آسیب دیده توزیع شود یا در 
قالب کمپ های موّقت در مناطق امن مورد استفاده قرار گیرد. البته، 
زندگی در چادر فاقد آسایش و امنّیت مناسب برای بازماندگان است و 

بنابراین، می بایست به راه حل دیگر توجه نمود. یکی از این راه حل ها 
تهیه اتاقک های سبک، مانند کانکس است، زیرا نسبتا ارزان بوده و 
به راحتی قابل حمل هستند. البته، این کانکس ها نیز دارای ساختاری 
ضعیف بوده و در مقابل بادهای شدید و سیل بسیار آسیب پذیرند و 
بنابراین، برای مّدت طوالنی قابل استفاده نیستند. صرف نظر از کیفّیت، 
یکی دیگر از ضعف های این اتاقک ها این است که معموالً برای مّدت های 
مدیدی حفظ می شوند و روی ظواهر شهر و روستا و بهداشت محیط 
تأثیر منفی بر جای می گذارند و در صورت تخریب تولید زباله های عمدتاً 
غیرقابل بازیافت می نمایند. از همین رو، بسیاری معتقدند که استفاده از 

کانکس عماًل اتالف منابع مالی می باشد.
در زلزله بم )1385(، عالوه بر توزیع چادر به منظور اسکان موقت، 
پناهگاه های موقت و سرپناه های منفرد با استفاده از  کانکس های سبک 
و قابل حمل ایجاد شد. اینگونه سرپناه ها نیز در زلزله سرپل ذهاب نیز 
مورد استفاده قرار گرفت. براساس بررسی برخی از مسائل اجتماعی و 
اثرات روانی و در نظر گرفتن این واقعیت که این پناهگاه های موقت 
دارای ساختاری ضعیف بوده و در مقابل بادهای شدید و سیل بسیار 
آسیب پذیرند، استفاده از آنها عمال برای شرایط بعد از بحران چندان 
توصیه نمی گردند. بنابراین مفهوم انتقال سریع از اسکان اضطراری به 
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خانه های دائمی با تمرکز بر ساخت وساز سریع خانه های اصلی ایجاد 
شده است. البته  در نظر نگرفتن اسکان موقت ممکن است مسائل 
و مشکالت زیادی را به بازماندگان تحمیل نماید زیرا اسکان طوالنی 
مدت در چادرها منجر به ایجاد چالش های اجتماعی و مسائل مربوط به 
سالمت می گردند )مانند پیامدهای گزارش شده در مناطق آسیب دیده 

از زلزله سیالخور(. 
اخیراً راه حل های مناسب دیگری برای ارائه ی مسکن موّقت با استفاده 
با محیط  از سازه های سازگار  از مصالح و روش های نوین و استفاده 
زیست که در عین حال در مقابل مخاطرات زلزله، سیل، آتش سوزی، 
توفان و غیره امن و بادوام باشند، مطرح و توسعه داده شده اند که از آن 
جمله می توان به استفاده از پانل دیواری سه بُعدی ، سیستم قاب بتنی 
عایق )ICF( و واحدهای مدوالر بتنی پیش ساخته به صورت اتاق های 
مجزا و قاب فوالدی سُبک )LSF( اشاره نمود. در روش پانل سه بُعدی،1 
از پانل های دیواری فوم پلی استایرن که با مش های فوالدی در هر طرف 
به هم متصل می شوند، به عنوان هسته استفاده می شود و با پاشش مالت 
سیمانی، ساختاری مرکب یا کامپوزیت ایجاد می شود. در روش ICF از 
بلوک های پلی استایرن به عنوان قالب بتن استفاده می شود که داخل آن با 
استفاده از فوالد مسلح شده و سپس با بتن پُر می شود. سیستم سازه های 
بتنی پیش ساخته مدوالر به طور کلّی به شکل سازه های پیش ساخته ی 
جعبه ای شکلی است که به یکدیگر متصل می شوند که می توان برای 
مسکن موّقت یا مسکن دائمی از آن ها استفاده نمود. سیستم ساختاری 
قاب فوالدی سبک )LSF( از پروفیل های نََوردشده ی سبک فوالدی 
تشکیل شده است که به همراه تیرها و ستون های کمابیش کم فاصله 
در کنار هم مونتاژ می شوند، درحالی که صفحه های سیمانی قاب ها را 
محصور و متصل می کنند. روش های ساخت وساز فوق، با توجه به سطح 
سادگی آن ها و مهارت و تجهیزات موردنیاز برای اجرای آن ها در محل 

و سرعت مورد نظر قابل استفاده می باشند.
و  شدید(  زمین لرزه های  مانند  طبیعی  مخاطرات  سایر  )یا  سیل 
آب گرفتگی هم چنین می تواند بر قابلّیت سکونت در خانه ها تاثیر بگذارد. 
و  اقوام  نزد  کوتاه مّدت  اقامت  به  نیاز  است  ممکن  آسیب دیده  مردم 

1. 3D wall panel

دوستان و یا اجاره ی محلّی برای سکونت داشته باشند. البته، اغلب 
خانوارهای آسیب دیده نیازمند به سرپناه های کوتاه مّدت هستند که 
می بایست توسط دولت، سازمان های امدادی )هالل احمر(، نهادهای 
غیردولتی، موسسات خیریّه و گروه های مستقل مردمی تامین شوند. 
در صورتی که تعمیر ساختمان های آسیب دیده زمان بَر باشد )حداقل 
چندین هفته(، مسکن های جایگزین مانند استفاده از خانه های سّیار، 
اقامت در واحدهای خالی موجود و یا مهاجرت به مناطق دیگر نیز 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. راه حل دیگر می تواند تعمیر یا بازسازی 
خانه های آسیب دیده توسط بخش خصوصی یا نهادهای عمومی  باشد. 
برآورد تعداد افراد نیازمند به سرپناه در کوتاه مّدت، از اهمّیت زیادی برای 
تصمیم گیری مسئوالن و سازمان های ذیربط مانند سازمان مدیریت 
بحران و هم چنین مسئوالن پاسخ به شرایط اضطرار برخوردار است. 
از سوی دیگر، مسائل درازمّدت در مورد مسکن یا بخش ساختمان، 
و  برای دولت های محلّی در سطوح شهرستان  را  چالش های مهمی 

استان به همراه خواهد داشت.
پیشنهادات 

با توجه به وسعت بسّیار زیاد صدمه ها به ساختمان ها در مناطق 
آسیب دیده از سیالب های اخیر، توصیه می شود تا دولت از بازسازی 
در بستر رودخانه ها و در مناطق با پتانسیل زمین لغزش ممانعت جّدی 
به عمل آورد. بسیاری از روستاها به دلیل زمین لغزش و رانش گل والی 
با مشکالت زیادی مواجه شدند و در حال حاضر مطالعات الزم برای 
تثبیت ناپایداری شیب ها در 40 روستا در سه استان مورد بررسی در این 
گزارش، درحال انجام است. در این روستاها، تا زمان تکمیل مطالعات، 
آسیب دیده  منازل  مالکان  به  بازسازی مسکن  برای  مالی  کمک های 
ارائه نخواهد شد و تنها بعد از نهایی شدن مطالعات و اخذ مجوزهای 
مربوطه این تسهیالت قابل دریافت خواهند بود. در صورتی که نتیجه ی 
این مطالعات تغییر محل سکونتگاه باشد، از مالکان خواسته می شود 
تا مکان مناسبی را برای جابه جایی انتخاب کنند. بعد از تایید محل 
سکونت جدید، کمک های مالی در دسترس خواهند بود. توصیه ای که 
جهت تسهیل این فرایند می تواند موثر باشد، تدوین یک طرح ملّی برای 
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توسعه و ساخت وساز نواحی جدید روستایی با توجه به شرایط اجتماعی، 
زیست محیطی )از جمله مصرف بهینه ی انرژی و استفاده از فناوری 
سبز( و نیازهای اقتصادی به صورت متناسب با نیازمندی های مرتبط با 
کاهش تاثیرات مخاطرات چندگانه می باشد. در توزیع منابع برای بخش 
مسکن، توصیه می گردد که از رویکردی عادالنه متناسب با سطح درآمد، 
سطح فقر و شرایط اجتماعی مردم استفاده شود. برای مثال، افرادی که 
زیر خط فقر هستند و یا افراد دارای معلولّیت و هم چنین زنان سرپرست 
خانوار از اولویّت باالتری برای دریافت کمک های مسکن برخوردارند. 
به طور خالصه، در تدوین یک طرح مسکن مناسب برای شرایط بحران 

می بایست به موارد زیر توجه شود: 

y  از جمله، کمک های منابع  توزیع  برای  عدالت محور  رویکرد 
مالی؛

y  مخاطرات با  متناسب  رویکردهای  درنظرگرفتن  با  توسعه 
چندگانه؛

y انتخاب سکونت گاه جدید ایمن در صورت لزوم؛

y درنظرگرفتن مالحظات اسکان برای افراد معلول؛

y  درنظرگرفتن مالحظات ویژه برای زنان سرپرست خانوار )زیرا
مسئولّیت های آن ها بسیار زیاد است و افرادی که توسط آن ها 

حمایت می شوند باید مورد توجه قرار گیرند(؛

y  توجه به موضوعات تاب آوری، پایداری و تاثیرات زیست محیطی
از  استفاده  با  در توسعه و گسترش مناطق مسکونی جدید 

مفاهیم، روش ها و مصالح کارآمد؛

y  درگیر نمودن و مشغول کردن جامعه و صنایع و مالکان در
برای  موردنیاز  رویکردهای  توسعه ی  و  ساخت وساز  فرایند 

تقویت اقتصاد و افزایش مهارت های فردی.

2- 5-  روش شناسی 
طبیعی  بالیای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  فرایند 
)PDNA( بر اساس توسعه ی پایگاه داده های مرتبط با معرضّیت مربوط 

به پیش از رخداد سانحه، اّطالعات مربوط به مرحله ی وضعّیت اضطراری و 
مطالعات میدانی مرتبط پایه ریزی می گردد. بنابراین، این روند به طور کلّی 

متمرکز بر اّطالعات پایه، تأثیرات ناشی از مخاطرات طبیعی، پیامدهای 
توصیف  می باشد.  بازتوانی  و  بازسازی  مداخالت  و  راهبردها  بحران، 
ویژگی های مسکن و سکونت گاه ها به منظور مقایسه وضعّیت پیش و بعد 
از رخداد سانحه طبیعی برای هر منطقه ی مورد بررسی الزامی است. در 
این مطالعه از داده های سرشماری ملّی )آمار نفوس و مسکن( برای تکمیل 
بانک اّطالعات ساختمان های موجود )شامل انواع گونه های ساختمانی( و 
اّطالعات جمعّیتی استفاده شده است. اّطالعات کلّی وضعّیت صدمه ها نیز 
از بنیاد مسکن اخذ شده است. به منظور محاسبه ی خسارت ها، اّطالعات 
فوق با قیمت های متداول ساخت وساز انواع مختلف سازه ها تطبیق داده 

شده است.
فرم های اّطالعات مرتبط با اّطالعات پایه ی بخش مسکن و هم چنین، 
آموخته های  اساس  بر  با صدمه ها،  مرتبط  اّطالعات  فرم های جمع آوری 
مرتبط با نیازسنجی بعد از بالیای طبیعی در دیگر کشورها و هم چنین، 
و  بحث  برای  که  میزگردهایی  این حوزه طی  از خبرگان  برخی  نظرات 
تبادل نظر در این زمینه برگزار گردید، تدوین شده است. بر این اساس، 
یک فرم گردآوری اّطالعات در قالب فایل اکسل )پیوست 1( طراحی شد 
تا بین نهادهای مرتبط توزیع و تکمیل گردد و در پایگاه داده ی مربوط 
به این پروژه منعکس شود. هم چنین، سازمان های ذیربط در این حوزه 
شناسایی شدند و در کارگاهی دو روزه توضیحات الزم به نمایندگان این 
دستگاه ها ارائه شد و مسئولّیت تکمیل فرم ها به آن ها محّول گردید. برای 
بخش مسکن، وزارت راه وشهرسازی به عنوان سازمان مسئول و بنیاد مسکن 
سازمان  به  سیالب  از  بعد  و  پیش  داده های  ارائه دهنده ی  نهاد  به عنوان 
مدیریّت و برنامه ریزی معّرفی شده بودند. بنابراین، فرم ها با مؤسسات ذیربط 
به اشتراک گذاشته شدند تا کامل شده و برای تجزیه وتحلیل بازگردانده 
شوند. بااین همه، مشاهده شد که بسیاری از داده های مهم و ضروری برای 
این ارزیابی جمع آوری نشده بودند. عالوه بر این، برخی از داده ها به دالیل 
مختلف )نظیر محدودیّت های امنّیتی یا عدم جمع بندی در سازمان مربوطه 
قابل  بنابراین،  و  نشدند  گذاشته  اشتراک  به  زمانی(  محدودیّت  به دلیل 
استفاده نبودند. الزم به ذکر است که عالوه بر درخواست کسب اّطالعات 
به صورت رسمی از مراجع تعیین شده، در این فرایند به منظور اخذ بخشی از 
اّطالعات، از داده های منتشرشده در سایر منابع )از جمله رسانه ها یا سایر 
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مجاری اطالع رسانی عمومی و گزارشات مرتبط( نیز استفاده شده است. 
هم چنین، برای کسب اّطالعات الزم از شرایط پیش از سیالب و برای 
محاسبه ی خسارت های مسکن، از داده های مرکز آمار ایران و داده های 

بنیاد مسکن نیز استفاده شده است. 
نتایج ارزیابی خسارت های مالی برآوردشده در این ارزیابی برای 
واحدهای مسکونی آسیب دیده در مناطق تحت تاثیر سیالب در سه 
استان منتخب در جدول )4( به طور خالصه ارائه شده است. در این 
ارزیابی، با توجه به نوع سازه، سن و کیفّیت اکثر ساختمان های موجود 
در مناطق آسیب دیده، فرض شده است که خسارت مالی خانه ای کاماًل 
تخریب شده به ازای هر متر مربع زیربنا، در حدود 50 درصد یک خانه ی 
نوساز استاندارد می باشد. هم چنین، برای برآورد خسارت مالی برای 
خانه ای آسیب دیده با سطح تخریب قابل تعمیر، به طور میانگین، حدود 
20 درصد کل هزینه ی ساخت مسکن با روش استاندارد به ازای هر متر 
مربع در نظر گرفته شده است. مقادیر موجود در این رابطه بر اساس 
مشورت با مسئوالن بنیاد مسکن و با فرض هزینه ی اسمی 20 میلیون 
ریال برای ساخت هر متر مربع زیربنا برای بازسازی، طبق روش های 

درنظرگرفتن  هم چنین  و  متداول  مسکن  واحدهای  احداث  جاری 
زیربنای متوسط هر واحد مسکونی موجود پیش از سیالب به مقدار 
100 متر مربع تعیین شده اند. الزم به ذکر است که خسارت وارده به 

لوازم منزل و سایر دارایی  ها نیز مورد توجه قرار داده شده است. 
مقادیر مورد نیاز برای بازسازی و بازتوانی در کوتاه مّدت )18 ماه( 
در بخش مسکن بر اساس ساخت هر واحد مسکونی جدید با متراژ 
متوسط حدود 80 متر مربع و درنظرگرفتن هزینه ی ساخت حدود 
20 میلیون ریال در هر متر مربع برآورد شده است. برای واحدهای 
مسکونی قابل تعمیر، 30 درصد هزینه ی ساخت به ازای هر متر مربع 
برای برآورد هزینه ی تعمیر در نظر گرفته شده است. در نهایت نیز با 
توجه به نتایج این ارزیابی ها و بررسی بهترین شیوه های رایج در جهان، 
توصیه هایی برای بازتوانی و بازسازی در بخش مسکن ارائه شده است. 
الزم به ذکر است که جبران خسارت توسط دولت به صورت اعطای وام 
کم بهره با دوره ی بازپرداخت بلندمّدت و ارائه ی کمک های بالعوض 
انجام می شود که به طور مساوی بین خانواده های آسیب دیده توزیع 

می شود.
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 3- آموزش

3- 1-  خالصه

بخش آموزش دربرگیرنده ی تمامی خدمات و تسهیالت آموزشی 
نیازهای بعد  ارزیابی  تا دانشگاه می باشد. در فرایند  از پیش دبستانی 
از بالیای طبیعی، وزارت علوم که مسئول تحصیالت تکمیلی است 
مشارکت نداشته بنابراین، داده های جمع-آوری شده محدود به مقاطع 
ابتدایی، متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم می باشد.در این پروژه با پیروی 
از استانداردهای شبکه بین آژانس ها برای آموزش در شرایط بحران 
)INEE(،  ارزیابی صدمه ها و خسارت ها در 4 حوزه انجام می گردد: 

شاخص های مربوط به دسترسی به آموزش و فضای آموزشی، آموزش و 
یادگیری، آموزگاران و دیگر پرسنل آموزشی، و همچنین سیاست های 
آموزشی. اما به دلیل مشارکت محدود وزارت آموزش وپرورش، بیش تر 
متمرکز  آموزشی  تسهیالت  و  امکانات  بر  جمع آوری شده  داده های 

می باشند.
در سال تحصیلی 98- 97 تعداد 1523283 دانش آموز در مدارس 
استان های گلستان، خوزستان و لرستان در مقطع ابتدایی و دبیرستان 
مشغول به تحصیل بوده اند. این استان ها در مقاطع ذکرشده دارای تعداد 
14323 مدرسه هستند. بر اساس آمار سازمان نوسازی مدارس 882 

مدرسه تحت تاثیر سیالب قرار گرفته اند. هزینه ی ناشی از صدمه های 
جزئی و تخریب کامل این مدارس 2503 میلیارد ریال برآورد گردیده 
که این صدمه ها شامل صدمه های وارده بر ابنیه و همچنین، تجهیزات 
بر 106  بالغ  آموزش  بخش  بر  وارده  خسارت های  مجموع  می باشد. 
کردن  فراهم  پاک سازی،  هزینه ی  شامل  که  می باشد  ریال  میلیارد 
کالس های موّقت، و سایر هزینه ها جهت آماده سازی به موقع مدارس 
به  منجر  مدارس  است.تعطیلی  جدید  تحصیلی  سال  مهرماه  برای 
ازدست رفتن روزهای تحصیل –بعضاً تا یک ماه– در مناطق آسیب دیده 
سرپناه  به عنوان  بودند،  ندیده  آسیب  که  مدارسی  از  برخی  از  شد. 
آسیب دیدگان استفاده شد و بنابراین، به روی دانش آموزان بسته بودند. 
هم چنین، تعطیلی مدارس منجر به لغو شدن یا تاخیر در برگزاری 
امتحانات شد که تاثیر نامطلوب قابل توّجهی به ویژه برای دانش آموزانی 

که در آستانه ی فارغ التحصیلی بودند، داشته است. 
با توجه به این که فرایند بازسازی پیش تر در تمامی استان ها شروع 
برای  مالی  حمایت های  نیازمند  آموزش وپرورش  وزارت  است،  شده 
بازسازی و نوسازی مدارس می باشد. با توجه به تعطیلی مدارس در 
روزهای بعد از سیالب، دانش آموزان نیازمند کالس های جبرانی بودند 
و دانش آموزان سال آخر متوسطه نیز نیازمند حمایت بیش تر در جهت 

کسب اطمینان برای عقب نماندن از آزموِن کنکور می باشند.

 

سهم صدمه ها و خسارت های استان

هر استان )%(

37گلستان

63لرستان

100جمع کل

شکل1: توزیع صدمه ها و خسارت ها در استان های گلستان و لرستان برحسب درصد
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جدول1: مجموع صدمه ها و خسارت ها در بخش آموزش در استان های گلستان و لرستان

صدمه هااستان ها
)میلیارد ریال( 

صدمه ها
)میلیون دالر( 

خسارت ها
)میلیارد ریال(

خسارت ها
)میلیون دالر(   

جمع کل اثرات 
)صدمه ها + خسارت ها( 

)میلیارد ریال(

جمع کل اثرات 
)صدمه ها + خسارت ها( 

)میلیون دالر(

940.838.9425.50.24966.339.19گلستان

1563.0114.86810.771644.0115.63لرستان

2503.8423.8106.51.012610.3324.82جمع

https://www.uniref.ir   1. داده های بخش دانشگاه از سایت

http://www.portaltvto.com  2. داده ها از سایت

الزم به ذکر است که به دلیل عدم دسترسی به اّطالعات و عدم 
حضور وزارتخانه های مربوطه در فرایند آماده سازی این گزارش، اّطالعات 
جمع آوری شده فقط شامل تسهیالت بخش دولتی در مقاطع تحصیلی 

دبستان و متوسطه است.
بازتوانی،  نیازهای  مدارس  نوسازی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
شامل پاک سازی گل والی و آوار )تکمیل شده(، بازسازی مدارس )در 
حال انجام(، خرید و پخش وسایل کمک آموزشی )در حال انجام( و 
خرید کانکس به عنوان کالس درس موّقت می باشد. مّدت زمان اجرای 
این برنامه ها 18 ماه می باشد. بنابراین، این موارد به عنوان برنامه های 
کوتاه مّدت در نظر گرفته شده اند. هزینه ی کلّی این برنامه ها معادل 

2915 میلیارد ریال )27.72 میلیون دالر( است که از این میزان 605  
میلیارد ریال )5.75 میلیون دالر( هم چنان موردنیاز است.

3- 2-  بررسی اّطالعات پایه
در جدول های زیر خالصه ای از اّطالعات پیش از سیالب 
هر  در  دانش آموزان  تعداد  و  آموزشی  امکانات  در حوزه ی 
استان آورده شده است که این اّطالعات بر اساس جنسّیت، 
سطوح آموزشی و نوع مدارس )دولتی و غیردولتی( تفکیک 

شده اند.

جدول 2: وضعّیت زیرساخت های آموزشی استان گلستان پیش از وقوع سیل

گلستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت های آموزشی
دولتی

دخترپسر

32430462264316پیش دبستانی

113021113418291981425ابتدایی

588626503325531855متوسطه اول

208572652089819796متوسطه دوم

1321214456283638کار و دانش

4565138662190فّنی و حرفه ای

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات141529دانشگاه1 

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات2410321056مراکز حرفه ای2 

217318253998146830139220کل
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جدول4: وضعّیت زیرساخت های آموزشی استان خوزستان پیش از وقوع سیل

خوزستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت های آموزشی
دولتی

دخترپسر

2543 486139918853077پیش دبستانی

41774534630245953242773ابتدایی

1462156161810049293668متوسطه اول

 7111328436343263765متوسطه دوم

18583268151478056کار و دانش

911410597993589فّنی و حرفه ای

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات521870دانشگاه

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات5519141969مراکز 

7219416911388437900414394کل

جدول 3: وضعّیت زیرساخت های آموزشی استان لرستان پیش از وقوع سیل

لرستاننام استان

تعدادنوع

کل

تعداد دانش آموزان

غیردولتیدولتیزیرساخت های آموزشی
دولتی

دخترپسر

3234237416324پیش دبستانی

254823427827760976266ابتدایی

658727303425932420متوسطه اول

327884152276321336متوسطه دوم

862310935482149کار و دانش

4655138171412فّنی و حرفه ای

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات13619دانشگاه

نبود اّطالعاتنبود اّطالعات2312321255مراکز حرفه ای

370418945598142412133907کل
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3- 3-  ارزیابی اثرات سیالب

 
صدمه ها

ارزیابی  فرایند  در  آموزش وپرورش  وزارت  حضور  عدم  به دلیل 
نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA(، داده های 
این گزارش صرفاً بر اساس اّطالعات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 

مدارس گردآوری شده است. بنابراین، صدمه های وارده به بخش آموزش 
به شرح زیر خالصه می شوند:

y صدمه های وارده بر سازه ها و بناهای آموزشی دولتی
y صدمه های وارده به وسایل، اقالم و امکانات آموزشی دولتی

 

شکل 2:  نسبت تعداد مدارس تحت تاثیر سیالب به تعداد کل مدارس
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شکل3: تعداد مدارس تحت تاثیر سیالب در استان های مختلف مورد مطالعه

جدول5: صدمه های وارده بر اماکن آموزشی دولتی

نوع مدارس

صدمه ها به تفکیک استان
مجموع صدمه ها

گلستانلرستان

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

1146.33656.451802.7817.14ابتدایی

413.1284.37697.476.63متوسطه

1559.43940.822500.2523.77کل

جدول 6: صدمه های وارده بر تجهیزات، اقالم و امکانات آموزشی دولتی

نوع مدارس

صدمه ها به تفکیک استان
مجموع صدمه ها

گلستانلرستان

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

199.917.35217.252.06ابتدایی

93.4210.48103.90.99متوسطه

293.3227.83321.153.05کل

در جدول فوق اماکن مدارس شامل بنای اصلی ساختمان، سرویس بهداشتی، دیوار محوطه، فضای ورزشی، سالن اجتماعات می باشد.

در جدول فوق تجهیزات مدارس شامل میز و نیمکت، تخته سیاه، کتاب، کامپیوتر می باشد.
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خسارت ها

 

با توجه به موارد شرح داده شده در جدول های فوق، دالیل اصلی 
خسارت ها در بخش آموزش در سه استان آسیب دیده شامل موارد 

زیر می شود: 

y هزینه ی خرید کانکس برای کالس های موّقت؛

y هزینه ی جمع آوری آوار و گل والی؛

y  هزینه های پیش بینی نشده، شامل مواردی مانند تخریب راه
دسترسی، هزینه ی سوخت رسانی به ماشین آالت کارگاه های 
ساخت  تسریع  برای  اضافه  هزینه های  و  ساختمان سازی، 

مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی است.

جدول 7: خسارت های وارده بر زیرساخت های آموزشی دولتی

نوع مدرسه

خسارت به تفکیک استان
خسارت کل

گلستانلرستان

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

59.911877.910/77ابتدایی

21.097.528.590/24متوسطه

8125.5106.51.01کل

جدول 8: خالصه ی صدمه ها و خسارت ها در بخش آموزش

جمع کل اثراتخسارت هاصدمه هااستان

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

940.838.9425.50.24966.339.19گلستان

1563.0114.86810.771644.0115.63لرستان

2503.8423.8106.51.012610.3324.82کل

در جدول فوق صدمه ها معادل مجموع آسیب های سازه ای و امکانات و تجهیزات می باشد.
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پیامدهای اجتماعی صدمه ها و خسارت ها

درحالی که صدمه های فیزیکی به سادگی قابل ارزیابی مالی است، کّمی 

کردن پیامدهای مخاطرات طبیعی بر کیفّیت آموزش دشوار می باشد و 

هزینه های مربوطه  وابسته به راهبرد بازسازی و بازتوانی به کارگرفته شده 

نمایندگان  حضور  عدم  به دلیل  به عالوه،  می باشد.  دولت  توسط 

آموزش وپرورش در این فرایند نیازسنجی، تحلیل پیامدهای اجتماعی بر 

اساس اّطالعات شفاهی مقام ها و داده های غیررسمی می باشد. از پیامدهای 

سیالب بر کیفّیت خدمات آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

y  اقتصادی شرایط  وخامت  به دلیل  تحصیل  ترِک  نرخ  افزایش 

خانواده ها؛

y  تعطیلی مدارس منجر به کاهش ساعات آموزشی در این استان ها

شده در نتیجه، دانش آموزان و به خصوص داوطلبان کنکور در 

وضعّیت نابرابری نسبت به دیگر دانش آموزان قرار گرفته اند؛

y  کاهش کسب دستاوردهای آموزشی دانش آموزان که می تواند

منجر به مردودی و تکرار دوره گردد؛

y  اثرات روانی بر دانش آموزان و خانواده های آن ها که منجر به

افزایش ریسک خشونت در داخل و خارج از مدرسه می شود؛

سال  آغاز  تا  مدارس  بازیابی  و  بازسازی  تکمیل  عدم  صورت  در 

تحصیلی جدید، افزایش جمعّیت کالس های درسی دایر اثرات منفی بر 

کیفّیت آموزش را به همراه دارد.

جنسّیت

پیامدهای  و  جنسّیت  اساس  بر  تفکیک شده  اّطالعات  درحالی که 

اجتماعی سیل در این استان ها موجود نمی باشد، تجربه نشان داده است 

که به دلیل پیامدهای مخّرب این سیالبها در وضعّیت اقتصادی خانواده ها، 

نرخ ترک تحصیل در میان نوجوانان افزایش می یابد که این شرایط منجر 

به افزایش نرخ ازدواج در سن پایین در میان دختران و افزایش کودکان 

کار در میان پسران خواهد شد.

بر اساس آمار غیررسمی، در استان گلستان تعداد مدارس دخترانه 

و پسرانه ای که تخریب کامل شده اند در سطح دبستان کمابیش مساوی 

بوده است، ولی در سطح متوسطه، 7 مدرسه ی پسرانه و یک مدرسه ی 

دخترانه تخریب شده اند.

3- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی

تعمیر  و  بازسازی  اصلی  متولی  کشور  مدارس  نوسازی  سازمان 

مدارس می باشد و بر اساس برنامه ریزی های این سازمان، کلّیه ی مدارس 

تخریب شده در طول 18 ماه آینده بازسازی یا راه اندازی می شوند. در 

نتیجه، کل نیازهای برنامه در بازه ی زمانی کوتاه مّدت آورده شده است. 

جدول 9: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت

فعالّیت
هزینه

سازمان مسئولوضعّیت
میلیون دالرمیلیارد ریال

سازمان نوسازیتامین هزینه و تکمیل شده31.770.3پاک سازی آوار و گل والی

سازمان نوسازیدر جریان است2500.2623.77ساخت و تعمیر مدارس تخریب شده

%50 تامین هزینه و تکمیل شده )580 321.143.05تامین تجهیزات آموزشی
سازمان نوسازیمیلیارد ریال نیاز باقیمانده(

%60 تامین هزینه و تکمیل شده )25 62.70.6خرید کانکس برای کالس های موّقت
سازمان نوسازیمیلیارد ریال نیاز باقیمانده(

2915.8727.72جمع
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با توجه به اتمام فرایند پاک سازی و الی روبی مدارس در هر دو استان، 
هزینه ی ذکرشده در جدول فوق هزینه ی واقعی انجام کار می باشد. در حوزه ی 
ساخت و تعمیر مدارس، برنامه ی سازمان نوسازی مدارس این است که کلّیه ی 
مدارس سه کالسه و کوچکتر تا اول مهرماه با تجهیزات کامل آماده ی بهره برداری 
باشند و بقیه ی مدارس حداکثر تا سال تحصیلی بعد آماده خواهند شد. الزم 
به ذکر است که تسریع در احداث مدارس به دلیل آغاز سال تحصیلی منجر به 
افزایش هزینه ای در حدود %30 برای سازمان نوسازی می شود. از 210 کانکس 
موردنیاز برای کالس های موّقت، 126 کانکس به استان های گلستان و لرستان 
تحویل داده شده است و 83 کانکس باید طی زمان خریداری شود. نیازهایی 
که هنوز برای آن هزینه ای نشده و باید به آن بودجه تعلق گیرد معادل 605 

میلیارد ریال )5.75 میلیون دالر( برای سال 1399 برآورد شده است.
در گفت وگوهای انجام شده با وزارت آموزش وپرورش، اهمّیت تشکیل 
یک کارگروه مدیریّت بحران، با شرکت نمایندگانی از معاونت های مختلف 
و  پرورشی  پشتیبانی،  متوسطه، سالمت،  )ابتدایی،  پرورش  آموزش  وزارت 
سازمان نوسازی( به بحث گذاشته شد. تعریف شاخص ها و سازوکارهایی برای 
جمع آوری سریع داده های پیش و بعد از بالیای طبیعی و تدوین دستورالعمل 
مواجهه با بحران در وزارت آموزش وپرورش به عنوان یکی از اهداف مهم این 

کارگروه برشمرده شده است.

3- 5- روش شناسی
محدودیّت های ارزیابی

y  نیازهای ارزیابی  فرایند  در  آموزش وپرورش  وزارت  حضور  عدم 
امکان   ،)PDNA( طبیعی  بالیای  از  پس  بازتوانی  و  بازسازی 
هماهنگی و تعامل موثر را میان بخش های مختلف و همچنین، 
جمع آوری داده های ضروری، به ویژه در بخش اثرات اجتماعی سیل 
سلب کرد. تنها سازمان حاضر در این فرایند سازمان نوسازی مدارس 

امکانات  و  فضا  به  مربوط  اّطالعات  ارائه ی  به  قادر  بوده که صرفاً 
آموزشی بوده است و حتی اّطالعات مربوط به دانش آموزان را در 

اختیار نداشته است.

y  به عالوه، به دلیل عدم حضور وزارت علوم، سازمان فّنی حرفه ای کشور
و سازمان مدارس غیردولتی، اّطالعات ارائه شده محدود به دوره های 

آموزشی عمومی دبستان و متوسطه در مدارس دولتی است.

y  جهت در  را  اقداماتی  آموزش وپرورش  وزارت  این که  به  توجه  با 
این  اما  است،  داده  انجام  تفکیک جنسّیت  به  اّطالعات  گرد آوری 
گزارش ها در دسترس نبوده است، بنابراین، اّطالعات ارائه شده در 

این بخش به تفکیک جنسّیت نمی باشد. 

y  وضعّیت اما  شد،  فراهم  استانی  سطح  در  موجود  داده های 
سطح  از  متفاوت  آسیب دیده  مناطق  سطح  در  جمعّیت شناسی 

استانی بود که موجب سوگیری در تحلیل می شود.

y  امور مبهم نیازها، وضعّیت و جایگاه متصدیان  ارزیابی  فرایند  در 
توسط سازمان  پیشنهاد شده  هماهنگی  مکانیزم  نتیجه،  در  بوده، 
برنامه وبودجه برای انجام ارزیابی خسارت بعد از بحران غیرموثر و 

ناکافی بود.

جدول 10: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت به تفکیک استان

نیازهای بازتوانی کوتاه مّدتاستان

 میلیون دالر میلیارد ریال 

1079.4310.26گلستان

1836.4417.46لرستان

2915.8727.72جمع
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4- فرهنگ و گردشگری

4- 1- خالصه

تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه  و اثر ثبت شده در فهرست آثار ملّی 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان، گلستان وجود 
دارد که از این مجموعه، چهار بنا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 
شده است. بارش های شدید و سیل اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 
سبب ایجاد آسیب های فیزیکی زیادی نظیر ایجاد تََرک در سقف، جذب 
رطوبت در دیوارها و آسیب به نما و کاشی های سقف این آثار شد. بر اساس 
ارزیابی های اولّیه ی انجام گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری روی بناهای تاریخی مشخص گردید، دالیل اصلی 
صدمه ها به این بناها بارش باران، سیالب، طغیان رودخانه ها، امواج دریا و 
جابه جایی اشیا توسط این سیالب ها بوده اند. به عالوه، بعد از وقوع سیالب، 
تغییرات رخ داده در بستر این آثار )نظیر افزایش رشد گیاهان(، نیز باعث 
ایجاد صدمه هایی به این بناها گردید. در این استان ها، هم چنین تعدادی 
کارگاه صنایع دستی خانگی وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به 
کار در حوزه ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده هایشان منبع 

درآمد به حساب می آیند.
ایرانیان در دو زمان  تعداد سفر  بیش ترین  در حوزه ی گردشگری، 
نوروز و تابستان می باشد. همه ساله بیش از 70 میلیون شب اقامت در 
سفرهای نوروزی داخلی ثبت می شود که در این میان سه استان گلستان، 
خوزستان و لرستان جزء شهرهای پرجاذبه  ی سفرهای نوروزی محسوب 
می شوند. در نوروز 1398، صدمه های ناشی از سیالب به میراث طبیعی و 
آثار فرهنگی سه استان باعث عدم سفر مسافران بالقّوه به این سه استان 

سیل زده شد. 
بیش ترین صدمه ها و خسارت های حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس 
مربوط به بخش صنایع دستی سّنتی می باشد. بر این اساس و به دلیل 
ارزیابی حوزه ی صنایع  این گزارش،  ارزیابی دیگر موارد، در  پیچیدگی 
دستی مورد توجه قرار گرفته است. استادکاری سّنتی یکی از بهترین 
نمونه هایی میراث فرهنگی ناملموس می باشد که حاوی عینی ترین حقایق 

میراث فرهنگی ناملموس است.
و  ملموس  میراث  حوزه ی  دو  در  فرهنگ  بخش  در  سیل  پیامد 

ناملموس منجر به اختالل روانی-اجتماعی و اثرات منفی بر همبستگی 
و تاب آوری اجتماعی شده است. در واقع، پیامد ناشی از سیالب در آثار 
میراث جهانی به دلیل نقش عمده ی آن ها در معیشت و حافظه ی جامعه ی 
محلّی، خسارت زیادی در مفهوم اجتماعی آن محل ایجاد کرده است. 
برای بهبود بخشی در این بخش، عالوه بر درنظرگرفتن اقدامات اضطراری 
و تعیین میزان صدمه ها بر اقالم میراث فرهنگی، الزم است ارزیابی دقیقی 
و  ملّی  تاریخی،  آثار  برای  مناسب  ساختاری  مدیریّت  تشخیص  برای 
ارزش های جهانی و اولویّت ها و اقدامات مناسب بعد از بحران انجام شود. 
این ارزیابی ها می بایست برای هر سه دسته  آثار تاریخی ثبت میراث 

جهانی، ثبت ملّی و موزه ها انجام گردد.
جهت  به   بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  دستی،  صنایع  حوزه ی  در 
بازسازی  تقسیم می شود: )1( هزینه ی  به سه حوزه   وارده،  صدمه های 
یا تعمیر کارگاه های تخریب شده یا آسیب دیده، )2( هزینه ی تعویض یا 
تعمیر ابزارهای آسیب دیده یا ازدست رفته )ازجمله دستگاه های بافندگی(، 
با  حمل شده  یا  نابودشده  آسیب دیده،  نهایی  محصوالت  هزینه ی   )3(
سیالب. برای تسهیل بازتوانی در حوزه ی میراث فرهنگی و صنایع دستی، 
راهکارهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت طبق 

موارد زیر می باشد:

y  صنایع دستی: تامین ابزار و وسایل، بازسازي یا احیای کارگاه هاي
متاثر از سیل، جایگزینی یا جبران خسارت محصوالت آسیب دیده؛

y  احیای شرایط بازسازی،  و  اقدامات حفاظتی  فرهنگی:  میراث 
داده های  پایگاه  توسعه ی  و  پایش  و  اقتصادی  و  اجتماعی 

.)HBIM( مدل سازی اّطالعات بناهای تاریخی
صدمه ها و خسارت های تخمینی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
جدول 1 نشان داده شده است. نیازهای بازتوانی نیز به شرح زیر قابل ارائه 

می باشند:

y  نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت: در حوزه ی گردشگری تسهیالت
از  استفاده  با  بودند،  بیمه  پوشش  تحت  که  گردشگری 
پرداختی بیمه قادر به تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود 
خواهند شد. بااین همه، ممکن است ارائه ی کمک هایی در 
قالب تسهیالت گردشگری در مطالبه ی پرداخت های بیمه 
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هزینه های  با  انطباق  برای  قیمت خدمات  دادن  تطبیق  و 
عملیاتی باالتر ضرورت داشته باشد.

y  نیازهای بازتوانی میان مّدت: میتواند به کمپین ها برای توجه
در  گردشگری  محل های  در  گردشگران  جذب  به  بیش تر 
محل های آسیب دیده از طریق تبلیغات و بازاریابی، برگزاری 
جشنوارهها و رویدادهای گردشگری در مناطق آسیب دیده 

متمرکز شود.

y  نیازهای بازتوانی بلندمّدت: باید بر ایجاد و اجرای برنامه ی
مقابله  و  گردشگری  بخش  تاب آوری  ارتقای  برای  جامع 
در  ظرفّیت سازی  کند.  تمرکز  بالقّوه  طبیعی  مخاطرات  با 

کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری )شامل 
به  با واکنش  رابطه  خدمات دهندگان بخش خصوصی( در 
خطرات  کاهش  و  بازتوانی  و  بازسازی  طبیعی،  مخاطرات 
مرتبط به حوزه ی گردشگری می بایست بخش  جدایی ناپذیر 

این برنامه باشد.
نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری در 
جدول 2 نشان داده شده است. با توجه به دردسترس نبودن داده ها 
زیربخش  برای  بازتوانی  نیازهای  تخمین  گزارش،  تکمیل  زمان  در 

گردشگری ارائه نشده است.

جدول1: صدمه ها و خسارت ها در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموع کل اثراتخسارت هاصدمه ها

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1468.5713.9643.040.411511.6114.37خوزستان

699.036.6526.700.25725.736.90لرستان

728.896.9647.390.45776.287.38گلستان

2896.4927.54117.131.113013.6228.65مجموع

جدول2: نیازهای بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(دالر )میلیون(ریال )میلیارد(

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.35688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع

4- 2-  بررسی اّطالعات پایه
4- 2- 1-  فرهنگ

تعداد زیادی بنای تاریخی، موزه  و اثر ثبت شده در فهرست آثار ملّی 
و میراث جهانی یونسکو در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان 
وجود دارد. استان لرستان دارای بیش از 2300 اثر ثبت میراث ملّی 
اثر ثبت موّقت میراث جهانی می باشد. عالوه بر این،  و هم چنین 2 
وجود بیش از یک صد پل تاریخی در این استان از دیگر جاذبه های 
استان است. در استان گلستان، 149 اثر ثبت شده در فهرست ملّی 
وجود دارد. صدمه های فیزیکی ناشی از بارندگی شدید و سیل به این 

ایجاد تََرک در سقف، جذب رطوبت در دیوارها و آسیب  آثار شامل 
فزاینده به نماها و کاشی های سقف بوده است. عالوه بر آثار ثبت ملّی 
در این استان، 15 اثر ارزشمند ثبت نشده نیز در محدوده ی شهر گرگان 
صدمه دیدند. استان خوزستان نیز دارای 982 اثر ثبت ملّی، 4 اثر ثبت 
میراث جهانی یونسکو و بسیاری دیگر از بناها، رسوم و دانش ناملموس 
است. از جمله ی این آثار می توان به میراث فرهنگی ُچغازنبیل، شوش و 
سازه های آبی تاریخی شوشتر اشاره نمود که در فهرست میراث جهانی 
یونسکو ثبت شده اند. در این استان نیز بارش های شدید و سیل باعث 

آسیب های فیزیکی به این آثار شده است.
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صنایع دستی
در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان، تعدادی کارگاه صنایع 
دستی خانگی مرتبط با صنعت وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول 

به کار در حوزه ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده های شان 
منبع درآمد به حساب می آیند. جدول 3 تعداد کارگاه ها در هر بخش به 

تفکیک استان را نشان می دهد.

جدول 3: تعداد کارگاه های صنایع دستی در هر استان

 صنایع دستی مرتبط و کار در استان
منزل 

کارگاه صنایع 
شغل اصلیدستی

جاجیم بافی، اهرامی بافی، تولید محصوالت چوبی، لعاب کاری، ساخت پاپوش و لباس های سّنتی39823716خوزستان

کارگاه نساجی )قالیچه و کت سّنتی(، فلزکاری، محصوالت چوبی23666762لرستان

192519866گلستان
شامل بافندگی با دستگاه )گلیم، پالس، نمد و فرش(، تولید محصوالت چرمی )از قبیل زین های 

سّنتی(، جواهرسازی سّنتی، تولید لباس های محلّی، پوشش های سّنتی و منسوجات سّنتی به همراه 
ابریشم بافی، چاپ پارچه ی رنگی، نمدبافی و تولید محصوالت چوبی هنرمندانه

میراث فرهنگی ناملموس
 2 ماده ی  در  مندرج  تعریف  طبق  ناملموس  فرهنگی  میراث 
دانش،  بیان ها،  نمودها،  رویه ها،  از  است  عبارت  کنوانسیون حفاظت 
مهارت ها و هم چنین ابزار، اشیاء، آثار و فضاهای فرهنگی مرتبط با این 
موارد که در جوامع، گروه ها و در برخی از موارد، اشخاص نمود پیدا 
می کند. میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا 
می کند، توسط جوامع و گروه ها و در پاسخ به محیط، تعامل با طبیعت و 
تاریخ شان به صورت مستمر تغییر می کند و نوعی حس هویّت و استمرار 
تنّوع  به  احترام  ترویج  سبب  درنتیجه،  و  می کند  ایجاد  آن ها  برای 
فرهنگی و خاّلقیت انسانی می شود. باتوجه به اهداف این کنوانسیون، 
این توجه ها صرفاً معطوف به میراث فرهنگی ناملموسی می شود که 
مطابق اسناد حقوق بشر بین المللی موجود باشند و هم چنین، با الزامات 
احترام متقابل به جوامع، گروه ها و اشخاص و نیز الزامات توسعه ی پایدار 
منطبق باشد.  میراث فرهنگی ملموس مطابق تعریف مشخص شده در 
بند فوق الذکر، در موارد مختلفی نمود دارد که از جمله ی آن ها می توان 

به این موارد اشاره کرد:

y  ،نمونه برای  که  زبان  جمله  از  شفاهی  سنت های  و  بیان ها 
وسیله ای برای )بیان( میراث فرهنگی ناملموس است؛

y  ،هنرهای نمایشی از قبیل تئاتر سّنتی، عروسک خیمه شب بازی
نمایش های عاطفی؛

y رویّه های اجتماعی، آیین ها و رویدادهای آیینی؛

y  دانش قبیل  از  کائنات  و  با طبیعت  مرتبط  دانش  و  رویّه ها 
سّنتی؛

استادکاری سّنتی، از قبیل بافندگی با دستگاه )گلیم، نمد و فرش(، 
سّنتی،  جواهرآالت  سّنتی(،  زین های  قبیل  )از  چرمی  محصوالت 
لباس های محلّی و سّنتی، پوشش های تزئینی سّنتی، منسوجات سّنتی، 
ابریشم بافی، چاپ پارچه های رنگی، نمدبافی، هنرهای چوبی، گلیم بافی، 
مشاته بافی، فلزکاری دستی، محصوالت چوبی دست ساز، جاجیم بافی، 

اهرامی بافی، محصوالت چوبی، لعاب کاری، پاپوش بافی.
با عنایت به این که بخش اعظم عناصر میراث فرهنگی ناملموس 
شامل استادکاری سّنتی است، از این رو، دست کم، نیمی از نیروی کار 
این حرفه ها زنان هستند. افزون بر این، در مصادیق دیگر میراث فرهنگی 
ناملموس، زنان حامالن سّنت هایی از قبیل غذاهای محلّی و رقص های 
محلّی هستند و در برداشت محصول با مردان همکاری دارند. بیش ترین 
صدمه ها و خسارت حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس مربوط به بخش 
صنایع دستی سّنتی می باشد. بر این اساس و به دلیل پیچیدگی ارزیابی 
دیگر موارد، در این گزارش، ارزیابی حوزه ی صنایع دستی مورد توجه 
قرار گرفته است. استادکاری سّنتی یکی از بهترین نمونه هایی میراث 
فرهنگی ناملموس می باشد که حاوی عینی ترین حقایق میراث فرهنگی 

ناملموس است.



سیالب های 1398، ایران

92

4- 2- 2-  گردشگری

بیش ترین تعداد سفر ایرانیان در دو زمان نوروز و تابستان می باشد. 
همه ساله بیش از 70 میلیون شب اقامت در سفرهای نوروزی داخلی 
ثبت می شود که در این میان، سه استان گلستان، خوزستان و لرستان 
جزء شهرهای پُرجاذبه ی  سفرهای نوروزی محسوب می شوند. در نوروز 
1398، صدمه های ناشی از سیالب به آثار میراث طبیعی و فرهنگی سه 

استان باعث عدم سفر مسافران بالقّوه به این سه استان سیل زده شد. 

4- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
4- 3- 1-  فرهنگ

4-3-1-1- صدمه ها

بناهای تاریخی و آثار میراث فرهنگی
استان گلستان: در استان گلستان، 9 محوطه و اثر تاریخی تحت 
تاثیر سیل قرار گرفت که از این تعداد، 4 مورد دولتی و 5 مورد خصوصی 
هستند. بارندگی شدید و سیل هم چنین موجب صدمه به 149 بنا شد 
که شامل ایجاد ترک در سقف، جذب رطوبت در دیوارها و آسیب فزاینده 
به نماها و کاشی های سقف بوده است. عالوه بر آثار فهرست شده، 15 اثر 

ارزشمند ثبت نشده نیز در حوزه ی گرگان از سیل متاثر شد. 
استان لرستان: در استان لرستان، 71 اثر تاریخی از سیل متاثر 
مسیر  در  واقع  آثار  از  به غیر  دولتی هستند.  آن ها  که همگی  شدند 
سیالب های رودخانه ای، اکثر آثار تاریخی این استان متحمل آسیب های 
زیادی نشدند، زیرا اغلب این آثار در ارتفاع ساخته شده اند. البته، با توجه 
به حجم آب رود کارون )3100 میلیارد مترمکعب( و سرعت جریان 
آب این رودخانه )بیش از 5000 مترمکعب در ثانیه( برخی از پل های 
تاریخی آسیب دیدند. از بناهای اصلی آسیب دیده در این استان قلعه 
فلک االفالک است. خوشبختانه، رخداد زمین لغزش به بخش اصلی قلعه 
خسارتی وارد نکرد. نوع خسارت در این منطقه بیش تر شستگی بافت 

ناشی از آب بود.
استان خوزستان: در استان خوزستان، سیالب رودخانه ای که 
سطح آب را به باالترین سطح رساند، شبکه ی سازه های آبی تاریخی 
بارش  شوش،  فرهنگی  میراث  محوطه ی  در  کرد.  درگیر  را  شوشتر 

سنگین باران سبب زیر آب رفتن شدید بخشی از شهر شاهی شد و رشد 
گیاهان به سطوح خطرناکی رسید. درعین حال، بخشهایی از سدهای 
سیالبی آسیب دیدند و بیش از 29 میلیون متر مکعب آب در برخی از 
مناطق جمع شد. محوطه های تاریخی رامهرمز، قلعه ها و محوطه های 
تاریخی باغ ملک و هم چنین، آثار تاریخی و بناهای منفرد در محوطه های 
میراث فرهنگی شوشتر و دزفول بیش ترین آسیب را محتّمل شدند. در 
مجموع، در استان خوزستان 72 سازه ی میراث فرهنگی تحت تاثیر 
سیل قرار گرفت که از این تعداد، 59 محوطه  دولتی و 13 محوطه 
خصوصی هستند. در مجموع، 4 سایت میراث جهانی یونسکو در مناطق 
متاثر شده از سیل واقع شده است. صدمه های کلّی میراث فرهنگی 

استان خوزستان 1392 میلیارد ریال برآورد شده است.
صنایع دستی

داده های پیمایشی مورد تایید و اّطالعات برآوردشده توسط معاونت 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  دستی  صنایع 
 )1( از:  عبارتند  که  بندی می کند  تقسیم  در سه دسته  را  صدمه ها 
 )2( صدمه دیده،  یا  تخریب شده  کارگاه های  بازسازی/تعمیر  هزینه ی 
هزینه ی تعویض یا تعمیر ابزارهای صدمه دیده یا ازدست رفته )ازجمله 
صدمه دیده،  نهایی  محصوالت  هزینه ی   )3( بافندگی(،  دستگاه های 
نابودشده یا حمل شده با سیالب. این مسئله به آن علت مهم است که 
بخش اعظم خانوارهای فعال در صنایع دستی و بافندگی دستی در 
مناطق روستایی ساکن هستند که فعالّیت های کشاورزی برای درآمد 
و سازمان دهی زندگی آن ها اهمّیت بنیادی دارد. سیالب های اسفند 
زمین های  از  مناطقی گسترده  فروردین 1398 سبب شد  و   1397
که  حمل ونقل  و  ارتباطی  زیرساخت های  و  برود  آب  زیر  کشاورزی 
هستند،  وابسته  آن ها  به  دامپروری  و  باغبانی  کشاورزی،  محصوالت 
شسته و حمل شوند. این امر، همچنین ضربه ی مضاعف شدیدی به 
میراث فرهنگی ناملموس ایران و خانوارهای حامل این دانش وارد کرد.

برای خانوارهایی که دچار صدمه  و خسارت در زمینه ی کشاورزی 
یا مسائل مرتبط با حرفه شده اند، تنها راه حل عبارت  است از تالش 
برای یافتن شغل )حتی شغل کوتاه مّدت یا پاره وقت(؛ البته، هرگاه بتوان 
این شغل را برای بقای خانواده یافت و تعمیر و بازسازی را ممکن کرد. 



فرهنگ و گردشگری

93

حتی کمک هایی از قبیل امدادهای فوری و اعطای وام های کوتاه مّدت 
بقا و نه  از  برای حصول اطمینان  با نرخ بهره ی صفر به مردم صرفاً 
بیش تر از آن می باشد. یافته های حاصل از برداشتها نشانگر این است 
که چنین خانواده هایی در پی بروز مخاطرات طبیعی در این مقیاس، 
در صورت عدم وجود برنامه های بازتوانی قوی و به موقع، با حلقه ای از 
فالکت دست وپنجه نرم می کنند. به احتمال زیاد، بسیاری از افراد دچار 
معضل بیکاری شده، درآمد حاصل از صنایع دستی قطع می شود، هیچ 
زمانی برای انتقال دانش صرف نمی شود و جامعه از خدمات یا هنرها یا 
تولیدات صنعتگرانی که تا پیش از اسفندماه 1397 افرادی بامهارت و 

توانا بودند، محروم خواهد شد. 
گلستان: عمده حرفه های مرتبط با صنایع دستی که در سیل 
استان گلستان تحت تاثیر قرارگرفتند، عبارتند از بافندگی با ماشین و 
بدون ماشین )بافت گلیم، پالس، نمد و فرش(، تولید محصوالت چرمی، 
سّنتی،  جواهرآالت  ساخت  سّنتی،  لباس های  دوخت  دوتار،  ساخت 
گلیم بافی، مجسمه سازی، بافت پوشش های سّنتی، ابریشم بافی، پالس 
بافی، نمدبافی، و منسوجات سّنتی. در این استان، 381 کارگاه یا تخریب 
شده یا صدمه دیدند. این کارگاه ها در روستاهای کرد، سالق یالقی، 
حکیم آباد، قربان آباد، گنگورمه، تازه آباد، گامیشلی نظر، قره گامیشلی، 
نیاز آباد، علی آباد )معروف به فاضل آباد(، زاو سلفی، یاسقلق، اورانجلی، 
گنبد علیا، گنبد سفی، قره یاسر علیا، گاچیسو علیا، تاماگاره گزی، باش 
علیا، عرب بوران، یاسانگ علیا، سرچشمه، چاقراداش قره داش، قراق، 
آب پران، فراسین، آق قامش، فارانگ، قلعه تپه، عادل دل، باش علی، آق 

قامیش، پانو، حسین آباد قربانی، یاسانگ سفلی و شهرهای کالله، بندر 
ترکمن و گالیکش واقع هستند. همچنین در استان گلستان، 70 درصد 
مواد خام )نظیر پشم( انبارشده در این کارگاه ها غیرقابل استفاده شد. 
ارزیابی کلّی درباره ی میزان صدمه ها و خسارت هایی که به محوطه های 
مسکونی، فضاهای کاری، تجهیزات و ابزار، مواد، و محصوالت تمام شده 
یا نیمه تمام وارد شده، آسیبها را در چهار رده 25 درصد، 50 درصد، 75 

درصد و 100 درصد درجه بندی کرده است.
لرستان: در استان لرستان، 150 کارگاه صنایع دستی تخریب شده 
نورآباد،  خّرم آباد،  شهرهای  در  موارد  این  که  است  صدمه دیده  یا 
کوهدشت، الیگودرز، پُلدختر، دورود، آفرینه، معموالن، بروجرد و الشتر 
قرار دارند. حرفه های اصلی مرتبط با صنایع دستی در استان لرستان 
که تحت تاثیر سیل قرار گرفتند، بافت باالپوش سّنتی و گلیم، تولید 

محصوالت چوبی و فلزکاری می باشد.
خوزستان: در استان خوزستان، 765 کارگاه صنایع دستی تخریب 
شده یا صدمه  دیده است. این کارگاه ها در شهرهای ایذه، بهبهان، مسجد 
هستند.  واقع  اهواز  و  اندیکا،  اللی،  حمیدیه،  آبادان،  رفیع،  سلیمان، 
حرفه های اصلی مرتبط با صنایع دستی در استان خوزستان که تحت 
تاثیر سیل قرار گرفتند عبارتند از گلیم بافی، ساخت سفال های سّنتی، 
نمدبافی، بافت ردا، بافت باالپوش سّنتی )چغابافی(، بافت لباس های 
طرح دار )بوریابافی(، ساخت سفالینه های لعاب دار، ساخت وسایل چوبی، 
دوخت لباس های سّنتی، گلیم بافی، تولید محصوالت صنایع دستی و 

ساخت جواهرآالت سّنتی.

جدول 4: میزان تخمینی صدمه های وارده به کارگاه های سّنتی که در استان های خوزستان، گلستان و لرستان بیش ترین صدمه را متحّمل شده اند

صدمه ها )میلیارد ریال(صدمه ها در هر کارگاه

0.26بافندگی با ماشین )برای بافت گلیم، نمد، فرش(

0.1-0.194ابریشم بافی

0.6ماشته بافی

0.282- 0.105 و تا سقف 0.327پوشش سّنتی

جدول 5: صدمه های تخمینی واردشده به مناطق ترکمن نشین )استان گلستان(

صدمه ها )میلیارد ریال(نوع صدمه ها

0.275مواد خام و محصوالت صنایع دستی تمام شده یا تمام نشده

0.04صدمه های ترکیبی واردشده به محوطه های کارگاهی
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اکثر   ،)1398 ماه  )تیر  گزارش  از  بخش  این  نگارش  زمان  در 
مسیرهای منتهی به کارگاه های صدمه دیده یا تخریب شده مسدود بودند 
و آوار و خرابی های ناشی از سیل در کارگاه ها مشاهده می شد. هیچ 
آمار دقیقی درباره ی درآمد کارگاه ها وجود ندارد و در نتیجه، برآورد 
خسارت مالی ناشی از سیل ناممکن است. همان طور که نتایج بررسی ها 
نشان می دهد، درصد جمعّیت متاثرشده ی تولیدکنندگان اقالم میراث 
فرهنگی ناملموس در سه استان، تعداد کارگاه های صدمه دیده ی آن ها و 
تجهیزات و مواد خام ازدست رفته یا تخریب شده ی آن ها، بر اساس نوع 
اقالم میراث فرهنگی ناملموس متفاوت است. در مناطق ترکمن نشین، 
خوشه هایی از صنعتکاران )در گناباد، بندر ترکمن، آق قال، و بخش های 
اداری کالله و مراوه تپه در استان گلستان( وجود داشت که تعداد حدود 
6500 نفر از آن ها در تولید صنایع دستی مشغول بودند که حدود 
500 نفر از آن ها متحّمل خسارت های گسترده شدند. در همین استان 
افراد درگیر در سازمان دهی گروه ها  و همین بخش های فوق، تعداد 
برای رویدادهای موسیقیایی و سّنتی، حدود 200 نفر بود که %75 این 

گروه ها نیز متحّمل خسارت های گسترده شده اند. 

4-3-1-2- خسارت ها

در روزهای خاصی از تعطیالت نوروز 1398، به علّت شّدت بارندگی 
و لزوم محافظت از سازه ی آجری کف مسیر بازدید از محوطه ی تاریخی 
چغازنبیل در مقابل خسارت و فرسایش ناشی از آمدوشد بازدیدکنندگان، 
بازدید از این مجموعه ممنوع شد. در نتیجه، بخش قابل توّجهی از درآمد 
این مجموعه که از محل فروش بلیط بود کاهش یافت. خسارت های ناشی 
از تعطیلی این محوطه ها بر اساس آمار ثبت شده تعداد بازدیدکنندگان 
در روزهای مشابه در سال پیش و نرخ افزایش تعداد بازیدکنندگان در 
سال جدید تخمین زده شد. نتایج این بررسی ها در جدول 6 به صورت 

خالصه ارائه شده است.

4-3-1-3- خالصه ی صدمه ها و خسارت ها در بخش فرهنگ

جدول 6: صدمه ها و خسارت ها در زیربخش فرهنگ

بخش فرعی

خسارت هاصدمه ها

خصوصیدولتی
کل اثرات

خصوصیدولتی
کل اثرات

دالر )میلیون( ریال )میلیارد(دالر )میلیون( ریال )میلیارد(

بدون سازه ها/ بناهای تاریخی و بافت های شهری
اّطالعات

بدون 
بدون 2256.3521.45اّطالعات

اّطالعات
بدون 
48.590.46اّطالعات

80.70080.700.770.200.20موزه ها

بدون 0.9600.960.1تاسیسات در حوزه ی فرهنگ
اّطالعات

بدون 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتاّطالعات

بدون 0322.7322.73.07حوزه ی صنایع دستی و صنایع مرتبط
اّطالعات

بدون 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتاّطالعات

000001.381.380.01میراث فرهنگی ناملموس*

81.66322.72660.7125.290.21.3850.170.47مجموع
*صدمه ها در بخش میراث فرهنگی ناملموس در ذیل صنایع دستی ملحوظ شده است.
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4- 3- 2-  گردشگری
4-3-2-1- صدمه ها

در  سفرها  تعداد  نوروز،  تعطیالت  زمان  در  و  هرسال  معمول،  به طور 
داخل کشور افزایش می یابد. سه استان گلستان، لرستان و خوزستان 
که از جمله ی اصلی ترین مقاصد بازدیدکنندگان در این ایام هستند، در 
تعطیالت نوروز سال جاری تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. این سیل سبب 
شد صدمه ها و خسارت های بسیار زیادی به زیرساخت های گردشگری وارد 
شود، به طوری که آن ها دیگر قادر به ارائه ی خدمات به مسافران نبودند. 
از سوی دیگر، آژانس های گردشگری نیز دیگر درخواستی از مسافران 
دریافت نکردند. واقعّیت های مذکور سبب شد درآمد مراکز اقامتی و مراکز 

گردشگری و آژانس های مسافرتی کاهش یابد درحالی که هزینه های این 

مراکز افزایش یافت. آسیب به هتل ها هم چنین مراکز اقامتی و اقامتگاه های 
بوم گردی، تاثیر مستقیمی بر حوزه ی گردشگری داشته است.

4-3-2-2- خسارت ها

لغو تورها و سفرها به مناطق آسیب دیده )که یا به دلیل آسیب مراکز اقامتی 
بود که به آن اشاره شد یا عدم امکان سفر خانواده ها به استان های دیگر( 
از جمله خسارت های وارده بر بخش گردشگری می باشد. هم چنین، توقف 
سرمایه گذاری و ساخت وساز در مناطق سیل زده با توجه به این که آن ها 
برای مّدت طوالنی به نام مناطق سیل زده شناخته می شوند، نیز در زمره ی 

خسارت های این بخش محسوب می شود. 

4-3-2-3- خالصه صدمه ها و خسارت ها در زیربخش گردشگری

جدول 8: صدمه ها و خسارت ها در زیربخش گردشگری

بخش های فرعی

خسارت هاصدمه ها

خصوصیدولتی
کل اثرات

خصوصیدولتی
کل اثرات

دالر )میلیون( ریال )میلیارد(دالر )میلیون( ریال )میلیارد(

0110.01041.4241.420.39هتل

056.1356.130.5302.52.50.02خانه های بوم گردی

1059.2069.200.66024240.23مراکز خدمات گردشگري

69.45069.450.6600.50.50.01آژانس های مسافرتي

مسیر دسترسی به 
400400.380000محوطه های طبیعي

119.45116.35235.782.24068.4268.420.65مجموع

جدول 7: صدمه ها و خسارت ها برحسب استان

استان

خسارت هاصدمه ها

کل اثراتکل اثرات

دالر )میلیون( ریال )میلیارد(دالر )میلیون( ریال )میلیارد(

1403.5713.340.510.005خوزستان

658.306.262.20.02لرستان

598.845.69460.44گلستان

48.710.46*2660.7125.30مجموع
* رقم مجموع با آمار جدول باال منطبق نیست زیرا خسارت های میراث فرهنگی ناملموس در هر استان به صورت جداگانه محاسبه نشده است.
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4- 3- 3-  خالصه ی صدمه ها و خسارت ها در بخش فرهنگ و گردشگری
صدمه ها و خسارت های تجمیع شده در بخش فرهنگ و گردشگری به شرح جدول زیر است:

جدول 10: صدمه ها و خسارت ها در بخش فرهنگ و گردشگری بر اساس استان

استان

خسارت هاصدمه ها

دولتی 
)میلیارد ریال(

خصوصی 
)میلیارد ریال(

دولتی )میلیارد تاثیرات کل
ریال(

خصوصی 
)میلیارد ریال(

تاثیرات کل

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

خوزستان

0.510.005بدون اّطالعاتبدون اّطالعات1403.5713.34بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتفرهنگ

5510650.62042.53342.530.4گردشگری

لرستان

2.20.02بدون اّطالعاتبدون اّطالعات658.36.26بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتفرهنگ

40.7340.730.39024.5024.50.23-گردشگری

گلستان

460.44بدون اّطالعاتبدون اّطالعات598.845/69بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتفرهنگ

130.05130.051.2401.391.390.01-گردشگری

مجموع خسارت ها در بخش 
بدون بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتمیراث فرهنگي ناملموس

01.381.380.01اّطالعات

69.80118.511.13-55180.782896.4927.54مجموع

الزم به توضیح است که مجموع صدمه ها و خسارت ها در زیربخش 
فرهنگ با مجموع صدمه ها و خسارت ها در استان ها هم خوانی ندارد، 
زیرا خسارت در میراث فرهنگی ناملموس به تفکیک ارائه نشده بود و در 

نتیجه، ارقام در این جدول وارد نشد.

4- 3- 4-  پیامدهای اقتصادی - اجتماعی صدمه ها و خسارت ها

تاثیر سیل در بخش فرهنگ در دو حوزه ی میراث ملموس و ناملموس 
منجر به اختالالت روانی-اجتماعی و تاثیر منفی بر همبستگی و تاب آوری 

اجتماعی شده است. در محل های آسیب دیده از سیل، میراث فرهنگی 
اهمّیت  اجتماعی  انسجام  برای  دانش  سّنتی  شبکه های  و  ناملموس 
اساسی دارد. صنایع دستی و دست بافت ها به همراه هنرها و نقش های 
گردهم  را  مردم  اجتماعی  رویدادهای  و  جشنواره ها  در  که  بسیاری 
می آورند، کانون فعالّیت ها، انتقال دانش و همسبتگی هستند. به عنوان 
مثال، در خانواده هایی که صنعتگرشان به علّت وقوع سیالب دچار آسیب 
به عضو دست شده است و اعضای خانواده نمی دانند که آیا این فرد بار 
دیگر توان و کنترل الزم را برای انجام فعالیتهای قبلی  خواهد داشت یا 

جدول 9: صدمه ها و خسارت ها در زیربخش گردشگری بر اساس استان

استان

خسارت هاصدمه ها

دولتی
)میلیارد ریال(

خصوصی )میلیارد 
ریال( 

کل اثرات
دولتی

)میلیارد ریال( 
خصوصی 

)میلیارد ریال(

کل اثرات

ریال 
)میلیارد(

دالر 
دالر)میلیون( ریال)میلیارد()میلیون( 

42.5342.530.4-5510650.62خوزستان

040.7340.730.39024.524.50.23لرستان

0130.05130.051.2401.391.390.01گلستان

55180.78235.0752.24068.4268.420.65مجموع
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خیر )استفاده از دست برای نوازندگان، سوزن دوزان و امثال آن ها اهمّیت 

بسیار حیاتی دارد( چالش های روانی و اجتماعی زیادی می تواند ایجاد 
شود. آن چه از این هم می تواند برای خانوارهای آسیب دیده دشوارتر باشد 
عبارت است از تنش های ذهنی و یأس، شوک مشاهده خراب شدن یا 
با آب برده شدن خانه ها، کارگاه ها، احشام و دارایی های شان بخصوص 

زمانی که این اتفاقات درمقابل چشمان اعضای خانواده رخ داده باشد. 
عالوه بر تاثیر روانی ناشی از آسیب های گسترده، از نظر اقتصادی نیز 
سیالب تاثیر منفی قابل توّجهی بر سطح زندگی مردم و جامعه خواهد 
داشت. به عنوان مثال، پاک سازی خانههایی که حیاط هایشان مملو از آب 
همراه با آوار یا زباله شده یا جایگزینی مواد خام الزم برای ساخت صنایع 
دستی به جای اقالمی که با سیالب از بین رفته و وارد حجم انبوهی از 
گل والی شده، یا جمع آوری آوار تلنبار شده در جایی که زمانی در آن جا 

کارگاه واقع بود، از جمله ی این پیامدها محسوب می گردد. 
همچنین، شمار بسیار زیادی از سازه ها اعم از کارگاه های خانگی، 
کارگاه های صنایع دستی و مغازه ها و همین طور کاالهای آماده شده )یا 
کمابیش آماده شده( یا مواد خام در این سیالب ها آسیب دیدند یا تخریب 
شدند. در بسیاری از موارد، کارگاه ها به صورت هم زمان در نقش مراکز 
تولید و مراکز آموزشی هستند. آسیب های واردشده به این کارگاه ها سبب 
شده است که آن ها غیرقابل استفاده شوند و درنتیجه، انتقال دانش به 
اعضای جامعه یا اقوام منقطع شود. برای نمونه، حتی بعد از گذشت چهار 
ماه از زمان سیل، یکی از کارگاه های نمدمالی فعال در آق قال هنوز هم 
نتوانسته بود فعالّیت خود را از سربگیرد. این وضع به علّت خسارت های 
بوده  آن  فروریختن  باالی  و ریسک  کارگاه  این  به  وارد شده  گسترده 
است. درعین حال، هفتاد درصد مواد خام )پشم( انبارشده در این کارگاه 
غیرقابل استفاده شده بود، زیرا زیر آب رفتن کامل آن ها باعث شده بافت 
پشم به هم بچسبد و بعد از آن نیز، حشرات بقیه ی بافت را نابود کردند. 
عالوه بر این، بوی تعفن ناشی از چوب گندیده سبب شده بود کار در این 

مکان حتی برای صنعتگرانی که می توانستند کار کنند، ناممکن شود.
تهدید اصلی در رابطه با دانش و مهارت های فرهنگی در ارتباط با 
صنایع دستی، امکان جایگزین شدن آن ها با سایر مهارت های غیرفرهنگی 
است. عدم انجام اقدامات فوری برای فراهم کردن محل و اقالم موردنیاز 

و همچنین، عدم پیش بینی مکان هایی برای آموزش بی وقفه و انتقال 
دانش، می تواند باعث تشدید این معضل گردد. تاثیر دیگر این وضعّیت، 
آسیب به اجراهای فرهنگی است. نتایج مصاحبه های انجام شده در مناطق 
آسیب دیده و از شمار قابل توّجهی از افراد قبایل ترکمن نشان داد که بعد 
از دوره ی واکنش اضطراری و در طول مرحله ی بازتوانی اولّیه، ایشان دیگر 
شاهد برگزاری رویدادها و مراسمی که معموالً برای آن ها اهمّیت اساسی 
دارد، در جوامع خود نبوده اند. این مراسم شامل مواردی نظیر الله خوانی 
ترکمنی،  شمشیر  رقص  غریبه(،  قبیله ی  در  ترکمن  زنان  )ترانه های 

موسیقی سّنتی و آوازهای مذهبی ترکمنی بوده است.
برای  محلّی  هنر  و  دستی  صنایع  اهمّیت  بر  همچنین  بررسی ها 
تثبیت هویّت جامعه خود تاکید می کنند. به طور مثال، طیف گسترده ای 
از فعالیت های مرتبط با صنایع دستی که توسط جمعّیت ترکمن انجام 
می شود، شامل: نمدبافی، سجاده بافی، فرش  بافی، حصیربافی، سوزن زنی، 
جواهرسازی و ساخت سازهای موسیقی؛ به دلیل صدمه ها و تخریب مواد 
اولّیه شامل پشم، لباس، رشته و چوب به شّدت و تا نزدیک به 70 درصد 

در حجم و یا وزن، آسیب  دیده اند.
در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان تعدادی کارگاه صنایع 
دستی خانگی مرتبط با صنعت وجود دارد. بیش از %50 از افراد مشغول به 
کار در حوزه ی صنایع دستی زنان هستند که برای خانواده هایشان منبع 
درآمد به حساب می آیند. با عنایت به این که بخش اعظم عناصر میراث 
فرهنگی ناملموس شامل استادکاری سّنتی است، از این رو، دست کم نیمی 
از نیروی کار این حرفه ها، زنان هستند. افزون براین، در مصادیق دیگر 
میراث فرهنگی ناملموس، زنان حامالن سّنت هایی ازقبیل غذاهای محلّی 
و رقص های محلّی هستند و در برداشت محصول با مردان همکاری دارند.

بیش ترین صدمه ها و خسارت ها در حوزه ی میراث فرهنگی ناملموس 
ارزیابی دیگر  به آن که  را در حوزه ی صنایع دستی می توان دید. نظر 
موارد پیچیده بود، تاکید این گزارش بر حوزه ی صنایع دستی بوده است. 
بهترین نمونه هایی که گویای میراث فرهنگی ناملموس هستند، عبارتند 
از استادکاری سّنتی و با عنایت به این که این بخش، حاوی عینی ترین 
حقایق است، این گزارش بیش از دیگر مصادیق میراث فرهنگی ناملموس 

بر این بخش تاکید داشته است.
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راهبردهای مواجهه با این وضعّیت
به پیمایش گران اطالع داده بودند که ارائه ی کمک های محلّی و 
حمایت از ساکنان محله و بستگان در چندین نقطه بعد از سیل به صورت 
خودجوش بوده است. اهداکنندگان این کمک ها کسانی بوده اند که 
معتقد بودند کارگاه های حرفه ای و صنایع خانوارها باید هم چنان ادامه 
حیات داشته باشد. مشخص شد ابزارها و موادخام اعطایی، عملی ترین 
و فوری ترین کمکی بوده است که مردمان محلّی ارائه کرده اند. در یک 
مورد، مردم محلّی به صنعتگری که خانه و کارگاه اش به علّت سیالب 
به شّدت آسیب دیده بود، چند کیسه پشم دادند تا وی بتواند به حرفه 
خود ادامه بدهد، گرچه درمقایسه با گذشته، در مقیاسی کوچک تر باشد. 
اعطای فوری وام های صندوق های مساجد یا جوامع محلّی با نرخ 
مداخله ای  نیز  متاثر شده اند  از سیل  به کسانی که  بهره صفر درصد 
البته چنان چه چنین وامی پرداخت شده  به هنگام از نظر مالی بود؛ 
باشد. بعد از دوره ی واکنش اضطراری، به کارگاه های خسارت دیده برای 
تعویض وسایل و تجهیزات آن ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری )معاونت صنایع دستی و معاونت توسعه و ترویج 
آن( اولویّت داده شد. البته این کار به معنای آن نبود که صنعتگران لحاظ 
تشویق  روستایی  تعاونی های  تثبیت سازی،  اقدامات  قالب  در  نشوند. 
شدند تا به فروش محصوالت جدید صنعتگران کمک کنند و مقّرر شد 
در نمایشگاه های استانی، ملّی و بین المللی صنعتگرانی مشارکت کنند 
که کارگاه های آن ها آسیب هایی را متحّمل شده و الزم بوده است به 

خسارت محصوالت آن ها، توجه ویژه مبذول شود.
لحاظ کردن خسارت های واردشده به مساجد، مراکز فرهنگی یا 
کتابخانه ها نیز مهم است، زیرا این مراکز در جایگاه فضاهای فرهنگی 
مشخص شده برای انتقال هنر یا حرفه یا نمایش عمومی آن یا فضای 
برگزاری رویدادها )از قبیل موسیقی و رقص شمشیر ترکمنی( ایفای 
نقش می کنند و جامعه ی محلّی را در کنار هم جمع می کنند تا این 

مراسم را تجربه کنند یا در این فعالّیت ها مشارکت کنند.
خسارت های واردشده بر خانوارها در اکثریّت مناطقی که در این 
از میانگین درآمد ساالنه ی خانوارهای  فراتر  بررسی شدند،  پیمایش 
روستایی بوده است. درآمد ساالنه رقمی تقریبی است که از آن می توان 

هزینه های جاری را پرداخت و سپس به پس انداز یا سرمایه گذاری در 
حوزه های دیگر پرداخت.

الزم به ذکر است که 13 مورد از اقالم میراث فرهنگی ناملموس 
جمهوری اسالمی ایران در فهرست کنوانسیون 2003 میراث فرهنگی 
ناملموس یونسکو قرار دارد، اما این موارد بخشی از اقالمی است که 
بیش از همه در صحنه ی بین المللی دیده شده و طیف وسیعی از میراث 
فرهنگی ناملموس کشور در این حوزه ثبت نشده است. برخی از این 
موارد در پیمایش اخیر فهرست شده و سازمان میراث فرهنگی و صنایع 
دستی، معاونت صنایع دستی و معاونت توسعه و ترویج موارد بسیار 
است.  نموده  ارائه  بالیای طبیعی  از  بعد  ارزیابی های  در  را  بیش تری 
از آن احتماالً  اوایل سال جاری و سیالب های ناشی  بارندگی شدید 
به شناسایی شرایط کمابیش شکننده ی صنایع دستی، دست بافت ها و 
هنرمندان این زمینه کمک نمود. این فعالّیت ها عمدتاً فرهنگی هستند، 
اما نیازهای اجتماعی مهمی را برآورده و به امرار معاش کمک می کنند، 
آن هم به گونه ای که از نظر زیست محیطی پایدار باشد. این موارد به 

 طرزی چشمگیر به اقتصاد کالن نیز کمک می کند. 

4- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی
4- 4- 1-  فرهنگ

صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس
بر اساس بررسی های صورت گرفته، در سیالب های اخیر شمار بسیار 
زیادی از سازه ها، اعم از کارگاه های خانگی، کارگاه های صنایع دستی، 
مغازه ها و کاالهای آماده شده )یا تقریباً آماده شده( و مواد خام آسیب 
دیدند یا تخریب شدند. در بسیاری از موارد، کارگاه ها به صورت هم زمان 
در نقش مراکز تولید و مراکز آموزشی هستند. آسیب های واردشده به 
این کارگاه ها سبب شده است که آن ها غیرقابل استفاده شوند و درنتیجه، 

انتقال دانش به اعضای جامعه یا اقوام منقطع شود. 
نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت

برای بهبود میراث فرهنگی ناملموس، یکی از نیازهای اصلی تامین 
فضا و محوطه برای آموزش است تا انتقال دانش و مهارت ها چندان 
غیرفرهنگی  دانش های  یا  مهارت ها  آن ها  به جای  که  نشود  مختل 
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جایگزین شود یا این که این مهارت ها و دانش استمرار نداشته باشند. 
با توجه به حجم عظیم آسیب های واردشده به زیرساخت های صنایع 
دستي در سه استان لرستان، خوزستان و گلستان شامل کارگاه ها، 
ابزارها و وسایل، به منظور بازگرداندان هرچه سریع تر صنعتگران مرد و 
زن به چرخه ی اقتصادي، تولید و اشتغال، بهترین توصیه برای راهبرد 
بازتواني کوتاه مّدت عبارت است از پوشش دادن خسارت های مرتبط با 
ابزارها و وسایل برای 765 کارگاه که بودجه ی الزم برای موارد مذکور 

معادل 90089 میلیون ریال است.
نیازهای بازتوانی میان مّدت و بلندمّدت

وزارتخانه ها و آژانس های دولتی، بخش خصوصی، تعاونی ها و انجمن ها 
در بخش صنایع دستی و بافندگی و سازمان های مرتبط با هنر و محیط 
کنند.  همکاری  بلندمّدت  و  میان مّدت  نیازهای  رفع  برای  باید  زیست 
یکی از نیازهای اولّیه، انتقال میراث فرهنگی ناملموس و انتقال مستمر 
شبکه های دانشی موجود از یک نسل به نسل دیگر است و این که وقفه ی 
اجتناب ناپذیِر ُرخ داده برای مّدتی طوالنی ادامه نیابد. این امر، مستلزم تالش 
برای احیای مهارت ها و ارائه ی راهنمایی های حرفه ای )در هم پوشانی با 
آموزش های فّنی وحرفه ای و ارائه ی برنامه های انعطاف پذیر برای حمایت 
از صنایع دستی و دست بافت ها( و ارائه ی حمایت های موردنیاز برای آن 
از بخش آموزش های غیررسمی و نهادهای اجتماعی موجود )تا پیش از 
زمان سیل( است. یافته های این پیمایش شامل هسته ای از شیوه ها برای 

بازتوانی به شکل اقدام در جامعه ی محلّی است، یعنی:

y  برگزاری برای  هزینه  بدون  و  مناسب  فضاهای  ارائه ی 
رویدادها و مراسم متعارف؛

y بازطراحی فضاهای انباری برای مواد خام؛

y ارائه ی وام های دولتی از محل منابع مالی برای توسعه؛

y  و روستایی  اشتغال  بخش  بودجه های  مجّدد  به کارگیری 
عشایری برای کارآفرینان آسیب دیده از سیل؛

y  پرداخت بیمه ی بیکاری به کارگران و کشاورزان آسیب دیده
از سیل.

دیگر راهکارها، شامل بررسی مجّدد منابع مالی، ابعاد مادی و بازاری 
مربوط به صنایع دستی، دست بافت ها، هنرهای نمایشی و جشنواره ای 

1. HBIM (Heritage Building Information Modeling)

و فعالّیت های مرتبط با بخش کشاورزی است. صنعتگران و حامالن 
دانش مربوط به میراث فرهنگی ناملموس، هم در مناطق روستایی و 
هم در سکونت گاههای شبه شهری، عموماً بخشی از خانوارهایی هستند 
که در آن ها جریان های متعّدد درآمد وجود دارد. داشتن منابع متنّوع 
داده  جواب  به خوبی  که  است  ریسک  کاهش  شیوه ی  یک  درآمد، 
است. برای اکثریّت خانوارها، فعالّیت های مربوط به صنایع دستی در 
کنار فعالّیت های کشاورزی وجود دارد. سیل اسفند 1397 و فروردین 
1398 بر ستون های این درآمدهای خانوارهای تاثیر گذاشت. از این رو، 
هرگونه کمک مالی، مادی یا مداخله های مرتبط با بازار به سمت بازتوانی 

بلندمّدت این افراد باید با نگاه به خانوارها و نه نگاه بخشی باشد.
میراث فرهنگی: بناها و پایگاه ها

نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت
باتوجه به میزان صدمه ها و خسارت های واردشده به پایگاه های میراث 
فرهنگی و تسهیالت مربوطه، اعم از میراث جهانی، میراث فرهنگی ملی 
یا موزه ها و اقالم فرهنگی )اقالم فرهنگی که در موزه ها نمایش داده 
می شود(، در کوتاه مّدت تاکید فعالّیت ها می بایست بر بازسازی پایگاه ها 
آن ها  ایمنی ساختار  به  توجه  با  مناسب  شرایط  در  آنان  نگهداری  و 
باشد. اتخاذ تدابیر فوری حفاظت و مرمت، برنامهای کوتاه مّدت تلقی 
می شود، آن هم به علّت ضرورت حفظ ارزش های این محوطه ها و حصول 
اطمینان از این که هیچ مخاطره ای برای بازدیدکنندگان وجود نداشته 
باشد. راهبردهای الزم برای این منظور باید بر تخصیص منابع موجود و 
هم چنین، درگیرکردن جوامع محلی در تسهیل تدابیر مرمت و حفاظت 
مبتنی باشد تا بتوان به خروجی سریع تری دست یافت. برای این منظور، 

پیش نویس برنامه می بایست برای هر پایگاه نگاشته شود.

نیازهای بازتوانی میان مّدت
در میان مّدت، بخش میراث فرهنگی بر بازآفرینی شرایط اقتصادی و 
اجتماعی تمرکز خواهد داشت و این که این اقدامات در فضای سایت های 

میراثی با درگیرکردن جوامع محلی بهبود پیدا کند. 
نیازهای بازتوانی بلندمّدت

پایش ادواری و ایجاد پایگاه داده های »مدل سازی اّطالعات بناهای 
تاریخی«1  از جمله برنامه های بلندمّدتی هستند که باید محقق شوند. 
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جدول 11: راهبردهای کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت با هزینه ی تخمینی برای زیربخش فرهنگ

هزینه ی تخمینی کوتاه مّدتبخش فرعی
هزینه ی تخمینی میان مّدت)میلیارد ریال(

هزینه ی تخمینیبلندمّدت)میلیارد ریال(

90.19تامین وسایل و ابزارصنایع دستی
بازسازی یا احیای 
کارگاه های متاثر از 

سیل
جایگزینی / جبران محصوالت 132.52

99.14از دست رفته

بازآفرینی شرایط 2300اقدامات مرمتی و حفاظتیمیراث فرهنگی
پایش و توسعه پایگاه داده های 6اقتصادی و اجتماعی

HBIM
45

سیالب اسفند 1397 و فروردین 1398 نیاز به اتخاذ رویکرد مدون تری 
برای ارزیابی صدمه ها و خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی بخش فرهنگ 
در قالب فرایند ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی 
ایران را آشکار نمود. در چنین ساختاری، انطباق ساختار  )PDNA( در 
مدیریّت بحران در ایران در جهت پایش بازسازی و بازتوانی و فعالّیت های 
با درنظرگرفتن  استانی و محلّی  ملّی،  مدیریّت کاهش ریسک در سطح 
)به ویژه، مرتبط  است. روش های خالقانه  امری ضروری  فرهنگ  مقوله ی 
اجرای  برای  از سال 1390  الگوهایی که  و  بافندگی(  و  با صنایع دستی 
کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به کار گرفته شده است نیز بر 

حفاظت یکپارچه و مستندسازی به صورت جامعه محور تاکید دارد.

4- 4- 2-  گردشگری

به رغم اهمّیت بخش گردشگری برای بازتوانی استان های آسیب دیده، 
ارزیابی جامع نیازهای بازسازی و بازتوانی برای این بخش با توجه به نبود 
داده های دقیق در زمان نگارش گزارش ممکن نشد. به هر روی، با توجه 
به صدمه ها، خسارت ها و نیازهای برآوردشده برای این بخش، راهکارهای 
خاصی برای بهبود وضعیت بدون تخمین نیازها پیشنهاد شده است. پیشنهاد 
می شود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری 
به  مربوط  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای  اّطالعات موجود  از  ایران  اسالمی 
گردشگری در استان های متاثر شده از سیالب را برای تدوین ابتکارات و 
سرمایه گذاری موردنیاز با توجه به گفت وگوها با ذینفعان دولتی و خصوصی 
نیازهای حوزه  در سطح ملّی، استانی و محلّی تعیین نماید. راهبردها و 

گردشگری به این شرح است: 
نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت

تسهیالت گردشگری که پیش از سیل بیمه بوده اند توانستند از پرداخت 
بیمه برای تعمیر سریع و بازسازی خدمات خود استفاده کنند. بااین همه، 

ممکن است کمک هایی به تسهیالت گردشگری تا مطالبه ی پرداخت های 
بیمه و یا جهت تطبیق دادن قیمت خدمات برای پوشش هزینه های عملیاتی 
باالتر موردنیاز باشد. در رابطه با مراکز گردشگری که از سیل متاثر نشده با 
به سرعت به حالت پیش برگردانده شده اند، بازسازی راه های دسترسی و دیگر 
امکانات حمل ونقل، بازسازی تسهیالت آب و فاضالب، انرژی و غیره باید در 
بخش های مربوطه برای تسهیل بازتوانی اقتصادی استان های آسیب دیده 

اولویّت داده شود.
نیازهای بازتوانی میان مّدت

برخی از فعالّیت های پیشنهادشده در میان مّدت برای حمایت از بازسازی 
و بازتوانی بخش گردشگری می تواند شامل موارد زیر باشد:

محل های  در  گردشگران  جذب  به  بیش تر  توجه  برای  کمپین هایی 
گردشگری در محل های آسیب دیده، از طریق تبلیغات و بازاریابی؛

مناطق  در  گردشگری  رویدادهای  و  جشنواره ها  برگزاری  تمرکز 
آسیب دیده.

نیازهای بازتوانی بلندمّدت
نیازهای بازتوانی بلندمّدت باید بر ایجاد و اجرای برنامه ای جامع برای 
ارتقای تاب آوری بخش گردشگری و مقابله مخاطرات طبیعی بالقّوه تمرکز 
کند. ظرفّیت سازی کارمندان دولت و ذینفعان اصلی صنعت گردشگری 
)شامل خدمات دهندگان خصوصی( در رابطه با پاسخ گویی به مخاطرات 

طبیعی، بازتوانی و کاهش خطرات مرتبط به حوزه ی گردشگری می بایست 

بخش جدایی ناپذیر این برنامه باشد. راهبردهای پیشنهادی در این حوزه 
بدین شرح است: )1( ایجاد بستر قانونی الزم برای ارتقای تاب آوری بخش 
گردشگری و مقابله با بالیای طبیعی از طریق اتخاذ قوانین، سیاست ها، 
حمایتی،  نهادهای  ورود   )2( عملیاتی؛  استانداردهای  و  دستورالعمل ها 
مانند صندوق کارآفرینی برای بازتوانی ساختار و تسهیالت آسیب دیده ی 

گردشگری.
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4- 4- 3-  نیاز های بازسازی و بازتوانی

الزم به ذکر است که مبالغ بازسازی و بازتوانی بخش فرهنگ و گردشگری فقط برای صدمه ها و نه خسارت ها پیشنهاد شده است. به عالوه، 
مبالغی برای بازسازی و بازتوانی گردشگری پیشنهاد نشده است.

جدول 13: خالصه راهبردها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری به تفکیک استان

نیازهای بازتوانی

مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدتاستان

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

1198.8511.4069.480.6672.300.691340.6412.75خوزستان

575.575.4733.360.3234.710.33643.646.12لرستان

615.665.8535.680.3437.130.33688.486.55گلستان

2390.0822.72138.521.32144.151.372672.7625.41مجموع
* با توجه به این که نیاز بازسازی و بازتوانی به تفکیک استان موجود نمی باشد، نیازهای بازتوانی با توجه به سهم درصدی از کل صدمه ها و خسارت ها بین دو استان توزیع شده است.

جدول 12: خالصه ی راهکارها و نیازهای بازسازی و بازتوانی در بخش فرهنگ و گردشگری

فعالّیتزیربخش

نیازهای بازتوانی

مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

صنایع 
دستی

900.86----900.86تامین وسایل و ابزار

بازسازی یا احیای کارگاه های 
1331.26--1331.26--متاثر از سیل

جایگزینی / جبران محصوالت 
990.94990.94----از دست رفته

میراث 
فرهنگی

230021.87----230021.87اقدامات مرمتی و حفاظتی

بازآفرینی شرایط اقتصادی و 
60.06--60.06--اجتماعی

پایش و توسعه پایگاه داده های 
HBIM

----450.43450.43

گردشگری*

--------کمک به پرداخت های بیمه

------ارتقای گردشگری

آمادگی در مقابل مخاطرات 
طبیعی و برنامه های کاهش 
خطر برای مراکز گردشگری، 

تسهیالت ضروری به 
خدمات دهندگان

--------

239022.72138.521.32144.141.372672.7625.14مجموع

* منابع الزم برای فعالّیت های پیشنهادی با توجه به نبود داده در زمان نگارش گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA(، برآورد نشده است.
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4- 5-  روش شناسی 
میراث  معاونت های  از  گزارش  این  در  استفاده  مورد  داده های 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور دریافت و جمع آوری شد. داده های مربوط 
به میراث فرهنگی ملموس از جمله بناها، پایگاه های میراث فرهنگی، 
بافت تاریخی، موزه ها و تاسیسات فرهنگی و هم چنین، صنایع دستی 
استانی  اداره های  از  جمع آوری شده  داده های  پایه ی  بر  گردشگری  و 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه شده است.
اشاره  آن  به  باال  در  که  ملموس  فرهنگی  میراث  خسارت های 
محاسبه شده  بازدیدکنندگان،  تعداد  کاهش  به  توجه  با  است،  شده 
است. خسارت های میراث فرهنگی ناملموس بر اساس ارزیابی نتایج 
پرسش نامه ی طراحی شده توسط متخصص میراث فرهنگی ناملموس 
معّرفی شده از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

ایران و متخصص بین المللی میراث فرهنگی ناملموس برآورد شده است. 
کارمندان اداره های استانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری به جمع آوری اّطالعات از طریق پرسش نامه یاری نموده و 
متخصص بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، اّطالعات جمع آوری شده 

را تحلیل نمود.
در خصوص محدودیّت ها، مصاحبه با جوامع محلّی می توانست به 
تهیه ی داده های دقیق تر در رابطه با خسارت میراث فرهنگی ناملموس 
منتهی شود که در این فرایند انجام نشد. بنابراین، تمرکز اصلی این 
گزارش بر صنایع دستی، و نه دیگر اشکال میراث فرهنگی ناملموس 
پایگاه ها،  به  دسترسی  محدودیّت  شامل  عوامل،  از  دیگر  برخی  بود. 
این  فرایند  در  نیز  تسهیالت  دیگر  و  بوم گردی  اقامتگاه های  هتل ها، 
ارزیابی تاثیرگذار بودند و صورتی که انجام بازدید میدانی میّسر می شد، 

می توانست نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.
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قسمت دوم
بخش های تولیدی



سیالب های 1398، ایران

106

کشاورزی، شیالت و دام  -5

5- 1-  خالصه

بالیای  از  بعد  نیازهای  ارزیابی   ،1398 بهار  سیالب های  پی  در 
انجام  لرستان  و  گلستان  استان   دو  در  در بخش کشاورزی،  طبیعی 
شد که بیش ترین آسیب را دیده بودند. این ارزیابی با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان فضایی ایران، سازمان برنامه وبودجه ی کشور و 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( انجام پذیرفت. در طول 
فرایند ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی، اعضای این گروه صدمه ها، 
خسارت های و نیازهای بازسازی و بازتوانی را برآورد نمودند. بر اساس 
ارزیابی های انجام شده، میزان کلّی صدمه ها و خسارت ها در دو استان 
مورد بررسی، حدود 39886 میلیارد ریال )معادل 1503 میلیون دالر( 
برآورد شده است. نظر به ظرفّیت باالی موجود دولت، به ویژه، وزارت 
جهاد کشاورزی در پاسخ دهی به پیامدهای بالیای طبیعی و بازتوانی 
نیازها، مجموع نیازهای بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت )فوری( در این 
دو استان 1471.7 میلیارد ریال )معادل 13.99 میلیون دالر( و مجموع 
نیازهای بازتوانی میان مّدت و بلندمّدت 6243.1 میلیارد ریال )معادل 
59.35 میلیون دالر( است. باید توجه داشت که هدف اصلی وزارت 
و  است  کشاورزی  محصوالت  تولید  در  خودکفایی  کشاورزی،  جهاد 
استان های گلستان و لرستان هر دو استان هایی هستند که نه تنها تولید 
کشاورزی آن ها سهم مؤثری در تولید ناخالص ملّی کشور دارد، بلکه 
سایر استان های کشور به مازاد تولید آن ها وابسته هستند. هم چنین، 
از آن جا که بخش کشاورزی تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد، 
در راستای حفظ تولید کل باید بر اهمّیت کشاورزی فصلی استان های 

سیل زده تأکید شود.
هم چنین، با نگاهی بر پیامدهای سیل بر شماری از زیربخش های 
کشاورزی، بسیار اهمّیت دارد که کار روی تاب آوری اقلیمی بخش های 
برای  تخمین هایی  ادامه،  در  گردد.  آغاز  سریع تر  هرچه  کشاورزی 
خط مشی ها و عملکردهای توسعه در بخش های مربوط به محصوالت 
زراعی و دانه های روغنی، دامپروری، ماهیگیری و آبزی پروری و باغ داری 
پیشنهاد شده اند. به عالوه، به منظور جبران پوشش جنگلی محدود و 
مسائل مربوط به شیب و فرسایش خاک، باید سیاست و راهبرد جنگل-

زراعی هوشمند به اقلیم و احیای جنگل ها لحاظ شده و پروژه های پایلوت 
در این حوزه آغاز شوند. در آخر، به عنوان بخشی از تمرکز بر کشاورزی 
هوشمند به اقلیم، باید به تاالب های دریاچه ی ارومیه و هورالعظیم توجه 
اقلیمی  برابر تغییرات  تا درحالی که تاب آوری جوامع محلّی در  شده 
افزایش می یابد، حفاظت از تاالب  ها و تنّوع زیستی آن ها نیز بهبود یابد. 

5- 2-  بررسی اّطالعات پایه

عملکرد کّلی بخش کشاورزی
جمهوری اسالمی ایران کشوری با درآمد باالتر از سطح متوسط 
و تولید ناخالص ملّی معادل 47754 میلیارد ریال )454.01 میلیارد 
دالر( در سال 1396 است که این میزان به دلیل آثار سیاسی و اقتصادی 
ناشی از تحریم ها در سال های گذشته دستخوش نوساناتی بوده است. 
بااین همه، این کشور با تولید ناخالص ملّی 40600 میلیارد ریال )385.9 
میلیارد دالر( از سال 2015، دارای ثبات اقتصادی بوده و در حال حاضر 
از نرخ رشد 3.7 درصد در سال برخوردار است. سرانه ی تولید ناخالص 
ملّی ایران در سال 1396 معادل 570 میلیون ریال )5415 دالر( بوده 
است و تنها 0.3 درصد از جمعّیت آن زیر خط فقر محسوب می شوند 
که درآمد روزانه ی آن ها کم تر از حدود 200 هزار ریال )1.9( دالر است 
که این میزان کم تر از 5.6 درصد نفوس زیر خط فقر در سال 1369 

است )بانک جهانی، 2017(.
بخش کشاورزی حدود % 9 از تولید ناخالص ملّی را تشکیل می دهد 
و نزدیک به % 20  از نیروی کار کل جمعّیت 82 میلیونی ایران را به خود 
جذب کرده است )بانک جهانی، 2017(. بیش ترین متوسط نرخ رشد 
ساالنه در بخش کشاورزی )1390-1394( مربوط به خدمات کشاورزی 
و صنایع تبدیلی است )26.2 درصد( و سپس به ترتیب، مربوط به بخش 
شیالت و آبزی پروری )11 درصد(، زراعت )4.8 درصد( و دامپروری 
)3.1 درصد( است. در بازه ی زمانی فوق، زیربخش جنگل داری با نرخ 

.)CoCIMA، 2017( رشد 0.9- درصد روبه رو بوده است



کشاورزی، شیالت و دام

107

تولیدات کشاورزی
در دنیا، جمهوری اسالمی ایران یکی از شاخص ترین تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی است و در رابطه با برخی از محصوالت کشاورزی 
مانند گندم، نیشکر، شیر تازه، گوجه فرنگی، چغندر قند و سیب زمینی، 
به عالوه،  می گیرد.  قرار  برتر  تولیدکننده ی  بیست  میان  در  ایران 
برتر محصوالت کشاورزی1   تولیدکننده ی  ایران،  جمهوری اسالمی 

1. Agriculture Cash Crops

مهم مانند پسته، زرشک، خاویار، زعفران، میوه ها ی هسته دار )شفت( 
و سایر انواع توت  است )FAO، 2016(. 12 محصول صادراتی جمهوری 
اسالمی ایران بر مبنای ارزش صادراتی آن ها در جدول شماره 1 ارائه 

شده است. 

)FAOSTAT، 2016( جدول 1: 12 محصول صادراتی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای ارزش محصول کشاورزی

ارزش صادرات بر مبنای هزار دالرمحصول کشاورزی
686714پسته
97519خرما

93064کشمش
74190مواد اولّیه

58058خیار و خیارشور
50013کیوی

50000خامه، تازه
37064سبزیجات، تازه

33184هندوانه
30893سیب
24519بادام

24000ادویه جات

پسته به تنهایی 18.9 درصد از صادرات مواد غذایی ایران را به خود 
اختصاص می دهد و بعد از آن محصوالت لبنی )5 درصد(، رب گوجه 
فرنگی )3.4 درصد(، زعفران )3.1 درصد( و گوسفند )3 درصد( قرار 
می گیرند. در سال 1395 این پنج محصول به تنهایی 2.066 میلیارد 
دالر از صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی را تشکیل دادند که در 
بین سال های 1391 تا 1395 از نرخ رشد ساالنه 0.3 درصد برخوردار 

.)CoCIMA، 2016( بوده اند
هدف وزارت جهاد کشاورزی این است که جمهوری اسالمی ایران 
در تولید برخی از محصوالت مانند گندم، جو، ذرت، دانه های روغنی، 
چغندر قند، نیشکر، گوشت طیور، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، به 
خودکفایی برسد. انتظار می رود تا سال 2026، تنها تولید گندم و شیر 

.)CoCIMA، 2016( افزایش قابل توّجهی خواهند داشت
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جدول 5: میزان درآمد قابل انتظار بهره برداران بخش کشاورزی بابت فعالیتهای کشاورزی قبل از وقوع سیل به تفکیک زیربخش

نام شهرنام استان
جمع کل دام طیور آبزیان و زنبور عسلباغیزراعی 

)میلیارد ریال(
جمع کل 

)میلیون دالر( )میلیون دالر()میلیارد ریال()میلیون دالر()میلیارد ریال()میلیون دالر()میلیارد ریال(

5735.454534.3032.03319.333.05929.08پلدخترلرستان

7006.663703.5212.37322.563.44332.74معموالن

1.88917.9650.4733.878322.135.772340.1گمیشانگلستان

550.53370.3624.349231.524.442232.38آق قال

3.21830.68658.2362.634595.4866.718634.31مجموع

جدول 2: میزان تولیدات  زراعی و باغی در دو استان منتخب

جمع کلباغیزراعینام شهرنام استان

تولید )تن(سطح )هکتار(تولید )تن(سطح )هکتار(تولید )تن(سطح )هکتار(

12170337072409205752704474903پلدخترلرستان

1487441196197116835438037410معموالن

560001111467222756072111373گمیشانگلستان

75359266408325170375684268111آق قال

جدول 3:  میزان  تولیدات دام، طیور و آبزیان  و زنبور عسل  )تن(

جمع کلعسلشیر خامگوشت ماهیگوشت مرغگوشت قرمزنام شهرنام استان

لرستان
13497654006674503631پلدختر

16489355108153304238معموالن

گلستان
20000 قطعه 111913250گمیشان

461181060497میگو

1485115971843482 تن گرمابی325328614آق قال

6369435642239559197808111848مجموع

جدول 4:  میزان تولیدات بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معموالن، آق قال و گمیشان به تفکیک زیربخش )تن(

دام، طیور، آبزیان و زنبور باغیزراعینام شهرنام استان
عسل

جمع کل

3370720575363157913پلدخترلرستان

4119616835423862269معموالن

11114622760497171870گمیشانگلستان

266408170343482311593آق قال
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5- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
بالیای طبیعی و امنّیت غذایی

در  را  کشاورزی  تولیدات  به شّدت   1398 بهار  سیالب های 
داد.  قرار  تأثیر  تحت  و خوزستان  گلستان  لرستان،  استان  سه 
اثر  از زمین های کشاورزی و مزارع در  از 54000 هکتار  بیش 
سیل به زیر آب رفتند. این امر منجر به تخریب زیرساخت ها و 
ماهی،  مزارع  گلخانه ها،  مانند  شیالت  و  کشاورزی  دارایی های 
زنبورداری ها، ایستگاه های پمپاژ آب، چاه ها، کانال های کوچک، 

و سایر سازه های انتقال آب به مزارع کشاورزی شده است. در 
هر سه استان آسیب دیده، تولیدات باغ ها به شّدت آسیب دیدند 
و بیش ترین آسیب به میوه های باغی وارد شده است. هم چنین، 
گزارشاتی مبنی بر تلفات دامی باال مانند گوسفند، بز، طیور و گاو 

در هر سه استان دریافت شده است.
صدمه ها

صدمه های وارده بر قسمت های مختلف کشاورزی در جداول 
زیر آمده است.

جدول 6: میزان صدمه های وارده به تأسیسات و ساختمانهای تولیدی بخش کشاورزی

مزارع پرورش ماهی ابنیه دامی )میلیارد ریال(گلخانه )میلیارد ریال(شهراستان
)میلیارد ریال(

جمع مبلغ خسارت 
ساختمان و تأسیسات 
کشاورزی )میلیارد ریال(

لرستان
126407658پلدختر

04435448معموالن

گلستان
0639گمیشان

747890آق قال

جدول 7:  میزان صدمه های وارده به زیرساخت های بخش کشاورزی

توزیع و نصب لوله انتقال کانال آب بر )میلیارد ریال(شهراستان
آب )میلیارد ریال(

استخر ذخیره آب 
مجموع )میلیارد ریال()میلیارد ریال(

5416474پلدخترلرستان

4313359معموالن

410041گمیشانگلستان

350035آق قال

173297209مجموع

جدول 8: میزان صدمه های وارده به سایر اموال بخش آبیاری

چاه های آب کشاورزی شهراستان
)میلیارد ریال(

ایستگاه های عمومی پمپاژ 
آب )میلیارد ریال(

مجموع )میلیارد ریال(قنات )میلیارد ریال(

161773.5196.5پلدخترلرستان

131440157معموالن

025025گمیشانگلستان

016016آق قال

293623.5394.5مجموع
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جدول 9:  میزان صدمه های وارده به سایر اموال بخش کشاورزی

موتور پمپ های شخصیشهراستان
 )میلیارد ریال(

منابع طبیعی، تسهیالت 
و سدها

)میلیارد ریال(

جاده هایی که مزارع و 
اقامتگاه های عشایر را 
به هم متصل می کنند 

)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

لرستان
143543602222پلدختر

117432951819معموالن

گلستان
002626گمیشان

00149149آق قال

26097778304216مجموع

جدول 10: خالصه صدمه های وارد شده به بخش کشاورزی

تسهیالت و سازه های شهراستان
تولیدی )میلیارد ریال(

کلیه اموال آبیاری
)میلیارد ریال(

سایر اموال کشاورزی 
)میلیارد ریال(

مجموع
)میلیارد ریال(

لرستان
658196.522223077پلدختر

44815718192424معموالن

گلستان
9252660گمیشان

9016149255آق قال

1205394.542165816مجموع

خسارت ها
خسارت های وارده به بخش کشاورزی به کاهش تولیدات و سایر هزینه های غیرمترقبه اشاره دارد. جدول زیر، خسارت های وارده به زمین های 

کشاورزی و باغات را نشان می دهد.
جدول 11: خسارت های وارده به تولیدات زیربخش زراعی و باغی

شهراستان
جمع کلباغیزراعی

تولید 
)تن(

مبلغ 
)میلیارد ریال(

تولید 
)تن(

مبلغ 
)میلیارد ریال(

تولید 
)تن(

مبلغ
)میلیارد ریال(

لرستان
79921201156299148149پلدختر

1154417316694213213215معموالن

گلستان
70000159067520700671610گمیشان

1376252676975291386002705آق قال

خسارت های وارده بر بخش دامپروری و طیور در جدول ذیل آمده است.
جدول 12: خسارت های وارده به دامپروری و طیور

نام شهرنام استان
جمع کلطیوردام

)میلیارد ریال(مبلغ )میلیارد ریال(قطعهمبلغ )میلیارد ریال(رأس

لرستان
4322113500.05421.054پلدختر

5282616500.06626معموالن

گلستان
579161930001632گمیشان

1800451350000240285آق قال

33391081546000256.12364.12مجموع
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جدول 13: خسارت های وارده به بخش های آبزی پروری و زنبورداری

شهراستان
زنبورداریآبزی پروری

مجموع 
)میلیارد ریال( مبلغ حجم

مبلغ کلنی)میلیارد ریال(
)میلیارد ریال(

0.93.59000.153.65پلدخترلرستان

0.84.5110048.5معموالن

60000.045500.030.075 تن میگوگمیشانگلستان

5452.51370810.5آق قال

12.1822.725-10.545-مجموع

جدول زیر خسارت های ناشی از هزینه های غیرمترقبه را نمایش می دهد.

جدول 14:  خسارت های غیرمستقیم وارده به  بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معموالن، آق قال و گمیشان

شهراستان

پاکسازی گل و 
رسوبات از مزارع و 

باغات
)میلیارد ریال(

انتقال  آب
)میلیارد ریال(

مهاجرت و اجاره زمین
)میلیارد ریال(

هزینه اضافی تحمیل شده بابت تعطیلی 
صنایع جانبی و تبدیلی  و جابجایی دام 

و زنبور 
)میلیارد ریال(

مجموع خسارت ها
 )میلیارد ریال(

لرستان
22.518.527876پلدختر

161314.5851.5معموالن

گلستان
4.53018.5گمیشان

41.8016.8آق قال

47374218142.8مجموع

جدول 15:  کل مبالغ خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معموالن، آق قال و گمیشان )شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم(

صدمه ها شهرستاناستان
)میلیارد ریال(

خسارت ها 
)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

2700812781پلدخترلرستان

2313562369معموالن

1738111748گمیشانگلستان

3181103191آق قال

993215710090مجموع

جدول 16:  خسارات  وارده  به  اشتغال بهره برداران بخش کشاورزی ناشی از وقوع سیل

شهراستان
جمع )نفر(اشتغال از بین رفته )نفر(اشتغال آسیب دیده )نفر(

مردانزنانمردانزنانمردانزنان

لرستان
2412168454052862573پلدختر

1971773233872202161معموالن

گلستان
4834689004834689گمیشان

5735247005735247آق قال
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5- 4-  نیازهای بازسازی و بازتوانی
بر اساس بررسی داده ها و مباحثات انجام شده با سازمان های زیر 
مجموعه ی وزارت جهاد کشاورزی در تهران و نیز براساس یافته های دوره ی 
آموزشی و کارگروه کشاورزی، فرایند ارزیابی نیازها بعد از بالیای طبیعی، 
شناسایی نیازهای بازسازی و بازتوانی فوری، میان مّدت تا بلندمّدت و 
تعیین اولویّت های ایجاد تاب آوری انجام شده است. اگرچه، با توجه به 
کمبود اّطالعات در زیربخش های مختلف کشاورزی، برآورد هزینه ها امر 
بسیار دشواری بود. در بخش زیر، نیازهای بازسازی و بازتوانی 25 استان 
سیل زده ایران بر اساس ارزیابی به عمل آمده در جریان جلسات مختلف با 
سازمان های ذیربط وزارت جهادکشاورزی نشان داده شده است و سپس 
در قسمت بعدی، پیشنهاداتی در استان های گلستان و لرستان با توجه 

به اّطالعاتی که مستقیماً از وزارت جهاد دریافت شده، ارائه شده است.
نیازهای بازتوانی فوری

صدمه های  با  سیل زده  استان های  همه ی  برای  مشابه  توصیه های 
مربوط به زیربخش های کشاورزی، قابل به کارگیری می باشد. البته تخمین 

وسعت و حجم دقیق داده های کشاورزی موردنیاز برای هر استان، بدون 

ارائه ی اّطالعات تفصیلی در مورد صدمه ها و خسارت ها امری دشوار است. 
در جایی که امکان برآورد برای سایر استان ها یا در سطح کشور وجود 

داشته است، این کار صورت پذیرفته است.
نیازهای بازتوانی فوری به طور خاص بر 12 ماه آتی متمرکز هستند، 
از جمله آمادگی برای فصل تابستان 1398 که معموالً در تیرماه آغاز 
می شود و فصل زمستان 1398 که برداشت محصول آن در اردیبهشت 
1399 رخ می دهد تمرکز دارند. البته توجه به فصل و زمان بندی برای 
تسهیل بازتوانی سریع و ازدست نرفتن فصل کشت 1398 ضروری است.
به منظور تسهیل زهکشی و تخلیه ی آب باقی مانده در زمین های 
تابستان، به پشتیبانی  کشاورزی جهت ممکن سازی کشت در فصل 
فوری نیاز است. ارزیابی اضطراری خاک، از جمله شناسایی راه حل ها 
و راهکارها به منظور کمک به تخلیه ی آب و مد نظر قرار دادن هر نوع 
کیفّیت خاک و مالحظات بازتوانی موردنیاز باید تسهیل گردد. ارزیابی 
خاک باید در سه استانی که بیش ترین آسیب را از سیل دیده اند، یعنی 

گلستان، لرستان و خوزستان انجام دهد.

جدول 17:  میزان کاهش در درآمد قابل تصرف  بهره برداران بخش کشاورزی شهرهای معموالن، پلدختر، آق قال و گمیشان بابت خسارت وارده  
فعالیت های کشاورزی  پس از وقوع سیل به تفکیک زیر بخش

دام طیور آبزیان و زنبور باغی )میلیارد ریال(زراعی )میلیارد ریال(شهراستان
جمع کل )میلیارد ریال(عسل )میلیارد ریال(

لرستان
143113508765پلدختر

17592.5593861معموالن

گلستان
472184708943گمیشان

14960876110آق قال

804.52161565916679مجموع
 

جدول 18: کل مبلغ  صدمه ها  شامل تولیدات و زیر ساخت ها در  بخش کشاورزی شهرهای پلدختر، معموالن، آق قال و گمیشان

شهراستان
صدمه های وارده به 
زیربخش زراعت و 
باغ )میلیارد ریال(

صدمه های وارده به 
دام، طیور و آبزیان 

و زنبور عسل 
)میلیارد ریال(

صدمه های وارده به تأسیسات و ساختمان های 
تولیدی )گلخانه، جایگاه دام، استخر پرورش ماهی( 

)میلیارد ریال(

صدمه های وارده 
به زیر ساخت ها 
)میلیارد ریال(

مجموع صدمه ها 
)میلیارد ریال(

لرستان
14928725172700پلدختر

21534520592313معموالن

گلستان
1610333921738گمیشان

2705198782003181آق قال

467829392.548689932مجموع
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نظر به وضعّیت وخیم جمعّیت کشاورز سیل زده، باید به طراحی 
شبکه ی ایمنی اضطراری بخش کشاورزی با همکاری تنگاتنگ با وزارت 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی توجه شود. با لحاظ اثر سیل بر نیروی کار 
انتقال  باید  کشاورزی  ایمنی  شبکه ی  درآمدزا،  فرصت های  و  مزارع 
زمان  تا  را  از سیل  آسیب دیده  خانوارهای کشاورز  به  درآمد  حداقل 
تکمیل برداشت محصوالت در دومین فصل آتی، یعنی اردیبهشت یا 
حتی آبان 1399 برای آن دسته از افرادی که تنها در فصل زمستان 
1398 می توانند مجّدداً کشت محصوالت را آغاز کنند، پوشش دهد. باید 
انتقال حداقلی پول به صورت ماهانه، بر اساس آستانه ی حمایت معیشتی 
به منظور حفظ باقی مانده ی دارایی های معیشتی مانند دام، تجهیزات، 
زمین از خطر فروخته شدن یا از بین رفتن به دلیل مکانیزم های تقابلی، 
صورت گیرد. تخمین زده شده است که حدود حداقل 100 هزار خانوار 
کشاورز در 12 ماه نخست مرحله ی بازسازی و بازتوانی به حمایت نیاز 
دارند. این رقم ممکن است در آینده به 50 هزار خانوار کاهش یابد، 
بدین صورت که کسانی که در خرداد 1398 کشت محصول خود را 
انجام داده اند، می توانند در اردیبهشت 1399 دومین برداشت محصول 

خود را انجام دهند.
به عالوه، سیاست دولت مبنی بر اعطای کمک های بالعوض و وام 
باید طوری اصالح شود که متضّمن گزینه ی حمایت اضطراری باشد. 
سنگینی  اداری  فرایندهای  طی  مستلزم  وام   و  بالعوض  تسهیالت 
هستند و نرخ بهره ی آن ها، بسته به حجم و برنامه ی سرمایه گذاری 
%20 یا بیش تر است.  در شرایط بازتوانی اضطراری، خانوارهای متأثر 

از بحران امکان مشارکت تحت چنین شرایطی را ندارند. مالحظات 
و هماهنگی هایی مبنی بر ارائه ی اعتبارات اضطراری بدون بهره یا با 
بهره ی پایین برای سیل زدگان و سرمایه گذاری در ورودی های بخش 
)هم چون  نگهداری  یا  بعد(  فصل  برای  کود  و  بذر  )مانند  کشاورزی 
خوارک و واکسیناسیون دام های باقی مانده( باید به مّدت 18 ماه درنظر 
گرفته شوند. این مسئله به کشاورزان این امکان را می دهد که بدون نیاز 
به فروش دارایی خود برای خرید ورودی های بخش کشاورزی، بتوانند 
برای فصل آینده ی کشاورزی سرمایه گذاری کنند. در راستای برنامه های 

1. Food and Nutrition Security Surveillance System

2. Crop and Food Assessment Mission

دولت برای اعطای وام های جبران صدمه ها صندوق بیمه ی کشاورزی، 
منابع تخمین زده شده ی دولت در محاسبات نیازهای بازتوانی منعکس 
شده اند. اگرچه، بر مبنای پیشنهاداتی که در باال ارائه شد، مالحظاتی در 

مورد شرایط اعطای وام به کشاورزان باید درنظر گرفته شوند.
امنّیت  نظارت  نظام  یک  رو،  پیش  و  موجود  نیازهای  با  هم سو 
باید در استان هایی که متحّمل بیش ترین   )FN3S(1 غذا و خوراک
خسارت های ناشی از سیل شده اند ایجاد گردد. این نظام باید تا زمان 
برقراری مجّدد بهره وری کامل بخش کشاورزی، بر وضعّیت دگرگون 
امنّیت غذایی جوامع و خانوارها نظارت داشته باشد و به منظور جلوگیری 
از طریق  خانوارها،  و خوراک  غذایی  امنّیت  وضعّیت  وخیم شدن  از 
پاسخ گویی و عملکرد زودهنگام، به دولت و شرکای اجرایی آن کمک 
نماید. نظام نظارت امنّیت غذا و خوراک باید تا زمانی که کلّیه ی نواحی 
سیل زده حداقل دور دوم برداشت محصول خود را کامل می کنند )مثاًل 
مهر 1399(، اجرا شود و این نظام می تواند توأمان با اِلِمان های شبکه ی 
ایمنی اضطراری کشاورزی اجرا شده و به اجرا و هدف گذاری آن کمک 
نماید. هم چنین، انجام یک ماموریت ارزیابی محصوالت زراعی و غذایی 
کلّیه ی  در  برداشت  دقیق  اندازه گیری  به منظور  باید   )CFSAM(2

استان های تحت تأثیر سیل در ماه اردیبهشت 1399 تسهیل شود تا 
تولید و بازده محصول در آن زمان جبران گردد. در مجموع، بودجه ی 
تخمینی معادل 9900 میلیارد ریال یا حدود 94 میلیون دالر برای رفع 
نیازهای فوری در استان های سیل زده پیش بینی می شود. نظر به کمبود 

اّطالعات موجود، این اّطالعات ممکن است در آینده افزایش یابند. 
نیازهای بازتوانی میان مّدت تا بلندمّدت

نظر به نبود اّطالعات کافی در سطح سیاست گذاری و عملکرد و 
در عین حال، نیاز محرز برای بازسازی و بازتوانی و ایجاد تاب آوری در 
سطح ملّی و سطوح پایین تر، نیازهای بازسازی و بازتوانی میان مّدت تا 
بلندمّدت با هم دسته بندی شده اند. شبکه ی ایمنی کشاورزی اضطراری 
اگرچه،  باشد.  داشته  ادامه   1399 آبان  در  برداشت  تکمیل  تا  باید 
پیش بینی می شود که قسمتی از خانوارها در اردیبهشت و آبان 1398 
قادر به کشاورزی خواهند بود. بدین ترتیب، نسبت خانوارهایی که تنها 
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در فصل نخست در آبان 1398 و سپس در اردیبهشت 1399 کشاورزی 
خواهند کرد، کاهش خواهد یافت. بنابراین، پیشنهاد می گردد که با 
%50 از خانوارها که تخمین زده می شود که در شش ماه آخر شبکه ی 

ایمنی حمایتی قرار می گیرند و معادل 50.000 خانوار هستند، ادامه 
بدهیم. به عالوه، بخش حمایت های اجتماعی باید معیار هدف گیری 
کلّی و فرایند ثبت نظام یارانه ی دولت را همانند کار روی سند حمایت 

اجتماعی پاسخگو به ُشک درنظر بگیرد.
همچنین، فعالّیت های بازتوانی خاک و عرصه برای حمایت از بازیابی 
خاک از سیل، همانند بهبود تاب آوری در برابر بالیا در مدیریّت و استفاده 
از آن ها الزم هستند. فعالّیت های جزئی و نیازهای منابع پیش بینی شده 
با ارزیابی اضطراری آب و خاک شناسایی می شوند. اگرچه، سیاست 
ایران باید  کلّی و عملکرد مدیریّت آبخیزداری در جمهوری اسالمی 
در سطح  مداخالت  و  به روزرسانی شود  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد 
بستر آبخیزها اجرا شوند. با ادغام دست اندرکاران مربوطه در سطوح 
کشوری و استانی، دو تا سه بستر آبخیز باید شناسایی شده تا کار در این 
حوزه آغاز گردد. هنگامی که تجربیات و درس ها مستند شدند، رویکرد 

شناسایی شده باید به سایر بسترهای آبخیز تسری یابد.
با نگاهی با آثار سیل در برخی از زیربخش های کشاورزی، بسیار مهم 
است که فوراً کار روی تاب آوری اقلیمی بخش های کشاورزی آغاز شود. 
تخمین هایی برای توسعه ی سیاست ها و عملکردها در بخش غالت، 
دانه های روغنی، دامپروری، شیالت و آبزی پروری و باغ داری پیشنهاد 
کشاورزی- و  جنگل ها  بازیابی  راهبرد  و  سیاست  به عالوه،  می گردد. 
جنگلی هوشمند به تغییرات اقلیمی باید لحاظ شده و پروژه های پایلوت 

آغاز شوند، تا پوشش محدود جنگلی و مسائل مربوط به دامنه ها و 
فرسایش مورد نظر قرار گیرند. در آخر، به عنوان بخشی از تمرکز بر 
کشاورزی تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی، باید نگاهی به تاالب های 
دریاچه ی ارومیه و هورالعظیم داشت که منجر به ارتقای حفاظت از 
تاالب ها و تنّوع زیستی آن ها شود، و در عین حال، تاب آوری جامعه ی 

محلّی را نیز در مقابل تغییرات اقلیمی افزایش دهد.
فائو فرایند بازبینی و پاسخ دهی به ظرفّیت های بخش کشاورزی در 
مدیریّت ریسک بالیا و انطباق با تغییرات اقلیمی را آغاز خواهد کرد. 
هم چنین، بازبینی برنامه های توسعه ی کشاورزی در سطح استان های 
بالیای  ریسک  مدیریّت  برنامه های  و  کشوری،  سطح  در  و  منتخب 
طبیعی باید تسهیل شوند تا موجب ادغام کشاورزی و مدیریّت ریسک 
بالیای طبیعی شود. با توجه به اهمّیت تحلیل خطر و آسیب پذیری، 
آشنایی با نظام های هشدار سریع، عملکرد زودهنگام ناشی از هشدار 
سریع و نظام های اّطالعاتی صدمه ها و خسارت ها، برگزاری تعدادی 
دوره ی آموزشی تخّصصی برای اداره های جهاد کشاورزی استان ها و 
وزارت جهاد کشاورزی کشور و گروه های مربوطه ضروری خواهد بود. 
در مجموع، بودجه تخمینی 4483 میلیارد ریال )حدود 43 میلیون 
دالر( در حال حاضر، برای پاسخ گویی به نیازهای میان مّدت تا بلندمّدت 
جمهوری اسالمی ایران در این حوزه پیش بینی می شود. نظر به ارزیابی 
تفصیلی خاک و آب، این تخمین ممکن است در هر زمان افزایش یابد. 
در جدول زیر به صورت اجمالی نیازهای بازسازی و بازتوانی میان مّدت تا 

بلندمّدت ارائه شده است.

جدول 19: نیازهای فوری )کوتاه مدت( بازتوانی در حوزه آبیاری در دو استان

شهراستان
ترمیم بندهای انحرافی برای 

برقرای موقت آب 
)میلیارد ریال(

الیروبی و بازگشایی 
کانال های آب بر 

)میلیارد ریال(

استقرار موقت ایستگاه پمپاژ و فوری 
برای پمپاژ آب به مزارع و باغات 

)میلیارد ریال(
مجموع )میلیارد ریال(

لرستان
0.260.6513.517.41پلدختر

0.170.53912.7معموالن

گلستان
2150.617.85گمیشان

214.50.317.1آق قال

4312465.06مجموع
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جدول 20: نیازهای فوری )کوتاه مدت( بازتوانی در حوزه زیرساخت ها و تولیدات در دو استان

شهراستان
بازگشایی  جاده های بین مزارع و 
دسترسی عشایر )برقراری ارتباط ( 

)میلیارد ریال(

توزیع نهاده و علوفه به واحدهای تولیدی 
مجموع )میلیارد ریال()میلیارد ریال(

لرستان
122.514.5پلدختر

101.311.3معموالن

گلستان
10313گمیشان

92.511.5آق قال

41950.3مجموع

بر اساس دو جدول فوق، مجموع نیازهای کوتاه مدت در جدول زیر منعکس شده است.

جدول 21: نیازهای بازتوانی کوتاه مدت در دو استان

آبیاری شهراستان
)میلیارد ریال(

زیرساخت ها و تولیدات 
)میلیارد ریال(

مجموع 
)میلیارد ریال(

لرستان
17.4114.531.91پلدختر

12.711.324معموالن

گلستان
17.851330.85گمیشان

17.111.528.6آق قال

65.0650.3115.36مجموع

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در بخش کشاورزی )لرستان 
و گلستان(

موارد زیر پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مورد انتظار بر بهره وری 
کشاورزی و اقتصاد خانوارها که ناشی از اثرات مختلف سیل هستند را 

نشان می دهند:

y  بسیاری از محصوالت اصلی، گندم، جو، دانه های روغنی، در
سه استان تحت تاثیر سیل قرار گرفتند. این امر بر سطح 
بر  تأثیر مشخصی خواهد گذاشت و متعاقباً  تولید/عملکرد 
برای  تأثیر می گذارد.  برای فرآوری غذاها  وجود محصوالت 
مثال، تأثیر این امر بر گندم، با کاهش دسترسی خانوارها به 
غذاهای اصلی، مستقیماً بر میزان دسترسی و قیمت نان در 

بازارهای داخلی اثر می گذارد.

y  محصوالت راهبردی مانند لوبیا، گندم و سویا معموالً توسط
دولت به قیمت ثابتی معامله می شوند، که موجب می شود 
اندکی بر درآمد کشاورزان  اثر  تا حتی در سال های عادی، 

به  تأثیر سیل و صدمه های وارد شده  به  باشد. نظر  داشته 
این محصوالت، مجموع تولید و حاشیه ی آن در سال جاری 
حتی کم تر هم خواهد شد، که این امر بر درآمد خانوارهای 
اثر  به غذا  کشاورزان، قدرت خرید آن ها و دسترسی آن ها 

می گذارد.

y  با توجه به فقدان برداشت محصوالت فصل زمستان، احتمال
زیادی می رود که محصوالت فصل تابستان نیز متأثر شوند. 
می شود،  انجام  خرداد  ابتدای  در  کاشت  مرحله ی  معموالً 
اعتبار  می دهد.  رخ  مهرماه  حدود  در  برداشت  درحالی که 
ورودی های بخش کشاورزی معموالً از طریق درآمد حاصل از 
عملکرد و فروش محصوالت در فصل زمستان فراهم می شود. 
مالی  منابع  سایر  به  کشاورزان  است  ممکن  مورد،  این  در 
نیازمند باشند و در نتیجه در معرض دریافت وام های با بهره ی 

باال قرار بگیرند.
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y  اکثریّت محصوالت، باغ داری، طیور و مزارع شیالت و آبزی پروری
و مزارع مبتنی بر یارانه هستند، اگرچه، شمار مهمی از آن ها 
به عنوان کسب وکارهای کشاورزی فعالّیت داشته و تا چند صد 
کارگر دارند. در این موارد، به دلیل از بین رفتن تولید و درآمد 
مزارع، کارگران در خطر بی کاری و ازدست دادن مشاغل فصلی 
و دائمی هستند. این امر می تواند به طرز مشابه، اثری مهم بر 
درآمد خانوارها، قدرت خرید و دسترسی آن ها به غذا داشته 

باشد.

y  کشاورزی بخش  تجاری  کسب  و کارهای  صاحبان  هم چنین، 
ممکن است نیازمند فروش برخی از دارایی های شان باشند تا از 
سایر دارایی های خود حفاظت کنند، مانند فروش دام به منظور 
خرید خوراک دام و خدمات دامپزشکی برای دام های باقی مانده، 
یا اخذ وام های اضطراری با نرخ بهره ی باال، که ممکن است 
صاحبان این مشاغل را با خطر اعسار و ورشکستگی مواجه کند.

y  تغییرات در ساختار خاک و حاصلخیزی ناشی از آب های جاری
و راکد می توانند آثار شدیدتر و بلندمّدت تری را روی کیفّیت 
زمین کشاورزی، به ویژه کشاورزان یارانه بگیر داشته باشد. این 
به سرمایه گذاری  فاحش  نیازهای  به  منجر  است  امر ممکن 
برای احیای خاک، عملکرد ازبین رفته در آینده و یا ورودی های 
موردنیاز بخش کشاورزی بیش تری شود. کلّیه ی این عوامل 
ممکن است اثر بزرگی بر اقتصاد خانوار، امنّیت غذایی و خوراک 

خانواده های کشاورزان داشته باشند.

y  به طور عکس، صدمه ها دائمی به خاک، زمین و دارایی ها ممکن
است خانواده های کشاورز و دامدار را از معیشت اصلی شان باز 
دارد و آن ها را ناچار به جست وجوی معیشت و منابع درآمد 
جایگزین نماید. ممکن است مهاجرت فصلی یا دائمی بالقّوه رخ 
دهد که می تواند منتهی به افزایش خطر فقیر شدن خانواده های 

کشاورزان شود. 

y  به صدمه   به دلیل  است  ممکن  اقتصادی  پیامدهای  سایر 
زیرساخت های فرآوری و کمبود ظرفّیت تعمیر و جایگزینی 
ماشین آالت ضروری و نیز محدودیّت های ناشی از تحریم ها در 

واردات، در بخش فرآوری غذا رخ دهد. این امر ممکن است 
منجر به اخراج کارگران به دلیل بازگشت پایین سرمایه و حجم 
تولید شود و ممکن است بر قیمت برخی کاالها در بازار داخلی 

اثر گذارد.
کلّیه ی این ویژگی ها برای تولیدات کشاورزی و به ویژه، امنّیت غذایی 
و خوراک مردم در مناطق سیل زده، بسیار مهم هستند. به عالوه، سایر 
استان ها که کم تر از سیل خسارت دیدند یا اصالً از سیل متأثر نشده اند، 
اما معموالً از توزیع مازاد تولید و غذاهای فرآوری شده در استان های 
سیل زده بهره مند می شوند، ممکن است به دلیل کمبود غذا و امکانات و 
افزایش قیمت ها در بازارهای محلّی آن ها، در مرحله ی بعد متأثر شوند. 

استان لرستان
1. برنامه ریزی و نصب موتورپمپ ها و ایستگاه پمپاژهای عمومی 
به منظور جلوگیری از تکرار صدمه ها در حوادث مشابه آتی، با توجه به 
این که بالغ بر 1500 موتورپمپ شخصی و ایستگاه عمومی پمپاژ آب 
کشاورزی در جریان سیل از بین رفته است می بایست برای ایمن سازی 

این موتورپمپها اقدامات ذیل صورت گیرد:
الف( تجمیع موتورپمپ های انفرادی در قالب 75 ایستگاه بزرگ و 

مشترک؛
ب( جانمایی جدید و ایمن برای موتورپمپ های انفرادی.

2. بازسازی و بازگشایی راه های تخریب شده بین مزارع و راه های 
دسترسی جوامع عشایری )Pastoral(؛

3. انجام اقدامات الزم برای توسعه ی فعالّیت های مدیریّت آبخیزداری 
در حوزه ی آبریز سه رودخانه ی کرخه، دز و کارون؛

برای  گرمابی  و  ماهی سردابی  پرورش  استخرهای  ایمن سازی   .4
جلوگیری از صدمه ها در آینده )تعداد 349 واحد(؛

5. بازسازی و ایمن سازی جایگاه های دام تخریب شده با استفاده از 
تسهیالت بانکی با نرخ بهره ی پایین؛

6. تعریف مشاغل جدید از طریق صدور مجوز گلخانه- فعالّیت های 
گردشگری و کشت گیاهان دارویی برای 950 نفر از بهره بردارانی که 
زمین زراعی آن ها کامال از بین رفته و به نوعی دیگر قابل استفاده نیستند؛
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7. بهره گیری از فن آوری و داده های سنجش از دور ماهواره ای در 
بهینه سازی مدیریّت:

الف( پهنه بندی و تعیین ریسک و خطرپذیری مناطق در معرض 
مخاطرات بخش کشاورزی؛

ب( کمک به شناسایی مناطق صدمه دیده ناشی از وقوع مخاطرات 
بالفاصله بعد از وقوع حادثه؛

به  تحمیل شده  صدمه های  میزان  دقیق  ارزیابی  به  کمک  ج( 
و  ماهواره  از  تولیدشده  اّطالعات  تلفیق  با  آسیب دیده  بهره برداران 

اّطالعات موجود میدانی؛
شناسایی  به منظور  کشارزی  اراضی  کاداستر  نقشه ی  تهیه ی  د( 
بهره برداران خسارت دیده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با تلفیق اّطالعات 

هشدار سریع تولیدشده از ماهواره.

استان گلستان
کانال های  ترمیم  و  دریا  به سمت  آب  خروج  راه های  بررسی   .1

خروجی )کانال زهکشی 1 و 2(؛
2. برنامه ریزی جهت مهار و ذخیره سازی آب های حاصل از سیالب؛

الی روبی کانال ها و رودخانه ها و کانال های آبرسانی به طور   .3
مداوم؛

4. اجرای طرح زهکشی 280 هزار هکتار اراضی استان؛
5. اجرای کامل طرح توسعه ی باغات در اراضی شیبدار؛
6. نظارت مداوم بر استحکام سدها و آب بندهای استان؛

7. برنامه ریزی آموزش مردم توسط دستگاه های مرتبط با همکاری 
تشکل های مردم نهاد؛

8. تشکیل بانک اّطالعاتی کامل از منابع موجود استان و منابع 
موردنیاز در زمان بحران از جمله: تعداد قایق، تعداد ماشین های سنگین، 

مکان های مناسب اسکان، افراد و تیم های آموزش دیده در مناطق؛
9. بررسی تجهیزات جدید دنیا در مقابله و مهار سیل حداقل در 
مناطق مسکونی شهری و روستایی و مجهز کردن ستاد مدیریت بحران 

استانی و کشوری به سیستم های جدید و به روز؛
در  آن ها  تجربه های  و  بین المللی  سازمان های  از  استفاده   .10

بحران های شدید و دامنه دار؛
11. بهره گیری از فن آوری و داده های سنجش از دور ماهواره ای در 

بهینه سازی مدیریّت:
الف( پهنه بندی و تعیین ریسک و خطرپذیری مناطق در معرض 

مخاطرات بخش کشاورزی؛
ب( شناسایی مناطق صدمه دیده ی ناشی از وقوع مخاطرات بالفاصله 

بعد از وقوع حادثه؛
ج( برآورد دقیق صدمه های تحمیل شده به بهره برداران آسیب دیده 

با تلفیق اّطالعات تولیدشده از ماهواره و اّطالعات موجود میدانی؛
به منظور شناسایی  اراضی کشاورزی  نقشه ی کاداستر  تهیه ی  د( 
بهره برداران خسارت دیده بالفاصله بعد از وقوع حادثه با تلفیق اّطالعات 

به هنگام تولیدشده از ماهواره.
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6( پیشنهادها و نیازها
الف( استان لرستان )شهرهای پُلدختر و معموالن(:

جدول 22: اعتبارات موردنیاز در جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان لرستان(

ردیف

خرید و توزیع موتورپمپ 
ها با رعایت بهینه سازی و 
ایمن سازی و تجمیع سازی
 )building back better(

)میلیارد ریال(

بازسازی، بهسازی و بهینه 
سازی )ایمن سازی( کانال 

های آب بر و لوله های 
انتقال آب )میلیارد ریال(

بازسازی، ایمن سازی 
و نوسازی جایگاه های 
بهداشتی نگهداری دام 

)میلیارد ریال(

بازسازی، نوسازی و ایمن سازی 
جاده های دسترسی به مزارع، 
باغات، مجتمع های پرورش 

ماهی و سکونتگاه های عشایری 
)میلیارد ریال(

ایجاد مشاغل و فعالیت های 
جدید برای اشتغال از دست 

رفته )شهرک گلخانه¥ای، کشت 
گیاهان دارویی، گردشگری و...(

)میلیارد ریال(

اعتبارات 
عمرانی مورد 

نیاز
22001800320130

اعتبارات 
تسهیالت 

بانکی ارزان 
 قیمت

162602100450

اعتبارات برای 
پرداخت کمک 

بالعوض
1000301290

2462240240332670جمع کل

جدول 23: اعتبارات موردنیاز در جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان لرستان(

ردیف
توسعه فعالیت های  آبخیزداری، ابخوانداری جهت 

حفظ خاک و جلوگیری شدت خسارات سیل های آتی 
)میلیارد ریال(

احیاء اراضی زراعی و باغی 
)میلیارد ریال(

احیاء واحدهای پرورش ماهی 
)میلیارد ریال(

جمع کل 
)میلیارد ریال(

65082.5660اعتبارات عمرانی مورد نیاز

اعتبارات تسهیالت بانکی 
0651.266ارزان  قیمت

اعتبارات برای پرداخت کمک 
0120.212بالعوض

650854739جمع کل

ب( استان گلستان )شهرهای گمیشان و آق قال(:

جدول 24: اعتبارات موردنیاز جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان گلستان(

ردیف

خرید و توزیع موتورپمپ ها 
با رعایت بهینه سازی و 

ایمن سازی و تجمیع سازی 
 )building back better(

)میلیارد ریال(

بازسازی، بهسازی و بهینه 
سازی )ایمن سازی(

کانال های آب بر و لوله های 
انتقال آب )میلیارد ریال(

بازسازی، ایمن سازی 
و نوسازی جایگاه های 
بهداشتی نگهداری دام 

)میلیارد ریال(

بازسازی، نوسازی و ایمن 
سازی جاده های دسترسی 
به مزارع، باغات، مجتمع 

های پرورش ماهی و 
سکونتگاه های عشایری 

)میلیارد ریال(

ایجاد مشاغل و فعالیت های 
جدید برای اشتغال از دست 

رفته )شهرک گلخانه ای، کشت 
گیاهان دارویی، گردشگری و 

توسعه باغات در اراضی شیبدار..( 
)میلیارد ریال(

اعتبارات عمرانی 
مورد نیاز

1209000720150

اعتبارات تسهیالت 
بانکی ارزان  قیمت

180200200

اعتبارات برای 
پرداخت کمک 

بالعوض

0235080

121100325720430جمع کل
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جدول 25: اعتبارات موردنیاز جهت اجرای راهکارهای بازسازی و بازتوانی )استان گلستان(

ردیف

توسعه ی فعالیت های  آبخیزداری، 
آبخوانداری جهت حفظ خاک و جلوگیری 

شدت خسارات سیل های آتی 
)میلیارد ریال(

احیاء اراضی زراعی و باغی 
)میلیارد ریال(

احیاء  و بازسازی واحدهای 
آبزی پروری 
)میلیارد ریال(

جمع کل )میلیارد ریال(

700513718اعتبارات عمرانی مورد نیاز

اعتبارات تسهیالت بانکی ارزان 
02810 قیمت

اعتبارات برای پرداخت کمک 
0145بالعوض

700825733جمع کل

5- 5-  روش شناسی ارزیابی
محاسبه ی رسمی صدمه ها و خسارت های بخش کشاورزی جزیی 
از فرایند ارزیابی نیاز ها بعد از بالیا نبوده است. اگرچه، فائو اّطالعات 
مربوط به صدمه ها و خسارت ها را از وزارت جهاد کشارزی دریافت کرده 
است و گزارش حاضر بر اساس مذاکرات انجام شده میان فائو، وزارت 
جهاد کشاورزی، سازمان فضایی ایران و سازمان برنامه وبودجه ی کشور 
تهیه شده است. کلّیه ی اّطالعات مربوط به صدمه  ها و خسارت های 

بخش کشاورزی که در این گزارش آمده، به طور مستقیم از وزارت جهاد 
کشاورزی اخذ شده است و بنابراین، روش شناسی ارزیابی تنها بر مبنای 
داده های دریافتی از وزارتخانه است. به عالوه، نتایج حاصل از مباحثات 
و تبادالت انجام شده با وزارت جهاد کشاورزی میان ماه های فروردین تا 
تیرماه 1398، و هم چنین، کارگاه آموزشی ارزیابی نیاز های بعد از بالیا 
و کارگروه کشاورزی، به تدوین برخی از نیازهای فوری، میان مّدت و 

بلندمّدت در بخش کشاورزی کمک نموده اند.
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قسمت سوم
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حمل ونقل   -6

6- 1-  خالصه

در این بخش از گزارش، ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از 
بالیای طبیعی )PDNA( در بخش حمل ونقل )TR( ارائه و تالش شده 
است تا پیامدهای وقوع سیالب های اخیر در استان های منتخب در این 
حوزه پوشش داده شود. با افزایش 44 درصدی نزوالت جوی نسبت به 
50 سال گذشته، بارش سنگین باران، سیالب و زمین لغزش های ناشی از 
آن در اواخر اسفندماه 1397 و اوایل فروردین ماه 1398 )مارس و آوریل 
2019(، به طور قابل توّجهی بخش های شمال، غرب و جنوب غربی کشور 
را تحت تاثیر قرار داد. این سیل ها و زمین لغزش ها، باعث ایجاد تخریب های 
گسترده  در بخش حمل ونقل، از جمله: )1( خسارت های جاده ای هم چون 
آسیب شانه ی جاده ها، )2( آسیب پل ها، )3( آسیب آبگذر ها و زهکش ها، 
)4( آسیب به بخش راه آهن، )5( خسارت به فرودگاه ها و )6( آسیب به 
زیرساخت های حمل ونقل در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان 
شده است. با توجه به تداوم بارش های سنگین، سیالب ها و زمین لغزش ها، 
صدمه ها ی جّدی به حدود 14000 کیلومتر جاده و 725 پل در این سه 

استان وارد گردید که البته، به لحاظ جغرافیایی متفاوت بوده است.
هم چنین، به دلیل ایجاد وقفه  در فعالّیت ها در طی سیل و بعد از 
آن، خسارت قابل توّجهی به درآمد های بخش دولتی و خصوصی وارد 
شد. به عنوان مثال، وقفه در حمل ونقل )به دلیل انسداد جاده ها با آوار، 

آب گرفتگی جاده ها، تخریب پل ها، ...( دسترسی به شهرها و روستاها 
به مراکز درمانی  به علّت عدم دسترسی  بود. به عالوه،  برده  از بین  را 
محلّی، شهری و روستایی و نیز عدم امکان امدادرسانی سازمان ها در 
ارائه ی خدمات به موقع، امکان افزایش تلفات وجود داشت. این آسیب ها 
هم چنین باعث قطع زنجیره ی عرضه ی کاالهای ضروری شده بود. عالوه 
بر این، شمار زیادی از افرادی که از طریق جاده ، هواپیما و یا قطار در 
یا پایانه ها  طی دوره ی تعطیالت نوروزی سفر می کردند، در جاده ها 
این موضوع موجب کاهش شدید درآمد در فصل  گرفتار شدند که 
 ،)MRUD( سفر گردید. بر اساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی
مجموع صدمه ها و خسارت های ارزیابی شده در بخش حمل ونقل عمومی 
 حدود 22061.84 میلیارد ریال )معادل 209.75 میلیون دالر( تخمین 
زده شده است. البته این مبلغ شامل خسارت وارده به بخش درآمد 
نمی شود، زیرا اّطالعات چندانی در این مورد در دسترس نیست. عالوه 
بر این، به علّت کمبود اّطالعات معتبر، صدمه ها و خسارت های وارده به 
بخش خصوصی نیز قابل تخمین نبوده اند. اگرچه جدول های تفصیلی در 
مورد میزان صدمه ها و خسارت های زیرمجموعه های بخش حمل ونقل و 
هم چنین زیرساخت ها و هزینه های آن ها در این گزارش منعکس نشده 
است، اما مقادیر مالی صدمه ها و خسارت ها ارائه شده توسط وزارت راه 
و شهرسازی بر اساس ارزیابی دقیق مجموع این اثرات صورت پذیرفته 
است. در جدول شماره )1( میزان صدمه ها و خسارت ها بر اساس استان 

نشان داده شده است.

جدول 1: صدمه ها و خسارت های وارده به بخش حمل ونقل در استان های گلستان، لرستان و خوزستان*

استان
جمع کل  اثرات )صدمه ها + خسارت ها(خسارت هاصدمه ها

میلیارد خصوصیعمومی
ریال

میلیون 
میلیارد خصوصیعمومیدالر

ریال
میلیون 

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومیدالر
دالر

3911.9137.19-8267.863911.91-308529.33826-3085گلستان

9837.5293.53-171016.269837.52-812777.271710-8127لرستان

8312.4179.28-210019.978312.41-621259.062100-6212خوزستان

17424017424165.6646360463644.0822061.84022061.84209.75جمع کل

دسترسی ها  نمودن  فراهم  زمینه ی  در  عادی  حالت  به  بازگشت 
و ارتباطات و نیز بهبود شرایط نسبت به قبل با استفاده از اقدامات 
پیشگیرانه و با توجه به راهبرد ساختن بهتر از قبل )BBB( برای جلوگیری 

و  بازسازی  راهبردهای  مهم ترین  از  آینده،  در  مشابه  آسیب های  از 
بازتوانی در بخش حمل ونقل است. بخشی از راهبردهای بازسازی این 
زیرساخت ها شامل مداخالت کوتاه مّدت، از قبیل پاک سازی آوار از سطح 
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جاده ها ، اصالح آسیب های سطحی، اصالح ساختارهای ترافیکی و ترمیم 
خاکریز ها برای تسهیل و تسریع در فرایند بازسازی وضعّیت حمل ونقل 
پل ها،  جمله  از  سازه ها  بازسازی  شامل  درازمّدت  مداخالت   است. 
زهکش ها، آبگذر ها و دیوارهای حائل، راه آهن  و حفاظت از خاکریز ها 
و شیب ها می شود. اساساً، با توجه به خسارت های شدید و گسترده در 
این بخش، اهداف توسعه ی درازمّدت می بایست به میزان بیش تری مورد 
توجه قرار گیرد. هم چنین، راهبرد تعریف شده ی دقیقی برای جبران 
خسارت های وارده به درآمد ها برای چنین شرایطی وجود دارد. به عنوان 
افزایش  مالیات،  کاهش  با  خصوصی  بخش های  خسارت های  مثال، 
یارانه ها، سیاست های بیمه و کمک های جزئی دولتی و خسارت های 
بخش های دولتی از سوی دولت و به طور غیرمستقیم از طریق بودجه ی 

عملیاتی ساالنه و بودجه ی مخاطرات قابل جبران خواهد بود.

6- 2-  بررسی اّطالعات پایه
بخش حمل ونقل در جمهوری اسالمی  ایران تحت نظارت مستقیم 
به عنوان  زیر  زیرمجموعه های  از  و  دارد  قرار  شهرسازی  و  راه  وزارت 

شرکت ها و سازمان های وابسته استفاده می کند:

1( سازمان بنادر و دریانوردی
2( شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

3( سازمان هواپیمایی کشوری
4( شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی  ایران )ایران ایر(

5( شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
6( سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی

7( مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
8( سازمان هواشناسی کشور

9( شرکت ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل ونقل کشور
10( سازمان ملّی زمین و مسکن

11( شرکت عمران شهرهای جدید
12( سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

13( شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک
14( بنیاد مسکن ایران

15( شرکت بازآفرینی شهری ایران
برنامه وبودجه  در جدول های )2(، )3( و )4( طبقه بندی سازمان 
برای بخش حمل ونقل کشور در سال 1397 برای استانهای منتخب 

مورد بررسی در این مطالعه ارائه شده است:

جدول 2: طول جاده های ثبت شده توسط وزارت راه و شهرسازی *  

جمع )کیلومتر(راه شهری )کیلومتر(راه فرعی )کیلومتر(راه اصلی )کیلومتر(بزرگراه )کیلومتر(آزادراه )کیلومتر(استان

024770125001198گلستان

104385742645521928لرستان

135105326731198575059خوزستان

* جاده های تحت حوزه ی نظارتی شهرداری ها و جاده های روستایی در این جدول ذکر نشده اند.

جدول 3: طول خط آهن ثبت شده توسط وزارت راه و شهرسازی  

جمع )کیلومتر(خط آهن فرعی )کیلومتر(خط آهن اصلی )کیلومتر(استان

40070.5470.5گلستان*

15635/4191.4لرستان

40755462خوزستان**
* راه آهن گلستان زیرمجموعه ای از دستگاه راه آهن شمال می باشد که در این جدول منعکس شده است.

** راه آهن خوزستان زیرمجموعه ای از دستگاه راه آهن جنوب و جنوب غرب می باشد که در این جدول منعکس شده است.
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جدول 4: تعداد سفر  و مسافران ثبت شده توسط وزارت راه و شهرسازی 

استان
سفرهای بین استانی با سیستم حمل ونقل دولتیسفرهای درون استانی با سیستم حمل ونقل دولتی

تعداد سفر
)تعداد بر حسب هزار نفر(

تعداد مسافران
)تعداد بر حسب هزار عدد(

تعداد سفر
)تعداد بر حسب هزار نفر(

تعداد مسافران 
)تعداد بر حسب هزار عدد(

29431341261511گلستان

24221931461823لرستان

75152811742123خوزستان

هم چنین، اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی عبارتند از اجرای 
برنامه ها و سیاست های دولتی در زمینه های: )1( تامین زیرساخت های 
حمل ونقل کشور، از جمله جاده ، راه آهن، خطوط حمل ونقل دریایی و 
راه های هوایی؛ )2( اداره ی امور حمل ونقل کشور، ایجاد خط مشی های 
هماهنگ برای حمل ونقل جامع و توسعه، تجهیز، گسترش و نگهداری 
زیرساخت ها با توجه به الزامات توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و ملّی؛ 
)3( ساخت، توسعه، بهره برداری و نگهداری جاده ها، راه آهن، بنادر و 
فرودگاه ها و ارزیابی روش های آن ها؛ )4( ارزیابی نیازهای کشور از نظر 

خدمات علمی خاک و شناسایی مصالح ساختمانی.
بعد از وقوع سیل در بازه ی زمانی 29 اسفند 1397 الی 16 فروردین 
1398 وزارت راه و شهرسازی سه تیم به سه استان منتخب اعزام نمود 
تا اقدامات اضطراری هم چون آواربرداری، بازگشایی جاده ها و در برخی 
موارد، مسدودسازی جاده ها و پل های خطرناک و نیز ارزیابی صدمه ها را 
به انجام برسانند. عالوه بر این، در برخی موارد اقدامات اضطراری نظیر 
احداث جاده های انحرافی برای تسهیل حمل ونقل انجام پذیرفته است.

6- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
صدمه ها

بر اساس اّطالعات ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، میزان 
آسیب در بخش حمل ونقل در سه استان هدف برآورد شده است. سیل 
در 28 اسفند 1397 در استان گلستان در شمال شرق کشور آغاز شد و 
منجر به تخریب جاده ها و خطوط راه آهن در مناطق آق  قال و گمیشان در 
پایین دست رودخانه ی گنبد شد. فرودگاه گرگان متحّمل 2 میلیارد ریال 
آسیب شد. ازآن جاکه جاده ها دچار آب گرفتگی و غیرقابل دسترسی شده 
بودند، چندین نقطه از خط آهن به دستور مقام های مسئول منفجر شد 

تا راه عبور برای سیالب ایجاد شود که این امر دسترسی ریلی را مختل 
کرد. طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی، میزان خسارت های وارده به 
بخش حمل ونقل در استان گلستان حدود 3085 میلیارد ریال تخمین 

زده شده است.
در استان لرستان، اکثر جاده ها و پل ها در شهرستان ها و مناطق این 
استان از جمله معموالن، دورود، خّرم آباد، پُلدختر و ویسیان تحت تاثیر 
بارش باران بودند. نرخ دبی رودخانه ی خّرم آباد از 400 متر مکعب در ثانیه 
به 700 متر مکعب در ثانیه افزایش یافت، و نرخ جریان رودخانه ی تیره در 
دورود از 380 به 550 متر مکعب افزایش داشت. بعضی از جاده ها، پل ها 
و زیرساخت های حمل ونقل فراتر از حد تعمیر آسیب دیده و می بایست 
تخریب و بازسازی می شدند. از جمله شهرستان های به شّدت آسیب دیده 
می توان به پُلدختر و معموالن اشاره نمود. هم چنین، در حدود 57 پل 
و آبگذر و نیز 250 کیلومتر از جاده های اصلی و بزرگراه ها در این استان 
آسیب دیدند. به ویژه، اتصال و دسترسی به شهرهای مختلف و روستاها 

به دلیل فروپاشی پل ها و آسیب دیدگی جاده های فرعی از بین رفت.
در خوزستان، بارندگی نسبت به سال گذشته سه برابر شده بود و کم تر 
از دو هفته منجر به جریان 8/2 میلیارد متر مکعب آب به درون سد های 
استان شد. سه رودخانه ی اصلی کرخه، دز و کارون، در نقاط مختلف 
طغیان نمودند و جاده ها و پل های حاشیه خود را به درجات مختلف زیر 
آب فرو بردند. البته، به دالیلی از استان خوزستان اّطالعات معتبری در این 
بخش در دسترس نیست. بااین همه، اعالم شد که یک فرودگاه متحّمل 
آسیب های جزئی شده و به دلیل سرریز سد ها، چندین جاده و پل تخریب 
شده اند. به دلیل فقدان اّطالعات معتبر در مورد خسارت های وارده به 

بخش خصوصی، اّطالعات مربوطه در این گزارش ذکر نشده است.
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خسارت
گرفتار  به علّت  و  حمل ونقل  زیرساخت های  تخریب  به  توجه  با 
از مردم در جاده ها و ترمینال ها، سفرهای درون  شدن شمار زیادی 
و برون  استانی در سه استان هدف به شّدت تحت تأثیر قرار گرفتند. 
از  استفاده  به دلیل  حمل ونقل  هزینه های  موارد،  برخی  در  به عالوه، 
مسیرهای طوالنی تر افزایش یافت. به عنوان مثال، ازآن جاکه جاده ها 
دچار آب گرفتگی شده بودند، مردم جهت خروج از منطقه ناچار به 
استفاده از قایق های کوچک یا قایق های بادی بودند و سپس از سایر 
وسایل نقلیه جهت عبورومرور در خارج از منطقه ی آب گرفته استفاده 
می کردند. عالوه بر این، کلّیه ی فرایند های حمل ونقل و بارگیری برای 
چندین روز متوقف شده بود که این مساله حدود 200 میلیارد ریال 

خسارت به استان گلستان تحمیل کرده است.
در استان لرستان مردم مجبور به استفاده از مسیرهای طوالنی یا 

انحرافی برای دسترسی به محل اسکان و یا اشتغال خود شدند و یا 
در بعضی موارد، به علّت تخریب پل ها، دسترسی به شهرهای مجاور 
و روستاها از دست رفت. بنابراین، خسارت های اقتصادی مختلفی نیز 
به واسطه ی اختالل در دسترسی ها ایجاد شده بود که عمدتاً ناشی از 
این مساله سبب  بوده است.  یا تخریب پل ها  ارتباط جاده ها و  قطع 
تحمیل هزینه های بیش تر به افرادی شده بود که بین شهرها تردد 
می کردند و در برخی موارد نیز منجر به عدم دسترسی مردم به محل 
اشتغال یا بازار شده بود. در استان خوزستان، اغلب مردم پیش از رخداد 
سیل از مناطق سیل خیز تخلیه شده بودند که این امر موجب کاهش 
تلفات انسانی در این استان شده است. خسارت های بخش خصوصی 
به دلیل عدم ثبت اّطالعات موثق، در این گزارش ارائه نشده است. جدول 
5 برخی از جاده های مسدودشده بر اثر سیل در استان های لرستان، 

خوزستان و گلستان را نشان می دهد.
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جدول 5: جاده های مسدودشده بر اثر سیل و مسیر های جایگزین در لرستان، خوزستان و گلستان

مسیر انحرافیجاده های بسته شدهاستان

لرستان
خّرم آباد - پل زال - چول هول - افرینه - معموالنخّرم آباد - معموالن

خّرم آباد - پل زال - دهلیج - افرینه - پُلدخترخّرم آباد - پُلدختر

خوزستان
جاده خسرجشوش - اهواز

جاده گرگرشادگان - دارخوین

گلستان

کوره سو - ناردانلیگمیشان

آق قال
سقرتپه - توماچلر

گامیشلی یلقی - قوشجان آباد

گندم آباد - سلمان فارسیگنبد - آق قال
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جدول 6: صدمه ها و خسارت ها به تفکیک شهرستان های آق قال، گمیشان و پُلدختر

زیربخش
خسارت هاصدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالخصوصیعمومیمیلیون دالرمیلیارد ریالخصوصیعمومی

آق قال

12.140.12-618.015.8812.14-618.01جاده ها

--------دریایی

--------هوایی

120.071.14-600.265.71120.07-600.26ریلی

1218.2601218.2611.58132.210132.211.26جمع

گمیشان

45.470.43-229.692.1845.47-229.69جاده ها

--------دریایی

--------هوایی

--------ریلی

229.690229.692.1845.47045.470.43جمع

پُلدختر

750.367.13-3950.6437.56750.36-3950.64جاده ها

--------دریایی

--------هوایی

--------ریلی

3950.6403950.6437.56750.360750.367.13جمع

5398.5905398.5951.33928.040928.048.82جمع کل

جدول 7: صدمه ها و خسارت های زیرمجموعه های بخش حمل ونقل

زیرمجموعه
جمع کل  اثرات )آسیب + خسارت(خسارتآسیب

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومی
میلیارد خصوصیعمومیدالر

ریال
میلیون 

میلیون میلیارد ریالخصوصیعمومیدالر
دالر

18725.73178.03-3736.6435.5318725.73-14989.09142.53736.64-14989.09جاده ای

------------دریایی

115.471.1-115.47----115.471.1-115.47هوایی

3220.6430.62-900.218.563220.64-2320.4322.06900.21-2320.43ریلی

17424.99017424.99165.664636.8504636.8544.0822061.84022061.84209.75جمع کل
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جدول 8: صدمه ها و خسارت های عمومی بر اساس استان و شیوه ی حمل ونقل*

استان
جمع کل اثراتخسارتصدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

گلستان

2482.0323.6501.244.772983.2728.36زمینی

------دریایی

3.150.03--3.150.03هوایی

600.35.71325.193.09925.498.8ریلی

3085.4829.33826.437.863911.9137.19جمع

      لرستان

7265.0669.071385.0313.178650.0982.24زمینی

------دریایی

112.321.07--112.321.07هوایی

750.17.13325.033.091075.1110.22ریلی

8127.4777.271710.0416.269837.5293.53جمع

      خوزستان

524249.841850.3717.597092.3767.43زمینی

------دریایی

------هوایی

970.039.22250.012.381220.0411.6ریلی

6212.0359.062100.3819.978312.4179.03جمع

17424.98165.664636.8444.0822061.84209.75جمع کل
* از آن جایی که تنها سه استان در این گزارش پوشش داده شده است، مجموع صدمه ها و خسارت ارائه شده از مجموع کلّی کم تر می باشد.

پیامدهای اجتماعی صدمه ها و خسارت ها
شبکه ی حمل ونقل ملّی کشور از جمله بزرگراه ها، جاده ها، راه آهن 
و غیره، یک زیرساخت اقتصادی حیاتی است که امکان فعالّیت، ارتباط 
و دسترسی را ایجاد می کند. بنابراین، بازسازی و بازتوانی زودهنگام 
از اهمّیت به سزایی برخوردار است.  این بخش برای بازسازی اقتصاد 
در مناطق روستایی سیل زده استان های لرستان، خوزستان و گلستان، 
به علّت تخریب جاده ها، وجود آوار روی جاده ها و زمین لغزش، دسترسی 
به بازارها از طریق مسیرها یا جاده ها دشوار و یا ناممکن گردید. البته 
این  به  یا هلیکوپتر  و  قایق  از  استفاده  با  ایران  احمر  جمعّیت هالل 
روستاها آب و موادغذایی ارسال نمود. در بعضی مناطق، به علّت خطر 
باالی ریزش سنگ یا زمین لغزش، جاده ها می بایست توسط مقام های 
مسدود می شد. در استان گلستان تنها راه دسترسی به سایر مناطق 

توسط قایق های بادی و کوچک فراهم شده بود. ازاین رو، دسترسی به 
بازارها، مدارس و محل کار تحت تاثیر قرار گرفت. در مناطق روستایی 
استان لرستان، بازارها از بین رفته بود و جوامع محلّی به علّت شرایط 
نامناسب جاده ها و افزایش قیمت ها، نمی توانستند به بازارهای شهری 
نیز به دلیل  دسترسی پیدا کنند. به طور مشابه، در استان خوزستان 
شرایط نامناسب جاده ها و افزایش قابل توجه قیمت ها، بازارهای روستایی 
دایر نبوده و مردم برای دستیابی به بازارهای شهری تالش می کردند. 
جاده ها و پل های دسترسی به مدارس در خوزستان در بسیاری از موارد 
نابود شده بودند و بنابراین، سیستم آموزشی و هم چنین اشتغال طی 
چندین هفته مختل شده بود. الزم به ذکر است که به علّت محدودیّت 
زمان و نبود اّطالعات موردنیاز، نظیر نقشه های توزیع جمعّیت، امکان 
ارزیابی تاثیر مسائل عوامل جنسّیتی در این  گزارش میّسر نبوده است. 
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هم چنین، با توجه به این که مالحظات زیست محیطی در ماده ی 23 
قانون الحاق ضوابط واگذاری اراضی منابع ملّی و دولتی برای طرح های 
کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی سازمان برنامه وبودجه1 در نظر گرفته 

شده، از ذکر مجّدد آن در این گزارش خودداری شده است.

6- 4-  نیاز ها و راهبردهای بازتوانی
در مراحل بازسازی و بازتوانی با درنظرگرفتن راهبرد ساختن بهتر 
از قبل )BBB( و تقویت ظرفّیت های سازمان های دولتی برای پاسخ به 
مخاطرات طبیعی، فرصت مناسبی برای افزایش تاب آوری در برابر بالیای 
طبیعی آتی در این حوزه فراهم خواهد شد. در این راستا، توصیه هایی 
به شرح زیر در زمینه های مرتبط با این بخش جهت ارتقای تاب آوری و 

کاهش ریسک ارائه شده است:

y  برای ارتباطی  راه های  ترمیم  کوتاه مّدت،  در  بازسازی  هدف 
بهبود دسترسی ها در داخل و بین مناطق آسیب دیده است. 
بنابراین، نیازهای بازسازی در این مقطع شامل بازسازی جاده، 
روسازی، آبگذر ها و پل ها است. پل های فلزی خرپایی مدوالر 
از سوی دولت به عنوان گزینه ای مناسب برای بازسازی سریع 
در نظر گرفته شده است که می تواند جهت افزایش سرعت در 

کوتاه ترین زمان ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

y  به منظور افزایش ظرفّیت ها، الزم است قوانین طراحی عناصر
شبکه ی حمل ونقل مطابق با نقشه های پهنه بندی سیل و با 
درنظرگرفتن  اصول ایمنی بازنگری شوند تا از شّدت آسیب ها 
به جاده ها، پل ها و زیرساخت های حمل ونقل در آینده کاسته 
شده و منابع و زیرساخت های پشتیبان برای مکان های مستعد 
سیل فراهم آورده شود. در این راستا، مرزهای کّمی  و کیفی 

رودخانه ها باید به وضوح تعریف شوند.

y  ،تهیه ی طرح کنترل ترافیک در شرایط اضطرار برای هر جاده
امکان ارائه ی به موقع خدمات امداد و نجات را برای مناطق 
آسیب دیده از بالیای طبیعی تسهیل می نماید. به عنوان نمونه، 

1. هرگونه ساخت، بازسازی و تعمیر سیستم و یا زیرساخت های حمل ونقل باید با توجه به مالحظات زیست محیطی صورت پذیرفته و از آسیب به محیط طبیعی خودداری شود به استثناء 
شرایطی که جان انسان ها در خطر باشد. هم چنین، مجریان طرح ها ملزم می باشند برای توسعه ی منابع طبیعی و رعایت مقررات زیست محیطی حداقل %25 سطح مورد واگذاری را برای 

درخت کاری منظور و ایجاد نمایند.

این طرح باید شامل مقرراتی برای کنترل ترافیک باشد که 
در مواقع بحران از ورود وسایل نقلیه ی خصوصی به شبکه ی 

جاده ای جلوگیری نماید.

y  .ایجاد مسیرهای تخلیه می تواند فرایند تخلیه را تسهیل نماید
فقدان  اخیر،  تاثیر سیالب های  تحت  مناطق  از  بسیاری  در 
مسیرهای تخلیه، منجر به محبوس شدن ساکنان در میان 

سیالب شد.

y  به عنوان اهداف بازسازی و بازتوانی میان مّدت، الزم است قوانین
طراحی شبکه ی حمل ونقل بازبینی شده و بر اساس آن جاده ها 
بازرسی، تعمیر و بازسازی شوند تا بتوانند در برابر سیالب های 
آینده مقاومت نمایند. عالوه بر این، الزم است زیرساخت های 
زهکشی در شبکه ی راه های اصلی و فرعی بازتوانی و بهبود 
احداث  یابد.  کاهش  آینده  در  سیل  ریسک  تا  شوند  داده 
ساختارهای زهکشی عرضی اضافی با استفاده از پل ها به جای 
آبگذرها و خاکریزها نیز در این رابطه ضروری است. حفاظت 
از شیب ها، تثبیت و بهبود زهکشی تپه های مشرف به راه ها و 
استفاده از سایر روش های حفاظتی نیز برای تقویت و افزایش 
ظرفّیت زهکشی می بایست مورد توجه قرار گیرد. نگهداری 
منظم زیرساخت های حمل ونقل، آبگذر ها و شبکه ی زهکشی 
می تواند در کاهش خطر سیل و افزایش تاب آوری شبکه ی 

راه ها کمک شایانی نماید.

y  راه اندازی حوزه  این  در  میان مّدت  برنامه های  از  دیگر  یکی 
سیستم هشدار سریع و ایجاد چنین سامانه هایی در مکان های 
زیرساخت های  ایجاد  برنامه،  این  از  منتخب می باشد. هدف 
موردنیاز برای این سامانه در باالدست جاده های اصلی کشور 
به منظور کاهش پیامدهای سیالب می باشد، تا بدین ترتیب، 
امنّیت شبکه ی جاده ها افزایش و از جان مردم حفاظت شود. 
افزایش استحکام روسازی راه ها به منظور جلوگیری از خطرات 
ناشی از سیل و زمین لغزش از دیگر موضوعات حائز اهمّیت در 
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این بخش می باشد. برای این منظور، می توان از روسازی بتنی 
با کیفّیت باال، اجرای شیب ها با استفاده از مواد با چسبندگی 
زیاد برای ثبات باالتر و اجرای عملیات به سازی ژئوتکنیکی 
ریزش  از  جلوگیری  و  شیب ها  پایداری  افزایش  به منظور 
سنگ استفاده نمود. برای این منظور، وزارت راه و شهرسازی 
و زیر مجموعه های آن باید به عنوان مثال، مناطق با احتمال 
زمین لغزش را در مجاورت جاده ها و زیرساخت ها شناسایی و 
اولویّت بندی کنند و راه حل هایی را برای افزایش ثبات آن ها 

تعیین نمایند.

y  اّطالعات مربوط به ریسک بالیای طبیعی در شبکه ی حمل ونقل

باید تهیه شده و به طور ملموس در برنامه ریزی های این بخش 

ملحوظ گردد. زمانی که طرح های مدیریّت خطرپذیری بحران 

)DRM( در تصمیم-گیری های اقدامات فیزیکی، تامین مالی و 

سیاست گذاری ها در سطوح ملّی و محلّی لحاظ شوند، از تاثیر 

بیش تری برخوردار خواهند بود. به عالوه، ازآن جاکه خطرات ناشی 

بلندمّدت  زمانی  بازه های  برای  است  ممکن  طبیعی  بالیای  از 

ادامه یابند، کاهش خطرپذیری بالیای طبیعی )DRR( نیازمند 

چشم انداز بلندمّدتی خواهد بود. این چشم انداز باید با استفاده از 

تجزیه وتحلیل علمی  و با توجه به اثرات مخاطرات بر زیرساخت ها، 

شود.  ارائه  مربوطه  ریسک های  و  آن ها  آسیب پذیری  وضعّیت 

باید  راه و شهرسازی  هم چنین، زیرمجموعه های بخش وزارت 

در  جایگزین  راه حل های  از  استفاده  برای  خاصی  برنامه های 

صورت نیاز داشته باشند. این کار موجب توسعه چند گانگی شده 

و موفقیت عملیات بازسازی و بازتوانی را افزایش می دهد.

y  بخش تاسیسات  و  دارایی ها  کلّیه ی  برای  بیمه  جامع  پوشش 

حمل ونقل مانند جاده ها و زیرساخت های جاده ای، فرودگاه ها، 

بنادر و خطوط ریلی، ضمن ارائه ی اّطالعات جامع تری در مورد 

صدمه ها و خسارت های ناشی از بالیای طبیعی، متضّمن فرایندی 

دقیق برای جبران خسارت ها و بازسازی نیز خواهد بود. به عنوان 

مثال، پوشش کامل بیمه ی اجباری کلّیه ی بنادر، فرودگاه ها و 

و شهرسازی  راه  وزارت  توسط  )که  ایران  در  آن ها  دارایی های 

اجباری تلقی می شود( یکی از نمونه های موفق این سیاست است. 
در پی وقوع سیالب های اخیر و به رغم آسیب 115 میلیارد ریالی 
فرودگاه ها، سازمان هواپیمایی کشوری ادعا کرده است که نیازی 
به جبران خسارت توسط دولت نداشته و تمام هزینه های آسیب 
توسط بیمه در نظر گرفته شده و قابل جبران است. این امر باعث 

کاهش بار مالی وارده به دولت می شود.

y  در طرح های بلندمّدت، تقویت سازمانی جهت ارتقای سیستم
مدیریّت دارایی ها در بخش حمل ونقل و نیز ایجاد سازوکار موثر 
برای مدیریّت و نگهداری زیرساخت های شبکه موردنیاز است. 
عالوه بر این، نقش ها و مسئولّیت ها باید به شکلی واضح تعیین 

شوند و بودجه های مناسب برای مدیریّت آن تخصیص یابد.

y  با پیامدهای بالیای از تامین نقدینگی برای مواجهه  اطمینان 
مدیریّت  مالی  تأمین  ابزارهای  توسعه ی  به کمک  طبیعی 
خطرپذیری بحران ضروری است. ازآن جاکه ایران به طور خاص 
در معرض بالیای طبیعی ویرانگری مانند زمین لرزه و سیل قرار 
این موارد در  برای  دارد، می بایست بودجه ی اضطراری اضافی 
نظر گرفته شود و به دولت های مرکزی و محلّی اجازه بدهد تا 
منابع خود را به سرعت برای امداد و بازسازی بسیج کنند. ایجاد 
یک ابزار مالی مناسب جهت صدور مجوز برای انتقال آسان و 
میان  بازسازی  مرحله ی  به  بازتوانی  مرحله ی  از  منابع  کارآمد 
مّدت )به عنوان مثال، برای بازسازی زیرساخت ها( می تواند توانایی 
دولت برای مقابله با بالیای طبیعی را بهبود بخشیده و به این 
ترتیب، تاب آوری کشور را با کاهش اختالل خدمات رسانی در 

مناطق آسیب دیده افزایش دهد.

y  یکی دیگر از جنبه های بازنگری قوانین مربوط به طراحی عناصر
نظیر  متجانس  طراحی  روش های  ارائه ی  حمل ونقل،  شبکه ی 
ساخت پل هایی است که امکان عبور سیالب های بزرگ را فراهم 
می کنند. استفاده از پل مدوالر خرپایی نیز به علّت فراهم نمودن 
راهبرد  چارچوب  در  می تواند  آسان،  نگهداری  و  تعمیر  امکان 

ساختن بهتر از قبل )BBB( مورد توجه قرار گیرد.
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جدول 9: نیاز های بازتوانی کوتاه مّدت )تا 18 ماه(

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه ی مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

جاده ها
 تعمیرات پل های موّقت بازنگری 
قوانین طراحی برنامه های ترافیکی 
اضطراری توسعه مسیرهای تخلیه

348533.13
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای سازمان هواشناسی کشور شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک مرکز 

تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شهرداری ها

خطوط 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران سازمان هواشناسی کشور شرکت ساخت و 139413.25 تعمیرات بازنگری قوانین طراحیراه آهن

توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

261.372.48 تعمیرات بازنگری قوانین طراحیفرودگاه ها
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران سازمان هواپیمایی کشوری سازمان 

هواشناسی کشور شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور شرکت 
آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک

سازمان بنادر و دریانوردی سازمان هواشناسی کشور شرکت ساخت و توسعه 87.120.83  تعمیرات بازنگری قوانین طراحیبنادر
زیربناهای حمل ونقل کشور

5227.4949.79جمع کل

y  افزایش چند گانگی جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها می تواند به واکنش
اضطراری در زمان بحران کمک کند. به عنوان مثال، در مواردی 
که برخی جاده ها در اثر بحران مسدود شوند، برنامه های اضطراری 

برای مسیر های جایگزین می توانند نقش مهمی را برای ایجاد سریع 
راه های جایگزین به منظور تامین دسترسی موردنیاز فراهم نمایند.

جدول 10: نیاز های بازتوانی میان مّدت )18-36 ماه(

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه ی مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

جاده ها

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(

 سرویس و نگهداری های مداوم
 سیستم هشدار

 اّطالعات ملموس و در دسترس 
 تثبیت شیب ها

 ارتقای ظرفّیت آبگذر ها بیمه

627359.34

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ا ی
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
سازمان هواشناسی کشور

خطوط راه آهن

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(

 سرویس و نگهداری های مداوم
 سیستم هشدار

 اّطالعات ملموس و در دسترس 
 تثبیت شیب ها

 ارتقای ظرفّیت آبگذر ها
 بیمه

6976.63

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

سازمان هواشناسی کشور

فرودگاه ها

 زیرسازی مقاوم )طراحی، ساخت و تعمیر(
 سرویس و نگهداری های مداوم

 سیستم هشدار
 اّطالعات ملموس و در دسترس 

261.372.48
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواشناسی کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

زیرساخت جاده ها

 زهکشی )طراحی، ساخت و تعمیر(
 سرویس و نگهداری های مداوم

 سیستم هشدار
 اّطالعات ملموس و در دسترس  بیمه

1045.59.94

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

سازمان هواشناسی کشور
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک

8712.4982.83جمع کل
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جدول 11: نیاز های بازتوانی بلندمّدت )36-60 ماه(

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

موسسه ی مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

جاده ها

 مدیریّت دارایی
 نقدینگی

 روش های طراحی
 چند گانگی

2613.7524.85

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان هواشناسی کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

خطوط راه آهن

 مدیریّت دارایی
 نقدینگی

 روش های طراحی
 چند گانگی

348.53.31

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
سازمان هواشناسی کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

فرودگاه ها

 مدیریّت دارایی
 نقدینگی

 روش های طراحی
 چند گانگی

87.120.83

سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان هواشناسی کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک

بنادر

 مدیریّت دارایی
 نقدینگی

 روش های طراحی
 چند گانگی

87.120.83
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان هواشناسی کشور

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

زیرساخت جاده ها

 مدیریّت دارایی
  نقدینگی

 روش های طراحی
 چند گانگی

348.53.31

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک

سازمان هواشناسی کشور

3484.9933.13جمع کل
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6- 5-  روش شناسی ارزیابی
در ارزیابی نیاز ها با توجه به عدم امکان انجام بازدیدهای میدانی، 
ترکیبی از مشاهدات مستقیم، مصاحبه ها، تبادل نظرها و جمع آوری 

اّطالعات از ذینفعان خارجی مورد استفاده قرار داده شده است.
شش زیرمجموعه به طور مستقیم در بازرسی، گردآوری داده ها و 
این بخش مشارکت مستقیم داشته اند: )1( سازمان  ارزیابی گزارش 
مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، )2( مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، )3( سازمان هواشناسی کشور، )4( شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، )5( سازمان راهداری و 

حمل ونقل جاده ای و )6( شرکت آزمایشگاه فّنی و مکانیک خاک.
بعد از برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی 
پس از بالیای طبیعی )PDNA(، شرکت کنندگان تعیین شده از هر 
زیرمجموعه ی مرتبط، مسئولّیت تهیه ی داده های موردنیاز را بر اساس 
دستورالعمل نیازسنجی و فایل اکسلی که توسط پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده بود، به عهده گرفتند. به دنبال 
آن، یک جلسه ی پرسش وپاسخ برای تدوین گزارش نهایی بر اساس 
دستورالعمل نیازسنجی برگزار شد. بعد از ارسال گزارش و داده ها به 
سازمان برنامه وبودجه و بررسی نهایی، مقّرر گردیدکه گزارش نهایی 

توسط دفتر عمران ملل متحد )UNDP( تدوین و ارائه گردد.
آمار ارزیابی صدمه ها و خسارت های موجود در این گزارش، عمدتاً 
از طریق نمایندگان مقام های دولتی و زیرمجموعه های وزارت راه و 
شهرسازی  مانند شرکت ساخت و توسعه ی زیربناهای حمل ونقل کشور، 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و آژانس های سازمان ملل متحد 
که در مناطق حضور داشته اند، به دست آمده است. اگرچه اّطالعات 
مربوط به خسارت های وارده به بخش خدمات رسان خصوصی توسط 
کمیسیون حمل ونقل ملی و مقام های حمل ونقل مسافری مربوطه ارائه 
شدند، اما به دلیل وجود اختالفات عمده، این داده ها توسط وزارت راه و 
شهرسازی جهت ارزیابی در این گزارش، مناسب تشخیص داده نشدند. 
ارزیابی نیازهای فوری نیز مطابق با دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی 

انجام شده است.
آسیب های اصلی متوجه جاده ها و پل های ارتباطی بوده است که 

عمدتاً در امتداد مسیرهای اصلی عبور سیل و سایر مناطق تحت تاثیر 
سیل واقع شده بودند. بازرسی فیزیکی، نقص هایی را در جاده ها و پل های 
موجود مشخص کرد که ممکن است به علّت سیل/توفان ایجاد شده 
باشند و بنابراین، توصیه شد که از نظر عملکردی این موارد بررسی شوند 
تا بتوان طرح های مناسب تری را برای بازسازی و بازتوانی ارائه نمود تا از 
تاب آوری بیش تری برخوردار باشند. بازرسی بصری عمدتاً بر موارد زیر 

متمرکز بوده است:

y  شناسایی زیرساخت های جاده ای آسیب دیده که با بودجه ی
موجود، نیاز است به صورت اضطراری برای تعمیر موّقت آن ها 

اقدام شود؛

y  جمع آوری داده ها از جمله در مورد عرض و دهانه ی سازه ها
یکپارچگی  تثبیت  برای  تعمیر  سازوکارهای  توسعه ی  برای 
راهبرد  به  توجه  با  فروریخته  شده/  تخریب  پل های  کلّیه ی 

ساختن بهتر از قبل )BBB(؛

y .ارزیابی بصری وضعّیت مکان هایی که در آن سازه ها وجود دارند
ارزیابی فوری نیازها در غالب مصاحبه های هدفمند و ساختاریافته 
با مقام های محلّی، رهبران جوامع آسیب دیده یا نمایندگان آن ها انجام 
شده است. به جهت ارزیابی ظرفّیت بازار، ارزیابی شرایط اضطراری بازارها 
در مکان های آسیب دیده انجام شده است. در مواردی که محدودیّت 
دسترسی یا زمانی وجود داشت، در صورت عدم امکان انجام مصاحبه ی 
چارچوب  همان  اساس  بر  ساختار  بدون  مصاحبه های  ساختاریافته، 

سواالت برگزار شده است.
الزم به ذکر است که برخی از جاده های آسیب دیده، جاده های فرعی 
بنابراین،  نبوده و  بودند که در داخل سیستم طبقه بندی شده ی ملّی 
هیچ اّطالعاتی در مورد آن ها در وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت. 
در  جاده ای  زیرساخت های  این  بر  طبیعی  بالیای  پیامدهای  ارزیابی 
جوامع آسیب دیده، از طریق بررسی بصری انجام شد. در طول ارزیابی، 
محل ساخت سازه های جاده ای پیشنهادی جدید از جمله آبگذر ها و 
پل ها، شناسایی و نقشه برداری شده است تا عملکرد کلّی شبکه بهبود 
یابد. مقادیر مداخله پیشنهادی محاسبه شد و نرخ واحد جهت تخمین 

هزینه های اقدامات بازتوانی یا ترمیم ملحوظ شده است.
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انرژی  -7

7- 1-  خالصه

صدمه های   1398 سال  بهار  اوایل  و   1397 سال  اواخر  سیل 
هدف گذاری شده ی  استان  سه  در  انرژی  بخش  به  قابل مالحظه ای 
گلستان، لرستان و خوزستان وارد کرد. گروه انرژی به سه زیربخش نفت 
و پتروشیمی، گاز و برق تقسیم می شود که زیربخش های نفت و مواد 

پتروشیمی در این گزارش گنجانده نشده است.
به غیر از زیربخش نفت، صدمه ها و خسارت ها در سایر زیربخشها 
اغلب در شبکه توزیع به دلیل تخریب و درهم شکستن خطوط انتقال 
رخ داده است. حال آن که عامل اصلی صدمه ها در پستها و ایستگاه های 
زمینی، آب گرفتگی و رانش زمین گزارش شده است. الزم به ذکر است، 
صدمه دیدگی زیرساخت های خطوط انتقال، پستها و شبکه ی توزیع 
اصلی، به هیچ وجه سبب قطع بلندمّدت گاز و یا برق نشدند. هم چنین، 
هیچ گونه صدمه ای به نیروگاهها، سایت های تولید انرژی و سیستم اصلی 
تامین انرژی گزارش نشده است. طبق برنامه ریزی انجام پذیرفته، کلّیه ی 
یا دائمی  امکانات و تجهیزات در مّدت زمان کوتاه به صورت موّقت و 
به چرخه ی کاری و سرویس دهی بازگشتند. در این بخش ها، اولویّت 
برنامه های بازتوانی میان مّدت، بازسازی برج های انتقال و تجهیزات ثابت 
برق و خطوط لوله و تجهیزات ثابت می باشد. اولویّت برنامه های بازتوانی 
بلندمّدت در زیربخش برق، جایگزینی نیروگاه ها و شبکه های انتقال 
با راندمان پایین و تکنولوژی قدیمی و در زیربخش گاز، مقاوم سازی 
برنامه های  اهداف  جمله ی  از  این،  بر  عالوه  انتقال می باشد.  خطوط 
بلندمّدت در بخش انرژی بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و پایدار 
انتقال سرویس دهی  از شبکه ی  به شکل خارج  و  به صورت منطقه ای 
می باشد. مجموعه ی صدمه ها و خسارت های پیرو آن در بخش انرژی 
بدون درنظرگرفتن زیربخش های نفت و پتروشیمی حدود 1320.40 
میلیارد ریال معادل 12.553 میلیون دالر تخمین زده شده است و 
نیاز های بازتوانی تنها در زیربخش برق نیز 162.5 میلیارد ریال معادل 

1.545 میلیون دالر برآورد شده است.

7- 2-  بررسی اّطالعات پایه
گاز

می باشد  دنیا  در  گاز طبیعی  بزرگ  تولیدکننده ی  ایران سومین 
)5.1٪ از کل تولید جهانی و حدود 309 میلیارد متر مکعب( که اساساً 
برای تولید برق و گرمایش خانگی استفاده می شود. هم چنین، ایران 
دارای حدود 33620  کیلومتر مکعب ذخایر گاز طبیعی است. تا سال 
باقی  دست نخورده  طبیعی  گاز  ذخایر  این  از  فراوانی  بخش   1394
مانده اند. حدود 62٪ از این ذخایر در میدان های غیرمشترک قرار دارند.

y میزان تولید: 309 میلیارد متر مکعب

y میزان مصرف: 295 میلیارد متر مکعب

y میزان صادرات: 13 میلیارد متر مکعب

y میزان واردات: 3.9 میلیارد متر مکعب

y ذخایر ثابت شده: 33.61 تریلیون متر مکعب

y تعداد مشترکان: حدود 23 میلیون

y 1142 :تعداد شهر های تحت پوشش گاز رسانی

y 
2250 :)CNG( تعداد ایستگاه های سوخت گاز طبیعی

برق
برق  بزرگ  تولیدکننده ی  هجدهمین  جایگاه  در  ایران  امروزه 
در جهان و بیستمین مصرف کننده ی بزرگ آن قرار دارد. بر اساس 
به  مگاوات  هزار  حدود 20  آینده  سال  در 5  نیرو،  وزارت  تحقیقات 
ظرفّیت تولید برق ایران اضافه خواهد شد. در طی سال های اخیر، به 
جهت افزودن 40 هزار مگاوات ساعت به ظرفّیت شبکه ی ملّی، ایران 
تالش فراوانی برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پروژه های 
در حال ساخت بخش تولید برق انجام داده است. برنامه ریزی هایی نیز 
در حال انجام است تا در نیروگاه های برق، توربین های گازی و بخار به 
سیکل ها ترکیبی )32 درصد توربین گازی و 29 درصد سیکل ترکیبی( 
تبدیل شوند و هم چنین، تالش هایی در جهت افزایش تولید گاز طبیعی 
و کاهش مصرف سوخت هایی نظیر گازوئیل و نفت کوره در حال انجام 
است تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون انرژی برق باشد. انرژی هسته ای 
و برق آبی به عنوان دیگر منابع تامین برق کشور فعاًل مورد بحث قرار 
نمی گیرند، اما این ها بخشی از راهکارهای کلّی کشور برای پاسخ گویی 
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به شّدت  برق  زیربخش  میان،  این  در  می باشند.  برق  انرژی  نیاز  به 
یارانه های دولت قرار گرفته و عموماً شرکت های برق  تحت حمایت 
منطقه ای عهده دار تولید، توزیع و انتقال برق می باشند. برای پاسخ گویی 
به نیاز روزافزون انرژی برق در کشور، ایران هم چنین به دنبال جذب 
سرمایه گذاری خصوصی نیز می باشد. ظرفّیت کلّی کشور در زیربخش 

برق هم اکنون حدود 80 هزار مگاوات است.
تا سال 1397، بیشینه ی مصرف در حدود 57 هزار مگاوات بود. 
از مقدار کل تولید برق، 80 درصد آن به کمک گاز طبیعی، 10 درصد 
آن به کمک سوخت هایی نظیر نفت، گازوئیل و نفت کوره و حدود 10 
درصد باقی مانده ی آن به کمک برق آبی و انرژی هسته ای تامین می شود. 
اگرچه، ایران در سال 1393 نخستین نیروگاه تولید برق بادی و زمین 
گرمایی خود را افتتاح نمود و در سال 1388 نیز، نخستین نیروگاه تولید 
برق خورشیدی افتتاح شده و به شبکه ی تولید پیوست. ظرفّیت کلّی 
تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر و پایدار حدود 760 مگاوات است که 

بیش تر از انرژی خورشیدی و بادی استحصال می شود.

y ظرفّیت تولید: 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال

y میزان مصرف: 250 میلیارد کیلووات ساعت در سال

y میزان صادرات: 6.7 میلیارد کیلووات ساعت در سال

y میزان واردات: 32.9 میلیارد کیلووات ساعت در سال

y سرانه ی نیروی برق: 974 وات

y سرانه ی تولید نیروی برق: 3756 کیلووات ساعت

y سرانه ی مصرف: 3117 کیلووات ساعت
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  وزارت  و  برق(  و  )بخش آب  نیرو  وزارت 
متولیان بخش انرژی در کشور ایران می باشند. این دو وزارتخانه شبکه ی 

توزیع، خطوط انتقال و سازمان های مستقل خود را دارا می باشند.

7- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
بارش های غیرمنتظره ی باران از اواخر اسفندماه سال 1397 سبب 
سیل زدگی و آب گرفتگی در حدود 1900 شهر و روستا شد. در اثر 
این سیالب حدود 72 نفر کشته و هزاران میلیارد ریال صدمه به 
بخش های مختلف وارد شد. در زیربخش برق، 2532 شهر و روستا 
دچار قطعی شبکه برق شدند که بیش تر آن ها در سه استان مورد 
مطالعه ی این گزارش یعنی گلستان، لرستان و خوزستان واقع شده 

بودند. 
در زیربخش گاز نیز، به دلیل صدمه دیدگی خط لوله )شبکه ی 
انتقال( گاز، خدمات رسانی به 30.737 مشترک در 755 روستا در 
استان های گلستان، لرستان و خوزستان دچار مشکل شد. گسیختگی 
خطوط انتقال گاز در 2 نقطه در خوزستان، 7 نقطه در گلستان )البته 
بدون قطع گاز در این استان( و 260 نقطه در لرستان )شامل 44 شهر 

و 711 روستا( رخ داد.

شکل 1: سه استان  صدمه دیده ی )گلستان، لرستان و خوزستان( مورد اشاره در این گزارش 
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صدمه ها
در زیربخش گاز، گزارشی مبنی بر صدمه دیدن میدان های گازی، 
نیز وجود  گازی  نیروگاه های  نیز  و  گاز طبیعی  استحصال  تجهیزات 
نداشته است. در 3 استان اشاره شده در این گزارش، خطوط انتقال گاز 

در حدود 270 نقطه صدمه دیدند که بیش تر آن به دلیل زمین لغزش 
بود. در بعضی نقاط، قطع گاز به صورت عمدی صورت پذیرفت تا منطقه 
امن شده و از احتمال انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز جلوگیری 

شود.

جدول 1: صدمه های واردآمده در زیربخش گاز

خطوط انتقال استان
صدمه دیده

تعداد ایستگاه های 
پمپاژ و پست های 

گاز صدمه دیده

 خطوط توزیع 
صدمه دیده

تعداد مشترکان در 
وضعّیت قطع گاز

تعداد شهر و روستای 
مشترکان در وضعّیت 

قطع گاز

صدمه

میلیون دالر*میلیارد ریال

02723461422702.571خوزستان

16541260272767115405.142لرستان

219700500.476گلستان

16787269307377538608.17مجموع
*در کلّیه ی محاسبات، ضریب تبدیل دالر آمریکا 105.183ریال در نظر گرفته شده است.

s 

لرستان
63%

خوزستان
31%

گلستان
6%

شکل 2: توزیع صدمه ها در زیربخش گاز

در زیربخش برق، به دلیل باران های شدید و سیل سنگین، صدمه ها 
در توزیع و انتقال عمدتاً به دلیل ازکارافتادگی و سقوط دکل های خطوط 
انتقال بودند. هم چنین، بعضی از پست های برق و تجهیزات زمینی نیز 
به دلیل بارش شدید و سیل دچار آب گرفتگی و صدمه شدند. شبکه ی 

بروز سیالب،  از  اندک  فاصله ای  به  نواحی صدمه دیده  برق در  توزیع 
به صورت موّقت یا دائمی تعمیر شدند. البته، تأخیرهایی نیز در تعمیرات 
وجود داشت که بیش تر به دلیل خرابی راه ها و از بین رفتن دسترسی، 

کمبود نیروی کار محلّی و کسری بودجه بودند.
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لرستان
36%

خوزستان
46%

گلستان
18%

شکل 3: توزیع صدمه ها در زیربخش برق

خسارت ها
ناشی  درآمدهای  نظیر کاهش  مواردی  در محاسبه ی خسارت ها 
از کسری فروش، هزینه های اجرایی باالتر و هزینه های اضافی شامل 

نیاز های موّقت )مانند تخریب و جمع آوری آوار( در اثر سیالب در نظر 
گرفته شده است. بر اساس برآوردها، خسارت های مربوط به کاهش 

درآمد، ناشی از کاهش درآمد پیش بینی شده از فروش است.

جدول2: صدمه های واردآمده در زیربخش برق

نام شهراستان

دکل ها و پست های برقشبکه ی توزیع

شبکه به پست های برق
کیلومتر

صدمه ها
دکل هاپست های برق

صدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

خوزستان
57.3800.761318.30.08شادگان

841241.18بدون اّطالعات111.70.02بامدژ

00بدون اّطالعاتبدون اّطالعات311371641.56معموالنلرستان

00بدون اّطالعاتبدون اّطالعات22518682.40.78آق قالگلستان

262331.3328.13.121115132.31.26مجموع

جدول 3: پیامد خسارت های وارده در زیربخش برق

انرژی فروخته نشده شهراستان
)MWh(

مشترک خانگی که 
برق آن قطع شده 
)تعداد × ساعت(

مشترک غیرخانگی که 
برق آن قطع شده
)تعداد × ساعت(

هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

خوزستان
0.060/006بدون اّطالعاتبدون اّطالعات85شادگان

1013507500.00580/0001بامدژ

13240000710000.00260/000024معموالنلرستان

600067000001200004/7360/045آق قالگلستان

610869413501917504.80440/0511مجموع

پیامدهای اجتماعی پدیدآمده ناشی از صدمه ها و 
خسارت های وارده

فقدان خدمات انرژی تأثیرات به سزایی روی وضعّیت زندگی مردم، 
نظیر خدمات رسانی بیمارستان ها، تصفیه ی آب و سایر خدمات اجتماعی 

داشته است. این فقدان خدمات )قطع برق و یا کمبود سوخت هایی 

نظیر  گاز طبیعی(، روی عملیات پاسخ اضطراری و بازسازی و بازتوانی 

مؤثر نیز تاثیر گذاشتند. به عالوه، پیامدهای زیر نیز مشاهده شدند:
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y  بهداشت و درمان: در ساعات اولّیه ی بعد از وقوع سیالب و به دلیل
قطع برق، برخی از بیمارستان ها و خانه های بهداشت از خدمات رسانی 
خارج شده و سیستم توزیع آب شهری تصفیه شده نیز قطع گردید.

y  محیط زیست: با نبود برق و سوخت، انواع دیگری از سوخت ها و
چوب جنگل ها برای روشنایی، گرمایش و پخت وپز مورد استفاده 

قرار گرفتند.

y  آموزش وپرورش: به دلیل قطع گاز و برق و یا کارکرد موّقت آن ها و
نبود سوخت، مدارس دچار مشکل خدماتی )سرمایش، گرمایش و 

روشنایی( و آموزشی شدند.

y  مشاغل و معیشت: با کمبود انرژی، مناطق صنعتی-تجاری و اداری
صدمه دیده و با مشکالت فراوانی جهت حفظ شرایط تولیدی خود 
روبه رو شدند و تعطیلی اجباری برای آن ها منجر به بی کاری و 

کاهش کیفّیت معیشتی مردم شد.

y  امنّیت غذایی: با کمبود برق و به طور کلّی انرژی، تامین غذا به سرعت
با مشکل روبه رو شد و حفظ کیفّیت مواد غذایی به خطر افتاد. 
هم چنین، پخت وپز نیز به علّت نبود و یا کمبود گاز با چالش هایی 

مواجه شد.
پیشنهادها جهت جلوگیری از صدمه ها و خسارت ها در بالیای طبیعی 

آتی

y  بررسی های ژئوفیزیکی موردنیاز و مشخص نمودن مناطق با ریسک
باال از منظر انواع مخاطرات طبیعی؛

y  درنظرگرفتن با  انتقال  خطوط  در  پشتیبانی  مکانیزم  تقویت 
اثر  در  آب گرفتگی  و  احتمالی  زمین لغزش  نظیر  پارامترهایی 

مخاطرات طبیعی؛

y ایجاد شبکه ی انتقال و توزیع به صورت حلقه های تامین؛

y  تقویت تجهیزات و ماشین آالت زمینی و ایستگاهی در برابر
مخاطرات طبیعی، به خصوص زلزله و سیل؛

y  در به خصوص  نگهداری،  و  سرویس  و  دوره ای  بازدید های 
خطوط توزیع و شبکه ی انتقال.

7- 4-  نیازها و راهبردهای بازسازی و بازتوانی
پیامدهای  باالترین سطح  با  مناطقی  با  بازتوانی خدمات  اولویّت 

اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این امر شامل موارد زیر می باشد:

y  ،مناطقی که فعالّیت های اقتصادی مانند شهرک های صنعتی
مراکز تجاری، کشاورزی، گردشگری و غیره داشته اند؛

y مناطق با تمرکز جمعّیتی باال و مصرف انرژی قابل توجه؛

y  مناطق با زیرساخت هایی نظیر بیمارستان ها، مدارس، تصفیه ی
آب وفاضالب، پاالیشگاه ها و نیروگاه ها؛

y .مناطق دارای خدمات دولتی و اداری
نیازها به فعالّیت هایی اطالق می شود که جهت جلوگیری و یا کاهش 
پیامدهای منفی بحران در نظر گرفته شده اند. چنان که در جدول های 
و  میان مّدت  کوتاه مّدت،  به  اقدامات  این  است،  شده  داده  نشان  زیر 
بلندمّدت تقسیم می شوند تا مسئوالن برنامه ریزی و بودجه بندی بتوانند 
به درستی همه ی آن ها را در تخصیص بودجه ی چندساله قرار بدهند )در 
هنگام تهیه ی گزارش، وزرات نفت، گاز و پتروشیمی هزینه های مرتبط 
با بازسازی و بازتوانی را در جدول های زیر فراهم نکردند، اما نیاز های 

بازسازی و بازتوانی مورد بحث و توافق قرار گرفته اند(.

جدول 4: برنامه ی بازتوانی کوتاه مّدت بخش برق )تا 18 ماه( 

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

برق

احداث پایدارکننده های شیب، کاهش دهنده های اختالف ولتاژ، ترمیم فونداسیون دکل های 
30.03برق خطوط انتقال و ایجاد سد خاکی

ایجاد مکانیزم کنترل و محافظت از سیل شامل تغییر مسیر سیالب، ایجاد کانال برای آب های 
2.50.02سطحی در اطراف خطوط انتقال

150.14استفاده از مولد های برق اضطراری برای برق رسانی

300.29انبار قطعات یدکی و تجهیزات مورنیاز برای بازسازی

20.02ایجاد کانال آب جهت محافظت از پست ها

52.50.5مجموع
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جدول 5: برنامه ی بازتوانی کوتاه مّدت بخش گاز )تا 18 ماه( 

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

گاز

تهیه ی پروتکل هایی جهت همکاری های شرکت های بین ِسازمانی )دولتی( برای واکنش 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتسریع و جلوگیری از صدمه های بیش تر

تامین و تهیه ی تلفن  های همراه ماهواره ای جهت استفاده ی تیم های پیشرو در صورت 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتنیاز

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتتهیه پروتکل همکاری با آتش نشانی، بیمارستان ها و پلیس برای ارائه ی خدمات 

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتتقویت موّقتی شبکه خط لوله برای ادامه ی خدمات رسانی

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتمجموع

جدول 6: برنامه ی بازتوانی میان مّدت بخش برق )18 الی 36 ماه( 

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

برق
300/29بازسازی دکل های انتقال و فونداسیون آن ها

300/29بازسازی ساختمان پست های برق و تجهیزات آن ها

600/58مجموع

جدول 7: برنامه ی بازتوانی میان مّدت بخش گاز )18 الی 36 ماه( 

برنامه اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

گاز

استفاده از آب نما )پاترولینگ( و گابیون )اختالف ارتفاع در دو طرف محور لوله وجود دارد( در محل تقاطع خطوط تغذیه 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتمدفون با رودخانه ها

استانداردسازی اتاق بحران ستادی شرکت های گاز استانی و تجهیز آن با توجه به استانداردهای مدیریّت بحران و 
HSE بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتدستور العمل ها و روش های اجرائی

شناسایی شیرها و خطوط مهم جهت واکنش سریع در مواقع لزوم به وسیله نصب نشانگر با میلگرد و پرچ روی شیرها و 
پست مارکرهای خطوط پیش از آب گرفتگی کامل به منظور جلوگیری از برخورد قایق های امدادی و عبوری با نشانگرها و 

پست مارکرهای مغروق شده در نقاطی که دچار آب گرفتگی و رسوب ِگل والی شده اند
بدون اّطالعاتبدون اّطالعات

درنظرگرفتن تمهیدات الزم جهت جلوگیری از ورود آب و ِگل والی به ترنس رکتیفایر، محوطه اتاق، بستر ِونت، باند باکس ها و 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبسترهای آندی اعم از چاهی و ایمن سازی تاسیسات حفاظت کاتدیک در معرض رانش سیل و ِگل والی

پیش بینی استقرار نماینده های شرکت ملّی گاز در شرایط بحران، در استانداری به عنوان رابط هماهنگ کننده و اطالع دهنده 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبین شرکت و دیگر دستگاه ها

مشارکت موثر استان های معین با تدارک و پشتیبانی کامل، طوری که واحدهای امدادرسان استان های معین نیازی به تدارکات 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتاستان بحران زده نداشته باشند.

استفاده از لباس ها و یا البسه ی متحدالشکل برای تشخیص افراد مسئول و ذی ربط از غیرمسئول و پرهیز از تداخل امور و 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتوظایف

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتمجموع
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7- 5-  روش شناسی 
در هر دو زیربخش برق و گاز، بررسی و مطالعات میدانی توسط 
متخصصان این بخش بالفاصله بعد از وقوع سیالب انجام پذیرفته 
است. با قید فوریت، تیم های متفاوتی از وزارت نفت و وزارت نیرو به 
مناطق صدمه دیده اعزام شدند و صدمه های واردآمده و نحوه ی برطرف 
نمودن آن به صورت موّقتی یا دائمی در حداقل زمان ممکن بررسی و 
ارزیابی شدند. در هر دو زیربخش برق و گاز، شبکه ی توزیع، خطوط 
انتقال و پست ها و ایستگاه های زمینی از موارد صدمه دیده محسوب 
می شدند که هزینه های مستقیم برای صدمه های جزئی یا کامل بر 

اساس تجهیزات و خدمات با قیمت جهانی در نظر گرفته شده است. 

خوشبختانه، به هیچ نیروگاه، پاالیشگاه و واحد استخراج گاز طبیعی 
در سیل اخیر صدمه ای وارد نشده است.

در بخش برآورد خسارت ها، متاسفانه در زمان تهیه ی گزارش 
موفقیتی در کسب اّطالعات از وزارت نفت حاصل نشد، ولیکن در 
زیربخش برق، خسارت های واردآمده مربوط به کسری درآمد ناشی 
از عدم فروش برق در مناطق صدمه دیده بود. این کسری فروش برق 
شامل مناطق مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی بود که دچار قطع برق 
شده بودند و یا آن که برق رسانی در آن مناطق به عمد، جهت جلوگیری 

از صدمه های بیش تر و یا رفع مشکالت، موّقتاً قطع شده بود.

جدول 8: برنامه بازتوانی بلندمّدت بخش برق )36 الی 60 ماه(

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

برق

مسیریابی و اجرای منبع تغذیه در بخش های مسکونی و تجاری برای محافظت در 
برابر سیل 

بهسازی و بروزرسانی سیستم توزیع قدیمی
بهینه سازی و تنظیم مجّدد شبکه توزیع برای اصالح آن ها در شبکه های حلقه ای و 

مشبک
500.48

500.48مجموع

جدول 9: برنامه ی بازتوانی بلندمّدت بخش گاز )36 الی 60 ماه(

برنامه ی اقدامزیربخش
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

گاز

تدوین دستورالعمل شناسایی، بهینه سازی ایستگاه ها و خطوطی که در اثر سیالب آسیب پذیر هستند. تغییر 
مسیر، تغییر ارتفاع، تغییر کالس، استفاده از دو شیر در دو طرف محدوده مستعد سیل و هم چنین دو طرف 

رودخانه ها، تعمیق، CCW، ژئوتکسایل، زه کشی، اجرای لوپ به منظور خط جایگزین با استفاده از اینترکانکشن، 
جابه جائی ایستگاه و یا احداث ایستگاه موازی و جایگزین، اجرای کانیو پیرامون ایستگاه ها، ایجاد سیل بند در 

پیرامون ایستگاه هایی که امکان جابه جایی وجود ندارد، اجرای بکفیل روی خطوط و اقداماتی این چنینی

بدون اّطالعاتبدون اّطالعات

اجرای لوله روی رودخانه های مستعد سیل با استفاده از غالف فلزی و مهاربندی غالف با استفاده از ستون ها 

و خرپاهای مناسب )ضمن اجرای سیستم Vent & Insulator مابین لوله و غالف و هم چنین اجرای آند فدا 
شونده جهت غالف(

بدون اّطالعاتبدون اّطالعات

در صورت Expose بودن لوله در محل تقاطع با رودخانه ها: اجرای پل های فلزی در مجاورت آن به عنوان ساپورت 
لوله و در بیش تر مواقع جهت تردد نفر و ماشین آالت. طراحی پل به صورت یک تیر دوسر گیردار تلقی شده 

که جهت جلوگیری از خمش ناشی از بار های یاد شده نحوه اجرای تیر، خرپاها و ستون ها مدنظر طراحان قرار 
می گیرد درحالی که در صورت احتمال وقوع سیل، طراحی پل می بایستی به صورتی باشد که در مقابل نیروی 
اعمالی عرضی که در جهت محور رودخانه و عمود بر محور پل می باشد، پل مستحکم باشد. این امر با استفاده 

از خرپاها و ستون های ترکیبی یا مورب جهت جلوگیری از خمش و یا پارگی عرض پل امکان پذیر است

بدون اّطالعاتبدون اّطالعات

تامین ماشین آالت و ابزارآالت مخصوص جهت استفاده در شرایط بحران از جمله سیل و تهیه ی چک لیست 
بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتموردنظر در بهره برداری شرکت های گاز استانی

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتتکمیل و ارتقای سامانه ی مانیتورینگ ایستگاه ها جهت اطالع رسانی سریع در زمان بحران

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتمجموع
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آب، فاضالب و بهداشت  -8

8- 1-  خالصه
باران شدید، جاری شدن سیل و زمین لغزش های ُرخ داده در اواخر 
اسفندماه سال 1397 و اوایل فروردین ماه سال 1398، باعث ایجاد 
تلفات جانی، جابه جایی مردم و ویرانی گسترده در ایران گردید. از 31 
استان کشور، 25 استان و به خصوص گلستان، خوزستان و لرستان 
به شّدت تحت تاثیر این سیالب قرار گرفتند. سیستم های آب وفاضالب 
در استان های آسیب دیده به شّدت تخریب شده یا صدمه دیدند. بر اساس 
برآوردهای انجام شده، حدود 2 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه 
نیاز داشتند که بخش وسیعی از آن نیازمند کمک های اضطراری در 
بخش آب، فاضالب و بهداشت )WASH( بودند. در اواخر فروردین ماه 

1. April 2019 UN flood Response Plan- Needs Joint Assessment

 SEPTEMBER 2016 Data Collection Survey Report on water by NWWEC And JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY :2. مرجع

(JICA) NIHON SUIDO CONSULTANTS, Co., Ltd. ExeIdea LTD

1398 مقام های ایرانی و سازمان ملل1 ماموریت  های مشترک میدانی را 
در سه استانی که بیش تر تحت تاثیر قرار گرفته بودند )گلستان، لرستان 
و ایالم( انجام دادند. هم چنین، یک تیم مشترک، پیامدهای سیالب و 
نیاز ها را در استان های لرستان و خوزستان ارزیابی کردند. به عالوه، دولت 
ایران از طریق سازمان مدیریت بحران کشور و وزارتخانه  های مربوطه، 

اّطالعاتی را در مورد مناطق آسیب دیده توسط سیل جمع آوری نمود.
بر اساس ارزیابی های انجام شده، ارزش خالص صدمه ها و خسارت ها 
که  است  برآورد شده  ریال  میلیارد  آب وفاضالب 17771  بخش  در 
15000 میلیارد ریال آن مربوط به زیرساخت ها و دارایی  های فیزیکی 
است. مجموع نیاز های بازسازی و بازتوانی مطابق با اصول ساختن بهتر 
از قبل )BBB(  نیز 18211 میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 1(.

جدول1: خالصه ای از مجموع صدمه ها، خسارت ها و نیاز های استان های تحت تاثیر سیل )گلستان، لرستان و خوزستان( - شهری و روستایی

استان
جمع کل نیاز هاجمع کل اثراتخسارت هاصدمه ها

ریال 
)میلیارد(

ریال 
)میلیارد(

ریال 
)میلیارد(

دالر
)میلیون(

ریال 
)میلیارد(

دالر
)میلیون(

459413460743500247لرستان

12349221237111712350117خوزستان

788579378599گلستان

17731401777116818211173جمع کل

فعالّیت های بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت مواردی است که بر پایه 
آنچه بعد از رخداد بحران در مرحله ی واکنش اضطراری آغاز شده، 
استوار می باشد؛ درحالی که پروژه  های میان مّدت، بیش تر متمرکز بر 
اجرای برنامه ی ایمنی آب، مدیریّت فاضالب )Sludge( و نیز ایجاد 
 )DRM( ظرفّیت های محلّی و سازمانی در مدیریّت خطرپذیری بحران

با استفاده از  ساختن بهتر از قبل )BBB( می باشند.

8- 2-  بررسی اّطالعات پایه
بخش آب در ایران به طور متمرکز توسط شرکت مهندسی آب وفاضالب 
کشور اداره می شود که تحت نظارت وزارت نیرو فعالّیت می کند. البته، 
خدمات تامین آب توسط شرکت  های آب وفاضالب استانی ارائه می شود. 
الزم به ذکر است که ایران کشوری با منابع آب بسیار محدود بوده و 
استفاده ی موثر از آب یکی از مهم ترین موضوعات سیاست گذاری در 

کشور )برنامه  ها و سیاست ها(2 محسوب می گردد.
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گزارش کشور،  در  آب وفاضالب  خدمات  پوشش  نظر   از 
 JMP-SDG 20171  نشان می دهد که %92 از ایرانیان )نزدیک به 72 
میلیون نفر که حدود 20 میلیون نفر از آن ها را کودکان تشکیل می دهند( 
ایرانیان  از   4% دارند. حدود  سالم دسترسی  آشامیدنی  آب  منابع  به 
)حدودا 2.76 میلیون نفر، که حدود  0.76 میلیون نفر از آن ها را کودکان 
تشکیل می دهند( به منابع تأمین آب آشامیدنی ابتدایی دسترسی دارند. 
%2 از ایرانیان )حدودا 1.5 میلیون نفر، که حدود 0.4 میلیون نفر از 

آن ها را کودکان تشکیل می دهند( فقط به منابع آب آشامیدنی محدود 
دسترسی دارند. %3 از ایرانیان )نزدیک به 2.4 میلیون نفر که حدود 0.7 
میلیون نفر از آن ها را کودکان تشکیل می دهند( فقط به منابع تأمین آب 
آشامیدنی بهبود نیافته دسترسی داشته و %0.3 از ایرانیان )نزدیک به 
0.08 میلیون نفر که حدود 0.02 میلیون نفر از آن ها را کودکان تشکیل 

JMP-SDG  2017 1. گزارش
AQUASTAT, 2016/Food and Agriculture Organization :2. مرجع

می دهند( از آب تصفیه نشده استفاده می کنند.
هم چنین، %88 از ایرانیان ) نزدیک به70 میلیون نفر که حدود 19.3 
میلیون نفر از آن ها را کودکان تشکیل می دهند( حداقل به سرویس های 
بهداشتی ابتدایی دسترسی دارند. حدود %10 از ایرانیان )نزدیک به 7.7 
میلیون نفر که حدود 2.1 میلیون نفر از آن ها را کودکان تشکیل می دهند( 
تنها به سرویس های بهداشتی محدود دسترسی دارند و %1.5 از ایرانیان 
)نزدیک به 1.1 میلیون نفر که حدود 0.3 میلیون نفر از آن ها را کودکان 
تشکیل می دهند( فقط به سرویس بهداشتی بی کیفّیت دسترسی دارند 
و %0.5 از ایرانیان )نزدیک به 0.43 میلیون نفر که حدود 0.12 میلیون 
نفر از آن ها را کودکان تشکیل می دهند( به توالت دسترسی ندارند و 
در فضای باز قضای حاجت می کنند. البته اختالفاتی بین سطح ارائه ی 

خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و شهری وجود دارد.

 

وضعّیت منابع آب                                                                     وضعّیت مصرف آب
شکل 1: آمار آب مورد استفاده در ایران بر مبنای نوع منبع و مصرف در سال 21395  

 )حجم کل آب مصرفی معادل 93.3 میلیارد متر مکعب در سال می باشد(

8- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
صدمه ها

وضعّیت صدمه ها به بخش آب، فاضالب و بهداشت با توجه به مناطق 
شهری و روستایی سیل زده و بر مبنای موقعّیت جغرافیایی آن ها مورد 
و  فاضالب  آب،  بخش  یافته  های  خالصه ی  است.  گرفته  قرار  ارزیابی 
بهداشت حاصل از ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی 
)PDNA( نشان می دهد که از مجموع 95628 سیستم آبرسانی در 3 
استان به شّدت آسیب دیده، 12332 سیستم متحّمل صدمه های عمده 

شده و 83296 سیستم صدمه های جزئی دیده اند و نزدیک به 10000 
توالت به صورت جزئی یا کامل تخریب شده اند. به همین ترتیب، در مجموع 
766 کیلومتر لوله ی آبرسانی دچار آسیب عمد ه شد ه و به مخازن آب با 
ظرفّیت 64093 متر مکعب و 152 ایستگاه پمپاژ نیز صدمه  ی جّدی 
وارد شده است. هم چنین، 97 حلقه چاه آب، 24 تصفیه خانه ی آب و 
68 چشمه ی آب به طور کامل صدمه دیدند و نزدیک به 108 کیلومتر از 
لوله های فاضالب نیز به طور کامل نابود شدند. به عالوه، 55 ایستگاه پمپاژ 

فاضالب و 29 تصفیه خانه ی فاضالب به طور کامل تخریب گردیدند.
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جدول 2: خالصه ای از صدمه ها، خسارت ها و نیاز ها )مناطق شهری(

استان
جمع کل اثراتخسارت هاصدمه ها 

ریال
)میلیارد(

ریال
)میلیارد(

ریال
)میلیارد(

دالر
)میلیون(

28117281823لرستان

1022481023285خوزستان

40134043گلستان

134361813454112جمع کل

جدول 3: خالصه ای از خسارت ها، صدمه ها و نیاز ها )مناطق روستایی(

استان
جمع کل اثراتخسارت هاصدمه ها 

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

212514213920خوزستان

38723893گلستان

17836178917لرستان

429522431741جمع کل

جدول4: خسارت ها و صدمه ها در بخش آب وفاضالب - مناطق شهری و روستایی

زیرساخت های آب، فاضالب و 
)WASH( بهداشت

تعداد 
واحد ها

نسبتا 
آسیب دیده

هزینه ی 
تعمیر 

میلیارد ریال

کامال 
آسیب دیده

هزینه ی 
بازسازی 

میلیارد ریال

جمع کل هزینه
خسارت ها)تعمیر و بازسازی(

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

6792861136336767921459482645230.21سیستم های آب شهری

2770022160215655401899405538180.17سیستم های آب روستایی

211331588637035247490786108100سیستم های فاضالب شهری

100001000249000216240200فاضالب روستایی

126761100182925026579848117731168400.38جمع کل

8- 4-  نیاز ها و راهبرد های بازسازی و بازتوانی
اقدامات مرتبط با بهبود بخش آب، فاضالب و بهداشت مجموعه ای 
از فعالّیت های فوری و مستمر است و بنابراین، فراتر از برنامه ی زمانی 

کوتاه مّدت و میان مّدت قرار می گیرد. این فعالّیت ها به هم پیوسته بوده و 
الزم است در کم ترین زمان ممکن تکمیل شوند، چراکه آب نیاز حیاتی 
انسان است که می بایست فوراً تأمین شود. بدین ترتیب، ممکن است برخی 

خسارت ها
خسارت های وارده در بخش آب، فاضالب و بهداشت عموماً مرتبط 
با کاهش درآمد پیش بینی شده از شبکه ی آب، پاک سازی آوار و نیز 
و  شهری  آب  سیستم های  با  مرتبط  غیرمنتظره ی  هزینههای  سایر 
با  افتادن سیستم آبرسانی شهری در مقایسه  از کار  روستایی است. 
شد،  بیش تری  خسارت های  ایجاد  باعث  روستایی  آبرسانی  سیستم 
چراکه تصفیه خانه های آب، ایستگاه  های پمپاژ، شبکه و خطوط لوله ی 
آبرسانی و مخازن آب خانگی به دلیل رخداد سیالب ها به شّدت صدمه 

دیدند. در نتیجه، شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور ناچار به استفاده 
از تانکر برای تامین آب مشترکان خود شد که عملیاتی بسیار پرهزینه 
بود. ازآن جاکه ارائه دهنده ی اصلی خدمات این حوزه، شرکت مهندسی 
آب وفاضالب کشور است، ارزیابی میزان خسارت  در این خصوص دشوار 
می باشد. هم چنین، خسارت های وارده به خانوار  ها در این گزارش برآورد 
نشده است. در جدول های )2( و )3( خالصه ی صدمه ها و خسارت های 
مناطق شهری و روستایی نشان داده شده است. جدول )4( نیز این 

صدمه ها و خسارت ها را به صورت کّمی نشان می دهد.
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از فعالّیت های بازسازی کوتاه مّدت و میان مّدت هم پوشانی داشته باشند.
بازتوانی کوتاه مّدت بر پایه ی فعالّیت های  فعالّیت های بازسازی و 
انجام شده در مرحله ی واکنش اضطراری استوار بوده و تا پایان سال 
عبارتند  فعالّیت ها  این  اولویّت دار  اقدامات  شد.  خواهند  اجرا   1398
یا موردی سیستم های آب، تصفیه خانه های آب،  تعمیرات موّقت  از: 
ایستگاه  های پمپاژ، چشمه  های آب، احیای چاه آب و تقویت ظرفّیت 
سازمانی برای هماهنگی و اجرای نیاز های بازسازی و بازتوانی کوتاه مّدت 
و انجام اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی. بازسازی پروژه  های 
بعدی  مرحله ی  انجام خواهد شد.  دوره  این  در طی  نیز  صدمه دیده 
ایمنی  شامل ساخت سیستم های آب موجود و جدید، اجرای طرح 
آب، ازسرگیری بهداشت در مقیاس جنبش اجتماعی و اجرای مدیریّت 

فاضالب شهری  می باشد.
سال  دوم  نیمه ی  از  میانمّدت  بازتوانی  و  بازسازی  فعالّیت های   
اولویّت  با  از قبل )BBB( و  با تمرکز جّدی بر ساختن بهتر   1399
خطرپذیری  مدیریّت  برای  اجتماعی  و  سازمانی  ظرفّیت های  ایجاد 
بحران )DRM(، تقویت جایگاه حاکمّیتی به ویژه بین ارائه دهندگان 
)تساوی  عدالت  اجرای  جهت  آب  بخش  بر  نظارت  تقویت  خدمات، 
حقوق( و تکمیل فرایندهای اصالحات برنامه ریزی شده در این بخش 
که در برنامه ی توسعه ی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور ترسیم 
شد ه اند، انجام خواهند پذیرفت. مجموع نیاز  ها برای بخش آب، فاضالب 

و بهداشت در جدول زیر خالصه شده است.

جدول 5: نیاز  های بازتوانی و بازسازی

توضیحزمان
هزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

کوتاه مّدت

تعمیرات موّقتی یا موردی سیستم های آب؛
بازسازی تأسیسات توالتها؛

از سرگیری فعالّیت سیستم های فاضالب؛
تصفیه آب؛

بازسازی و احیای ایستگاه های پمپاژ آب، چشمه های آب، چاه های آب؛
تقویت ظرفّیت سازمانی برای هماهنگی و اجرای فعالّیت های بازسازی کوتاه مّدت؛

اجرای اقدامات آمادگی در برابر مخاطرات؛
نوسازی پروژه  های آسیب دیده.

1011996

ادامه ی نوسازی و ساخت سیستم های جدید آب؛
اجرای طرح ایمنی آب؛

از سرگیری بهداشت در مقیاس جنبش اجتماعی؛
اجرای مدیریّت فاضالب شهری

554153

میان مّدت

ایجاد ظرفّیت های سازمانی و اجتماعی برای مدیریّت خطرپذیری بحران؛
تقویت اداره و نظارت به ویژه در بین ارائه دهندگان خدمات؛

تقویت نظارت بر بخش آب جهت اجرای عدالت )تساوی حقوق(؛ 
تکمیل فرایندهای اصالحات برنامه ریزی شده در این بخش طبق برنامه ی توسعه ی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور

255124

18211173جمع کل

به طور خالصه، جمع کل صدمه ها، خسارت ها و نیاز  های 3 استان در جدول )6( ارائه شده است.
جدول 6. خالصه صدمه ها، خسارت ها و نیاز  های بخش آب، فاضالب و بهداشت )WASH( - شهری و روستایی

استان
مجموعخسارت هاصدمه ها

نیاز های بازسازی و بازتوانی

مجموعمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

45941346074436501056500247لرستان

12349221237111711300135012350117خوزستان

788579377101458599گلستان

1773140177116815660255118211173جمع کل
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راهبرد بازسازی و پیشنهادها
هدف از ارائه ی راهبرد بازتوانی و بازسازی، بازگشت هرچه سریع تر 
این بخش به وضعّیت بهتر و انعطاف پذیرتر از وضعّیت پیش از سیل، و 
ایجاد امکان ازسرگیری پیشرفت در جهت احیای هدف ملّی دستیابی 
بازگرداندن  برای  تنها  نه  این راهبرد،  عموم به آب و بهداشت است. 
زیرساخت ها و ابعاد حاکمّیتی مرتبط، بلکه جهت اطمینان از این است 
که این بخش به طور یکپارچه از انعطاف پذیری بیش تری برخوردار شده 
است، دسترسی به آب و سرویس  های بهداشتی به شکل منصفانه تری 
وجود دارد، خدمات با استاندارد باالتری توسعه یافته اند، حاکمیت از 
طریق بهبود هماهنگی، حرفه ای شدن و مسئولّیت پذیری در این بخش 
تقویت شده است و در ساخت مجّدد جامعه مشارکت می کند. اجرای 
راهبرد بازسازی و بازتوانی باید از طریق اعمال سیاست های این بخش 
و انجام تمهیدات سازمانی مربوطه به همراه هماهنگی و رهبری وزارت 
برنامه وبودجه صورت  و سازمان  بحران کشور  نیرو، سازمان مدیریت 
پذیرد. اگرچه راهبرد بازسازی و بازتوانی در درجه ی اول بر استان های 
سیل زده متمرکز است، اما این امر نباید به قیمت کم شدن سرعت 
توسعه ی صنعت آب وفاضالب در سایر مناطق کشور تمام شود، چراکه 
برنامه ی توسعه، باعث سهولت ارائه ی مؤثرتر و کارآمدتر راهبرد بازسازی 

و بازتوانی خواهد شد.
برای حصول اطمینان از اثربخشی بازسازی و بازتوانی، ضروری است 
نقش ها و مسئولّیت  ها، صالحّیت ها و بسته های منابع، از طریق مشورت 
با بخش های کلیدی درگیر در این بخش به روشنی تعیین شوند. این 
موضوع باید با توجه به اصول زیربنایی راهبرد بازسازی و بازتوانی، از 
جمله رویکرد مدیریّت مبتنی بر حصول نتیجه، پایش و پاسخ گویی 
آغاز شود. هم چنین، سیستم موردنیاز برای هدایت فّنی و استراتژیک 
در سطوح باال باید برای اجرای این اقدامات در مراحل اولّیه  توسعه 
با هماهنگی  را  امور  این  باید اجرای  داده شود. گروه های اختصاصی 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور و راهنمایی  های کلّی وزارت نیرو، 

شرکت های آب وفاضالب و سازمان برنامه وبودجه انجام دهند.
از نظر سازوکار اجرایی، تقویت هرچه بیش تر پروسه ی تمرکززدایی 
و ظرفّیت سازی در سطوح محلّی می بایست موردنظر باشد تا از پایداری 

این مهم، توصیه  به  برای دستیابی  مداخالت اطمینان حاصل شود. 
به  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه های  تدوین جزییات  زمان  در  می شود 
چارچوب پیشنهادی برای برنامه ریزی بازسازی و بازتوانی و اّطالعات 
توسط  می تواند  )که  کشور  آب وفاضالب  مهندسی  شرکت  از  دقیق 

شرکای این بخش جمع آوری شود( توجه الزم مبذول گردد.
جنبه  های اجتماعی و زیست محیطی

1. جنسّیت و مسائل اجتماعی: در برنامه ریزی برای تامین اسکان 
کوتاه مّدت  و میان مّدت باید تفاوت های جنسّیتی در نظر گرفته شوند. 
تمهیدات و تسهیالت جداگانه ای می بایست برای زنان، مردان و به ویژه 
زنان، سالمندان و خانوار های با سرپرستان زنان بیوه فراهم شود. عالوه 
بر این، موضوعات اجتماعی باید در هنگام تدوین راهبرد بازسازی )از 
جمله زیرساخت های آب وفاضالب( مورد توجه قرار گیرند. برخی از این 
موضوعات عبارتند از توزیع عادالنه ی اقالم، گزینه های اسکان مجّدد، 
از  موفق  بهره برداری  و  اجرا  محلّی،  زیرساخت های  حفظ  معیشت، 

الگوهای جدید و نوسازی شده .

شرایط  زیست:  محیط  و  جامد  پسماندهای  مدیریّت   .2
جغرافیایی و عدم وجود شیوه های مناسب مدیریّت پسماند، مشکالت 
و  ایمن  دفع  روش های  می کنند.  ایجاد  را  جّدی  زیست محیطی 
کنترل شده و تعیین مناطق دفع زباله باید بالفاصله شناسایی و به شرکت 
آب وفاضالب در استان های مربوطه )به ویژه در مناطق پرجمعّیت( اطالع 
داده شوند. هزینه های صدمه ها و خسارت ها در بخش آب، فاضالب 
و بهداشت می تواند مشتمل بر اقدامات مدیریّت پسماند های جامد، 
این  در  باشد.  نیز  بیماری  ناقل  موجودات  بردن  بین  از  و  بهداشت 
مطالعه، اّطالعات الزم در مورد وضعّیت صدمه ها و خسارت های بخش 
مدیریّت پسماند های جامد در دسترس نبود. بااین همه، توصیه می شود 
این موضوع در برنامه های توسعه ی طوالنی مّدت و در راهبرد بازسازی 
و بازتوانی مورد توجه قرار گیرد. محوطه های تخریب شده، آسیب به 
امکانات جمع آوری و یا مدیریّت پسماند، مانند کانتینر های جمع آوری 
زباله، آسیب به سایت های جمع آوری مرکزی و راه های دسترسی به 
این سایت ها و هم چنین، تخریب شبکه ی جمع آوری و انتقال، مانند 
و  شهری  مناطق  )در  چرخ دستی ها  و  موتوری  تجهیزات  کامیون ها، 
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روستایی( و سایت های دفع )محل های دفن زباله( نیز الزم است مورد 
بررسی قرار گیرند. هم چنین، مدیریّت ایمن زباله های مراکز درمانی 
مانند کلّینیک  ها و بیمارستان ها نیز باید توسط بخش بهداشت انجام 

شود.
تصفیه ی  مراکز  مثال،  )به عنوان  فاضالب  و  بهداشتی  تأسیسات 
فاضالب، مخازن سپتیک و محل های دفع زباله( پیش نیاز هایی برای 
بیماری های  پاتوژن ها/  با شیوع  مبارزه  و موفقیت در  تامین سالمت 
ظهوریافته و نوظهور هستند. عالوه بر زیرساخت ها، مشکالت ناشی از 
سیالب در اوایل رخداد آن، نظیر تاثیر سیالب در منابع آب آشامیدنی 
و تاسیسات بهداشتی می تواند جامعه را در معرض خطر جّدی سالمت 
است  ممکن  کلرزنی  یا  زنده  آهک  از  استفاده  درحالی که  دهد.  قرار 
ابعاد مسئله را کاهش دهد، آلودگی آب از طریق باال آمدن و یا سرریز 
فاضالب و آلودگی آب زیرزمینی به ترتیب، از جمله اثرات زیست محیطی 
اولّیه و ثانویه ی گزارش شده در این سیالب ها می باشند. آلودگی خاک 
نیز می بایست در نظر گرفته شود. درحالی که تاکنون شیوع هیچ گونه 
بیماری  وابسته به آب در مناطق آسیب دیده گزارش نشده است، خطر 
شیوع بیماری هایی از قبیل )وبا، گال و ماالریا( هم چنان چشمگیر است. 
پیامدهای این چنینی در حوزه ی سالمت به نوبه ی خود باعث افزایش 
بنابراین،  بهداشتی مربوطه می شود.  و هزینه های  مشکالت سالمتی 
بخش بهداشت باید مشکالت اساسی مربوط به محیط زیست آلوده شده 

را نیز مورد توجه قرار دهد.
در رابطه با مسائل زیست محیطی، ایران نقطه ی داغ  شناخته شده ای 
است که در سال های اخیر تحت تأثیر تغییرات آب وهوا قرار گرفته 
است. هرچند رخداد سیل های اخیر را نمی توان صرفاً به تأثیر تغییرات 
آب وهوایی ارتباط داد، لیکن توزیع فضایی بارش ها و حالت بارندگی 
در سال های آتی تحت تأثیر تغییرات آب وهوایی )یعنی برف و باران 
شدید( خواهند بود. به دلیل افزایش باران برخی از جوامع در ایران در 
معرض خطر آب گرفتگی و جاری شدن سیالب هستند. سیل های سال 
1398 در استان های مورد بررسی در این مطالعه و هم چنین، سایر 
شهر ها، به عنوان هشدار هایی درباره ی خطر ایجاد وقایع شدید در آینده 
مطرح می باشند. بر این اساس، شناسایی و ارزیابی جوامع آسیب پذیر 

و پیش بینی اقدامات پیشگیری نیز باید در این حوزه مد نظر قرار داده 
شوند.

3. شیوه های بهداشتی: با توجه به ازبین رفتن تعداد زیادی از 
توالت های خانگی، باید در کوتاه مّدت و به ویژه در استان لرستان امکانات 
بهداشتی مشترک فراهم شود. عالوه بر این، برنامه های آموزشی بهداشت 
می بایست به جهت حصول اطمینان از استفاده ی صحیح از توالت ها، 

شستن دست ها و تمیز کردن محیط زندگی تدوین شوند.

4. ورودی جامعه: در فرایند بازسازی، به ویژه برای طرح های کوچک 
در مناطق روستایی در سطح خانوار، شبکه  های سکونت گاه های کوچکتر 
در شهرستان ها باید مورد توجه قرار گیرند. به عالوه، یافته  های حاصل 
از اجرای پروژه های مربوط به مخاطرات طبیعی، لزوم یکپارچه سازی 
تامین  با هدف  بلندمّدت  توسعه ی  و  بازتوانی  و  بازسازی  برنامه ریزی 

نیازهای اساسی جمعّیت را آشکار می نماید.

برای  درون بخشی  هماهنگی  درون بخشی:  هماهنگی   .5
پاسخ گویی مناسب به نیاز های جمعّیت آسیب دیده و به حداقل رساندن 
تأخیر در اجرای روند بازسازی ضروری است. در این راستا، سازگاری با 
راهبردهای بخش مسکن و رویکردهای کلّی مربوطه از اهمّیت ویژه ای 

برخوردار است و باید اصول زیر در این رابطه در نظر گرفته شود:

y  خدمات بخش آب وفاضالب عمدتاً مکّمل بازسازی و بازتوانی
مسکن می باشند.

y  در مناطقی که جمعّیت بسیار پراکنده است یا صدمه ها گسترده
می باشد و نمی تواند جمعّیت پیش از سیل را در خود جای 
دهد، طراحی الگوهای جایگزینی منابع آب وفاضالب با توجه به 

طرح های تطبیق مجّدد زمین می بایست در نظر گرفته شود.

6. پایداری مالی: عالوه بر موقعّیت جغرافیایی، کیفّیت طراحی 
از  نگهداری  و  بهره برداری  کیفّیت  ساخت وساز،  کیفّیت  و  مهندسی 
مثبت  به شکلی  و  داده  کاهش  را  آسیب پذیری  می تواند  تاسیسات 
الگوهای  پایداری  باشد.  مؤثر  آمادگی  ارتقای  و  مخاطرات  کاهش  در 
انتخاب  در  هم چنین،  و  میان مّدت  تا  کوتاه مّدت  در  باید  بهبودیافته 

اقدامات تعمیری و بهسازی در نظر گرفته شود.
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8- 5-  روش شناسی ارزیابی
و  فاضالب  آب،  تامین  حوزه ی  در  خسارت ها  و  صدمه ها  میزان 
بهداشت بر اساس ارزیابی  های سریع انجام شده توسط شرکت مهندسی 
آب وفاضالب کشور و دفاتر تأمین آب وفاضالب در سه استانی که به شّدت 
تحت تاثیر سیالب قرار گرفته بودند و دولت در آن ها شرایط اضطراری 
آب وفاضالب  مهندسی  است. شرکت  محاسبه شده  بود،  کرده  اعالم 
کشور برآورد  هایی را برای سه استان لرستان، گلستان و خوزستان که 
توسط دولت به عنوان »شدیداً متاثر از سیل« طبقه بندی شده اند، انجام 

جمع آوری شده  اولّیه ی  داده های  اساس  بر  ارزیابی  ها  این  است.  داده 
توسط وزارت نیرو از طریق بازدید های میدانی در این 3 استان و با 
همکاری تیم های تحت هدایت شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور و 
اداره آب وفاضالب منطقه ای انجام پذیرفته است. به عالوه، مشورت هایی 
با نمایندگان آژانس های مربوطه و شرکای توسعه ای برگزار شد تا درک 
بهتری از اثرات این سیالبها بر عملکرد بخش آب وفاضالب حاصل شود 
و پیشنهادهای آن ها در مورد تعیین نیاز ها و تدوین راهبرد بازسازی و 

بازتوانی مورد توجه قرار گیرد. 
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9- زیرساخت های محّلی

9- 1-  خالصه
کوچک مقیاس  زیرساخت های  از  مجموعه ای  محلّی  زیرساخت های 
و کم هزینه هستند که در طول زمان توسط مردم جهت رفع نیازهای 
محلّی ساخته می شوند. میزان خسارت به این زیرساخت ها در مناطق 
باعث  به طوری که  است،  بوده  شدید  بسیار   98 سیل  در  آسیب دیده 
ایجاد پیامدهای منفی گسترده ی اقتصادی و اجتماعی در سطوح محلّی 
گردیدند. سیالب ها منجر به تخریب راه های دسترسی به مزارع، اختالل 
در تأمین انرژی موردنیاز برای کسب وکارهای محلّی، آسیب به شبکه های 
اجتماعی و غیره شدند. در نتیجه، بخش های تولید و خدمات و هم چنین، 
فعالّیت های اجتماعی تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند که در صورت عدم 
رسیدگی سریع، می تواند منجر به آسیب به سرمایه های اجتماعی گردد. 
وضعّیت معیشت مرتبط با گردشگری و یا فعالّیت تعاونی ها و کارگاه های 
صنایع دستی )مانند فرش بافی( در بسیاری از مناطق روستایی به دلیل 
خسارت به زیرساخت های محلّی در اثر سیل متأثر شد. به عنوان مثال، 
در استان گلستان، صنایع فرش بافی محلّی به دلیل خسارت واردشده به 
راه های روستایی، تأسیسات محلّی و کارگاه های سّنتی تحت تأثیر سیل 
در  دست ساز  سازه های  از  برخی  تخریب  نیز  لرستان  در  گرفتند.  قرار 
مزارع پرورش ماهی باعث خسارت های زیادی شد. عالوه بر این، آسیب 
به زیرساخت های محلّی در اثر سیالب ها، باعث ایجاد مشکالت بیش تری 
گروه های ضعیف تر  برای  به خدمات ضروری(  )مانند مشکل دسترسی 
جامعه )از جمله زنان، معلوالن، جمعّیت فقیر و حاشیه نشین، سالمندان، 
پناهندگان و غیره( گردید، که باید در این بخش به طور مناسب مورد توجه 

قرار گیرد.
به رغم اهمّیت زیرساخت های محلّی، صدمه ها و خسارت های وارده به 
آن ها بعد از سیل های اخیر به طور مناسب مستندسازی نشده است. البته 
صدمه ها و خسارت های وارده به عناصر خاصی از زیرساخت های محلّی 

مانند سیستم های آب وفاضالب، راه های دسترسی به مزارع/بازارها، مدارس 
و خدمات بهداشتی، خطوط گاز و برق، کارگاه های صنایع دستی و غیره در 
بخش های دیگر این گزارش تا حدودی در نظر گرفته شده است. بااین همه، 
صدمه ها و خسارت های وارده به سایر زیرساخت های محلّی مانند مکان های 
مذهبی و مساجد، فروشگاه ها و بازارهای محلّی، چاه ها، سازه های ذخیره ی 
آب، تاسیسات کارگاه ها، راه های بین مزارع و غیره توسط مقام های محلّی 
مستندسازی نشده است. بنابراین، امکان کّمی نمودن پیامدهای سیالب 

در این بخش به صورت دقیق امکان پذیر نمی باشد.
بازتوانی  در  محلّی  زیرساخت های  اهمّیت  به  توجه  با  بااین همه، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع آسیب دیده از سیالب و به منظور شناسایی 
ویژگی های مؤثر در بازتوانی زیرساخت های محلّی از جنبه های مختلف 
فیزیکی و اجتماعی-اقتصادی و هم چنین، با توجه به لزوم پرداختن به 
)خصوصاً  سیالب ها  از  آسیب دیده  جوامع  به  تحمیل شده  ریسک های 
می توانند  به موقع  اقدام  عدم  در صورت  که  احتمالی جدید  تهدیدهای 
شرایط را وخیم تر کنند(، در این گزارش برخی راهکارهای بازتوانی قابل 
اجرا در کوتاه مّدت تا بلندمّدت در این حوزه ارائه شده است. برخی از این 
راهکارها عبارتند از ظرفّیت سازی در سطوح محلّی از طریق افزایش آگاهی 
و مهارت های عمومی، درگیر کردن جوامع محلّی در بهبود وضعّیت موجود 
زیرساخت های آسیب دیده با توسعه و تقویت رویکردهای مشارکتی، تدوین 
سازوکارهای الزم برای حمایت از مردم )به ویژه، اقشار آسیب پذیر( برای 
فرصت های  ایجاد  آسیب دیده،  محلّی  زیرساخت های  مجّدد  راه اندازی 
از  اّطالعاتی الزم و فهرستی  بانک های  ایجاد  اقتصادی جدید،  شغلی و 
زیرساخت های محلّی موجود و هم چنین، استفاده از مناسب برای بهبود 
وضعّیت زیرساخت های محلّی موجود، مطابق با رویکرد ساختن بهتر از 
قبل. این فعالّیت ها می توانند با بودجه اولّیه )حدود 12 میلیون دالر( آغاز 
شود و سپس با استفاده از منابع محلّی و پشتیبانی دولت تکمیل گردند 

)جدول 1(.

جدول 1: خالصه ی هزینه های بازتوانی

مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

3853.664304.094454.23126011.98
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9- 2-  بررسی اّطالعات پایه
زیرساخت های محلّی مستحدثات و سیستم هایی هستند که در 
سطوح محلّی ساخته شده و از نظر اجتماعی، اقتصادی و اجرایی با 
زندگی و معیشت جامعه ارتباط نزدیکی دارند. بااین همه، به دلیل ماهّیت 
محلّی این زیرساخت ها، به ندرت توسط مراجع دولتی پیش از وقوع 
بالیای طبیعی مستندسازی می شوند و بنابراین، در برنامه های بازسازی 
و بازتوانی نیز مورد توجه قرار نمی گیرند. به همین دلیل، در سیالب های 
توجه  مورد  زیرساخت ها  این  به  وارده  و خسارت های  اخیر صدمه ها 
سازمان مدیریت بحران کشور یا سایر نهادهای ذیربط واقع نشده است 
و برنامه های مداخله ی الزم را برای بهبود وضعّیت آن ها بعد از رخداد 

سیالب تدوین و اجرایی نشده است.
زیرساخت های محلّی را می توان همان گونه که در دستورالعمل های 
ارزیابی نیازهای بعد از بحران توسط دفتر عمران ملل متحد، بانک جهانی 
و اتحادیه ی اروپا پیشنهاد شده است، به زیربخش های زیر دسته بندی 

کرد:
1. زیرساخت های ارتباطی محلّی )مانند راه های بین مزارع، راه های 

داخل روستایی، پیاده روهای محلّی و غیره(؛
2. زیرساخت های محافظتی محلّی )مانند سازه های زهکشی مزارع، 

خاکریزها و دیوارهای محافظ کوچک و غیره(؛
3 . مراکز محلّی و زیرساخت های اجتماعی-اقتصادی )مانند بازارهای 
گورستان ها،  امامزاده ها،  مذهبی،  مراکز  کوچک،  مغازه های  و  محلّی 
مدارس و مراکز بهداشتی که توسط مردم محلی اداره می شوند و غیره(؛
و  کوچک  مخازن  )مانند  محلّی  آب وفاضالب  تاسیسات   .4

لوله کشی های محدود آب، چاه های کم عمق و غیره(؛
5. تاسیسات تولید انرژی و ارتباطات محلّی )مانند سیستم های 
خورشیدی و سایر سیستم های تأمین انرژی کم هزینه در سطوح محلّی، 
سیستم رادیویی محلّی، خطوط و دستگاه ها و سیستم های ارتباطات 

مشترک(.
در استان های آسیب دیده از سیل های اخیر، بسیاری از انواع این 
زیرساخت های محلّی وجود دارند که نقش مهمی در ارائه ی خدمات 
الزم به مردم را به عهده داشته و به طور قابل توّجهی میزان بهره وری 
و کیفّیت زندگی در جامعه را بهبود می بخشند. بااین همه، اغلب این 
زیرساخت های محلّی توسط نیروهای کار غیرحرفه ای و به صورت سّنتی 
با استفاده از مصالح محلّی ساخته می شوند و اقدامات چندانی نیز برای 
نگهداری و حفاظت از آن ها انجام نمی شود. از این رو، اکثر آن ها در برابر 
بحران هایی هم چون باران های شدید، سیالب یا زمین لغزش، در معرض 
آسیب سریع قرار می گیرند. به همین دلیل، بسیاری از زیرساخت های 
محلّی موجود در مناطق آسیب دیده از سیالب های اخیر، تحت تاثیر 
این بحران قرار گرفته و آسیب دیدند، درحالی که هیچ اّطالعات موثق 
و جامعی برای تعیین میزان خسارت ها و صدمه ها واردشده به آن ها 

جمع آوری نشده است.
هرچند اّطالعات الزم در مورد میزان خسارت ها و صدمه های وارده 
به زیرساخت های محلّی در دسترس نیست، اما نگاهی به تأثیرات کلّی 
سیالب در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان می تواند برای برآورد 
گستره ی خسارت وارده به زیرساخت های محلّی نیز مفید باشد. در 
جدول )2( برخی اّطالعات کلّی در مورد استان های منتخب که از سیل 

اخیر آسیب  دیده اند، ارائه شده است.

جدول 2: برخی اّطالعات پایه از استان های تحت تاثیر سیالب های اخیر* 

تعداد شهرهای تحت تعداد شهرهااستان
تاثیر  سیل

تعداد روستاهای تحت تعداد روستا )تقریبی(
تاثیر سیل

راه )کیلومتر(

روستاییکل

30510005643013103گلستان

2511300096470535177لرستان

7744000117135368477خوزستان

*منبع: رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخی شاخص های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه وبودجه، 1397( و داده های مرتبط با سیالب های اخیر
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همان طور که در این جدول نشان داده شده است، روستاهای زیادی 
در این استان ها تحت تأثیر سیالب های اخیر قرار گرفته اند. بنابراین، 
به میزان  مناطق  این  در  نیز  زیرساخت های محلّی  انتظار می رود که 
از  زیربخش  هر  در  موجود  وضعّیت  باشد.  دیده  آسیب   قابل توّجهی 

زیرساخت های محلّی را می توان به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

9- 2- 1-  زیرساخت های ارتباطی محّلی

همان طور که در جدول )2( نشان داده شده است، حدود 50 تا 70 
درصد کل راه های استان های آسیب دیده از سیالب های اخیر، راه های 
روستایی است. البته، بر اساس تعاریف وزارت راه، مسکن و شهرسازی، 
راه های روستایی راه هایی هستند که روستاهای مختلف را به یکدیگر 
یا به شهرها متصل می کنند. بنابراین، خسارت ها و صدمه های وارده 
و  راه، مسکن  به طور معمول توسط وزارت  راه ها در بحران ها  این  بر 
شهرسازی در گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای 
طبیعی )PDNA( و در بخش حمل ونقل بررسی می شوند. بااین همه، 
خسارت های واردشده به راه های دسترسی محلّی به مزارع و مسیرهای 
پیاده رو توسط وزارت راه یا هیچ بخش دیگری در نظر گرفته نمی شود. 
این راه های محلّی برای مدیریّت زمین های زراعی از اهمّیت ویژه ای 

برخوردارند.
با  مزارع  بین  مرز  تعیین  جهت  راه ها  این  از  برخی  هم چنین، 
مالکیت های مختلف مورد استفاده می باشند. بنابراین، واضح است که 
تخریب این راه ها نه تنها دسترسی به مزارع را دشوار می کند و سبب 
کاهش تولید محصول خواهد شد، بلکه می تواند باعث بروز مشکالت 
و  اقتصادی  مسایل  ایجاد  آن  تبع  به  و  مالکیت ها  تعیین  در  زیادی 
اجتماعی برای جامعه ی آسیب دیده گردد. ازآن جاکه تأثیرات سیالب 
در این راه ها توسط سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه، مسکن و 
شهرسازی یا سایر سازمان های مرتبط مورد ارزیابی قرار نگرفته است، 
خسارت ها و صدمه های وارده به آن ها نمی تواند در این گزارش تعیین 
شود. بنابراین، هیچ مکانیسمی برای جبران خسارت های وارده به این 

زیرساخت ها ارائه نشده است.

9- 2- 2-  زیرساخت های محافظتی محّلی

مشابه بند قبلی، زیرساخت های محافظتی مانند سازه های زهکشی 
مزارع، خاکریزها و دیوارهای محافظ کوچک( نیز نقش مهمی برای 
جامعه به خصوص در سطوح محلّی ایفا می کنند. این زیرساخت ها به طور 
معمول توسط ساکنان محلّی ساخته می شوند تا از مزارع، خانه ها، مشاغل 
محلّی و غیره محافظت کنند. با توجه به ماهّیت محلّی آن ها، صدمه ها 
و خسارت های وارده به این زیرساخت ها نیز توسط مسئوالن ذیربط 
بعد از رخداد سیالب های اخیر تعیین نشده اند، درحالی که بازسازی این 

زیرساخت ها برای صاحبان آن ها از اهمّیت اساسی برخوردار است.

9- 2- 3-  مراکز  محّلی و زیرساخت های اجتماعی – اقتصادی

هرچند در استان های منتخب آسیب دیده از سیالب های اخیر، تعداد 
زیادی ساختمان های دولتی و عمومی وجود دارند )جدول 3( که برخی از 
آن ها تحت تاثیر سیالب قرار گرفته اند، اما هیچ اّطالعاتی در مورد وضعّیت 
صدمه ها و خسارت ها به سازه هایی که توسط مردم اداره می شوند، وجود 
ندارد. به عنوان مثال، صدمه های وارده به زیرساخت های آموزشی و درمانی 
محلّی که توسط ساکنان محلّی اداره و مدیریّت می شوند، معموالً در 
گزارش های ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی توسط نهادهای دولتی 
ذیربط ثبت و گزارش نمی شوند. بر اساس فرم های تهیه شده توسط وزارت 
آموزش وپرورش یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدمه های 
وارده به زیرساخت های محلّی در ارزیابی صدمه ها ملحوظ نمی گردد، 
ایفا  آسیب دیده  جوامع  در  مهمی  نقش  زیرساخت ها  این  درحالی که 
می کنند. امامزاده ها و اماکن مذهبی و هم چنین گورستان ها نیز به طور 
معمول توسط افراد محلّی اداره می شوند و از نظر فرهنگی و اجتماعی 
برای ساکنان اهمّیت زیادی دارند. بااین همه، خسارت های وارده به این 
مکان ها نیز چندان توسط دولت مورد توجه قرار نمی گیرد و مردم محلّی 
نیز اغلب توان بازسازی آن ها بدون کمک دولت را ندارند. همین وضعّیت 
را می توان برای زیرساخت های اقتصادی کوچک مقیاس مانند بازارهای 
کوچک محلّی نیز برشمرد، موضوعی که معموالً در بخش های ارزیابی 

نیازهای معیشتی نیز چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.
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جدول 3: ساختمان های عمومی و دولتی در استان های تحت تاثیر سیالب های اخیر* 

تعداد مراکز مذهبی تعداد مدارس**استان
)مساجد(***

تعداد سالن های 
ورزشی**

تعداد کتابخانه ها و 
مراکز فرهنگی**

تعداد مراکز بهداشتی**

روستاییشهری

36072314177874798گلستان

5404170040517379لرستان

9171750052244180112خوزستان
*منبع: رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخی شاخص های آماری سال 1395 )انتشارات سازمان برنامه وبودجه، 1397(

** این اّطالعات برای زیرساخت های محلّی مستندسازی نشده است.
*** این اّطالعات شامل مراکز مذهبی )مساجد، امامزاده ها و غیره( می باشد که توسط دولت ثبت شده است. اّطالعات مکان های مذهبی محلّی )مانند مساجد کوچک، حسینیه ها و غیره( 

که توسط مردم محلّی اداره می شوند در این جدول ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد.

9- 2- 4-  تاسیسات آب وفاضالب محّلی

محلّی  آب وفاضالب  تأسیسات  به  وارده  و صدمه های  گرچه خسارت 
از  برخی  اما  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  آب وفاضالب  بخش  در  می بایست 
این زیرساخت ها محلّی بوده و مالکّیت آن به مردم تعلّق دارد و بنابراین، 
توسط مقام های مرتبط در گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس 
از بالیای طبیعی درنظر گرفته نشده است. به عنوان مثال، تعداد چاه های 
آماربرداری نشده است.  به طور دقیق  آب وفاضالب در داخل منازل مردم 
گل والی ناشی از سیالب بسیاری از این چاه ها را پر و غیرقابل استفاده نموده 
و بار مالی بیش تری به بازماندگان تحمیل نموده است. این موضوع در استان 
لرستان )در پُلدختر و معموالن( جّدی تر بوده، به طوری که توده ِگل ناشی 
از سیالب تقریبا همه چیز را در مناطق آسیب دیده پوشانده بود. عالوه بر 
این، زمین لغزش های ناشی از سیالب ها در استان های لرستان و گلستان بر 
سیستم های آب در سطوح محلّی تأثیر گذاشته است که این موارد نیز باید 
در بخش زیرساخت های محلّی مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، صدمه های 
وارده بر چاه های آب وفاضالب و هم چنین آسیب مخازن آب داخل مزارع یا 
خانه ها باید در برنامه ی بازسازی و بازتوانی در این زیربخش مورد توجه قرار 

گیرد.

9- 2- 5-  تاسیسات انرژی و ارتباطات محّلی

با وجود آن که تأثیر سیالب بر زیرساخت  انرژی )برق و گاز(  در بخش 
انرژی ارزیابی می شود، اما برخی از تأسیسات مرتبط با انرژی و یا شبکه ی 
ارتباطات متعلّق به مردم بوده که صدمه های وارده به آن ها باید در بخش 
زیرساخت های محلّی مورد بررسی قرار گیرند. سیستم های انرژی خورشیدی، 

Bio-( شبکه های رادیویی محلّی، تاسیسات تولید انرژی به روش زیست-گاز
gas( و بسیاری موارد دیگر که نقش مهمی در معیشت جامعه ایفا می کنند، 

می توانند به راحتی در اثر سیل آسیب ببینند. تأثیرات سیالب های اخیر روی 
این عناصر توسط دستگاه های دولتی مورد توجه قرار داده نشده است و 
بنابراین، اساساً هیچ پشتیبانی مستقیمی برای جایگزینی یا ترمیم آن ها 
ارائه نمی شود. این در حالی است که جمعّیت آسیب دیده از سیل، معموالً 
توانایی جبران خسارت ها و صدمه های وارده به این عناصر را ندارند. اگرچه 
داده های الزم در مورد این موارد در سیل های اخیر جمع آوری نشده است، 
لیکن الزم است اّطالعات آن ها توسط مقام های محلّی به عنوان اولویّت اصلی 
جمع آوری شود. این اّطالعات برای دولت می تواند مبنایی به منظور کمک به 

مردم آسیب دیده برای بازسازی و بازتوانی سریع این حوزه باشد.

9- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
سیالب های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398، تاثیرات مخّربی 
بر بسیاری از ویژگی های مرتبط با زیرساخت های محلّی در استان های 
لرستان، گلستان و خوزستان داشته است. بااین همه، چنان که پیش تر 
اشاره شد، اثرات و پیامدهای سیالب ها بر زیرساخت های محلّی، کم تر 
توسط مسئوالن ذیربط مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، ارزیابی 
کّمی خسارت ها و صدمه ها در این بخش امکان پذیر نمی باشد. خسارت 
و صدمه به ویژگی های خاص در زیرساخت های محلّی، مانند سیستم 
دولتی  مدارس  بازارها،  و  مزارع  به  دسترسی  راه های  آب وفاضالب، 
و خدمات بهداشتی، خطوط برق و گاز، کارگاه های صنایع دستی و 
غیره در بخش های مربوطه تا حدودی در نظر گرفته شده اند. بااین همه، 
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صدمه ها و خسارت ها به سایر زیرساخت های محلّی مانند اماکن مذهبی 
و مساجد محلّی، گورستان ها، مغازه ها و بازارهای محلّی، تجهیزات و 
تأسیسات دست ساز در کارگاه های صنایع دستی، چاه های آب وفاضالب 
داخل منازل و سایر سازه های ذخیره سازی آب در مقیاس کوچک، 
دیوارهای محافظ، زیرساخت های زهکشی کوچک در مزارع و وسایل 
و تجهیزات انرژی و ارتباطات محلّی توسط دولت یا نهادهای حاکمّیتی 

به طور دقیق ثبت نشده اند.
سیالب و آب گرفتگی در استان گلستان، 5 شهر )از جمله آق قال و 
گمیشان( و 56 روستا را تحت تأثیر قرار داد و موجب تخلیه و جابه جایی 
ساکنان 17 روستا شد. عالوه بر این، بر اثر این سیالب ها و پیامدهای آن 
در مناطق مختلف استان، 8 نفر کشته و 77 نفر زخمی شدند. بسیاری 
از راه های روستایی و مسیرهای به سمت مزارع کشاورزی تخریب شدند، 
بسیاری از چاه های آب وفاضالب از گل والی پر شدند و کسب وکارهای 
محلّی با اختالل مواجه گردید و بسیاری از کارگاه ها و وسایل داخل 
آن ها )ابزار، تجهیزات، مواد اولّیه، محصوالت نهایی یا ناتمام( از بین 
رفتند. عالوه بر آسیب های وارده به زیرساخت های عمومی )تولید و 
توزیع برق، راه ها، مدارس و مراکز بهداشتی(، بسیاری از ساختمان ها 
امامزاده ها،  )مانند  اداره می شدند  مردم  توسط  محلّی که  فضاهای  و 
اماکن مذهبی، گورستان ها و غیره( نیز در این سیالب ها آسیب دیدند. 
با  به دلیل مخلوط شدن  از چاه های آب شخصی  هم چنین، بسیاری 

فاضالب، آلوده و غیرقابل استفاده گردیدند.
در استان لرستان 964 روستا و 11 شهر تحت تاثیر سیل و رانش 
زمین قرار گرفتند. سیالب 15 کشته و 256 مجروح برجای گذاشت 
گردید.  سبب  را  جبران ناپذیری  اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  و 
شهرستان های پُلدختر و معموالن به شّدت آسیب دیدند. در این استان 
نیز بسیاری از زیرساخت های محلّی تحت تأثیر سیالب قرار گرفتند. 
به عنوان مثال، 32 مسجد و بقعه در اثر سیل به شّدت آسیب دیده یا 
تخریب شدند. بسیاری از راه های درون روستایی و هم چنین مسیرهای 
دسترسی به مزارع کشاورزی آسیب دیدند؛ هرچند اّطالعات دقیقی در 
مورد این خسارت ها گردآوری نشده است. بسیاری از مراکز آموزشی و 
درمانی محلّی آسیب دیدند و برخی از آن ها نیاز به تخریب و بازسازی 

دارند. در مناطق روستایی، بازارچه های کوچک و محلّی آسیب دیدند. 
عدم دسترسی ساکنان محلّی به این بازارها منجر به افزایش قیمت 
اجناس گردید. عالوه بر این، خسارت های واردشده به کسب وکارهای 
محلّی )مانند مزارع پرورش ماهی، کارگاه ها و غیره( باعث بروز مشکالتی 

عدیده برای ساکنان شد.
و  سیل  تأثیر  تحت  روستا  و 117  شهر  خوزستان 4  استان  در 
آب گرفتگی قرار گرفتند و بسیاری از ساکنان مجبور به جابه جایی از 
محل سکونت خود شدند. در این استان 6 نفر در اثر سیل کشته و 
98 نفر مجروح شدند. به رغم صدمه های قابل توجه به زیرساخت های 
محلّی، اّطالعات دقیقی از جزییات این آسیب ها توسط مسئوالن ذیربط 
جمع آوری و ارائه نشده است. مشابه با استان لرستان، به دلیل خسارت 
وارده به بازارهای روستایی، قیمت مواد غذایی و اجناس افزایش یافته و 
این موضوع باعث مشکالت بیش تری برای بازماندگان گردید. هم چنین، 
آسیب ها به بخش کشاورزی و معیشت در این استان بسیار زیاد بوده 

است که در بخش های مربوطه مورد بررسی قرار داده شده است.
بدین ترتیب، مشخص می گردد که صدمه های وارده به زیرساخت های 
محلّی در این سه استان اثرات و پیامدهای قابل توّجهی برجای گذاشته 

است که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند:

1. آب وفاضالب: بعد از سیل های اخیر یکی چالش های اصلی در 
مناطق آسیب دیده، دسترسی به آب سالم و مطمئن بوده است. جاری 
شدن سیالب در بسیاری از مناطق باعث ایجاد خسارت گسترده ای به 
چاه های آب وفاضالب محلّی و مخلوط شدن آب سالم با فاضالب گردید. 
این مساله باعث آلودگی آب و افزایش خطر ابتال به بیماری های ناشی 
از آب آلوده )مانند اسهال، وبا، بیماری های گوارشی و غیره( و شیوع آن 
شده که می تواند منجر به تلفات بیش تر شود. در این خصوص، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منابع بسیاری را برای جلوگیری از 

ایجاد این بیماری ها و کنترل خطر شیوع آن ها اختصاص داده است.

2. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: در هر سه استان، سیالب ها 
باعث خسارت های شدید به بازارهای محلّی، به ویژه در مناطق روستایی 
شد. صدمه های وارده به فضاها، ساختمان ها، وسایل و... در این بازارهای 
محلّی باعث کمبود مواد غذایی و سایر کاالهای اساسی و ایجاد مشکالت 
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زیادی برای ساکنان گردید. بااین همه، پس از چند روز، چنان که در 
گزارش بخش کاهش ریسک بالیای طبیعی ذکر شد، جمعّیت هالل 
احمر جمهوری اسالمی ایران اقالم اولّیه ی موردنیاز بازماندگان را فراهم 
کرد. عالوه بر این، بسیاری از فرصت های شغلی در زمینه های مختلف، از 
جمله کشاورزی، که به عنوان منبع اصلی درآمد مناطق روستایی محسوب 
می شود، از بین رفتند یا آسیب دیدند و بدین ترتیب، بسیاری از مشاغل 
تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم سیالب قرار گرفتند. به عنوان مثال، 
آسیب شدید به مشاغل مرتبط با صنایع دستی و گردشگری، به دلیل 
خسارت های مستقیم )آسیب به کارگاه ها، مراکز اقامتی، تجهیزات و 
امکانات و...( و یا غیرمستقیم )مسدود شدن برخی جاده ها، اختالل 
در تأمین انرژی و...( باعث کاهش درآمد مردم شد. هم چنین، ایجاد 
محدودیّت در کسب وکار به سبب رخداد سیالب ها در برخی مشاغل 
)مانند رانندگان، مشاغل فصلی و غیره( نیز تأثیر قابل توّجهی در معیشت 

بسیاری از خانوارها و کاهش درآمد آن ها داشته است. 
در این شرایط، زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولّیت و 
اقلّیت های قومی بیش تر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه، 
این سیالب ها باعث ایجاد خسارت های زیادی به پناهندگان ساکن در 
اساس گزارش  بر  استان گلستان شد.  به ویژه در  مناطق آسیب دیده 
سفارت افغانستان در ایران، در شهر گنبد، 450 خانوار از 700 خانوار 
افغانستانی ساکن در منطقه، تحت تاثیر سیالب قرار گرفتند. البته در 
این رابطه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت افغانستان 

برخی پشتیبانی ها را از آن ها به عمل آورده اند.

3. زیرساخت های ارتباطی: خسارت به راه های روستایی در هر 
سه استان منجر به بروز مشکل در دسترسی به مزارع یا سایر مناطق 
در داخل روستاها شد. این مساله هم چنین باعث کاهش فعالّیت های 
اقتصادی به دلیل از بین رفتن تولیدات و محصوالت و تأثیر منفی بر 
از  گردید.  قالی بافی(  )مانند  اقتصادی  بخش های  سایر  و  گردشگری 
برخی مناطق روستایی  بین مزارع در  راه های محلّی در  آن جایی که 
به عنوان مرزهای تعیین مالکّیت زمین های ساکنان محلّی مورد استفاده 
هستند، آسیب به آن ها منجر به ایجاد برخی مسائل حقوقی در خصوص 

مالکّیت زمین خواهد شد.

4. ساختمان ها و فضاهای محّلی: به دلیل خسارت وارده به مراکز 
آموزشی و درمانی محلّی، در حال حاضر، بسیاری از مردم در استان های 
آسیب دیده از سیالب ها از کمبود این امکانات رنج می برند. در بعضی 
مناطق، به دلیل خسارت های سازه ای و غیرسازه ای به این مراکز )مانند 
آسیب به نازک کاری، سرویس ها و وسایل(، این اماکن نتوانستند خدمات 
الزم را ارائه دهند. عالوه بر این، بسیاری از ساختمان ها و فضاهای محلّی 
سیالب ها  تأثیر  تحت  گورستان ها(  و  حسینیه ها  مساجد،  جمله  )از 
قرار گرفته و آسیب دیدند. الزم به ذکر است که این زیرساخت های 
محلّی می توانند بعد از رخداد بالیای طبیعی جهت ایجاد فضایی برای 
گردهمایی و تصمیم گیری در مورد اقداماتی که بر کل جامعه تأثیر 
می گذارند، مورد استفاده قرار گیرند. به عالوه، این اماکن فضاهای امنی 
را به منظور استفاده در شرایط بحران در اختیار عموم قرار می دهند. 
ساختمان های محلّی هم چنین عناصر فیزیکی مهمی در منظر روستایی 

محسوب می گردند.
در مرحله ی بازتوانی و بازسازی، ضروری است که رویکردی یکپارچه و 
جامع برای توجه به کلّیه ی زیرساخت های محلّی اتخاذ گردد. هم چنین، 
از آن جایی که بعد از رخداد سیالب معموالً حس انزواطلبی و جداشدگی 
از جامعه به خصوص در اقشار آسیب پذیر شامل زنان به دلیل آسیب های 
وارده به زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشدید می گردد، الزم است 
در مرحله ی بازتوانی به این موضوع به عنوان یکی از اولویّت های اصلی 

توجه الزم مبذول گردد.
همان طور که نشان داده شد، زیرساخت های محلّی خدمات مهمی 
را به جوامع ارائه می دهند و بنابراین، باید در ارزیابی نیازهای بعد از 
فهرست  مانند  پایه،  اّطالعات  گردآوری  لحاظ شوند.  طبیعی  بالیای 
کلّیه ی زیرساخت های محلّی که پیش از رخداد مخاطرات طبیعی ایجاد 
شده اند، برای ارزیابی مؤثر صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازتوانی در 

این بخش بسیار مهم هستند.
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9- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی و بازسازی 
مداخالت موردنظر برای بازسازی و بازتوانی زیرساخت های محلّی، 
از قبل را در  بهتر  برای رسیدن به هدف ساختن  اقدامات الزم  باید 
بر گیرد. بنابراین، در این حوزه ی خدمات، زیرساخت ها و سازوکارهای 
موجود باید به سطح باالتری از گذشته برسند که تاب آوری بیش تری 
در برابر بحران های آتی داشته باشند. با توجه به این که زیرساخت های 
محلّی در برابر رخداد بالیای طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند، الزم 
است در مرحله ی بازسازی اقدامات مختلف به منظور بهبود تاب آوری 
آن ها مورد توجه قرار گیرد. در چنین وضعّیتی، مفهوم گسترده تری از 
راهبرد ساختن بهتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد - مفهومی که نه 
تنها بازسازی بهتر زیرساخت های محلّی آسیب دیده یا ویران شده را در بر 
می گیرد، بلکه گسترش آن ها را نیز مورد توجه قرار می دهد، به نحوی که 
حاشیه ای،  بخش های  به خصوص  جامعه  مختلف  اقشار  برای  بتوانند 
گروه های آسیب پذیر و محروم، اقلّیت های اجتماعی و قومی، معلوالن، 
کودکان، سالمندان و زنان قابل استفاده باشند. ازاین رو، هدف فرایند 
بازسازی در این حوزه، ایجاد شبکه ای از زیرساخت های محلّی است 
که برای تمام خانوارها و اقشار جامعه در دسترس باشد و امکان اتصال 
آن ها به خدمات محلّی، امکانات و بازارها را فراهم نماید و فرصت های 
عادالنه ای را برای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی در سطوح محلّی ایجاد 
کند. با توجه به رویکرد فوق، برای بازسازی و بازتوانی زیرساخت های 

محلّی پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه شده است:

y  ،محلّی زیرساخت های  از  فهرستی  و  اّطالعاتی  پایگاه  ایجاد 
تهیه ی نقشه های زیرساخت های محلّی و شناخت وضعّیت 
اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه از جمله اقلّیت ها و 

پناهندگان، پیش از رخداد بحران؛

y  ظرفّیت سازی در سطوح محلّی با توسعه ی رویکرد مشارکتی
برای برنامه ریزی، تأمین منابع، پایش، اجرا، کنترل کیفّیت و 
اداره ی زیرساخت های محلّی و ایجاد سازوکارهای مستحکم و 
مشخص برای درگیر کردن کلّیه ی اعضای جامعه )از جمله 

بخش های فقیر، حاشیه ای و زنان( در این رابطه؛

y  و مسئولّیت پذیری  ارتقای  برای  مناسب  روش های  اجرای 

احساس تعلّق در جامعه نسبت به زیرساخت های محلّی، جهت 
مشارکت در بازسازی و نگهداری از زیرساخت های محلّی؛

y  مناطق در  جدید  اقتصادی  و  اجتماعی  فرصت های  ایجاد 
آسیب دیده از سیالب ها، به خصوص برای افرادی که  قرار است 
از محل زندگی خود جابه جا شوند )به علّت ریسک زمین لغزش 

و سیل(؛

y  ترویج مناسب برای طراحی و ساخت زیرساخت های محلّی با
استفاده از مصالح بومی به صورت مقاوم در برابر سیل و ایجاد 

سازوکار مناسب برای مدیریّت، اجرا و نگهداری مؤثر از آن ها؛

y  ارتقای درک عمومی و افزایش آگاهی جامعه ی محلّی در مورد
آموزش  با  طبیعی  بالیای  برابر  در  تاب آور  ساخت وسازهای 
مردم و انجام اقدامات الزم در یک فرایند مشورتی برای جلب 
مشارکت آن ها، برای جلوگیری از تهدیدهای ناشی از حوادث 

آینده و محافظت از زندگی و معیشت جامعه ی محلّی؛

y  توسعه ی مهارت های الزم در سطوح محلّی و ایجاد گروه های
متخّصص بومی به منظور استفاده از امکانات جدید برای ساخت 
و ترمیم زیرساخت های محلّی به صورت تاب آور با هدف بهبود 

کسب وکارهای کوچک محلّی؛

y  تضمین دسترسی به زیرساخت های محلّی برای اقشار مختلف
نیازهای  اقشار محروم و گروه های دارای  جامعه؛ به خصوص 

خاص مانند کودکان، معلوالن و زنان؛

y  ایفای نقش به منظور  توسعه و تقویت گروه های محلّه محور 
همه ی  دسترسی  از  اطمینان  و  هماهنگ کننده  به عنوان 

گروه های جمعّیتی به حداقل خدمات زیربنایی موردنیاز؛

y  فعال نمودن گروه های خاص، به خصوص زنان و دیگر بخش های
جمعّیتی در بازسازی زیرساخت های محلّی؛

y  توجه به جنبه های جغرافیایی و زمین شناسی به منظور تعیین
مکان های مناسب برای بازسازی زیرساخت های محلّی )اجتناب 

از ساخت وساز این زیرساخت ها در مناطق در معرض خطر(؛

y  برای حاکمّیتی  نهادهای  با  محلّی  جوامع  هماهنگی  بهبود 
تسهیل سازمان دهی و برنامه ریزی برای انجام نیازسنجی بعد 
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از بحران و اختصاص منابع موردنیاز در بخش زیرساخت های 
محلّی؛

y  تدوین سازوکارهای الزم برای حمایت از جوامع آسیب دیده در
بازسازی زیرساخت های محلّی )استفاده از وام های با سود کم، 
ارائه ی کمک های فّنی و غیره(. توصیه می شود اولویّت تامین 
اعتبار برای جوامعی در نظر گرفته شود که حتی از حداقل 
امکانات موردنیاز برای پایداری وضعّیت اقتصادی و اجتماعی 

برخوردار نیستند؛

y  پاک سازی آوار، احیای شبکه آب وفاضالب و باز کردن راه های
بیش تر  )البته  محلّی  زیرساخت های  و  اماکن  به  دسترسی 
اما  انجام شده است،  تاکنون توسط مردم محلّی  این کارها 

باقی مانده ی آن باید در کوتاه مّدت انجام پذیرد(؛

y  ملحوظ نمودن توصیه های کلّی برای کاهش ریسک بالیای
انجام  جمله  از  محلّی،  زیرساخت های  بازسازی  در  طبیعی 
ساخت  مثال،  )به عنوان  محلّی  سطوح  در  سازه ای  اقدامات 
سازه های کنترل سیل در مقیاس کوچک( از طریق اجرای 

رویکردهای مشارکتی در سطوح محلّی؛

y  حمایت از کارآفرینان کوچک برای تهیه و اجرای برنامه های

اضطراری ویژه ی کسب وکار و غیره.
در راستای اجرای این برنامه ها و پروژه ها، باید روند تأیید، اجرا، 
پایش و گزارش گیری از اقدامات در دست انجام نیز مشخص شده و 
امکان پرداخت سریع کمک های مالی در وجه ذی نفعان به شکلی شفاف 
و قابل پیگیری صورت گیرد. هم چنین، باید سازوکارهای سازمانی برای 
اجرا و نگهداری از زیرساخت های محلّی توسعه داده شود و منابع پایدار 
برای تامین هزینه ی بازسازی در دسترس باشد. رسیدگی به وضعّیت 
مناطق در معرض خطر لغزش و سیالب باید در اولویّت قرار گرفته و 
فرصت های اقتصادی جدیدی جهت جمعّیت جابه جاشده به مناطق امن 
ایجاد گردد. هم چنین، الزم است تالش هایی به منظور ارتقای  مناسب، 
مصالح بومی، طرح های مقاوم در برابر سیل و جلب مشارکت بخش 
خصوصی در سه استان آسیب دیده )با ایجاد ظرفّیت های موردنیاز در 

سطوح محلّی( در این حوزه صورت پذیرد.
مورد  بازسازی  برنامه های  در  می توانند  موضوعات  این  از  برخی 
توجه قرار گیرند و اعتبارات الزم از طریق منابع مختلف نظیر سازمان 
و  بین المللی  سازمان های  و شهرداری ها،  فرمانداری ها  برنامه وبودجه، 

مواردی از این قبیل تامین گردند. 

جدول 4: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت

برنامه ی فعالّیت هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

زیرساخت های ارتباطی محلّی
زیرساخت های حفاظتی محلّی

مراکز  محلّی و زیرساخت های اجتماعی 

– اقتصادی
تاسیسات آب وفاضالب محلّی

زیرساخت های انرژی و ارتباطات محلّی

 برگزاری دوره های آموزشی و فعالّیت های محلّی برای درگیر 
نمودن جوامع محلّی در بازسازی با توسعه ی رویکردهای 

مشارکتی 
 ترویج مسئولّیت پذیری و احساس تعلق با درنظرگرفتن 

دغدغه های مردم محلّی در بازسازی
 ایجاد شالوده ی الزم برای تضمین دسترسی به 
زیرساخت های محلّی برای اقشار مختلف جامعه

850.81

استانداری، فرمانداری، شهرداری، 
صدا و سیما، سازمان بهزیستی، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تمامی زیربخش ها

 پاک سازی آوار، احیای شبکه ی آب وفاضالب و باز کردن 
راه های دسترسی به اماکن و زیرساخت های محلّی

 تدوین سازوکارهای الزم برای حمایت از جوامع آسیب دیده 
برای بازسازی زیرساخت های محلّی

 بهبود هماهنگی جوامع محلّی با نهادهای حاکمیتی

3002.86

وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
سازمان مدیریت بحران کشور، 

سازمان برنامه وبودجه، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت نیرو

3853.67مجموع
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جدول 5: نیازهای بازتوانی میان مّدت

برنامه ی فعالّیت هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

تمامی زیربخش ها

 ایجاد پایگاه اّطالعاتی و فهرست زیرساخت های محلّی 
تهیه ی داده های الزم از نظر جغرافیایی و زمین شناسی به منظور بازتوانی 

زیرساخت های محلّی 
 فعال نمودن گروه های خاص )به ویژه زنان( در بازسازی زیرساخت های 

محلّی

2502.38

سازمان برنامه وبودجه، وزارت نیرو، 
وزارت آموزش وپرورش، وزارت 

بهداشت، وزارت کشور، وزارت راه 
و شهرسازی

مراکز  محلّی و زیرساخت های 
اجتماعی – اقتصادی

ایجاد فرصت های  اقتصادی جدید
 توسعه ی مهارت های الزم در سطوح محلّی 

توسعه و تقویت گروه های محلّه محور
 حمایت از کارآفرینان کوچک برای تهیه و اجرای برنامه های اضطراری

1801.71

استانداریها و فرمانداری ها، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، شهرداری ها، 
صدا و سیما، سازمان بهزیستی، 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4304.09مجموع

جدول 6: نیازهای بازتوانی بلندمّدت 

برنامه ی فعالّیت هازیربخش
ارزش

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

زیرساخت های ارتباطی محلّی
زیرساخت های حفاظتی محلّی
تاسیسات آب وفاضالب محلّی

زیرساخت های انرژی و ارتباطات 
محلّی

 ترویج  مناسب برای طراحی و اجرای زیرساخت های محلّی
 ظرفّیت سازی در سطوح محلّی با توسعه رویکردهای مشارکتی

 ملحوظ نمودن توصیه های کلّی برای کاهش ریسک بالیای طبیعی 
در بازسازی زیرساخت های محلّی

3803.61

سازمان برنامه وبودجه، 
آموزش وپرورش، وزارت بهداشت، 
سازمان مدیریت بحران کشور، 

وزارت راه و شهرسازی

ارتقای درک عمومی و افزایش آگاهی جامعه ی محلّی در مورد تمامی زیربخش ها
650.62ساخت وسازهای تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی

سازمان مدیریت بحران، سازمان 
برنامه وبودجه، صدا و سیما، وزارت 
آموزش وپرورش، استانداری ها و 

فرمانداری ها، شهرداری ها

4454.23مجموع

جدول )7( سهم استان های مختلف از بودجه ی پیشنهادی برای 
بازتوانی و بازسازی زیرساخت های محلّی را نشان می دهد. الزم به ذکر 
است که این مبالغ صرفاً به عنوان کمک دولت برای راه اندازی اولّیه ی 
فعالّیت های پیش بینی شده برای بازسازی و بازتوانی این زیرساخت ها 

بسیار  محلّی  زیرساخت های  بازسازی  هزینه ی  طبعاً  و  شده اند  ارائه 
بیش تر از این مبالغ است که باید توسط مردم تامین گردند. نسبت 
سهم هر استان در این جدول بر اساس تعداد روستاهای آسیب دیده از 

سیالب در استان های مختلف برآورد شده است.

جدول 7: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در هر استان

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

323.43.07361.23.43373.83.551058.410.06لرستان

23.10.2225.80.2526.70.2575.60.72گلستان

38.50.37430.4144.50.421261.20خوزستان

3853.664304.094454.23126011.98جمع کل
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9- 5-  روش شناسی ارزیابی

بدیهی است که صدمه ها و خسارت های وارده به زیرساخت های 
جامعه ی  سطح  در  مهمی  اقتصادی  و  اجتماعی  پیامدهای  محلّی، 
آسیب دیده از بحران برجای می گذارد و بنابراین، این موضوع می بایست 
در مراحل بازسازی و بازتوانی مورد بررسی قرار گیرد. به منظور ارزیابی 
اثرات و پیامدهای سیالب های اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 در 
این حوزه، ابتدا بخش های اصلی جمع آوری داده های موردنیاز بر اساس 
دستورالعمل های موجود تعیین گردیدند. بر این اساس، فرم هایی در 
قالب فایل اکسل برای گردآوری کلّیه ی اّطالعات موردنیاز برای ارزیابی 
با  از سیالب در زیربخش های مرتبط  ناشی  صدمه ها و خسارت های 
زیرساخت های محلّی تهیه گردید و در بین سازمان های ذیربط در سه 
استان لرستان، گلستان و خوزستان توزیع شد. هم چنین، توضیحات الزم 
در خصوص نحوه ی تکمیل این فرم ها، در کارگاهی دو روزه که توسط 
دفتر عمران ملل متحد و سازمان برنامه وبودجه در اوایل تیرماه سال 

1398 در تهران برگزار شد، به سازمان ها و مسئوالن مرتبط ارائه گردید 
و مقّرر شد که این فرم ها طی دو هفته بعد از کارگاه تکمیل و تحویل 
داده شوند. البته، ازآن جایی که داده های موردنیاز در این حوزه می بایست 
تکمیل  امکان  می شدند،  برداشت  سیالب ها  رخداد  از  بعد  بالفاصله 
بسیاری از فرم های اّطالعات توسط سازمان های ذیربط میّسر نشد. در 
نتیجه، در این بخش امکان کّمی سازی صدمه ها و خسارت های ناشی از 
سیل میّسر نبود. بنابراین، پیرو بحث  وگفت وگوهایی با کارشناسان ملّی 
و بین المللی حاضر در دومین کارگاه تخّصصی برگزارشده توسط دفتر 
عمران ملل متحد و سازمان برنامه وبودجه )اواخر تیرماه سال 1398(، 
تا در بخش زیرساخت های محلّی در استان های  تصمیم گرفته شد 
آسیب دیده از سیل، اقدامات اولّیه ی بازسازی و بازتوانی قابل اجرا در 
کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت ارائه گردد و هم چنین، چارچوبی برای 
ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی در بخش زیرساخت های محلّی 

تدوین شود تا در بحران های احتمالی آتی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست منابع
1. سازمان امداد و نجات )1398( گزارش اقدامات جمعّیت هالل 
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4. Golestan 2019 Floods (2019) United Nations 

Emergency Field Mission, Sectoral Observation and 

Recommendations Report;

5. IRAN: Golestan and Fars Provinces 2019 floods 

(2019) Flash Update No. 1,2019, OCHA HAT in collab-

oration with DMT partners report;

6. Kerala Post Disaster Needs Assessment (2018) 

The World Bank report;

7. PDNA guidelines (2016) Community infrastruc-

ture, volume b, GRDRR report.



سیالب های 1398، ایران

160



مسکن

161

قسمت چهارم
بخش های بین بخشی



سیالب های 1398، ایران

162

)DRR( 10- کاهش ریسک بالیای طبیعی

10- 1-  خالصه
رخداد  از  ناشی  و خسارت های  گزارش، صدمه ها  از  بخش  این  در 
اقدامات  هم چنین،  و   1398 سال  اوایل  و   1397 سال  اواخر  سیالب 
موردنیاز در حوزه ی بازتوانی و بازسازی در سه استان لرستان، گلستان 
بررسی  مورد  طبیعی  بالیای  ریسک  کاهش  حوزه ی  در  خوزستان  و 
متحد ملل  ریسک  کاهش  دفتر  تعریف  طبق  است.  شده  داده   قرار 
UNIS-( که پیش تر به عنوان راهبرد جهانی کاهش ریسک )UNDRR(

از  است  عبارت  طبیعی  بالیای  ریسک  کاهش  می شد،  شناخته   )DR

»اقدامات سیستماتیک برای تحلیل و مدیریّت عوامل اساسی در کاهش 
ریسک، شامل کاهش معرضّیت در برابر مخاطرات، کاهش آسیب پذیری 
مردم و دارایی ها، مدیریّت خردمندانه ی زمین و محیط زیست و ارتقای 
سطح آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه«. با توجه به این توصیفات، این 
بخش دربرگیرنده  ی ابعاد وسیعی از موضوعات مختلف بوده و بنابراین، 

موضوعی بین حوزه ای می باشد. 
نظیر  موجود  راهنماهای  به  توجه  با  گزارش،  این  در  البته، 
اروپا  اتحادیه ی  متحد،  ملل  سازمان  توسط  ارائه شده  دستورالعمل های 
و  بانک جهانی، تنها جنبه های خاصی از موضوع کاهش ریسک بالیای 
طبیعی در چارچوب مدیریّت بحران به شرح زیر مورد توجه قرار داده 

شده است:

y  ،بررسی ساختار و مشخصات سازمانی مدیریّت ریسک و بحران
سیاست ها و قوانین حاکم بر این حوزه و ترتیبات سازمانی موجود؛

y  در سیالب  رخداد  از  ناشی  خسارت های  و  صدمه ها  بررسی 
مرتبط  موسسات  دارایی های  و  زیرساخت ها  ساختمان ها، 
و  قربانیان  به  ارائه شده  خدمات  بررسی  و  بحران  مدیریّت  با 

چالش های مربوطه؛

y  معّرفی اقدامات موردنیاز برای ظرفّیت سازی به منظور بازسازی
و بازتوانی اولّیه به صورت تاب آور با رویکرد ساختن بهتر از قبل.

با توجه به اّطالعات دریافتی و گردآوری شده در این حوزه، برآورد 
شده است که سیالب های ُرخ داده در اواخر سال 1397 و اوایل سال 
1398، در مجموع، در حوزه ی مدیریّت ریسک و بحران باعث ایجاد 
صدمه های به ارزش حدود 3654 میلیارد ریال )34.74 میلیون دالر( 
و خسارت هایی به میزان تقریبی 4887 میلیارد ریال )46.46 میلیون 

دالر( گردیده اند. 
در نهایت، با توجه به نیازهای احصا شده، مداخالت و برنامه های 
موردنیاز برای بازتوانی در مناطق آسیب دیده در بازه های زمانی کوتاه مّدت 
تا بلندمّدت فهرست گردیدند. مهم ترین برنامه های پیشنهادی در این 
حوزه عبارتند از ارتقای سیستم هشدار سریع سیالب، ظرفّیت سازی و 
بهبود آمادگی در سطوح ملّی، استانی و محلّی برای مواجهه با سیالب، 
تدوین و اجرای طرح های اقدامات عملیاتی اولّیه و واکنش اضطراری 
استاندارد برای سازمان های مختلف و انجام اقدامات الزم برای جلوگیری 
از صدمه ها و خسارت های بیش تر با مدیریّت ریسک های جدیِد ایجادشده 

توسط سیالب. 
برای بازتوانی و بازسازی اولّیه و ظرفّیت سازی برای ساختن بهتر 
از قبل در حوزه های مرتبط با موضوع کاهش ریسک بالیای طبیعی، 
اعتباراتی معادل 7750 میلیارد ریال )73.68 میلیون دالر( موردنیاز 
خواهد بود که می بایست در بازه های زمانی مختلف )بین یک تا پنج 
سال( تخصیص داده شوند. البته با توجه به ماهّیت بین بخشی موضوع 
کاهش ریسک بالیای طبیعی و مدیریّت بحران، الزم است در حوزه های 
دیگر نیز الگوی مدیریّت ریسک بالیای طبیعی در ابعاد پیشگیری، 
آمادگی، مقابله و بازسازی مورد توجه قرار گیرد که هزینه ی مترتب بر 

آن ها در اعداد فوق ملحوظ نشده اند.
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جدول 1: خالصه ی صدمه ها و خسارت های وارده به حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی در سه استان تحت تاثیر سیالب 

استان
مجموع )صدمه ها و خسارت ها(خسارت هاصدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

221821.09149714.23371535.32لرستان

6546.22151814.43217220.65گلستان

7827.43187217.80265425.23خوزستان

365434.74488746.46854181.20جمع کل

جدول 2: خالصه ی نیازهای کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت در حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی

هزینه ی بازسازی و بازتوانی

جمع کلبلندمدتمیان مدتکوتاه مدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

113510.79248523.63413039.26775073.68

1.  در ایران فعالیت های مرتبط با کاهش ریسک سوانح در قالب قانون مدیریّت بحران تعریف شده اند و سازمان مدیریّت بحران کشور مسئول هماهنگی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با این 
حوزه می باشد. البته، وزارتخانه ها و سایر دستگاه های ذیربط نیز مسئول انجام فعالیت های مرتبط با کاهش ریسک سوانح در قلمرو اختیارات خود می باشند. اعتبارات مرتبط با کاهش ریسک 

سوانح نیز توسط سازمان برنامه وبودجه تخصیص می یابد.

10- 2-  بررسی اّطالعات پایه
به منظور ارزیابی اّطالعات پایه ی موردنیاز در حوزه ی کاهش ریسک 
و مدیریّت بحران بالیای طبیعی در استان های آسیب دیده از سیالب های 
اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398، موضوعات مختلفی می بایست 

مورد توجه قرار گیرند که به شکل زیر دسته بندی شده اند:
الف- بستر قانونی

طبق قوانین و مقررات موجود و هم چنین، بر اساس قانون مصّوب 
اخیر مدیریّت بحران کشور که در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسیده و بعد از تایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور ابالغ شده 
کشور  وزیر  معاون  ریاست  به  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  است، 
به عنوان مسئول اصلی در حوزه ی برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر 
فعالّیت های مرتبط با کاهش ریسک و مدیریّت بحران بالیای طبیعی 
در ایران تعیین شده است. این سازمان در سال 1387 ایجاد گردید 
و جایگزین ستاد حوادث و بالیای طبیعی غیرمترقبه ی کشور گردید. 

اداره ی کل مدیریّت بحران در تمامی استان های کشور زیر نظر این 
سازمان و در حوزه ی استانداری فعالّیت می نماید و مسئولّیت اصلی را 
در حوزه ی مدیریّت ریسک و بحران1 در سطح استان بر عهده دارد. 
هم چنین، در سطوح شهرستان، این مسئولّیت به فرمانداری ها واگذار 
شده است که می بایست زیر نظر اداره ی کل مدیریّت بحران استان، 
اقدامات الزم را برای کاهش ریسک و مدیریّت بحران به انجام برساند. 
مسئولّیت های  و  نقش ها  نیز  اجرایی کشور  دستگاه های  دیگر  البته، 
مختلفی را در زمینه ی کاهش ریسک و مدیریّت بحران بالیای طبیعی 
در سطوح مختلف بر عهده دارند که این وظایف در قالب کارگروه های 
تخّصصی مختلفی زیر نظر سازمان مدیریّت بحران کشور تعریف شده اند 
و وظایف هر کارگروه در قالب ضوابط قانونی و دستورالعمل های اجرایی 
تعریف و ابالغ شده است. در شکل )1( ساختار کلّی مدیریّت بحران و 

سلسله مراتب آن در ایران به صورت اجمالی نشان داده شده است. 
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 شکل 1: ساختار مدیریّت بحران ایران

ب- پیش بینی و هشدار
بارندگی های کم سابقه در اسفندماه سال 1397 و اوایل سال 1398 
منجر به رخداد سیالب های ویرانگری در نقاط مختلف کشور )به خصوص 
در استان لرستان( گردید. در استان های گلستان و خوزستان بسیاری 
از شهرها و روستاها در اثر طغیان رودخانه ها زیر آب رفتند. بر اساس 
از  گزارشات سازمان هواشناسی کشور، در سطح مناطق آسیب دیده 
اندازه گیری  سیالب، تجهیزات سنجش وضعّیت آب وهوا و تجهیزات 
است.  داشته  وجود  هواشناسی  ایستگاه های  در  متعّددی  روان آب 
هم چنین، طبق اعالم سازمان مدیریّت بحران کشور، سه روز پیش از 
رخداد سیالب، هشدارهای الزم در زمینه ی خطر سیالب در استان های 
موردبررسی توسط سازمان هواشناسی به این سازمان اعالم شده است و 
دستگاه های ذیربط در خصوص تخلیه ی مناطق در معرض خطر سیالب 
اقدامات متعّددی را به انجام رساندند. این اقدامات به اشکال مختلف، 
نظیر اطالع رسانی با ارسال پیامک،  اعالم خطر در اخبار و رسانه ها، 
جلوگیری از ترّدد مردم در جاده های در معرض خطر سیالب، استفاده 

از بلندگو در سطح مناطق مسکونی و درخواست از مردم برای ترک 
منازل با مراجعه ی حضوری به درب منازل و اقداماتی از این قبیل در 
اغلب مناطق در معرض خطر سیالب های ناگهانی )به خصوص استان 
لرستان( انجام شده بود. به واسطه ی این اقدامات تلفات سیالب های اخیر 
نسبت به موارد گذشته بسیار کم تر بوده است. الزم به ذکر است که 
اقدامات مرتبط با اطالع رسانی و هشدار به مردم در خصوص مخاطرات 
مختلف، پیش تر نیز توسط دستگاه های متولّی مدیریّت بحران در کشور 
و به خصوص در استان لرستان اجرا شده بود. این تجربه ها کمک شایانی 
به متولّیان امر برای اتخاذ تصمیماِت به موقع در این سیالب نموده است.

به رغم تاثیر زیاد این اقدامات در کاهش خسارت های جانی، کمبود 
تجهیزات  باران سنجی،  ایستگاه های  )نظیر  آب وهواشناسی  تجهیزات 
این تجهیزات  یکپارچگی  به خصوص عدم  و   )... و  سنجش روان آب 
با سامانه های هشدار سریع و هم چنین محدودیّت دقت برخی از این 
تجهیزات باعث ایجاد مشکالتی در این حوزه گردید. در برخی مناطق 
اعالم هشدار تنها چند ساعت پیش از رخداد سیالب صادر و اجرا گردید 



)DRR( کاهش ریسک بالیای طبیعی

165

و در نتیجه، ساکنان این مناطق به دلیل این که فرصت چندانی برای 
جابه جایی احشام یا انتقال دارایی های ارزشمند خود نداشتند، حاضر 
به ترک منازل خود نبودند. هم چنین، برنامه ای برای استفاده از ظرفّیت 
مردمی جهت مشارکت یا تسهیل فرایند اطالع رسانی و هشدار در سطح 

مناطق آسیب دیده به اجرا گذاشته نشده بود. 
ج- ارزیابی ریسک و اقدامات پیشگیری

بر اساس داده های موجود، در هیچ  یک از استان های سه گانه ی مورد 
بررسی در این گزارش که از سیالب های اخیر آسیب دیدند، نقشه ی 
مخاطرات چندگانه که برای توسعه ی ریسک محور و برنامه ریزی کاربری 
زمین )در طرح های جامع، تفصیلی و هادی( قابل استفاده باشند، وجود 
نداشته است. البته، در برخی از استان ها، نقشه های پهنه بندی خطر 
زلزله یا سیل به صورت موردی و با مقیاس کوچک تهیه شده است، ولی 
اغلب این نقشه ها قابلّیت استفاده در برنامه ریزی و انجام فعالّیت های 
کاهش ریسک مخاطرات طبیعی را دارا نیستند. بنابراین، نبود نقشه های 
مخاطرات چندگانه به عنوان دغدغه ی اصلی در استان های آسیب دیده 
از سیالب مطرح است. در همین راستا، عدم وجود اّطالعات کافی از 
وضعّیت توپوگرافی منطقه و عدم شناخت از شرایط هیدرودینامیک 
رودخانه ها و نیز نبود بانک های اّطالعاتی موردنیاز می تواند سبب ایجاد 
تاخیر در اتخاذ تصمیمات الزم در خصوص ریسک های محتمل گردد. 

همانند سایر استان های کشور، در مناطق آسیب دیده از سیالب، 
و  برای ساخت وساز ساختمان ها  دستورالعملی  و  آیین نامه  هیچ گونه 
زیرساخت ها مبتنی بر مخاطرات چندگانه وجود نداشته است. بررسی 
از سیالب نشان می دهد که  وضعّیت سازه ها در مناطق آسیب دیده 
اغلب این مستحدثات از آسیب پذیری فیزیکی باالیی در برابر سیالب و 
زلزله برخوردار بوده اند. تخلفات گسترده در رعایت حریم ساخت وساز از 
رودخانه ها و تجاوز به بستر و حریم رودخانه نیز از دیگر موضوعات مهم 
این بخش می باشد. هم چنین، بسیاری از ساختمان های دارای مجوز و 
سکونت گاه های غیررسمی در حریم رودخانه های سیالبی این سه استان 
احداث شده بودند. برخی از این مستحدثات در اثر سیالب ویران شدند، 
ولی برخی دیگر با ایجاد گلوگاه هایی باعث تغییر رژیم جریان آب و 

افزایش پیامدهای سیالب گردیدند.

از دیگر موضوعاتی که ارزیابی آن ضروری به نظر می رسد، بررسی تاثیر 
سیالب ها و باران های شدید در ایجاد ریسک های جدید در برخی مناطق 
واقع در این استان ها می باشد. به عنوان مثال، به سبب بارندگی های شدید 
در اوایل سال جاری، شهر دورود در استان لرستان و شهر مینودشت 
در استان گلستان در معرض خطر رخداد زمین لغزش های عظیمی قرار 
گرفته اند و ضروری است که مداخالت الزم و فوری برای کاهش ریسک 
در این مناطق صورت گیرد. ایجاد زمین لغزش در این مناطق می تواند 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد. این 
مخاطرات جدید در دیگر بخش های این گزارش نیز مورد توجه قرار 

داده شده اند.
موضوعات مرتبط با مدیریّت و نگهداری از سدها نیز در ایجاد این 
سیالب ها نقش داشته اند. بر اساس داده های موجود و به نقل از مقام های 
مسئول، طرح های نیمه تمام سدسازی مختلفی در این سه استان وجود 
داشته است که در رخداد سیالب بی تاثیر نبودند. در صورت تکمیل 
این سدها پیش از رخداد سیالب های اخیر، بخش قابل توّجهی از آب 
می توانست پشت این سدها نگهداری و ذخیره شود و بدین ترتیب، از 
شّدت و حجم آب کاسته می شد. به عنوان مثال، چنان چه سد نرماب 
در استان گلستان تا پیش از رخداد این حادثه تکمیل می گردید، حدود 
%30 از حجم روان آب می توانست توسط این سد نگهداری شود و 

می یافت.  چشمگیری  کاهش  استان  این  در  سیل  پیامدهای  طبعاً، 
هم چنین، تکمیل سِد آق دکش در همین استان نیز می توانست تاثیر 
زیادی در کاهش حجم روان آب داشته باشد. در استان لرستان نیز در 
صورت اجرای کامل سِد محشوره طبق پالن اولّیه اش، عالوه براین که 
حجم زیادی از آب قابل ذخیره سازی بود، شهر پُلدختر نیز چندان تحت 

تاثیر سیالب قرار نمی گرفت.  
صحیح  مدیریّت  عدم  به  می توان  بخش  این  موضوعات  دیگر  از 
مخازن سدها پیش از وقوع بارندگی های شدید اشاره نمود. اّطالعات 
موجود نشان می دهد که به عنوان نمونه، در استان گلستان در اوایل 
اسفندماه 1397 سدهای گلستان و وشمگیر %100 و سد بوستان تا 
%70 پُرآب بوده اند. چنان چه رهاسازی آب این سدها پیش از شروع 

بارندگی های اوایل سال جاری انجام شده بود، بخش قابل توّجهی از 
روان آب مهار می گردید و ابعاد فاجعه می توانست کم تر باشد.
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هم چنین، اقدامات ضعیِف انجام شده )از نظر سازه ای و غیرسازه ای( 
برای کنترل سیل از دیگر موضوعاتی است که باعث تشدید خسارت های 
سیالب شده است. به عنوان مثال، تنها در %55 از طول رودخانه ی 
احداث  )با  رودخانه  بستر  سامان دهی  برای  الزم  اقدامات  گرگان رود 
دیوارهای حفاظتی یا سایر سازه های محافظت کننده از ساحل رودخانه( 
این مساله به تشدید خسارت ها منجر شد. عدم  انجام شده بود که 
الی روبی مناسب گرگان رود نیز باعث کاهش دبی رودخانه و سرریز آن 

گردید. 
د- آمادگی

هرچند پیامدهای سیالب اخیر غیرقابل انتظار بودند، ولی به نظر 
می رسد که سطح آمادگی مردم نیز برای مواجهه با پیامدهای چنین 
بحرانی کافی نبوده است. اغلب مردم از ریسک سیل در محل سکونت 
خود چندان آگاه نبودند و بسیاری از ساختمان ها و حتی زیرساخت ها 
)به خصوص در استان لرستان( در بستر رودخانه ها ساخته شده بودند. 
مناطق خطرناک  در  به حوزه ی ساخت وساز  تنها  مردم  آگاهی  عدم 
محدود نبود. حتی بعد از صدور هشدار سیل، بسیاری از مردم به دلیل 
و  نکردند  ترک  را  خود  منازل  احتمالی،  مخاطرات  با  آشنایی  عدم 
بنابراین، خود را در معرض خطر قرار دادند. برخی از مسئوالن محلّی و 
پرسنل دستگاه های اجرایی نیز از آمادگی کافی برای مواجهه با چنین 
سیالبی برخوردار نبودند. به عنوان مثال، کمبود وسایط نقلیه ی سنگین 
و ماشین آالت موردنیاز برای بازگشایی معابر، آواربرداری و جلوگیری 
از گسترش محدوده ی زیرآب رفته در بسیاری از گزارشات مورداشاره 
قرار داده شده است. به عالوه، تالش  چندانی برای ارتقای تاب آوری در 
سطوح محلّی و ارتقای سازگاری مردم با خطرات محتمل در استان های 
مورد بررسی انجام نشده است. این مساله نیز در افزایش پیامدهای 
منفی سیالب ها در اغلب مناطق موثر بوده است. عالوه براین، در مناطق 
از سیالب ها، تشکل های مردم محور و سازمان های مردم  آسیب دیده 
نهاد چندانی که در زمینه ارتقای آمادگی مردم برای مواجهه با شرایط 

اضطرار فعالّیت نمایند، موجود نبوده است. 
ه- واکنش اضطراری

در چارچوب ساختار فعلی مدیریّت بحران، دستگاه های مختلفی 
مسئولّیت انجام اقدامات مرتبط با مدیریّت واکنش اضطراری را بر عهده 

دارند که می بایست خدمات موردنیاز قربانیان بحران را تامین نمایند. 
زیر، همگی آن ها  به شرح  بحران  از 14 کارگروه تخّصصی مدیریّت 
به نحوی )مستقیم یا غیرمستقیم( در حوزه ی مدیریّت واکنش اضطراری 

مسئولّیت هایی را بر عهده دارند:
کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و   -1

فن آوری اّطالعات؛
کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان   -2

و آموزش پزشکی؛
کشاورزی  مخاطرات  و  سرمازدگی  خشکسالی،  کارگروه   -3
)زراعت، باغ داری، دامداری، آبزیان و طیور( با مسئولیت وزارت جهاد 

کشاورزی؛
کارگروه حمل ونقل، شریان های حیاتی، مخاطرات جّوی و   -4

توفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری؛
کارگروه تشّکل های مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور؛  -5

کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تامین و توزیع ماشین آالت،   -6
آواربرداری ساختمان ها، آتش نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین 

متوفیان با مسئولیت وزارت کشور؛
کارگروه امنّیت و انتظامات با مسئولّیت وزارت کشور؛  -7

کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب وفاضالب با   -8
مسئولیت وزارت نیرو؛

کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسئولّیت وزارت نفت؛  -9
ابنیه،  زمین،  الیه های  لغزش  زلزله،  مخاطرات  کارگروه   -10

ساختمان و شهرسازی با مسئولّیت وزارت مسکن و شهرسازی؛ 
انقالب  مسکن  بنیاد  مسئولّیت  با  مسکن  تامین  کارگروه   -11

اسالمی؛
کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولّیت سازمان محیط   -12

زیست؛
سازمان  مسئولّیت  با  اطالع رسانی  و  آموزش  کارگروه   -13

صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران؛
کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولّیت جمعیت   -14

هالل احمر جمهوری اسالمی ایران.
کارگروه  مسئول  به عنوان  احمر  هالل  جمعّیت  مثال،  به عنوان 
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تخّصصی امداد و نجات در حوزه ی ارائه ی خدمات جست وجو و نجات و 
امداد و هم چنین تامین سرپناه، غذا و آب برای بازماندگان بالیای طبیعی 
به عنوان دستگاه متولّی تعیین شده است. دستگاه های دیگر عضو این 
کارگروه موظف هستند که به هالل احمر به عنوان مسئول کارگروه در این 
زمینه کمک کنند. بر این اساس، بعد از رخداد سیالب های اخیر، گروه های 
تخّصصی از هالل احمر، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت بهداشت و 
درمان و سایر دستگاه های عضو این کارگروه به مناطق آسیب دیده از 
سیل برای ارائه ی خدمات موردنیاز اعزام شدند. البته هماهنگی بین این 
موسسات چالشی جّدی در خدمات رسانی بود که الزم است در برنامه های 

ظرفّیت سازی مورد توجه قرار گیرد. 
نبود طرح های عملیاتی نظیر برنامه های اقدامات اولّیه و برنامه های 
استاندارد عملیات از دیگر چالش های این حوزه می باشد. این مساله باعث 
در  ایجاد مشکالتی  و  آسیب دیدگان سیل  به  در خدمات رسانی  تاخیر 
هماهنگی و اجرای فعالّیت های گروه ها و دستگاه های مختلف حاضر در 
این مناطق گردید. از دیگر چالش های این حوزه می توان به نبود برنامه ی 
مناسب برای استفاده از نیروهای داوطلب که به مناطق آسیب دیده از 
الزم  برنامه های  نبود  هم چنین،  نمود.  اشاره  می شدند،  اعزام  سیالب 
برای جذب و توزیع کمک های مردمی برای مناطق آسیب دیده، از دیگر 

چالش های این حوزه محسوب می گردد.
و- بازسازی و بازتوانی

اصلی  متولّی  به عنوان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  ایران،  در 
تعیین  بالیای طبیعی  از  آسیب دیده  بازسازی ساختمان های مسکونی 
شده است. معموالً بعد از رخداد هر بحران و برحسب گستره ی مناطق 
آسیب دیده، بنیاد مسکن به اشکال مختلف خدمات موردنیاز بازماندگان 
را در حوزه ی بازسازی مسکن با کمک دولت ارائه می نماید. برای این 
منظور، معموالً دولت کمک های بالعوض و هم چنین مبالغی را به صورت 
وام کم بهره برای آسیب دیدگان پیش بینی نموده و تخصیص می دهد. 
مبالغ وام تخصیص داده شده تنها در صورتی قابل استفاده  است که مالکان 
ساختمان های آسیب دیده، از اصول تعیین شده در بازسازی تبعّیت نمایند. 
بر اساس گزارشاتی که بنیاد مسکن از مراحل ساخت وساز ارائه می کند، این 
وام ها به صورت تدریجی و مرحله ای در صورت تبعّیت از اصول استاندارد، 
در وجه مالکان یا پیمانکاران پرداخت می گردد. البته، الزم به ذکر است که 

بازتوانی معیشت و وضعّیت اجتماعی مناطق آسیب دیده از بالیای طبیعی 
معموالً به عنوان یک اولویّت در فرایند بازسازی در نظر گرفته نمی شود، 
که این امر اغلب منجر به ایجاد چالش های اقتصادی و اجتماعی می گردد.

10- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
زیرساخت ها،  ساختمان ها،  روی  سیالب  اثرات  بررسی  به منظور 
تجهیزات )ماشین آالت، سامانه های پایش، و ...( و هم چنین، پرسنل حوزه ی 
مدیریّت ریسک و بحران بالیای طبیعی، اّطالعات موردنیاز از منابع موجود 
و  داده اند. در خصوص ساختمان ها  قرار  بررسی  و مورد  را  جمع آوری 
زیرساخت ها، اّطالعات دقیق مرتبط با آسیب به مراکز پلیس، آتش نشانی، 
ایستگاه های هواشناسی و سایر ساختمان ها و تاسیسات مرتبط با حوزه ی 
کاهش ریسک بالیای طبیعی به صورت تفکیک شده توسط مراجع ذیربط 
ارائه نشده است. بنابراین، تنها آمار کلّی با استناد به اّطالعات دریافتی از 
مسئوالن ذیربط در جدول های مربوطه ملحوظ گردید. تعداد خودروها و 
ماشین آالت مورد استفاده در این حوزه بعد از رخداد سیالب و هم چنین، 
تعداد خودروهای آسیب دیده در اثر سیالب نیز به صورت دقیق در دسترس 
نمی باشد و در نتیجه، آمار کلّی دریافتی از استان ها و هم چنین، اّطالعات 
مندرج در گزارشات منتشرشده در این قسمت مورد استفاده قرار گرفتند. 
همین مشکل در خصوص تعداد افراد اعزامی از نهادهای دولتی، عمومی، 
نظامی )ارتش و سپاه( و هم چنین، گروه های داوطلب که از استان های 
مختلف به مناطق آسیب دیده اعزام شدند، وجود دارد و آمار دقیقی در این 
خصوص در دسترس نیست. در نتیجه، ارزیابی پیامدهای سیالب از نظر 
هزینه ی نیروهای اعزامی و فعالّیت گروه های امدادی نیز به صورت تقریبی 

تعیین شده است.  
در خصوص تجهیزات و امکانات اعزامی به مناطق سیل زده، گزارشات 
در  موردنیاز  ماشین آالت  و  تجهیزات  کمبود  نشان دهنده ی  ارائه شده 
روزهای اولّیه ی بعد از رخداد سیالب در هر سه استان می باشند. البته، 
وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مرتبط نسبت به اعزام تجهیزات 
الزم برای آواربرداری، بازگشایی معابر، نصب پل های موّقت و سایر موارد 
به تدریج اقدامات گسترده ای را به انجام رساندند. آمارهایی در این رابطه 
توسط برخی استان ها ارائه شده است که نمونه ای از آن ها در خصوص 

استان لرستان در جدول )3( نشان داده شده است.
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جدول 3: تعداد خودروهای سواری، دو دیفرانسیل، کامیون و ماشین آالت سنگین مورداستفاده در لرستان بعد از رخداد سیالب

تعدادنوع وسیله ی نقلیه و ماشین آالتتعدادنوع وسیله ی نقلیه و ماشین آالتتعدادنوع وسیله ی نقلیه و ماشین آالت

58وانت747خودروی دو دیفرانسیل176تانکر

15لجن کش128بیل مکانیکی26اتوبوس و مینی بوس

203لودر95جرثقیل و لیفت تراک133تریلی

3غلطک28آمبوالنس714کامیون

69گریدر80بولدوزر64باب کت

893سواری

کمبود ظرفّیت مدیریّت شرایط اضطرار بعد از رخداد سیالب از دیگر 
چالش های گزارش شده در مناطق آسیب دیده از سیالب بوده است. 
هرچند جمعّیت هالل احمر بالفاصله بعد از رخداد سیالب امدادرسانی 
به مردم را آغاز نمود، ولی با توجه به گستردگی زیاد مناطق آسیب دیده، 

امکانات توزیع شده در روزهای اول بسیار کم تر از نیازهای مردم در این 
مناطق بوده است. در جدول )4( برخی اقالم توزیع شده توسط هالل 
احمر در روزهای اولّیه ی بعد از رخداد سیالب در استان های لرستان، 

خوزستان و گلستان ارائه شده است. 

جدول 4: اقالم توزیع شده توسط هالل احمر

چادر )تعداد(استان
بسته ی 
غذایی 
)تعداد(

نایلون 
)کیلوگرم(

زیرانداز 
کنسرو نان )تعداد(پتو)تعداد()تعداد(

والور )تعداد(آب )بطری()تعداد(
بسته ی 

بهداشتی 
)تعداد(

6967742451479017561400218597171282241875157011128گلستان 

15317532446962146414357360344531614162116241734907لرستان

273071038922016230660521501094770176550318508702869010خوزستان

هرچند حجم خدمات ارائه شده بسیار چشمگیر بوده است، ولی 
بازماندگان  از  زیادی  تعداد  آسیب دیده،  محدوده ی  وسعت  به دلیل 
دسترسی الزم را به اقالم زیستی، به خصوص در روزهای اولّیه ی بعد 
از سیل نداشتند. هم چنین، توزیع اقالم و خدمات در بسیاری مناطق 
مشکل  نظیر  مختلف،  به دالیل  روستایی(  مناطق  در  )به خصوص 
دسترسی، با چالش همراه بوده است. به عالوه، نبود بانک های اّطالعاتی 
از خسارت های سیالب و هم چنین، اّطالعات ناقص از وضعّیت موجود 
پیش از ایجاد بحران سبب شده بود که امکان ارائه ی مناسب خدمات 

و توزیع عادالنه ی کمک ها فراهم نباشد و بنابراین، ساکنان در بسیاری 
از مناطق آسیب دیده با کمبود اقالم موردنیاز مواجه بودند. در بسیاری 
از روستاها توزیع چادر، مواد غذایی و آب سالم تا چندین روز با چالش 
مواجه بود. به منظور تسهیل دسترسی به روستاهای دور از جاده های 
اصلی، تیم های امداد هوایی هالل احمر با کمک ارتش و سپاه خدمات 
هوایی گسترده ای را به اجرا گذاشتند که شرح آن در جدول )5( ارائه 

شده است.

جدول 5: خدمات امداد هوایی

حمل هوایی افراد )تعداد(حمل هوایی بار )کیلوگرم(سورتی پرواز )تعداد(ساعت پروازاستان

2324562730001838گلستان 

2917093200002908لرستان

3276041580001484خوزستان
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موضوع دیگری که در خصوص این سیالب ها می بایست مورد توجه 
قرار گیرد، پوشش ناچیز بیمه برای جبران خسارت ها بوده است. هرچند 
برخی از ساختمان ها و دارایی ها در مناطق آسیب دیده از سیالب ها 
تحت پوشش انواعی از بیمه بودند، ولی بعد از رخداد سیل دولت تصمیم 
گرفت که کمک های بالعوض و وام های کم بهره ای را برای تمام اقشار 
آسیب دیده ارائه نماید. میزان کمک های بالعوض برای ساختمان های 
 120 و   100 ترتیب،  به  سیالب  از  تخریب شده  شهرِی  و  روستایی 
میلیون ریال بوده است و میزان وام های کم بهره ی تخصیص داده شده 
نیز به ترتیب، معادل 400 و 500 میلیون ریال در نظر گرفته شد. برای 
ساختمان های آسیب دیده میزان کمک بالعوض معادل 50 میلیون 
ریال و میزان وام 150 میلیون ریال )در مناطق شهری و روستایی( بوده 
است. هم چنین، برای وسایل منزل 50 میلیون ریال کمک بالعوض 
و 150 میلیون ریال وام تخصیص داده شده است. برای محصوالت 
کشاورزی نیز برای مزارع و باغات به ترتیب، 20 و 50 میلیون ریال 
کمک بالعوض به ازای هر هکتار در نظر گرفته شده است. این موضوع 
تا حّدی به دلیل عدم نفوذ بیمه در بسیاری از مناطق بود. طبق اّطالعات 
منتشرشده توسط بیمه ی مرکزی، از میان سرمایه های ازدست رفته در 
استان خوزستان تنها 1640 میلیارد ریال تحت پوشش 1887 بیمه نامه 
بوده اند. این مقدار در استان های گلستان و لرستان به ترتیب، 821 و 

688 فقره بیمه نامه بوده است که پوشش دهنده ی 750 و 500 میلیارد 
ریال بودند. این ارقام نشان می دهد تنها درصد اندکی از خسارت ها و 
صدمه ها تحت پوشش بیمه قرار داشتند. بنابراین، ضروری است که 
مکانیسم های الزم برای گسترش نفوذ بیمه در سطوح محلّی مناطق 

مختلف کشور مبتنی بر شرایط اجتماعی و اقتصادی تدوین شود. 
جدول های صدمه ها و خسارت های سیالب

در ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی، موارد مندرج در جدول زیر 
برای تعیین صدمه های وارده به حوزه ی مدیریّت ریسک بالیای طبیعی 

در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان مورد توجه بوده است. 
در خصوص تعیین خسارت ها، هزینه های مازادی که برای ارائه ی 
خدمات پیوسته در این حوزه و جایگزینی موارد آسیب دیده به استان ها 
تحمیل شده است، در نظر گرفته شده اند. این هزینه ها شامل استفاده ی 
مقاوم سازی(،  اجاره،  )هزینه های  جایگزین  ساختمان های  از  موّقت 
استفاده ی موّقت از تجهیزات دیگر، اقالم امدادی که بین آسیب دیدگان 
از سیالب توزیع شده است، اجاره ی ماشین آالت، هزینه های مستقیم 
و غیرمستقیم مرتبط با نیروهای اعزامی از سایر استان ها و خدمات 
مازاد )نظیر امداد هوایی، فن آوری اّطالعات مثل هزینه ی تجهیزات سّیار 

موّقت برای پشتیبانی شبکه ی موبایل و موارد مشابه( می گردد.  

جدول 6: توصیف زیربخش های حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی

توصیفنوع

ساختمان های مرتبط با مدیریّت بحران )نظیر فرمانداری ها(، پایگاه های پلیس و آتش نشانی، ایستگاه های آب وهواشناسی، دفاتر سازمان ساختمان ها 
هواشناسی

تجهیزات، برق اضطراری و سایر امکانات مرتبط با ساختمان های مرتبط با مدیریّت بحران و ایستگاه های هواشناسیتجهیزات و زیرساخت ها

چادر، پتو، بسته ی مواد غذایی، آب و ...اقالم امدادی

خودروهای سنگین و ماشین آالت موردنیاز برای انجام خدمات نجات و امداد و واکنش اضطراریخودرو و ماشین آالت 

افرادی که در فرایند واکنش اضطراری مشارکت داشتندپرسنل

خدمات امداد هوایی، فن آوری اّطالعات، اقدامات هماهنگی و حاکمیتی )نظیر شبکه های بین مردم و مسئوالن محلّی(خدمات

با توجه به اّطالعات اخذ شده از استان های موردبررسی و هم چنین، 
وضعّیت  مختلف،  نهادهای  توسط  شده  منتشر  گزارشات  بررسی 
صدمه ها و خسارت های ناشی از سیالب در استان های لرستان، گلستان 

و خوزستان مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج این ارزیابی در 
جدول های )7( تا )9( ارائه شده است.
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جدول 7: صدمه ها و خسارت های وارده به بخش کاهش ریسک بالیای طبیعی در استان لرستان

زیربخش ها

خسارت هاصدمه ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

ساختمان های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان های آسیب دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه ی مرتبط با استفاده ی موّقت به جای 182017.30با مدیریّت ریسک و بحران*

240.23ساختمان های آسیب دیده

زیرساخت ها و 
تجهیزات

زیرساخت های آسیب دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه ی تعمیر یا استفاده موّقت به جای 880.84

80.08زیرساخت ها و  تجهیزات آسیب دیده

3303.14هزینه ی اقالم امدادی توزیع شده00آسیب به انبارهای اقالم امدادیاقالم امدادی

خودروها و 
ماشین آالت 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده ی موّقت از 3102.95خودروها، کامیون ها و ... *

5755.47خودروها و ماشین آالت استفاده شده

2702.57حق الزحمه ی تیم های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب دیده از سیالبپرسنل

سایر هزینه ها )فن آوری اّطالعات در مدیریّت 00صدمه های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریّت، ...خدمات
2902.76بحران، امداد هوایی، ...(

221821.09149714.23کل

* هزینه های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص داده شده از منابع موجود، تامین اعتبار شده اند.

جدول 8: صدمه ها و خسارت های وارده به بخش کاهش ریسک بالیای طبیعی در استان گلستان

زیربخش ها

خسارت هاصدمه ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

ساختمان های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان های آسیب دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه ی مرتبط با استفاده ی موّقت به جای 3403.23با مدیریّت ریسک و بحران*

50.05ساختمان های آسیب دیده

زیرساخت ها و 
تجهیزات

زیرساخت های آسیب دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه ی تعمیر یا استفاده موّقت به جای 740.7

30.03زیرساخت ها و  تجهیزات آسیب دیده

3903.71هزینه ی اقالم امدادی توزیع شده00آسیب به انبارهای اقالم امدادیاقالم امدادی

خودروها و 
ماشین آالت 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده ی موّقت از 2402.28خودروها، کامیون ها و ... *

7407.05خودروها و ماشین آالت استفاده شده

1501.43حق الزحمه ی تیم های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب دیده از سیالبپرسنل

سایر هزینه ها )فن آوری اّطالعات در مدیریّت 00صدمه های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریّت، ...خدمات
2302.19بحران، امداد هوایی، ...(

6546.22151814.43کل

* هزینه های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص داده شده از منابع موجود، تامین اعتبار شده اند.
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جدول 9: صدمه ها و خسارت های وارده به بخش کاهش ریسک بالیای طبیعی در استان خوزستان

زیربخش ها

خسارت هاصدمه ها 

توضیحات
اثرات کل

توضیحات
اثرات کل

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

ساختمان های 
دولتی و 
عمومی

ساختمان های آسیب دیده دولتی و عمومی مرتبط 
هزینه مرتبط با استفاده موّقت به جای 4504.28با مدیریّت ریسک و بحران*

110.10ساختمان های آسیب دیده

زیرساخت ها و 
تجهیزات

زیرساخت های آسیب دیده )نظیر برق اضطراری، 
تاسیسات و ...( و تجهیزات و سامانه های پایش و 

هشدار هواشناسی
هزینه ی تعمیر یا استفاده موّقت به جای 420.40

40.04زیرساخت ها و تجهیزات آسیب دیده

7206.85هزینه ی اقالم امدادی توزیع شده00آسیب به انبارهای اقالم امدادیاقالم امدادی

خودروها و 
ماشین آالت 

سنگین
هزینه مرتبط با تعمیر یا استفاده موّقت از خودروها 2902.76خودروها، کامیون ها و ... *

6606.27و ماشین آالت استفاده شده

1501.43حق الزحمه ی تیم های اعزامی به منطقه00پرسنل آسیب دیده از سیالبپرسنل

3273.11سایر هزینه ها )ICT، امداد هوایی، ...(00صدمه های وارده به بخش هماهنگی،  مدیریّت، ...خدمات

7827.43187217.80کل

* هزینه های مندرج در این ردیف توسط منابع تخصیص داده شده از منابع موجود، تامین اعتبار شده اند.

10- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی 
با درنظرگرفتن راهبردهای ساختن بهتر از قبل، توصیه های زیر 
جهت اجرا در مناطق آسیب دیده از سیالب های اخیر کشور در حوزه ی 

کاهش ریسک بالیای طبیعی پیشنهاد شده است.

10- 4- 1-  در حوزه ی پیش بینی و هشدار  سریع

سال  پیامدهای سیالب های  تشدید  در  مهم  چالش های  از  یکی 
1398 مرتبط با ضعف سامانه ی پیش بینی و هشدار سیالب بوده است. 
مشکالت این حوزه عمدتاً مربوط به کمبود تجهیزات موردنیاز )نظیر 
باران سنج، دستگاه های سنجش روان آب در رودخانه های منطقه و ...( 
یکپارچه می باشد.  به صورت  به سامانه ی هشدار  آن ها  اتصال  عدم  و 
هم چنین،  و  تجهیزات  توسعه ی  و  تامین  جایگزینی،  ترتیب،  بدین 
بهبود و یکپارچه سازی سامانه های پیش بینی و هشدار سریع و تقویت 
و هشدار مخاطرات  پیش بینی  و تشخیص،  توانمندی های شناسایی 
شرایط  سنجش  و  پایش  ایستگاه های  ایجاد  و  آب وهوا  با  مرتبط 
آب وهوایی از اولویّت های بازتوانی در استان های تحت تاثیر این بحران 
می باشد. مدیریّت این ایستگاه ها با سازمان هواشناسی و وزارت نیرو 

بوده، ولی اّطالعات حاصله می بایست به سازمان مدیریّت بحران کشور 
به صورت آنالین ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات مدیریّتی در زمان 

مناسب با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
ارتقای مشارکت مردمی در فرایند اطالع رسانی و هشدار سیل از 
اعالم  موفقیت  از  مختلفی  نمونه های  است.  برخوردار  زیادی  اهمّیت 
هشدارهای محلّی توسط مردم بومی )با استفاده از تماس تلفّنی موبایل، 
پیامک، شبکه های مجازی نظیر واتساپ و ...( در ایران و سایر نقاط 
جهان وجود دارد که می تواند به عنوان ظرفّیتی اساسی برای کاهش 
ریسک بالیای طبیعی دراین بخش مورد توجه مسئوالن محلّی قرار 

گیرد.
چالش دیگری که در این حوزه در سیالب های اخیر مطرح شد، 
نبود زیرساخت های الزم برای تامین اّطالعات موردنیاز متولّیان مدیریّت 
بحران برای اتخاذ تدابیر به موقع می باشد. البته، پس از ُرخ دادن این 
سیالب، تصاویر ماهواره ای اّطالعات ارزشمندی را در زمینه ی تعیین 
گستره ی مناطق آسیب دیده از این سیالب ها ارائه نمودند که از این 
بخش های  در  آسیب ها  و  صدمه ها  گزارشات  ارزیابی  برای  اّطالعات 
به  کمک  ابزارهای  و  مدل ها  توسعه  بنابراین،  شد.  استفاده  مختلف 
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تصمیم گیری )نظیر سیستم های ارزیابی سریع تلفات و خسارت ها( و 
ارتقای فرایندهای جمع آوری، تحلیل و استفاده از اّطالعات مرتبط و 
ترویج اّطالعات کاربردی در چارچوب شرایط کشور و استفاده از اّطالعات 
فضایی، اّطالعات برجا، سنجش از دور و سایر مشاهدات آب وهواشناسی 
که از پایگاه های موثق دریافت می شوند، از دیگر برنامه های بازتوانی در 

این بخش محسوب می گردد.

10- 4- 2-  در حوزه ی ارزیابی ریسک و پیشگیری

ارزیابی نظام مند مخاطرات به عنوان اساس برنامه ریزی برای بازسازی 
و بازتوانی به صورت تاب آور و هم چنین، توسعه ی مبتنی بر ریسک در 
مناطق آسیب دیده از سیالب های اخیر از اهمّیت زیادی برخوردار است. 
بنابراین، تدوین نقشه ی مخاطرات چندجانبه با مقیاس مناسب )مثال 
1:50000( توسط موسسات تحقیقاتی ذیصالح و با حمایت سازمان 
مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه وبودجه می بایست به عنوان یک 
اولویّت در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. این نقشه ی وضعّیت 
مناطق مختلف را از نظر وضعّیت خطر مشخص نموده و می تواند به عنوان 
پایه ی برنامه ریزی برای بازسازی و توسعه مورد استفاده قرار گیرد. در 
همین چارچوب، توسعه ی بانک های اّطالعاتی )اّطالعات پایه، سوابق 
تاریخی و ...( و ایجاد مرکز پایش مخاطرات طبیعی به منظور هدایت 
و تنظیم مطالعات ارزیابی ریسک و ایجاد مکانیسم تبادل اّطالعات در 
سطوح ملّی تا محلّی می بایست در دستور کار برنامه بازسازی و بازتوانی 

قرار گیرد.
در نبود مطالعات مرتبط با ارزیابی ریسک، متولّیان امر در استان های 
لرستان و گلستان، مطالعاتی را برای ارزیابی ریسک های محتمل در 
مناطق آسیب دیده از سیالب آغاز نموده اند، تا از نتایج آن برای تدوین 
طرح های بازسازی و جابه جایی احتمالی روستاها استفاده کنند. البته، 
چنین مطالعاتی می بایست پیش از ُرخ  دادِن این بالیای طبیعی صورت 
می گرفت تا امکان اجرای سریع برنامه های بازسازی در این مناطق بعد 

از رخداد سیالب ها میّسر می شد.
و  ساختمان ها  برای  طراحی  کدهای  و  دستورالعمل ها  تهیه ی   
زیرساخت ها بر اساس مخاطرات چندگانه از دیگر اولویّت های بخش 
توسط  می بایست  دستورالعمل ها  این  می شود.  محسوب  پیشگیری 

وزارت مسکن و شهرسازی با کمک نهادهای علمی و تحقیقاتی ذیربط 
و بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی محلّی تدوین گردند تا بتوانند 

قابلّیت استفاده بیش تری داشته باشند.
تدوین و اجرای سختگیرانه ی آیین نامه های مناسب برای جلوگیری 
از ساخت وساز در حریم رودخانه های موجود، با درنظرگرفتن دوره ی 
بازگشت متناسب سیالب از دیگر موضوعات حایز اهمّیت در برنامه ریزی 
بازسازی و بازتوانی است. در حال حاضر، طبق ضوابط موجود، حریم 
این  می گردد.  تعیین  ساله  بازگشت 25  دوره ی  اساس  بر  رودخانه ها 
درحالی است که در سیالب های اخیر پهنه ای بسیار وسیع تر از حد 
تعیین شده توسط این ضوابط تحت تاثیر قرار گرفت )برخی از محققان 
اعتقاد دارند که این سیالب ها با دوره ی بازگشت صد سال بوده اند(. ضمن 
این که بسیاری از سکونت گاه های غیررسمی در همین حریم ممنوعه 
ساخته شده بودند که اغلب در اثر سیالب ویران گردیدند. بنابراین، الزم 
است حریم ایمن در مجاورت رودخانه های موجود بر اساس مطالعات 
آب وهواشناسی و مطالعات وضعّیت اجتماعی–اقتصادی مورد بررسی 
مجّدد قرار گیرد. به عالوه، الزم است که مکانیسم های قانونی الزم برای 
جلوگیری از ساخت وساز غیرقانونی در حریم رودخانه ها به اجرا گذاشته 

شود.
انجام اقدامات الزم برای حفاظت از رودخانه ها و کنترل سیالب 
)به خصوص الی روبی بستر رودخانه ها و نیز احداث دیوارهای حفاظتی 
و...( بر اساس ارزیابی ریسک، می بایست در برنامه های بازسازی و بازتوانی 
بخش های  در  اقدامات  این  اثرات  از  نمونه ای  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
قبلی این گزارش در خصوص رودخانه ی گرگان رود مطرح شده بود. 
هم چنین، بر اساس گزارشات نهادهای متولّی، عدم الی روبی رودخانه ها 
یکی از دالیل اصلی ایجاد سیالب در استان های گلستان و لرستان بوده 
است. بنابراین، اجرای صحیح این اقدامات تاثیر زیادی در کاهش حجم 

سیالب و مدیریّت آن دارد. 
ساخت وساز سازگار با خطر سیل از جمله ی دیگر روش هایی است 
که در حال حاضر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. 
البته، استفاده از این روش ها نیازمند تکنولوژی باال )نظیر استفاده از 
برابر سیالب، پارتیشن بندی بتنی، نصب  اتوماتیک مقاوم در  َدرهای 
صفحات اکسید منیزیم یا گچی-آهکی و ...( بوده و هزینه ی بیش تری به 
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ساخت وساز تحمیل می کنند، لیکن می توان با بومی سازی این روش ها 
قابلّیت اجرای آن ها را در کشور افزایش داد.

سیالب  خطر  معرض  در  مناطق  در  که  خانوارهایی  جابه جایی 
سکونت دارند )با روش های تشویقی یا تنبیهی( از دیگر اولویّت های 
حوزه ی مدیریّت ریسک بالیای طبیعی می باشد. ارائه ی زمین معوض و 
رایگان به افرادی که منازل شان در معرض خطر سیالب است از جمله 
این  البته،  برای تخلیه ی بستر رودخانه ها می باشد.  مشّوق های موجود 
امر نیازمند آمایش سرزمین، تصویب قوانین و تخصیص اعتبارات الزم 
می باشد. این اقدامات می بایست توسط سازمان مدیریت بحران کشور، 
مجلس شورای اسالمی، و دستگاه های مسئول در سطوح استانی و محلّی 

به انجام برسند. 
)نظیر  برای ذخیره سازی آب  تاسیسات الزم  آبخیزداری، ساخت 
جریان  کنترل  برای  بندهایی  احداث  یا  مخزنی(  و  کوچک  سدهای 
آب رودخانه ها و افزایش نفوذ آب به داخل زمین و تغذیه ی آبخوان ها، 
از دیگر راهکارهای بخش پیشگیری از بحران محسوب می گردد که 

می بایست مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای مدیریّت منابع آب به خصوص تکمیل سدهایی که پیش تر به 
آن ها اشاره شد، از دیگر موضوعاتی است که می بایست در این بخش 
مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، مدیریّت تخلیه ی آب سدها تاثیر زیادی 
در کنترل سیالب دارد. نهادهای متولّی )به خصوص وزارت نیرو و سازمان 
مدیریت بحران کشور( می بایست در تعامل مستقیم با نهادهای متولّی 
پیش بینی وضع هوا و هشدار سریع، نسبت به کنترل خروجی سدها 
پیش از ورود امواج جدید بارش های شدید اقدام نمایند. البته، با توجه 
به حساسّیِت موضوع و ارزش آب در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، 
اتخاذ تصمیم در خصوص تخلیه ی سدها پیش از وقوع سیالب های 
احتمالی از ریسک باالیی برخوردار است و می تواند پیامدهای اجتماعی 

و اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد.
اجتماعی،  شرایط  به  توجه  با  بیمه  مناسب  سیستم  توسعه ی 
اقتصادی و فرهنگی نقاط مختلف کشور از دیگر اولویّت های این حوزه 
محسوب می گردد. برای این منظور، دولت می بایست سیاست های الزم 
را برای پشتیبانی از ارتقای نرخ نفوذ بیمه در سطوح محلّی به عمل آورد. 
البته، با درنظرگرفتن تنّوع اجتماعی و اقتصادی در نقاط مختلف کشور، 

الزم است مکانیسم های پیشنهادی برای شرایط مختلف کارآیی داشته 
باشند. به عنوان مثال، در استان گلستان و در شهر آق قال و گمیشان 
سیستم های  هستند،  سّنی مذهب  مردم  از  قابل توّجهی  درصد  که 
متداول بیمه قابلّیت استفاده ندارند. در این مناطق می بایست با ترویج 
راه حل های مبتنی بر تعاون و ایجاد بیمه ی اسالمی )تحت عنوان تکافل 
که در کشورهای سّنی مذهب نظیر عربستان، مالزی و اندونزی استفاده 
می شود( امکان پوشش بیمه را برای اقشار مختلف جامعه فراهم نمود. 

انجام مدل سازی های مختلف برای ارزیابی اثرات احتمالی سیالب ها 
با توجه به سناریوهای محتمل، کمک زیادی به تصمیم گیری جهت 
در  اقدامات کاهش ریسک  اجرای  برای  موردنیاز  اعتبارات  تخصیص 
مناطق در معرض خطر )با تمرکز بر مناطق پرجمعّیت( می کند. این 
اقدامات در مقایسه با سایر اقدامات پیشگیری چندان هزینه بَر نبوده و 
می توانند در کوتاه مّدت به اجرا گذاشته شوند. در همین رابطه، میزان 
تاثیر اجرای سیاست های کنترل و مهار آب )موّقت و دایم( با مدل سازی 
و انجام تحلیل های الزم، قابل تعیین خواهد بود. البته، این مطالعات 
می بایست با توجه به درخواست مسئوالت ذیربط در سطوح ملّی تا 
محلّی صورت گیرد تا اطمینان الزم از این که نتایج در برنامه های توسعه 
و تخصیص اعتبارات مورد استفاده قرار می گیرد، به نحوی حاصل شود. 

10- 4- 3-  در حوزه ی آمادگی

توسعه ی آگاهی عمومی و دانش همگانی در زمینه ی آمادگی در 
برابر مخاطرات طبیعی و چگونگی مقابله با پیامدهای آن با استفاده از 
تمامی امکانات موجود )رسانه ها، آموزش وپرورش، فضای مجازی و...( 
به عنوان یکی از اولویّت های حوزه ی آمادگی مطرح می باشد که می تواند 
با اعتبارات محدودی به انجام برسد. هم چنین، برگزاری منظم مانورهای 
مدیریّت بحران و تمرین های شبیه سازی شرایط بحران برای عموم مردم 
و هم چنین، دستگاه های متولّی مدیریّت واکنش اضطراری، نقش مهمی 
در ارتقای آمادگی آحاد مختلف جامعه برای مواجهه با پیامدهای بالیای 

طبیعی دارد.
توسعه ی برنامه های واکنش اضطراری و تعیین فضاها و راه های ایمن 
برای تخلیه ی امن در مناطق مستعد وقوع سیالب، موضوع مهم دیگری 
است که می بایست توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار 
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گیرد. به عنوان مثال، در شادگان استان خوزستان و هم چنین آق قال و 
گمیشان در استان گلستان به سبب وضعّیت توپوگرافی مسطح زمین، 
بسیاری از مردم ناچار شدند در پشت بام منازل برای حفاظت از خود 
در برابر جریان آب مستقر شوند و بدین ترتیب، خود را در معرض خطر 

فروریزش ساختمان در اثر سیالب قرار دادند.
از  آسیب دیده  مناطق  در  مردم  بین  سازمان یافته  مشارکت  نبود 
سیالب های اخیر مشکل دیگری بود که در این حوزه می بایست به آن 
پرداخته شود. هم چنین، وجود اقلّیت های قومی و مذهبی در استان های 
افغانستانی در استان  از سیالب )نظیر حضور پناهندگان  آسیب دیده 
گلستان(، ضرورت ارتقای فعالّیت های مشارکتی را آشکار می سازد. در 
این راستا، ایجاد تشکل های مدیریّت بحران محلّه محور به منظور انجام 
اقدامات الزم برای کاهش ریسک در سطوح محلّی پیش از رخداد بحران 
و هم چنین، ارائه ی خدمات مورد انتظار در زمان واکنش اضطراری و 
از  می توان  رابطه،  این  در  است.  برخوردار  زیادی  اهمّیت  از  بازسازی 
ظرفّیت برنامه ی ملّی »مدرسه ی ایمن – جامعه ی تاب آور« که در سطح 
این  در  نمود.  استفاده  اجرایی شود،  تا سال 1404  کشور می بایست 
برنامه، مدارس ایمن به عنوان پایگاه های محلّی مدیریّت بحران در سطح 
واحدهای همسایگی، جهت ایجاد شبکه ای به هم پیوسته برای ارتقای 
مشارکت در سطوح محلّی در زمینه ی کاهش ریسک و مدیریّت بحران 

ایفای نقش می کنند.  
استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای فرهنگ ایمنی در 
برابر بالیای طبیعی و بهبود تاب آوری در جامعه نیز از اهمّیت زیادی 
برخوردار است که این موضوع در سند سندای هم مورداشاره قرار داده 
شده است. در این راستا، توسعه و بهبود تعامل و همکاری بین جامعه ی 
علمی، فن آوری، بخش خصوصی، و دیگر ارکان متولّی امور و هم چنین 
سیاستگذاران مرتبط با این حوزه جهت تسهیل تعامالت علمی -راهبردی 
برای اتخاذ تصمیمات موثر برای کاهش ریسک بالیای طبیعی ضروری 

می باشد.
تخصیص منابع موردنیاز )انسانی، تجهیزاتی، ظرفّیت های پشتیبانی 
و...( به نهادهای دولتی و عمومی مرتبط با موضوع کاهش ریسک و 
مدیریّت بحران بالیای طبیعی )به خصوص، سازمان مدیریت بحران و 
جمعّیت هالل احمر و دفاتر استانی و محلّی آن ها(، یکی از فاکتورهای 

این حوزه در کشور  با  فعالّیت های مرتبط  اجرای موثر  تاثیرگذار در 
قابل توّجهی  اعتبارات مالی  قوانین فعلی،  بر اساس  می باشد. هرچند 
می بایست در حوزه ی کاهش ریسک بالیای طبیعی هزینه شود، ولی 
در عمل، بخش اندکی از اعتبارات قانونی مرتبط به موضوع پیشگیری 
و آمادگی تخصیص می یابد و بخش عمده ی آن در حوزه ی واکنش 

اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.

10- 4- 4-  واکنش اضطراری

واکنش  طرح های  نبود  که  شد  داده  نشان  قبل  بخش های  در 
به  موردنیاز  خدمات  ارائه ی  در  مشکالتی  ایجاد  باعث  اضطراری 
انجام  به منظور  بنابراین،  گردید.  سیالب  از  آسیب دیده  استان های 
اقدامات موثر در حوزه ی پاسخ به اثرات بالیای طبیعی، الزم است که 
برنامه های اقدامات اولّیه و برنامه های استاندارد عملیاتی که در آن ها 
نقش  و مسئولّیت  دستگاه ها و نهادهای مختلف برای ارائه ی خدمات 
قبل تا بعد از رخداد بحران به وضوح تعریف شده باشند،  موردنیازِ 

تدوین و نظام مند گردد.
ظرفّیت سازی در پرسنل سازمان مدیریت بحران کشور در سطوح 
ملّی، استانی تا محلّی و هم چنین، پرسنل شاغل در دستگاه های دولتی 
مرتبط با حوزه ی واکنش اضطراری )نظیر وزارت بهداشت(، نیروهای 
نظامی، هالل احمر، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی، 
بخش خصوصی و گروه های محلّه محور از دیگر اولویّت های این بخش 
می باشد که اجرای آن می تواند ظرفّیت های مقابله را بعد از رخداد 

بالیای طبیعی بهبود بخشد.
به منظور تسهیل انجام به موقع عملیات واکنش اضطراری به صورت 
موثر، الزم است تدوین طرح های مناسب در زمینه های جست وجو و 
نجات، امداد، توزیع اقالم، تخلیه و اسکان اضطراری، اطالع رسانی و 
ارتباطات و... مبتنی بر نیازهای زمان بحران به عنوان یک اولویّت در 

این بخش مورد توجه قرار گیرد.
چنان که پیش تر نیز ذکر شد، دسترسی به ماشین آالت، ابزارها 
و تجهیزات )نظیر ماشین آالت سنگین، پل های موّقت، و...( یکی از 
چالش های مقابله با پیامدهای سیالب در استان های تحت تاثیر این 
بحران بوده است. بنابراین، الزم است برنامه ها و فرایندهای تامین این 
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ماشین آالت و هم چنین سایر اقالم امدادی )نظیر چادر، پتو، ژنراتور 
برق، غذا و آب( پیشاپیش تدوین و اجرایی گردند. در این چارچوب، 
عقد قراردادهای مناسب با شرکت های خصوصی )پیمانکاران( و افراد 
ذیربط )نظیر مالکان وسایط نقلیه ی سنگین( به منظور ارائه ی خدمات 
مورد انتظار در زمان بحران، اهمّیت زیادی در ارائه ی به موقع خدمات 

در زمان رخداد مخاطرات طبیعی خواهد داشت.

10- 4- 5-  بازتوانی و بازسازی

یا  برنامه  اخیر،  سیالب  از  آسیب دیده  مناطق  از  یک  هیچ  در 
سیاست ازپیش تدوین شده ای برای انجام اقدامات بازسازی و بازتوانی 
در زمان بعد از رخداد بالیای طبیعی وجود نداشته است. بنابراین، الزم 
بازتوانی در سطح ملّی تدوین شده  است تا سیاست های بازسازی و 
و دستورالعمل های اجرایی مرتبط برای انجام بازسازی و بازتوانی در 
سطوح ملّی، استانی و محلّی تهیه گردند. در این برنامه ریزی ها الزم 
است به موضوعات تغییر اقلیم، ارتقای سازگاری و مسائل اجتماعی و 
اقتصادی در بازسازی و بازتوانی توجه الزم مبذول گردد. هم چنین، افراد 
آسیب دیده از سیالب می بایست در برنامه ریزی و انجام امور بازسازی 
تعلّق  احساس  به سکونت گاه خود  نسبت  تا  باشند  داشته  مشارکت 

بیش تری پیدا کنند. کلّیه ی برنامه ریزی ها و اقدامات بازسازی و بازتوانی 
می بایست مبتنی بر راهبردهای ساختن بهتر از قبل بوده و بر اساس 

مطالعات و مدل سازی ریسک های احتمالی تدوین گردند.
نیازهای بازتوانی و بازسازی

در این قسمت، اعتبارت موردنیاز برای انجام اقدامات بازسازی و 
بازتوانی بر اساس توضیحات ارائه شده ی بخش قبل ارائه می گردد. الزم 
به ذکر است که توصیه های ارائه شده در حوزه ی کاهش ریسک بالیای 
طبیعی برای هر سه استان مورد بررسی که از سیالب های اخیر آسیب  
دیده اند، قابل اجرا هستند، لیکن میزان تخصیص اعتبارات برای اجرای 
برنامه های بازتوانی و بازسازی می بایست متناسب با میزان صدمه ها 
به  الزم  هم چنین،  گردد.  تعیین  استان  هر  به  وارده  خسارت های  و 
توضیح است که هزینه های مرتبط با تعمیر یا بازسازی ساختمان های 
دولتی مرتبط با این حوزه و نیز جایگزینی وسایل نقلیه ی آسیب دیده 
یا مورداستفاده به صورت موّقت )نظیر خودروها و کامیون ها( پیش تر 
از محل اعتبارت دولتی مرتبط با مدیریّت بحران تامین شده است و 
بنابراین، در جدول های تعیین نیازهای بازسازی و بازتوانی مورد اشاره ی 

مجّدد قرار نگرفته اند.

جدول 10: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در کوتاه مّدت 

برنامه ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون میلیارد ریال

دالر

پیش بینی  و هشدار

جایگزینی تجهیزات آسیب دیده در ایستگاه های 
هواشناسی، توسعه و بهبود سامانه های پیش بینی و 

هشدار سریع 
فراهم نمودن امکان استفاده از ماهواره ی هواشناسی 

برای ارزیابی صدمه ها و پیش بینی وضع هوا
توسعه ی داده های سنجش از دور

2302.19
سازمان برنامه وبودجه، سازمان هواشناسی، سازمان 

مدیریت بحران کشور، سازمان فضایی، سازمان 
نقشه برداری

ارزیابی ریسک و پیشگیری

توسعه ی بانک های اّطالعاتی موردنیاز )شامل 
اّطالعات پایه، داده های بالیای طبیعی تاریخی و...( 

بازتعریف حریم ایمن ساخت وساز در اطراف 
رودخانه ها

ارزیابی و مدل سازی ریسک سیالب
بهبود مدیریّت منابع آب

3403.23
سازمان برنامه وبودجه، سازمان مدیریت بحران کشور، 
وزارتخانه های ذیربط و اداره های استانی و محلّی آن ها، 

سازمان هواشناسی، شهرداری ها

آمادگی

توسعه آگاهی و دانش همگانی 
استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای 
فرهنگ ایمنی در برابر سیالب در مناطق مستعد 

رخداد این بحران

1201.14
سازمان مدیریت بحران، هالل احمر، وزارتخانه های 

ذیربط )از سطوح ملّی تا محلّی(، شهرداری ها، صدا و 
سیما
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برنامه ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون میلیارد ریال

دالر

واکنش  اضطراری

تهیه برنامه های اقدامات اولّیه و دستورالعمل های 
استاندارد عملیاتی 

تدوین طرح های مناسب عملیاتی در حوزه ی واکنش 
اضطراری مبتنی بر شرایط محلّی

تامین اقالم امدادی موردنیاز

4304.09

هالل احمر، سازمان مدیریت بحران، دستگاه های عضو 
کارگروه های تخّصصی مدیریّت بحران و دفاتر استانی و 

محلّی آن ها، مراکز تحقیقاتی ذیربط

تدوین برنامه های بازسازی و بازتوانی بر اساس بازسازی و بازتوانی
سازمان مدیریت بحران، دانشگاه ها و موسسات 150.14ریسک های موجود در سطوح ملّی، استانی و محلّی

تحقیقاتی، استانداری ها، شهرداری ها

113510.79جمع

جدول 11: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در میان مّدت

برنامه ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

پیش بینی  و هشدار

جایگزینی تجهیزات آسیب دیده در ایستگاه های هواشناسی، توسعه و 
بهبود سامانه های پیش بینی و هشدار سریع 

فراهم نمودن امکان استفاده از ماهواره ی هواشناسی برای ارزیابی 
صدمه ها و پیش بینی وضع هوا

توسعه ی داده های سنجش از دور

2302.19
سازمان برنامه وبودجه، سازمان هواشناسی، 

سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان 
فضایی، سازمان نقشه برداری

ارزیابی ریسک و پیشگیری

توسعه ی بانک های اّطالعاتی موردنیاز )شامل اّطالعات پایه، داده های 
بالیای طبیعی تاریخی و...( 

بازتعریف حریم ایمن ساخت وساز در اطراف رودخانه ها
ارزیابی و مدل سازی ریسک سیالب

بهبود مدیریّت منابع آب

3403.23

سازمان برنامه وبودجه، سازمان مدیریت 
بحران کشور، وزارتخانه های ذیربط و 

اداره های استانی و محلّی آن ها، سازمان 
هواشناسی، شهرداری ها

آمادگی
توسعه آگاهی و دانش همگانی 

استفاده از دانش، نوآوری و آموزش جهت ارتقای فرهنگ ایمنی در 
برابر سیالب در مناطق مستعد رخداد این بحران

1201.14
سازمان مدیریت بحران، هالل احمر، 

وزارتخانه های ذیربط )از سطوح ملّی تا 
محلّی(، شهرداری ها، صدا و سیما

واکنش  اضطراری

تهیه برنامه های اقدامات اولّیه و دستورالعمل های استاندارد عملیاتی 
تدوین طرح های مناسب عملیاتی در حوزه ی واکنش اضطراری 

مبتنی بر شرایط محلّی
تامین اقالم امدادی موردنیاز

4304.09

هالل احمر، سازمان مدیریت بحران، 
دستگاه های عضو کارگروه های تخّصصی 
مدیریّت بحران و دفاتر استانی و محلّی 

آن ها، مراکز تحقیقاتی ذیربط

تدوین برنامه های بازسازی و بازتوانی بر اساس ریسک های موجود در بازسازی و بازتوانی
150.14سطوح ملّی، استانی و محلّی

سازمان مدیریت بحران، دانشگاه ها 
و موسسات تحقیقاتی، استانداری ها، 

شهرداری ها

113510.79جمع

جدول 12: نیازمندهای بازسازی و بازتوانی در بلندمّدت 

برنامه ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

توسعه ی ایستگاه های تخّصصی پایش و سنجش شرایط پیش بینی  و هشدار
1501.43آب وهوا

سازمان مدیریت بحران، وزارتخانه های 
ذیربط، سازمان هواشناسی، سازمان 

برنامه وبودجه

ارزیابی ریسک و پیشگیری

ایجاد مرکز پایش مخاطرات طبیعی 
تدوین و اجرای استاندارهای ساخت وساز سازگار و تاب آور 

در برابر سیل در مناطق مستعد رخداد این بحران
جابه جایی خانوارهای ساکن در زون های در معرض خطر 

سیالب

160015.21

سازمان مدیریت بحران، سازمان 
برنامه وبودجه، مراکز تحقیقاتی، 

وزارتخانه های ذیربط، استانداری ها، 
فرمانداری ها، شهرداری ها
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برنامه ی عملیاتیزیربخش
هزینه

سازمان مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه 6506.19اجرایی نمودن سیستم مناسب بیمهآمادگی
مرکزی، سازمان برنامه وبودجه

تامین ماشین آالت، تجهیزات و وسایل موردنیاز در زمان واکنش اضطراری
150014.26بحران )در سطح ملّی تا محلّی(

شهرداری ها، سازمان مدیریت بحران، 
هالل احمر، وزارت اقتصاد، وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان برنامه وبودجه، 

شهرداری ها، استانداری ها و فرمانداری ها

برنامه ریزی برای بازسازی و بازتوانی در مناطق آسیب دیده بازسازی و بازتوانی
2302.19از سیالب با رویکرد ساختن بهتر از قبل

سازمان برنامه وبودجه، شهرداری ها، سازمان 
مدیریت بحران، وزارت اقتصاد، وزارت راه 

و شهرسازی

413039.26جمع کل

جدول 13: خالصه ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در بازهای زمانی کوتاه مّدت تا بلندمّدت

زیربخش
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

2302.191201.141501.435004.75پیش بینی  و هشدار

3403.23140013.31160015.21334031.75ارزیابی ریسک و پیشگیری

1201.147507.136506.18152014.45آمادگی

4304.09850.81150014.26201519.16واکنش اضطراری

150.141301.242302.193753.57بازسازی و بازتوانی

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل

در جدول 14 سهم هر استان از اعتبار پیش بینی شده در این مطالعه نشان داده شده است. نسبت های درنظرگرفته شده با توجه به میزان صدمه ها 
و خسارت های وارده به استان های مختلف تعیین شده اند که به نحوی مشخص کننده ی نیاز استان های مختلف به اعتبارات بازسازی و بازتوانی 

خواهد بود.
جدول 14: خالصه ی نیازهای بازسازی و بازتوانی در بازه های زمانی کوتاه مّدت تا بلندمّدت برای استان های مختلف

استان
مجموعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

499.44.751093.410.401817.217.28341032.42لرستان

283.752.70621.255.911032.59.821937.518.42گلستان

351.853.35770.357.321280.312.172402.522.84خوزستان

113510.79248523.63413039.26775073.68جمع کل

10- 5-  روش شناسی ارزیابی

این بخش از گزارش توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان 
برنامه وبودجه و سازمان های ذیربط در استان های گلستان، لرستان و 
خوزستان تدوین شده است. تیم ارزیابی در این بخش، جلسات مختلفی 

با نهادهای ذیربط و دستگاه های متولّی این حوزه برگزار نمود تا  را 
ابتدا  در  بدین منظور،  نماید.  تحلیل  و  دریافت  را  موردنیاز  اّطالعات 
اّطالعات موردنیاز فهرست گردید و در قالب جدول هایی به صورت فایل 
اکسل در اختیار دستگاه های متولّی قرار داده شدند تا پس از تکمیل، 
در اختیار پژوهشگاه قرار گیرند. این اّطالعات مشتمل بر اّطالعات اولّیه 
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)پیش از رخداد سیل( و هم چنین، اثرات و پیامدهای رخداد سیالب 
در حوزه های مختلف مرتبط با موضوع کاهش ریسک بالیای طبیعی 
می باشد. توضیحات الزم در این خصوص در کارگاهی در اوایل تیرماه 
سال 1398 به نمایندگان استان های مذکور ارائه شد. اّطالعات دریافتی 
از استان ها نشان داد که وقوع سیالب باعث ایجاد صدمه های مستقیم و 
غیرمستقیم زیادی به بخش های زیرمجموعه ی حوزه ی کاهش ریسک 
بالیای طبیعی شده است که برخی از آن ها قابل کّمی سازی نبودند. 
هم چنین، در فرایند انجام کار مشخص شد که بسیاری از اّطالعات 
اساسی به صورت صحیح و کامل بعد از رخداد سیالب گردآوری نشده اند. 
نبودند.  قابل دسترس  مختلف  به دالیل  اّطالعات  از  برخی  هم چنین، 

اّطالعات  بر  عالوه  شد  تالش  گزارش  این  تدوین  به منظور  بنابراین، 
دریافتی از استان ها، از اّطالعات مسئوالن سازمان مدیریت بحران کشور 
و هم چنین، گزارش های موثق منتشرشده در منابع مختلف نیز استفاده 
شود. هم چنین، در کارگاه های برگزار شده توسط سازمان برنامه وبودجه، 
استان های  از  به صورت شفاهی  اّطالعاتی توسط دستگاه های مرتبط 

آسیب دیده اخذ گردید که در این گزارش ملحوظ شده اند.
در نهایت، گزارش ارزیابی نیازهای بعد از بالیای طبیعی در حوزه ی 
کاهش ریسک بالیای طبیعی بر اساس این اّطالعات جمع بندی گردید و 
راهکارهایی برای بازسازی و بازتوانی با توجه به تجربه های موفق جهانی و 
نیازهای احصا شده ارائه شد تا در بازه های زمانی کوتاه مّدت تا بلندمّدت 

به اجرا گذاشته شوند.
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11- محیط زیست

11- 1-   خالصه
در اواخر سال 1397 و ابتدای سال 1398، در سه استان لرستان، 
خوزستان و گلستان یکی از مخّرب ترین انواع بالیای طبیعی، یعنی سیل 
و آب گرفتگی رخ داد. متاسفانه، در اثر این سیالب در استان لرستان 
حدود 618000 هکتار از زمین های مراتع و جنگل ها صدمه دیدند. 
متعاقب این سیالب، زمین لغزش های ایجادشده 70 چشمه ی آبشخور 
طبیعی و دست ساخت و 250 کیلومتر راه ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریّت اداره ی محیط زیست متحّمل صدمه های زیادی شدند. عالوه 
بر ساختمان اداره ی کل، ساختمان های محیط بانی و اداره های محیط 
زیست، زیرساخت های موجود )نظیر 11 پل ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریّت و 3 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان های دلفان 
دیدند. هم چنین،  اثر سیالب صدمه  در  نیز  پُلدختر(  و  و کوهدشت 
وارد  پُلدختر  شهر  پسماندهای  دفع  محل  به  مستقیمی  صدمه های 
گردید. در استان گلستان 500 هکتار از زمین های پارک ملّی گلستان 
از این صدمه ها شامل تخریب راه های موجود در  صدمه دید. برخی 
مناطق جنگلی )در حدود 100 کیلومتر( به دلیل زمین لغزش، تخریب 
پرچین های حفاظتی محیط بانی ها به طول 5000 متر، تخریب کامل 
دو واحد کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب آبشخورهای 
حیات وحش می باشند. عالوه بر این، در سایر مناطق حفاظت شده ی 

استان نیز 25 چشمه در قسمت های مختلف تخریب شدند. 
در بعضی از شهرهای استان خوزستان بخش هایی از محل دفن 
پسماندهای شهری کامال زیر آب رفت، نشت شیرابه در حوالی پارک 
تبعات زیست محیطی مختلفی  ِدز  ملّی و منطقه ی حفاظت شده ی 
برجای گذاشت. به دلیل وجود مراکز تخلیه و انباشت زباله های روستایی، 
نتیجه،  ِدز و در  به جنگل و رودخانه ی  زباله ها  انتقال  باعث  سیالب 
انتقال آلودگی به این مناطق گردید. عالوه بر این، در مجاورت دروازه ی 
ورودی منطقه ی آزاد اروند و هم چنین در رودخانه ی کارون در نزدیکی 

روستای سلمانه، لکه ی نفتی در اثر آب گرفتگی منطقه ی تخلیه ی مالچ 
نفتی به وجود آمد که باعث آلودگی رودخانه ی کارون و ورودی تاالب 
شادگان از نهر سلمانه گردید. البته، این مشکل بالفاصله از سوی پرسنل 
خطوط لوله ی نفت برطرف شد و لکه ی نفتی تا حدودی پاک سازی 
گردید. هم چنین، سرریز پساب حاصل از کارکرد دکل نفتی در برخی 
پساب  آمدن  باال  و  زیاد  بارندگی های  به دلیل  از شهرهای خوزستان 
انتشار  موجب  حفاری  دکل های  این  حوضچه های  در  نگهداری شده 
آلودگی در زمین های کشاورزی، آب های سطحی و آب های زیرزمینی و 

مشکالت زیست محیطی گردید. 
عالوه بر این، به دلیل تخریب بسیاری از سیستم های آبخیزداری، 
حجم زیادی از خاک مناطق تحت تاثیر سیالب شسته شد و به سمت 
سیالب ها  این  اثر  در  کرد.  پیدا  جریان  پَست  و  پایین دست  مناطق 
هم چنین، در مّدت زمانی کوتاه خانه ها و تاسیسات صنعتی بسیاری 
تحت تاثیر قرار گرفتند )برخی به مّدت چند روز زیر آب بودند( که این 
امر سبب ایجاد حجم زیادی آوار گردید. به خصوص، در بخش هایی که 
ساختمان ها به طور کامل یا جزئی فرو ریختند، پشته هایی از آوارهای 
مخلوط با پسماند روی هم انباشه شد. عالوه بر آوارهای ناشی از تخریب 
ساختمان ها، آب گرفتگی در مناطق شهری )نظیر آق قال و گمیشان در 
گلستان و پُلدختر و معموالن در لرستان( باعث رسوب گل والی در 
سطح شهر گردید. نکته ی حائز اهمّیت دیگر نیز چالش دفع پسماندهای 
شهری بعد از رخداد بحران در این سه استان بود که مدیریّت سیالب را 

با مشکالت مضاعفی مواجه کرد.
در کل، اکثر صدمه های زیست محیطی در زیربخش های رودخانه ها، 
صدمه های   1 جدول  بودند.  جانوری  گونه های  و  تاالب ها  جنگل ها، 
زیست محیطی مربوط به منابع طبیعی عمومی در سه استان متاثر را 
نشان می دهد. هزینه های این صدمه ها بر اساس نظرات متخّصصان 
محیط زیست ارزیابی شده و روش تخمین در قسمت روش شناسی 

توضیح داده شده است. 
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جدول1: کل صدمه های زیست محیطی در سه استان 

جمع کل صدمه هااستان

میلیون دالرمیلیارد ریال

1499.114.252لرستان

134.51.279خوزستان

59.90.570گلستان

1693.516.101جمع کل

در این مرحله، خسارت های زیست محیطی مشاهده شده که شامل 
می باشند،  زیستی  تنّوع  و  اکوسیستم  از  موردانتظار  منافع  کاهش 
اندازه گیری نشده است. در این سیالب اغلب بخش های افق باالیی سطح 
زمین که خاکی متخلخل و سرشار از مواد غذایی هوموس )سطحی و 
ارگانیک( می باشد، شسته شدند. در اثر این صدمه هم چنین پتانسیل 
جذب روان آب در سیالب های آتی و هم چنین نرخ زادآوری گونه های 
جنگلی و مرتعی بومی کاهش خواهد یافت. عالوه بر این، به دلیل تخریب 
آبراهه های  در  جریان  شّدت  طغیان،  شّدت  و  آبخیزداری  سازه های 
طبیعی سرعت گرفته که منجر به ریشه کن شدن تعدادی از درختان 
ارزشمند و سایر گونه های گیاهی شد. با تخریب این درختان عالوه بر 
از بین رفتن زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد 
غذایی بسیاری از حیات وحش نیز از بین رفته است. از طرف دیگر، ورود 
حجم زیاد گل والی به تاالب ها )نظیر تاالب های بیشه ی داالن، شور و 
دورود( منجر به ازبین رفتن کارایی این تاالب ها در مهار سیالب های آتی 
شد. فزونی آب در برخی از مناطق باعث رشد بی رویه ی برخی از گیاهان 
خاص شد که این مساله احتمال آتش سوزی،  به خصوص در فصول گرم 

را افزایش می دهند. 
سیل  این  اثرات  بازتوانی  نیازهای  پوشش  به منظور  کل،  در 
 1489 هزینه ی  زباله ها،  مدیریّت  و  آوار  پاک سازی  زیست محیطی، 

میلیارد ریال )14.156 میلیون دالر( تخمین زده شده است. 

11- 2-   بررسی اّطالعات پایه
بر طبق اّطالعات دریافت شده از اداره های منابع طبیعی و محیط 
زیست استان لرستان، مساحت کل منابع طبیعی این استان اعم از 
جنگل و مرتع 2101671 هکتار است که از این مقدار 884357 هکتار 

به مراتع و 1217314 هکتار به جنگل ها اختصاص دارد و از کل منابع 

طبیعی استان حدود 451 هزار هکتار جزو مناطق تحت مدیریّت و 
جنگل های  می باشند.  حساس  زیستگاه های  و  ممنوع  صید  و  شکار 
استان همانند یک نوار و هم راستا با جهت رشته کوه زاگرس از جنوب 
غرب به طرف مرکز استان شروع شده و تا مناطق شمال غربی امتداد 
گونه ی  لرستان  استان  جنگل های  شاخص  و  گونه  مهم ترین  دارند. 
بلوط ایرانی می باشد که کمابیش بیش از 60 درصد جنگل های استان 
لرستان را شامل می شود. سایر گونه های جنگلی عبارتند از دارمازو، 
کیکم، بنه، گلخونک، ارژن، بادامک، تنگرس، آلبالوی وحشی، گالبی 
وحشی، زالزالک و  غیره که به صورت همراه با گونه ی بلوط و یا به صورت 
تیپ های مجزا جنگل های استان را تشکیل می دهند. مناطق تحت 
حفاظت محیط زیست در استان لرستان شامل اثر طبیعی ملّی غار 
با مساحت 4 هکتار، پناهگاه حیات وحش  ماهی کور در محدوده ای 
با  لرستان  پناهگاه حیات وحش سمندر  با 25683 هکتار،  سفیدکوه 
هکتار،   81010 با  اُشُترانکوه  حفاظت شده ی  منطقه ی  هکتار،   891
منطقه ی حفاظت شده ی سفیدکوه با 70031 هکتار، منطقه ی شکار و 
صید ممنوع تاالب های پُلدختر با 18144 هکتار، منطقه ی شکار و صید 
ممنوع قالیکوه الیگودرز با 113654 هکتار، منطقه ی شکار و صید ممنوع 
گرین الشتر با 59750 هکتار، منطقه ی شکار و صید ممنوع چهارشاخ 
نورآباد با 13900 هکتار، منطقه ی شکار و صید ممنوع هشتادپهلو با 
18500 هکتار، زیستگاه سمندر لرستانی )شادبکوه( با 24313 هکتار، 
تاالب بیشه   داالن بروجرد با 1560 هکتار و تاالب تنوردر دورود با 3689 
هکتار می باشند که در این مناطق حدود 358 گونه ی جانوری و 1750 

گونه ی گیاهی شناسایی شده است. 



سیالب های 1398، ایران

182

استان خوزستان در منطقه ی گرم و خشک جنوب کشور واقع شده 
است که حدود 200 کیلومتر مرز آبی مستقیم با خلیج فارس دارد. 
اغلب شهرهای جلگه ی خوزستان در محاصره ی بیابان ها و شوره زارها 
پدیده ی  تاثیر  تحت  گاهی  نیز  این شهرها  از  برخی  احاطه شده اند. 
گردوغبار هستند که با توجه به جهت و الگوی باد و وجود صحاری 
گسترده در کشورهای هم جوار، از دیرباز تاکنون با این پدیده مواجه 
بوده اند. به همین دلیل، در حال حاضر، 21 ایستگاه پایش کیفّیت هوا در 
سطح استان وجود دارد. عالوه بر این، 5 ایستگاه سنجش آلودگی هوا 
متعلّق به واحدهای صنعتی نیز فعال می باشد. عالوه بر این، در سال های 
اخیر به دلیل بروز خشکسالی های ممتد، بهره برداری های غیراصولی از 
منابع آب زیرزمینی به منظور آبیاری مزارع تشدید شده است. تاالب 
بین المللی و پناهگاه حیات وحش شادگان با مساحتی قریب به 530 
در  تنها  نه  زیستگاه های حیات وحش،  مهم ترین  از  یکی  هزار هکتار 
خوزستان، بلکه در ایران محسوب می گردد. این تاالب به عنوان مامن 
بسیار مناسبی برای پرندگان بومی و مهاجر در خطر انقراض نظیر اردک 
مرمری، پلیکان پاخاکستری، حواصیل بزرگ، حواصیل زرد، حواصیل 
هندی، بوتیمار کوچک، اردک سرسیاه، اردک بلوطی و عقاب شاهی 
محسوب می شود. گونه های جانوری موجود در استان خوزستان شامل 
58 گونه پستاندار، 285 گونه پرنده، 75 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست 
و 57 گونه ماهی می باشند. هم چنین، 950 گونه گیاهی نیز در این 
استان وجود دارد. در استان خوزستان، در مجموع، 695427 هکتار از 
اراضی تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظتی تحت مدیریّت سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار دارد. هم چنین، 32870 هکتار از اراضی 
تحت عنوان منطقه ی شکار ممنوع و 425440 هکتار از پهنه های آبی 
تحت عنوان تاالب تحت مدیریّت سازمان حفاظت محیط زیست قرار 
دارند. مهم ترین اثر طبیعی ملّی خوزستان آبشار شوی با مساحتی حدود 
50 هکتار است. هم چنین، پارک ملّی ِدز با 6127 هکتار و پارک ملّی 
کرخه با 6116 هکتار از مهم ترین پارک های ملّی خوزستان می باشند. 

طبق اّطالعات موجود، در استان خوزستان روزانه حدود 3600 تُن 
پسماند شهری تولید می شود که حدود 1000 تن از این مقدار اختصاص 
به شهر اهواز دارد.  %35 شهرهای استان فاقد مجوز زیست محیطی برای 

دفع پسماند شهری بوده و از بین شهرهای دارای مجوز زیست محیطی 
نیز به رغم وجود محل دفع مصّوب، حدود 10% پسماندها در مکان های 

غیرمجاز تخلیه می گردند.
مناسب  شرایط  به  توجه  با  گیاهی  پوشش  گلستان  استان  در 
آب وهوایی و حاصلخیزی خاک بسیار متنّوع است. در این استان حدود 
6 پارک طبیعی، انواع مختلف درختان جنگلی، درختچه ها، گونه های 
گلستان  ملّی  پارک  دارد.  وجود  دارویی  گیاهان  و  گیاهی  مختلف 
)جنگل گلستان( منطقه ی حفاظت شده در شرق استان گلستان 
محسوب  ایران  در  ثبت شده  ملّی  پارک  قدیمی ترین  هم چنین،  و 
می گردد. حدود 1350 گونه ی گیاهی و 358 گونه حیات وحش شامل 
نیمی از پستانداران ایران )مانند پلنگ، خرس قهوه ای، گرگ، وشق، 
مرال( در این پارک ملّی شناخته شده است. به همین دلیل، این پارک 
ملّی به عنوان یکی از 50 ذخیره گاه زیست محیطی کره ی زمین در 
فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. سه تاالب بین المللی 
)آالگل، آلماگل و آجی گل( نیز از سال 1975 در کنوانسیون رامسر 
به ثبت رسیده و با مساحت 1400 هکتار تحت حفاظت سازمان 
محیط زیست قرار دارند. هم چنین تاالب گمیشان، یکی از مهم ترین 
تاالب های استان گلستان، در سال 2001 به عنوان تاالب بین المللی 
در کنوانسیون جهانی حفاظت از تاالب ها )رامسر 1971( در دسته ی 

تاالب های لب شور ثبت گردیده است.

11- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
با بررسی اّطالعات پایه ی موجود در سه استان لرستان، خوزستان 
به  وارده  بعد، وضعّیت صدمه ها و خسارت های  و گلستان، در گام 
زیربخش های زیست محیطی مورد بررسی قرار داده شده است که 

نتایج در قالب جدول 2 ارائه خواهد شد.
بررسی صدمه ها 

از دستگاه های اجرایی  اّطالعات و گزارشات دریافتی  بر اساس 
مرتبط، عدم اجرای کامل عملیات آبخیزداری، تغییر کاربری گسترده ی 
اراضی منابع طبیعی به کشاورزی )عمدتاً دیم( و در نتیجه، حذف 
پوشش گیاهی طبیعی منطقه، کمبود پوشش گیاهی )مراتع(، َچرای 
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دام بیش از ظرفّیت مرتع، تجاوز به حریم رودخانه و ساخت وساز در 
حریم و بستر رودخانه از عوامل مهم در افزایش آسیب سیالب در سه 

استان آسیب دیده می باشند.
 صدمه های سیل در لرستان سبب جابه جایی 299 میلیون متر 
مکعب خاک در اثر زمین لغزش در محدوده ای به مساحت 207000 
هکتار از زمین های استان گردید. هم چنین، به 70 چشمه آبشخور 
طبیعی و دست ساخت و 250 کیلومتر راه ارتباطی در مناطق تحت 
بر  وارد شد. عالوه  زیادی  اداره ی محیط زیست صدمه ها  مدیریّت 
ساختمان اداره ی کل، ساختمان های محیط بانی و اداره ها ی محیط 
زیست، زیرساخت های موجود )نظیر 11 پل ارتباطی در مناطق تحت 
مدیریّت و 3 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرستان های دلفان 
و کوهدشت و پُلدختر(، نیز در اثر سیالب آسیب دیدند. هم چنین، 
صدمه ها مستقیمی به محل دفع پسماندهای شهر پُلدختر وارد گردید. 
در استان خوزستان سیالب باعث احیای تاالب های هورالعظیم، 
شادگان و بامدژ گردید. تنها صدمه به تاالب ها مربوط به ساختمان های 
بازدید تاالب بود. البته، در بعضی از شهرهای این استان بخش هایی 
از محل دفن پسماندهای شهری کامال زیر آب رفت و مابقی نیز دچار 
آب گرفتگی به صورت جزیی تا بخشی شدند. متاسفانه، به رغم احداث 
تبعات زیست محیطی مختلفی  سیل بند، نشت شیرابه رخ داد که 
برجای گذاشت. در حوالی پارک ملّی و منطقه ی حفاظت شده دز، 
به دلیل وجود مراکز تخلیه و انباشت زباله های روستایی، سیالب باعث 
انتقال زباله ها به جنگل و رودخانه دز و در نتیجه انتقال آلودگی به 

این مناطق گردید. عالوه بر این، در مجاورت دروازه ورودی منطقه 
آزاد اروند و هم چنین در رودخانه کارون در نزدیکی روستای سلمانه، 
لکه ی نفتی در اثر آب گرفتگی منطقه ی تخلیه ی مالچ نفتی به وجود 
آمد که باعث آلودگی رودخانه ی کارون و ورودی تاالب شادگان از 
نهر سلمانه گردید. البته، این مشکل بالفاصله از سوی پرسنل خطوط 
لوله ی نفت، برطرف شد و لکه ی نفتی تا حدودی پاک سازی گردید. 
از  هم چنین، سرریز پساب حاصل از کارکرد دکل نفتی در برخی 
پساب  آمدن  باال  و  زیاد  بارندگی های  به دلیل  خوزستان  شهرهای 
نگهداری شده در حوضچه های این دکل های حفاری موجب انتشار 
آلودگی در زمین های کشاورزی، آب های سطحی و آب های زیرزمینی 

و مشکالت زیست محیطی گردید. 
در استان گلستان 500 هکتار از زمین های پارک ملّی گلستان 
صدمه دید. برخی از این صدمه ها شامل تخریب راه های موجود در 
مناطق جنگلی )در حدود 100 کیلومتر( به دلیل زمین لغزش، تخریب 
تخریب  متر،   5000 به طول  محیط بانی ها  حفاظتی  پرچین های 
کامل دو واحد کانکس حفاظتی در سطح مناطق پارک و تخریب 
آبشخورهای حیات وحش به حجم 320 متر مکعب می باشند. عالوه 
بر این، در سایر مناطق حفاظت شده ی استان نیز 160 متر مکعب 
آبشخورهای حیات وحش و 25 چشمه در قسمت های مختلف تخریب 
شدند. جدول 2 صدمه های زیست محیطی و هزینه ی مربوط به هریک 

از زیربخش ها را در سه استان متاثر را نشان می دهد.
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جدول2: صدمه های زیست محیطی در استان های لرستان، خوزستان و گلستان

زیربخش

صدمه های استانی

لرستان
)میلیارد ریال(

خوزستان
)میلیارد ریال(

گلستان
)میلیارد ریال(

جمع کل اثرات

میلیون دالرمیلیارد ریال

162.41.544بدون اّطالعات101.960.5جنگل

116.30.155بدون اّطالعات15.3مرتع

14.40.137بدون اّطالعات14.4بدون اّطالعاتدشت

2.50.024بدون اّطالعاتبدون اّطالعات2.5تپه

5.812.5422.30.212گونه ی گیاهی

34.5122066.50.632گونه ی جانوری

10200.190بدون اّطالعات10آب راکد

99.50.946بدون اّطالعات6633.5تاالب

10.010بدون اّطالعاتبدون اّطالعات1دریاچه

903.58.590بدون اّطالعاتبدون اّطالعات903.5رودخانه

3.90.037بدون اّطالعاتبدون اّطالعات3.9حوزه ی آبخیز

50.048بدون اّطالعاتبدون اّطالعات5ایستگاه پایش هوا

3.51.624.5300.285پارک جنگلی

30.029بدون اّطالعاتبدون اّطالعات3آبشار

3433.261بدون اّطالعاتبدون اّطالعات343آوار

0.20.002بدون اّطالعاتبدون اّطالعات0.2پسماند

1499.1134.559.91693.516.101جمع کل

خسارت ها
در این سیالب اغلب بخش های افق باالیی سطح زمین که خاکی 
سطحی(  و  )ارگانیک  هوموس  غذایی  مواد  از  سرشار  و  متخلخل 
می باشد، شسته شدند. در اثر این صدمه، هم چنین پتانسیل جذب 
روان آب در سیالب های آتی و هم چنین نرخ زادآوری گونه های جنگلی 
این، به دلیل تخریب  بر  و مرتعی بومی کاهش خواهد یافت. عالوه 
آبراهه های  در  و شّدت طغیان، شّدت جریان  آبخیزداری  سازه های 
طبیعی سرعت گرفته که منجر به ریشه کن شدن تعدادی از درختان 
ارزشمند و سایر گونه های گیاهی شد. با تخریب این درختان عالوه بر 
از بین رفتن زیستگاه بسیاری از حیوانات وحش )نظیر سنجاب(، مواد 
غذایی بسیاری از حیات وحش نیز از بین رفته است. از طرفی دیگر، 
ورود حجم زیاد گل والی به تاالب ها )نظیر تاالب های بیشه داالن، شور 
و دورود( منجر به از بین رفتن کارایی این تاالب ها در جلوگیری از 

سیالب های آتی شد. 

از  برخی  بی رویه ی  رشد  باعث  مناطق  از  برخی  در  آب  فزونی 
به خصوص  آتش سوزی ،  احتمال  مساله  این  که  شد  خاص  گیاهان 
در فصول گرم را افزایش می دهند. عالوه بر این، تجمع آب راکد در 
مناطق روستایی )نظیر روستای چاله( و وارد شدن فاضالب به این 
آب ها و هم چنین، ورود فاضالب دامی به برخی از رودخانه های منطقه، 
عالوه بر آلودگی آب و شیوع بیماری، می تواند زیستگاه آبزیان و مکان 
تخم ریزی ماهیان بومی را تهدید نماید. تصفیه ی این آلودگی ها و 
ضدعفونی کردن منطقه ی آسیب دیده، بار مالی قابل توّجهی خواهد 
داشت که توسط سیالب تحمیل شده است. به عالوه، در این مناطق 
اسکان اضطراری پناه جویان و فعالّیت های عظیم امدادگران باعث ایجاد 
حجم زیادی پسماند شد که نیازمند تخصیص اعتبار برای مدیریّت و 

انتقال آن می باشد. 
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پیامدهای اجتماعی صدمه ها و خسارت ها
صدمه ها  زیست،  محیط  مبحث  بودن  میان بخشی  به  توجه  با 
اجتماعی  پیامدهای  زیست،  محیط  بخش  به  وارده  خسارت های  و 
غیرمستقیم زیادی برای ساکنان محلّی در سه استان متاثر از سیالب، 
در پی خواهد داشت. به عنوان نمونه، در بخش معیشت، صدمه های 
ناشی از حذف مشاغل وابسته به آب و خاک منجر به کاهش درآمد 
اهالی مناطق آسیب دیده خواهد شد. از پیامدهای اجتماعی در بخش 
محیط زیست نیز می توان به امکان تخریب منابع جنگلی و مرتعی 
توسط مردم محلّی برای ایجاد درآمد، احتمال صدمه های متعّدد به 
اکوسیستم منابع طبیعی به علّت آسیب به زیستگاه های پرندگان وحشی 
مهاجر و کاهش دسترسی به خاک حاصلخیز اشاره کرد. عالوه بر این، 
در بخش انرژی به دلیل کاهش درآمد و مشکالت دسترسی به انرژی 
موردنیاز )نظیر نفت، گاز و برق( این امکان وجود دارد که اهالی با قطع 
درختان، درصدد تامین سوخت برای ایجاد گرمایش و پخت وپز برآیند. 
به این ترتیب، عالوه بر نابودی جنگل ها، آلودگی های زیست محیطی نیز 
در پی خواهد بود. عالوه بر موارد فوق، صدمه ها و خسارت های وارده به 

بخش زیست محیطی پیامدهای زیر را نیز به همراه خواهد داشت: 

y  احتمال انقراض گونه های ارزشمند گیاهان و جانوران بومی
)نظیر گوزن زرد ایرانی(؛

y  انتشار آلودگی و به خطر افتادن سالمت و بهداشت عمومی
افراد بومی و هم چنین، سالمت حیات وحش به دلیل وجود 
آب های راکد ایجادشده بعد از سیالب )نظیر رشد بی رویه ی 
استان  به شهرستان های  این حشرات  و هجوم  جیرجیرک 

خوزستان(؛

y  ورود حجم قابل توّجهی از رسوبات ناشی از فرسایش خاک به
رودخانه ها )نظیر کارون، ِدز و کرخه( و افزایش رسوب گذاری 
و  تاالب ها  در  رسوب گذاری  افزایش  آن،  تبِع  به  و  رودخانه 

پرشدن آن ها با رسوبات و کاهش حجم مفید تاالب ها.

y  پارک های طبیعی، مردم بهسازی وضعّیت  در صورت عدم 
محلّی مکان های تفریح خود را از دست خواهند داد.

11- 4-  نیازها و راهبردهای بازتوانی
از رخداد سیالب در بخش محیط  نیازهای بعد  به منظور تعیین 
اولّیه  ارزیابی های  اساس  بر  بازتوانی  اولویّت های  و  اهداف  زیست، 
مشخص شده است. عالوه بر این، اقدامات بازسازی و بازتوانی برای حل 
چالش های زیست محیطی ایجادشده بر اساس برنامه ی بازسازی تاب آور 
کوتاه مّدت،  مقطع  برای سه   )BBB( گذشته،  از  بهتر  برای ساختن 

میان مّدت و بلندمّدت پیشنهاد شده است.
الزم به ذکر است که گستردگی خسارت های ناشی از سیالب های 
اواخر سال 1397 و اوایل سال 1398 بار دیگر نشان داد که چطور عدم 
توجه به عوامل محیط زیستی، زمینه ای برای ُرخداد بالیای طبیعی 
فراهم می کند که می تواند باعث صدمه  و خسارت  در بخش های مختلف 
گردد. بنابراین، این سیالب، می تواند به عنوان فرصتی چشمگیر برای 
توسعه ی راهکارهای بازسازی و انجام اقدامات عملی برای ممانعت از 

تخریب محیط زیست در نظر گرفته شود. 
به منظور بازسازی بهتر از گذشته در بخش محیط زیست در گام اول 
الزم است با ایجاد مشاغلی نظیر الی روبی و خارج کردن مصالح و زباله ها 
از سواحل و مسیر رودخانه ها توسط افراد محلّی، ضمن پاک سازی محیط 
زیست، امکان تداوم جریان طبیعی رودخانه ها را فراهم نمود. هم چنین، 
به  می تواند  گردآوری شده  زباله های  و  مصالح  بازیافت  و  جمع آوری 
وضعّیت مالی اهالی در بخش معیشت کمک نماید. هم چنین، در بخش 
انرژی در صورت امکان تالش شود تاجای ممکن انرژی های فسیلی با 
انرژی های نوین نظیر خورشید و باد )متناسب با اقلیم منطقه( جایگزین 
شوند تا سبب بهبود وضعّیت محیط زیست به حالت بهتر از قبل از 
بحران شوند. البته، استفاده از انرژی خورشیدی و باد نیز در برخی مواقع 
پیامدهای زیست محیطی زیادی دارد و به همین دلیل، انجام مطالعات 

الزم پیش از اجرای هر طرحی توصیه می شود.
در بخش کاهش ریسک بالیای طبیعی نیز الزم است طرح های 
الزم برای پیشگیری از رخداد سیالب های آتی با انجام طرح هایی نظیر 
جنگل کاری، احداث سازه های محافظ در منابع طبیعی و مواردی از 
این قبیل به اجرا گذاشته شوند تا مانع از رخداد بالیای طبیعی مشابه 
در آینده شوند. البته این امر نیازمند انجام مطالعات ارزیابی ریسک در 
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بخش محیط زیست می باشد و می بایست ریسک منطقه برای سیل 
با دوره های بازگشت مختلف ارزیابی گردد تا متناسب با بودجه های 
تعلّق گرفته، برنامه های کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت برای دوره های 

بازگشت مختلف ارائه شود. 
گیران  تصمیم  بین  تعامالت الزم  است  آمادگی الزم  در حوزه ی 
دولتی و مردم ایجاد گردد و آموزش های الزم در خصوص اهمّیت حفظ 
محیط زیست در جلوگیری از رخداد بالیای طبیعی به مردم ارائه شود. 
شغلی  فرصت های  ایجاد  برای  الزم  برنامه های  می بایست  هم چنین، 
جدید برای ساکنان در محدوده جنگل ها ایجاد شود. به عنوان مثال، 
استفاده از ظرفّیت گردشگری در محوطه های جنگلی می تواند عالوه بر 
کمک به رونق کسب وکار در سطح محلّی، سبب شود تا مردم در حفظ 

و حراست از این سرمایه ی ملّی کوشاتر باشند.
سرانجام در حوزه واکنش اضطراری نیز می بایست طرح های الزم 
برای مقابله با پیامدهای سیالب در حوزه ی محیط زیست تدوین و 
در  ارزشمند  جانوران  و  گیاهان  از  حفاظت  شوند.  گذاشته  اجرا  به 
شرایط بحران، جلوگیری از رخداد مخاطرات ثانویه )نظیر آتش سوزی(، 
سازمان دهی گروه های مردمی مدیریّت بحران و تقسیم وظایف بین مردم 
و دستگاه های اجرایی و تدوین دستورالعمل های الزم برای بخش های 
مختلف مرتبط با این حوزه، از جمله ی اقداماتی است که می بایست در 
حوزه ی واکنش اضطراری به انجام برسد. در بخش بازتوانی و بازسازی 

از گذشته مورد توجه مسئوالن  بهتر  نیز می بایست رویکرد ساختن 
سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی محلّی قرار گیرد.

در  بازتوانی  و  بازسازی  برای  متعّددی  راهکارهای  ترتیب،  بدین 
حوزه ی محیط زیست وجود دارد که می بایست از لحاظ اهمّیت و فوریت 
و منابع موجود اولویّت بندی و اجرایی گردند. برخی از این راهکارها با 
اولویّت های طبقه بندی شده به تفکیک استان ها در جدول های 3 تا 5 

ارائه شده اند. برخی از این راهکارهای به شرح زیر می باشند:
از آلودگی محتمل  - پایش روزانه ی رودخانه ها جهت جلوگیری 

منابع آبی؛
- حذف زهکش های تخلیه ی آب در تاالب ها و احیای آن ها با توجه 

به شرایط طبیعی ایجاد شده؛
- جلوگیری از چرای زودرس دام عشایر در مناطق تحت مدیریّت با 
توجه به تاخیر رشد گیاهان در سال جاری که در غیراین صورت تخریب 
جّدی به بافت و ساختمان خاک و پوشش مناطق وارد آمده و می تواند 

منجر به افزایش خطر رخداد سیل های آتی شود؛
- حذف باغات در بستر شریان های تغذیه کننده تاالب ها؛

- تعیین حرائم هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تاالب ها؛
- اجرای پروژه های گردشگری سازگار با محیط زیست و جایگزینی 
معیشت های تاالبی به جای اشتغال های آسیب رسان و مخّرب طبیعت.
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جدول 3: نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت )0 تا 18 ماه(

برنامه ی اقدامزیرگروه
موسسه ی مسئولهزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

تنّوع زیستی

60.057پایش روزانه ی رودخانه ها جهت جلوگیری از آلودگی محتمل منابع آبی

سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری، سازمان دامپزشکی،

سازمان حفاظت از محیط 
زیست، سازمان برنامه وبودجه، 

وزارت جهاد کشاورزی

واکسیناسیون دام و طیور برای جلوگیری از انتشار بیماری های مشترک 
80.076به حیات وحش و گونه های مهاجر در مناطق مجاور این زیستگاه ها

کمک به تامین ماسک تنفسی برای اهالی روستاهای آسیب دیده از 
سیالب با توجه به خطر ایجاد گردوغبار ناشی از گل والی خشک شده و 

منتشر شده در مناطق تحت تاثیر سیالب
30.029

50.048پیشگیری و کنترل وقوع آتش سوزی در مناطق مستعد در فصول خشک

40.038خاک پوشانی و تثبیت ریشه درختانی که ریشه آن ها از خاک خارج شده

60.057تامین منابع آب و غذا برای حیات وحش و تیمار حیات وحش آسیب دیده

30.029کنترل آالینده های نشت کرده به زیستگاه ها و مناطق حساس

بازسازی و استانداردسازی ابنیه و زیرساخت های مراکز محیط بانی 
40.038آسیب دیده در سیل

80.076جلوگیری از َچرای زودرس دام

آوار
پاک سازی زیستگاه های حیات وحش از هرگونه آلودگی یا اجساد 

بنیاد مسکن،40.038حیوانات تلف شده
سازمان حفاظت از محیط 

زیست، فرمانداری ها 60.057آواربرداری از زیستگاه های حیات وحش

پسماند

تقویت ناوگان حمل ونقل و تجمیع پسماند و ایجاد مراکز بازیافت 
شهرداری ها، فرمانداری،سازمان 300.286وکمپوست و...

حفاظت از محیط زیست، 
سازمان برنامه وبودجه تعیین محل های مناسب برای دفن پسماند و ایجاد تاسیسات مربوطه 

350.333به منظور اطمینان از عدم انتشار آلودگی

1.16-جمع کل
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جدول 4: نیازهای بازتوانی میان مّدت )18 تا 36 ماه(

برنامه ی اقدامزیرگروه
موسسه ی مسئولهزینه

میلیون دالرمیلیارد ریال

تنّوع زیستی

آموزش همگانی در خصوص حفاظت از محیط زیست و توسعه 
راهکارهای مشارکتی برای ارتقای تاب آوری در مقابل بالیای 

طبیعی و تغییر اقلیم برای اقشار مختلف جامعه ی محلّی )مدیران، 
زنان، کودکان، کشاورزان، دامداران و...(

80.76

سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری، سازمان 

حفاظت از محیط زیست، 
سازمان آب منطقه ای، 
وزارت نیرو، سازمان 
برنامه وبودجه، وزارت 

آموزش وپرورش

150.143تعیین حریم رودخانه ها در منابع طبیعی و حفاظت از آن ها

پایش روزانه رودخانه ها جهت جلوگیری از آلودگی محتمل منابع 
120.114آبی

کشت گیاهان دارویی مرتعی )به منظور حفاظت از خاک و ایجاد 
100.095اشتغال برای بومیان(

کشت محصوالت کم آب دوست )نظیر زعفران( در جهت سازگاری 
100.095با اقلیم

ممانعت از توسعه ی درختان کهور وکنوکارپوس در منطقه ی 
20.019پُلدختر

ایجاد کمربند سبز جهت جلوگیری از گردوغبار ناشی از گل والی 
200.190خشک شده و انتشار آن در شهرها و روستاهای سیل زده

لغو کلّیه ی ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با واگذاری اراضی 
100.095حریم و بستر رودخانه ها

ترمیم جاده های دسترسی مناطق تحت مدیریّت سازمان و 
200.190بهسازی پاسگاه های محیط بانی

آوار

بنیاد مسکن، فرمانداری، 700.667الی روبی رودخانه های واقع در منابع طبیعی
وزارت نیرو و

سازمان حفاظت از محیط 
زیست

ایجاد ساختار بازیافت مصالح و نخاله های ساختمانی با تاکید 
300.286برگسترش روش های بازیافت با اولویّت نقاط بحرانی

پسماند

آموزش تفکیک از مبدا پسماند برای دانش آموزان، زنان، کسبه و 
50.047بازاریان

شهرداری ها، صدا و سیما، 
فرمانداری، سازمان حفاظت 

از محیط زیست

آموزش، آگاهی بخشی و هوشیارسازی مدیریّت پسماند و معّرفی 
پیامدهای عدم مدیریّت اصولی پسماندها )برای مدیران، شهرداران 

و دهیاران(
100.095

50.047ایجاد مدیریّت جامع پسماندها

2272.159جمع کل



محیط زیست

189

جدول 5: نیازهای بازتوانی بلندمّدت )36 تا 60 ماه(

برنامه ی اقدامزیرگروه
هزینه

موسسه ی مسئول
میلیون دالرمیلیارد ریال

تنّوع زیستی

انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در محدوده ی منابع 
3002.857طبیعی آسیب دیده

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، 
سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان 
برنامه وبودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد 

کشاورزی

اجرای عملیات تقویت پوشش گیاهی در تمامی مراتع 
2001.9تخریب شده و فقیر

1000.950اجرای پروژه های گردشگری سازگار با محیط زیست

تعیین حرائم هیدرولوژیکی و اکولوژیکی تاالب ها، تدوین و 
تصویب قانون، آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با ممانعت 
از ساخت وساز، کشت و زرع، باغبانی و ایجاد هر گونه سازه در 

مسیر سیالب و در حریم کمی و کیفی رودخانه

1000.950

500.470ایجاد و توسعه سیستم پایش آنالین کّمی و کیفی رودخانه ها

تقویت همگرایی دستگاه های متولّی محیط زیست و منابع 
100.095طبیعی

پسماند

100.095احیا محل دفن پسماندهای فعلی به پارک جنگلی
شهرداری، فرمانداری، سازمان حفاظت از 

محیط زیست، مراکز پژوهشی
ایجاد سیستم مدیریّت بهینه ی پسماند در مراحل جمع آوری، 

انتقال بازیافت و دفع اصولی و استفاده از فن آوری و 
تکنولوژی روز در بازیافت پسماند و تهیه کمپوست

3703.518

-114010.835-جمع کل

به طور خالصه، جمع نیازها در بخش محیط زیست در جدول 6 ارائه شده است.
جدول 6: خالصه ی نیازها

زیر گروه
کلنیازها )میلیارد ریال(

میلیون دالرمیلیارد ریالبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

لرستان

32806297417.045تنّوع زیستی

1010001101.046آوار

65203804654.421پسماند

1072001009131612.512کل

خوزستان

918901171.112تنّوع زیستی

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتآوار

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتپسماند

918901171.112کل

گلستان

6941560.532تنّوع زیستی

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتآوار

بدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتبدون اّطالعاتپسماند

6941560.532کل

1222271140148914.156کل
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در جدول 7 صدمه ها و نیازهای بخش محیط زیست در هر استان ارائه شده است.
جدول 7: خالصه ی نیازها

استان

نیازهاجمع کل اثراتخسارت هاصدمه ها

کوتاه مّدت میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال
)میلیارد ریال(

میان مّدت 
)میلیارد ریال(

بلندمّدت 
)میلیارد ریال(

جمع کل

میلیون دالرمیلیارد ریال

1499.114.2521072001009131612.512بدون اّطالعات1499.1لرستان

134.51.279918901171.112بدون اّطالعات134.5خوزستان

59.90.576941560.532بدون اّطالعات59.9گلستان

1639.516.1011222271140148914.156بدون اّطالعات1639.5جمع کل

11- 5-  روش شناسی ارزیابی
دستورالعمل های  مبتنی  بخش  این  در  به کار گرفته شده  روش 
ارائه شده توسط برنامه ی عمران ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه ی 
اروپا می باشد. بدین منظور، در ابتدا، با ارزیابی منابع موجود، پارامترهای 
موردنیاز برای برآورد نیازها در بخش محیط زیست استخراج شده است 
و سپس با توجه به اّطالعات موجود در ایران برخی از این پارامترها 
که از منابع محلّی قابل استخراج می باشند، تعیین گردید. هم چنین، 
جدول های موردنیاز برای تکمیل اّطالعات توسط مراجع ذیربط در 
فرمت فایل اکسل تهیه شد. توضیحات الزم در خصوص نحوه ی تکمیل 
این جدول های در کارگاه آموزشی دو روزه که در اوایل تیرماه سال 
1398 توسط سازمان برنامه وبودجه و دفتر عمران ملل متحد برگزار 
گردید به نمایندگان و افراد متخّصص حاضر در کارگاه )متشکل از 
حفاظت  سازمان  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  نمایندگان 
محیط زیست و بنیاد مسکن از استان های آسیب دیده از سیالب( ارائه 
شد، سپس اّطالعات موردنیاز ظرف دو هفته گردآوری و در نهایت به 
سازمان برنامه وبودجه تحویل داده شد. در نهایت، در کارگاه دو روزه 

در اوایل مردادماه اّطالعات دریافت شده توسط سازمان برنامه وبودجه 
در اختیار متخّصصان امر قرار گرفت و گزارش بخش محیط زیست 

تهیه گردید.
مختلف  بخش های  به  وارده  ارزیابی صدمه های  گزارش،  این  در 
نمایندگان  کارشناسی  نظرات  اساس  بر  زیست،  محیط  با  مرتبط 
سازمان های مذکور انجام شده است. در واقع، کارشناسان استانی با 
بازدید از مناطق آسیب دیده، هزینه ی وارد به این مناطق را با توجه به 
نرخ های محلّی برآورد کرده اند. به عنوان مثال، به منظور برآورد هزینه ی 
آسیب های وارده به جنگل ها، در ابتدا مساحت زمین آسیب دیده برآورد 
شده است. سپس با توجه به حجم و ارزش خاک شسته شده در منطقه 
و هم چنین، تعداد و نوع درختان آسیب دیده، آسیب های وارده به جنگل 
بر اساس فهرست بهای سال 1397 که توسط سازمان برنامه وبودجه 
کشور منتشر گردیده، محاسبه شده است. به همین ترتیب، بر اساس 
مساحت زمین آسیب دیده، حجم و ارزش خاک شسته شده و هم چنین، 
وضعّیت آسیب دیدگی پوشش گیاهی در مراتع آسیب دیده از سیالب، 

طبق فهرست بهای سال 1397 برآورد شده است.
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12- معیشت و اشتغال 

12- 1-  خالصه

سیالب های اواخر اسفندماه سال 1397 و فروردین ماه سال 1398 
خسارت های شدیدی در حوزه معیشت و کسب وکار استان های تحت 
تاثیر ایجاد نموده است. از جمله ی این خسارت ها می توان به آسیب 
دیدن و از بین رفتن منابع اصلی درآمد، مانند اماکن کسب وکار، 
تجهیزات و ماشین آالت، ابزارآالت و وسایل تولید و هم چنین، اختالل 
در زنجیره ی تولید اشاره نمود که موجب از بین رفتن فرصت های 
شغلی، کاهش درآمد مردم، و سایر پیامدهای اقتصادی-اجتماعی 
شده است. در این گزارش در گام نخست، خسارت ها و پیامدهای 
مالی این رخداد طبیعی در سه استان لرستان، گلستان و خوزستان 
مورد بررسی قرار گرفته و سپس تخمینی از منابع مالی موردنیاز 
به منظور بازتوانی بر مبنای شعار »بهتر از قبل بسازیم« چارچوب 
مورد  در  توصیه هایی  پایان،  در  است.  شده  ارائه   )2015( سندای 
روش  هم چنین  و  بازتوانی  راهبردهای  بهتر  پیاده سازی  چگونگی 
مورداستفاده در انجام محاسبات خسارت مالی و نیازسنجی در اختیار 

خواننده قرار گرفته است. 
نفر  از 30 هزار   در پی سیالب اخیر در استان لرستان بیش 
قالیبافی،  گردشگری،  معدن،  و  صنعت  کشاورزی،  بخش های  در 
تعاونی، صنفی و مشاغل خانگی شغل خود را از دست داده و درآمد 
ریال  میلیارد  در حدود 3400  این حادثه  از  ناشی  ازدست رفته ی 
تخمین زده شده است. در استان گلستان نیز در مجموع، 17581 
نفر در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، قالیبافی، 
تعاونی و صنفی وسایر واحدهای اقتصادی بی کار شده اند. وضعّیت 
مشابهی نیز در استان خوزستان مشاهده شده است، به این ترتیب که 
در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و مشاغل خانگی، معیشت 

و کسب وکار 8700 نفر تحت تاثیر قرار گرفته است. 
از دیگر خسارت های به بارآمده در حوزه ی معیشت می توان به 
بروز درجات مختلفی از اختالل در عملکرد فروشگاه ها و نوسان در 
قیمت کاالها اشاره نمود. به طور مثال، در استان گلستان به غیر از 
مناطق آب گرفته، سایر مراکز تجاری و خدماتی به فعالّیت معمول 

کاالها،  عرضه ی  مدیریّت  به دلیل  عالوه براین،  داده اند.  ادامه  خود 
این  در  هم چنین،  کرده اند.  پیدا  افزایش  کمی  به میزان  قیمت ها 
استان پایانه های فروش و دستگاه های خودپرداز نیز دارای عملکرد 
قابل قبولی بوده اند. در روستاهای سیل زده ی گلستان، دسترسی مردم 
به فروشگاه ها با توجه به شرایط حاکم قابل قبول گزارش شده است. 
برای مثال، در مناطق روستایی آب گرفته ی آق قال 70 درصد مغازه ها 
به صورت عادی به کار خود ادامه داده اند. در طرف مقابل، در استان 
لرستان به رغم فعال بودن فروشگاه ها و عملکرد مناسب پایانه های 
فروش و دستگاه های خودپرداز، افزایش قیمت چشمگیری در کاالها 
گزارش شده است. به همین ترتیب، در روستاهای آسیب دیده ی استان 
با توجه به وضعّیت نامطلوب راه های ارتباطی و کاهش در عرضه و 
افزایش تقاضا، قیمت کاالهای اساسی روند صعودی داشته و مردم در 
تهیه ی مایحتاچ خود دچار مشکل بوده اند. در استان خوزستان نیز 
شرایطی مشابه با استان لرستان از نظر وضعّیت فعالّیت فروشگاه ها، 
تغییر قیمت ها و دسترسی مردم به کاالهای موجود در فروشگاه ها 

گزارش شده است. 
از پیامدهای اجتماعی سیالب می توان به افزایش میزان مهاجرت 
از مناطق متاثر از حادثه اشاره نمود. آمارها نشان می دهد که استان 
لرستان در دهه های اخیر باالترین نرخ مهاجرت کشور را داشته که 
وقوع  سیل اخیر بر شّدت آن افزوده است. بر اساس مشاهدات، مبدا 
بیش تر این مهاجرت ها مناطق سیل زده ی شهری بوده است. البته، در 
مناطق روستایی تمایل به مهاجرت به دلیل احساس تعلّق به مکان و 
محل سکونت پایین تر بوده که زمینه ی بازسازی اجتماعی این مناطق 

را آسان تر می سازد. 
در مجموع، بیش از 58000 نفر در این سه استان شغل خود را از 
دست داده و درآمِد ازدست رفته ی ناشی از این حادثه بالغ بر 6226 
میلیارد ریال تخمین زده شده است. هم چنین، هزینه ی الزم برای 

احیای معیشت در حدود 20814 میلیارد ریال برآورد شده است. 
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12- 2-  بررسی اّطالعات پایه
بر اساس نتایج طرح آمارگیری در سال 1395  در استان گلستان، 
عمده ی  بخش  سه  در  بیش تر  و  ساله   10 شاغالن  نسبی  توزیع 
فعالّیت های اقتصادی به ترتیب، 28.2 درصد در بخش کشاورزی، 26 
درصد در بخش صنعت و 45.9 در بخش خدمات برآورد شده است. 
در استان لرستان، از میان شاغالن 10 ساله و بیش تر 23.8 درصد 

و 46.7 درصد  در بخش صنعت،  در بخش کشاورزی، 29.5 درصد 
در بخش خدمات فعالّیت دارند. در استان خوزستان نیز حدود 28.8 
درصد شاغالن در بخش صنعت، 20.1 درصد در بخش کشاورزی و 
به  مربوط  اّطالعات  دارند.  اشتغال  بخش کشاورزی  در  درصد   51.8
نرخ بی کاری، جمعّیت فعال، جمعّیت شاغل، جمعّیت بی کار و تعداد 

کارگاه های فعال در جدول 1 نشان داده شده است. 
جدول 1: اّطالعات مربوط به نیروی کار پیش از رخداد سیالب

شاخص
استان

مجموع
خوزستانلرستانگلستان

610723تعداد شهرستان

153261829966739100364تعداد کارگاه های فعال

603504142126527151114739880جمعّیت کل

24277753763411076551888066جمعّیت فعال

2068984666679466281620193جمعّیت شاغل

تعداد بیمه شدگان اجباری 
65595159849558139783583)شاغالن کارگاه(

3587970967161027267873جمعّیت بیکار

---14.813.214.5نرخ بیکاری )%(

همان طور که در جدول فوق نشان داده شده است، نرخ بیکاری 
اعالم شده در استان های تحت تاثیر سیل از متوسط نرخ بی کاری افراد 
بزرگتر از 10 سال )12 درصد(، باالتر بوده است که این مساله بیانگر 
برابر شوک های  در  استان ها  این  در  تاب آوری کم تر جمعّیت ساکن 

اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی می باشد. 

12- 3-  ارزیابی اثرات و نیازهای سیالب
در استان گلستان 381 کارگاه مرتبط با صنایع دسنی تخریب شده 
علی آباد،  روستاهای  در  کارگاه ها  این  دیده اند.  جّدی  آسیب  یا  و 
تازه آباد، حکیم آباد و غیره واقع شده اند. این کارگاه ها مرتبط با صنایع 
بافندگی، ساخت محصوالت چرمی، دوخت لباس های سّنتی، ساخت 
لرستان  استان  در  بوده اند.  غیره  و  ابریشم بافی  سّنتی،  زیورآالت 
نیز در حدود 150 کارگاه صنایع دستی مرتبط با قالی بافی، بافت 
پارچه های سّنتی، ساخت محصوالت چوبی و نظیر آن آسیب دیده و 
یا به طور کامل تخریب شده اند که این کارگاه ها در روستاهای دورود، 

پُلدختر، علیگودرز، کوهدشت واقع شده اند. در استان خوزستان نیز 
765 کارگاه  صنایع دستی واقع در روستاهای ایذه، بهبهان، مسجد 
سلیمان تحت تاثیر سیالب قرار گرفته اند. این کارگاه ها نیز مرتبط 
با صنایع قالی بافی، نمدبافی، پارچه بافی، دوخت لباس های سّنتی و 

مانند آن بوده اند. 
بر اساس گزارش های استانی دریافت شده توسط وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی که برمبنای گزارش های میدانی از واحدهای 
اقتصادی مختلف استوار بوده، هزینه ی ناشی از صدمه های وارده بر 
زیربخش های معیشت در سه استان موردنظر به شرح جدول 2 است. 
اّطالعات جمع آوری شده در استان لرستان و گلستان کمابیش همه ی 
زیربخش های بخش معیشت را پوشش می دهد، درحالی که در استان 
خوزستان اّطالعات بعضی زیربخش ها مانند صنف ها، گردشگری و 
تعاونی در دسترس نبوده است. باتوجه به محدودیّت زمانی موجود، 
خسارت های ناشی از صدمه های وارده در جدول 2 جمع آوری نشده 

است.
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جدول 2: هزینه ی ناشی از صدمه ها ی وارده بر زیربخش های معیشت 

زیربخش
هزینه ی کلهزینه ی ناشی از صدمه های وارده )میلیارد ریال(

میلیون دالرمیلیارد ریالخوزستانگلستانلرستان

---------------کشاورزی*

3911872872710990105صنعت و معدن

---------------گردشگری*

---------------قالی بافی

6516**بدون اّطالعات550101تعاونی

202720**بدون اّطالعات1648379صنفی

24030112812.4مشاغل خانگی

3473**بدون اّطالعات347**بدون اّطالعاتسایر واحدهای اقتصادی

28292729873814296135.9مجموع

*  صدمه های وارده به بخش کشاورزی و گردشگری به طور جداگانه در گزارش بخش کشاورزی و گردشگری و میراث فرهنگی آورده شده است.
** اّطالعات مربوط به استان/بخش در زمان نوشتن گزارش، موجود نبوده است.

جدول های 3 ، 4 و 5 اشتغال ازدست رفته و درآمِد ازدست رفته ی 
ناشی از آن را بر اساس گزارش های بخش کشاورزی و بخش فرهنگ و 
گردشگری و هم چنین، گزارش های استانی دریافت شده از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهند. هزینه ی مربوط به درآمِد 

ازدست رفته بر اساس فرمول حداقل دستمزد مصّوب ماهانه در سال 
1398 )17،000،000 ریال( ضرب در 6 ماه ضرب در تعداد شاغالن 

بی کارشده در اثر سیالب اخیر محاسبه شده است.

جدول 3:  اشتغال ازدست رفته در استان لرستان

تعداد اشتغال از دست رفتهزیربخش
درآمِد ازدست رفته

میلیون دالرمیلیارد ریال

220002360.3122.44کشاورزی

83589.410.85صنعت و معدن

34937.870.36گردشگری

53056.80.54قالیبافی

56059.950.57تعاونی

5062542.745.16صنفی

2400257.72.45مشاغل خانگی

317363404.7732.37مجموع



معیشت و اشتغال

195

جدول 4:  اشتغال  ازدست رفته در استان گلستان

تعداد اشتغال ازدست رفته زیربخش
درآمِد ازدست رفته

میلیون دالرمیلیارد ریال

109921179.111.21کشاورزی

505.260.05صنعت و معدن

54858.90.56گردشگری

3428368.143.5قالیبافی

35237.870.36تعاونی

1618173.551.65صنفی

30032.610.31مشاغل خانگی

29331.550.3سایر واحدهای اقتصادی

175811886.9817.94مجموع

جدول5: اشتغال ازدست رفته در استان خوزستان

درآمِد ازدست رفتهتعداد اشتغال ازدست رفتهزیربخش

میلیون ریالمیلیارد ریال

54858.90.56کشاورزی

7991857.248.15صنعت و معدن

16317.880.17مشاغل خانگی

8702934.038.88مجموع

در مجموع، میزان اشتغال ازدست رفته در این 3 استان 58019 
نفر و میزان درآمِد ازدست رفته 6226 میلیارد ریال برآورد شده است. 
بنابراین، در اثر وقوع سیل تعداد جمعّیت کل بیکار و نرخ بیکاری در این 

استان ها بالغ بر 326000 نفر بوده است که معادل 21 درصد نسبت به 
آمار پیش از رخداد سیالب افزایش یافته است. )جدول6( 

جدول6: وضعّیت جمعّیت بیکار قبل و بعد از حادثه

جمعّیت بیکاراستان

میزان افزایش )%(جمعّیت کل بعد از سیلجمعّیت اضافه شده در اثر سیلپیش از سیل

35789175815346050گلستان

709673173610270388لرستان

16102787021697295خوزستان

2678735801932589221مجموع



سیالب های 1398، ایران

196

12- 4-  راهبردهای بازتوانی
 برنامه ریزی برای بازتوانی در حوزه ی معیشت نیازمند توسعه ی 
ظرفّیت ها، افزایش توانایی ها و آمادگی برای مقابله با بالیای طبیعی 
با هدف بازگشت به شرایط بهتر از گذشته می باشد که از جمله ی این 

اقدامات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

y  ،سامان دهی مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی، مسافربری
واحدهای صنفی ثبت نشده و غیره از طریق ثبت نام و نظام مند 
مثال،  به طور  می باشد.  مشاغل  از  دسته  این  فعالّیت  کردن 
تعبیه ی مکان های مناسب برای فروشندگان خیابانی هم باعث 
افزایش امنّیت شغلی برای این افراد می شود و هم مشکالتی از 

قبیل سد معابر شهری را حل و فصل می کند.

y  فراهم کردن ماشین آالت و تجهیزات سبک کشاورزی برای
با  راهبرد  این  بازتوانی.  فرایند  تسهیل  به منظور  تعاونی ها 
بهره گیری از تخمین های مالی انجام شده در بخش نیازسنجی، 
در کوتاه مّدت موجب برقراری معیشت در زیربخش مشاغل 

خانگی، قالیبافی و صنایع کوچک می گردد.

y  پرداخت از طریق  به خانوار آسیب دیده  نقدی  پرداخت های 
مبلغی معادل درصدی از بیمه ی بی کاری به مّدت چند ماه به 
صاحبان مشاغل غیررسمی با هدف فراهم ساختن توان الزم 
راهبرد  این  این گروه ها.  در  برقراری مجّدد کسب وکار  برای 
به خصوص در بخش مشاغل غیررسمی که از حمایت دیگری 
برخوردار نیستند یا مشاغلی که زنان به عنوان قشر آسیب پذیر 

در آن حضور پُررنگ دارند، قابل انجام است.

y  آماده سازی زمین های کشاورزی آسیب دیده ی تعاونی ها برای
طریق  از  زراعت  بعدی  فصل  برای  کاشت  یا  مجّدد  کاشت 
پرداخت  ازای  در  )کار عمومی(  محلّی  نیروهای  به کارگیری 
دستمزد روزانه برای پاک سازی گل والی ناشی از سیالب از 
زمین های قابل کشت. این راهبرد عالوه بر ایجاد شغل برای 
افراد محلّی زمینه را برای از سرگیری فعالّیت کشاورزی فراهم 

می سازد.

y  تعاونی ها غیرقابل کشت  کشاورزی  زمین های  کاربری  تغییر 

که به دلیل آبشستگی شدید غیرقابل کشت شناخته شده اند، 
می تواند موجب ایجاد کسب وکار جدید برای افرادی گردد که 

در گذشته روی زمین کار می کرده اند. 

y  تعیین مکان های مناسب برای فروش اقالم و اجناس موجود در
بازارها و فروشگاه های آسیب دیده. در صورت غیرقابل استفاده 
بودن بازارهای محلّی برای توزیع و فروش محصوالت محلّی، 
این کار اختصاص داد.  بازارهای محلّی موّقت برای  می توان 
فضاهای باز با مالکیت دولتی را می توان به این منظور مورد 

استفاده قرار داد.

y  استفاده از نیروهای کار محلّی در پاک سازی رسوبات سیالب
از اماکن عمومی شهری در کوتاه مّدت، و هم چنین، الی روبی 
مسیل ها و رودخانه ها و بازیافت زباله های شهری به طور منظم 

در بلندمّدت.

y  توجه بیش تر به اشتغال زنان، به عنوان اقشار با آسیب پذیری
اجرای  زمان  در  است  الزم  طبیعی.  بالیای  برابر  در  بیش تر 
مشاغل  احیای  برای  حمایتی  و  تشویقی  سیاست های 
بازسازی  و  ترمیم  برای  تسهیالت  پرداخت  و  ازدست رفته 
بانوان  اشتغال  به  ویژه  توجه  خانگی،  و  اقتصادی  واحدهای 

اختصاص یابد. 

y  برای واحدهای بیمه ی حوادث طبیعی  افزایش پوشش های 
اقتصادی از طریق اعمال سیاست های تشویقی برای صاحبان 

کسب وکار توسط وزارت تعاون. 

y  ایجاد تنّوع بیش تر در پوشش بیمه ی محصوالت کشاورزی
واحدهای  )عدم النفع(  تعطیلی  خسارت  جبران  به منظور 

کشاورزی، دامداری و آبزی پروری.

y  ظرفّیت از  استفاده  با  فّنی وحرفه ای  آموزش های  توسعه ی 
سازمان فّنی وحرفه ای در جهت توانمندسازی افرادی که شغل 
خود را از دست داده اند و تربیت نیروی کار ماهر به منظور ترویج 

کسب وکارهای جدید، نظیر مشاغل مرتبط با گردشگری. 

y  محصوالت توزیع  کانال های  کردن  نظام مند  و  سامان دهی 
تولیدشده به منظور به صرفه کردن تولید برای کسب وکارهای 
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محلّی و ایجاد جذابیت اقتصادی در شهرهای کوچک  روستاها. 
این راهبرد می تواند در درازمّدت ضمن ایجاد درآمد بیش تر 
برای ساکنان موجب کاهش مهاجرت از روستا به شهرها گردد. 
استفاده از سیستم های فروش متکی بر فن آوری جدید می تواند 

در این زمینه مفید باشد.

y  بازاریابی محصوالت تولیدشده در انجام مطالعات مربوط به 
منطقه با هدف بررسی چگونگی تغییر عرضه و تقاضا به دلیل 
خسارت های واردآمده بر اثر سیل. نتایج چنین مطالعاتی در 

تعیین الگوی بهینه ی تولید در منطقه مفید خواهد بود. 

y  افزایش برای  محدود  مهارت  با  محلّی  نیروهای  از  استفاده 
تاب آوری شهر در برابر حوادث احتمالی پیش رو، نظیر ایجاد 
مستعد  مناطق  در   نگهبان  سازه های  و  آب شکن  سیل بند، 
سیل و زمین لغزش. این راهبرد ضمن ایجاد مشاغل جدید در 
میان مّدت، ریسک بالیای طبیعی در منطقه را کاهش داده و 
عماًل در راستای شعار »بازگشت به شرایط بهتر از گذشته« 

می باشد.
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی در برخورد با اشتغال ازدست رفته 
رویکردهای مختلفی را پیش بینی و برنامه ریزی کرده است. در رویکرد 
برنامه ها و طرح های حمایتی و تشویقی، درصدی  از  با استفاده  اول 
از بی کارشدگان از طریق معّرفی به شرکت های بیمه قادر به دریافت 
از جمله  با اجرای طرح هایی  بیمه ی بی کاری می گردند. عالوه براین، 
ایجاد اشتغال عمومی )نظیر الی روبی، پاک سازی از گل والی، بازسازی 

و تعمیر واحدها، زیرساخت ها و ساختمان های عمومی( امکان پرداخت 
دستمزد موّقت به نیروهای محلّی بی کارشده با هدف ترمیم و آماده سازی 
می باشد.  قابل اجرا  کوتاه مّدت  زمانی  بازه ی  یک  در  عمومی  اماکن 
اقتصادی،  بنگاه های  تشویق  برای  دستمزد  یارانه ی  طرح  هم چنین، 
به منظور بازسازی مشاغل ازبین رفته در دستور کار قرار گرفته است. در 
این طرح، در صورت ایجاد شغل درصدی از حقوق شاغالن در بنگاه ها 
توسط وزارتخانه پرداخت می شود. جدول 5 دربرگیرنده ی برآورد مالی 
اجرای سیاست های تشویقی و حمایتی از کارگران و کارمندان واحدهای 
اقتصادی است که با هدف جبران درآمِد ازدست رفته ی آن ها با فرض 
6 ماه بی کاری تا زمان احیای شغل قبلی محاسبه شده است. معیار 
تشویقی-حمایتی حداقل  به سیاست های  مربوط  مخارج  محاسبه ی 
و  بی کاری  بیمه ی  برای  ریال(  میلیون  )هقده  سال 1398  دستمزد 
درصدی از آن برای سایر رویکردها می باشد. طرح های عنوان شده در 

بازه ی زمانی یک ساله )کوتاه مّدت( قابل اجرا می باشد.
واحدهای  نوسازی(  و  ترمیم  )بازسازی،  احیا  دوم  رویکرد  در 
اقتصادی آسیب دیده بر اساس تخمین منابع مالی موردنیاز تحت 
حمایت  مالی وزارت رفاه قرار گرفته تا شاغالن بیکارشده در اثر وقوع 
سیل دوباره مشغول به کار شوند. این طرح که از طریق استفاده از 
تسهیالت بانکی و مشارکت دولتی انجام می پذیرد، در میان مّدت )تا 
18 ماه( اجرا خواهد شد. جدول های 7 و 8 به ترتیب، نیازهای مالی 

مربوط به اقدامات کوتاه مّدت و میان مّدت را نشان می دهد.

نیازهای بازتوانی کوتاه مّدت )تا 18 ماه(
جدول7: اجرای سیاست های تشویقی و حمایتی برای احیای اشتغال های ازدست رفته

برنامه
مجموعمبلغ موردنیاز استان )میلیارد ریال(

میلیون دالرمیلیارد ریالخوزستانلرستانگلستان

17128656710249.74اجرای طرح اشتغال عمومی

2203431815237822.61پرداخت بیمه ی بی کاری

3235391068193018.35اجرای طرح یارانه ی دستمزد

پرداخت مقّرری بی کاری 
16038447310179.67)غیررسمی(

87415523923634960.37مجموع
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نیازهای بازتوانی میان مّدت ) 18 ماه تا 3 سال(

جدول 8: تامین منابع مالی موردنیاز برای ترمیم و بازسازی واحدهای اقتصادی و خانگی برای احیای اشتغال ازدست رفته

زیربخش
مجموعمبلغ موردنیاز استان )میلیارد ریال(

میلیون دالرمیلیارد ریالخوزستانلرستانگلستان

---------------کشاورزی*

1872391822710990104.48صنعت و معدن

101550447109810.44تعاونی

---------------گردشگری*

3791648350237722.6صنفی 

23522589952414465137.52مجموع

*اّطالعات مربوط به بخش کشاورزی و گردشگری به طور جداگانه در گزارش بخش کشاورزی و گردشگری و میراث فرهنگی آورده شده است.

بر اساس اّطالعات جدول های فوق، خالصه ای از صدمه ها و نیازها برای احیای معیشت در جدول 9 آمده است.  
 

جدول 9: خالصه ای از صدمه ها و نیازهای بازتوانی

استان

نیازهاجمع کل اثراتخسارت ها*صدمه ها

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالر میلیارد ریالمیلیون دالر میلیارد ریال
کوتاه مّدت 
)میلیارد 

ریال(

میان مّدت 
)میلیارد 

ریال(

بلندمّدت** 
)میلیارد 

ریال(
مجموع

4141--282926.915522589----282926.9لرستان

3226--272925.958742352----272925.95گلستان

13447--873783.0739239524----873883.07خوزستان

20814--14296135.92634914465----14296135.92مجموع

* با توجه به محدودیّت زمانی موجود، خسارت های ناشی از صدمه های وارده  جمع آوری نشده است.
** اشتغال ازدست رفته نیازمند احیا در کم ترین زمان ممکن می باشد، بنابراین، نیازهای بازتوانی بلندمّدت در این بخش در نظر گرفته نشده است. 

12- 5-  روش شناسی ارزیابی
در برآورد میزان اشتغال ازدست رفته از دو رویکرد استفاده شده 
است. در رویکرد اول، بر اساس گزارش اولّیه ی خسارت های وارده در 
هم چنین،  و  است  شده  ارسال  استانداری ها  توسط  که  شهرستان ها 
مذکور،  مناطق  در  به عمل آمده  میدانی  سریع  بازدیدهای  اساس  بر 
درصد خسارت ها در هر استان برآورد گردید. در نهایت، با استفاده از 
خسارت های به دست آمده، و اعتبار الزم برای ایجاد شغل در هر یک از 
زیربخش ها، میزان اشتغال ازدست رفته در واحدهای مختلف اقتصادی 
برآورد گردیده است. قابل ذکر است که خسارت های اعالم شده از طرف 
شهرستان ها عموماً با بزرگنمایی همراه بوده است. این ارقام در صورت 

وجود اّطالعات دقیق تر تعدیل شده است. 

واصله  دقیق تر  میدانی  گزارش های  اساس  بر  دوم،  رویکرد  در 
تعداد  مربوطه(  اجرایی  )دستگاه های  اقتصادی  مختلف  واحدهای  از 
واحدهای  آسیب  از  ناشی  هزینه ی  آسیب دیده،  اقتصادی  واحدهای 
آسیب دیده و در نهایت، میزان اشتغال ازدست رفته بر اساس گزارش های 
استانی جمع آوری شده است که دارای دقت بهتری نسبت به روش اول 

است.
 مقادیر مربوط به صدمه ها، خسارت ها و هزینه ی بازتوانی مرتبط با 
بخش کشاورزی و بخش میراث فرهنگی و گردشگری در جدول های 
بیان نشده است. ارقام مربوط به این دو بخش اقتصادی به طور مستقل 
در گزارش های بخش کشاورزی وگردشگری و میراث فرهنگی ارائه شده 

است.
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13- مسائل زنان و ادغام اجتماعی 

13- 1-  خالصه

دختران، پسران، مردان و زنان بالیای طبیعی را به اشکال متفاوت 
تجربه می کنند؛ به طوری که آسیب ها و مشکالت قبلی آن ها در زمان وقوع 
بحران و در دوران بعد از آن نمودی مضاعف پیدا می کنند. ساختارهای 
اجتماعی جمعّیت متاثر از بحران تعیین کننده ی ماهّیت و وسعت اثرات 
یک بحران خاص است. سیل در استان های گلستان و لرستان منجر به 
مرگ 29 نفر شده است که از این تعداد 8  نفر زن و 21 نفر مرد بودند.1 

اّطالعاتی در مورد سن و دلیل مرگ این افراد در دسترس نیست. 
شواهد موجود از استان های سیل زده در اسفندماه 1397 و فروردین 
این بحران،  از  1398 نشان می دهد که در بین جمعّیت آسیب دیده 
دختران، پسران و زنان بیش ترین آسیب را تجربه کردند.2 تجزیه وتحلیل 
بیش تر این شواهد نشان می دهد که برخی از زیر گروه های اجتماعی از 
 )PWDs( افراد دارای معلولّیت ،)FHHs( جمله زنان سرپرست خانوار
و افراد سالمند بیش ترین تاثیر را از بحران تجربه کردند.3 وضعّیت پیش 
جنسّیتی،  های  نابرابری  وجود  با  به خصوص،  گروه ها،  این  بحران  از 
آسیب پذیری اجتماعی را در شرایط بحرانی تشدید کرده و در نتیجه، 
توانایی آن ها در بازگشت به شرایط عادی، کاهش می یابد. از جمله ی 
چالش های پیش از بحران برای زنان سرپرست خانوار می توان به کار 
خانگی تولیدی و بدون دستمزد، کمبود مشارکت در اقتصاد رسمی و 
نرخ فقر باال در مقایسه با مردان سرپرست خانوار اشاره کرد. وضعّیت 
افراد با معلولّیت، به ویژه زنان و کودکان معلول، پیش از بحران نشانگر 
مشکالت متعّدد دسترسی محدود به خدمات اجتماعی و عدم مشارکت 
اجتماعی است. داده های پیش از سیل هم چنین حاکی از برخورداری 
تنهایی،  هم چنین  و  درآمد  امنّیت  و  اجتماعی  خدمات  از  محدود 
محرومّیت و به طور کلّی، فقدان سیستم مراقبت جامع از افراد مسن 

1. گزارش مرکز مدیریّت بحران در کارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398
2. داده های محدودی از مناطق و جمعّیت های متاثر از سیل وجود دارد، هم چنین، هیچ گونه منابعی برای ارزیابی دقیق تر آمار تلفات در دسترس نبود.

3. گزارش های دریافت شده توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 23 تیر 1398
4. برای به حداقل رساندن هم پوشانی بین این بخش و سایر فصل ها، موافقت شد تا سایر بخش های PDNA  نیازهای جنسّیتی مربوط به بخش خود را مشخص کنند و مداخالت موردنیاز 
مربوط به جنسّیت را در گزارش های اختصاصی بخش بگنجاند. بر این اساس مجموعه ای از سؤاالت و دستورالعمل های اختصاصی برای هر بخش و شاخص های مرتبط تهیه شده و در مراحل 

اولیه ارزیابی به بخش های مربوطه ابالغ شده است.

است. مسولّیت های مضاعف زنان مسن، نقش آن ها را به عنوان مراقب از 
کودکان و مردان سالمند خانواده، و تحّرک بدنی کمابیش محدود آن ها 

به دلیل محدودیّت های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، بیش تر می کند.
درحالی که خسارت های مالی ناشی از بحران قابل سنجش و ارزش 
گاهی  که  می دهند  نشان  گزارش ها  است،  قابل اندازه گیری  آن  مالی 
اثرات مالی بحران بر زندگی زنان و دختران به راحتی قابل اندازه گیری 
نیست. به عنوان مثال، بحران اثرات نامحسوس و مضاعفی بر سالمت 
زنان و دختران می گذارد. این اثرات شامل مشکالت سالمت، آموزش و 

وضعّیت درآمدی آن ها می شود و اغلب دارای ابعاد نامحسوسی هم چون 
حجم کاری بیش تر، اختصاص زمان بیش تر برای کارِ خانه و رسیدگی 
به فرزندان، فرصت های کم تر و از دست دادن منبع درآمدزایی، وابستگی 
بیش تر به درآمد مردان، از دست رفتن روابط شغلی و اجتماعی، ضرورت 
)اجبار( به ازدواج های ناخواسته برای دسترسی به درآمد مردان، استرس 
خصوصی،  حریم  شدن  کم رنگ  سوءرفتار،  بیش تر،  روحی  آسیب  و 
کاهش امنّیت و ایمنی و در مورد دختران، مختل شدن دسترسی یا 
عدم دسترسی به آموزش و غیره است. هر چند، مشکالت فقط به این 

موضوعات محدود نمی شود. 
خسارت های  و  سیل  جنسّیت  بر  مبتنی  تاثیرات  ازآن جایی که 
واردشده به موسسات، صنایع و سیستم حمایت های اجتماعی در گزارش 
ارزیابی های بعد از بحرانی سایر بخش ها ذکر شده است،4 این فصل بر 
آسیب های مبتنی بر جنسّیت سیل بر گروه های زنان سرپرست خانوار، 
سالمندان و افراد دارای معلولّیت می پردازد. سرمایه گذاری هدفمند روی 
زنان از طریق ارتقای مهارت ها و فراهم آوردن حمایت مالی با به کارگیری 
به عنوان  هدفمند  نقدی  کمک های  و  خرد  وام های  اعطای  طرح های 
راهبردهای موثر پیشنهاد شده است. راهبردهای پیشنهادی هم چنین، 
گسترش خدمات مراقبت های بهداشتی و سالمتی، از جمله خدمات 
آسیب دیده  برای جمعّیت های  را  باروری  بهداشِت  و  روانی–اجتماعی 
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از سیل در کنار برنامه ی سرمایه گذاری هدفمند پیشنهاد می کند. این 
ارزیابی، اهمّیت این موضوع را نشان می دهد که الزم است به طیف 
کاملی از نیازهای جنسّیت-محور گروه های اجتماعی که به طور بالقّوه به 
حاشیه رانده شده اند و ممکن است طی فرایند بازتوانی هم از قلم بیفتند، 
معلولّیت  دارای  افراد  و  سالمندان  خانوار،  زنان سرپرست  توجه شود. 
به عنوان گروه های اصلی شناخته شده اند که نیازمند راهبردهای بازتوانی 

جنسّیت محور خاص برای بازگشت به زندگی عادی هستند. 
یکی از نگرانی های اصلی مشاهده شده در طی این ارزیابی، کمبود 
وجود  عدم  هم چنین،  و  جنسّیت  و  سن  با  تفکیک شده  داده های 
سیستم های مؤثر برای جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها در سطح ملّی 
و محلّی بود. به منظور پرداختن به طیف وسیعی از نیازهای حاصل از 
شرایط بعد از بحران در میان گروه های نامبرده شده، این فصل با هدف 
افزایش تاب آوری، خوداتکایی و توانمندسازی کسانی است که بیش ترین 
آسیب پذیری را تجربه می کنند، توصیه هایی را برای پاسخ به این نیازهای 
زنان،  متفاوت  نیازهای  و  آسیب پذیری  و  می کند  ارائه  آن ها  بازتوانی 

دختران، پسران و مردان در هر گروه را در نظر می گیرد.

13- 2-  بررسی اّطالعات پایه
رتبه ی توسعه انسانی ایران، بر اساس گزارش جهانی شاخص های 
توسعه انسانی، در سال 2017، معادل 0.79 است. این گزارش کشور 
جمهوری اسالمی ایران را در میان کشورهایی با توسعه ی باال قرار می دهد. 
به این ترتیب، ایران در میان 189 کشور در جایگاه 60  قرار می گیرد.1 بر 
اساس همین گزارش شاخص نابرابری جنسّیتی ایران 0.461 است که 

این کشور را در تبه 109 در میان 160 کشور قرار می دهد.2  
سرشماری درآمد و هزینه های خانوار سال 1396 )2017-2016(3  
نشان می دهند که خطوط فقر در برابری قدرت خرید )بر نفر، بر روز( 
وجود دارند که به این شرح می باشد: 44220 ریال در نواحی روستایی. 

1. گزارش جهانی شاخص های توسعه ی انسانی )2108(
2. گزارش جهانی شاخص های توسعه ی انسانی )2018(

3. سرشماری درآمد و هزینه های خانوار سال 1396
4. سرشماری درآمد و هزینه های خانوار سال 1396

66000 ریال برای نواحی شهری به جز استان تهران. همین آمار درصد 
زنان سرپرست خانواری را نشان می دهند که با جمعّیت 12.4 درصدی 
زیر خط فقر هستند درحالی که این رقم در مورد مردان سرپرست خانوار 
9.6 درصد است. در نواحی شهری، این نسبت 6.8 درصد برای زنان 
سرپرست خانوار 6 درصد برای مردان سرپرست خانوار است.4  سرشماری 
سال 1395 نشان می دهد 50 درصد زنان سرپرست خانوار درمیان سه 
اقتصادی آن ها  امنّیت  گروه دارای پایین ترین سطح درآمد هستند و 
بسیار آسیب پذیر است. به رغم تفاوت بین نرخ فقر زنان و مردان در نواحی 
شهری و روستایی، روند روبه افزایشی از فقر زنانه دیده شده است که این 

روند شامل شیوع فقر و هم چنین، شّدت فقر برای زنان هم می شود. 
زنان سرپرست خانوار

آخرین سرشماری کشوری )1395( نشان می دهد که 12.5 درصد 
از خانوارها، سرپرست زن دارند )حدود 3 میلیون نفر(. زنان سرپرست 
خانوار گروهی همگن نیستند، چراکه شامل زنان متاهل، بیوه، مطلقه و 
زنانی می شوند که هرگز ازدواج نکرده اند. جایگاه اجتماعی اقتصادی هر 
گروه از زنان سرپرست خانوار تا حّدی با سطح تحصیالت، گروه سّنی، 
جمعّیت خانواده، هزینه های خانوار و غیره همسو است. سرشماری سال 
1395 نشان می دهد که 50 درصد از زنان سرپرست خانوار، سالمندانی 
هستند که تنها زندگی می کنند. در واقع 53.1 درصد زنان سرپرست 
تنها زندگی می کنند. زنان مجّرد  اکثر آن ها  خانوار مطلقه هستند و 
سالمند، به جهت محدودیّت دسترسی به منابع مالی، شبکه های اجتماعی 
و خدمات سالمتی و مراقبتی، از بسیاری جهات آسیب پذیرتر هستند. 
وضعّیت این گروه در زمان بالیای طبیعی و بعد از آن، وخیم تر می شود.

بر اساس گزارش ها، در ساختار پیش از بحران، بیکاری، نبود امنّیت 
اجتماعی، تبعیض و محرومّیت اجتماعی، جایگاه اجتماعی پایین و نبود 

انتخاب، نگرانی های اصلی زنان سرپرست خانوار ذکر شده اند. 
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جدول 1: نرخ مشارکت اقتصادی زنان سرپرست خانوار در استان های گلستان و لرستان1 

کشورگلستانلرستانسرپرست خانوار شاغل/بی کار

66373665533061753تعداد زنان سرپرست خانوار

11112448265 7182  تعداد زنان سرپرست خانوار شاغل

34282290291491419تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند )بیش از 60 سال(

1. سالنامه ی آماری 1395کشور
2. مطالعه ی شاخص های چندگانه ی سالمت و جمعیت –سیمای سالمت و جمعیت درجمهوری اسالمی ایران )1389(

3. مطالعه ی شاخص های چندگانه سالمت و جمعّیت در جمهوری اسالمی ایران 2010
4. مجلس شورای اسالمی، پیمان نامه ی حقوق افراد داری معلولیت را در جلسه ی علنی روز چهارشنبه در تاریخ 13/09/1387 با حق تحفظ کلی تصویب کرد. شورای نگهبان نیز آن را در 

تاریخ  1387/10/4 تصویب نمود.
5. قانون جامع حمایت از حقوق افراد داری معلولیت مصوب 1396/12/21

در  خانوار  سرپرست  زنان  به  خدمات  ارائه ی  اصلی  واحدهای 
استان های گلستان و لرستان سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام 

خمینی )ره( و بنیاد شهید است. 

افراد دارای معلولّیت
مطالعه ی شاخص های چندگانه سالمت و جمعّیت در جمهوری 
اسالمی ایران در سال 1389 شیوع معلولّیت را 17.27  در 10000  نفر 
در سال 1389 گزارش می کند.2 جدول زیر شیوع معلولّیت را در نواحی 

شهری و روستایی بر اساس جنس نشان می دهد.  

جدول 2: شیوع جمعّیت افراد دارای معلولّیت به تفکیک جنسّیت و شهر و روستا در هر 10000 نفر در ایران3 

مطالعه ی شاخص های چندگانه سالمت و جمعّیت در جمهوری اسالمی ایران 2010جنسّیت/ شهر و روستا

17.27کل

22.41مرد

11.91زن

16.46شهری

19.07روستایی

کشور ایران پیمان نامه ی حقوق افراِد داری معلولّیت را در تاریخ 
1388/08/1 با حق تحّفظ کلّی تصویب کرد.4 قانون اساسی ایران، در 
بخش »حقوق رفاهی« )مصّوبه ی سال 1358 و اصالحیه ی سال 1368( 
تصریح می کند که افراد دارای معلولّیت باید از نظام تامین اجتماعی 
ایران بهره ببرند. تمهید قانونی دیگر برای حمایت از افراد دارای معلولّیت 
که حمایتی قانونی برای این افراد به همراه دارد، در حوزه هایی هم چون 
دسترسی به اماکن عمومی، آموزش، مسکن و تامین مالی موضوعیت 
می یابد. در این قانون، بخش هایی مربوط به اشتغال و شمول افراد دارای 

معلولّیت در نیروی کار هم وجود دارد.5 

افراد دارای معلولّیت، بسته به گروه سّنی و نوع معلولّیت شان، با 
چالش هایی پیش از بحران روبه رو هستند. از جمله، سختی هایی که 
کودکان دارای معلولّیت تجربه می کنند عبارتند از مشکالتی در حوزه ی 
 ایاب وذهاب بین مدرسه و خانه )مخصوصاً کودکان مناطق محروم و 
روستایی با دسترسی محدود به مدارس(، عدم دسترسی به مدارس 
مناسب و فضاهای اجتماعی برای کودکان دارای معلولّیت، دسترسی 
به ساختمان ها، انگ، تبعیض، انزوا، مورد تمسخر قرار گرفتن، مورد 
قلدری واقع شدن یا آزار از طرف دانش آموزانی که معلولّیتی ندارند، عدم 
استطاعت پرداخت هزینه های باالی پزشکی و مراقبت های سالمت، 
عدم دسترسی به مراکز بهداشتی، دسترسی محدود به خدمات دوستدار 
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کودک، نداشتن مهارت و دانش کافی در میان پرسنل حوزه بهداشت 
در مواجه با کودکان دارای معلولّیت.1 در مورد بزرگساالن، چالش ها 
شامل دامنه ی وسیعی از دغدغه ها و موانعی می شوند که در گزارش ها 
امنّیت درآمدی، وابستگی به مراقبان، جداسازی اجتماعی، سوءرفتار 
و غفلت، الگوهای در حال تغییر بیماری و معلولّیت با باال رفتن سن، 
دسترسی محدود به خدمات بهداشتی یا عدم دسترسی به این خدمات، 
مخصوصاً در نواحی روستایی، نبود تحرک و محدودیّت انتخآب های 
فردی، نامناسب بودن خدمات، کمبود پرسنل ماهر بهداشتی و مدد کار 
اجتماعی، ترس تنها ماندن، ترس رهاشدگی در زمان بحران یا شرایط 

دشوار اقتصادی و غیره ذکر شده اند. 
زنان و دختران معلول با تبعیض های گوناگون روبه رو هستند و در 
شرایط مشابه به طور قابل توّجهی محروم تر از مردان و پسران معلول 
هستند. آن ها غالباً از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند، 
تاثیر هنجارهای  اجتماعی که تحت  پایین تر  به دلیل جایگاه  به ویژه، 
اجتماعی موجود تجربه می کنند، یا به دلیل تبعیض آشکار یا پنهانی 
که نسبت به آن ها وجود دارد. زنان دارای معلولّیت در زمینه ی خدمات 
آموزش، تولید درآمد، پیشگیری از سوءرفتار، سالمت و بهداشت باروری 
تبعیض هایی را تجربه می کنند. هم چنین، در نتیجه ی پیش داوری های 
دارای  زنان  پتانسیل های  کار،  بازار  در  تفاوت های جنسّیتی  از  متاثر 

1. گزارش های دریافت شده از سازمان بهزیستی کشو، در گزارش های تهیه شده توسط دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری، 27 تیر 1398
2. سالنامه ی آماری 1395 کشور 

معلول به طور کلّی کم تر از مردان معلول به کار گرفته می شود.
سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نهادهای کلیدی مسوول افراِد دارای معلولّیت در استان های گلستان 
و لرستان هستند. این دو سازمان مجموعه ای از کارهای تشخیصی و 
غربالگری را عالوه بر برنامه های توانبخشی انجام می دهند. هم چنین، 
دارد که  بهداشتی وجود  و  آموزشی  آمادگی  برنامه ی غربالگری  یک 
از  پیش  جدید  دانش آموزان  برای  استثنایی  آموزش  سازمان  توسط 
شروع پیش دبستانی و دبستان اجرا می شود. جمعّیت هالل احمر ایران 
خدمات توانبخشی جامع و میان بخشی را در سراسر کشور عالوه بر 
ارائه ی خدمات بازتوانی و جّراحی برای کودکان دارای معلولّیت، از جمله 

کودکان مهاجر یا پناهنده ارائه می نماید. 
سالمندان

سرشماری سال 1395 نشان می دهد که نزدیک به 9.28 درصد 
جمعّیت کشور )7.4 میلیون( شصت سال و بیش تر است و در این 
جمعّیت، درصد زنان کمی از مردان باالتر است. نرخ سواد افراد باالی 
شصت سال، 46 درصد است. تنها 34 درصد زنان و 59 درصد مردان 
شصت ساله و بیش تر باسواد هستند. نرخ اشتغال در میان این افراد 
حدود 18 درصد است. جدول زیر وضعّیت سالمندان را در دو استان 

گلستان و لرستان نشان می دهد.

جدول 3: وضعّیت سالمندان در دو استان گلستان و لرستان2 

کشورگلستانلرستانسواد

797441239783755686جمعّیت زنان )بیش از 60 سال(

757271144153658405جمعّیت مردان )بیش از 60 سال(

تعداد زنان سرپرست خانوار سالمند 
34282290291491419)بیش از 60 سال(

تعداد مردان سرپرست خانوار سالمند 
74391679043571570)بیش از 60 سال(

12923152951275580تعداد زنان با سواد )بیش از 60 سال(

23698353362163868تعداد مردان با سواد )بیش از 60 سال(

66798604152478137تعداد زنان بی سواد )بیش از 60 سال(

45108346141491705تعداد مردان بی سواد )بیش از 60 سال(
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است.  سالم  سالمندی  روند  از  مهمی  بخش  بودن  اجتماعی 
این در حالی است که سالمندان بیش از دیگران در معرض خطِر 
تنهایی قرار دارند. نداشتن کسی برای کمک، حمایت و مراقبت، 
به ویژه در مواقع بحران، می تواند مشکلی اساسی برای سالمندان، 

1. سالنامه ی آماری 1395 کشور 
2. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398
3. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398

وضعّیت  از  اگر  به خصوص،  باشد،  سالمند  زنان  برای  به ویژه 
اقتصادی و اجتماعی پایین تری برخوردار باشند. شکل زیر تفاوت 
بین نرخ  تنهایی زنان و مردان در استان های گلستان و لرستان 

را نشان می دهد.

 
شکل 1: درصد سالمندان تنها به تفکیک سن و جنس در استان های گلستان و لرستان1 

13- 3-  ارزیابی اثرات سیالب
تاثیرات بر زنان سرپرست خانوار 

شواهد بعد از بحران از استان های متاثر از سیل )دو استان مذکور(  
جهت  از  هم  خانوار  سرپرست  زنان  چالش های  که  می دهند  نشان 
بهداشتی،  خدمات  شامل  اجتماعی  خدمات  به  دسترسی  معیشت، 
مواجهه با سوءرفتار و مواجهه با تبعیض به دلیل جایگاه اجتماعی آن ها، 
بعد از بحران تشدید می شوند. نیازهای جدید روانی-اجتماعی، امنّیت 
شخصی پایین تر، نبود فرصت های شغلی جدید و جایگزین هم به این 

چالش ها در دوره ی بعد از بحران اضافه می شوند.
گزارش های میدانی نشانگر بروز خسارت چشمگیر به مشاغل زنان 
سرپرست خانوار در بخش های رسمی و غیررسمی هستند. بعضی از 
این خسارت ها به سبب از دست رفتن یا آسیب بخش های تولیدی مانند 
کشاورزی، صنعت گردشگری و صنایع دستی است که زنان سرپرست 

خانوار از این محل کسب درآمد می کنند، بروز کرده است. برخی دیگر 
برای  درآمدزایی  دارایی های شخصی  ازبین رفتن  به سبب  آسیب ها  از 
مشاغل خانگی مانند قالی بافی، آرایشگری، خیاطی، گلدوزی و غیره 
به وجود می آیند و برخی دیگر  نیز به خاطر از بین رفتن کار فصلی و 
یا توقف بلندمّدت کارهای تولیدی در یک بخش خاص هستند مانند  

زمین های کشاورزی که برای مّدتی طوالنی قابل کشت نبودند.2   
کار  از سیل  متاثر  نواحی  در  خانوار  زنان سرپرست  کلّی،  به طور 
چشمگیری  به طور  که  می دهند  انجام  بیش تری  مزد  بدون  خانگی 
دسترسی  آن ها به فرصت های درآمدزایی را محدود می کند. بیکاری 
وام  آن ها  تا  شده  باعث  خانوار  سرپرست  زنان  از  بسیاری  بلندمّدت 
بگیرند، از اقوام پول قرض بگیرند و بنابراین، خطِر افتادن به چرخه ی 
بدهی را برای آن ها افزایش یابد.3 نداشتن مهارت های اشتغال پذیری 
هم چون سطح پایین تحصیالت، نبود فرصت های شغلی مخصوصاً برای 



مسائل زنان و ادغام اجتماعی

205

کسانی که حوزه ی کاری قبلی آن ها دیگر فعال نیست، چالشی جّدی 
برای استان های متاثر از سیل است. هم چنین، زنان سرپرست خانوار 
داری نیازهای خاص هم چون سالمندان و یا افراد دارای معلولّیت، دچار 

محرومّیت های بیش تری می گردند. 
درحالی که همه ی سختی های پیش از بحران برای زنان سرپرست 
خانوار در اثر سیل در مناطق متاثر از سیل  تشدید شده-اند، زنانی که 
بار مضاف درآمدزایی و رسیدگی به فرزندان را هم زمان بر دوش دارند 
در معرض خطر سوءتغذیه هم هستند، چراکه باید به تغذیه ی کودکان 
خود اولویّت دهند. گزارش معاونت امور زنان و خانواده نیز حاکی از آن 
است که توزیع مواد غذایی در داخل خانوارها در آن دسته از خانوارها 
با اعضای مرد، با نابرابری هایی به نفع پسران و مردان روبه رو بوده است.

مواجهه با سوءرفتار که در کل برای زنان و دختران و به طور خاص 
زنان سرپرست خانوار گزارش شده، که آسیب پذیری آن ها بعد از سیل 

1. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 2 مرداد 1398
2. گزارش های میدانی ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( در استان های لرستان و گلستان درکارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران« )PPPP( در تاریخ 

8 و 9 مرداد 1398

را تشدید می کند. زنان سرپرست خانوار با نرخ باالتری از مواجهه با 
سوءرفتار در مرحله ی بعد از بحران، به سبب جایگاه اجتماعی پایین، 
نبود تمهیدات حمایتی، شرایط ناامن محیط سکونت و کار فعلی و تغییر 
در نوع کاری که ممکن است امنّیت و ایمنی آن ها را تامین نکند، مواجه 
هستند. عدم توازن قدرت بین کارفرمایان مرد و کارکنان زن مخصوصاً 
برای آن هایی که از پذیرش کارهای پایین تر بعد از سیل امتناع کرده اند، 
هات الین  تلفن  خط  می کند.  فراهم  را  زنان  آسیب پذیری  زمینه ی 
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گزارش کرده است که در 
استان های متاثر از سیل سوءرفتار با زنان و دختران در برخی خانواده ها 
در نتیجه ی تنش و نیازهای بیش تر، افزایش یافته است. درعین حال، 
گزارش هایی مبنی بر افزایش قابل مالحظه ی نیاز زنان، به خصوص زنان 
سرپرست خانوار به خدمات سالمت روان بعد از سیل نیز قابل توجه 

است.1 

جدول 4: وضعّیت زنان سرپرست خانوار در شرایط بعد از سیالب2 

زنان سرپرست خانواری که تابه حال به مراکز حمایتی بهزیستی و کمیته ی امداد امام)ره( مراجعه کرده اند

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد کل گلستانتعداد کل لرستانشاخصردیف

484864306391549تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش پیش از سیالب  1

491574626395420تعداد کل زنان سرپرست خانوار )خودسرپرست، بدسرپرست( 2

403708 305تعداد زنان سرپرست خانوار که شغل خود را در اثر سیالب از دست دادند3

تعداد زنان سرپرست خانوار که تنها منبع درآمد خود را در اثر بحران از 4
403708 305دست دادند

تعداد زنان سرپرست خانوار که سرپناه خود را در اثر سیالب از دست دادند 5
496429477911)تخریب کامل مسکن(

تعداد زنان سرپرست خانوار که بر اثر سیالب وسایل ضروری زندگی خود را 6
140121303531از دست داده اند

142818503278تعداد زنان سرپرست خانوار که بی سواد هستند  7

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده دارای مشکل سالمت روانی در 8
772947301نتیجه سیالب 

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده که بعد از سیالب دچار سوء تغذیه 9
01212شدند

تعداد زنان سرپرست خانوار گزارش شده که بعد از سیالب مورد سوءرفتار 10
022)فیزیکی، کالمی و غیره( قرار گرفته اند
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تاثیرات روی سالمندان 
جمله ی  از  سالمندان  که  می دهند  نشان  میدانی  گزارش های 
آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی و گروه های کم تردیده شده در طی 
سیل و بعد از آن هستند. بسیاری از آن ها اختالل های اساسی، مخصوصاً 
در رابطه با توانایی حرکت و هم چنین دارو، خدمات سالمت و توانبخشی 
فعال  اقتصادی  نظر  از  که  آن هایی  برای  هم چنین،  می کنند.  تجربه 
هستند، شانس درآمدزایی پایین آمده و پیچیده می شود.1 گزارش های 
جمع آوری شده از جامعه ی محلِّی متاثر از سیل هم بر تشدید چالش های 
پیش روی زنان سالمند، به سبب جایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین ترشان 

1. گزارش های میدانی ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( در استان های لرستان و گلستان درکارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در 
تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

2. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
 )PDNA( »در استان های لرستان و گلستان در کارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران )3. گزارش های میدانی ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره

در تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

در جامعه، صحه می گذارند. آن ها در معرض غفلت و سوءرفتار بیش تری 
قرار می گیرند. بسیاری از آن ها از اضطراب، افسردگی و دیگر مشکالت 

روانی و ذهنی در دوره ی پس از سیالب رنج می برند.2 
تاثیرات مضاعف سیل بر سالمندان را می توان تا حدودی بر اساس 
زنان  داد.  توضیح  از سیالب  زندگی آن ها در شرایط پیش  تجربیات 
سالمند از درصد باالتری از تجربه ی زندگی با محرومّیت رنج می برند. 
احتمال بیش تری وجود دارد که این زنان از نظر اقتصادی به حاشیه 
رانده شوند یا از منظر تغذیه یا آموزش در جایگاه پایین تری باشند، 
دسترسی محدودی به خدمات و بازار کار را در جوانی داشته باشند و در 

نتیجه، در سالمندی اغلب مشکالت سالمتی و منابع محدودی دارند. 

جدول 5:  وضعّیت افراد مسن )60 سال و باالتر(، به تفکیک جنسّیت در شرایط بعد از سیل3  

سالمندانی که تابه حال به مراکز حمایتی بهزیستی و کمیته ی امداد امام)ره( مراجعه کرده اند

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد-  گلستانتعداد –لرستانشاخصردیف

مردزنمردزنمردزن

تعداد جمعّیت سالمند )65 سال به باال( تحت پوشش پیش از سیالب 1
)آسیب دیده(

526905320915526232906821676499

تعداد جمعّیت سالمند )65 سال به باال( تحت پوشش بعد از سیالب 2
)آسیب دیده(

463023279918277275356457960334

124154اعالم نشدهاعالم نشده124154تعداد جمعّیت سالمند آسیب دیده و بی سواد3

تعداد سالمندانی که گزارش شده در اثر سیالب به مشکالت سالمت روان یا 4
افسردگی دچار شده اند

704520309075

223933692577164848165017تعداد سالمندانی که خانه های آن ها آسیب دیده یا تخریب شده5

308103اعالم نشدهاعالم نشده308103تعداد سالمندانی که منابع درآمدی خود را از دست داده اند6

تعداد سالمندانی که بر اثر سیل وسایل ضروری زندگی خود را از دست 7
داده اند 

25463678175040042964078
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تاثیرات روی افراد دارای معلولّیت 
بر اساس مطالعه ی شاخص های سالمت و جمعّیت )2010(، 17.2 

1. گزارش های میدانی ارائه شده توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( در استان های لرستان و گلستان در کارگاه تهیه ی »ارزیابی پس از بحران« )PDNA( در 
تاریخ 8 و 9 مرداد 1398

1. منظور از درآمد، درآمد مستقل است
2. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
3. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398

درصد کل جمعّیت کشور نوعی از معلولّیت دارند. جدول 6 وضعّیت 
افراد دارای معلولّیت در استان های گلستان و لرستان در شرایط بعد از 

سیل را نشان می دهد.

جدول 6: وضعّیت افراد دارای معلولّیت مراجعه کننده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره(1 

استان گلستان و لرستان

تعداد کل لرستان  و گلستانتعداد- گلستانتعداد–لرستانشاخصردیف

زن/دخترمرد/پسرزن/دخترمرد/پسرزن/دخترمرد/پسر

تعداد جمعّیت افراد دارای معلولّیت تحت پوشش پیش از سیالب 1
)آسیب دیده(

534500اعالم نشدهاعالم نشده534500

تعداد جمعّیت افراد دارای معلولّیت تحت پوشش بعد از سیالب 2
)آسیب دیده(

65639366841001747

6563006563تعداد جمعّیت افراد دارای معلولّیت آسیب دیده و بی سواد3

6501306714717144تعداد افراد دارای معلولّیت که درآمدشان1 را از دست دادند 4

0080408040تعداد افراد دارای معلولّیت که تنها منبع درآمد خود را از دست دادند5

تعداد افراد دارای معلولّیت که در نتیجه سیالب وسائل کمکی آن ها ) 6
ویلچر و غیره( آسیب دیدند 

512452512452اعالم نشدهاعالم نشده

تعداد افراد دارای معلولّیت که وسایل ضروری زندگی را در نتیجه 7
سیالب از دست داده اند

6563600280665343

گزارش های توصیفی از استان های نامبرده، حاکی از آن است که 
آسیب پذیری های افراد دارای معلولّیت در زمان سیل و بعد آن تنها به 
سبب معلولّیت آن ها نبوده و به دلیل احتمال بیش تر تجربه ی اثرات مخّرب 
اجتماعی-اقتصادی سیل در مقایسه با افراد بدون معلولّیت هم هستند. 
گزارش ها از هر دو استان مورد مطالعه به خسارت یا آسیب واردشده به 

وسایل کمکی طی تحرکات طی و بعد از سیالب اشاره دارند. 
هم چون  مشترکی  عوامل  یا  عامل  به سبب  معلولّیت  دارای  افراد 
جنسّیت، سن و جایگاه اقتصادی در خانوار، تبعیض بیش تری را تجربه 
می کنند. هر چند آمار دقیقی از شرایط پس از سیالب در دست نیست، 
چالش هایی که زنان و دختران دارای معلولّیت بعد از بحران در استان های 
موردمطالعه تجربه می کنند )شامل دسترسِی به مراتب کم تر به آموزش، 
خدمات بهداشتی و اشتغال(، در قیاس با مرداِن دارای معلولّیت یا زنان 
بدون معلولّیت بسیار بیش تر است. بر اساس گزارش ها، زنان، دختران و 

پسران با هر شکلی از معلولّیت با احتمال بیش تری از مواجهه با سوءرفتار 
در مقایسه ی با مردان دارای معلولّیت روبه رو هستند.2 شواهد توصیفی 
مبنی بر تجربه ی سوءرفتار بیش تر در میان کودکان دارای معلولّیت در 
شرایط بعد از بحران وجود دارند، هرچند ممکن است شیوع این مساله 
نسبتا  عاملّیت  به سبب  این  و  باشد  گزارش شده  واقعی  تعداد  از  کم تر 
محدودتر کودکان دارای معلولّیت و گاه، دسترسی محدود به خدمات 
بهداشتی شامل مشاوره سالمت روان، بخش قضایی و وابستگی آن ها 
به مراقبان است. طبق گزارش های محدود دریافتی، به صورت فرهنگی، 
پسرانی که مورد سوءرفتار قرار گرفته اند بیش از دختران مورِد انگ قرار 
می گیرند. این مساله تا حد زیادی تعداد موارد گزارش سوءرفتار را چه 
به اعضای خانواده و چه مددکاران اجتماعی و پرسنل بهداشتی، پلیس و 

حوزه قضایی محدود می کند.3 
مواردی در گزارش های این دو استان وجود دارند که به شرایط و 
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هنجارهای ازپیش موجودی اشاره دارند که اثرات سیل را برای زنان 
و دختران دارای معلولّیت تشدید کرده اند. این موارد، شامل جایگاه 
فرصت های  معلولّیت،  دارای  زنان  اقتصادی  پایین تر  کلّی  به طور 
شغلی کم تر، نرخ پایین تر اشتغال، محدودیّت بیش تر در دسترسی 
به حمایت های اجتماعی و وجود هنجارهای اجتماعی می شود که 

زنان و دختران دارای معلولّیت را به انزوا می کشانند، هستند.1 
دیگر گروه های اجتماعی متاثر از سیل

گروه های  سایر  آسیب پذیری  افزایش  از  حاکی  توصیفی  شواهد 
اجتماعی، مانند افراد درگیر سوءمصرف مواد مخدر، افرادی که با  اچ.آی.
وی و ایدز زندگی می کنند، پناهندگان یا مهاجران، کودکان شاغل و 

کودکان در وضعّیت خیابان و غیره است. 
اگرچه محدویت زمان تهیه ی این گزارش امکان گرد آوری داده های 
کافی در مورد این گروه ها را فراهم نکرد، گزارش ها نشان می دهد که 
زنان درگیر سوءمصرف مواد یا افرادی که در حال بازپروری هستند، 
تأثیر  تحت  بیش تر  بسیار  اقتصادی،  وضعّیت  بودن  پایین  به دلیل 
آسیب های سیل بوده اند و در نتیجه، اوضاع اقتصادی بدتری از مردان 
را تجربه می کنند.2 شواهد موجود نشان می دهد، در افرادی که دوره ی 
بازپروری را می گذرانند، در اثر تجربه ی تروما )روان گزیدگی( بعد از 
و  پراکنده  داده های  می شود.  تشدید  دوباره  مواد  سوءمصرف  بحران، 
محدود موجود، توزیع، شیوع و الگوهای سوءمصرف مواد را مشخص 
نمی کند، اما وجود اختالل استرس حاد، اختالل استرس بعد از تروما 
)PTSD( و افسردگی را نشان می دهد. شواهد گردآوری شده از زنان 
درگیر سوءمصرف مواد، حاکی از این است که دلیل عود مجّدد مصرف 
آن ها افزایش آسیب پذیری آن ها در وضعّیت بعد از بحران و وقوع اتفاقی 

ناگوار برای آن ها در هنگام سیل و بعد از آن بوده است.3
سازمان های  جمهوری،  ریاست  زنان  امور  معاونت  گزارش  به 
غیردولتی ای هستند که بودجه ی آن ها توسط دولت تأمین می-شود و 
نیازهای زنان و دختران درگیر سوءمصرف مواد در استان های آسیب دیده 
از سیل را تأمین می کند. نهادهای اصلی دولتی که مسئول پاسخ گویی 

1. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
2. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398
3. گزارش های گردآوری شده از استان های گلستان و لرستان توسط معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری در تاریخ 27 تیر 1398

به نیازهای افراد درگیر سوءمصرف مواد هستند سازمان بهزیستی کشور 
و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند.

13- 4-  راهبردهای بازتوانی
ضمن درنظرگرفتن نیازها و ظرفّیت های مشخص گروه اجتماعی 
زنان سرپرست خانوار، سالمندان و افراد دارای معلولّیت، راهبردهای 
پیشنهادی ذیل، با رویکردهای مبنتی بر اجتماع، ایجاد تاب آوری، و 
با  بازتوانی«،  »راهبردهای  می شود.  ارائه  موجود  ظرفّیت های  ارتقای 
هدف حمایت، برقراری مجّدد مشارکت و تقویت مشارکت گروه های 
اجتماعی فوق، تا جایی که امکان دارد، تالش می کند تا از مشارکت 
گروه های اجتماعی ذکر شده در ترمیم و بهبود شرایط زندگی آن ها 
پایداری مداخالت،  از  اطمینان  گیرد. هم چنین، جهت حصول  بهره 
تالش می شود تا راهبردهای پیشنهادی در جهت تکمیل، تقویت و 
فراگیرسازی برنامه های موجود دولت در مناطق متاثر از سیل، جهت 
پاسخ گویی به نیازهای خاص مبتنی بر جنسّیت گروه های ذکر شده، 
ارائه گردد. به این ترتیب  »راهبردهای بازتوانی« حول محورهای اصلی 
نیازهای مبتنی بر جنسّیت گروه های اجتماعی زنان سرپرست خانوار، 

سالمندان و افراد دارای معلولّیت به شرح ذیل ارائه می شود.
معیـشت

با وجودی که وقوع سیل معیشت همه افراد متاثر از سیل را مختل 
کرده است، گزارش های میدانی حاکی از آن است که معیشت گروه های 
به طرز  خانوار،  سرپرست  زنان  به خصوص  دختران  و  زنان  اجتماعی 
قابل توّجهی، بیش از دیگر گروه ها متاثر شده است. ازآن جاکه سهم زنان 
در اقتصاد خانواده بسیار قابل توجه و حائزاهمّیت است،  بنابراین، نه تنها 
شریک و بازیگری اساسی در بهبود سریع وضعّیت خانواده های خود 
هستند، بلکه نقش بسیار مهمی را نیز در رفاه کل جمعّیت آسیب دیده 

بازی می کنند. 
راهبردهای بازتوانی معیشتی، تفاوت در نوع خانوار را مّدنظر قرار 
زمانی  دوره ی  برای  را  خود  درآمد  منابع  که  کسانی  مانند  می دهد، 
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حمایت  برای  درآمدشان  که  کسانی  داده اند،  دست  از  نامشخصی 
که  کسانی  و  نیست،  کافی  هستند  سرپرست اش  که  خانواده ای  از 
از بحران را ندارد،  قابلّیت درآمدزایی در دوران پس  مهارت های شان 

و غیره. پیش بینی می شود، کمک های جبرانی خسارت از طریق طریق 
اعطای وام های ُخرد به زنان سرپرست خانوار جهت جلوگیری از افزایش 
بدهی های این گروه، به دلیل ازدست دادن اموال و پرداخت هزینه های 
باالتر برای مسکن و یک سری خدمات به دلیل سیل موثر باشد. در 
این برنامه، آموزش مهارت های شغلی جدید مبتنی بر نیازهای بازار 
کار، همراه با مهارت های بازاریابی و آموزش سوادآموزی جهت ارتقای 
ظرفّیت های زنان سرپرست خانوار که نیاز دارند کار جدیدی شروع 
ارائه ی  راهبرد  این  دیگر  مالحظه ی  است.  شده  گنجانده  نیز  کنند، 
کمک هزینه ی مالی، ماهیانه و بالعوض برای مّدت دو سال به زنان 
سالمند و زنان سرپرست خانواری که قادر به کار کردن نیستند نیز 
می باشد. به عنوان بخشی از استراتژی بازتوانی پیشنهاد شده، با حمایت 
از برنامه های ارائه ی کمک های نقدی باید ارزیابی حمایتی1 و اقدامات 
کاهش دهنده برای جلوگیری از مضرات احتمالی گروه هایی مانند زنان 
سرپرست خانوار، زنان سالمند و سایر گروه های آسیب پذیر انجام شود.2 
سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( در حال 
حاضر، متولّیان اصلی در استان های متاثر از سیل برای ارائه ی خدمات 

معیشتی می باشند.
ارائه ی خدمات مراقبت سالمتی، شامل بهداشت باروری، 

سالمت روان و اقالم بهداشتی
متولّی  وآموزش پزشکی  بهداشت، درمان  وزارت  ازآن جایی که 
اصلی سالمت فیزیکی، از جمله بهداشت باروری و درمان در کشور 
است، راهبرد پیشنهادی ارتقای ارائه ی خدمات سالمتی و بهداشتی 
و در مناطق متاثر از سیل است که توسط مراکز بهداشت و خانه های 

بهداشت ارائه می شود. 
در خصوص ارائه ی خدمات مرتبط با امر سالمت روان و خدمات 
مشاوره ای، راهبرد پیشنهادی، گسترش خدمات مبتنی بر جامعه ی 

1. Protection assessment

2. شواهد نشان داده است که برنامه های ارائه ی کمک های نقدی که شامل اقدامات کاهش دهنده مضرات نیست، در پی بروز مخاطرات طبیعی، ریسک هایی را برای گروه های آسیب پذیر در 
پی خواهد داشت.

موجود در سازمان بهزیستی کشور در استان های متاثر از سیل را 
نیز پیشنهاد می کند. این خدمات شامل فعالّیت های متعّددی جهت 
و  پیش آمده  رواِن  مشکل سالمت  رفع  برای  مداخله  و  شناسایی 
هم چنین، شناسایی و مداخله در مورد هنجارهای اجتماعی موجود 
می باشد. این برنامه ها که شامل خدمات سالمت روان در شهرها و 
خدمات مبتنی بر جامعه در روستاهاست، نقش بسیار موثری نیز 
در ارجاع مواردی که احتیاج به پیگیری، توسط سایر سازمان های 
متولّی مانند وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و یا سایر مراکز 
تخّصصی بهزیستی دارد، ایفا می کند. مالحظه ی دیگر این راهبرد، 
رسیدگی به نیازهای روانی–اجتماعی زنان در گروه های اجتماعی 
ذکرشده است که از طریق راه اندازی فضاهای دوستدار زنان برای 

ارئه ی خدمات روانی–اجتماعی انجام می گیرد.
در خصوص اقدام برای جبران خسارت های واردشده به افرادی 
مراکز  غیرنقدی،  و  نقدی  به صورت  هستند،  معلولّیت  دارای  که 
توان بخشی مبتنی بر جامعه ی سازمان بهزیستی کشور، نقش مهمی 
را بازی می کند. این مراکز، دسترسی افراد دارای معلولّیت به کمک  
هزینه ی نقدی و غیرنقدی، جهت تهیه ی تجهیزات کمکی فراهم 
می کنند. آن ها باید افراد دارای معلولّیتی که تجهیزات یا امکانات 
کمکی خود را از دست داده اند را شناسایی کنند و جهت اقدام به 
معاونت توان بخشی سازمان بهزیستی کشور، معّرفی کنند. سازمان 
و  نقدی  به صورت  را  خسارت  استراتژی  این  در  کشور  بهزیستی 

غیرنقدی جبران می کند.
مشارکت زنان، شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای 

معلولّیت و سالمندان در تصمیم گیری ها  
رویکرد  می دهد:  قرار  مّدنظر  را  متفاوت  رویکرد  دو  راهبرد  این 
مبتنی  جامعه محور  توان بخشی  خدمات  ارئه ی  جهت  اجتماع محور، 
بر جنسّیت از طریق مراکز توان بخشی مبتنی بر جامعه که اختصاصاً 
مسوول ارائه ی خدمت به افراد دارای معلولّیت در شهرها و خدمات 
اجتماع محور بهزیستی در روستاهای قابل ارائه است. درحالی که هدف 
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این راهبرد ارتقای سطح مشارکت گروه های اجتماعی ذکرشده از طریق 
خدمات مبتنی بر جامعه است، رویکرد دوم این راهبرد، تالش در جهت تهیه 
و ابالغ دستورالعمل یا بخشنامه های الزم االجرا درباره ی لزوم مشارکت زنان، 
شامل زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولّیت )زن، مرد، دختر، پسر( و 
سالمندان، به خصوص زنان سالمند، در تمامی فرایند تصمیم گیری جهت 
بازسازی مناطق آسیب دیده و جهت ارتقای رفاه این گروه از شهروندان به 

سازمان های مسوول است.
مسائل اجتماعی مربوط به جنسّیت، از جمله هنجارهای اجتماعی

این راهبرد نیز از جمله ی راهکارهایی است که برای ارتقای مشارکِت 
به کارگرفته شده برای شناسایی و مداخله در موارد وقوع سوءرفتار و سایر 
موارد مرتبط با امنّیت فرد که در شرایط بعد از بحران اتفاق می افتد و برای 
گروه اجتماعی ذکرشده استفاده می گردد. هم چنین، راهبرد دیگری که در این 
زمینه پیشنهاد می گردد، ارتقای آگاهی جامعه درباره ی طبیعِت سوءرفتارها و 
امکانات موجود برای رسیدگی به سوءرفتارهاست. الزمه ی این راهبرد تقویِت 
هات الیِن  اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و معّرفی خدمات آن ها به 

جوامع متاثر از سیل است. 
ازآن جایی که نیازهای  مبتنی بر جنسّیت از مکانی به مکان دیگر متفاوت 
است، این راهبرد طیف وسیعی از جامعه شناسان، کارشناسان جنسّیت، 
مسووالن وزارتخانه های دولتی و اعضای جامعه را برای گفت وگو درباره ی 
موانع مبتنی بر جنسّیت دسترسی به خدمات اجتماعی به کار می گیرد. به 
موازات این، برنامه های راهبردی ارتباطی از ملزومات این راهبرد است تا 
آگاهی عمومی را در مورد موضوع مذکور و هم چنین موانع فرهنگی اجتماعی 
موجود که مانع از دسترسی گروه اجتماعی ذکرشده به خدمات موردنیازشان، 
ادغام اجتماعی و مشارکت آن ها می شود را افزایش دهد. در برنامه های کاهش 
مخاطرات طبیعی فراگیر، الزم است اطمینان حاصل شود که سیستم های 
هشداردهنده ی زودهنگام در بزنگاه بروز مخاطرات طبیعی، با مّدنظر قراردادن 
آسیب پذیری های متفاوت مبتنی بر جنسّیت به افراد دارای معلولّیت و افراد 

سالمند دسترسی پیدا می کنند.

جمع آوری آمار و پایش به هنگام وضعّیت زنان سرپرست خانوار، 
به ویژه زنان سالمند

با توجه به کمبود داده های تفکیک شده از منظر جنس، سن و توانایی، 
این راهبرد راهکارهایی جهت جمع آوری، ثبت و تجزیه وتحلیل داده ها در ابعاد 
مشکل دار زندگی گروه های اجتماعی ذکر شده ارائه می دهد. برای گروه زنان 
سرپرست خانوار یک سیستم جامع جمع آوری داده، گزارش و ردیابی به هنگام 
آن ها در مناطق  متاثر از سیل  پیشنهاد می گردد که شاخص های اجتماعی، 
جمعّیت شناختی، اقتصادی و بهداشتی برای پاسخ گویی به  نیاز های آن ها 
را، جهت طراحی یک مداخله موثر، گردآوری می کند. قابل ذکر است، پیش 
از هر برنامه، یک ارزیابی آسیب پذیری نیز وجود دارد. اّطالعات تفکیک شده 
بر اساس جنس و سن بدست آمده از چنین ارزیابی هایی می تواند به عنوان 
مبنایی برای تجزیه وتحلیل بیش تر و هم چنین به عنوان مبانی اولّیه برای بروز 

مخاطرات طبیعی احتمالی آینده باشد.
اختالل در شبکه ی ارتباطات اقتصادی و اجتماعی

این راهبرد قصد دارد تا از طریق برنامه های مبتنی بر جامعه، مانند 
فعالّیت های جمعی که گروه های ذکر شده را درگیر می-کند، و مشارکت دادن 
آن ها در شوراها و اتحادیه ها، شبکه های اقتصادی و اجتماعی ازدست رفته ی 
گروه های ذکرشده را ترمیم و بازسازی نماید. این راهبرد، از یک طرف باعث 
افزایش تحرک، حس اعتمادبه نفس و مشارکت گروه های ذکرشده می گردد، و 
از طرف دیگر، انتظار می رود باعث  شود آن ها شبکه های اقتصادی و اجتماعی 

خود را دوباره به دست آورند و شبکه های جدیدی ایجاد کنند.
نیازهای بازتوانی

با توجه به کمبوِد داده در مورد نیازهای بعد از سیالب، نمی توان تمایز 
نیازها در دو استان را امکان پذیر کرد. تخمین ها توسط سازمان بهزیستی 
کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( بر اساس ورودی های دریافت شده از 
کارکنان محلّی آن ها ارائه شده است. ارزیابی دقیق توسط سازمان بهزیستی 
کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره(، در هر دو استان تخصیص دقیق 
بودجه را تعیین می کند. بر اساس پیشنهاد معاونت ریاست جمهوری در امور 
زنان و خانواده، گزارش حاکی از تخصیص بودجه برای هر استان ٪55 برای 
لرستان و ٪45 برای گلستان است. برنامه های پیشنهادی در زیر برای لرستان 

و گلستان قابل اجرا است.
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جدول 7: راهبردهای بازتوانی و نیازها بر اساس زیربخش ها

فعالّیت های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

بخش 1. زنان سرپرست خانوار

راهبرد 1. 1. بهبود وضعّیت معیشت و ارتقای ظرفّیت های زنان سرپرست خانوار

1.1.1. طراحی برنامه های توانمندسازی اقتصادی مبتنی بر آموزش مهارت های فّنی وحرفه ای برای زنان سرپرست 
خانوار فاقد مهارت

0.6871.4
معاونت امور زنان و خانواده 
و سازمان آموزش فّنی و 

حرفه ای
1.1.2. ارائه آموزش مهارت های بازاریابی و اتصال به چرخه بازار به زنان سرپرست خانوار که خود صاحب کسب وکار و 

تولید محصول می باشند

1.1.3. اعطای وام برای تامین سرمایه ی اولّیه راه اندازی کسب وکار 

1.1.4. اعطای وام های خرد برای توانمندسازی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی  و احیای صنایع خانگی برای زنان 
سرپرست خانوار که کسب وکار خود را از دست داده اند و آن هایی که مجبور به تغییر کسب وکار و ایجاد کار جدید 

هستند
7.02738.4

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

کمیته ی امداد امام 
خمینی)ره(

1.1.5. ارائه ی یک بار کمک هزینه ی مالی بالعوض جهت جبران هزینه های زنان سرپرست خانوار که برای مّدتی که 
1.04109.8کار نکرده اند و درآمدی نداشته اند

بهزیستی
کمیته ی امداد امام 

خمینی)ره(

1.1.6. فراخوان طرح های اشتغال زا برای تشویق بخش خصوصی به منظور به کارگیری زنان سرپرست خانوار به عنوان 
بهزیستی و کمیته ی امداد 4.81506.1نیروی کار  

امام
1.1.7. اعطای مشّوق های قانونی و تسهیالت تشویقی به بخش خصوصی جهت به کارگیری زنان سرپرست خانوار

1.1.8. اعطای کمک هزینه ی مالی ماهیانه ی بالعوض برای مّدت یک تا دو سال، به صورت موّقتی، به زنان سرپرست 
بهزیستی و0.054.83خانوار سالمند باالی 60 سال و معلول که منبع مالی خود را از دست داده اند و به دالیل مختلف قادر نیستند کار کنند

کمیته  ی امداد امام

1.1.90.032.94. برگزاری کالس های سوادآموزی خارج ساعت کاری برای زنان سرپرست خانوار بی سواد
بهزیستی از طریق 

تفاهم نامه ی موجود با 
سازمان نهضت سوادآموزی

10.1.1. حمایت از سازمان بهزیستی کشور در گسترش ارائه ی خدمات سالمت اجتماعی در سه استان گلستان، 
خوزستان و لرستان جهت راه اندازی فضاهای دوستدار زنان جهت ارائه خدمات روانی–اجتماعی به زنان، به خصوص 

زنان سرپرست خانوار
سازمان بهزیستی کشور 0.8084.15

راهبرد 1.2. تقویت سیستم های پایش  

1.2.1. حمایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ایجاد یک سیستم نظارتی شامل جمع آوری، گزارش دهی و 
پایش به هنگام داده جهت ردیابی زنان سرپرست خانواری در مناطق متاثر از سیل، شامل داده های جمعّیت شناختی، 

اقتصادی و سالمتی جهت پاسخ گویی موثر به نیازی های این گروه
وزارت تعاون، کار و رفاه 0.2526.30

اجتماعی

بخش 2. افرادی که با معلولّیت زندگی می کنند

راهبرد 2.1.  حمایت از سازمان بهزیستی کشور جهت توسعه ی برنامه ی »توان بخشی مبتنی بر جامعه« و خدمات این برنامه در مناطق سیل زده

2.1.1.  ارائه ی خدمات جامع توان بخشی مبتنی بر جنس و سن گروه معلوالن به افرادی که با معلولّیت زندگی 
سازمان بهزیستی کشور2.33244.9می کنند با تمرکز بر گروه های مختلف سّنی

2.1.2.  برگزاری آموزش های آبشاری به ارائه دهندگان خدمت در مراکز »توان بخشی مبتنی بر جامعه« جهت ارائه ی 
خدمات حساس به جنسّیت و دوستدار کودک  )100 نفر(

0.054.893
معاونت امور زنان و خانواده 

ریاست جمهوری
سازمان بهزیستی کشور 2.1.3.  تهیه و ابالغ پروتکل های اجرایی، شرح وظایف و بخشنامه های الزم االجرا جهت ارائه ی خدمات مبتنی بر 

نیازهای زنان در مراکز »توان بخشی مبتنی بر جامعه« جهت متعهد کردن ارائه دهندگان خدمت در این مراکز

راهبرد 2.2. تضمین بهبود معیشت و ارتقای مهارت های زنان دارای معلولّیت

2.2.1. اعطای وام های خرد به زنانی که با معلولّیت زندگی می کنند و کسب وکار خود را از دست داده اند و هم چنین، 
1.13118.9آن هایی که مجبور هستند کسب وکار خود را تغییر دهند و کار جدیدی آغاز کنند

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی

سازمان های غیردولتی
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فعالّیت های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

2.2.211.651225.  برگزاری کالس های حرفه آموزی برای زنان دارای معلولّیت بدون مهارت و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
سازمان های غیردولتی

2.2.3. اعطای کمک هزینه ی مالی یا تجهیزات کمکی به زنان، دختران و پسران دارای معلولّیت که تجهیزات کمکی 
سازمان بهزیستی کشور1.44151.2خود را در سیل از دست داده اند.

2.2.40.054.83. ارائه ی کمک هزینه ی مالی ماهیانه ی موّقت به زنان دارای معلولّیت که تنها زندگی می کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
کمیته امداد امام

بخش 3. افراد سالمنـــد

راهبرد3.1.  بهبود وضعّیت دسترسی افراد سالمند، به خصوص زنان سالمند، به برنامه های درآمدزایی جهت اداره کردن امور مالی

3.1.10.8791.5.  اعطای وام های خرد به زنان سالمندی که از نظر اقتصادی فعال هستند، با تمرکز بر زنان سرپرست خانوار 
وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور

3.1.2.  طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جهت آموزش مهارت های مدیریّت بودجه و نقدینگی خانوار، 
اولویّت بندی مخارج خانوار و استفاده ی بهینه از وام برای سرمایه گذاری های کوتاه مّدت و بلندمّدت، برای زنان 

سالمند، زنان سالمند سرپرست خانوار و خودسرپرست، زنانی که همسران سالمند دارند و زنانی که همسران معلول و 
سرپرست تعداد زیادی کودک، کودک آسیب پذیر یا یتیم ها هستند

بهزیستی0.032.94
سازمان های غیردولتی

بخش 4. زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولّیت و سالمندان

راهبرد4.1.  ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی فراگیر شامل خدمات بهداشت و سالمت برای زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، دارای معلولّیت و سالمند

4.1.1. تهیه و ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های الزم االجرا برای ارائه ی خدمات فراگیر بهداشتی و درمانی برای 
گروه های مختلف سّنی با اولویّت زنان سرپرست خانوار و معلوالن و سالمندان

1.90199.7

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

معاونت امور زنان و 
خانواده ی
بهزیستی

4.1.2. ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی شامل بهداشت باروری سّیار در مناطقی که مرکز بهداشت یا خانه ی 
بهداشت در دسترس نیست و یا برای اقشار آسیب پذیر مانند زنان، به خصوص افراد دارای معلولّیت و سالمندان 

دسترس پذیر نیست.

4.1.3. ارائه ی خدمات درمانی مکّمل )فرانشیز درمان برای زنان سرپرست خانوار و سالمند(

راهبرد 4.2.  توسعه ی ارائه ی خدمات سالمت روان فراگیر و مداوم به زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، زنان سالمند، دختران و پسرانی که با معلولّیت زندگی می کنند.

4.2.1. تهیه و ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های الزم االجرا توسط سازمان بهزیستی کشور برای ارائه ی خدمات 
فراگیر سالمت روان مداوم در پایگاه های سالمت، مراکز ارائه ی خدمات مراقبتی در منزل و خانه های بهداشت

سازمان بهزیستی کشور0.3132.24
4.2.2. توسعه ی مراکز خدمات مراقبتی و سالمت روان، به ویژه به صورت سّیار در مناطق سیل زده )پایگاه سالمت 

اجتماعی( از طریق تشکیل تیم های سالمت اجتماعی )گروه همساالن(

4.2.3. توسعه ی طرح گفت وگوی ملّی خانواده به استان ها و مناطق سیل زده با هدف بسترسازی برای ایجاد انسجام 
معاونت امور زنان و 0.2021در درون خانواده و افزایش سرمایه ی اجتماعی با اولویّت زنان سرپرست خانوار، دارای معلولّیت و سالمند 

خانواده ی ریاست جمهوری

راهبرد4.3.  اقدام در جهت افزایش احساس تعلّق اجتماعی و ادغام اجتماعی با تاکید بر گروه های سه گانه 

معاونت امور زنان و 4.3.10.2021. برگزاری برنامه های تلوزیونی و رادیویی استانی 
خانواده ی ریاست جمهوری

راهبرد4.4. افزایش امنّیت اجتماعی برای زنان، به خصوص زنان سرپرست خانوار، دارای معلولّیت و سالمند

سازمان بهزیستی کشور4.4.12.80294. توسعه ی خدمات و زیرساخت های اورژانس اجتماعی در مناطق سیل زده 

راهبرد4.5. اطمینان از ارتقای ایمنی / امنّیت در سطح شخصی و اجتماعی برای افراد دارای معلولّیت، سالمند و زنان سرپرست خانوار

4.5.1. برگزاری پویش های فرهنگی و اطالع رسانی متناسب با فرهنگ منطقه، درباره ی اهمّیت و نحوه ی فعالّیت 
2.00210اورژانس اجتماعی در بهزیستی و خط تلفن اورژانس اجتماعی، در مناطق سیل زده  

معاونت امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری، سازمان 

بهزیستی کشور



مسائل زنان و ادغام اجتماعی

213

فعالّیت های پیشنهادی
هزینه

دستگاه مسئول و همکار میلیارد 
ریال

میلیون 
دالر

4.5.2. ارتقای آگاهی و دانش  مهارتی اعضای شورای روستا، شورای شهر، شورایاری ها و دهیاری ها درباره ی ضرورت 
توجه به امنّیت روانی و مصادیق سوءرفتارهای مبتنی بر جنسّیت )جهت تشخیص و ارجاع به مراجع ذی ربط، مانند 

مراکز بهزیستی، مرکز بهداشت و مراجع قضایی( ارائه ی برنامه ی آموزشی توسط معاونت امور زنان

معاونت زنان وزارت کشور
دهیاری و شورایاری
معاونت امور زنان

وزارت کشور

راهبر4.6. حمایت از مشارکت زنان و کودکان - از جمله زنان سرپرست خانوار، دارای معلولّیت و سالمند، زنان، دختران و پسران دارای معلولّیت.

4.6.1. ابالغ دستورالعمل یا بخشنامه های الزم االجرا جهت لزوم به کارگیری و حضور زنان سرپرست خانوار، افراد 
دارای معلولّیت )زن، مرد، دختر، پسر( و سالمندان، به خصوص زنان سالمند، در شوراهای شهر و روستا، شورایاری ها و 

دهیاری ها در فرایند تصمیم گیری ها
0

معاونت زنان وزارت کشور
دهیاری و شورایاری
معاونت امور زنان

وزارت کشور

17.821874.64جمع بودحه برای استان گلستان )45%( 

21.782291.22جمع بودحه برای استان گلستان )55%(

39.614165.86مجموع

بر اساس نظر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، توافق شد که نیازهای فوق الذکر در مّدت 2 سال تأمین شود. ازاین رو، جدول 
زیر نیازهای بازتوانی را به ترتیب، در دوره ی کوتاه مّدت و میان مّدت به ترتیب با اختصاص بودجه ٪75 و ٪25 طبقه بندی می کند.   

     
جدول 8: نیازمندی های کوتاه مّدت و بلندمّدت برای بازتوانی برحسب استان

استان

نیازهای بازتوانی

جمعبلندمّدتمیان مّدتکوتاه مّدت

میلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریالمیلیون دالرمیلیارد ریال

2291.2221.78--1718.4216.34572.815.45لرستان

1874.6417.82--1405.9813.37468.664.46گلستان

4165.8639.61--3121.4029.701041.479.90جمع

13- 5-  روش شناسی ارزیابی
این فعالّیت تحت نظارت و هدایت معاونت امور زنان و خانواده ی 
ثانویه  داده ی  منابع  از  استفاده  با  و  ایران  اسالمی  ریاست جمهوری 
انجام گرفته است. منابع به کارگرفته شده برای استخراج اّطالعات پایه، 
شامل سالنامه ی آماری کشور در سال 1395، مطالعه ی شاخص های 
سال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  در  جمعّیت  و  چندگانه ی سالمت 
2010، سرشماری درآمد و هزینه های خانوار در سال 1396، گزارش 

توسعه ی انسانی جمهوری اسالمی ایران در سال 2018، و گزارش های 
دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری می باشد.

داده های کّمی توسط دفاتر استانی معاونت امور زنان و خانواده ی 
ریاست جمهوری از وزارتخانه های متولّی، سازمان های همکار، از جمله 
سازمان بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی )ره( جمع آوری 

شده است.
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14- تبعات اقتصادی

14- 1-  اقتصاد ایران در یک نگاه
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی ایران در هر دو 
مقدار اولیه و جاری از 11129 تریلیارد ریال در سال 1394 به 12723 
تریلیون ریال در سال 1395 افزایش یافته است، که نشانگر 14.3درصد 
رشد اسمی است. با در نظر گرفتن تغییرات در سطح قیمتها و اطالعات 
موجود در رابطه با بخش های اصلی اقتصاد، 12.5 درصد افزایش در 
تولید ناخالص داخلی در سال 1390 بر خالف 1.6 درصد رشد در سال 
1394 قابل مشاهده می باشد. این آمار بیانگر رشد قابل توجه تولید 

ناخالص در سال 1395 در مقایسه با مقادیر ثابت 1394 می باشد.
براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی ایران )CBI( و مرکز آمار 
ایران )SCI(، اقتصاد ایران، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه 
است و با درآمد ملی تخمین زده شده )GNI خالص با قیمت پایه 
فعلی( برابر با 10300 هزار میلیارد ریال در سال 1395 است )بانک 
مرکزی ایران، 1396(. به دنبال چند سال رکود اقتصادی، اقتصاد ایران 
در سال 1393 و به دنبال برجام بهبود و 3 درصد رشد یافت. در همین 
دوره زمانی تورم از 29 درصد در سال 1391 به 12 درصد در سال 
1396 کاهش یافت. با این حال، خروج آمریکا از برجام در سال 1397 
و عوامل خارجی متاثر از آن منجر به محدودیت فروش نفت، کاهش 

چشمگیر ارزش ریال ایران و ایجاد شوک های کالن اقتصادی شد.
بنا بر این، در اسفند ماه سال 1397 ، نرخ تورم ٪30.6 برآورد شده و 
برآوردهای تولید ناخالص ملی حاکی از کاهش نرخ رشد به میزان 3.8٪ 
می باشد. همچنین  نرخ بیکاری با رسیدن به نرخ 12 درصد با احتمال 

کاهش بیشتر در اشتغال همراه بوده است )مرکز آمار ایران ، 1397(.
بر اساس نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن، کل جمعیت ایران 
در سال 1398 به 83 میلیون نفر رسید که بیانگر رشد متوسط سالیانه 
1.24 در مقایسه با آمار جمعیتی سال 1390 می باشد. امید به زندگی 
افراد متولد شده در سال 1395، 76 سال بوده که از سال 1359 تا 
انسانی  توسعه  شاخص  است.  یافته  افزایش  سال  تقریبا 21   1395
)HDI( در سال 1396 معادل 0.798 بود. مقدار این شاخص ایران 
را در رتبه 60 از 189 کشور جهان قرار می دهد که در بین سال های 

1359 و 1396 نزدیک به ٪58 افزایش یافته است. میانگین سال های 
تحصیل و سال های مورد انتظار برای تحصیل به ترتیب بین سالهای 
1359 و 1392 از میزان 5.7 سال به 6.5 سال افزایش یافته است. 
تعداد مشاغل موجود در سال 1395 نیز به 22.6 میلیون نفر رسید که 
به نسبت سال قبل از آن حدود 616 هزار عدد )2.8 درصد( افزایش 
داشته است. در سال 1397، بیشترین نرخ افزایش در اشتغال معادل با 
462 هزار شغل بوده است که به بخش خدمات مربوط می شود.  عالوه 
بر آن، 99200 و 53400 فرصتهای شغلی جدید به ترتیب در بخشهای 

کشاورزی و صنعت ایجاد شده است.
سهم بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی در اشتغال به ترتیب 
50.1، 31.9 و 18 درصد در سال 1395 بوده است. مقایسه این مقدار 
با سال قبل از آن نشانگر 0.7 درصد افزایش در سهم بخش خدمات و 
0.6 درصد کاهش در بخش صنعت می باشد. سهم بخش کشاورزی در 

مقایسه با سال قبل از آن تغییری پیدا نکرده است.
قابل ذکر است که سهم بخش صنعت در اشتغال به طور مداوم 
در سه سال گذشته کاهش یافته، در حالیکه سهم بخش خدمات در 
طی این سه سال افزایش را نشان می دهد. با توجه به اینکه سیل اواخر 
اسفند 1397 و اوایل فروردین 1398، 26 استان از  مجموع 31 استان 
کشور را در بر گرفته بود، باید آمار و ارقام منطقه ای نیز به خوبی بررسی 

شود.

ارزیابی در  اقتصادی سیالب 1398:  تبعات    -2 -14
مقیاس کشوری

سیالبی گسترده، از اواخر اسفند ماه 1397 تا اواخر فروردین ماه 
1398 کشور جمهوری اسالمی ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. از 
میان 31 استان کشور، در 26 استان سیالب با شدتهای مختلف به 
وقوع پیوسته است. در حدود 1900 شهر و روستا به دلیل سیالب دچار 
خسارات کالبدی شدند. صدمات وارده در حدود 4.7 میلیارد دالر )با 
نرخ دالر سال 1398( تخمین زده می شود که شامل صدها میلیون دالر 
خسارت به زیرساخت های بخش کشاورزی و حوزه آب می باشد. یکی 
از دالیل اصلی این خسارت قابل توجه، تغییر کاربری بستر رودخانه ها و 
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مسیل ها و عدم پیش بینی سیستم زهکش مناسب برای عبور جریان 
آب بوده است. بر اساس اطالعات ارائه شده توسط مسوولین، این سیالب 

بی سابقه موجب پیامدهای زیر شده است:

y  بالغ بر 70 نفر جان خود را از دست داده، 10 میلیون نفر به
صورتهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفتند، 500 هزار نفر که 
نیمی از آنها کودک بودند مجبور به ترک محل زندگی خود 
شده، و 2 میلیون نفر نیازمند کمک های انسان دوستانه شدند؛

y  ویران شدند از 1000 مرکز درمانی و 1000 مدرسه  بیش 
یا به شدت آسیب دیدند، که در پی آن 100 هزار کودک از 
ادامه تحصیل باز ماندند و هزاران نفر از امکانات درمانی محروم 

گشتند؛

y  409 زمین لغزش به وقوع پیوست و 140 رودخانه از بستر
خود طغیان کردند؛

y  .78 راه و جاده مسدود شدند و 314 پل دچار آسیب شدند
این میزان 36 درصد از شبکه راه های کشور را تشکیل می دهد؛

y  سرریز چندین سد بزرگ، به خصوص در خوزستان و گلستان
منجر به تخلیه بسیاری از روستاها و چندین شهر گردید؛

y  2.2 حدود  در  کشاورزی  بخش  های  زیرساخت  به  صدمه 
میلیارد دالر )برحسب نرخ دالر در سال 1398( تخمین زده 

می شود.
ارزیابی اولیه از اثرات سیالبهای اخیر توسط دولت و سازمان های 

نیازهای  تعیین  برای   جامع تر  ارزیابی  اما  است،  شده  انجام  ذیربط 
بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( مناطق آسیب دیده 
برای زیرساخت ها مانند ساختمان های خدمات  و پیامدهای سیالب 
عمومی )ادارات، مدارس و غیره(، خطوط نیرو، آب و فاضالب، خدمات 
بیمارستانی، معیشت، مسکن و غیره توسط تیمی مرکب از آژانس های 
سازمان ملل بر اساس درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران انجام 
اقتصادی  اجتماعی،  تأثیرات  پوشش  برای  مطالعات  این  است.  شده 
و انسانی سیالب در استان های لرستان و گلستان انجام شده است. 
تاثیرات شدید سیالب بر روی چندین بخش مرتبط با توسعه احتماالت 
بر روی تالش های کشور برای دستیابی به اهداف سند 2030 برای 

توسعه پایدار اثر خواهد گذاشت.

تبعات اقتصادی سیالب 1398: ارزیابی در    -3 -14
مقیاس استانی، گلستان و لرستان

شرایط پیش از رخداد سیالب
بنا به درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران، ارزیابی نیازهای 
بازسازی و بازتوانی پس از سیل، بر دو استان گلستان و لرستان که 
متحمل بیشترین خسارات شده بودند، متمرکز گردید. همانطور که 
جداول 1 و 2 مشاهده می شود، این دو استان دارای خصوصیات مشابهی 
اقتصادی، و  از لحاظ مساحت، جمعیت، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت 

مشارکت در اقتصاد کشور هستند.

جدول 1: آمار پایه استان لرستان در سال 1395 )مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395(

واحدمقدارشاخصردیف

کیلومترمربع20367مساحت زمین1

نفر1777014جمعیت2

%2.4سهم جمعیتی3

%1.9رشد میانگین ساالنه جمعیت4

%12.8اینترنت )هر 100 نفر(5

%12.6نرخ بیکاری6

%38.2نرخ مشارکت اقتصادی7

%1.37سهم تولید ناخالص داخلی8
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جدول 2: آمار پایه استان گلستان در سال 1395 )مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395(

واحدمقدارشاخصردیف

کیلومترمربع28294مساحت زمین1

-1754243جمعیت2

%2.3سهم جمعیتی3

%0.44رشد میانگین ساالنه جمعیت4

%12.1اینترنت )هر 100 نفر(5

%13نرخ بیکاری6

%35نرخ مشارکت اقتصادی7

%1.21سهم تولید ناخالص داخلی8

افزون بر این، از سال 1385 تا سال 1393، هر یک از این دو استان از سهم مشابهی در اقتصاد و جمعیت کشور برخوردار بوده اند )شکل 1(.

 

 
شکل1:  سهم استانهای تحت تاثیر سیالب در تولید ناخالص داخلی و سهم آنها درجمعیت و اقتصاد کشور از سال 1385 تا سال 1393 )مرجع: 

کتاب سال آمار 1394 ایران و مرکز آمار ایران 1395(
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شکل 2:  سهم بخشی استان های تحت تاثیر سیالب از اقتصاد ملی 
)
)مرجع: کتاب سال آمار 1394 ایران، مرکز آمار ایران 1395

بیشترین سهم مشارکت در اقتصاد ملی در هر دو استان گلستان 
بوده  آبزی-پروری  و  دامداری  کشاورزی،  بخش  از  ناشی  لرستان  و 
است. البته سهم استان لرستان در پرورش آبزیان بسیار بیشتر از سهم 
استان گلستان است. نمودار شکل 2 سهم استان گلستان و لرستان در 

بخش های مختلف اقتصاد را نمایش می دهد. از اطالعات ارائه شده در 
جدول 3 و اشکال 3 و 4 اینطور بر می آید که شاخص های مربوط به 
اشتغال نظیر اطالعات مربوط به نیروی کار در دو استان آسیب دیده از 

مشخصات مشابهی برخوردار بوده اند.  

جدول 3: شاخص های اصلی نیروی کار به تفکیک استانی در سالهای 1397-1396
 )مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(

نرخ مشارکت اقتصادینرخ اشتغالنرخ بیکاریاستانردیف

سال 1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 1397فاصله اطمینان %95سال 1396

9.833.234.637.838.3)8.7 – 10.9(12.2گلستان1

13.53131.835.336.8)11.8 – 15.2(12.2لرستان2

11.81235.335.640.140.5 – 12.3(11.9کل کشور

همانطور که در جدول 3 دیده می شود، در بین سال های 1396 و 
1397، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در هر دو استان افزایش 
یافته که این افزایش همگام با افزایش در سطح ملی رخ داده است. در 
استان لرستان، نرخ مشارکت در اقتصاد از سال 1396 تا سال 1397 
استان  افزایش داشته است، در حالی که در  نرخ رشد ملی  از  فراتر 

گلستان نرخ رشد آهنگ کندتری داشته و مطابقت بیشتری با نرخ 
رشد میانگین کشور دارد. در همین دوره زمانی، نرخ بیکاری در استان 
گلستان کاهش قابل مالحظه ای داشته است. این در حالی است که 

کاهش بیکاری در استان لرستان مقدار کمتری داشته است. 
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شکل 3: نرخ مشارکت اقتصادی استانهای تحت تاثیر سیالب در سالهای 1396 و 1397
)مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(
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شکل 4: نرخ اشتغال در استانهای تحت تاثیر سیالب در سالهای 1396 و 1397
)مرجع: آمار مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه - 1398(

ارزیابی پس از سانحه
تخمین صدمات و خسارات

به  ایران،  هزینه کل سیالب سال 1398 در جمهوری اسالمی 
ویژه در دو استان متاثر گلستان و لرستان، 108811 میلیارد ریال 
برآورد شده است. همانطور که در جدول 4 نشان داده شده است، 
میزان صدمات )بیشتر به زیرساخت های فیزیکی و دارایی ها( بالغ 

بر 86219 میلیارد ریال برآورد شده، در حالیکه خسارات وارد بر 
تولیدات )عمدتاً در بخش کشاورزی، تجارت و خدمات حمل و نقل( 
22592 میلیارد ریال تخمین زده شده است. خالصه و نحوه توزیع 
این صدمات و خسارات در شکل 5 نمایش داده شده که بیانگر آن 
است که صدمات سهم عمده ای از کل تبعات اقتصادی سیالب را 

شامل می شود.
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شکل 5: درصد صدمه ها و خسارت ها در سیالب 1398-1397 در استان  های گلستان و خوزستان 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

جدول 4: هزینه ناشی از صدمه ها و خسارت های سیل در استان های گلستان و لرستان، تا 8 شهریور 1398

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

صدماتبخشردیف
) میلیارد ریال(

خسارات
) میلیارد ریال(

مجموع
) میلیارد ریال(

31818-31818مسکن1

25041062610آموزش2

1428741502گردشگری و میراث فرهنگی3

کشاورزی، دامپروری و 4
230491683739866ماهیگیری

11213253613749حمل و نقل5

53821854آب و فاضالب6

---زیرساخت های اجتماعی7

8365841انرژی ) گاز و برق(8

5558-5558اشتغال و معیشت9

287230155887کاهش خطرپذیری بالیا10

1559-1.559محیط زیست11

مسائل زنان و گروه های 12
---آسیب پذیر

8621922592108811مجموع
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در شکل 6 صدمه ها و خسارت های تخمین زده شده در دو استان منتخب نشان داده شده است. گزارش ارزیابی نیازها بعد از بالیای طبیعی 
)PDNA( نشان می دهد که بیشترین صدمه ها و خسارت ها در بخش های مسکن، کشاورزی، حمل و نقل و آب و فاضالب اتفاق افتاده است. 

 

 

شکل 6: مجموع صدمات و خسارات استان های گلستان و لرستان هر بخش در سیالب 1397 -1398 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

جدول5: ارزیابی اولیه صدمه ها و خسارت ها در استان های گلستان و لرستان

مجموع صدمه ها و خسارت ها در بخشردیف
استان گلستان )میلیارد ریال(

مجموع صدمه ها و خسارت ها در 
استان لرستان )میلیارد ریال(

مجموع صدمه ها و خسارت ها
)میلیارد ریال(

11.71020.71031.818مسکن1

9661.6442.610آموزش2

7767251.502گردشگری و میراث فرهنگی3

14.76625.11939.866کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری4

3.9119.83713.749حمل و نقل5

7934.6075.4آب و فاضالب6

---زیرساخت های محلی7

137704841انرژی ) گاز و برق(8

2.7292.8295.558اشتغال و معیشت9

2.1723.7155.887کاهش خطرپذیری بالیا10

601.4991.559محیط زیست11

---مسائل زنان و گروه های آسیب پذیر12

37.41871.389108.811مجموع
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شکل 7: توزیع صدمه ها و خسارت ها در دو استان تحت تاثیر سیالب

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

شکل های 8 تا 18 به طور مقایسه ای تخمینی از صدمات و خسارات 
ایجاد شده در دو استان لرستان و گلستان را نمایش می دهند. عمده 
انرژی، زیرساخت، کاهش  صدمات استان لرستان متوجه بخش های 
ریسک سوانح، مسکن، محیط زیست، آب و بهداشت، و حمل و نقل 
بوده است. در بخش انرژی، مقدار تخمینی صدمات و خسارات در استان 
لرستان در حدود چهار برابر بیشتر از استان گلستان است. در بخش 
زیرساخت، استان لرستان هشت برابر استان گستان خسارت اقتصادی 
دیده است. ارزش اقتصادی صدمات و خسارات در بخش کاهش ریسک 

سوانح و مسکن در استان لرستان دو برابر استان گلستان است. 
بیشتر  دریافتی،  اطالعات  براساس  و  زیست  محیط  بخش  در 

صدمه ها و خسارت ها در لرستان رخ داده است که 96 درصد مجموع 
را در بر می گیرد. مجموع صدمه ها و خسارت ها در بخش های آب و 
فاضالب و حمل و نقل، در استان لرستان نسبت به گلستان بیشتر 
بوده است که به ترتیب نسبت 85 و 72 درصد صدمه ها و خسارت ها 
را به خود اختصاص داده اند. با این وجود، استان گلستان در بعضی 
از بخش ها مانند آموزش، کشاورزی و فرهنگ و گردشگری دچار 
خسارات بیشتری شده است. البته، صدمات و خسارات تخمینی در 
بخش فرهنگ و گردشگری در دو استان مورد مطالعه نزدیک به هم 
است )در استان گلستان برابر 52 درصد و در استان لرستان معادل 

48 درصد(.

 

شکل 8: توزیع بخشی صدمه ها و خسارت ها در دو استان آسیب دیده 

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(



سیالب های 1398، ایران

224

   

  

 
 

 

Lorestan
37%

Golestan
63%

Golestan
37%

Lorestan
63%

شکل 10: صدمات و خسارات در بخش کشاورزی                شکل 9: صدمات و خسارات در بخش آموزش 

 

Lorestan
84%

Golestan
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شکل 11: صدمات و خسارات در بخش انرژی
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شکل 12: صدمات و خسارات در بخش فرهنگ و گردشگری                 شکل 13: صدمات و خسارات در بخش کاهش خطرپذیری بالیا
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Lorestan
65%

Golestan
35%

شکل 14: صدمات و خسارات در بخش مسکن

   

Lorestan
51%

Golestan
49%

Lorestan
96%

Golestan
4%

شکل 15: صدمات و خسارات در بخش محیط زیست          شکل 16: صدمات و خسارات در بخش معیشت 

 

Golestan
28%

Lorestan
72% Lorestan

85%

Golestan
15%

شکل 18: صدمات و خسارات در بخش حمل و نقل                      شکل 17: صدمات و خسارات در بخش آب و فاضالب
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تاثیر صدمات و خسارات بر اشتغال و اقتصاد محلی
صدمه ها و خسارت هایی که به دو استان مورد مطالعه وارد شده، 
تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی بر جای گذاشته است.  بر اساس 
تخمین های صورت گرفته در بخش معیشت و اشتغال، 46735 نفر 
شغل خود را از دست داده اند، که به صدمات برآورد شده در بخش 
اقتصاد محلی افزوده می شود و به طور کلی تخمین زده می شود که 

هزینه صدمات به 6089 میلیارد ریال برسد. اطالعات مربوط به تعداد 
واحدهای آسیب دیده، تعداد مشاغل از دست رفته و خسارت مالی ناشی 
از آن در جدول 6 نشان داده شده است. البته برآوردهای نشان داده شده 
در جدول 6 نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر توسط استان های مربوطه 
می باشند تا امکان بازیابی اقتصاد محلی و معیشت مردم آسیب دیده در 

هر دو استان فراهم شود.

جدول 6: پیامد سیالب بر اقتصاد محلی و اشتغال در دو استان گلستان و لرستان

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

هزینه صدماتتعداد اشتغال از دست رفتهتعداد واحدهای آسیب دیدهاستان
)میلیارد ریال(

2683  31.737 26.095لرستان

 3406  6.296  2.231گلستان

6089  46.735 28.326مجموع

 

Golestan
35%

Lorestan
65%

شکل 19: توزیع تعداد مشاغل از دست رفته در دو استان تحت تاثیر سیالب
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نیازها و هزینه های بازتوانی و بازسازی
اطالعات مربوط به  صدمه ها و خسارت ها نشان می دهد که نیازهای 

جدی در حوزه بازسازی و بازتوانی وجود دارد. کل هزینه بازسازی حدود 
136461 میلیارد ریال برآورد شده است )جدول 7(.

جدول 7: مجموع نیازهای بازتوانی در گلستان و لرستان )براساس ارزیابی شهریور ماه 1398(

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

صدمه ها و خسارت ها بخش
)میلیارد ریال(

نیازهای بازسازی
)میلیارد ریال(

3181867846مسکن

26102916آموزش

15022673گردشگری و میراث فرهنگی

398867715کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

1374917425حمل و نقل

540018211آب و فاضالب

1260-زیرساخت های اجتماعی

841163انرژی ) گاز و برق(

55587367اشتغال و معیشت

58875348کاهش خطرپذیری بالیا

15591372محیط زیست

4166-مسائل زنان و گروه های آسیب پذیر

108811136461مجموع

در جدول 8 و شکل 20 جزییات هزینه های بازسازی و بازتوانی 
در بازه های زمانی مختلف نشان داده شده است. همانطور که مالحظه 
می گردد نیازهای بازتوانی به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدت تقسیم 

شده اند که بر این اساس بیش از نیمی از هزینه در کوتاه مدت مورد نیاز 
خواهد بود، 19 درصد به نیازهای بازتوانی میان مدت و تنها 6 درصد به 

نیازهای بازتوانی بلندمدت اختصاص یافته است.

 

short-term
75%

medium-term
19%

long-term
6%

شکل 20: جزییات هزینه های بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب دیده از سیالب سال 1397 و 1398 در استان های گلستان و لرستان )برحسب درصد( 
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در کوتاه مدت، بخش های مسکن، آب و فاضالب، زنان و افراد معلول، 
میراث فرهنگی و گردشگری، و آموزش به بیشترین رسیدگی نیاز دارند 
که شامل 89.7 درصد نیازهای کوتاه مدت می شود. این بخش ها به 
طور مستقیم با سالمت اجتماعی جوامع تحت تاثیر سیالب و افراد 

آسیب پذیر در ارتباط هستند.
در میان مدت، بخش های اشتغال، کشاورزی، و حمل و نقل دارای 

بیشترین سهم از نیازهای بازتوانی و بازسازی هستند که بالغ بر 76.4 
درصد مجموع نیازهای میان مدت می شود. این بخش ها به طور خاص 

بر سالمت اقتصادی جوامع آسیب دیده تاثیر گذارند.
بالیای  ریسک  کاهش  محلی،  های  زیرساخت  بخش های  نهایتا، 
طبیعی، و محیط زیست مجموعا 54 درصد نیازهای بلند مدت بازتوانی 

و بازسازی را شامل می شوند.

جدول 8: هزینه تامین نیاز های بازتوانی پس از سیل در استان های گلستان و لرستان

نیازهای بازسازی و بازتوانی )میلیارد ریال(بخشردیف

مجموعبلند مدتمیان مدتکوتاه مدت

67846--67846مسکن1

2916--2916آموزش2

گردشگری و میراث 3
فرهنگی

23901391442673

کشاورزی، دامپروری و 4
ماهیگیری

14726243-7715

52278712348517425حمل و نقل5

18211-156602551آب و فاضالب6

3854304451260زیرساخت های اجتماعی7

536050163انرژی ) گاز و برق(8

7367-24264941اشتغال و معیشت9

78317152855348کاهش خطرپذیری بالیا10

1132091051372محیط زیست11

مسائل زنان و گروه های 12
آسیب پذیر

31241041-4166

102396260418024136461مجموع

با مقایسه ی نیازهای بازتوانی و بازسازی در دو استان تحت تاثیر 
بخش  در  خصوص  به  لرستان  استان  که  دریافت  می توان  سیالب 
زیرساخت های محلی دارای نیازهای بازتوانی و بازسازی بیشتری نسبت 

به استان گلستان است )شکل 21(. به عالوه، در استان لرستان نیازهای 
مربوط به بخش جنسیت و افراد معلول اندکی بیشتر از استان گلستان 

می باشد )شکل 22(. 
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Lorestan
93%

Golestan
7%

Lorestan 
55%

Golestan
45%

      شکل 21. نیازهای بازتوانی و بازسازی در بخش زیرساخت های محلی        شکل 22: نیازهای بازتوانی و بازسازی در بخش جنسیت

بازتوانی بخش اشتغال: نگاهی بر زیربخش های اقتصادی و 
کاهش اشتغال

نیازهای مربوط به بازسازی و بازتوانی اقتصاد محلی و برقراری مجدد 

معیشت وابستگی زیادی به احیاء زیر بخش های اقتصادی مناطق آسیب 
دیده مانند صنعت و معدن، تعاونی ها و قالی بافی دارند. جدول 9 شامل 
اطالعات ریزتری در مورد صدمات و خسارات زیر بخش های اقتصادی 

جدول 9: منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی و بازتوانی واحدهای اقتصادی با اهمیت در استان گلستان و لرستان

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

درصدمجموعصنوفتعاونیصنعت و معدنفعالیت

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالاستان

%1872101379235248گلستان

%3915501648258952لرستان

%226365120274941100مجموع

همچنین، به منظور احیای اقتصاد محلی و بویژه برای کاهش 
از سیل در دو استان، در جدول شماره 10  ناشی  بیکاری  نرخ 
برنامه هایی برای کاهش نرخ بیکاری در هر استان پیشنهاد شده 

است که در مجموع به هزینه ای بالغ 34522 میلیارد ریال نیاز 
استان  از  بیشتر  مبلغ  این  از  لرستان  استان  که سهم  می باشد 

گلستان می باشد.

جدول 10: اجرای سیاست های تشویقی و حمایتی برای احیا اشتغال های از دست رفته

)مرجع: برآورد اولیه تیم مشترک سازمان ملل برای گزارش ارزیابی نیازهای بعد از سوانح طبیعی )PDNA(، شهریور 1398(

استان

تعداد مشاغل 
عمومی

اعتبار مالی برای 
اجرای طرح 

مشاغل عمومی 
)میلیارد ریال(

تعداد بیکاران 
)رسمی(

ت 
هزینه پرداخ

بیمه بیکاری 
)میلیارد ریال(

تعداد بیکاران

هزینه طرح یارانه 
دستمزد )میلیارد 

ریال(

تعداد بیکاران )غیر 
رسمی(

ت 
هزینه پرداخ

بیمه بیکاری 
)میلیارد ریال(

جمع کل هزینه
)میلیارد ریال(

4613171210022046133234425160874گلستان

77122863269343441253978803841552لرستان

12325457536956312325862123055442426مجموع
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14- 4-  پیشنهادات
در حالی که دولت جمهوری اسالمی ایران در مسیر تثبیت  مالی 
گام بر می دارد، توصیه می شود که دولت اولویت صرف منابع را متوجه 
مناطق آسیب دیده نماید. ارزیابی جامع نیازهای بازتوانی و بازسازی پس 
از بالیای طبیعی که دربرگیرنده همه استان های تحت تاثیر باشد، به 
درک صحیح تری از تاثیرات سیالب بر اقتصاد ملی کمک می کند. بنا بر 

این، پیشنهادهای زیر می بایست در نظر گرفته شوند:

)1( ارزیابی پیامدهای سیالب بر روی اقتصاد کالن با 
انجام جامع تر ارزیابی نیازهای پس از بالیای طبیعی 

)PDNA(
با توجه به اینکه تخمین های مربوط به صدمه ها و خسارت های 
وارده به بخش ها محدود به دو استان لرستان و گلستان بوده است 
و همچنین با توجه به کمبود اطالعات در مورد بودجه، تراز تجارت 
خارجی، مالیات، قیمت ها و غیره، تاثیرات کالن اقتصادی ناشی از 
وقوع سیالب به درستی قابل برآورد نمی باشد. تحلیل جامع و ارزیابی 
از وقوع صدمات و خسارات در دو  اقتصادی ناشی  تاثیرات کالن 
استان مورد مطالعه نیازمند داده ها و اطالعات بیشتری در سطوح 
ملی و استان به منظور انجام بررسی در مورد ازدیاد بیکاری، نرخ فقر، 

و نرخ تورم در بعد استانی، منطقه ای و کشوری است.
از آنجا که سیالب تعدادی از استان های دیگر را نیز تحت تاثیر 
قرار داده است، تیم مطالعات اقتصادی به دلیل محدودیت داده های 
مربوط به صدمات و خسارات از مدلسازی تئوری تاثیرات اقتصادی 
کالن برای نشان دادن فرآیند محاسبات تاثیرات کالن اقتصادی 
استفاده نموده است. مدل تئوری و توضیحات الزم در پیوست این 

گزارش ارائه شده است.

)2( اولویت دهی به بخش های معیشت اقتصادی و اجتماعی 
در بازتوانی

ارزیابی نیازهای بازتوانی و بازسازی پس از بالیای طبیعی مشخص 
کرد که صدمه ها و خسارت های وارده به دو استان لرستان و گلستان 
تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی و سالمت اجتماعی این استان ها 
گذاشته است. در کوتاه مدت، بخش های اجتماعی )آب و فاضالب، 

جنسیت، آموزش و غیره( به طور جدی آسیب دیده و می بایست در 
اولویت بازتوانی قرار گیرند. 

بخش کشاورزی،  ماهی گیری و دامداری، که ستون اقتصادی و 
معیشت روستاهای دو استان سیل زده هستند، نیازمند توجه بیشتر 
اقتصاد(  )بازتوانی  بلند مدت  و  )بازتوانی معیشت(  در کوتاه مدت 

می باشند.
در نهایت، به منظور کاهش اثرات بلند مدت و بیشتر سوانح آینده، 
بخش های مربوط به زیرساخت های محلی، کاهش ریسک بالیا و 

محیط زیست می بایست در اولویت قرار داده شوند.

)3( دورنمای ریسک سوانح در کل قاره آسیا و اقیانوسیه 
در حال تغییر و تشدید است و این موضوع بر مردم و 

اقتصاد کشور ایران تاثیر خواهد گذاشت
Asia Pacific Di- )در گزارش اخیر سوانح در آسیا و اقیانوسیه 
saster Report, APDR 2019( اشاره شده است که ایران توسط 

ریسک های متنوع تهدید می شود و جمع کثیری از جمعیت و دارایی های 
اقتصادی آن در معرض خطر قرار دارند. مطالعه تاثیر بالیای طبیعی بر 
روی کشورهایی با وضعیت مشابه ایران نشان گر این امر است که سوانح 
موجب اثرات منفی بلندمدت در بخش های اجتماعی و اقتصادی نظیر 
اشتغال، آب و فاضالب و آموزش می گردند. مدلی که در APDR توسعه 
یافته نشان می دهد که در صورت عدم پیشگیری از تاثیرات ناشی از 
بالیای طبیعی، مبارزه با فقر در کشور ایران با موفقیت کمتری همراه 
خواهد بود. در صورت پیشگیری از سوانح، نرخ فقر در ایران تا سال 
2030 به میزان 62 درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است 
که در صورت عدم پیشگیری، کاهش نرخ فقر تنها به میزان 43 درصد 

خواهد بود.
بالیای  از  پس  بازسازی  و  بازتوانی  نیازهای  جامع  ارزیابی  انجام 
می تواند  آینده  سوانح  و   1398-1397 سال  سیالب  برای  طبیعی 
منجر به برنامه ریزی و سیاستگذاری بلندمدت برای کاهش پیامدهای 

مخاطرات و بهبود تاب آوری مردم، معیشت و اقتصاد شود.
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15- راهبردهای بازسازی و بازتوانی

15- 1-  مقّدمه
وقوع سیالب و زمین لغزش های گسترده در سراسر ایران در اواخر 
بی سابقه  بارندگی های  به دنبال   1398 بهار  اوایل  و   1397 زمستان 
در مّدت زمان کوتاه سه هفته، بار دیگر آسیب پذیری باالی کشور در 
برابر پیامدهای تغییرات آب وهوایی را آشکار نمود. برخالف بحران های 
گذشته، پیامدهای این سیالب بسیار گسترده تر بوده و به میزان زیادی 
مناطق روستایی و همه ی بخش های جامعه، اقتصاد و محیط زیست را 
تحت تاثیر قرار داده است. این رویداد موجب مطالبه ی رویکردی جامع 
و چندبخشی به منظور بازتوانی مناطق آسیب دیده گردید تا نه تنها 
موجب برقراری مجّدد زندگی و معیشت افراد خسارت دیده شود، بلکه 
فرصت پیش آمده را مغتنم دانسته و عوامل موثر در ریسک و راهبردهای 

»بهتر ساختن آینده« با هدف تاب آوری را پوشش دهد.
سازمان  طریق  از  ایران  دولت  سیالب،  شدن  جاری  پی  در 
ملل  سازمان  داخلی  آژانس های  همکاری  با  کشور  برنامه وبودجه ی 
متحد، با رویکردی نظام مند برای بازتوانی، ارزیابی نیازهای بازسازی و 
بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( را برای سه استان گلستان، 
لرستان و خوزستان که خسارت های زیادی را به علّت سیالب های اخیر 
متحّمل شده بودند به انجام رساند. این طرح برای اولین بار در ایران 
به منظور ارزیابی صدمه ها، خسارت ها و نیازهای بازسازی و بازتوانی و 
تدوین راهبردهای بازتوانی در بخش های اجتماعی، زیرساخت و تولیدی 
انجام گرفت. پیامدهای کالن اقتصادی و انسانی مانند سایر موضوعات 

میان بخشی مربوط به سیل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. 
بیانگر آن  نتایج نیازسنجی ای که در این گزارش منعکس شده، 
است که سیالب بهار 1398 به شّدت بر مناطق روستایی، به ویژه روی 
سبب  خانوار،  مقیاس  در  سیالب،  است.  گذاشته  اثر  تهیدست  افراد 
تخریب خانه هایی گردیده که عالوه بر سکونتگاه، به عنوان محل کار 
نیز مورد استفاده قرار می گرفته اند. هم چنین، سیالب موجب خسارت 
به کشاورزی، دام داری و آبزی پروری شده، راه های حیاتی حمل ونقل 
بازارهای فروش را دچار اختالل نموده و به معیشت  و دسترسی به 

مرتبط با صنایع دستی و گردشگری صدمه زده است. بنابراین الزم است 

دولت به همراه شرکای خود اقدامات الزم در جهت رسیدگی به تأثیرات 
اجتماعی و اقتصادی و پیامدهای ناشی از سیالب را در سطح خانوار 
مّدنظر قرار داده و بازتوانی سریع را تسهیل نموده و از سازوکارهای 
نادرسِت مقابله با بحران که باعث محرومّیت بیش تر افراِد آسیب دیده 
می گردد جلوگیری نماید. به منظور تقویت ظرفّیت ها در مقیاس ملّی، 
توسعه ی  و  تاب آورانه  بازتوانی  به  دست یابی  برای  محلّی  و  استانی 
خطراندیشانه می بایست همه ی اقشار آسیب دیده به طور یکسان مورد 

توجه قرار گیرند. 
بر اساس نیازسنجی انجام شده بعد از بالیای طبیعی، راهبردهای 
مرتبط با بازتوانی بخش ها و نیازهای مربوطه در این گفتار ارائه می گردد. 
را  کلیدی   مسائلی  است،  شده  پیشنهاد  گفتار  این  در  که  اقداماتی  
برجسته تر نموده است که به لحاظ مقیاس و تاثیر ویژه ی سیالب های 
اخیر نیازمند توجه خاص می باشند. هرچند ممکن است خسارت ها و 
آسیب های وارد آمده با توجه به محدوده ی پوشش جغرافیایی، بازه ی 
زمانی محدود برای ارزیابی )11 تیرماه تا 9 مردادماه 1398 و حدود 
دو ماه بعد از سیالب( و چالش های مربوط به دسترسی به اّطالعات 
و کیفّیت آن ها، به صورت دسِت پایین برآورد شده باشد، لیکن فرایند 
 )PDNA( ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی
و نتایج مباحث انجام شده آشکارکننده ی برخی ریسک های اساسی و 
موجود از گذشته است که منجر به آسیب پذیر شدن افراد و دارایی های 

جامعه در برابر پیامدهای بحران می شود.
عالوه بر ارزیابی نیازها، مذاکرات با مقام های دولتی مرتبط و اعضای 
گروه های فعال در این پروژه، منجر به ارائه ی راهبردهای بیش تری برای 
هر بخش شده است. هم چنین، در تدوین راهبردها، به تجربه های موفق 

بین المللی با توجه به شرایط بومی ایران نیز ارجاع شده است.
و  بازسازی  روند  راهنما در  اصول  از  برخی  این فصل  ادامه ی  در 
بازتوانی چندبخشی و راهبردهای مرتبط با حوزه های کلیدی -بخش های 
اجتماعی، تولیدی و زیرساخت ها و موضوعات بین بخشی- ارائه شده است. 
در نهایت، توضیحاتی در مورد چگونگی اجرای راهبردهای بازسازی و 
بازتوانی از طریق اجرای برنامه ای متناسب به همراه پیشنهادهایی برای 

ترتیبات سازمانی و تأمین منابع مالی ارائه شده است. 
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15- 2-   اصول راهنمای پیشنهادی برای بازتوانی و 
بازسازی اثرات سیالب های سال 1397-98

می دهد،  نشان  طبیعی  بالیای  از  بعد  نیازسنجی  نتایج  چنان که 
سیل های اخیر همه ی بخش های اجتماعی، تولید و زیرساخت را تحت 
تاثیر قرار داده است. با توجه به ذات چندبخشی بازتوانی، الزم است 
که درباره ی مجموعه ای مشترک از اصول که همه ی بخش ها ملزم به 
پیروی از آن هستند، توافقی حاصل شود. صرف نظر از بخش ها، به منظور 
دستیابی به فرایند بازتوانی تاب آور که تاثیرات مختلف سیالب بر افراد 
را در نظر می گیرد، الزم است پیاده سازی اقدامات بازتوانی در تطابق با 

اصول زیر باشد:1

y  ساختن بهتر از گذشته: فرایند بازسازی و بازتوانی می بایست با
هدف کاهش آسیب پذیری و ارتقای شرایط زندگی با بهبود مؤثر 
فرایند بازسازی انجام شود. رویکرد »ساختن بهتر از گذشته«، 
بیانگر سیاست های متعهدانه در انتخاب صحیح اندازه ها، انتخاب 
صحیح مکان ها و ارتقای تاب آوری زیرساخت های اجتماعی و 

اقتصادی می باشد. 

y  تبدیل مشکالت به فرصت ها: بازسازی می تواند فرصت مناسبی
برای دوباره ساختن/بازنگری شیوه ها، سیستم ها و زیرساخت ها 
قدیمی با هدف بهبود تاب آوری به شکل مقرون به صرفه باشد. 

y -بازتوانی اقشار ضعیف: در اولویّت قرار دادن نیازهای اجتماعی
اقتصادی اقشار و گروه های آسیب پذیر در برنامه ریزی و اجرای 
برنامه های بازتوانی می تواند به برقراری عدالِت بیش تر در جامعه 
کمک  نماید. درنظرنگرفتن نیازهای این قشر از جامعه، موجب 
بعدی  طبیعی  مخاطرات  برابر  در  آن ها  شدن  آسیب پذیرتر 
می گردد. بنابراین، برنامه ی بازتوانی و بازسازی بعد از بالیای 
طبیعی، می بایست دربرگیرنده ی  امکان پشتیبانی مستقیم از 
این قشر به منظور احیای معیشت و فرصت های تولید درآمد 

برای آن ها را دارا باشد.

y  بازتوانی و بازسازی عادالنه و جامع از طریق مشارکت گروه های
کشاورزان  جمله،  از  آسیب-پذیر  اقشار  نیاز های  آسیب پذیر: 

1. راهنمای بانک جهانی Guide to Developing Disaster Recovery Frameworks (World Bank: 2015)  مثال های خوبی در زمینه اقدامات موفق بازتوانی در نقاط مختلف جهان 
ارائه می کند.

فقیر، شاغالن غیررسمی، افراد دارای معلولّیت و ناتوانی، زنان 
اولویّت  در  اندک می بایست  با درآمد  افراد  سرپرست خانوار، 
برنامه های بازتوانی و بازسازی قرار گیرد. بنابراین، مداخله های 
بازتوانی می بایست با هدف برقراری عدالت در سطوح درآمدی 
و جنسّیتی مختلف، با جهت دهی ویژه به منظور تعیین چگونگی 
مشارکت بازماندگان سیالب ها در فرایند بازتوانی تنظیم گردد. 

y  :توجه یکسان در بازتوانی زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی
توجه یکسان به بازسازی خانه ها و مراکز ارائه خدمات اجتماعی 
زیرساخت های  هم چنین  و  بیمارستان ها  و  مدارس  نظیر 
فعالّیت های  برقراری  امکان  ضروری،  خدمات  ارائه دهنده ی 
اقتصادی و در نتیجه، بازتوانی سریع تر و بازتوانی معیشت و 
درآمد مردم را فراهم می نماید. این زیرساخت ها شامل برق، 
آب، اقالم موردنیاز برای تولید، حمل ونقل، بازتوانی زنجیره های 

تامین منابع و غیره می باشد.

y  بازسازی مبتنی بر ریسک با درنظرگرفتن دانش و تجربه های
این  تخریب شده،  و  آسیب دیده  دارایی های  وضعّیت  محلّی: 
نکته را آشکار می کند که یک بحران می تواند اثرات متفاوتی 
می بایست  بازسازی  بنابراین،  بگذارد.  برجای  افراد  زندگی  بر 
ریسک محور باشد تا ضمن حفظ طراحی های صنعتی محلّی، 
اطمینان الزم از تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد شود. 

y  طراحی چندگانه:  خطرات  برابر  در  تاب آور  زیرساخت های 
خصوصی  و  عمومی  زیرساخت های  مکان  تعیین  و  سازه ای 
با درنظرگرفتن ریسک های موجود )نه تنها ریسک ناشی از 
سیالب، بلکه ریسک های مرتبط با سایر مخاطرات(، منجر به 
برابر مخاطرات چندگانه می شود.  در  آن ها  تاب آوری  ارتقای 
به همین ترتیب، در انجام فعالّیت های بازتوانی باید اطمینان الزم 
از درنظرگرفتن ریسک های زیست محیطی به منظور جلوگیری 

از آسیب به محیط زیست وجود داشته باشد.

y  به می توان  اخیر  سیالب  از  زیست :  محیط  پایدار  بازتوانی 
و  محیط زیست  تخریب  از  جلوگیری  برای  فرصتی  عنوان 
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کاهش خطرات آن با توجه ویژه بر مدیریت آوار، اجرای فرایند 
بازسازی با توجه به مسائل زیست محیطی، ترویج کسب و کار 
پایدار با توجه به مسائل زیست محیطی و احیای اکوسیستم 

استفاده نمود.

15- 3-   حوزه های دارای اولوّیت
زلزله ی  مانند  متعّددی  طبیعی  مخاطرات  با  گذشته  در  ایران 
1382 بم و زلزله 1396 کرمانشاه روبه رو بوده است. بااین همه، اکثر 
مخاطرات طبیعی گذشته محدود به استان های خاص بوده اند. اگر چه 
مساله ی سیالب در ایران چیز جدیدی نیست، اما سیالب های اواخر 
اسفند 1397 و فروردین 1398 به لحاظ وسعت و میزان تاثیرگذاری 
بر مناطق روستایی بی سایقه بوده است. به همین دلیل، بسیار حیاتی 
است که راهبردها و برنامه های بازتوانی بازتاب دهنده ی ماهّیت گسترده، 
چندبخشی و روستایی این سیالب باشد. بنابراین، عالوه بر نیازها و 
اساس  بر  دیگری  توصیه های  شامل  گفتار  این  بخشی،  راهبردهای 
و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه ی  طی  در  انجام شده  ارزیابی های 
بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( و مبتنی بر تجربه های موفق 
کاهش  زیرساخت ها،  مسکن،  بخش  چهار  بود.  خواهد  ارائه  جهانی 
ریسک بالیای طبیعی و معیشت )با توجه ویژه به بخش های کشاورزی 
و مدیریت جامع حوزه های آبریز( در فرایند بازتوانی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می باشند.

15- 3- 1-   مسکن تاب آور

با توجه به خسارت های گسترده ی واردشده در بخش مسکن، یکی 
بازتوانی  می بایست  بحران  بازتوانی  فعالّیت های  اصلی  اولویّت های  از 
مسکن باشد. الزم است توجه ویژه ای به مسکن روستایی مبذول گردد، 
زیرا 85 درصد خانه هایی که در سه استان آسیب دیده مشمول بازسازی 

هستند، در مناطق روستایی واقع شده اند. 
و  بوده  مشارکتی  و  همگانی  عادالنه،  می بایست  مسکن  بازتوانی 
ضمن  را  زیست محیطی  بهره وری  و  پایداری  تاب آوری،  درعین حال، 

1. این سازوکارها توسط دولت کجرات پس از زلزله ی سال 2001 و همین طور، توسط دولت هاییتی پس از زلزله ی سال 2010 استفاده شده است.

درنظرگرفتن شرایط اجتماعی–اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی 
آسیب دیده ترویج نماید. به عالوه، به منظور پیاده سازی بهتر قوانین و 
مقررات مربوط به ممنوعّیت ساخت وساز در مکان های پرخطر و با توجه 
به حجم گسترده ی خسارت های وارد به مسکن روستایی الزم است 
اقداماتی به منظور توسعه، گسترش و ساخت مناطق جدید روستایی 
انرژی  بهره وری  )شامل  زیست محیطی  اجتماعی،  نیازهای  اساس  بر 
پیشگیری  اقدامات  درنظرگرفتن  با  و  اقتصادی  و  سبز(  فن آورِی  و 

چندمخاطره ای انجام پذیرد. 
به عنوان اولویّتی فوری، الزم است رویکردهای نوآورانه در بازسازی 
موثر با ویژگِی »ساختن بهتر از گذشته« به کار گرفته شود. بازسازی 

خانه ها را می توان با استفاده از سازوکارهای زیر به انجام رساند:1

y  بازسازی مالک محور: در این رویکرد، دولت کمک های مالی و فّنی
را برای مالکان واجد شرایط فراهم می نماید )این کمک ها براساس 
سطح درآمد، میزان صدمه های وارده، نوع سازه و غیره تعیین 
می شوند(. مالکان نیز مسئولّیت بازسازی خانه های آسیب دیده 
را برطبق نیازهای خاص خود و مطابق با دستورالعمل های فّنِی 
ارائه شده از سوی دولت، بر عهده می گیرند. توزیع منابع مالی از 
سوی دولت به انطباق روند ساخت وساز با الزامات فّنی وابسته 
می باشد که این امر موجب کسب اطمینان از ایمن بودن منازل 
در برابر حوادث آتی می باشد. در این طرح، گروه های محروم 
بانکی به حساب ذی نفعان به  انتقال  از طریق  جهت اخذ وام 
بخش های بانکی معّرفی می شوند. این طرح باعث گردش وجوه 
بازسازی در اقتصاد محلّی می شود. در بسیاری از موارد، مشارکت 
معنادار از سوی مالکان در امر بازسازی سبب می شود که منابع 

مالی آن ها نیز در فرایند بازسازی به کار گرفته شود. 

y  بازسازی طرح  این  در  عمومی-خصوصی:  مشارکت  سازوکار 
و  مردم نهاد  سازمان های  دولت،  همکاری  با  شخصی  مسکن 
شرکای بخش خصوصی انجام می شود. تعیین سهم و درصد 
از  خصوصی  بخش  و  مردم نهاد  سازمان های  دولت،  مشارکت 
تامین هزینه ی بازسازی منازل در قالب یک تفاهم نامه یا سایر 
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ابزارهای قانونی تعیین می شود.1 هم چنین، در مورد بازسازی 
خانه های آسیب دیده به صورت برجا، شرکا می توانند در مورد 
سهم مشارکت در تامین هزینه های مربوط به منازل شخصی و 
زیرساخت های عمومی مانند مدارس و مراکز درمانی توافق کنند.

مقاوم سازی منازل:
در صورت امکان، می توان به جای بازسازی و استفاده از سرپناه های 
موّقت، از رویکرد مقاو سازی منازلی که به صورت بخشی آسیب  دیده اند، 
استفاده نمود. مالکان می توانند در مورد اجرای این راهکار که منجر به 
رضایت بیش تر صاحب خانه، مشارکت ساکنان و بازتوانی وضعّیت معیشت 
می شود، اعالم نظر کنند. مقاوم سازی هم چنین می تواند باعث بازگشت 
دارایی های اجاره ای به بازار گردد. عالوه بر موارد فوق، در بازسازی منازل 

توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

y  اطالع رسانی منظم و شفاف به افراد ذی نفع در مورد بسته های
حمایتی بخش مسکن؛

y  ترویج فرایند مشارکتی و فراگیر مبتنی بر پیشنهاد جابه جایی
که  مناطقی  در  منازل،  صاحبان  برای  محل  در  بازسازی  یا 

امکان پذیر است؛

y  اجباری نمودن ساخت وساز مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی
چندگانه در زمان بازسازی؛

y  ساخت وسازهای با  مرتبط  پرداخت های  بین  ارتباط  برقراری 
معیارها در مراحل مشخصی  با  انطباق  تاییدیه های  با  جدید 
از فرایند ساخت وساز به منظور کسب اطمینان از ساخت وساز 

مقاوم در برابر مخاطرات طبیعی چندگانه؛

y  ایجاد آگاهی در صاحبان منازل و ارائه ی راهکارهای اطمینان از
ایمنی ساختمان با استفاده از ابزارهای صوتی - تصویری مانند 

فیلم ها و ترانه های محلّی و غیره؛

y  کدهای غیاب  در  ساخت وساز،  و  طراحی  کیفّیت  تضمین 
ساختمان کاماًل توسعه یافته، با توسعه ی روش های طراحی و 
استفاده از استانداردهای بین المللی ساده شده و استانداردهای 

بین المللی قابل استفاده در سطوح محلّی.

1. در گجرات، بخشی از هزینه ها توسط دولت و بخشی دیگر توسط سازمان های غیردولتی تامین گردید.

15- 3- 2-  زیرساخت های تاب آور

ازآن جایی که بخش های زیرساختی شامل حمل ونقل، انرژی )برق 
و گاز(، آب، فاضالب و بهداشت دربرگیرنده ی 29 درصد از مجموع 
بر  این بخش ها  بازسازی  ریال( هستند،  تریلیون  خسارت ها )36.5 
عالوه  است.  باالیی  اولویّت  دارای  تاب آوری  استانداردهای  اساس 
برابر  در  بخش ها  این  تاب آوری  کوتاه مّدت،  در  برقراری خدمات  بر 
مخاطرات طبیعی آینده می بایست از طریق اصالح مقررات موجود و 
استانداردها و آیین نامه های ایمنی بر مبنای مطالعات چندمخاطره ای 

تامین گردد. 

 

شکل 1: سهم بخش های مختلف از کل صدمه ها

ایجاد  از  جلوگیری  راستای  در  می بایست  اقدامات  همه ی 
زیرساخت های حیاتی در مناطق در معرض خطر انجام گیرد. بااین همه، 
در شرایطی که این امر ممکن نباشد، می توان از روش های پیشگیرانه 
به منظور کاهش ریسک ساخت در مناطق پرخطر استفاده نمود. سازمان 
برنامه وبودجه می تواند از طریق انجام نظارت ها بر پروژه های بازتوانی در 
زمان پیش از اختصاص بودجه، نقشی مهم در این راستا داشته باشد. 
ذکر این نکته الزم است که حتی در صورت انجام اقدامات کاهش ریسک 
و پیشگیری، به دلیل افزایش تعداد و شّدت ُرخ دادهای هیدرولیکی-
آب وهوایی، نیاز به آمادگی بیش تر بخش زیرساخت ها برای پاسخ مانند 
داشتن برنامه ریزی و تمرین فعالّیت های واکنش اضطراری، تامین اقالم 
و تجهیزات الزم و تربیت نیروهای انسانی، هم چنان احساس می شود. 
به منظور حصول اطمینان از در دسترس بودن منابع مالی نقدی در 
زمان واکنش اضطراری و بازتوانی زیرساخت های حیاتی بعد از وقوع 
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مخاطرات طبیعی، توصیه می شود که پوشش های جامع بیمه ای برای 
همه ی دارایی ها و تاسیسات زیرساختی خریداری گردد.

بازتوانی  برای  مذکور  زیرساختِی  بخش های  وجود  درحالی که 
اجتماعی و اقتصادی افراد آسیب دیده و تمامّیت کشور بسیار حیاتی 
است، با توجه به ماهیِت روستایی سیالب اخیر، می بایست توجه ویژه ای 
به برقراری و بازسازی زیرساخت های محلّی مبذول گردد. همان طور 
که در بخش مربوطه توضیح داده شده است، زیرساخت های محلّی 
از زیرساخت های کوچک مقیاس و کم هزینه هستند که  مجموعه ای 
اقتصادی  و  اجنماعی  نیازهای  اساس  بر  در طول زمان توسط مردم 
محلی،  کارهای  و  کسب  برگیرنده  )در  می شوند  ساخته  جامعه 
کشاورزان، صنعتگران، گروه های اجتماعی، اقشار آسیب پذیر جامعه(. 
در استان های متاثر از سیالب زیرساخت های محلی شامل مسیرهای 
دسترسی به مزارع، راه های روستایی، چاه ها، زهکش ها، خاکریزهای 
و  ذخیره سازی  سیستم های  )حائل(،  حفاظتی  دیوارهای  و  کوچک 
کارگاه های  ماهی،  پرورش  مزارع  در  دست ساز  سازه های  آب،  توزیع 
محلی،  فروشگاه های  و  مغازه  ها  مساجد،  و  مذهبی  اماکن  سنتی، 
سیستم های تامین انرژی کم هزینه و مراکز اجتماع و سایر تسهیالتی 
می شوند که به اقشار آسیب پذیر خدمت رسانی و به ساخت شبکه های 
اجتماعی کمک می کنند. در نبود اّطالعات دقیق در مورد ماهّیت و 
استان  زیرساخت های محلّی در سه  به  وارده  گستره ی خسارت های 
مورد مطالعه، ارزیابی صدمه ها و خسارت های وارد به زیرساخت های 
محلّی امکان پذیری نبوده است. بنابراین، الزم است ارزیابی دقیقی از 
زیرساخت های حیاتی در استان های تحت تاثیر به عمل آید و نیازهای 
در  و  گرفته  قرار  بازنگری  مورد  جدید  ارزیابی های  براساس  بازتوانی 

تخصیص های مالی دولتی استفاده گردد.
محلّی  زیرساخت های  از  شبکه ای  ایجاد  مساله ی  است  الزم 
که خانوارها و سایر واحدهای جمعّیتی را به خدمات ملّی و محلّی، 
و  توسعه ای مرتبط می سازد  اقدامات  و  بازارها  اصلی،  زیرساخت های 
موجب ایجاد فرصت های عادالنه برای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی 
در سطح محلی می گردد، مورد تاکید قرار گیرد. بازتوانی زیرساخت های 
روستایی، به دلیل ماهّیت محلّی آن ها، می تواند موجب فراهم آمدن 

برای  از مصالح محلّی  استفاده  به منظور  ترویج  جدید  برای  فرصتی 
ساخت وساز مقاوم در برابر سیل و مدیریّت بهتر بهره برداری و تعمیرات 
زیرساخت ها از طریق مشارکت محلّی گردد. بااین همه، اقدامات ویژه ای 
می بایست به منظور باال بردن سطح آگاهی محلّی و معّرفی ساخت وساز 
تاب آور در برابر مخاطرات طبیعی صورت پذیرد. سازوکارهایی می بایست 
ایجاد شوند تا حمایت های الزم از مردم محلّی، افراد محروم و گروه های 
دارای نیازمندی خاص، مانند کودکان، زنان و افراد ناتوان )ارائه ی وام 
با نرخ بهره ی کم و کمک های فّنی و غیره( برای دسترسی به خدمات 

حداقلی زیرساختی به عمل آید.

ریسک  موثر  مدیرّیت  طریق  از  تاب آوری  ایجاد    -3  -3  -15

بالیای طبیعی

ایران در گذشته سرمایه گذاری قابل توّجهی در زمینه توانمندسازی 
انجام داده  به هشدار سریع و واکنش اضطراری  ظرفّیت های مربوط 
است که در حوادث اخیر مورد آزمون قرار گرفته اند. به عالوه، به رغم 
پیشرفت های انجام شده ی مهندسی زلزله و اعمال ضوابط مربوط به 
طراحی در برابر زلزله در زیرساخت ها و بخش های اجتماعی، تاکنون 
رویکرد چندمخاطره ای برای کاهش ریسک که سایر سوانح طبیعی 
مانند سیل را نیز در نظر می گیرد، کم تر مورد توجه قرار گرفته است.  

توصیه های  ایران،  در  موجود  ظرفّیت های  به  افزودن  به منظور 
زیر برای تقویت سیستم مدیریّت ریسک بالیای طبیعی )از آمادگی 
تا واکنش اضطراری و بازتوانی( و بهبود تاب آوری در برابر مخاطرات 

طبیعی آینده و ترویج توسعه ی ریسک محور ارائه می گردد:

y  هشدار و  پیش بینی  سامانه های  در  سرمایه گذاری 
سریع: بانک اّطالعاتی سامانه های پیش بینی و هشدار سریع 
پرسنل  آموزش  و  الزم  تجهیزات  ارتقای  شود.  ایجاد  باید 
مخاطرات  هشدار  و  پیش بینی  تشخیص،  شناسایی،  برای 
بروز  از  پیشگیری  و  جلوگیری  به  منجر  آب وهوا،  با  مرتبط 
فاجعه می گردند. مشارکت مردمی در فرایند اطالع رسانی و 
هشدار سیل می بایست با استفاده از تلفن های همراه و سایر 
تجهیزات تقویت شود. هم چنین، الزم است به نیازهای خاص 
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جمعّیت های آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان، سالخوردگان، 
معلوالن و غیره توجه ویژه ای شود.

y  نقشه های ریسک:  ارزیابی  و  مخاطرات  نقشه  تهیه ی 
مخاطرات چندجانبه و ریسک توسط مراکز تحقیقاتی علمی 
با پشتیبانی دولت قابل تهیه است. بهره گیری از امکانات نوین، 
مانند تصاویر ماهواره ای و سنجش از راه دور به منظور تهیه ی 
نقشه ی مخاطرات و ارزیابی بعد از بالیای طبیعی بسیار حیاتی 
ساختمانی،  کدهای  بررسی  در  هم چنین  ابزارها  این  است. 
از  ساخت وساز  حریم  بازتعیین  و  پهنه بندی  آیین نامه های 
رودخانه ها و هم چنین، شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش 
ابزاری  عنوان  به  می توانند  موارد  این  بود.  خواهند  سودمند 
ارزشمند در جهت کسب اطمینان از اینکه تصمیم گیری های 
و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  با  مرتبط  سرمایه گذاری 
زیرساخت ها بصورت ریسک محور باشند بطوریکه اقدامات الزم 
جهت کاهش خطرات موجود و جلوگیری از ایجاد خطرات 
جدید باشند. البته اطمینان از دسترسی تصمیم گیرندگان به 
چنین اطالعاتی در سطح محلی، استانی و ملی با جزئیات 
کامل به منظور آگاه نمودن تصمیمات از پروژه ها، برنامه-ها و 

سیاست ها از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. 

y  تقویت آمادگی برای بازتوانی: تجربه و آموخته های اجرای
بالیای  از  بازتوانی پس  و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  برنامه ی 
طبیعی )PDNA( را می توان در بدنه ی دولت نهادینه کرد. 
در ابتدا، اّطالعات پایه در صورت رخداد بحران در بخش ها 
و سطوح مختلف دولت باید جمع آوری شده و به راحتی در 
دسترس قرار گیرند. این اطالعات صرفا شامل اطالعات مهم 
شرایط پیش از بحران شامل آسیب پذیری ها و ظرفیت های 
مقابله موجود نبوده، بلکه به تعیین معیاری در برابر مداخالت 
پس از بحران به منظور ارزیابی اثربخشی آنها کمک می کنند. 
دوم، وزارتخانه های مرتبط و دولت های محلّی همچنین سایر 
ذینفعان موسسات دانشگاهی و پژوهشی، بخش های خصوصی 
به منظور  را  الزم  آموزش  باید  مدنی  جامعه  سازمان های  و 

ارزیابی اصولی خسارت ها، آسیب ها و نیازها و هم چنین، تهیه ی 
برنامه وبودجه ی  سازمان  کنند.  دریافت  بازتوانی  برنامه های 
کشور می تواند نسبت به برگزاری جلساتی در مورد نحوه ی 
انجام ارزیابی بعد از بالیای طبیعی و چگونگی بازتوانی اقدام 
از  بعد  ارزیابی  در  محلّی  دولت های  در  ظرفّیت سازی  کند. 
بالیای طبیعی می تواند تخصیص منابع از سوی دولت ملّی 
را تسهیل کند. این امر می تواند با تهیه ی دستورالعمل های 
ساده برای هر بخش در مورد نحوه ی انجام ارزیابی و طرح های 

بازتوانی بعد از بالیای طبیعی صورت پذیرد. 

y  ظرفّیت سازی دولت در سطوح مختلف و بین بخش های
مختلف: زمینه ی آماده سازی برای بازسازی و بازتوانی با توضیح 
سازوکارهایی که باید پیش از وقوع فاجعه وجود داشته باشد، از 
جمله ، موارد مربوط به قوانین، سیاست ها، ترتیبات مالی، اجرا، 
پایش و غیره می بایست صورت پذیرد. در مجموع، آمادگی 
می تواند  که  را  بازتوانی  روش های  و  برنامه ها  بازتوانی،  برای 
به طور مؤثر در هنگام بروز یک فاجعه به کار رود، ارائه می کند.

y محّله محور بحران  مدیریّت  تشکل های   راه اندازی 
)CBDRM(: ارتقای آگاهی در مورد مخاطرات طبیعی مستلزم 
می باشد.  محلّه محور  بحران  مدیریّت  سازمان های  تشکیل 
دولت های محلّی باید برای تشکیل چنین سازمان هایی که در 
آن ها برنامه های تخلیه و برنامه های استاندارد عملیاتی مربوط 
به شرایط اضطراری )SOP( تحّول پیدا می کنند، به صورت 
بین  در  ایمنی  فرهنگ  توسعه ی  برای  تشویق شوند.  جّدی 
جمعّیت باید آمادگی خانواده را ترغیب کرد. در آغاز، این کار 
ممکن است هم برای دولت های محلّی و هم جوامع نیازمند 

ظرفّیت سازی باشد.

y  5 دولت  حاضر  حال  در  بحران:  برای  بودجه  تخصیص 
درصد از بودجه ساالنه را به پاسخ به بحران و 5 درصد دیگر 
را نیز به آمادگی در برابر بحران اختصاص داده است. بر اساس 
گذشته  بحران های  به  یافته  اختصاص  بودجه های  بررسی 
این نرخ می تواند افزایش یافته و همچنین دولت روش خود 
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را برای دسترسی به این منابع با روش های سریع بر اساس 
واجد شرایط بودن برای سطوح مختلف بحران به روزرسانی 
نماید )این موضوع باید در قانون مدیریت بحران و سیاست های 
مدیریت ریسک بحران تعریف شود(.  سازوکارهایی به منظور 
تخصیص بودجه برای تسریع در پاسخ وزارتخانه های منتخب 
و نهادهای محلی و استانی در شرایط بحران، برای عملیات 
اعتبارات ملِّی کاهش ریسک و مدیریّت  اضطراری در قالب 
بودجه ها می توانند  این  توصیه می گردد.   )DRRM( بحران 
کاهش  آمادگی،  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  برای 
ریسک و بازتوانی همراه با اعتبارات پاسخ سریع )QRF( برای 
دسترسی آژانس های مختلف ملی در پاسخ به بحران برای 
آسیب دیده  مناطق  یا  جوامع  بازتوانی  و  امداد، کمک رسانی 

مورد استفاده قرار گیرد و  از  طریق بودجه ملی تامین شود.1

y  پرداخت سریع بودجه در شرایط اضطرار: به عنوان بخشی
از فرایند بودجه ساالنه، دستگاه های مختلف دولتی کشور که 
درگیر پاسخ به بحران هستند ممکن است ملزم به درخواست 
بودجه برای پاسخ سریع در مواقع اضطرار باشند. برای تسهیل در 
پرداخت سریع بودجه استفاده از منابع QRF نیازی به تصویب 
دفتر رییس جمهور یا هر سازمان دیگری ندارد، ولی استفاده 
از آن تنها در سطوح مشخصی از بحران که نیازمند واکنش 
اضطراری باشند، میّسر است. هنگامی که منابع QRF به اتمام 
می رسد، دستگاه مربوطه می تواند برای تخصیص منابع از محل 
اعتبارات ملّی کاهش ریسک و مدیریّت بحران )DRRM( از 
اقدام  ذی ربط  مسئوالن  سایر  یا  رئیس جمهور  دفتر  طریق 
اعتبارات ملی  از طریق  به بودجه  کند. به منظور دسترسی 
کاهش ریسک و مدیریت بحران برای مداخالت اولیه بازتوانی 
)ارزیابی صدمه ها، خسارت ها و نیازها، برنامه ریزی های بازتوانی،  
مداخالت مورد نیاز برای حمایت از  بازتوانی های کوتاه مدت و 
میان مدت جامعه شامل پاکسازی آوار، تامین سرپناه، معیشت 
و زیرساخت های محلی( معیارهای واجد شرایط بودن همراه با 

1. نظیر تجربه ی فیلیپین
2. این کار در سال 1394 در برنامه ی کاهش ریسک کشور الئوس با کمک جایکا تدوین و به تصویب رسید.

راهنمایی های واضح برای دولت های متقاضی دریافت بودجه در 
خصوص روند و حداقل شرایط مورد نیاز الزم به ارائه می باشد. 
همچنین مراحل سریع پیگیری در مدیریت مالی و ادارای برای 
تسهیل در روند موثر و سریع درخواست ها مورد نیاز می باشد. 

y  جریان سازی کاهش ریسک بالیای طبیعی در فرایند
باید  دولت  سرمایه گذاری:  تصمیمات  و  برنامه ریزی 
برنامه ریزی ها  در  توسعه  طرح های  مجّدد  بررسی  خواستار 
تصمیمات  همچنین  و  ساالنه  بودجه  تصویب  فرایند  در  و 
از  اطمینان  به منظور  برنامه ها  و  پروژه ها  تصویب  به  مربوط 
درنظرگرفته شدِن موضوع ریسک مخاطرات طبیعی و تغییرات 
آب وهوایی باشد. مطابق با تعهدات دولت برای داشتن برنامه 
ریسک محور، در نظر گرفتن کاهش ریسک مخاطرات طبیعی 
به عنوان یکی از اصول در برنامه هفتم توسعه ملی ضروری بوده 
و به عنوان اولویتی ملی می بایست در همه بخش ها در سند 
برنامه لحاظ گردد. همچنین این اصل باید در نتایج چارچوب 
برنامه با اهداف و شاخص های واضح مرتبط با کاهش ریسک 

مخاطرات طبیعی منعکس گردد.

به منظور کسب اطمینان از اینکه اختصاص و مصرف بودجه مرتبط 
بررسی  است،  بوده  اولویت های مدیریت کاهش ریسک مخاطرات  با 
هزینه های عمومی مدیریت کاهش ریسک )به عنوان بخشی از فرایند 
آماده-سازی بودجه ساالنه و یا باز ه های زمانی متفاوت( برای تعیین 
چگونگی تخصیص و مدیریت هزینه های عمومی مدیریت کاهش ریسک 
مخاطرات در ارزیابی پیامدهای سرمایه گذاری و اثربخشی برنامه ریزی و 
اجرای بودجه انجام می گردد. به همین ترتیب، نگرانی های مربوط به 
مخاطرات طبیعی باید در تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری یا 
به عنوان  شود.  ملحوظ  عمومی  سرمایه گذاری  پروژه های  تصویب  در 
تدوین  و  برنامه ریزی  برای  راهنمایی  کتابچه ی  الئوس،  دولت  مثال، 
آن که  برای  را  عمومی  سرمایه گذاری  پروژه های  دستورالعمل های 
نگرانی های کاهش ریسک مخاطرات طبیعی و تغییرات آب وهوا را شامل 
شود، تدوین نموده است که باید به صورت دوره ای به روزرسانی شود.2 
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بنابراین، الزم است که موضوع کاهش ریسک بالیای طبیعی به صورت 
جامع در روند برنامه های توسعه ی ملّی، برنامه های جزیی و پیشنهادها 

پروژه های ارائه شده برای سرمایه گذاری عمومی در نظر گرفته شود.

15- 3- 4-   بازیابی معیشت همراه با حمایت از بازتوانی بخش 

کشاورزی و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز

در کنار بازسازی زیرساخت های کالبدی و جایگزینی دارایی ها، 
پروژه های بازتوانی می بایست شامل برقراری معیشت، به خصوص برای 
افراد آسیب پذیر و آن هایی باشد که به دلیل خسارِت وارد به مزارع 
در  مورداستفاده  تجهیزات  و  ابزار  کارگاه ها،  دامداری ها،  کشاورزی، 

صنایع دستی و کشاورزی منبع درآمد خود را از دست داده اند. 
بازتوانی سیل باید وابستگی بسیاری از خانوارهای روستایی )به ویژه 
زنان( به دو فعالّیت کشاورزی و صنایع دستی به عنوان منبع اصلی 
درآمد را ملحوظ نموده و اولویّت بیش تری برای افرادی که از انجام 
اقداماتی  اگر چه  قائل شود.  ناتوان شده اند،  فعالّیت ها  این  هر دوی 
برای آماده سازی مزارع کشاورزی برای کاشت مجّدد در حال انجام 
است، استفاده از زمین های غیرقابل کشت برای انجام سایر فعالّیت های 

تولیدی می بایست مّدنظر قرار گیرد.
فرایند بازتوانی سریع می بایست:

y  از طریق ساخت یا تعمیر زیرساخت های محلّی، سیستم های
رودخانه ها،  و  آب  کانال های  برکه ها،  و  دریاچه ها  سیل بند، 
دیوارهای  دهد؛  کاهش  را  آینده  مخاطرات طبیعی  ریسک 
دچار  که  مزارعی  شوند،  پایدار  شیب ها  و  بازسازی  حائل 
سازد،  آماده  مجّدد  کاشت  برای  را  شده اند  آب شستگی 
خاک های فرسایش یافته را احیا نماید و بدین ترتیب، موجب 

ترویج فرصت های شغلی در منطقه گردد؛

y  از طریق مشارکت جوامع محلّی، شرایط اجتماعی و اقتصادی
اماکن میراث فرهنگی را بهبود بخشد؛

y  کانال های توزیع کافی برای عرضه ی محصوالت انبارشده در
مناطق آسیب دیده را فراهم سازد؛

y  آموزش های فّنی الزم به منظور تربیت نیروی کار ماهر برای
فرایند بازسازی، ارائه دهد؛

y  مهارت های جامعه به روزرسانی شوند تا زیرساخت های محلّی
تاب آور گردند؛

y  کارآفرینی را در مناطق آسیب دیده از سیل مورد تشویق قرار
داده تا فرصت های جدید شغلی ایجاد شوند. به عنوان مثال، 
ایجاد مراکز بازیافت زباله هم تاثیرات منفی زیست محیطی را 

کاهش می دهد و هم برای افراد محلّی شغل ایجاد می کند.
باتوجه به ماهیت روستایی سیل و اهمیت بخش کشاورزی در 
احیای اقتصاد و امنیت غذایی در استان های متاثر از سیل، عالوه بر 

موارد فوق در روند بازتوانی، توجه به موارد زیر ضروری می باشد:

y  اجرای برنامه شبکه ی ایمنی بخش کشاورزی براس شرایط
به صورت  درآمد  حداقل  انتقال  با  سیالب  از  ناشی  اضطرار 
ماهانه، بر اساس آستانه ی حمایت معیشتی به منظور حفظ 
باقی مانده ی دارایی های معیشتی مانند دام، تجهیزات، زمین 
از خطر فروخته شدن یا از بین رفتن به دلیل مکانیزم های 
تقابلی، به خانوارهای کشاورز آسیب دیده از سیل را تا زمان 
یعنی  آتی،  فصل  دومین  در  محصوالت  برداشت  تکمیل 
افرادی  از  دسته  آن  برای  آبان 1399  حتی  یا  اردیبهشت 
کشت  مجّدداً  می توانند   1398 زمستان  فصل  در  تنها  که 
محصوالت را آغاز کنند، پوشش دهد )وزارت جهاد کشاوری 

و وزارت کار(؛

y  از اجتماعی  نظام حمایت  اثربخشی  و  تأثیرگذاری  افزایش 
طریق بازنگری سیاست های یارانه ای موجود، مرکز داده های 
کشور و مکانیزم های انتقال داده و طراحی یک سند پاسخگو 
برمبنای  که  اجتماعی،   حمایت های  حوزه ی  در  ُشک  به 

نیازهای ناشی از بحران و اضطرار می باشد؛

y  با یا  بهره  بدون  ماهه  اضطراری 18  اعتبار  ایجاد یک خط 
بهره ی پایین برای سیل زدگان و سرمایه گذاری در ورودی های 
در  یا  بعد(  فصل  برای  کود  و  بذر  )مانند  کشاورزی  بخش 
بخش نگهداری )همچون خوارک و واکسیناسیون دام های 
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باقی مانده(. این مسئله به کشاورزان این امکان را می دهد که 
بدون نیاز به فروش دارایی خود برای خرید ورودی های بخش 
کشاورزی، بتوانند برای فصل آینده ی کشت سرمایه گذاری 

کنند؛

y خــوراک و  غــذا  امنّیــت  نظــارت  نظــام   ایجــاد 
 Food and Nutrition Security Surveillance System, FN3S)

( بــه منظــور نظــارت بــر وضعّیــت دگرگــون امنّیــت غذایی 
ــره وری  ــراری مجــّدد به ــان برق ــا زم ــا ت ــع و خانواره جوام
ــرکای  ــت و ش ــت دول ــاورزی و حمای ــش کش ــل بخ کام
ــت  ــدن وضعّی ــم ش ــری از وخی ــور جلوگی ــی به منظ اجرای

امنّیــت غذایــی و خــوراک خانوارهــا؛

y  مجوز صدور  طریق  از  جدید   درآمد  کسب  منابع  تعریف 
گلخانه، فعالّیت های گردشگری و کشت گیاهان دارویی برای 

1. هند دارای برنامه ی بیمه ای بر اساس آب وهوا )WBCIS( است که از فصل باران موسمی )خریف( سال 2003 در کشور اجرا شده است.
)PCIC( 2. سازمان بیمه ی محصوالت کشاورزی فیلیپین

بهره بردارانی که زمین زراعی آن ها کامال از بین رفته و به 
نوعی دیگر قابل استفاده نیستند؛

y  برابر در  هوشمند  پایلوت  پروژه های  و  رویکردها  تدوین 
تغییرات اقلیمی و دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی 
در بخش های غالت و دانه های روغنی، کشاورزی جنگلی و 
ماهی،  پرورش  و  ماهیگیری  بخشهای  و  جنگل ها،  بازیابی 

باغداری )سبزیجات و باغات( و دامپروری؛

y  اجرای فعالیت های مربوط به مدیریّت آبخیزداری و آبخوان داری
ارتقای آبخیزها و مدیریّت بحران در سطح ملّی برای  برای 
حفاظت از تاالب  ها و تنّوع زیستی با افزایش تاب آوری جوامع 
محلّی در برابر تغییرات اقلیمی )به ویژه تاالب های دریاچه ی 

ارومیه و هورالعظیم(.

جدول 1: خالصه ای از نیازهای بازتوانی فوری در بخش کشاورزی

بذرهای فصل تابستان، بذرهای فصل زمستان، ترمیم خاک، بازسازی خاکریزهامحصوالت کشاورزی

بذر سبزیجات تابستانه و کمک به بازیابی کشتباغداری

تهیه خوراک دام به صورت اضطراری برای شش ماه، بازسازی تجهیزات مربوط به دام پروریدامپروری

زنبورداری، بازیابی کندوها و پرورش زنبور ملکه، تغذیه زنبورها برای فصل تابستان/زمستان 1398

بازسازی تسهیالت، جایگزینی پمپ ها و هواکش ها، تخم ماهیان، خوراک ماهیان، برپایی مجّدد مزارع ماهی و معیشت جایگزینآبزی پروری

نامطلوب  پیامدهای  از  پیشگیری  به منظور  فوق،  موارد  بر  عالوه 
مخاطرات طبیعی بر بخش کشاورزی و ایجاد تاب آوری برای کشاورزان، 
راهبردی  به عنوان  را می توان  بیمه ای  از محصوالت مختلف  استفاده 
بلندمّدت در نظر گرفت. با طراحی سامانه ی بیمه ای مبتنی بر آب وهوا 
می توان کشاورزان را در برابر خسارت های مالی ناشی از کاهش تولید 
محصول در اثر مخاطرات طبیعی آب وهوایی محافظت نمود. این سامانه 
یا  کاهش  از  ناشی  خسارت های  که  شود  طراحی  طوری  می بایست 
افزایش بیش ازحِد بارش و رخداد سایر پدیده های جّوی مانند یخبندان، 
موج گرما، تغییرات رطوبت، بارش های نابه هنگام و غیره را ارزیابی نموده 
و غرامت متناسب را پرداخت نماید.1 باید توجه داشت که سامانه ی 
پیشنهادی ارتباطی با بیمه ی گارانتی محصول ندارد. سایر گزینه های 

مربوط به پوشش بیمه ای برای محافظت از آن دسته از کشاورزان )چه 
آن دسته که استقراض می کنند و چه آن هایی  که از منابع مالی شخصی 
استفاده می کنند( در برابر خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی )مانند 
از  ناشی  خسارت های  همین طور  و  وغیره(  زلزله  خشکسالی،  سیل، 
آفت زدگی و بیماری های گیاهی، می بایست مّدنظر قرار گیرند.2 پایداری 
مالی محصوالت بیمه ای مرتبط با بالیای طبیعی می بایست پیش از 

استفاده با دقت زیادی مورد بررسی قرار گیرند. 
رویکرد جامع مدیریت حوضه آبریز. تاثیرات مخرب سیل در ایران 
به دلیل برنامه ریزی  و مدیریت و توسعه نامناسب حوضه های آبریز و 
با رعایت  بزرگتر و  باالدست، مباحثی پیرامون سدسازی در مقیاس 
اصول فنی که نیازمند منابع  مالی قابل توجهی هستند را ایجاد کرده 
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است )همراه با هزینه های زیاد نگهداری(. با توجه به توپوگرافی طبیعی 
)رشته کوه ها و حوضه های رودخانه ها در شمال و غرب( و انرژی مورد 
نیاز در ایران، تغییر به سمت برنامه ها و سیاست های یکپارچه که شامل 
رویکردهای مبتنی بر مردم که نیازمند سرمایه کمتری بوده و منجر به 
افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار و کاهش هزینه های سربار شده و 
همچنین منجر به پیشرفت گردش اقتصاد می شوند، ضروری می باشد. 
بازتوانی می تواند به عنوان فرصتی برای اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت 
آب که نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از لحاظ تاب آوری و پایداری دارای 

مزایای چندگانه برای جوامع می باشد، لحاظ گردد.1
توجه ویژه بر تغییر الگوی ملی تولید و مصرف )شامل محصوالت 
زراعی(؛ بهبود در راندمان مصرف آب؛ تغییر و پاالیش الگوهای زراعت؛ 
سرمایه گذاری برای زیرساخت های طبیعی باالدست به پایین دست به 
منظور ذخیره سازی آب نظیر دریاچه ها، تاالب ها و جنگل ها، سدها 
باران؛ فعالیت های ذخیره سازی  و مخازن ذخیره آب؛ برداشت آب 
و بازتوانی سفره-های آب زیرزمینی؛ روش های آبیاری موثرتر )نظیر 
آبیاری قطره ای(؛ افزایش نگهداری آب در خاک )کشاورزی مبتنی بر 
آبیاری کمتر(؛ استفاده از تکنیک های آب شور برای اهداف آبیاری و 

غیره مورد نیاز می باشد.
چنین تالش هایی باید با کار بر روی توسعه یکپارچه حوضه های 
آبریز ایران در طی 25 سال گذشته انجام شود که با حمایت و تنظیم 
استاندارهایی که بر لزوم مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز به عنوان 
برنامه-ریزی های توسعه ملی و تصمیمات  و  بازتوانی  اصلی مهم در 
سرمایه گذاری تاکید می کند، تکمیل گردد. سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان متولی استانداردها / رویکردهای فنی و تخصیص بودجه، نقش 
مهمی در ایجاد محیطی توانمند برای سرمایه گذاری در زیرساخت-ها 
و خدمات مرتبط با آب و افزایش قابل توجه سطح سرمایه گذاری ایفا 

می کند.
از  بهتر  با اصل ساختن  بازتوانی همراه  روند  به منظور تسهیل در 
گذشته، سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد فنی مسئول در روند توسعه 

1. این می تواند شامل روشهایی که توسعه زیرساختهای سخت را با برداشت آب باران محلی و ابزارهای توسعه اجتماعی ترکیب می کند باشد که شامل طرح های عمومی که ترکیبی از 
راهکارهای مهندسی و حمایت از سازمان های محلی برای ارتقا برداشت آب باران توسط جوامع همراه با نقل و انتقاالت نقدی مشروط ، کمک های بالعوض، اعتبار و آموزش مهارت برای 

فعالیت های مرتبط و ضروری، می باشد.

زیرساخت های سرمایه ای در ایران )از طریق تنظیم استاندارد، رتبه بندی 
پیمانکاران و تخصیص بودجه برای سرمایه گذاری در بخش دولتی( باید 
تخصیص بودجه بین بخشی که جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و زیست 
محیطی هر طرح پیشنهادی را در نظر می گیرد، تضمین نماید. برای مثال 
تخصیص بودجه برای ساخت سد باید مرتبط با اندازه گیری برداشت آب 
باالدست بوده و جنبه های اقتصادی و اجتماعی تاب آوری جوامع در میان 
سایر موضوعات میان بخشی نظیر معیشت و کاهش ریسک بحران را در 

بگیرد.
به منظور تسهیل چنین پیوندهایی در تصمیمات مرتبط با تخصیص 
بودجه، تدوین ابزارهایی نظیر روش های عملیاتی استاندارد، چک لیست ها و 
الگوهای درخواست بودجه برای سازمان برنامه و بودجه و سایر وزارتخانه ها 
در جهت کسب اطمینان از استفاده از اصل ساختن بهتر از گذشته در 
پروژه های بازتوانی در بخش های کلیدی و توجه ویژه به موضوعات میان 
بخشی نظیر محیط زیست، زنان و گروه های آسیب پذیر و کاهش ریسک 
بحران پیشنهاد می گردد. این طرح ها با ظرفیت سازی نهادهای مرتبط با 
سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه ها در سطوح استانی و محلی در استفاده 

از آنها از طریق کارگاه ها و آموزش های فردی حمایت می گردد. 

بازتوانی  بهبود کارایی  برای  تکمیلی  توصیه های    -5 -3 -15

و بازسازی

نظر به انجام فعالّیت های بازتوانی و بازسازی طی ماه های گذشته، 
پس از وقوع سیالب ها، ارزیابی های حاضر فرصتی مناسب برای بررسی 
اثربخشی تالش های گذشته، شناسایی چالش های خاص پیش رو و 
انجام  هم چنین،  می باشد.  آن ها  اصالح  برای  مناسب  اقدامات  انجام 
زمینه ی  در  گذشته  فعالّیت های  ارتقای  به منظور  تکمیلی  اقدامات 
بازسازی و بازتوانی توصیه می شود. چنین فعالّیت هایی تأثیر مثبتی بر 
اجرای برنامه ی بازسازی و بازتوانی در آینده خواهد داشت و از این رو 

به شّدت توصیه می گردند.



سیالب های 1398، ایران

244

y  بررسی روند اجرایی موجود با هدف سرعت بخشیدن
به بازسازی و بازتوانی: در حین انجام فعالّیت های مربوط 
به بازسازی و بازتوانی الزم است از بروز تأخیرات، به ویژه در 
نمود.  جلوگیری  دارند،  فوری  اقدامات  به  نیاز  که  مواردی 
سازمان برنامه وبودجه می بایست اقدامات الزم برای بررسی، 
بحث و گفت وگو در خصوص تنگناهایی که باعث کندی روند 

بازسازی می شود را به انجام برساند.

y  شرایط در  موردنیاز  اقالم  تامین  برای  ویژه  الزامات 
اضطراری: فرایند تامین اقالم به شکل عادی می تواند اقدامات 
موردنیاز در شرایط اضطراری را با کندی مواجه نماید. سرعت 
بخشیدن به روند بازسازی زیرساخت های حیاتی متضّمن وضع 
قوانین ویژه  می باشد.1 این امر می تواند با اعطای اختیارات ویژه 
به کلّیه ی نهادهای ذی ربط دولتی در مّدت زمانی مشخص و یا 
با به تعویق انداختن دستورالعمل های جاری در رابطه با تهیه ی 
انجام عملیات جست وجو و  برای  اقالم و کاالهای موردنیاز 
نجات، بازتوانی، امدادرسانی یا بازیابی و ارائه ی خدمات اولّیه 

به قربانیان مناطق آسیب دیده از سیل انجام پذیر باشد.2

y  ایجاد سامانه ی ثبت و طبقه بندی پیمانکاران: مشخصات
افراد و شرکت هایی که خدمات خاصی مرتبط با پاسخ و بازتوانی 
بحران ارائه می دهند )نظیر تهیه ی کاال، خدمات ساختمانی یا 
ازپیش تعیین شده  فرایندی  طریق  از  می بایست  مشاوره ای( 
و  مهارت  میزان  اساس  بر  می بایست  افراد  این  گردد.  ثبت 
و  گردند  دسته بندی  می کنند،  ارائه  که  خدماتی  کیفّیت 
اّطالعات ایشان به منظور دسترسی آسان در بانک اّطالعاتی 
از  به استفاده  نیاز  این اساس، در صورت  بر  ذخیره -گردد. 
افرادی که دارای شرایط مناسب برای انجام پروژه ای خاصی 
باشند، می توان از این پایگاه داده ها به منظور دسترسی سریع 
بهره برد. این امر زمان الزم برای تهیه ی کاالها و خدمات را 

1. در اندونزی، پس از سونامی سال 2004 اقیانوس هند، هیات دولت مقررات ویژه ای تصویب کرد که به سازمان بازسازی )BRR( اجازه می داد پیمانکاران پروژه-های مسکن را انتخاب کند. 
این قانون ابتدا تا ژوئیه ی سال 2006 معتبر بود، ولی تا دسامبر 2006 تمدید شد.

2. در فیلیپین، پس از توفان یوالندا )هایان(، پس از این که رییس جمهور وضعّیت فاجعه ی ملّی اعالم نمود، هیات سیاست گذاری تدارکات دولت قانون شماره ی 34-2013 را در تاریخ نوامبر 
2003 تصویب نمود.

به میزان چشمگیری کاهش می دهد. این امر می تواند به عنوان 
زیر مجموعه ای از سیستم ثبت پیمانکار که توسط سازمان 
برنامه و بودجه نگهداری می شود، با زمینه های جدید اضافه 
شده برای دسته بندی های مربوط با پاسخ و بازتوانی توسعه 

یابد.

y  عرضه کنندگان و  پیمانکاران  برای  ظرفّیت سازی 
محّلی: ایجاد سامانه ی ثبت و طبقه بندی پیمانکاران امکان 
از ظرفّیت های ملّی و  بازار محلّی و آگاهی  تحلیل شرایط 
محلّی برای ارائه ی خدمات ساخت وساز را به وجود می آورد. 
در پی بروز بحران، مشارکت پیمانکاران و فروشندگان محلّی 
می تواند به گردش مالی و اقتصاد محلّی کمک کند. البته، 
به منظور حصول اطمینان از مشارکت معنادار پیمانکاران و 
تأمین کنندگان محلّی، می بایست اقدامات دیگری در جهت 
تشویق آن ها به ثبت نام و افزایش ظرفّیت  فّنی و اجرایی 
آن ها با شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی انجام پذیرد 
تا نیروهای محلّی ضمن آشنایی با الزامات فرایند بازسازی و 

بازتوانی، از فرصت های کاری بالقّوه آگاه شوند.

y  :تسریع در انتقال منابع مالی برای بازسازی و بازتوانی
برخی از تاخیرهای پیش آمده در اجرای پروژه های بازسازی 
و بازتوانی می تواند ناشی از رویه های زمانبر مربوط به روند 
انتقال بودجه از مقام های باالتر به سازمان های اجرایی محلّی 
کشور  برنامه وبودجه ی  سازمان  که  می شود  توصیه  باشد. 
روندهای فعلی )همراه با الزامات( مربوط به انتقال منابع مالی 
را بررسی نموده و اقدامات الزم برای تسریع امور مرتبط را در 

نظر بگیرد.

y  ترخیص کاال از گمرک: عالوه بر تعدیل رویّه های مربوط به
آزادسازی سریع کمک های بشردوستانه از بنادر یا فرودگاه ها، 
برای  موردنیاز  کاالهای  ترخیص  فرایند  تسهیل  به منظور 
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اقدامات بازسازی و بازتوانی، باید مقررات مناسبی وضع شود. 
توجه ویژه به تسهیل روند دریافت کمک های اضطراری از 
خارج از کشور و دریافت حواله های ارسالی برای کمک به 
جمعّیت آسیب دیده در مراحل واکنش اضطراری و بازتوانی 

ضروری به نظر می رسد.

15- 4-    اجرای راهبردهای بازسازی و بازتوانی
15- 4- 1-  برنامه ی بازسازی و بازتوانی

توسعه ی برنامه ی بازسازی و بازتوانی به عنوان چارچوبی عملیاتی 
برای تبدیل اهداف کلّی برنامه به اقدامات با رویکرد مشخص به منظور 
دستیابی به نتایج ازپیش تعیین شده با درنظرگرفتن نیازها، ورودی و 
فرایند  ضروریات  از  مسوول  نهادهای  تعیین  هم چنین  و  خروجی ها 

بازسازی است.
نیازهای  تأمین  راستای  در  باید  بازتوانی  و  بازسازی  برنامه ی 
کوتاه مّدت، میان مّدت و بلندمّدت مناطق آسیب دیده از سیالب با هدف 
جبران سریع صدمه های وارده به دارایی ها، احیای معیشت مردم، به ویژه 
اقشار آسیب پذیر جامعه و به جریان انداختن مجّدد اقتصاد محلّی تهیه 
گردد. هم چنین، نتایج حاصل از این برنامه، باید با اهداف کلّی برنامه ی 
توسعه ی ملّی مطابقت داشته باشد. پروژه های بازسازی و بازتوانی اگرچه 
ممکن است مجموعه ای از فعالّیت های جداگانه باشند، اما باید پشتیبان 
برنامه های جاری توسعه )در میان بخش ها و سطوح دولت( بوده و حافظ 

دستاوردهای توسعه ای قبلی باشند.
برای بازتوانی استان های سیل زده که در این گزارش بحث گردید، 
بعد از نیازسنجی پس از رخداد بالیای طبیعی )PDNA( به عنوان 
نقطه صفر )شروع(، یک بازه کلی 5 ساله در نظر گرفته شده است که 
نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به ترتیب دارای بازه زمانی 
0 تا 18 ماه )حداکثر 1.5 سال(، 18 تا 36 ماه )از ماه هجدهم تا پایان 

سال سوم( و 36 تا 60 ماه )از سال سوم تا پایان سال پنجم( هستند.
در طراحی برنامه ی بازسازی و بازتوانی باید اطمینان حاصل شود که 
برنامه در بازه ی زمانی مشخصی انجام شده و شکاف موجود بین شرایط 
بعد از بحران و وضعّیت موردانتظار را از بین ببرد و یا ارتقای عملکرد 

اقتصادی-اجتماعی کشور را که در برنامه ی توسعه ی ملّی پیش بینی  
شده و شامل نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و جنسّیتی است را 
موجب شود. وقوع هر بحران یا شوک های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
در این دوره می تواند پیامد قابل توجهی در روند بازتوانی داشته باشد 
و ممکن است نیازمند اصالح نیازها باشد. بنابراین، برنامه بازتوانی باید 
شامل اقدامات کاهش ریسک باشد تا پیامد منفی چنین رخدادهایی را 

در دستیابی به اهداف برنامه و نتایج مورد انتظار به حداقل برساند.
اقدامات فوری موردنیاز

سازمان  که  می شود  توصیه  بازتوانی،  برنامه ی  تدوین  برای 
بودجه ریزی  و  برنامه ریزی  برای  اصلی  نهاد  به عنوان  برنامه وبودجه 
بازسازی و بازتوانی در کنار سازمان مدیریت بحران به عنوان نهاد رسمی 
برای انجام هماهنگی های الزم برای بازتوانی بحران، تعامالت الزم را 
با وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر ذی نفعان، به منظور اولویّت بندی 
موردنیاز  پروژه های  شناسایی  و  بازتوانی  و  بازسازی  نیازهای 
به همراه روش تأمین اعتبار و تعیین سازمان های مسوول برقرار 

نماید.
و  بازسازی  نیازهای  ارزیابی  پروژه ی  در  مشخص شده  نیازهای   
بازتوانی پس از بالیای طبیعی )PDNA( باید به پروژه ها یا فعالّیت های 
خاص هر وزارتخانه با درنظرگرفتن بودجه ی الزم برای اجرا در بازه ی 
تا  شود  دسته بندی  بلندمّدت(  و  میان مّدت  )کوتاه،  مشخص  زمانی 
سطح اولویّت یا فوریت آن مشخص گردد. سازمان برنامه وبودجه باید 
اولویّت های خود را به اطالع وزارتخانه های مختلف برساند. توجه به 

موارد زیر در این رابطه ضروری است:

y  نیازهای میان  از  اقدامات  ضروری ترین  است  الزم 
بازسازی و بازتوانی تشخیص داده شود. تمامی نیازهای 
نیستند.  اجرایی  اولویّت  دارای  بخش  هر  در  مشخص شده  
بنابراین، دولت می بایست از طریق سازمان برنامه وبودجه، نیاز 

وزارتخانه های مختلف را ارزیابی و اولویّت بندی نماید.

y  ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بالیای طبیعی
دولت را از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بالقّوه ی بحران 
بر کشور آگاه می سازد. بار مالی اضافی ناشی از فعالّیت های 
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دوران بازسازی و بازتوانی و تاثیر آن در شرایط اجتماعی و 
داخلی،  ناخالص  تولید  عمومی،  هزینه های  )نظیر  اقتصادی 
میزان کسری بودجه، سطح درآمدهای مالیاتی، تراز پرداخت ها، 
بدهی های عمومی و هم چنین نرخ فقر، رفاه، اشتغال، درآمد و 
سایر شاخص های اجتماعی( در برنامه ی ملّی توسعه تاثیرگذار 

خواهد بود و می بایست مورد تحلیل قرار گیرد.

y  شکاف تامین بودجه در هر بخش می بایست در بازه های
مالی  تحلیل  قرار گیرد.  زمانی مختلف مورد شناسایی 
پروژه های برنامه ریزی شده نشان می دهد که ساالنه به چه 
میزان بودجه ی اضافی نیاز است. بنابراین، این برنامه ها باید 
از لحاظ فعالّیت ها و محدودیّت های بودجه به طور ساالنه و به 
تفصیل بررسی گردند. این امر به تدوین راهبرد تأمین مالی 

بازسازی و بازتوانی کمک می کند.
بعد از تدوین چارچوب اولّیه ی برنامه ی بازسازی و بازتوانی، توصیه 
می شود که همه ذی نفعان مربوطه در بخش های مختلف مرتبط با این 
گزارش )از جمله شرکای توسعه، جامعه ی مدنی و بخش خصوصی(، 
بخش های دولتی استانی و محلّی و هم چنین، جوامع محلّی در مناطق 

تحت تأثیر سیالب طرف مشورت قرار گیرند.
بر اساس بازخوردهای دریافتی از این مشاوره ها، طرح بازسازی و 
بازتوانی می تواند در قالب چارچوبی مبتنی بر نتیجه ی نهایی گردد و 
تحت نظارِت سازوکار پایش، گزارش گیری و اطالع رسانی قرار گیرد. 
منابع  برای جذب  اقدامات الزم  انجام  به کارگیری چنین سازوکاری، 
و هم چنین اتخاذ تصمیم های مربوط به تخصیص اعتبارات دولتی را 

تسهیل می کند.
باید توجه داشت که اگر محدوده ی جغرافیایی برنامه ی بازسازی و 
بازتوانی بر اساس راهبردهای جزیی توصیه شده در این گزارش تعیین 
شود، تنها سه استان سیل زده ی خوزستان، لرستان و گلستان تحت 
پوشش قرار خواهند گرفت. گسترش دامنه ی راهبردهای پیشنهادی 
ارائه شده به ورای این سه استان باید با درنظرگرفتن تمامی جوانب 

Handbook for Disaster Recovery Practitioners (Asian Disaster Preparedness Centre, 2015)                                                                                     :1. منبع
2. این گزینه در اندونزی پس از سونامی سال 2004، گجرات هند پس از زلزله ی سال 2001، در نپال برای بازسازی زلزله ی سال 2014، در جزایر بریتتیش ویرجین و دومینیکا پس از توفان 

دریایی ایرما و ماریا مورد استفاده قرار گرفته است.

صورت پذیرد؛ زیرا ممکن است تعیین اعتبارات موردنیاز برای انجام 
انجام  یا  و  داده ها  نیازمند گردآوری  اقدامات مشابه در سایراستان ها 
تجزیه وتحلیل های بیش تر باشد. البته، برخی از پیشنهادهای ارائه شده 
در راهبردهای بازسازی و بازتوانی که در این فصل بیان شده است، از 
دامنه ی وسیع تری نسبت به سه منطقه ی تحت تأثیر برخوردار هستند.

15- 4- 2-  ترتیبات نهادی برای بازسازی و بازتوانی

به منظور تسهیل در تدوین برنامه ی بازسازی و بازتوانی و اجرای 
مؤثر آن، توصیه می شود که سازمان برنامه وبودجه در رابطه با نقش ها و 
مسوولّیت های خود مذاکرات و مشاوره های فوری را با سایر وزارتخانه ها 
آغاز کند. در تهیه و اجرای برنامه ی بازتوانی سه مورد زیر باید در نظر 

گرفته  شود:1
راهبر  نهاد  به عنوان  می تواند  برنامه وبودجه  سازمان   :1 گزینه ی 
در تدوین و توسعه ی برنامه ی بازسازی و بازتوانی مشارکت نموده و 
هماهنگی ها و نظارت های الزم را بر فرایند اجرای فعالّیت های مرتبط 
آگاهی  زیرا  زیادی است،  دارای محاسن  توصیه  این  بگیرد.  بر عهده 
سازمان و بودجه از الف( اهداف برنامه ریزی، ب( فرایند مراحل تصویب 
کارها و ج( سازوکارهای الزم برای ایجاد هماهنگی میان سازمان های 
مجری برنامه می تواند فرایند انجام کار را تسهیل نماید. البته، برخی از 
مشکالت محتمل در این رابطه عبارتند از: الف( مدیریّت فعالّیت های 
بازسازی و بازتوانی باری اضافی بر دوش سازمان برنامه وبودجه است 
که این مساله ممکن است این فعالّیت ها را از اولویّت خارج کند و ب( 
برخی مهارت های خاص موردنیاز ممکن است در سازمان برنامه وجود 

نداشته باشد. 
گزینه ی 2: فعالّیت های بازسازی و بازتوانی می تواند بر عهده ی نهاد 
جدیدی که با همین هدف تاسیس می شود، قرار گیرد.2 در حالیکه 
سازمان مدیریت بحران کشور تحت قانون مدیریت بحران مسئولیت 
اصلی را برای پیشبرد بازتوانی در کشور بر عهده دارد، شرح وظایف 
گسترده این سازمان که کلیه جنبه های مدیریت ریسک و بحران را 
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از آمادگی تا پاسخ و کاهش ریسک در بر می گیرد، ممکن است اجازه 
اختصاص منابع الزم برای انجام هماهنگی گسترده، پشتیبانی فنی و 
نظارت مستمر بر فرایند بازتوان و بازسازی را ندهد؛ درحالیکه که این امر 
در روند بازتوانی ضروری است. با این حال، الزم است سازمان مدیریت 
بحران کشور به همراه سازمان برنامه و بودجه نقشی نظارتی را انجام 
دهند و بطور منظم فعالیت-های این نهاد را که از طریق یک سیستم 
گزارش دهی کاماًل مشخص پشتیبانی می شوند را تحت نظر داشته 
باشند. این نهاد جدید می تواند از مزایایی برخوردار باشد که برخی از آن ها 
عبارتند از: الف( پشتیبانی باالترین مقام های اجرایی  ب( برخورداری از 
تخصص های مناسب و موردنیاز که منحصراً برای اجرای برنامه جذب 
شده اند، ج( اجرای سریع تر پروژه های بازسازی و بازتوانی با استفاده از 
ابزارها و فرایندهای مدیریّت مالی مستقل که نیازمند طی فرایندهای 
معمول نیستند )بسته به میزان استقالل اعطاشده به این سازمان(. یکی 
از معایب این مدل آن است که چنین سازمانی ممکن است منجر به 
موازی کاری در سیستم های دولتی شود و هزینه های عملیاتی را افزایش 
دهد و درعین حال، دولت از استفاده از ظرفّیت های سیستم های موجود 
دولتی محروم شود. در موارد خاص، ممکن است خاتمه دادن به عمر 

چنین سازمانی حتی پس از پایان فعالّیت های بازتوانی دشوار باشد.
یا کمیسیون موّقت که وظیفه ی  گزینه ی 3: راه اندازی کارگروه 
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالّیت های بازسازی و بازتوانی را بر عهده 
داشته باشند.1 چنین نهادی می تواند به طور موقت بر اساس دستورالعملی 
خاص و در چارچوب انجام فعالّیت های مشخص ایجاد شده و از استقالل 
و اقتدار در تصمیم گیری برخوردار باشد. البته، الزم است این نهاد از 
صالحّیت فّنی الزم برای عملکرد مؤثر و کارآمد در فعالّیت های بازسازی 

و بازتوانی برخوردار باشد.
هماهنگی و پایش اقدامات بازسازی و بازتوانی توسط دولت

صرف نظر از گزینه ای که برای هماهنگ سازی و نظارت بر اجرای 
پروژه های برنامه ی بازتوانی و بازسازی انتخاب می شود، الزم است این 
روند تحت مالکّیت و هدایت دولت باقی بماند. برای حصول اطمینان از 
این مورد، الزم است برنامه ی بازسازی و بازتوانی توسط دولت )سازمان 

1. این گزینه در فیلیپین، پس از توفان عظیم هایان در سال 2013 و در موزامبیک، در سال 2019 استفاده شده است. دولت موزامبیک هیات بازسازی پس از توفان آیدا را بر اساس فرمان 
2019/26 در 11 آوریل تشکیل داد.

مدیریت  سازمان  پشتیبانی  و  وزارتخانه ها  همکاری  با  برنامه وبودجه 
شود.  هدایت  مشارکت کنندگان  سایر  و  ملل  سازمان  دفاتر  بحران(، 
هم سازمان برنامه وبودجه و هم سازمان مدیریت بحران کشور باید از 
طریق دفترهای محلّی و استانی خود از رویکرد نامتمرکز برای اجرای 
و پیاده سازی برنامه ی بازتوانی پشتیبانی نمایند. در این رویکرد، کار 
هماهنگی بازتوانی در سطح ملّی از طریق همکاری با دفترهای استانی 
برای  مالی الزم می بایست  و  فّنی  و محلّی کامل می شود. پشتیبانی 
این نهادهای استانی و محلّی فراهم شود تا آن ها قادر به انجام موثر 
مسوولیت های مربوط به بازتوانی و بازسازی باشند. بدین ترتیب، این 
دفترها می توانند ظرفّیت الزم برای انجام برنامه های مشابه در آینده را 

به وجود آورند. 
به جز مجموعه ی مشخصی از پروژه های بازسازی و بازتوانی که توسط 
نهادهای اجرایِی نام بُرده به اجرا درآمده، ممکن است طرح های مبتکرانه 
و پروژه های دیگری نیز توسط سایر وزارتخانه های مرتبط، سازمان های 
محلّی و استانی و سایر مواردی که در این جا ذکر نشده اند، انجام پذیرد. 
هم چنین، نقش هماهنگ کننده ی دولت برای جلوگیری از موازی کاری 
و نیز حصول اطمینان از این که بودجه ی الزم برای پروژه های بازسازی 
و بازتوانی در فرایند بودجه بندی ساالنه منعکس و در نظر گرفته شود، 

ضروری و بسیار مهم است.
به عالوه، برای نظارت بر اجرای طرح های بازسازی و بازتوانی، دولت 
نقش بسیار مهمی در ایجاد محیطی مناسب برای اجرای موثر پروژه ها 
خواهد داشت که مربوط به تدوین قوانین، مقررات و سیاست های جدید 
و یا اصالح موارد موجود بر اساس توصیه های ارائه شده در گفتار مربوط 
به بخش ها در زمینه ی تحقق راهبرِد »بهتر ساختِن آینده« می باشد. 
ساختار  طریق  )از  دولت  است  الزم  نقش،  این  مؤثر  اجرای  به منظور 
هماهنگ سازی در سطح کشوری، استانی و محلّی( در هر زمان، تصویری 
مشخص از وضعّیت پروژه های بازسازی و  بازتوانی را در اختیار داشته 

باشد.
با توجه به اهمّیت نقش هماهنگی و نظارت، توصیه می شود که تیم 
ویژه ای برای هماهنگی و نظارت متمرکز بر فعالّیت های بازسازی و بازتوانی 
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ایجاد شود. این تیم می تواند در قالب کمیته ای متشکل از نمایندگان 
سازمان برنامه وبودجه و سازمان مدیریت بحران کشور، وزارتخانه های 
مرتبط و نیز سازمان ها و نهادهای استانی باشد که توسط دبیرخانه ای 
متشکل از متخّصصان و کارشناسان فّنی سازمان برنامه وبودجه و سازمان 
مدیریت بحران و نیز وزارتخانه های مرتبط پشتیبانی شود. کمیته ی 
مذکور به طور پیوسته با نمایندگان سایر نهادهای مشارکت کننده، بخش 
خصوصی و سایر سازمان های جامعه ی مدنی برای ضمانت اجرای مؤثر و 

کارآمد برنامه ی بازسازی و بازتوانی، در تعامل خواهد بود.

15- 4- 3-  گزینه های تأمین اعتبار برای بازسازی و بازتوانی

توصیه  بازتوانی،  و  بازسازی  برنامه ی  مالی  نیازهای  تأمین  برای 
می شود که دولت طیف وسیعی از گزینه ها، از جمله درآمدهای داخلی 
وام و کمک های مالی را در نظر بگیرد. به عنوان اقدامی فوری، دولت 
)سازمان برنامه وبودجه( می تواند برنامه یا راهبرد تأمین مالی ای برای 
تامین نیازهای بودجه ای برای اجرای پروژه های بازسازی و بازتوانی را 
پس از نهایی شدن هزینه ی ساالنه ی موردنیاز، تدوین کند. به عالوه، 
بودجه ی  اختصاص  به جای  می تواند  برنامه وبودجه(  )سازمان  دولت 
اضافی برای تامین مالی برنامه های بازسازی و بازتوانی، بودجه ی مصّوب 
سالیانه ای را به این مهم اختصاص دهد. می توان گزینه های تامین مالی 

زیر را تنها با اتکا بر بودجه ی داخلی در نظر گرفت:

y  تنظیم مجّدد بودجه ی ملّی: بودجه ی عمرانی پیش بینی شده
برای اجرای پروژه های ملّی آینده را می توان برای بازسازی های 
فوری و احیای زیرساخت های آسیب دیده ی اولویّت دار صرف 
نمود. پیش از انجام چنین کاری، می بایست فهرست پروژه هایی 
بازتوانی به  بازسازی و   که ممکن است به دلیل فعالّیت های 
جابه جایی  احتمالی  پیامدهای  و  گردد  تهیه  بیفتند،  تأخیر 

بودجه بر اهداف توسعه ی ملّی بررسی شود. 

y  درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات های جدید: افزایش درآمد

1. در فیلیپین، سازمان ملی تاب آوری )گروهی متشکل از شرکتهای بزرگ توافق نامه ای برای همکاری با دولت های ملی و برخی دولت های محلی دارند(. برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.
 https://www.smsupermalls.com/post/public-private-partnership-agreements-signed-for-phl-disaster-resiliency/ 

برای مثال بعد از زلزله و سونامی سال 2011 در ژاپن، شرکت های خصوصی توافق نامه 30 ساله ای برای بهره برداری از فرودگاه سندای امضا کردند. دولت نیز مشارکت شرکت های خصوصی 
را در اقدامات مدیریت ریسک و بحران در مرحله برنامه ریزی و اجرای پاسخ اضطراری در زمان بحران تسهیل کرد. برای اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

https://blogs.worldbank.org/ppps/learning-japan-ppps-infrastructure-resilience.

مالیاتی می تواند صرف تامین نیازهای مربوط به فعالّیت های 
بازسازی و بازتوانی شود. افزایش عوارض فرودگاه ها یا راه آهن 
یکی از روش های تامین اعتبار بازسازی ها و یا حتی توسعه 
و بهبود تجهیزات زیربنایی، مانند ایستگاه های هواشناسی و 
هشدار سریع است. وضع مالیات بر سایر محصوالت غیرضروری 
نیز می تواند مقداری از بودجه ی مربوط به بازسازی و بازتوانی 

را تامین کند.

y  نحوه ی می تواند  دولت  یارانه ها:  توزیع  نحوه ی  در  بازنگری 
توزیع یارانه های موجود را مورد بررسی قرار داده و مواردی 
که می توانند مورد بازنگری واقع شوند را برای تامین اعتبار 
نیازهای بازسازی و بازتوانی، به ویژه برای افراد فقیر و نیازمند، 

اختصاص دهد.

y  تامین مالی بخش دولتی-خصوصی: اگرچه ممکن است در
بازه زمانی کوتاه مدت برای تعمیرات و بازسازی زیرساخت های 
اصلی، آسیب جزئی آنها، محل قرارگیری آنها در روستا و مناطق 
دورافتاده )که ارزش تجاری ندارند( مشارکت های دولتی و 
خصوصی )Public – Private Partnerships, PPP( عملی 
نباشد، سازمان برنامه وبودجه می تواند همکاری های احتمالی 
بلندمدت  آوری  تاب  ارتقاء  زمینه ی  در  خصوصی  بخش  با 
زیرساخت های آسیب دیده از طریق مشارکت های دولتی و 
انتقال  و  بهره برداری  ساخت،  قراردادهای  مانند  خصوصی، 
)BOT( را در دستور کار قرار دهد. این قراردادها توسعه دقیق 
شرایط تجاری و همچنین محیط مناسب برای مشارکت های 
دولتی و خصوصی در قالب یک طرح جدید یا )اصالح( یک 
قانون یا سیاست موجود را، که به طور معمول مدتی طول 
می کشد، نیاز دارد. بر این اساس تعمیرات فوری زیرساخت های 
اصلی در شرایط اضطراری بعد از بحران  کار سختی است.1 
فراتر از بازتوانی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان برنامه 
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و بودجه باید در نظر داشته باشند که تعامل منظم با بخش 
عنوان  )به  بحران  و  ریسک  کاهش  فعالیتهای  در  خصوصی 
بخشی از توسعه آگاهانه ریسک( داشته باشند، که می تواند در 
دوره بازتوانی پس از بحران نیز مورد استفاده قرار گیرد. چنین 
قراردادی باید توسط یک چارچوب نهادی و قانونی و یک برنامه 

اجرایی پشتیبانی شود.1

y  برای آسیب دیده:  مشاغل  و  خانوارها  برای  مالیاتی  معافیت 
کمک به خانوارها در بازسازی مسکن آسیب دیده اقداماتی ویژه 
از سوی دولت، مانند تعلیق موّقت پرداخت مالیات بر امالک و 
مستغالت و معافیت از پرداخت عوارض مجوزهای ساختمانی 
بخش  برای  می تواند  امر  همین  گیرد.  قرار  مّدنظر  می تواند 
مشاغل، به ویژه مشاغلی که تعداد بیش تری از افراد را به کار 
می گمارند، گسترش یابد. عالوه بر معافیت مالیاتی بر امالک و 
مستغالت، می توان این معافیت ها را به استمهال در پرداخت 
یا واردات وسایل، تجهیزات و ماشین آالت  بر درآمد  مالیات 

موردنیاز بخش تولید تعمیم داد.
عالوه بر موارد فوق، سازمان برنامه وبودجه می تواند به دیگر منابع 
بالقّوه ی بودجه، از جمله کمک های مالی و وام از اهداکنندگان، بانک های 
توسعه ی منطقه ای، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از 
کشور و غیره توجه کند. توصیه می شود که راهبردی برای جمع آوری این 
منابع در نظر گرفته شود تا در مناطقی که در اجرای برنامه های بازسازی 
و بازتوانی دچار کمبود منابع مالی هستند، مورداستفاده قرار گیرند. در 
تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه ها، ممکن است 
دقت ویژه ای به ماهّیت خاص پروژه و بازدهی سرمایه گذاری صورت 
تأثیر  با  اجتماعی  بخش  پروژه های  هزینه های  مثال،  به عنوان  گیرد. 
مستقیم بر زندگی ساکنان )بازسازی خانه ها، زیرساخت های محلّی، 
مدارس، تأسیسات بهداشتی و غیره، تهیه ی ابزار و نهاده های کشاورزی(، 

ممکن است سبب جلب کمک های اهداکنندگان بالقّوه گردد.
عالوه براین، در پروژه های بزرگ زیرساختی که امکان ایجاد بازده 

1. اطالعات بیشتر در مقاله با عنوان 
The Development of a Public Partnership Framework and Action Plan for Disaster Risk Reduction (DRR) In Asia  ارائه شده است. برای مثال قراردادهای خصوصی 

در کاهش ریسک و مدیریت بحران آسیا شامل چهارچوب قانونی و نهادی و پیشنهادات مقاوم سازی شرکت-های بخش خصوصی می باشد.

مناسب برای سرمایه گذاران را دارند، می توان ترکیبی از وام با شرایط 
مطلوب و کمک هزینه یا کمک فّنی )از طرف شرکای توسعه یا سایر 
آژانس های فّنی( در نظر گرفته شود. با توجه به نقش مهمی که بازتوانی 
زیرساخت ها در پشتیبانی از بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایفا 
می کنند، تزریق سریع منابع مالی در بازسازی زیرساخت های کلیدی از 

طریق استقراض، بهبود سریع اقتصادی را تسهیل می کند.
در کنار منابع مالی دولتی و وام ها و کمک های جدید، می بایست 
مذاکراتی با شرکای توسعه و خّیریِن بخش خصوصی که در حال حاضر 
از پروژه های حمایت می کنند، انجام شود تا کمک های مالی موجود 
آغاز  برای  اضافی  منابع  یا  شوند  هدایت  بازتوانی  پروژه های  به سمت 

برنامه هایی که باعث تاب آوری می گردند، اختصاص یابد.
در حال حاضر، کشورهای مسلمان به طور گسترده ای از ظرفّیت اصل 
زکات به عنوان یکی از گزینه های تامین اقدامات انسان دوستانه استفاده 
از پرداخت زکات در کشورهای  از اهداف تعیین شده  می کنند. یکی 
اسالمی کاهش نابرابری است و بسیاری از کشورهای مسلمان از این 
منبع برای تامین مالی پروژه های توسعه و کاهش فقر استفاده می کنند. 
فرصت استفاده از منابع مالی ناشی از زکات برای تامین برنامه ی بازتوانی 

سیل و بحران های آتی قابل بررسی است.  
طرح های تامین مالی و بیمه ی بالیای طبیعی )DRFI(: به عنوان 
اقدامی میان مّدت، پیشنهاد می شود مطالعه ای برای بررسی امکان سنجی 
مخاطرات  منفی  تأثیرات  تا  شود  انجام  ریسک  انتقال  مکانیسم های 
طبیعی قابل جبران باشد. این سازوکارها می توانند برای تأمین فوری 
نقدینگی موردنیاز جهت کاهش تأثیرات منفی ناشی از آسیب دیدگی 
و  تعمیر  جایگزینی،  یا  طبیعی  بالیای  اثر  در  کشاورزی  محصوالت 

بازسازی دارایی های عمومی و خصوصی آسیب دیده استفاده شوند.
عضویّت در طرح های بیمه بالیای طبیعی، امکان تامین نقدینگی 
فوری برای رفع نیازهای اضطراری بعد از بحران و هم چنین، اطمینان از 
عملکرد بی وقفه ی دولت را در اختیار کشورها قرار داده است. با توجه به 
بازه ی میان مّدت تا بلندمّدت برنامه های بازسازی و بازتوانی، در صورت 
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بروز مجّدد بحران در هنگام اجرای این طرح ها، در دسترس بودن منابع 
برای  اختصاص یافته  بودجه ی  تغییر  به  نیاز  اضطراری می تواند  مالی 
برنامه های بازسازی و بازتوانی جاری را به حداقل می رساند. هم چنین، 
پرداخت غرامت توسط سایر طرح های بیمه ی مربوط به زیرساخت های 
عمومی یا خصوصی یا دارایی های دیگر می تواند منبع اصلی تأمین 
اعتبار برای بازسازی و بازتوانی باشد. بااین همه، امکان استفاده از چنین 

برنامه هایی در ایران نیازمند بررسی بیش تر است. 

15- 5-  نتیجه گیری
به رغم ماهّیِت بی سابقه ی سیالب های ُرخ داده در اواخر سال 1397 
و اوایل سال 1398 و تأثیرات گسترده اش، دولت ایران در پاسخ گویی 
به نیازهای بازماندگان در این بحران با سرعت خوبی عمل نموده است. 
بازسازی  و  حیاتی  زیرساخت های  بازسازی  برای  زیادی  تالش های 
خانه ها و معیشت در حال انجام است. بااین همه، در این گزارش به 
برخی از چالش هایی اشاره شده است که می بایست برای افزایش کارایی 
در برخورد با رویدادهای مشابه آتی برطرف شوند. نیازسنجی بعد از 
این  ایران در  بار در  اولین  برای  به عنوان یک فرایند،  بالیای طبیعی 

سیالب مورداستفاده قرار گرفت. گزارش حاضر اّطالعات مفیدی را هم 
برای بازسازی و بازتوانی و بهبود وضعّیت فعلی بعد از سیالب ها و هم 
برای ارتقای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی آینده در دسترس قرار 
می دهد. اقدامات توصیه شده در قالب راهبردهای بازسازی و بازتوانی 
همراه با راهکارهای موضوعی و بین بخشِی ارائه شده، می توانند زنجیره  ای 
از اقدامات موردنیاز برای بازسازی نظام مند را شکل دهند و پایه و اساس 
توسعه ی بلندمّدت، انعطاف پذیر و ریسک محور در مناطق آسیب دیده 
از سیل باشند. در این گزارش، مواردی از نیازهای بلندمّدت بازسازی و 
بازتوانی نیز شناسایی شده که با توسعه ی پایدار مرتبط هستند. بنابراین، 
بسیار مهم است که این موارد در فرایند برنامه ریزی توسعه ی ملّی )برای 
دوره ی برنامه ی توسعه ی پنج ساله ی هفتم( در نظر گرفته شده و در 

فرایندهای بودجه ریزی سال آینده منعکس گردند. 
برای اجرای موفقّیت آمیز این تالش ها، الزم است که این فرایند 
متعلّق به دولت و تحت نظارت دولت باشد و با استفاده از رویکردی 
سایر  و  )وزارتخانه ها  دولت  در  ذی ربط  بازیگران  همه ی  با  مشورتی 
سازمان ها(، شرکای توسعه، بخش خصوصی، ایرانیان خارج از کشور، 

جامعه ی مدنی و گروه های محلّی انجام پذیرند.
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پیوست فصل ها
فصل 2: مسکن

پیوست 1

به منظور جمع آوری سیستماتیک داده های مربوط به صدمه های 

وارده به حوزه ی مسکن، فرم نسبتاً ساده و جامعی طراحی شد و میان 

مسووالن و کارشناسان حوزه های ذی ربط توزیع گردید. استفاده از این 

فرم برای جمع آوری داده های میدانی به صورت منظم و سیستماتیک 

و هم چنین، دسته بندی و جمع بندی و وارد کردن اّطالعات در یک 

پایگاه داده با ساختاری مشخص بسیار مهم است. این فرم در جدول 

)پ-1-1( نشان داده شده است.
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پیوست 2: جدول های تکمیلی
جدول پ-2-1: انواع ساختمان در مناطق آسیب دیده در استان های مورد مطالعه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سّنتیبتن آرمهفوالدیشهرستاناستان

گلستان

91466122741913768گمیشان

19637482374776395آق قال

1313340141734152822129511گرگان

1052188697614912748بندرگز

5701935177736820346رامیان

1926150275804723775237گنبدکاووس

34933961070014214578گالیکش

18223848141026419836کردکوی

446750872463820634398علی آباد

50446851923311024532کالله

5455007131917018813مینودشت

18192094471011395مراوه تپه

953714130437016922بندر ترکمن

10953476178637722511آزادشهر

25781953362958614021420999مجموع

1%0.95%70.35%22.60%6.10درصد سازه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سّنتیبتن آرمهفوالدیشهرستاناستان

لرستان

3831793710397659پُلدختر

3414213903418885770577بروجرد

3525721825227366890380خّرم آباد

258124614735رومشکان

4301113483587853سلسله

6902667591816613653دلفان

80805221548816424254کوهدشت

7746447146989322984الیگودرز

1260124381116024026439دورود

270134745762دوره

491619461556511330ازنا

11830479551480082359276626مجموع

1%0.85%53.65%2.8%42.70 درصد سازه

مجموعاظهار نشدهبنایی - سّنتیبتن آرمهفوالدیشهرستاناستان

خوزستان

64693506791976883423316483اهواز

169324252109835025566شادگان

3082711544727816304دشت آزادگان

171739973071928136714شوش

232080272861026339220شوشتر
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مجموعاظهار نشدهبنایی - سّنتیبتن آرمهفوالدیشهرستاناستان

خوزستان

5336100657556464191906دزفول

2662112872624318240374ایذه

516031552551939334227خرمشهر

5135343995460هویزه

84194899194262315910606254مجموع

1%0.95%70.30%14.95%13.8درصد سازه
جدول پ-2-2: آمار ساختمان های تخریب شده ی نسبی و کامل در استان لرستان بر اساس برآوردهای اولّیه ی بنیاد مسکن

نسبتاً آسیب دیده کامال خسارت دیده شهرستان

روستایی شهری روستایی شهری

135 1573 659 337 پُلدختر

212 78 1906 182 الیگودرز

134 25 481 31 بروجرد

1008 661 1256 280 خّرم آباد

159 9 301 30 رومشکان

1049 6 846 5 سلسله

1485 735 2554 82 دلفان

181 271 2084 177 کوهدشت

198 161 667 5 دوره

564 12 230 1 ازنا

1167 437 218 21 درود

6292 3068 11202 1151 کل

جدول پ-2-3: آمار ساختمان های تخریب شده ی نسبی و کامل در استان گلستان بر اساس برآوردهای اولّیه ی بنیاد مسکن  

نسبتٌا آسیب دیده کاماًل خسارت دیده کل شهرستان

230 492 722 مراوه تپه

145 173 318 کالله

428 96 524 گالیکش

546 84 630 مینودشت

1872 532 2404 گنبد

315 134 449 آزادشهر

356 119 475 رامیان

462 103 565 علی آباد

631 123 753 گرگان

1900 350 2250 آق قال

521 180 701 گمیشان

145 190 335 بندرترکمن

267 172 439 کردکوی

189 75 264 بندرگز 

8007 2822 10829 کل
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پیوست 3: روش های ساخت وسازهای مصّوب متداول و 
روش های پیشنهادی

روش های متداول ساخت وساز نیازمند نیروی کار قابل توجه در محل 

احداث بنا می باشند. این روش ها شامل اجرای سازه های بنایی کالف دار 
و هم چنین، سازه های قاب فوالدی پیچ ومهره ای سبک با میان قاب های 

بنایی )آجری یا بلوک سیمانی( هستند.

بنایی کالف دار

قاب فوالدی با پیچ ومهره )قاب های فوالدی در کارخانه ساخته می شوند(

برخی روش های پیشنهادی و پیشرفته تر برای ساخت وساز به شرح 
زیر خالصه می گردند:

y )3D Panels(  سیستم پانل های  سه بُعدی

y )ICF(  سیستم قاب بتنی عایق

y واحدهای مدوالر بتنی پیش ساخته

y )LSF(  سیستم قاب فوالدی سبک
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سیستم واحدهای مدوالر بتنی پیش ساختهسیستم قاب بتنی عایق بندی شده

LSF قاب فوالدی سبک سیستم پانل سه بعدی



پیوستفصلها

259

فصل 5: کشاورزی
پیوست 1

اندازه گیری مساحت زمین های کشاورزی سیل زده با استفاده از مشاهدات ماهواره ای سنجش از دور )توسط سازمان فضایی 
ایران(

جدول پ-1-1: مساحت زمین های کشاورزی سیل زده به تفکیک شهرستان در استان گلستان از مشاهدات ماهواره

زمین های سبز زیرآب
)هکتار(

درختان زیر آب
)هکتار(

کل زمین های زیرآب
)هکتار( بخش استان

44.93 0 66.15 علی آباد

گلستان

4.05 0 81.55 آزادشهر

266.64 1.02 502.45 گرگان

971.93 17.62 1104.28 کردکوی

3964.75 2.93 4538.27 ترکمن

35.99 0.36 37.3 رامیان

69.41 3.86 190.69 بندر گاز

39.23 0.44 52.03 کالله

431.13 5.71 639.48 کنبد کاووس

2538.03 6.2 2720.91 آق قال

14.91 0.85 16.24 مینو دشت

8381.05 38.99 9949.35 مساحت کل )هکتار(

جدول پ-1-2: مساحت زمین های کشاورزی سیل زده به تفکیک شهرستان در استان لرستان از مشاهدات ماهواره

کل زمین های زیرآب بخشاستان
)هکتار(

زمین های سبز زیرآب 
)هکتار(

لرستان

6510ازنا

363231علی گودرز

1709507بروجرد

56224878پُلدختر

49542683خّرم آباد

797179دلفان

3366422درود

696286سلسله

47504168کوهدشت

2232213363مساحت کلّی )هکتار(
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پیوست دو
جدول پ-2-1: خالصه ی نیازهای بازتوانی فوری )12 ماه( در بخش کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران 

نیازها اولویّت های بازتوانیزیربخش
)میلیارد ریال(

نیازها 
)میلیون دالر(

-بذرهای فصل تابستان، بذرهای فصل زمستان، ترمیم خاک، بازسازی خاکریزهامحصوالت کشاورزی

-بذر سبزیجات تابستانه و کمک به بازیابی کشتباغ داری

دام پروری

تهیه خوراک دام به صورت اضطراری برای شش ماه، بازسازی تجهیزات مربوط به 
دام پروری

-
زنبورداری، بازیابی کندوها و پرورش زنبور ملکه، تغذیه زنبورها برای فصل تابستان و 

زمستان 2019

بازسازی تسهیالت، جایگزینی پمپ ها و هواکش ها، تخم ماهیان، خوراک ماهیان، برپایی آبزی پروری
-مجّدد مزارع ماهی و معاش جایگزین

-پمپ ها و حمایت از بازتوانی تسهیالت آبیاریآبیاری

شبکه های ایمنی اضطراری 
کشاورزی

انتقال کمک به آسیب پذیرترین کشاورزان وابسته به یارانه که از سیل متأثر شده اند، 
960091کارگران فصلی و دائمی، برای 100.000 خانوار به مّدت 12 ماه نخست

صندوق بیمه ی کشاورزی 
600.57اعطای وام و جبران خسارت ها، با شرایط انعطاف پذیر و نرخ پایین بهرهایران

ارزیابی اضطراری آب و 
خاک

ارزیابی اضطراری خاک و آب در لرستان، گلستان و خوزستان به منظور ایجاد تغییر در 
40.038خاک و یافتن راه حل برای چالش های موجود

نظام های نظارتی امنّیت 
خوراک و تغذیه

نظارت بر وضعّیت امنّیت غذایی خانوارها و جوامع از طریق نظام سایت حساس تا زمان 
2122.01برقراری بهره وری کامل، با پوشش سه استان برای 18 ماه

هیئت ارزیابی امنّیت غذا و 
محصوالت

ارزیابی تفصیلی محصوالت و امنّیت غذایی که برداشت زمستان بعدی را در آوریل/مه 
2020240.23 در استان های سیل زده اریابی می کند

990094.1مجموع
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جدول پ-2-2: خالصه ی نیازهای میان مّدت تا بلندمّدت )48-13 ماه( در بخش کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران

نیازها اولویّت های بازتوانیزیربخش
)میلیارد ریال(

نیازها 
)میلیون دالر(

شبکه ی ایمنی اضطراری 
کشاورزی

ارائه ی وام به آسیب پذیرترین قشر سیل زده، کارگران فصلی و دائمی، برای 50.000 خانوار 
240022.8در شش ماه آتی تا زمانی که چرخه ی تولید بازتوانی شود.

-بازیابی اراضی و خاک در سایر استان ها، بر اساس ارزیابی اضطراری خاکآب و خاک

فعایت های مربوط به مدیریّت آبخیزداری و آبخوان داری برای ارتقای آبخیزها و مدیریّت مدیریّت آبخیزها
7757.4بحران بالیای طبیعی در سطح ملّی

فعایت های مربوط به مدیریّت آبخیزداری و آبخوان داری برای ارتقای آبخیزها و مدیریّت مدیریّت آبخیزها
7757.4بحران بالیای طبیعی در سطح ملّی

انطباق با تغییرات اقلیمی و 
ایجاد تاب آوری

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای غالت و دانه های روغنی هوشمند در برابر 
1471.4تغییرات اقلیمی )کسب وکارهای کشاورزی( و دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای کشاورزی جنگلی و بازیابی جنگل ها به صورت 
2942.8هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای شیالت و آبزی پروری هوشمند در برابر تغییرات 
1471.4اقلیمی و دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای بخش باغ داری )سبزیجات و باغات( به صورت 
1471.4هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای دام پروری هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی و 
1471.4دارای تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی

تدوین رویکردها و پروژه های پایلوت برای تاالب هورالعظیم – حفاظت از تنّوع زیستی 
1391.3تاالب ها – به منظور تاب آوری بیش تر در برابر مخاطرات طبیعی و تغییرات اقلیمی

حمایت های اجتماعی

بازنگری سیاسیت های یارآن های موجود، مرکز داده های کشور و مکانیزم های انتقال داده، 
-به منظور افزایش تأثیرگذاری و اثربخشی نظام حمایت اجتماعی )پوشش بیمه(

طراحی یک سند پاسخگو به ُشک در حوزه ی حمایت های اجتماعی برمبنای نیازهای ناشی 
-از مخاطرات یا اضطرار 

مدیریّت و کاهش خطر 
بالیا

30.003هیئت مشترک سازمان ملل و دولت برای ارزیابی ظرفّیت های کاهش خطر بالیای طبیعی

ظرفّیت های مدیریّت بحران و کاهش خطرپذیری بالیای طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و 
سازمان مدیریت بحران کشور در رابطه با مخاطرات گوناگون، سازه ها و جریان اّطالعات، 

نقش ها و مسوولّیت های کارگزاری های مربوطه
1861.8

نظام های هشدار زودهنگام مانند طراحی زیرساختارهای دست اندرکاران و ظرفّیت سازی 
490.47برای سازمان مدیریت بحران کشور و وزارت جهاد کشاورزی

نظام های اّطالعاتی خسارت ها و آسیب ها، به منظور کسب داده های مربوط به تولید، مدیریّت 
490.47بحران، تصمیم گیری درباره ی سرمایه گذاری و گزارش دهی برای چارچوب اقلیم سندای

448342.6جمع کل
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فصل 13: مسایل زنان، ادغام اجتماعی و گروه های 
آسیب پذیر

پیوست 1
با  سال 1992  از   )CBR( اجتماع  بر  مبتنی  توان بخشی  برنامه ی 
همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در ایران آغاز شد. برنامه های CBR تاکنون در 31 استان ایران اجرا شده 
است. برنامه CBR در ایران شامل شش نوع خدمات است: فراهم آوردن 
فرصت های آموزشی و حرفه ای )به عنوان مثال، آموزش ویژه در مدارس 
اولّیه ی  آموزش مهارت های ADL(، مداخله های دوران  ویژه،  یا  اصلی 
کودکی و خدمات ارجاع، به ویژه به مراکز توان بخشی پزشکی که کمک های 
توان بخشی ارایه می کنند، ایجاد فرصت های خرد و کالن درآمدزایی و 
حمایت اجتماعی از طریق نگرش مثبت به افراد دارای معلولّیت و درگیر 

شدن اجتماع های محلّی از طریق تقویت توانمندی های آن ها. 
برنامه های CBR با هفت نهاد زیر کار می کند: افراد دارای معلولّیت، 
خانواده ی آن ها، اجتماع های محلّی، دولت ها )سطح بین المللی، منطقه ای 
یا محلّی(، سازمان های غیردولتی در تمام سطوح از جمله محلّی، سطح 
منطقه ای، ملّی و بین المللی، متخّصص پزشکی، متخّصصان بهداشت، 

مربیان، متخّصصان علوم اجتماعی و سایر متخّصصان و بخش خصوصی.

 فصل 14: روش نظری برای جایگزینی ارزیابی تاثیرات کالن 
اقتصادی

پیوست 1 
با توجه به نتایج محاسبات انجام شده از طریق چارچوب فرضیات 
برای  از مدل تعادل عمومی )CGE( -که معموالً  نظری، که در آن 
تخمین شوک ها به اقتصاد ملی استفاده می شود- استفاده نشده می توان 
گفت که ارزش صدمه ها و خسارت-های وارد به استان لرستان بسیار 
بیشتر از استان گلستان بوده است به طوری که 66 درصد صدمات و 
خسارات متوجه استان لرستان بوده و تنها 34 درصد آن مربوط به 

استان گلستان است. 
در روش نظری، از چندین شاخصه کلیدی مانند جمعیت، اشتغال، 
تولید ناخالص ملی، تشکیل سرمایه، سهم از سه بخش اصلی تولید 
شاخص های  همچنین  و  خدمات(  و  صنعت  )کشاورزی،  اقتصادی 
کالن اقتصادی مرتبط با مصرف و پس-انداز و نسبت نابرابری )نسبت 
جینی( برای محاسبه تأثیر مخاطرات سیل بر اقتصاد کالن استان های 
گلستان و لرستان استفاده می شود. همانطور که در جدول زیر نشان 
اقتصادی،  از مفروضات کالن  تعدادی  از  استفاده  با  است،  داده شده 
می توان پیامدهای کالن اقتصادی را براساس صدمه ها و خسارت ها در 
استان های گلستان و لرستان برآورد کرد که از این طریق می توان برای 
از مخاطره در دو استان  بازتوانی پس  بازسازی و  تعیین راهبردهای 

استفاده نمود.
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جدول 1: ارزیابی نظری کالن اقتصادی – بدون استفاده از مدل تعادل عمومی

مجموع%گلستان%لرستانواحد

175424317770143531257تعدادجمعیت

5613580.326041850.341165543تعدادنیروی کار

)GDP( 6300 دالر برای هر تولید ناخالص داخلی
نفر نیروی کار

353655388838063639887342917876

88413847202.595159099702.518357294695سرمایه

8841384720.259515909970.251835729470کاالهای واسطه

1060966170.031141909200.03220287536%3رشد نرخ تولید ناخالص داخلی

2652415420.032854772990.03550718841%3رشد سرمایه

8487729330.2410657819170.281914554850درصد در بخش کشاورزی

9548695500.2710277182770.271982587827درصد در بخش صنعت

16975458660.4817128637950.453410409662درصد در بخش خدمات

24755877220.722838183930.64759406116مصرف

10609661660.315225455950.42583511761پس انداز

تقریبا 0/5تقریبا 0/4ضریب نابرابری

تخمین صدمه ها و خسارت ها

4951175440.053662820000.031227208500سرمایه

2687780950.07609018240.01329679919تولید ناخالص داخلی

247558770.07114190920.0636174969مصرف

7886515170.664148936750.341203545192مجموع

561360.1302090.0586345تعدادنیروی کار از دست رفته

توجه:
تولید: 270 میلیون ریال به ازای هر نفر نیروی کار در سال

رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه )ثابت( به مقدار 3%

اعداد مربوط به رشد ناخالص داخلی، سرمایه، کاالی واسطه، مصرف و مجموع به دالر آمریکا است

میزان خطا: در حدود 17 درصد

   فرضیات 

تریلیون ریال 8500  تولید ناخالص داخلی 

میلیون نفر )برآورد رسمی و غیررسمی(31 تعداد نیروی کار

  برای هر نیروی کار274/2تولید نیروی کار به میلیون ریال

6/4 تولید نیروی کار به میلیون دالر آمریکا

 43000 ریال به ازای هر دالر نرخ رسمی تبدیل دالر به ریال

 0/4 ضریب جینی

  خسارت

حد باالی برای تخمین استفاده شده  c( سرمایه

حد باالی برای تخمین استفاده شده d( تولید ناخالص داخلی

حد باالی برای تخمین استفاده شدهe ( مصرف
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نتایج محاسبات نشان می دهد که ارزش صدمه ها و خسارت های 
به بار آمده در استان لرستان بیشتر از استان گلستان بوده که میزان 
مجموع صدمات و خسارات در لرستان برابر با 788.6 میلیون دالر و در 
گلستان بالغ بر 414.9 میلیون دالر بوده است. در مورد اشتغال از دست 
رفته، در استان لرستان 56136 شغل )65 درصد( و در استان گلستان 
30209 شغل )34 درصد( از بین رفته است. روش نظری نشان می دهد 

که ممکن است بخش کالن اقتصادی در دو استان سیل زده با تبعات 
قابل مالحظه ای مواجه شود و الزم است برنامه راهبردی و زمان بندی 
مناسبی برای بازتوانی آن تدوین گردد. شکل زیر نشان می دهد که تاثیر 
سیالب بر تولید ناخالص داخلی و مصرف سرمایه در استان لرستان 

بیشتر از گلستان بوده و بالغ بر 69 درصد مجموع تاثیرات می شود.
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Lorestan Golestan

شکل 1. توزیع سرمایه، تولید ناخالص داخلی و مصرف به عنوان عوامل تاثیرگذار در اقتصاد دو استان لرستان و گلستان






