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ادامه از صفحه 4

پاسخ مستدل به ۵  ادعا
...حال آنکه ضوابــط و قوانین پرداخت حقوق در 
صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی چه در بخش دولتی 
و چه خصوصی تابع چارچوب های مشخص ابالغ شده 
از سوی مراجع ذی ربط بر اساس منطقه و طبقه بندی 
مشاغل اســت و پرداخت حقوق غیرمتعارف و خارج 
از این چارچــوب با برخورد نهادهــای نظارتی همراه 
خواهد بود. بر همین اســاس تصریح می شود ادعای 
پرداخت حقوق ۴۰میلیون تومانی در این شرکت گرچه 
در منطقه ســخت و گرم عســلویه واقع شده است و 
عموم مردم نســبت به ســختی های کارکردن در این 
منطقه آشــنایی دارند، کذب است و چنین حقوقی در 

این مجموعه پرداخت نشده است.
۶. از دیگر ادعاهای مطرح شــده در این گزارش که 
محور تخلفات عنوان شده، انتخاب پیمانکار تهیه غذا 

در این مجموعه بدون رعایت تشریفات قانونی است.
بــا توجه به ماهیت شــرکت عملیات غیرصنعتی 
پــازارگاد کــه پیش ازایــن مورد اشــاره قــرار گرفت، 
پیمانکارانی از ســال های گذشته با این مجموعه برای 
اجرای پیمان هــای مختلف همــکاری می کردند که 
عمده این قراردادها ساالنه تمدید می شد و این امر به 
به وجود آمدن حلقه ای بسته از پیمانکاران منطقه شده 
بود. در همین راستا هیئت مدیره جدید شرکت عملیات 
غیرصنعتی پــازارگاد مقرر کرده که کلیه پیمانکاران از 
طریق مناقصه و با رعایت تشریفات قانونی کمیسیون 
معامــالت انتخــاب شــوند و این موضوع بــه اطالع 
پیمانکار غذا که از ســه ســال گذشــته با این شرکت 
همکاری می کرد نیز رسیده بود، اما آن شرکت بر ادامه 
همــکاری بدون حضور طی تشــریفات مناقصه تأکید 
داشت که با مخالفت شــرکت پازارگاد همراه شد. در 
ادامه این پیمانکار پیش از پایان قرارداد که ۳۱ تیر ماه 
بــود، به یکباره و طی نامــه ای مکتوب قطع همکاری 

خود را با شرکت اعالم کرد.
شــرکت عملیات غیرصنعتی پــازارگاد که روزانه 
حدود ۸ هزار وعده غذایی کارکنان صنعت پتروشیمی 
را تأمیــن می کند در شــرایط قطع همــکاری ناگهانی 
پیمانکار قبلی چاره ای جز انتخاب یک پیمانکار موقت 
دوماهه تــا برگــزاری مناقصه ای شــفاف، عمومی و 
سراسری نداشــت و تصریح می شود اقدام انجام شده 
موقتــی و برای جلوگیری از بحــران عدم تأمین غذای 
تعــداد قابل توجهی از کارکنان صنعت بوده اســت و 
با برگــزاری مناقصه عمومی، پیمانــکار بعدی با طی 
تشریفات قانونی انتخاب خواهد شد. در بخش دیگری 
از این گزارش ادعا شده که به شخص خاصی مبلغ یک 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای برگزاری جشنی برای 
این شرکت داده شده که این ادعا از چند زاویه قابل تأمل 
است. نکته اول آنکه مبلغ ذکرشده در گزارش روزنامه 
شرق فاقد صحت اســت، نکته دوم آنکه این قرارداد 
برای برگزاری یک جشــن ســاده و چندســاعته نبوده 
بلکه برای برگزاری سلســله جشن هایی برای کارکنان 
صنعت پتروشــیمی و البته مردم مهمان نواز و شریف 
شهرســتان های کنگان و جم بوده که از ۲۶ اســفند تا 
۱۸ فروردین و با حضور پررنگ هنرمندان مطرح کشور 
در قالب ۱۶ جشن برگزار شده است. الزم به ذکر است 
تنها در دهکده گردشگری پازارگاد ۶۷ هزار نفر در این 
مدت در این جشن ها شرکت کردند. همچنین ذیل این 
بخش از این گزارش به گزارش نهادهایی چون وزارت 
اطالعات و ســازمان بازرسی در خصوص دولتی بودن 
این شرکت اشاره شده که پاســخ به این ادعا از روابط 
عمومی ایــن نهادها قابل پیگیری و اعالم اســت. در 
پایان ضمن دعــوت از نگارنده این گزارش و همچنین 
هر یک از اهالی رســانه برای بازدید از منطقه عسلویه 
جهت انعکاس صحیح از آنچه فرزندان این ســرزمین 
در شرایطی سخت برای آبادانی و عزت ایران اسالمی 
در صنعــت پتروشــیمی رقم زده اند، یادآور می شــود 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در ماه های 
اخیر تمام تالش خود را برای شفاف ســازی حداکثری 
و جلوگیــری از تخلفات احتمالی انجام داده  و در این 
مسیر همکاری حداکثری با نهادهای نظارتی و قضائی 
داشته و خود پیشگام مبارزه و جلوگیری از بروز تخلف 

و عدم شفایت در مجموعه خود است...
ادامه در صفحه ۱۵

گزارش روز

رئیس دیوان محاسبات:
 در واگذاری ماشین سازی تبریز 

جرم اتفاق افتاده است 
رئیــس  دیــوان محاســبات گفت: حسابرســی  �

انجام شده توسط دیوان محاسبات نشان می دهد در 
واگذاری ماشین سازی تبریز جرم اتفاق افتاده است.

بــه گــزارش تســنیم، حواشــی مربــوط بــه 
ســازمان  پرحاشــیه  و  پردردســر  واگذاری هــای 
خصوصی  سازی در چند سال گذشته، به ویژه از زمان 
روی کارآمدن میرعلی اشــرف عبداهللا پوری حسینی 
در این ســازمان نه تنها تمامی نــدارد، بلکه روز به 
روز ابعاد تازه و البتــه جالب تری به خود می گیرد؛ 
از مواردی همچون ارزان فروشــی گرفته تا واگذاری 
سهام شرکت های دولتی و دارایی های بیت المال به 

افرادی که اهلیت آنها زیر سؤال است.
این موارد در فضای رســانه ها در حالی از سال 
گذشــته شدت بیشتری گرفته اســت که نمایندگان 
مجلس نیــز بارها بر اشــکاالت در نحــوه اجرای 
سیاســت خصوصی سازی صحه گذاشــته اند و به 
کرات در نامه های مختلف به نهادهای نظارتی و نیز 
قوه قضائیه خواستار برخورد با این حواشی شده اند. 
هرچند بــا وجود این مــوارد هنوز پوری حســینی 
که در ســال های ۹۲ و ۹۶ ریاســت ستاد انتخاباتی 
حســن روحانی بوده، بــر صندلی ریاس ســازمان 
خصوصی ســازی نشسته است و به قول نمایندگان 
مجلس، زور وزیر اقتصاد که پوری حسینی معاونش 

است، هم به وی نمی رسد.
با این حال یکی از تازه ترین حواشــی منتشرشده 
پیرامون اجرای سیاســت خصوصی سازی در کشور 

به واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز باز می گردد.
این شرکت یکی از بزرگ ترین کارخانه های شهر 
تبریز واقع در قراملک و تولیدکننده انواع ماشین های 
انواع ماشــین افزار، کمپرســورهای  مانند  صنعتی 
صنعتی، پمپ هــای آب، الکتروموتــور، لیف تراک، 
انــواع موتورهــای دیزلی، ماشــین آالت نســاجی، 
ماشین های تراش، ماشین های فرز، ماشین های مته، 
قطعات ریخته و دستگاه های CNC است که پس 
از کش وقوس های فراوان سازمان خصوصی سازی 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ این کارخانه مادر صنعتی 
را به شــخصی که به گفته پوری حســینی، رئیس 
ســازمان خصوصی ســازی، خریدار خودش ِعرق و 
تعصب محلی داشــت و به دنبــال نان خورکردن 

عده ای جوان و بی کار بود، واگذار کرد.
قربانعلــی فرخــزاد، مالــک جدیــد کارخانــه 
ماشین ســازی نیــز کــه می گفتنــد بدهــی بانکی 
ندارد و اهلیــت دارد، بالفاصله پــس از خرید این 
واحد صنعتی قدیمی، در نشســتی بــا خبرنگاران 
احیــای  بــرای  امیدوارکننــده اش  برنامه هــای  از 

ماشین سازی گفت.
این در حالی اســت که واگذاری ماشین ســازی 
تبریز بــه بخش خصوصــی پس از ۱۱ بــار مزایده 
ناموفق توسط سازمان خصوصی سازی و سرباززدن 
بانک ها و صندوق های بازنشستگی از تملک آن در 
ازای رد دیــون دولتی، در حالی اتفاق افتاده بود که 
چندی پیش مالک جدید این واحد، به اتهام فروش 
۲۶۰ میلیــون دالر یــا یورو ارز دولتی در بــازار آزاد، 
خبرساز شد تا خصوصی ســازی ماشین  سازی تبریز 

هم با عاقبت بخیری ختم نشود.
میرهــادی  چندی پیــش  زمینــه  ایــن  در 
قره ســیدرومیانی، معاون امور مجلــس، حقوقی 
و اســتان های وزارت تعــاون از برگشــت کارخانه 
ماشین ســازی به صندوق بازنشســتگان فوالد خبر 
داد و گفت تغییر و تحــوالت مربوط به بازگرداندن 
کارخانه به صندوق بازنشســتگان فــوالد به زودی 

انجام می شود.
در پی این اتفاق هم بسیج دانشجویی دانشگاه 
ســهند تبریز در بیانیه ای درباره عودت ماشین سازی 
تبریز بــه صندوق بازنشســتگی فوالد اعــالم کرد: 
با توجــه به اینکه ماشین ســازی زمــان فروش به 
قربانعلــی فرخــزاد در اختیــار و تملــک صندوق 
بازنشستگی فوالد نبوده است عودت آن به صندوق 

بازنشستگی فوالد نیز پایه  قانونی ندارد.
در پی این بیانیه هم ســازمان خصوصی سازی 
مطلبی را به نقل از معاون واگذاری و امور ســهام 
این ســازمان منتشــر کرد و با اشــاره به تأیید مالک 
ماشین سازی تبریز از سوی قوه قضائیه و بانک مرکزی 
در زمان واگذاری گفت: مالک این شرکت تا بهامروز 
حتی از داخــل زندان پیگیر تعهــدات خود بوده و 
حتی حقــوق کارگران خود را نیز در ماشین ســازی 
تبریز پرداخته است. ضمن اینکه هرچند به موجب 
قانون از ســال ۹۳ رد دیون دولت ممنوع است، اما 
در سال ۹۴ فقط صندوق فوالد به موجب بند «ف» 
تبصره ۳ در قانون بودجه سال ۹۴ در این خصوص 
مستثنا شده که چنانچه طلبی دارد آن را از طریق رد 
دیون وصول کند. بر این اساس ماشین سازی تبریز به 
صندوق فوالد واگذار شده که از همان ابتدا صندوق 
فوالد حتی موافــق به نام کردن این شــرکت نبوده 
اســت؛ چراکه این شرکت زیان ده بود. اما این کنش 
و واکنش ها، پایان داســتان پرحاشــیه یکی دیگر از 
واگذاری های دولت تدبیر و امید، یعنی ماشین سازی 
تبریز نبوده و به تازگی رئیس دیوان محاسبات گفته، 
موضوع واگذاری ماشین سازی تبریز در تفریغ بودجه 
۹۶ و در صحن مجلس نیز مطرح شد که محاسبات 
ما نشــان می دهد جرم اتفاق افتاده است. به گفته 
عــادل آذر، با این حال باید منتظر رأی اصلی هیئت 
مستشــاری بود که آیا جرم یا تخلف اتفاق افتاده یا 

پرونده مختومه اعالم می شود.
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در میزگرد مجازی «شرق» بر تقویت سیستم پیش آگاهي سیل تأکید شد

نابودی ۷/۸هزار میلیارد تومان سرمایه کشور
خسارت سیل در جهان در کمتر از  ۲ دهه ۷ برابر افزایش یافته است

Invitation to BiD
NRC is intended to give over, Provision of school equipment for Schools in Ker-
 man and Hormozgan province through public tender. Bidders are  invited to show
 their interest via  e-mail to:ir.logistics@ nrc.no not later than 24.07.2019, 12:00.
(Please mention provision of School equipment in the subject line). The deadline for 
receiving the bid offers by NRC  Kerman office is till 2019-08-08, 14:00. Pro- 
posals received after the mentioned date will not be considered .

ســازمان امور پناهندگی نروژی در نظر دارد پروژه تامین تجهیزات مدارس در اســتان کرمان و 
هرمزگان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید.از اشخاص 
حقوقی عالقمند دعوت می گردد تا ساعت ۱۲:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲  آمادگی خود را جهت شرکت 

و دریافت اسناد مناقصه  از طریق ایمیل به نشانی     ir.logistics@nrc.no    با ذکر عبارت  تامین تجهیزات مدارس در استان کرمان 
و هرمزگان  در عنوان اعالم نمایند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادها توسط دفتر ان ار سی کرمان تاریخ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ 

می باشد. پیشنهاد های واصله بعد از ساعت و تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد. 

شرق: بهار ســال جاری بیشتر نقاط کشــور درگیر پدیده سیل بود. بیش 
از ۲۲ اســتان کشــور، نوروز ســال ۹۸ را تحت تأثیر این پدیده پشت سر 
گذاشــتند و بدون شك بخش کشاورزي یکي از آن بخش هایي بود که بر 
اثر سیالب بیشــترین خسارات و آسیب ها را دید. ورود خسارت به بخش 
کشــاورزي به مفهوم به خطر افتادن امنیت غذایي کشــور اســت. براي 
بررســي تبعات این پدیده میزگردي با حضور دکتر محمدحسین عمادی، 
ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 
و فاطمه پاســبان، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، 
اقتصاد کشــاورزی و توسعه روســتایی برگزار شد. در این میزگرد تنها راه 
مقابله با سیالب تقویت سیستم پیش آگاهي معرفي شد و دالیل، ریشه ها 
و شیوه پیشــگیري و پیش بیني سیل بررسي شــد که بر اساس اطالعات 
ارائه شــده در این میزگرد، میزان خســارات ناشي از سیل در جهان رو به 
افزایش است؛ به نحوي که خسارات سیل که در سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ 
حــدود ۱۴ دالر بوده اســت، در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ با رشــد هفت برابري 
به حدود صد میلیارد دالر رســیده اســت. تعداد دفعات وقوع سیل در 
ایران در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ در مقایســه با دهه ۷۰ کاهش چشــمگیری 
داشــته اســت؛ اما در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ســیل های مخربی در 
کشــور و استان های مختلف اتفاق افتاده است. آن طور که محمدحسین 
عمادي، سفیر ایران در سازمان خواروبار کشاورزي (فائو)، مي گوید: او در 
تالش اســت تا از طریق فائو، سیستم پیش بیني، پیش آگاهي و پیشگیري 
از حوادث طبیعي تأثیرگذار بر کشاورزي ایران را اصالح کند. مشروح این 

میزگرد در ادامه مي آید:
 بهترین راه حفاظت از اثرات سیل چیست؟ �

پاســبان: حوادث اخیر ســیل در ایران بار دیگر بر ایــن درس تلخ تأکید 
داشــت که وقوع این رویدادها دیگر «غیر مترقبه» تلقی نمی شود و باید 
برای تکرار آن آمادگی داشــت؛ اما باید پذیرفت که مردم و بهره بردارانی 
که بیشترین صدمه را از این فجایع تحمل کردند، بیش از این تحمل تکرار 
اشــتباهات و خطاهای مدیریتی در فرایند پیش بینی و پیشــگیری از این 
حوادث را نخواهند داشــت. تجارب موفــق در مواجهه با این رویدادها 
در برخی کشورها نشــان می دهد منطقی ترین شــیوه حفاظت از مردم 
و منابع، پیشــگیری و کسب آمادگی اســت. بخش کشاورزی و جمعیت 
روســتایی در هر رویــدادی، آســیب پذیرترین بخش اقتصــادی و گروه 
اجتماعی هســتند و الزم اســت در مواجهه با بحران های طبیعی مورد 

توجه بیشتری قرار گیرند.
 سیل به اقتصاد جهان چه میزان خسارت وارد کرده است؟ �

عمادي: سیل به معنی طغیان کردن آب، زیر آب  رفتن گستره ای از زمین و 
توفانی شدن است. سیل در حقیقت افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل 
و بیرون زدن آب از آن و اشــغال بخشی از دشــت های حاشیه رودخانه 
است و در مواردی نیز می تواند ناشی از افزایش سطح آب دریاچه یا دریا 
باشد. ســیل می تواند با غرقاب کردن منطقه باعث وارد آمدن خسارت بر 
ســاختمان و تأسیسات عمومی شــده و مرگ انسان ها و تلفات دامی به 

همراه داشته باشد. 
از ســیل به عنوان یکی از بالیای طبیعی نام برده مي شود. بالیای طبیعی 
که بخشــی از طبیعت محیط زیست ما انســان ها را تشکیل می دهد، با 
چنان شــدتی حادث می شــود که تلفات و خســارات فراوانی به همراه 
دارد؛ از جمله خســارات انســانی (فوت، بیماری و معلولیت)، خسارات 
تولیدی و درآمدی و مالی، فرســایش خاک، به خطر افتادن امنیت غذایی 
و ســالمت و بهداشت انســان و جانداران. گزارش سازمان ملل متحد با 
عنوان «هزینه انسانی بالیای مربوط به اقلیم (آب و هوا)» نشان می دهد 
که در ۲۰ سال گذشته ۱۵۷ هزار نفر بر اثر سیل فوت کرده اند. این گزارش 
همچنین می گوید که بین سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۵، سیل ها بر ۲٫۳ میلیارد 

نفر اثر داشــته اند؛ به طوری که ســهم ســیل از مجموع 
افرادی که تحت تأثیر بالیای طبیعی مربوط به آب و هوا 
قــرار گرفته اند، در حدود ۵۶ درصد اســت که این رقم 
اقتصادی  اســت. در این میان خســارات  درخور توجهی 
سیل بر حسب کشور و میزان و شدت سیل متفاوت بوده 
اســت. به عنوان نمونه برای کشــور تایلند در سال ۲۰۱۱ 
حــدود ۴۰ میلیارد دالر و برای آلمان در ســال ۲۰۰۲ در 

حدود ۱۱٫۶ میلیارد دالر بوده است.
 سیل به کشاورزي ایران چه میزان خسارت وارد  �

کرده است؟
پاسبان: در ایران نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
مجلــس؛ اگرچــه تعداد ســیل های دهــه ۸۰ و ۹۰ در 
مقایسه با دهه ۷۰ کاهش چشمگیری داشته است؛ اما 
نکته تأمل برانگیز این است که شدت و قدرت سیل ها در 
ســال های اخیر افزایش کم سابقه ای داشته است. ایران 
به عنوان یکی از کشــورهای واقع در کمربند خشک کره 
زمین با مشکل کم آبی، خشک ســالی های متناوب و نیز 

ســیل های مخــرب و ویرانگر مواجه بوده اســت. ســیل های مخرب بر 
فعالیت های اقتصادی هر کشــوری تأثیرگذار اســت و بخش کشاورزی 
از آن مســتثنا نیست. در مطالعه ای که فائو در ســال ۲۰۱۶ انجام داده، 
آســیب و زیان اقتصادی ناشی از بالیای مربوط به تغییرات آب و هوا در 
بخش کشاورزی را محاســبه کرده است. نتایج نشان می دهد که آسیب 
و زیان هــای اقتصادی ســاالنه از بالیای مربوط بــه تغییرات آب وهوایی 
(ســیل، توفان و خشک سالی) در جهان در دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در حدود 
۱۴ میلیــارد دالر بــوده که در دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ در حــدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر شــده یعنی در حدود هفت برابر شده اســت. در این مطالعه آمده 
که بخش کشــاورزی در حدود ۲۵ درصــد از کل تأثیرات مرتبط با آب و 
هوا را جذب کرده اســت. نکته قابل توجه دیگر آن است که هر فعالیت 
بخش کشــاورزی تأثیري متفــاوت از بحران های تغییــرات اقلیم مورد 
مطالعه دریافت مي کند. به عنوان نمونه محصوالت زراعی در حدود ۵۹ 
درصد از ســیل، دام و طیور در حــدود ۸۷٫۶ درصد از توفان، ماهیگیری 
و شــیالت در حدود ۵۹ درصد از ســیل و جنگل و جنگل داری در حدود 
۹۴ درصد از توفان آســیب و زیان می بینند. این ارقام نشــان می دهد که 
سیل می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی، اشتغال و درآمد بهره برداران 
بخش کشاورزی بود باشد و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید و درآمد 
به گســترش فقر کمک کند. به عنوان مثال، خســارات تولیدی مســتقیم 
ناشــی از سیل ۲۰۱۰ پاکســتان باعث کاهش برداشــت پنبه، تولید برنج 
و فــرآوری آن شــد و در نتیجه افزایش واردات پنبــه و برنج را به دنبال 
داشت. از مجموع ۱۰ میلیارد زیان و خسارات واردشده به کشور پاکستان 
ناشی از سیل در حدود ۵۰ درصد در بخش کشاورزی اتفاق افتاده و رشد 
بخش کشــاورزی پاکســتان را از ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۰٫۲ درصد 
در ســال ۲۰۱۰ کاهش داد و مطابق با آن تولید ناخالص ملی یا GDP از 
۲٫۸ درصد به ۱٫۶ در ســال های مورد نظر کاهش یافت. سیل های سال 
۲۰۰۴ باعث شــد که در حدود ۳۳٫۳ درصد از افراد متأثر از ســیل شغل 
خود را از دست داده و در حدود ۴۶٫۵ درصد از آنان شغل خود را تغییر 
داده انــد و در بخش کشــاورزی حدود ۲۳٫۳ درصد کشــاورزان درگیر با 

سیل بی کار شدند.
عمــادي:  براســاس گزارش جامع ســیل، ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، سیل های مخربی در کشور 
و استان های مختلف اتفاق افتاده است. همان طور که مشاهده می شود 
ســیل های اتفاق افتاده با توجه به شــدت و حوزه تأثیرگذاری، خسارات 
مادی متفاوتی به کشور وارد کرده که در این بازه زمانی بیشترین خسارت 
مربوط به ســیل خوزستان در سال ۱۳۹۵ با حدود ۱۰هزارو ۵۳۰ میلیارد 

ریال خسارت است.
 سیل چه تأثیري بر ضریب امنیت غذایي کشور دارد؟ �

عمادي: ســیل در طول زنجیــره ارزش محصوالت کشــاورزی به دلیل 
واردکــردن خســارت به دارایی و تأسیســات بخش کشــاورزی، جاده و 

حمل ونقــل، زیرســاخت ها، منابع طبیعــی و محیط زیســت زیان های 
فراوانی را به همراه دارد که از جمله مي توان به کاهش تولید محصول، 
کاهش تولید صنایع فراوری و بســته بندی مرتبــط با محصول، افزایش 
واردات و کاهش صادرات و افزایش کسری تراز بازرگانی، تهدید معیشت 
(افزایش بی کاری و کاهش درآمد) و افزایش سوء تغذیه (کاهش درآمد 
و افزایش قیمت ها و تورم) اشــاره کرد که خود مانع دســتیابی به یکی 
از اهداف توســعه پایدار یعنی «پایان دادن به گرســنگی، دسترســی به 
غذا و امنیت غذایی و توســعه کشاورزی پایدار» خواهد شد. با توجه به 
خســارات و زیان هایی که ســیل به همراه خود دارد، بر مدیریت بالیای 
طبیعی در ادبیات موضوع تأکید فراوان شــده است. سیل و تأثیرات سوء 
اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی آن به عنــوان یک پدیده طبیعی 
همچون ســایر پدیده های طبیعی به کمک علم و برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح قابل پیش بینی و کنترل اســت و می توان خسارات ناشی از آن را 

به حداقل رساند.
پاســبان: مدیریت بالیای طبیعی دربرگیرنده یک سری اقدامات پیوسته 
و پویاســت که شامل برنامه ریزی جهت پیشــگیری، پیش بینی، آموزش، 
ســاماندهی، کنترل، نظارت و ارزیابی است. با توجه به خسارات انسانی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ســیل ایجاب می کند که ساختار مدیریت 
بهینه و هوشــمندی به منظور پیشــگیری و کاهش خسارت و زیان های 
ناشی از سیل طراحی و پیاده سازی شود. با توجه به سیل ویرانگر ابتدای 
ســال ۱۳۹۸ و خســارت ها و زیان هایی که متأســفانه برای هموطنان  و 
کشــورمان برای نسل فعلی و نســل های آتی به همراه داشته که هنوز 
ارزیابی دقیقی از خســارات و زیان های مستقیم و غیرمستقیم آن نشده، 
مدیریت بالیای طبیعی برای کشــور ایران نه انتخاب بلکه الزام اســت و 
توجه ناکافی به آن خســارت های جبران ناپذیری را برای نســل فعلی و 

نسل های آینده به همراه خواهد داشت.
 برآوردها از خسارات سیل امسال دقیق بود؟ �

پاســبان: بر اساس« اعالم وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ بیستم فروردین 
ماه ســیالب تا زمان اعالم خبر هفت هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش 
کشاورزی آســیب زده اســت. زراعت و همچنین امور دام، آبزی پروری، 
طیور و ســایر زیربخش های بخش کشــاورزی خســارت وارد شــده که 
عمده خسارت ها نیز در زمینه زراعت بوده که در استان گلستان بیشترین 
خســارت را در مرحله اول داشــتیم و در استان خوزستان نیز خسارت ها 
روز بــه روز در حــال افزایش بوده کــه به تبع آن خســارت ها به حوزه 

کشاورزی نیز افزایش می یابد».
 درخصوص رقم اعالم شده آنچه مســلم است ارزیابی دقیق علمی 
کــه هم آثار مســتقیم و هــم آثار غیرمســتقیم را در الگوی سیســتمی 
برآورد کند، نبوده و برای این منظور نیاز اســت که محققان رشــته های 
مختلف اقتصادی، کشاورزی، آب، فنی و مهندسی، اجتماعی و فرهنگی 
در کنار هم با طراحی مدل مناســب بتوانند آثار و پیامدهای مســتقیم و 
غیرمستقیم، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت سیل در بخش کشاورزی، 
کســب وکارهای مرتبط و زنجیره ارزش را محاســبه و برآورد کنند. آنچه 
مســلم اســت بخش زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیالت و ماهیگیری، 
جنگل و مرتع و منابع طبیعی استان های درگیر با سیل خصوصا گلستان، 
لرســتان، خوزستان و ایالم تحت تأثیر قرار گرفته و تولیدات هر زیربخش 

کاهش یافته است. 
به عنوان مثال بر اساس اطالعات آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۹۵ – 
۹۶ اســتان خوزستان در حدود ۱۸٫۵ درصد، گلستان ۳٫۷ درصد، لرستان 
۲٫۶ درصد و ایالم ۰٫۹ درصد تولیدات زراعی کشور را در سال ۱۳۹۶ از آن 
خود کرده که بیشترین سهم مربوط به استان خوزستان است. مشاهدات 
میدانی از مناطق سیل زده همانند لرستان حاکی از آن است که خسارات 
زیادی به جاده و زیرســاخت های حمل ونقل، مسکن و 
وســایل خانه، واحدهای تولیدی و کشاورزی (خصوصا 
گل گرفتگی مزارع و تلف شدن دام ها) و ابزار و تجهیزات 

تولیدی وارد شده است. 
برآوردهای اولیه که به نظر نمی رســد برآورد کامل 
و جامعي از خســارت های مالی و غیرمالی مســتقیم و 
غیرمســتقیم اتفاق افتاده سیل لرستان باشد حاکی از آن 
اســت که بیش از دومیلیون و صد هزار تومان سهم هر 

لرستانی از سیل اخیر است.
برآوردهای اولیــه حاکی از ســه هزارو ۷۰۰ میلیارد 
تومان خســارت ســیل به این اســتان بوده که بیشترین 
آســیب ها مربوط به بخــش کشــاورزی، راه و صنعت 
اســت؛ در کنار آن خســارت های مادی، خســارت های 
روحی و روانی مردم به وضوح قابل مشــاهده اســت؛ 
مردمی که اندوخته سال ها کار و تالش خود را از دست 

داده و در فضای ناچاری و افسردگی به سر می برند.
ادامه در صفحه ۶
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