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»با وقوع ســیل های مخرب انتهای ســال 97 و ابتدای سال 
98 که اغلب استان های کشــور را متأثر نموده و خسارات 
قابل توجهی را به دنبال داشــت به ابتکار ریاست جمهوری، 
بررسی این رخداد و تهیه گزارشی جامع در این خصوص 
بر اســاس 110 سوال مطرح شــده، به هیأت ویژه گزارش 
ملی ســیالب ها متشــکل از 20 نفر از افراد مستقل خبره و 
کاردان در زمینه هــای مختلف و به ریاســت جناب آقای 
دکتر نیلی، رییس محترم دانشــگاه تهران، سپرده شد. پس 
از تشــکیل این هیأت در 27 فروردیــن 1398، با توجه به 
ابعاد گسترده ســیالب های رخ داده، 15 کارگروه تخصصی 
در هیأت تشــکیل شــد تا با رویکردی تخصصی و به دور 
از هرگونــه جانب داری، ابعاد این رخداد را مورد بررســی 
و تجزیــه و تحلیل قرار دهند. واگذاری این مســئولیت بر 
عهــده دانشــگاه ها که قبل از آن در این مقیاس در ســطح 
کشور بی نظیر بود، نشان از ظرفیت علمی باالی موجود در 

دانشگاه ها در راستای حل مشکالت کالن کشور دارد.

با توجه به اینکه شــرایط و مشــخصات رخدادهای سیل 
ســال 98 در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت بودند، در 
راســتای کسب اطالعات دقیق و مستند از رخدادهای فوق 
بازدیدهای متعددی از مناطق مختلف متأثر از سیالب ها در 
ســطح هیأت و کارگروه ها برای بررســی مستقیم ماوقع و 
نیز ارزیابی نتایج و پیامدهای رخداد ســیل در کنار کسب 
اطالعــات از منابع محلی و مــردم متأثر از این امر صورت 
گرفت. جلسات مختلفی با ســازمان های و ارگان هایی که 
به هر طریق با این امر در ارتباط بودند در ســطوح مختلف 
توسط هیأت و کارگروه ها برگزار شد که تعداد آن ها به چند 
صد جلسه بالغ می شــود. همچنین منابع مختلف اطالعاتی 
اعم از داخلی و بین المللی مورد کاوش قرار گرفت تا بتوان 
به اطالعات دقیق و معتبر دســت پیدا کرد. جلسات برگزار 
شده در ســطح هیأت و نیز مابین کارگروه ها کمک شایانی 
در بررسی همه جانبه این رخداد و شناسایی بی طرفانه نقاط 
ضعف و قوت ســازمان ها، نهاد ها و ارگان های مختلف و 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریایـنهیأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضایهیأت،رؤسـایودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
سـرآغازایـنپرونـده،یادداشـتیاسـتکـهازسـویدکتـرمحمـدرحیمیـان،معاون
پژوهشـیدانشـگاهتهـرانوقائممقـامایـنهیـأتبـهرشـتهتحریـردرآمـدهاسـت.

 دکتر محمد رحیمیان:

واگذاری مأموریت هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها 
به دانشگاه تهران، نشان از ظرفیت علمی باالی 

دانشگاه ها دارد
ظرفیت های هیأت ویژۀ گزارش ملی سیالب ها از جمله سامانۀ طراحی شده 

مدیریت دانش در آینده نیز قابل بهره برداری است

یادداشت
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همین  طور قوانین و دســتورالعمل ها در خصوص مدیریت 
ســیالب نمود. همچنین ســعی شــد تا از تجربیات سایر 
کشــورها در قالب نشســت های بین المللــی و نیز مطالعه 
مستندات رخدادهای مشابه، به منظور ارائه راهکارهایی در 

جهت بهبود وضعیت مدیریت سیالب بهره گرفته شود.
ماحصل فعالیت این هیأت در ســه مرحله به رییس جمهور 
ارائه شــد. گزارش روایت ســیل در مهرمــاه 98، گزارش 
پاســخ به ســؤاالت رییس جمهور در بهمن 98 و گزارش 
نهایی بــه همــراه گزارش های تخصصــی کارگروه ها در 
اســفند 98. گزارش نهایی هیأت با عنوان »روایت، تحلیل 
و درس آموخته ها و پیشنهادها« به جای نگاه بخشی و صرفًا 
توجه به حیطۀ محدود و مشــخص ســعی کرده است، با 
نگاه جامعی ضمن تبییــن چرایی بروز رخدادها، عطف به 
نظریه هــا، مدل ها و به اتکای داده های متقن به دســت آمده 
از مطالعات میدانی یا دســتگاه ها و سازمان های مسئول، با 
تحلیل های علمی نگاهی جدی به اصالح حکمرانی داشته 
باشــد. این گزارش تالشی اســت برای آنکه معلوم شود 
چگونه عناصر حکمرانی در حیطۀ تخصصی هر کارگروه و 
ترکیب کارکرد عناصر حکمرانی در حیطۀ همۀ کارگروه ها، 
به نحوی کار کرده اند که مســئله – مدیریت سیالب در هر 
ســه بازۀ زمانی پیش، حین و پس از سیالب – سبب بروز 
نقصان ها، خسارات و فاصله با وضع مطلوب شده است و 
چه اصالحاتــی باید صورت گیرد و این اصالحات باید به 

کدام عناصر حکمرانی معطوف باشد.
گزارش های هیأت که حاصل مشــارکت بیش از 700 نفر 
و هزاران نفر-ســاعت کار فشــرده در عرصه های مختلف 
اســت مورد توجه ریاست جمهوری قرار گرفته و بر اساس 
راهکارهای پیشنهادی در این گزارش ها مواردی جهت اجرا 
و پیگیری به وزارتخانه ها و ســازمان های مرتبط ابالغ شده 
اســت و مبنای تدوین و یا بازنگری قوانین، آیین نامه ها و 

دستورالعمل های مرتبط قرار گرفته است.
تجربۀ هیأت ویژۀ گزارش ملی ســیالب ها مــا را متقاعد 
می ســازد که این شیوه از بررسی مســائل را که با اتکا به 
جامعۀ علمی و کارشناسی کشور، با رویکردی بین رشته ای 
- بین بخشــی با تضمین استقالل هیأت در بررسی و اعالم 
نتایج صورت می گیرد، یکــی از راه های مفید و مؤثر برای 
بررسی مسائل کشــور و حرکت به سمت بهبود حکمرانی 
اســت. از یافته های کلیدی هیــأت در عرصه های مختلف 

مورد بررسی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 لزوم بررسی و تدوین آثار تغییر اقلیم بر سرنوشت کشور؛

 ارتقای جایگاه و تثبیت اقتدار مدیریت بحران کشــور در 
سطوح مختلف، به ویژه در حین بحران سیالب؛

 الزام به تنقیح، شفاف ســازی و به هنگام ســازی قوانین، 
مقررات و دستورالعمل ها؛

 ترمیم سرمایۀ اجتماعی و تقویت همبستگی ملی و اعتماد 
عمومی؛

 تبیین و تنظیم نقش نیروها و نهادهای مردمی و آموزش و 
ارتقای سطح ادراک خطر و بهره گیری از ظرفیت آن ها 
برای افزایــش تاب آوری در زمان های قبل، حین و بعد 

از حوادث طبیعی مانند سیل؛
 طراحی و اســتقرار جایگاه ویژۀ نیروهای مسلح در حین 

بحران؛
 لــزوم نگرش جامع به حوضۀ آبریز از منظر ســیالب و 
طراحی و تهیۀ طرح هــای مرتبط و مکمل آبخیزداری، 

حفظ جنگل هــا و مراتع، احداث ســازه های آبی نظیر 
سدها، بندها، سیل بندها، حفظ حریم و بستر رودخانه ها 
بــا تأکید بر جلوگیــری از تعرض به منابــع طبیعی و 

محیط زیست؛
 بازنگری ویــژه در ضوابط و مقررات فنی شهرســازی، 

احداث زیرساخت ها و تعیین کاربری ها؛
 لزوم رفع کاســتی های نظام فنی اجرایی کشــور در ابعاد 

مختلف؛
 به کارگیری جدی تر امکانات و تجهیزات ســخت افزاری 
و نرم افــزاری و فناوری هــای جدید به ویــژه در امور 

هواشناسی و آب شناسی؛
 ارتقای ســطح آمادگی، ادراک خطــر و آموزش و ایجاد 
آمادگی تمامی سیاســت گذاران، مدیــران ذی ربط در 
حــوادث و آمادگی کامل وزیر کشــور، اســتانداران و 

فرمانداران برای فرماندهی حین بحران؛

سامانۀ طراحی شده مدیریت 
داده ها و گزارش ها حاوی داده ها 
و اطالعات بسیار زیادی است 

که گروه  های تخصصی بسیاری 
قادرند از آن ها برای بررسی جوانب 

مختلف سیالب ها استفاده کنند
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 توجه بــه ارتباطات بحــران و ســامان دهی نقش مؤثر 
رسانه های بزرگ و کوچک؛

 لزوم برقراری منابع مالی الزم از طرق مختلف و از جمله 
اعتبارات دولتی، اســتفاده از منابــع صندوق ها به ویژه 

برقراری نظام بیمه ای؛
 لــزوم توجه ویژه بــه فرایندها و رویّه هــا از جمله تهیۀ 
برنامه های واکنش به شرایط اضطراری در مراحل قبل، 

حین و بعد بحران سیالب.
 نظــر به رویکرد جامع و همه ســویه نگر در این مطالعات 
اســتفاده و عملیاتی کردن دســتاوردها و پیشنهادات ارائه 
شــده در آن می تواند نقشــی بســیار مؤثر و راهگشــا در 
بهبود ســاختار مدیریت سیل کشور داشته باشد و از وقوع 
رخدادهای مشابه در کشــور جلوگیری نماید. البته به کار 
بســتن پیشــنهادات هیأت نیازمند کار بیشتر و آماده سازی 
بســترها و زیرســاخت  های نرم افزاری و سخت افزاری و 
البته تأیید و عزم دولت اســت. برای به کار بستن آن دسته 
از پیشــنهادات که مورد قبول دولت اســت، ایجاد تیم های 
تخصصی پیگیری و نظارت که گزارش اقدامات انجام شده 
را به مســئوالن و مردم بدهند، ضروری است؛ که صد البته 
همۀ این ها مســتلزم وجود اراده و سازوکار برای پیگیری و 

پیاده سازی یافته های هیأت است.
الزم به توضیح و تاکید اســت که ظرفیت های هیأت ویژۀ 
گزارش ملی ســیالب ها با ارائه و انتشار گزارش ملی پایان 
نمی یابد. سامانۀ طراحی شــده مدیریت داده ها و گزارش ها 
حاوی داده ها و اطالعات بســیار زیادی است که گروه  های 
تخصصی بســیاری قادرند از آن ها برای بررســی جوانب 

مختلف ســیالب ها اســتفاده کنند. تجارب اعضای هیأت 
نشــان می دهد که همۀ داده ها و یافته هــای کارگروه ها، در 
گزارش هــای نهایی به دلیل تنگنــای زمانی و چهارچوب 
سؤاالتی که رییس جمهور محترم برای هیأت مشخص کرده 
بودند بازتاب نیافته اســت و لذا این ذخیره ارزشمند داده و 

یافته، کماکان جای تحلیل و پژوهش دارد.
همچنین دســتاوردهای این هیأت نشــان از ظرفیت بسیار 
خــوب علمی، کارشناســی و تخصصی در دانشــگاه ها و 
ســایر مراکز و وجود تعداد نسبتًا زیاد رساله و پایان نامه در 
موضوع مرتبط با ســیل است که متأسفانه کشور در گذشته 
از این ظرفیت های علمی و کارشناســی در تصمیم سازی، 
تصمیم گیــری و امور اجرایی بهره مند نشــده اســت. لذا 
برقراری یک ارتباط سازمان یافته و مستمر بین پژوهش های 
دانشگاهی و دســتگاه ها و قوای ســه گانه کشور به منظور 
اســتفاده از این ظرفیت ها در جهت بهبــود نظام مدیریت 
سیالب و افزایش تاب آوری به طور ویژه و اصالح حکمرانی 

به طور کالن یکی از توصیه های اکید این هیأت است.
در نهایت اینکه به دلیل ماهیت بین بخشی مدیریت سیالب، 
هرگونه تالشــی برای بهبود آن، می تواند زمینه ســاز بهبود 
در ســایر عرصه های حکمرانی و مدیریت نیز بشــود. این 
امر دلیلی بر این مدعاســت که بــا وجود تمرکز تخصصی 
»گزارش ملی ســیالب ها« بر بررسی جوانب مختلف علل 
بروز ســیالب ها و مدیریــت آن ها، این گــزارش، حاوی 
درس آموخته ها و توصیه هایی اســت کــه رعایت آن ها در 
نهایت می تواند موجبات بهبود کلیت حکمرانی کشــور را 

نیز فراهم کند.



یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولهبهدانشـگاهتهـراندرسـالهایاخیر،واگذاریمسـئولیت
»هیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبها«بـودکـهدرفروردیـن۱۳۹۸ازسـویرییسجمهـوریبه
رییـسدانشـگاهتهـرانابـالغشـد.اینهیـأتکهباهـدفمطالعـههمهجانبـهابعادسـیالبهای
سـال۹۷-۹۸تشـکیلشـد،متشـکلاز۱۵کارگـروهتخصصـیبودکهبدنـهعلمی-اجرایـیآنرا
بیشاز۷۰۰نفرازسراسـرکشـوربهویژهاسـتانهایبیشـترآسـیبدیدهازسـیلشـاملخوزستان،
گلسـتان،لرسـتانوفـارس،تشـکیلمیدادنـد.علیرغمفرصـتاولیه۶ماهـهدرنظرگرفتهشـده
بـرایایـنهیـأت،ایـنمجموعـهدرطـیحـدود۱۰مـاهفعالیـتعلمی-اجرایـیمسـتمر،نتایج
تحقیقـاتوارزیابیهـایخـودرادرقالـبسـهگـزارشکالن)۱-گـزارشروایتسـیالب،۲-
پاسـخبـهسـؤاالترییسجمهـوریو۳-تحلیـلنهایـی(و۱۵گـزارشتخصصـیکارگروههابه
ریاسـتجمهوریارائـهوبـهکارخودپایـانداد.الزمبهتوضیحاسـتکهدرقالـبفعالیتهیأت
بیـشاز۷۲عنـوانگزارشتخصصیباموضوعبررسـیسـیالبهایسـال۹۸-۱۳۹۷تدوینشـده

اسـتکـهگزارشهـایفوقالذکـرماحصلجمعبنـدیایـنگزارشهاهسـتند.
بـاتوجـهبـهاهمیـتتاریخـیشـکلگیریاینهیـأتونیـزراهبـردیبـودنگزارشهـا،تحلیلها
ونتایـجنهایـیکـهازسـویهیـأتدرپاسـخبهبیـشاز۱۱۰سـوالتخصصیرییسجمهـوریدر
ارتبـاطباابعادسـیالبهای۹۸-۹۷ارائهشـدهاسـت،روابطعمومیدانشـگاهتهرانازطریقسلسـله
مصاحبههاییبارؤسـاواعضایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههاونیزکارشناسـانبدنهکارگروهها

اقـدامبـهبازخوانـیگزارشهـایهیأتویـژهگزارشملیسـیالبهانمودهاسـت.
آنچـهدرپـیمیآید،گزارشـیازگفتوگویمیناراسـتی،دانشـجویکارشناسـیارشـدارتباطات
دانشـگاهتهـران،بـادکترسـارانظیف،رییـسدبیرخانههیـأتویژهگزارشملیسـیالبهااسـت
کـهبـهسـازوکاراجرایـیهیـأت،کارگروههایتخصصـیوگسـترهکاریوتحقیقاتـیآندرطی

مـدتفعالیتآنپرداختهاسـت:

 دکتر سارا نظیف:

فعالیت های هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها به 
لحاظ گستردگی و جامعیت کار، در تاریخ کشور 

بی نظیر بود
بیش از ۷۰۰ کارشناس و متخصص در سطح ملی درگیر فعالیت های 

پژوهشی هیأت بودند

 استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی و تخصصی 
یکی از اهداف هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها بود

دکتر ســارا نظیــف، رییس دبیرخانه هیــأت ویژه گزارش 
ملی ســیالب ها، هدف این هیأت را تالش برای اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیت های علمی، تخصصی و کارشناســی 
کشــور و همچنین تجارب بین المللی و دانش جهانی برای 

ارزیابی همه ســویه و بی طرفانه رخدادهای ســیل 97-98 
دانســت و گفت: اواخر ســال 97 و اوایل سال 98 شاهد 
وقوع سیالب های شدید و غیرمعمول در سطح کشور بودیم 
که تقریبًا بیشتر استان ها را با خسارت های قابل توجهی در 

بخش های مختلف، درگیر کرده بود.
نظیف ادامه داد: حجم اتفاق های پیش آمده و گستردگی آن، 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
5تابستان 1400



ضرورت داشــتن نگاهی همه جانبه به موضوعات مختلف 
اعم از مواجهه با شرایط حاضر و انجام اقدامات الزم برای 
امداد و بازیابی سیستم ها و اصالح زیرساخت ها برای ارتقا 
اطمینان پذیری آن ها در شرایط مشابه آتی را دوچندان کرد؛ 
چرا که نمی شد صرفًا از یک بُعد به این مسئله توجه کرد و 

نیازمند رویکردی همه جانبه بودیم.
 

 »بی طرفی« رکنی مهم در ارزیابی های هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها بود

دبیر هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها »بی طرفی« را رکنی 
مهم در ارزیابی های گروه خواند و تاکید کرد: پس از تشکیل 
هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها به ریاست رییس دانشگاه 
تهران و متشکل از 20 تن از افراد خبره در حوزه های مختلف، 
تالش شد تا به 110 سوال رییس جمهور که در حکم مزبور 

در ارتباط با ابعاد حادثه طرح شده بود، پاسخ های کارشناسی 
و علمی ظرف مدت شش ماه ارائه شود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها 
در دانشگاه تهران مســتقر بود، ادامه داد: البته 20 کارشناس 
خبره حاضر در این هیأت صرفاً از دانشــگاه تهران نیستند؛ 
بلکه همکاران خبره و متخصص از دانشگاه های معتبر سراسر 

کشور و همچنین افراد مستقل نیز در آن حضور دارند.
 

سواالت  ابعاد  به  توجه  با  مختلفی  کارگروه های   
ریاست جمهوری تشکیل شد

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در خصوص 
ساختار این هیأت خاطرنشان کرد: این هیأت متشکل از 15 
کارگروه تخصصی است که 14 کارگروه تخصصی متناسب 
با ابعادی که در سواالت ریاست جمهوری آمده بود، تشکیل 
شــدند. یک گروه هم با توجه به سواالت مطرح در حوزه 

آموزش و مدیریت منابع انسانی اضافه شد؛ چرا که به نظر 
اعضای هیأت، مســئله میزان توانمندی بدنه کارشناسی نیز 
در خصوص اتفاقات پیش آمده بســیار حائز اهمیت بود که 

باید به آن پرداخته می شد.
نظیف ادامه داد: کارگروه دیگری هم به نام »کارگروه تلفیق« 
در این جمع حضور داشــت کــه کار هدایت و جمع بندی 

مطالعات به آن ها سپرده شده بود.
دبیر هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها در خصوص تعداد 
افــرادی که با این هیأت همکاری داشــتند، یادآور شــد: 
کل افرادی که با هیأت همکاری داشــتند، اعم از کســانی 
که به طور رســمی برای آنان حکم صادر شــده بود )287 
نفر( و چه آن هایی که برایشــان حکمی صادر نشــده بود، 
708 نفــر بودند. البته در میان این افراد، تعداد قابل توجهی 
از دانشــجویان مقاطع مختلف تحصیــالت تکمیلی و البته 
کارشناسان و افراد صاحب نظر خارج از دانشگاه نیز حضور 
داشتند. در این مجموعه بیش از 50 دانشگاه و 50 مؤسسه 

مختلف از سراسر کشور مشارکت داشتند.
 

موجود  دانش  کسب  و  تجربه  به  یافتن  دست   
ملی  گزارش  ویژه  هیأت  دیگر  هدف  حوزه  این  در 

سیالب ها بود
وی هدف هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ســیالب ها را 
دســت یافتن به تجربه و دانش موجــود در این حوزه در 
داخل و خارج از کشــور عنوان کــرد و گفت: هیأت ویژه 
گزارش ملی ســیالب ها از همان ابتدا تالش کرد تا عالوه 
بر ظرفیت های موجود در کشــور، از تخصص های مختلف 
خارج از کشــور، چه به صورت مســتقل و چــه از طریق 
دانشگاه های آنان بهره مند شود چرا که هدف ما این بود که 
بتوانیم به تجربه و دانشــی که می توان در این حوزه به آن 

دست یافت، برسیم.
نظیف در پاســخ به این پرســش که تا به امروز چه تعداد 
گزارش از هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها منتشر شده 
است، خاطرنشان کرد: در اواسط مهر سال 98 اولین گزارش 
این هیأت در خصوص روایت ســیل و اتفاقات پیش آمده 
منتشر شد که عالوه بر ریاست محترم جمهوری، در اختیار 
عمــوم هم قرار گرفت. گزارش دیگری هم اوایل بهمن ماه 
98 در ارتباط با پاسخ به 110 پرسش مطرح شده از جانب 
آقای روحانی و سؤاالت دیگری که مدنظر اعضای کارگروه 
بود، انتشار یافت و باالخره اینکه گزارش نهایی هیأت ویژه 
گزارش ملی ســیالب ها به همراه کارگروه های تخصصی و 

۲0 کارشناس خبره حاضر در این 
هیأت صرفاً از دانشگاه تهران 
نیستند؛ بلکه همکاران خبره و 

متخصص از دانشگاه های معتبر 
سراسر کشور و همچنین افراد 
مستقل نیز در آن حضور دارند
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گزارش نشستی که با مجموعه اسکاپ در قالب یک نشست 
بین المللی داشتیم، اواسط اسفند 98 در اختیار رییس جمهور 
قرار گرفت. البته با مجوزی که از طرف ریاســت جمهوری 
در اختیار ما گذاشــته شده به زودی مشروح این گزارش را 
منتشر خواهیم کرد تا عموم مردم در جریان کم و کیف آن 

قرار بگیرند.

  یافته های به دست آمده گامی ارزشمند در راستای 
ملی  گزارش  ویژه  هیأت  اهداف  شدن  اجرایی 

سیالب ها است
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران با اشاره به 
نشســت اعضای این هیأت با مجموعۀ اسکاپ عنوان کرد: 
در این نشســت که مهر ســال 98 و به مدت 2 روز در باغ 
نگارستان برگزار شــد، نمایندگان کشورهای مختلف مانند 
مالزی، تایلند، پاکســتان و… که در زمینۀ وقوع ســیل از 
تجارب خوبی برخوردار بودند، حضور داشــتند که نکات 
قابل توجهی از ســوی آنان مطرح و بــه بحث و تبادل نظر 

گذاشته شد.
الزم به ذکر است؛ اسکاپ از زیرمجموعه های سازمان ملل 
است که در حوزۀ آســیا و اقیانوسیه در زمینه فراهم کردن 

شرایط حصول توسعه پایدار فعالیت دارد.
دبیر هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به دســتاوردهایی که گزارش های 
تهیه شــده از سوی هیأت ویژه به همراه داشته، یادآور شد: 
خوشبختانه پس از ارســال گزارش های این هیأت به دکتر 
حســن روحانی، به تازگی از سوی نهاد ریاست جمهوری و 
بر اســاس راهکارهایی که در گزارش های ما پیشنهاد شده، 
مواردی به برخی از وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان های 
تحت نظارت مســتقیم این نهاد ابالغ شده تا از این موارد 
برای مواجهه با سیالب ها و کاهش مخاطرات استفاده کنند 
که این مهم گامی ارزشمند در راستای اجرایی شدن اهداف 

هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها محسوب می شود.
 

رخدادهای  در خصوص  جمع آوری شده  اطالعات   
طبیعی در نوع خود کم نظیر است

دکتر ســارا نظیف در ادامه به تشــریح کارهــا و وظایف 
دبیرخانه این هیأت که به صورت فعالیت های غیرمســتقیم 
با پروژه مزبور انجام شــده، پرداخــت و گفت: با توجه به 
اینکه ریاست هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها با دانشگاه 
تهران بــود، دبیرخانه این هیأت با همکاری مؤسســه آب 

دانشــگاه تهران که دارای ســابقه و ظرفیت بســیار خوبی 
در حوزه مهندســی آب اســت، با تالش و فعالیت بالغ بر 
20 نفر به صورت تمام وقــت و پاره وقت کار خود را آغاز 
کرد. بــا توجه به حجم باالی کار، دبیرخانه با بیش از 300 
ســازمان که به هر طریقی با این رخدادها مرتبط می شدند، 
مکاتبه داشــت که بالغ بر چند هــزار نامه در این مدت رد 
و بدل شــد تا بتوانیم اطالعات الزم را کســب کنیم. نظر 
به محدودیت زمان بــرای انجام مأموریت هیأت انجام این 
حجــم از مکاتبات و پیگیری های صــورت گرفته نیازمند 
فعالیت شبانه روزی اعضا دبیرخانه بود. همچنین بیش از 5 
هزار رکورد اطالعات در این زمینه جمع آوری شده که همۀ 
آن ها در قالب دو ســاختار، مستندسازی شدند که حتی از 

قابلیت انتشار عمومی نیز برخوردارند.
دانشیار دانشکده مهندســی عمران دانشگاه تهران تصریح 

کرد: به بــاور من مجموعۀ جمع آوری شــده در خصوص 
رخدادهــای طبیعــی، اگر نگویــم بی نظیــر، در نوع خود 
کم نظیر اســت؛ چرا که در این مجموعه تا جایی که امکان 
داشــت تمامی اطالعات از سازمان های مختلف در ارتباط 
با سیالب های کشــور جمع آوری شد و حتی تجربیاتی که 
در داخل و خارج از کشور وجود داشت، در این مجموعه 
مستندسازی شده است. همچنین در طول فعالیت این هیأت 
در حدود 250 جلســه در ســطوح مختلف با سازمان ها، 
ارگان هــا و نهادهای مختلف برگزار شــد که این موضوع 
به خودی خود از اهمیــت فوق العاده ای برخوردار اســت. 
همچنین در طول فعالیت هیأت 39 جلســه تخصصی بین 
رؤســا و 22 جلســه بین دبیران کارگروه ها در این هیأت 
برگزار شده اســت. به منظور جمع بندی یافته  های هیأت در 
کارگروه ها بیش از 370 جلســه داخلی کارگروه ها در این 

بازه تشکیل شده است.

در خصوص رخدادهای طبیعی، اگر 
نگویم بی نظیر، در نوع خود کم نظیر 

است؛ چرا که در این مجموعه 
تا جایی که امکان داشت تمامی 
اطالعات از سازمان های مختلف 
در ارتباط با سیالب های کشور 

جمع آوری شد
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این  تشکیل  لزوم  و  فلسفه  سوال،  اولین  به عنوان   
به طور مشخص  و  رییس جمهور  به دستور  کارگروه ها 
توضیح  را  زیرساخت  کارگروه  شکل گیری  ضرورت 

دهید؟
وقتی که آن سیالب های مهیب انتهای سال 97 و ابتدای سال 
98 در کشــور اتفاق افتاد ابتکاری از طرف ریاست جمهوری 
صورت گرفت که یک هیأت ویژه از کارشناســان و اســاتید 
دانشگاه تشکیل شود و یک گزارش ملی تهیه شود در خصوص 
دالیل وقوع این سیل، خساراتی که وارد شد و مدیریتی که در 
کشــور در خصوص آن حادثه اتفاق افتاد. این هیأت ویژه در 
کشــور برای دومین بار بود که تشکیل می شد. قبل از آن در 
ارتباط با حادثه پالسکو همچنین هیأت ویژه ملی تشکیل شد. 
در دیگر کشــورها در خصوص این هیأت های ملی سابقه و 
قوانینی وجود دارد که این هیأت ها چگونه تشــکیل شوند و 

نتایج آن ها چگونه باعث بازنگری در قانون شود.
در کشور ما قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد. در حقیقت 
این دو هیأت ویژه ای که در مورد پالسکو و سیالب های سال 
97 و 98 تشکیل شد به صورت خاص و موردی توسط نهاد 

ریاســت جمهوری تشکیل شد. بســیار امیدواریم که این کار 
نهادینه شــود و رویه هایی برای آن تدارک دیده شــود و اگر 
خدای ناکرده در آینده چنین اتفاقاتی در سطح ملی اتفاق افتاد 
دوباره چنین هیأت هایی تشــکیل شود و مهم تر از همه اینکه 
نتایج تحقیقات این هیأت ها مورد استفاده قرار گرفته و سبب 

بهبود و تغییر در رویه ها و قوانین شود.
با توجه به این مقدمه به پاســخ شما می رسیم. در این سیالب 
مهیبی که اتفاق افتاد خســارت هایی در زمینه های مختلفی در 
کشور به وجود آمد و الزم بود همه ی ابعاد این خسارات بررسی 
شود. لذا حدود 15 کارگروه تشکیل شد که این موضوع را از 
زوایای مختلفی نظیر دالیل وقوع ســیالب )مانند بارندگی ها، 
رواناب های رودخانه( و نظایر آن را بررســی کنند. گذشته از 
دالیل باید به پیامدهای این حادثه نیز رســیدگی می شــد. در 
این زنجیره یکــی از بحث های مهم خســارت هایی بود که 
به زیرساخت های کشور وارد شــد. منظور ما از زیرساخت، 
ساختمان ها، پل ها، خطوط لوله آب، گاز، شبکه های فاضالب 
و برق و… اســت. کار کارگروه ما این بود که دالیل بروز این 
خسارت ها و میزان آن ها را بررسی کرده و پیشنهاد هایی ارائه 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
سـومینمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکترعلیاکبرآقاکوچک،رییسکارگروهزیرسـاختهیـأتویژهگزارش
ملیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنیناسـتاددانشـکدهمهندسـیعمرانومحیطزیست
دانشـگاهتربیـتمدرساسـتکـهدراینمصاحبـهازمهمترینعللوتأثیراتسـیالب

برزیرسـاختهایکشـورمیگوید:

 رییس کارگروه زیرساخت: 

در شروع و تصویب طرح های عمرانی کالن ضعف 
ساختاری بزرگ وجود دارد

بسیاری از تصمیم گیری ها در شروع طرح های عمرانی ناشی از 
فشارهای سیاسی، اجتماعی است
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دهیم که چگونه در حوادث آینده می توان این نوع آسیب ها به 
این نوع زیرساخت ها را کاهش داد.

 
 در کارگروه »زیرساخت« از چه تخصص هایی بهره 

گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
زمینه هــای تخصصــی که در ایــن کارگروه مدنظــر بود و 
متخصصینی که در آن همکاری می کردند عمدتاً متخصصین 
مهندســی عمران از تخصص های مختلف این رشته بودند. 
مهندســی عمران گرایش های تخصصی مختلفی نظیر سازه، 
بیوتکنیک، هیدرولیک، شبکه های آب و فاضالب و… دارد. تا 
حدودی متخصصین مهندسی برق نیز درگیر ماجرا شدند. ما 
در کارگروهمــان 8 نفر عضو اصلی داشــتیم و 16 نفر نیز از 
اساتید دانشگاه های آن استان  هایی که درگیر سیالب بودند با 
ما همکاری کردند و 8 کارشناس نیز دعوت کردیم که در این 
بررســی ها به ما کمک کنند. مجموعاً چیزی حدود 32 نفر در 

تهیه گزارش کارگروه زیرساخت ها همکاری کردند.
 

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در 
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

اگر بخواهم به صورت خالصه به مهم ترین نتایج حاصله اشاره 
کنم می توانم این طور بگویم که ما در 40، 50 سال اخیر توسعه 
زیرساخت ها را در ابعاد مختلف در کشور داشتیم. در بسیاری 
نقاط این توسعه ها در جهت رفاه مردم و رفع کمبودها و توسعه 
کشــور بوده است و شکی در این نیست. اما در عین حال در 
بسیاری نقاط توسعه داده شــده، اصول توسعه پایدار مغفول 
مانده است. بنابراین با توجه به ضعف هایی که در قسمت های 
مختلف اعم از آیین نامه ها و مقررات، سیستم های فنی و اجرایی 

کشور و سیستم های توسعه شهر و روستاها داشتیم، این نقایص 
باعث شدند که بخشی از ساخت وسازها و توسعه هایی که در 
50 ســال اخیر داشتم در برابر حوادث آسیب پذیر باشند. البته 
شدت آسیب پذیری آن ها متفاوت است. بعضی ها آسیب پذیری 
کمتری دارند و بعضی دیگر آسیب پذیری زیادی دارند. بنابراین 
هنگام حوادث خساراتی به آن ها وارد می شود. لذا الزم است 
حتماً برگردیم و اصالحاتی در آیین نامه ها، قوانین و مقررات و 
رویه های اجرایی داشته باشیم و نهایتاً زیرساخت های موجود 
را برای حوادث آینده بهســازی و مقاوم سازی بکنیم و کاری 
کنیم که زیرســاخت هایی که از این به بعد ســاخته می شوند 
دیگر این مشــکالت را نداشته باشند و آسیب پذیری آن ها را 
کاهش دهیم و به حداقل برسانیم تا در آینده شاهد بروز چنین 

خساراتی نباشیم.
 

سیالب  اثر  بر  تخریب شده  زیرساخت های  کمیت   
چگونه است و خسارات وارد شده به زیرساخت ها چه 

میزان است؟
مجموعاً در این ســیالب ها 25 اســتان 200 شهر و بیش از 
4400 روستا در معرض ســیل قرار گرفتند و خسارت هایی 
به انواع زیرساخت ها وارد شد. این زیرساخت های خسارت 
دیده عبارت از: ســاختمان ها )که هم واحدهای مسکونی را 
شامل می شد و هم شامل واحدهای اداری بود(، مدارس، راه ها 
و ابنیــه فنی مرتبط با راه ها نظیر پل هــا، آبگذرها و نظایر آن، 
سیستم حمل و نقل ریلی کشور، مراکز درمانی، شبکه های آب 
و فاضالب های شهری و روستایی، زیرساخت های شبکه برق، 
شبکه مخابرات، زیرساخت های نفت و گاز، زیرساخت های 
کشاورزی و زیرساخت های شهرک های صنعتی. جزئیات این 
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خسارات به تفکیک عدد و رقم در گزارش ما موجود است.
برای برآورد خسارت، ما در یک بازه ی زمانی کوتاه 6 ماهه 
با آن وسعت خســاراتی که وارد شــده بود امکان برآورد 
خســارات به صورت مستقل را نداشــتیم لذا با سازمان ها 
مکاتبــه کردیم و آماری که آن ها ارائــه دادند را به صورت 
کلی صحت ســنجی کردیم و بر این اســاس چیزی حدود 
شــانزده هزار و هشتصد میلیارد تومان میزان خسارت هایی 
بود که به زیرســاخت هایی که نام بردم وارد شــده بود. از 
این مقدار ســهم بزرگی مربوط به ساختمان ها بود؛ در واقع 
چیزی در حدود 40 درصد این خســارت به ســاختمان ها 
وارد شــده بود. بعد از آن زیرساخت های کشاورزی بودند 
که با مقداری حدود 23 درصد ریالی قیمتی که عرض کردم 
آســیب شــدیدی دیده بودند. بعد از آن چیزی حدود 18 
درصد از خســارات ریالی وارده به زیرساخت ها مربوط به 
راه های کشور بود. 13 درصد از خسارات نیز به شبکه آب و 
فاضالب مربوط می شد و باقی مانده خسارات مربوط می شد 
به انواع آن زیرساخت های دیگر شامل زیرساخت های نفت 

و گاز، برق، راه آهن و نظایر آن.
 

پل ها،  )جاده ها،  کشور  زیرساخت های  تاب آوری   
فنی  تأسیسات  ریلی، ساختمان ها، سیل بندها،  خطوط 
آب و برق، فرودگاه ها، تأسیسات بهداشتی و درمانی و…( 

در مقابل سیالب چگونه بوده است؟
این سوال، سوال بسیار مهمی است. اول یک نکته ای را بگویم. 
مفهوم تاب آوری برمی گردد به اینکه چه مقدار این زیرساخت ها 
خسارت دیدند و چقدر زود ممکن بود که این خسارات وارد 
شــده جبران شده و این زیرســاخت ها به بهره برداری عادی 
خود بازگردند. در این زمینه زیرساخت های کشور ما عملکرد 
متفاوتی داشتند. بعضی زیرســاخت ها مانند زیرساخت های 
شبکه برق آسیب هایی دیده بودند اما توانستند که خیلی سریع 
اصالح بشــوند و به بهره برداری خودشان بازگردند لذا این ها 

تاب آوری بهتری داشتند.
شــبکه انتقال گاز نیز به همین ترتیب بود در واقع آسیب های 
کمی دیدند و همان آســیب های وارده نیز به سرعت برطرف 
شــد. اما بعضی از این زیرساخت ها نه تنها آسیب جدی دیده 
بودند بلکه زمانی که الزم داشتند تا بازسازی بشوند طوالنی تر 
بود. در این زمینه به عبارتی می شــود گفت که ساختمان های 
کشور به لحاظ تاب آوری وضعیت نامناسب تری داشتند. حتی 
در خیلی نقاط نیاز بود که بازسازی کامل صورت بگیرد. بعد 
از ساختمان ها، راه ها و تأسیسات کشاورزی دسته ای بودند که 

متأســفانه تاب آوری خوبی از خودشان بروز ندادند. پل ها در 
استان های کوهستانی مثل لرســتان و ایالم تاب آوری خوبی 
از خود بروز ندادند. تأسیســات آب و فاضالب در روستاها 
تاب آوری خوبی از خود نشان ندادند اما وضع آن ها در شهرها 
بهتر بود )البته به استثنای شهر اهواز که شبکه فاضالب آن هم 
آســیب نسبتاً زیادی دید هم اصالح و به کاراندازی دوباره آن 
زمان زیادی برد(. الزم به ذکر است که چون ما کارگروه مستقلی 
درباره مهندسی رودخانه داشتیم خیلی وارد این حوزه نشدیم 
اما در این حد بگویم که خوشبختانه آن دسته از تأسیسات آبی 

مهم مانند سدها آسیب ندیدند.
 

 آیا بین استان های مورد بررسی شما از لحاظ میزان 
خسارات وارده تفاوتی وجود داشت؟

از نظر عدد خسارت هایی که به زیرساخت هایمان وارد شد 

استان خوزستان بیشــترین خسارت را دید. منتهی در استان 
خوزســتان درصد زیادی از خســارت ها به زیرساخت های 
کشاورزی وارد شــد. اگر زیرساخت های کشاورزی را کنار 
می گذاشتیم، شاید اســتان دیگری باالترین رتبه را به لحاظ 
میزان خســارت پیدا می کرد. بعد از آن به ترتیب در اســتان 
لرستان، گلستان و دیگر استان ها بیشترین میزان خسارت را 
داشــتیم. البته غیر از این سه استان که بیشترین خسارات را 
در زیرساخت ها دیده اند ما خسارات وارده به زیرساخت های 
سه استان کرمانشاه، ایالم و مازندران را نیز به تفکیک محاسبه 
کردیم. بقیه اســتان ها را به صورت تفکیکی مطالعه نکردیم 
اما جالب اینجاست که مجموع خسارات این 18 ،19 استان 
باقی مانده قابل مالحظه است. یعنی چیزی حدود 30 درصد 
کل خسارات مربوط به سایر استان ها است. که به این معنی 
اســت که حتی در استان هایی که ســیالب های مهیبی اتفاق 
نیفتاده زیرســاخت های ما آسیب پذیر هستند و مجموع این 

در خصوص رخدادهای طبیعی، اگر 
نگویم بی نظیر، در نوع خود کم نظیر 

است؛ چرا که در این مجموعه 
تا جایی که امکان داشت تمامی 
اطالعات از سازمان های مختلف 
در ارتباط با سیالب های کشور 

جمع آوری شد
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خسارات نیز به لحاظ کمی میزان قابل مالحظه ای است.
 

 رعایت استانداردهای طراحی تاب آور در مقابل سیل 
در زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند 

چه اندازه بوده است؟
رعایت اســتانداردها دو بخش دارد. یک بخش آن به طراحی 
بازمی گــردد و بخش دیگر آن به اجــرا. اگر فقط بخواهیم به 
بحث طراحی ها اشــاره کنیم باید بگویم که نقایص و رعایت 
اســتانداردهای طراحی نیز خود به دو بخش تقسیم می شود. 
بخش اول یک سری اشکاالتی است که در خود استانداردهای 

طراحی وجود دارد.
ما در گزارشمان مشخص کردیم که کدام استانداردهای طراحی 
ما نقص دارند. یکی از نقایص مربوط به استانداردهای طراحی، 
بخش معروف به تعریف حریم رودخانه ها است یعنی اینکه در 
کنار بستر یک رودخانه ما چه اندازه ای را حریم رودخانه بنامیم. 
حریــم رودخانه یک تعریف قانونی و حقوقی دارد که به این 
مسئله برمی گردد که مالکیت حریم رودخانه با چه کسی است. 
در این بخش یک بحث فنی نیز داریم که مستقل از اینکه حریم 
رودخانه برای کیســت )عموم، دولت و یا افراد و…( مشخص 
می کند که آیا در این حریم رودخانه ها می توان زیرســاخت، 
ســاخت یا نه. که دقیقاً همین قسمت فنی در آیین نامه های ما 
نقص دارد و یک مقدار مبهم است. در دیگر آیین نامه های ما نیز 
مانند آیین نامه های طراحی پل کمبود و نقص در بخش طراحی 
در برابر سیالب وجود دارد. پس یک بخش مربوط به نقایص 
آیین نامه ها و استاندارهای ما است. بخش بعدی این است که 
این استانداردهایی که در این آیین نامه ها وجود دارد هنگام اجرا 

رعایت شده اند یا خیر.

ما در اینجا باید زیرســاخت ها را به چند دســته تقسیم کنیم. 
دسته ی اول زیرســاخت هایی هستند که با بودجه های دولتی 
ســاخته شــده اند مانند پل ها، راه ها، بخشــی از تأسیســات 
کشاورزی و…. در این بخش رعایت استانداردهای طراحی به 
صورت نسبی بیشتر و بهتر بود. بنابراین در زیرساخت هایی که 
از این طریق ساخته شده بودند و مشاور، پیمانکار و کارفرمای 
صاحب صالحیتی داشتند استانداردها بهتر رعایت شده بود. اما 
در این بین ما زیرساخت هایی داشتیم )خصوصاً ساختمان ها 
یا آن دسته از زیرساخت های کشاورزی که مردم خودشان در 
زمین هایشان ایجاد کرده بودند( که کارفرمای دولتی ندارند و 
کارفرمای اکثر این ها مردم هستند. در این نقاط لزوماً رعایت 
اســتانداردهای طراحی به صورت مناسب نبوده است لذا این 

زیرساخت ها به نسبت آسیب بیشتری بودند.
 

 کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای زیرساخت هایی که در 
معرض سیالب قرار گرفته اند و باالخص زیرساخت های 

تخریب شده چگونه بوده است؟
باز هم در این قسمت باید زیرساخت ها را به دو دسته تقسیم 
کرد. زیرســاخت های اجرا شده توســط بخش های دولتی و 
زیرساخت های اجرا شده توســط بخشی خصوصی. کلیت 
ماجرا مانند ســوال قبلی است. آن دســته از زیرساخت هایی 
که توســط بخش های دولتی، با بودجه دولتی و از طریق نظام 
فنی اجرایی کشــور از طریق پیمانکاران و مشاوران صاحب 
صالحیت اجرا شده اند به صورت کلی کیفیت بهتری داشتند 
و آســیب های کمتری دیدند ولی آن دسته از زیرساخت هایی 
که توسط بخش خصوصی ساخته و اجرا شده اند ضعف های 

بیشتری داشتند و متحمل خسارات بیشتری شده اند.
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 ساختار تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا و نظارت بر 
ساخت زیرساخت ها و نظام فنی و اجرایی کشور چگونه 
بر کیفیت و تاب آوری زیرساخت ها در مقابل سیالب اثر 

گذاشته است؟
این سوال نیز سوال بسیار مهمی است. ما فصلی از گزارشمان 

را به این موضوع اختصاص داده ایم.
ما برای پاسخ به این سوال آن را چند بخش کرده ایم. بخش اول 
مربوط به تصمیم گیری، بودجه ریزی، اجرا و نظارت عمومی 
بر ساخت زیرســاخت ها است در این بخش ما به این نتیجه 
رسیدیم که در قسمت شــروع و تصویب طرح های عمرانی 
کالن کشور یک ضعف ســاختاری بزرگ وجود دارد که آن 
هم مرحله ی مطالعات بســیار اولیه و توجیهی فاز یک در هر 
طرح عمرانی است. علی القاعده برای تصمیم گیری برای شروع 
طرح های عمرانی باید مطالعات جامعی صورت بگیرد و یک 

توجیه اقتصادی خوب وجود داشته باشد. یعنی در وهله اول 
باید مطالعه کنیم که احداث چنیــن طرحی آیا به لحاظ فنی 
امکان پذیر اســت یا خیر و در وهله دوم باید بســنجیم که به 
احداث چنین طرحی به لحاظ اقتصادی چقدر هزینه و چقدر 
صرفه دارد. این مطالعات اولیه در کشــور ما به صورت کامل 
انجام نمی شــود حتی بســیاری از تصمیم گیری ها در شروع 
طرح های عمرانی ناشی از فشارهای سیاسی-اجتماعی است. 
یعنی مثاًل یک نماینده در یک شهرســتان انتخاب می شود و 
قول می دهد که اگر انتخاب شوم فالن راه را می سازم و همین 
نماینده می آید در مجلس فشار می آورد که بودجه برای احداث 
چنین طرح هایی در نظر گرفته شده و تصویب شود و بر اساس 
چنین فشارهای سیاسی و اجتماعی یک سری طرح هایی شروع 
می شود که به لحاظ فنی و اقتصادی توجیه کاملی ندارند. وقتی 
هم که یک طرحی شروع شود به قول معروف زخمی می شود 
و تا سال ها وبال گردن دولت و بودجه ی دولتی است. پس یک 

نقص از این نشأت می گیرد که قبل از شروع خیلی از طرح های 
عمرانی در کشور ما مطالعه کامل و جامع صورت نمی  گیرد.

مشــکل بعدی این اســت که به دلیل همین مشکل اول ما با 
مجموعه ای از طرح های عمرانی در کشور مواجهیم که در طول 
سال ها تلنبار شده است. یک طرحی که روی کاغذ باید ظرف 
مدت 5 ســال شــروع و به بهره برداری می رسید در عمل 20 
سال طول می کشــد چون تعداد زیادی طرح شروع کردیم و 
بودجه نیز ناچاراً باید بین طرح های مختلف تقســیم شود لذا 
نتیجه این می شود که ما تعداد زیادی طرح نیمه کاره با بودجه ی 
ناکافی خواهیم داشــت. چه اتفاقی می افتد؟ این طرح نه تنها 
توجیه اقتصادی خود را از دســت می دهد بلکه به لحاظ فنی 
طرحی که احداث آن 20 سال طول بکشد بعد از 20 سال و در 
زمان بهره برداری قسمت های اولیه آن دچار آسیب شده است. 
لذا در قســمت تصمیم گیری و بودجه ریزی مشکالت مهمی 
وجود دارد. در بخش نظارت عمومی و کلی نیز مشــکالتی 
هست. نظارت چند مرحله دارد. یک سری نظارت های کلی 
وجود دارد و یک ســری هم نظارت های میدانی وجود دارد. 
در قســمت نظارت های کلی و عمومی در طرح های عمرانی 
کشــور نظارت های ســازمان برنامه و بودجه در طول سال ها 
دچار ضعف شده است. به خصوص در سال هایی که سازمان 
برنامه وبودجه منحل شد نظارت های کلی و عالیه بر طرح های 
عمرانی به شدت تضعیف شد و هنوز هم به جایگاه اولیه خود 

در 20، 30 سال گذشته باز نگذشته است.
بخش دوم سوال بخش نظام فنی اجرایی کشور است. نظام فنی 
اجرایی کشور اصاًل چیست؟ در سازمان برنامه وبودجه مطابق 
قانون یک نظام فنی و اجرایی تعریف شده است برای آن دسته 
از طرح های عمرانی که از بودجه ی دولتی ســاخته می شوند. 
این نظام دارای چند بخش است. یک بخش تدوین و تصویب 
آیین نامه های فنی اســت. این قسمت نظام فنی اجرایی کشور 
فعالیت نسبتاً خوبی انجام داده و تعداد قابل مالحظه ای آیین نامه 
و دستورالعمل داریم که در این نوع طرح ها مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما ساختار این بخش از نظام فنی اجرایی کشور نقص 
و ایرادهایی دارد مثاًل اینکه معلوم نیست در چه بازه زمانی این 
دستورالعمل ها باید به روزرسانی بشوند و در آن ها تجدیدنظر 
شــود. همان  طور که در سواالت قبلی گفته شد محتواها هم 
ایرادهایی دارند. اشــکال دیگر نظام فنی اجرایی برمی گردد به 
اینکه در این نظام تعاریفی شده درباره پیمانکارها و مهندسین 
مشــاورین طراحی و بــرای آن ها رتبه بنــدی صورت گرفته 
است. این ساختارها وجود دارد ولی در اجرای این ساختارها 
مشکالتی وجود دارد و به دالیلی که ما در گزارشمان به خوبی 

برای تصمیم گیری برای 
شروع طرح های عمرانی باید 
مطالعات جامعی صورت بگیرد 
و یک توجیه اقتصادی خوب 

وجود داشته باشد
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بررسی کرده ایم متأسفانه مشاوران و پیمانکاران ما در سال های 
اخیر تضعیف شده اند و یک سری از پیمانکارها و مشاورین با 
تجربه ی کشور ما دارند رو به اضمحالل می روند و این زنگ 
خطری برای کشــور اســت. باید آن ها را حفظ کرد و باید به 
داد این ها رسید. مشــکالتی در پرداخت های آن ها و دخالت 
کارفرمایان در کار آن ها وجود دارد که این اشــکاالت را باید 
رفع کرد. آن دسته از طرح ها که توسط مشاورین و پیمانکاران 
خوب و باسابقه طراحی و اجرا شده بودند به مراتب خسارات 
کمتری دیده بودند. آن دسته از طرح ها که توسط مشاورین و 
پیمانکاران ضعیف تر و با دخالت های کارفرمایی طراحی و اجرا 
شــده بودند خسارات بیشتری دیدند. این نوع مداخالت غیر 
فنی کارفرمایی در کار طراحان و پیمانکاران ما باید به حداقل 
برسد. بنابراین در این بخش نیز نظام فنی اجرایی کشور عالوه 

بر نقاط قوتی که دارد نقاط ضعفی نیز دارد.
 

و  چگونه  سیالب،  برابر  در  زیرساخت ها  تخریب   
تا چه اندازه بر بروز خسارات در سکونتگاه ها، اراضی 

کشاورزی، و تأسیسات صنعتی اثر گذاشته است؟
ببینید در این قسمت باید این طور گفت که با کمال خوشبختی 
در این سیالب ها در استان های مختلف زیرساخت های اصلی 
رودخانه ای ما دچار آسیب جدی نشدند. هیچ کدام از سدهای 
ما دچار شکست نشدند. یعنی در هیچ کدام از استان ها سدی 
نداشتیم که دچار شکست شده باشد. لذا در جواب به قسمت 
اول این سوال می توان این گونه گفت که تخریب زیرساخت ها 

تأثیری بر بروز خسارات بر سکونتگاه ها نداشته.
اما به مرحله ی بعدی می رسیم. ما یک سری زیرساخت های 
ثانویه داشــتیم. مثاًل رودخانه های ما و پل های ما آســیب 

دیدند. یک سری از زیرساخت های حفاظت رودخانه های 
ما آســیب دیدند؛ بله این ها باعث بروز خسارت در اراضی 
پایین دســت شد. یا در بعضی استان های کوهستانی ما نظیر 
لرســتان، ایالم و مازندران پل ها آسیب دیدند. هم پل های 
مهم و اصلی و هم یک ســری از پل های فرعی تر. این نوع 
آسیب هایی که به این زیرساخت های رودخانه و پل وارد شد 
باعث آسیب در نقاط پایین دست هم شد. ولیکن به صورت 
کلی می توان این طور گفت که بیشتر این خسارت هایی که 
به پایین دست ها وارد شد به زیرساخت های کشاورزی بود. 
یعنی به دلیل تدابیری که برای حفاظت از شــهرها در برابر 
ســیل انجام شد، اولویت را بر این گذاشتند که نحوه تخلیه 
رودخانه ها به صورتی باشد که شهرهای بزرگ آسیب کمتری 
ببینند و همین باعث شــد که زیرساخت های کشاورزی در 
استان هایی مانند گلستان و خوزستان آسیب بیشتری ببیند. 
یعنی در مکان هایی که حالت دشــت و جلگه داشــتند این 
تخریب زیرساخت ها، یا بهتر است بگویم مدیریت سیالب 
)نه تخریب زیرســاخت( بروز خسارت هایی را بر اراضی 

کشاورزی پایین دست داشت.
 

 یعنی ما در قسمت سکونتگاه ها و تأسیسات صنعتی 
آسیبی نداشتیم؟

چرا آسیب داشتیم اما نمی توان گفت که این آسیب ها ناشی از 
تخریب زیرساخت ها بوده است. بعضی اوقات هست خراب 
شدن یک سد سبب آسیب می شود ولی یک وقتی هم هست 
خود سیل باعث تخریب سکونتگاه ها می شود. خسارات وارده 
به سکونتگاه ها و تأسیســات صنعتی در سیل 98 از نوع دوم 

است.
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 درس آموخته های سیالب برای نظام فنی و اجرایی 
بودجه ریزی،  طراحی،  برنامه ریزی،  زمینه  در  کشور 

ساخت و نظارت بر ساخت زیرساخت ها چیست؟
این سوال ارتباط تنگاتنگی با سوال شماره 5 دارد. در سوال 5 
ما مشکالت نظام فنی اجرایی را آسیب شناسی کردیم و در این 
سوال درس آموخته های نظام فنی اجرایی را بیان کردیم. مثاًل 
توصیف کردیم که مشکالت مربوط به پیمان کارها و مشاورین 
و کارفرماهای ما چه بوده و چگونه باید این ها را برطرف کرد. 
یــک مطلب دیگری که در این بخش به آن پرداختیم این بود 
که ما در کشــورمان در زمینه پایش و نگهداری زیرساخت ها 
ضعف جدی داریم. در بســیاری از کشورهای دنیا شما وقتی 
یک زیرساخت مثل ســد یا پل یا راه آهن را می سازید بدین 
معنی نیست که کار شما تمام شده باشد. پایش و نگهداری از 
آن زیرســاخت ها خیلی مهم است. بنابراین در دیگر کشورها 

سیستم های بازرسی وجود دارد که به سازه ها سرکشی می کنند، 
تعمیر و نگهداری می کنند تا این زیرساخت بتواند آن عملکرد 
خود را حفظ کند. نمی گویم ما در کشور اصاًل سیستم پایش 
و نگهداری نداریم اما بســیار ضعیف است. پل ها، آبگذرهای 
ما، راه های ما به اندازه کافی تحت رصد سیســتم های پایش و 
نگهداری نیستند و این یکی از مهم ترین مشکالت ما بود. اگر 
رودخانه ها بهتر الیروبی شده بودند و یا پل ها و آبگذرهای ما 
درست تر تنقیه و الیروبی شده بودند بخشی از این خسارات 
کمتر می شد. نمی گویم خسارات صفر می شد اما کمتر می شد.

یک ســری هم نکاتی داشتیم درباره نقاط ضعف ساختارهای 
فنی کشور. مثاًل توصیه کردیم که در جزئیات طراحی پل ها با 
توجه به درس آموخته ها چه کارهایی را باید انجام داد. یا به این 
نکته اشاره کردیم که به اثرهای فرسایشی که در پایه پل ها اتفاق 
می افتد، یا در برخورد سیالب به عرشه پل ها در آیین نامه های 
ما توجه نمی شود. بنابراین این بخش از گزارش ما نیز به درس 

آموخته های فنی ســیالب برای نظام فنی اجرایی اختصاص 
داشــت که در طراحی های بعدی و اصالحیه آیین نامه ها الزم 

است به آن توجه شود.
در بخش ســاختمان ها ما به یک نکته ی بسیار مهمی اشاره 
کردیم و آن هم این اســت که بخش بزرگی از خسارتی که 
به ساختمان های وارد شد به این دلیل است که در طرح های 
جامع و تفضیلی شــهری روستایی به بحث حریم و حاشیه 
رودخانه ها به اندازه کافی توجه نشــده بود در نتیجه در آنجا 
ممنوعیت های کافی برای ساخت وســاز در نظر گرفته نشده 
اســت. لذا وقتی در طرحی گفته نشــده باشد شما نباید در 
این مکان ساخت وســاز کنید آن مهندسی که دارد ساحتمان 
را می سازد فقط به ســاختمان خودش توجه می کند و حتی 
اگر آن را بر اساس آخرین استانداردهای جهانی بسازد بازهم 
هنگام سیل این ساختمان آســیب می بیند. لذا در طرح های 
جامع و تفضیلی توســعه شهرها و روستاها باید به مسئله ی 

حریم رودخانه ها بیشتر توجه شود.
شــایان ذکر اســت که در گزارش ما یک سری جزئیات فنی 
دیگــری نیز وجود دارد کــه از حوصله این مصاحبه کلی که 
داریم انجام می دهیم خارج است به همین علت به آن ها اشاره 

نمی کنم.
 

 اصالحات ضروری برای ارتقای کیفیت و تاب آوری 
زیرساخت های کشور در مقابل سیالب چیست؟

ما برای پاســخ به این ســوال ابتدا توصیه هایمان را بر اساس 
معیارهایی دسته بندی کردیم. یک معیار این بود که مخاطبین 
هــدف خود را مشــخص کردیم. در واقع مشــخص کردیم 
که پیشــنهاد های ما خطاب به ســازمان های مسئول باشد، به 
سازمان های مردم نهاد باشــد یا می تواند به عموم مردم باشد. 
معیار دیگر این است که مشخص کردیم که این پیشنهاد های از 
جنس اصالحات و اقداماتی است که باید قبل از وقوع سیالب 
باشد یا بعد وقوع سیالب. بحث ما در زمینه زیرساخت ها خیلی 
به هنگام وقوع ســیالب برنمی گردد زیرا مثاًل شما نمی توانید 
یک پل را هنگام وقوع سیالب تعمیر کنید. اقدامات حین وقوع 
ســیالب بیشتر به کمیته های مدیریت بحران و امداد و نجات 

بازمی گردد.
ولی ما در گزارش های خود سازمان های مسئول نظیر وزارت 
نیرو، وزارت جهاد و کشــاورزی، وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت کشــور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و… را 
خطاب قرار دادیم و به آن ها پیشنهاد هایی دادیم که باید قبل 
از وقوع ســیالب عملی شود. درباره ی بعد از وقوع سیالب 

بخش بزرگی از خسارتی که به 
ساختمان های وارد شد به این دلیل 

است که در طرح های جامع و تفضیلی 
شهری روستایی به بحث حریم و 
حاشیه رودخانه ها به اندازه کافی 
توجه نشده بود در نتیجه در آنجا 

ممنوعیت های کافی برای ساخت وساز 
در نظر گرفته نشده است
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نیز به همین ترتیب یک سری سازمان ها را خطاب قرار دادیم 
و گفتیم که شما اقداماتی را انجام دهید برای اینکه در آینده 
این مشکالت پیش نیاید. مثاًل وزارت راه و شهرسازی یکی 
از وزارتخانه های مهمی است که می تواند نقش مهمی در این 
زمینه داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه فعالیت 
دارد. یکی حوزه راه ســازی و یکی حوزه ساختمان سازی و 
شهرسازی. در حوزه راه و ترابری ما پیشنهاد های مشخصی 
در زمینه ی پایش تعمیر و نگهداری پل ها به آن ها دادیم. حتی 
در زمینه ی زیرســاخت های در حال احداث ما پیشنهاد های 
مشــخصی در زمینه مطالعات هیدرولیکی و انتخاب مســیر 
دادیم. ببینید یکی از مشــکالتی که وجود داشت این بود که 
در بحث طراحی راه ها اصاًل مسیریابی در فاز یک مطالعات 
به خوبی انجام نشــده بود. اما اگر بر اساس پیشنهاد هایی که 
ما دادیم مطالعات صحیحی انجام شــود، مسیرهایی انتخاب 
می شــوند و راه هایی احداث می شود که در آینده خسارات 
کمی در این زمینه ببینم. در حوزه ســاختمان ها و شهرسازی 
پیشــنهاد های مهم ما به وزارت راه و شهرســازی در زمینه 
طرح های هادی و جامع و تفضیلی شــهرها و روستاها بوده 
است. کار مهم واصلی که باید وزارت راه و شهرسازی بکند 
و کمتر به آن پرداخته شــده اســت این است که در حاشیه 
رودخانه ها و یا مکان هایی که احتمال زمین لغزش وجود دارد 
ساخت وساز را ممنوع کند. البته در این قسمت وزارت کشور 

نیز مخاطب ما بوده است.
بعد از این ســازمان های مردم نهاد را مورد خطاب قرار دادیم. 
این سازمان های مردم نهاد )NGO( در این زمینه ها نقش مهمی 
دارند. مثاًل ما سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را داریم. 
این ســازمان ها می توانند در اقدامات خود اصالحاتی را انجام 

دهند، مهندسین شأن را آموزش دهند و در رتبه بندی هایشان 
مسائلی را لحاظ کنند که منجر به ارتقای کیفیت کارها شود. ما 
ان جی اوهایی مثل جامعه مهندسان مشاور کشور و سندیکای 
پیمانکاران را داریم. حتی ما یک سری انجمن های علمی داریم 
نظیر انجمن سازه، انجمن هیدرولیک، انجمن مهندسی رودخانه 
و…. این انجمن ها می تواند در زمینه آموزش و گسترش دانش 
طراحی، و اجرای زیرســاخت های مقاوم و تاب آور در برابر 
سیالب نقش داشته باشند. ما در این قسمت گزارش اقداماتی 
را که سازمان های مردم نهاد چه قبل و چه بعد از وقوع سیالب 

می توانند انجام دهند ذکر کرده ایم.
و در نهایــت مردم را خطاب قرار دادیــم و گفتیم که مردم 
در نهایت شــما هستید که می توانید نقش داشته باشید. حاال 
سوال اینجاســت که مردم چه کاری می توانند انجام دهند؟ 
ببینید مردم می توانند در قســمت مربوط به زیرساخت های 
خصوصی نقش داشته باشند. زیرساخت های خصوصی مانند 
ساختمان ها یا زیرساخت های کشاورزی، باید مردم خودشان 
بیشتر آگاه باشــند، توجه کنند و این مسائل را رعایت کنند. 
مثاًل وقتی یک نفر در حاشیه رودخانه یک زمینی را می خرد 
باید بداند که در این زمین فقط می تواند کشاورزی کند. اگر 
در این زمین ســاختمان بســازد با وقوع سیل آن ساختمان 
ویران خواهد شد اما اگر کشاورزی کند نهایتاً محصوالتش از 
بین بروند ولی دیگر آسیب و تلفات جانی نخواهیم داشت. 
در بخش مربوط به زیرســاخت های دولتی نیز اگر مردم به 
آن ســطحی از آگاهی برسند که وقتی می بینند که در اجرای 
یک پل کم کاری می شــود، ناظر حضور ندارد یا کیفیت بتن 
در آن مکان به حد مطلوب نیســت مردم می توانند این را به 
سازمان های ناظر گزارش کنند و این امر باعث ارتقای کیفیت 
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زیرساخت ها خواهد شــد. بنابراین همه اعم از سازمان های 
دولتــی، بخش خصوصی، )NGO(، کارشناســان و… در باال 
رفتن کیفیت زیرساخت های کشور و تاب آوری آن در برابر 

حوادث طبیعی نقش دارند.
 

 ما در عصری زندگی می کنیم که سرشار از بالها و 
بحران های طبیعی و غیر طبیعی است. در چنین برهه ای 
با توجه به یافته های کارگروه شما تاب آوری کشور را با 
توجه به تجربه هایی نظیر تجربه سیل اخیر در مقابل این 

بحران ها در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید؟
این ســوال یک ســوال خیلی کلی و البته خیلی مهم است. 
می دانید که ما جزو کشــورهایی هستیم که به لحاظ بالیای 
طبیعی در معرض انواع بالها نظیر ســیل و زلزله و… هستیم. 
نکته ای که در قسمت اولیه صحبت هایم گفتم می خواهم در 

اینجا هم تکرار کنم. حقیقتاً ما در توســعه ای که در 50 سال 
اخیر داشتیم، به دلیل اینکه بعضی از مالحظات را به صورت 
کامل و دقیق رعایت نکردیم و بعضی از اصول توسعه پایدار 
را به صــورت کامل رعایت نکردیم آســیب پذیریم و الزم 
اســت که به این آسیب پذیری توجه شــود. شاید از این به 
بعد به جای اینکه طرح های عمرانی جدید شروع کنیم باید 
توجه خود را به زیرساخت های موجود برگردانیم و آن ها را 
مقاوم سازی کنیم و تالش کنیم از آن ها بهتر نگهداری کنیم. 
این در درازمدت قطعاً به نفع کشــور است. ما االن میلیاردها 
دالر زیرساخت در دست اجرا داریم. در بعضی از این طرح ها 
اگر آنالیز هزینه-فایده بکنیم، فایده خیلی زیادی نداریم. اما 
اگر همین بودجه ها را صرف بهسازی، مقاوم سازی، تعمیر و 
نگهداری زیرساخت های موجود کشور کنیم، آن آنالیز هزینه 
فایــده جواب بهتری به ما می دهد. بنابراین اگر بخواهم یک 
جواب کلی به این سوال بدهم این است که ما آسیب پذیری 

زیادی هم در برابر ســیالب و هم در برابر زلزله و سایر بالیا 
داریم و باید به این قضیه توجه بیشتری شود.

 
 کالم آخر؟

سیالب هایی که در اسفند 97 و فروردین 98 اتفاق افتاد بعد 
از چندسال خشکسالی در کشور بود. بنابراین این می توانست 
یک نعمت برای کشــور باشــد که البته نعمت هم بود. آن 
میزان آب هایی که وارد ذخایر کشــور ما شــد نعمت بود و 
ارزش بســیار زیادی داشت ولی متأســفانه به همان دالیلی 
که در صحبت های گذشــته بیان کردم تبدیل به نقمت شد و 
خســارت های مالی و با کمال تأسف خسارت های جانی بر 
جای گذاشــت. در این هیأت ویژه سیالب، نه فقط کارگروه 
بلکه همه کارگروه ها کار کردند، تجزیه تحلیل کردند و دالیلی 
برای این مشــکالت پیدا کردند. در نهایت نیز برای حل این 
مشکالت پیشنهاد هایی را ارائه کردند. به غیر از کارگروه ما، 
خود سازمان های دولتی هم کارگروه هایی را مأمور کردند و 

نظیر چنین کارهایی را انجام دادند.
االن چیزی که بســیار مهم اســت این اســت کــه از این 
تجزیه وتحلیل های کارشناســی که انجام شــده استفاده های 
عملی شــود. این کافی نیســت که ما هیأت ویژه ســیالب 
تشــکیل دهیم و چندین هزار صفحه گزارش تولید بکنیم. 
مهم این اســت که پیشــنهاد هایی که این کارشناسان داده اند 
به وزارتخانه های مختلف برود و تبدیل شــود به اصالحیه 
آیین نامه، مقررات، رویه های اجرایی و عملیاتی. این کار باید 
انجام شــود. اگر این امر محقق شــود ما از این حادثه درس 
گرفتیم و در جهت بهبود و اصالح پیش رفتیم. اگر این اتفاق 
نیافتد و گزارش های ما تبدیل شود به گزارش های باارزشی 
که فقط داخل قفسه کتابخانه گذاشته شود، و عملی در مورد 
آن اتفــاق نیافتد در همین جایی که هســتیم درجا خواهیم 
زد و دوباره در چندســال آینده همین اتفاقات خواهد افتاد، 
همین قدر خســارت خواهیم دید و دوباره همین حرف ها را 
خواهیــم زد. ولی اگر از همین امــروز قدمی بردایم و یک 
برنامه اصالحی برای کارهایمان تهیه کنیم، قطعاً چند ســال 
دیگر اگر اتفاقی افتاد برمی گردیم و میگوییم اگر در چندسال 
گذشــته آن کار را نکرده بودیم ممکن بود خسارات ما 100 
باشــد ولی چون آن اقدامات را انجام دادیم خسارات ما مثاًل 
به 50 رسیده است. من نمی گویم تمام این مشکالت ظرف 5 
سال یا 10 سال می تواند برطرف شود، ولی مهم این است که 
در جهت اصالح و بهبود حرکت کنیم و این امر، اگر عزمی 

وجود داشته باشد، حتماً شدنی است.

سازمان ها می توانند در اقدامات 
خود اصالحاتی را انجام دهند، 
مهندسین خود را آموزش دهند 
و در رتبه بندی هایشان مسائلی 

را لحاظ کنند که منجر به ارتقای 
کیفیت کارها شود
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یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولـهبهدانشـگاهتهـراندرسـالهایاخیر،مأموریتتشـکیل
هیـأتویـژهگزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکهپـسازحدودیکسـالفعالیت،بـاارائه
سـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیشاز۷۰گـزارشموضوعیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغهملیآن،روابطعمومیدانشـگاهتهـرانازطریق
سلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیرانکارگروههـایمختلفاینهیـأت،اقدامبه

بازخوانـیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
چهارمینمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـدارتباطات،
بـادکتـررضـامکنـون،رییسکارگـروهمحیطزیسـتهیأتویـژهگزارشملیسـیالبهااسـت.
ایشـانهمچنینعضوشـورایعالیحفاظتمحیطزیسـتایرانودانشـیاردانشـکدهمحیطزیسـت
دانشـگاهامیرکبیـراسـتکـهدراینمصاحبـهازمهمترینعلـلوپیامدهـایسـیالبدرارتباطبا

محیطزیسـتکشـورمیگوید:

 رییس کارگروه محیط زیست: 

باید پذیرفت که در کشور تغییر اقلیم رخ داده است
آنچه به نام مدیریت بحران وجود دارد، بیشتر تشکیالت ناظر بر 

اقدامات پس از بحران است و نه مدیریت پیشگیرانه و فعال در بحران

لزوم  و  فلسفه  بفرمایید  سوال،  اولین  عنوان  به   
تشکیل این کارگروه ها به دستور رییس جمهور و به طور 
مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه محیط زیست را 

توضیح دهید.
ســیالب و محیط زیســت ارتباط تنگاتنگی دارند. از یک 
طرف مشــخصات محیط می تواند بر ویژگی های ســیالب 
مؤثر باشــد و از طرف دیگر سیالب می تواند خسارت های 
محیط زیســتی ایجاد کند. پس از رســیدن باران به زمین، 
محیط زیســت طبیعی شامل کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع، 
تاالب های کوهپایه ای، دشــت ها، رودخانه ها، مخازن آب 
زیرزمینــی و در نهایت تاالب ها یا دریاهای پایین دســت، 
مشــخصات و سرنوشت ســیل را تعیین می کنند. در طول 
تاریخ، با بارش های آســمانی، ساختار محیط طبیعی شکل 
گرفته است و در صورت عدم وجود دخالت های نامناسب 
در طبیعت، ســیالب ها در صورت رخداد، خســارت قابل 
توجهــی ایجــاد نخواهند کرد و شــادابی طبیعت و پرآبی 
رودخانه ها و تاالب ها و تغذیــه منابع آب زیرزمینی را در 

پی خواهند داشت.

دخالت های بشــر در طبیعت از جمله کاهش پوشش های 
جنگلی، تخریب مراتع، تغییر کاربــری زمین، قطع ارتباط 
طبیعی رودخانه ها با تاالب ها، تغییر نفوذپذیری زمین، تجاوز 
به حریم اکولوژیکی رودخانه ها و تاالب ها و برداشت شن و 
ماسه از رودخانه ها منجر به تغییرات گسترده ای شده است 
به طــوری که، این تغییرات اجــازه نمی دهد طبیعت نقش 
واقعی خود را در جذب بارش ها و تعدیل شرایطی که منجر 
به سیل های مخرب می شوند ایفا نماید. سیالب های شدید 
عالوه بر ایجاد تلفات انســانی و خسارت به زیرساخت ها، 
منجــر به فرســایش خاک، رســوب گذاری در ســدها و 
تأسیســات، نابودی پوشــش گیاهی و جانوری، گسترش 
آلودگی ها و بیماری ها، تخریب آثار باستانی و اماکن مقدس 
و دیگر پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی می شوند. 
ارزیابی ســیالب های گذشته نشان می دهد راه حل اساسی 
برای کاهش خسارت سیالب ها، سازگاری با طبیعت، حفظ 
محیط زیســت و جامع نگری در مدیریت ریســک سیالب 

است.
کارگروه محیط زیســت به نقش متغیرهای محیط زیستی و 
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ســاختارهای مدیریتی موجود در رخداد ســیالب ها، آثار 
مثبــت و منفی ســیالب ها و همچنیــن درس آموخته های 
ســیالب های اخیر و ارائه راهبردها و اصالحات پیشنهادی 

پرداخته است.
 

  در کارگروه »محیط زیست« از چه تخصص هایی بهره 
گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

در کارگــروه محیط زیســت از نظر اســاتید متخصص در 
زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیســت اســتفاده شــده 
است. این تخصص ها عبارتند از: حریم، اکولوژی، تاالب ها 
و دریاچه ها، زمین شناســی، ارزیابی اثرات زیست محیطی، 
کیفیــت آب، مدیریــت جامع ســیالب، مدیریت رواناب 

شهری، سنجش از دور و...
اســتادان محترم با توجه به تخصص خــود در هر یک از 

زمینه های فوق الذکر، به ســواالت مطرح شــده توسط نهاد 
ریاســت جمهوری پاسخ دادند و پس از بحث و تبادل نظر 
در جلســات متعدد کارگروه، نتیجه نهایــی به عنوان نظر 

کارگروه محیط زیست منتشر شد.
 

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در 
چه  رسیدید  آن  به  کارگروه  این  پژوهش های  جریان 

بود؟
اهم یافته های کارگروه محیط زیست به طور خالصه عبارتند 

از:
 سیل و خسارات ناشــی از آن مسئله ای پیچیده است که 
طی سال ها به دلیل عوامل مختلف به وجود آمده است.
 تغییر اقلیم رخ داده است و در ایران، هم پدیده خشکسالی 
و هم بارش های متراکم منجر به سیل مشاهده می گردد.
 در ســال های گذشــته عوامل طبیعی کــه باعث کاهش 

ســرعت رواناب و جذب آب می شــد، تقلیل یافته یا 
از بیــن رفته اند. الزامات و تــوان طبیعت با تصمیمات، 
سیاســت گذاری ها و اقدامات غیراصولی به نام توسعه، 

نقض شده است.
 عمده ســاختارهای پیش بینی برای مدیریت سیل سال ها 
بدون پیگیری جدی بوده اســت. در ارتباط با بسیاری 
از وقایع طبیعی و انسان ســاخت، ســاختار مناسب در 
دهه های قبل وجود نداشته است و آنچه به نام مدیریت 
بحران در ایران وجود دارد، بیشــتر تشکیالت ناظر بر 
اقدامات پس از بحران است و نه مدیریت پیشگیرانه و 

فعال در بحران.
 عدم هماهنگی بین دســتگاه ها بســیار عیان اســت. بین 
دســتگاه ها نه فقــط هماهنگی وجود نــدارد، بلکه در 
بسیاری از موارد به ویژه در مقابله با سیل و دیگر موارد 
مرتبــط با حکمرانــی آب، میان ســازمان های ذی نفع، 
ذی ربط و ذ ی مدخل تنش و جدال وجود دارد که منجر 

به بی اثرسازی اقدامات مدیریتی می گردد.
 طراحی و ایمنی در طراحی سدها برای حفاظت از فیزیک 
ســد اســت و هیچ گونه توجهی به ظرفیت پائین دست 
ندارد. در برخی از موارد، هدف عمدتًا ساخت سد بوده 
است و الغیر )بدون آنکه سود، زیان و هزینه اثربخشی 
جامع ســد دیده شــود(. گاهی اوقات عالوه بر این که 
پایین دست دیده نشده، رفتار باالدست، آبخیز و آبخوان 

هم دیده نشده است.
 مدیریت ســد در زمان وقوع بحران )ســیل( تا حدودی 
مناســب بود. در صورت وجود مدیریــت یکپارچه و 
دسترسی سریع به اطالعات، خسارات کاهش می یافت.
 ســاختار مدیریت بحران در کشــور یکپارچه نیســت و 
وظایف ســازمان ها هم پوشــانی دارد. مشکل عالوه بر 
هم پوشــانی، محدوده های خالی مانده و فراموش شده 

مسئولیت نیز است.
 در حال حاضر خسارات مستقیم سیل تعیین شده است و 
خسارات ثانویه از جمله خسارات وارد بر محیط زیست 

در آینده مشخص خواهد شد.
 بیمه نقش مهمی در جبران خسارات دارد و بخش مهمی 
است ولی در سیل اخیر متأسفانه تنها در 5 درصد موارد 
وجود داشته اســت. در کشور نیاز به تحولی بزرگ در 

زمینه بیمه احساس می گردد.
 حکمرانی جامع و مناسب کلید حل معمای سیل است.

 هوشمندسازی در آینده نقش مهمی خواهد داشت.

تغییر اقلیم رخ داده است 
و در ایران، هم پدیده 

خشکسالی و هم بارش های 
متراکم منجر به سیل 

مشاهده می گردد
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 قوانین و مقررات نیاز به تحلیل عمیق تر دارد: 
o کفایت و کامل بودن یا عدم کفایت و کامل نبودن؟

o اجرا شدن یا نشدن؟
o مشخص بودن یا مشخص نبودن دقیق مجری؟

o وجود یا عدم وجود ناظر برای پایش؟
o الزامات اجرایی و پذیرش مســئولیت ســازمانی در عدم 

اجرا.
 حریم رودخانه مهم ترین بخش در خسارات انسانی است. 
عالوه بر حریم، در بســیاری از موارد تجاوز به بستر و 
حد بســتر رودخانه صورت گرفته و این مسئله شدت 

خسارت ها را افزایش داده است.
  تعریف، اجرا و رعایت حریم اکولوژیک برای رودخانه ها 
)مثل احداث استخرهای پرورش ماهی در لرستان که در 

بستر رودخانه احداث می شوند(.
 تجاوز به حریم تاالب ها و محدود کردن ظرفیت پذیرش 

سیالب، خسارات زیادی را ایجاد نمود.
 زیرســاخت های ناصحیح از عوامل مهم ایجاد خسارت 

است.
 توانمندســازی ابزار مناســبی برای کاهش خسارات در 

آینده است.
 توجه ویژه به ارزیابی اثرات زیســت محیطی طرح های 

توسعه ای جدید به صورت ویژه توصیه می شود.
 تعیین نواحی امن برای گونه های حیات وحش مهم )مثل 
ســمندر در لرســتان( در مناطق در معرض خطر سیل 

ضروری به نظر می رسد.
 توجه و برنامه ریزی برای چگونگی مشــارکت و مداخله 

فعال جوامع محلی در مدیریت سیالب.

 لزوم در نظر گرفتن دیدگاه ها و رفتار مردمی در مدیریت 
سیل.

 اعمال نفــوذ و انجــام اقدامات ســازمان ها و نهادهای 
قدرتمنــد اقتصادی و صنعتی از قبیل عملیات نفتی و... 
در محدودســازی و تغییر مسیرهای جریان رودخانه ای 
و جابجایی و انتقال آب در منابع تاالبی و رودخانه ای.

 لزوم انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های 
توسعه ای که به هر نحوی با منابع آبی ارتباط دارند.

 لزوم انجام مطالعات پیوســت ســالمت برای طرح های 
توسعه ای که به هر نحوی با منابع آبی مرتبط هستند.

 الزام توجه به نتایج مطالعات آمایش ســرزمین به ویژه در 
ارتباط با طرح های مرتبط با توسعه منابع آب.

 الــزام به در نظر گرفتن ظرفیت بــرد و توان محیطی در 
سیاســت گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی های کالن 

منطقه ای و فرامنطقه برای طرح های توسعه منابع آب.
 لزوم شناســایی، ممیــزی و ارزیابی میــزان تاب آوری 
زیرســاخت های شــهری و روســتایی، ارتباطــات و 
تاب آوری اجتماعی در برابر ســیالب با رویکرد تدوین 

چهارچوب جامع ارتقای تاب آوری.
 شناخت جامع و دقیق ســیل، انواع آن و ویژگی های هر 

نوع سیل توسط مسئولین، کارشناسان و عموم مردم.
 آموزش زمینه های مختلف مربوط به ســیل به طور دائم و 

پیوسته به همه افراد در تمامی سطوح.
 اختصاص بودجه کافی، مناســب و مستمر در زمینه های 
مختلف مدیریت جامع و منعطف ســیل و خطر ریسک 

سیل.
 اختصاص بودجه کافی، مناسب و مستمر برای تحقیقات 
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در زمینه های مختلف مدیریت جامع و منعطف سیل و 
آموزش زمینه های مختلف آن.

 در سطح سیاست گذاری، افزون بر ارزیابی زیست محیطی 
طرح هــا و پروژه ها، ارزیابی راهبردی زیســت محیطی 
برنامه ها و طرحی که در ســطح کالن تهیه می گردد نیز 

بسیار حیاتی و الزم است.
 حقابه زیســت محیطی رودخانه ها و تاالب های مرکزی 
کشــور، دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان 
بایــد به طورجدی مدنظر قرار گیــرد. دیدگاه برخی از 
مدیران )که بســیاری از آب ها از دســترس خارج شده 
اســت و به دریاچه ها و خلیج فارس که آب آن ها شور 
است پیوســته و الزم اســت از خروج آب جلوگیری 
گردد( دیدگاه نامناســبی است و رعایت حقابه ها بسیار 

مهم و حیاتی است.
 

 به طور کلی کارگروه شما در پاسخ به سواالت طراحی 
شده توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح زیر است 

به چه نتایج و پاسخ هایی رسید؟
الف: نقش متغیرهای محیط زیســتی در پیدایش خسارات 

سیالب چه بود؟
به طور خالصه، متغیرهای محیط زیســتی مانند پوشش های 
جنگلی، رودخانه هــا و حریم آن ها، پســتی و بلندی های 
طبیعی، اراضی با ســاختار نفوذپذیری مناسب و تاالب های 
طبیعی تعدیل کننده ســیالب هستند. عوامل اصلی پیدایش 
ســیالب های مخــرب، فعالیت های غیراصولــی، تغییرات 
کاربری، عدم رعایت حریم رودخانه ها و تاالب ها و توسعه 
ناپایــدار در حوضه های آبریز هســتند و مشــکالتی مانند 
فرسایش خاک، زمین لغزش ها، تشدید شدت، بار رسوبی و 
خسارت سیالب ها را در پی دارند. متغیرهای محیط زیستی 
در مشخصات ســیالب ها به چهار دسته جنگل ها، مراتع و 
پوشــش گیاهی، تاالب ها، دســت کاری در پیکره های آبی 
طبیعــی و تجاوز به حرایم و تغییر کاربری اراضی تقســیم 

شدند.

 قوانین، سازوکارها، رویه ها و اقدامات مدیریتی منجر 
و  سیالب  تشدیدکننده  محیط زیستی  تخریب های  به 

خسارات آن چیست؟
در قانون توزیع عادالنه آب، بســتر و حریم کمی رودخانه 
)به منظور حفظ اراضی اطراف رودخانه با هدف ایجاد امکان 
دسترســی دائمی به رودخانه( بر اساس ســیالب با دوره 

برگشت 25 ســاله تعریف شده است. در دهه 80 شمسی، 
حریم کیفی رودخانه نیز تعریف گردید که حداکثر 150 متر 
از طرفین آخرین حد حریم بستر رودخانه را شامل می شود. 
تجربه ده ها سال پیاده سازی این حریم ها نشان می دهد که به 
لحاظ محیط زیســتی، قانونی و طراحی شهری، به خصوص 
در شــهرها، فاقد کارایی الزم هستند و تخطی های متعددی 
از این حرایم رخ داده است. از دالیل متعدد این امر می توان 
به وجود ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی، صدور اسناد 
مالکیت برای اشــخاص حقیقی و حقوقی بدون اســتعالم 
از وزارت نیرو، برخــی مغایرت های قانونی مانند مغایرت 
تبصره ماده 96 قانون شــهرداری ها با قانون توزیع عادالنه 
آب در واگذاری مالکیت رودخانه ها در محدوده شــهرها 
به شــهرداری ها، عدم وجود ضمانت اجرایی در برخورد با 
تخلفات احتمالی، تأخیر در تهیه نقشــه های بستر و حریم 
رودخانه ها به علــت کمبود منابع اعتباری، عدم آشــنایی 
کامل دستگاه های اجرایی مختلف با مسئولیت ها و وظایف 
خود و آگاهی ناکافی از عواقب تصمیم گیری ها و اقدامات 
)مثاًل صدور پروانه ســاختمانی توسط شــهرداری ها برای 

مستحدثات واقع در حریم و بستر رودخانه ها( اشاره کرد.
تجربه ســیالب های سال های اخیر نشــان می دهد رعایت 
قوانیــن موجود مربوط به حد بســتر و حریم رودخانه ها، 
پاســخگوی حفظ مناطق جمعیتی نبوده است. تعیین حریم 
رودخانه در شهرها و روستاهایی که در مجاورت رودخانه 
قرار دارند معموالً با اتکا به استعالم از مراجع مرتبط صورت 
می گیرد و بررسی های فنی محلی انجام نمی شود. به همین 
دلیل اغلب متوســط ثابتی برای حرایم رودخانه های کشور 
در نظر گرفته می شــود. برای ایران که دارای رودخانه های 
متعدد و با شرایط مختلف است، الزم است طبقه بندی های 
دقیق تــر و منطبق با شــرایط بومی و خــاص همان منطقه 
صــورت گیرد. در برخی از رودخانه های کشــور و به ویژه 
در گذر آن هــا از محدوده های شــهری، علی رغم اجرای 
طرح هــای متعدد با رویکرد تثبیت و ســامان دهی کرانه ها، 
در عمــل بخش های زیادی از حریم و بســتر رودخانه به 
احداث راه های ارتباطی، فضای سبز حاشیه ای و تأسیسات 
تفرجگاهی اختصاص یافته است و این امر موجب کاهش 
شــدید فضای حیاتی رودخانه و کاهش توان آن برای گذر 
آب در زمان وقوع ســیالب گردیده اســت. به عنوان نمونه 
بررســی جریان آبگذر رودخانه کارون در مقطع اهواز در 
ســیالب 1398 نشــان می دهد که با جریان عبوری 3300 
مترمکعب بر ثانیه، خطر سرریز شدن و غرقاب حریم تغییر 
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کاربری یافته به عامل نگرانی عمده شــهروندان و مسئولین 
امور شــهری تبدیل شــده بود. در حالی که در همان بازه 
در ســال 1347، آبگــذری 6400 مترمکعب در ثانیه بدون 
خسارت جدی به ثبت رســیده است. از چالش های دیگر 
در عرصه قوانین، عدم اجرای صحیح قانون ارزیابی اثرات 
زیست محیطی به ویژه برنامه پایش و مدیریت محیط زیست 
پس از اجــرای طرح های دارای مطالعــات ارزیابی اثرات 
زیست محیطی اســت. به عنوان مثال، برای پروژه اجرا شده 
در شــیراز )احداث حوضچه و کالورت برای تخلیه آب از 
حوضچه به پایین دست( که باعث بروز سیل شد، مطالعات 
ارزیابی اثرات زیســت محیطی نداشت. در مورد طرح ها و 
برنامه هــای کالن نیز عمدتًا مطالعات ارزیابی اســتراتژیک 

زیست محیطی وجود نداشته است.
عدم نظارت بر رعایت قوانین در مورد برداشت اصولی شن 
و ماســه از بســتر رودخانه ها، باعث تغییر الگوی رودخانه 
و همچنین کاهش میزان نفوذپذیری بســتر در رودخانه ها 
شده است. چنانچه همه شــن و ماسه نهشته شده در بستر 
رود که نفوذپذیری زیادی دارد، برداشــته شود و رسوبات 
دشت سیالبی که گلی و ریزدانه هستند، رهنمون پیدا کنند، 
نفوذپذیری آب به شــدت کاهش و پتانسیل رخداد سیالب 
افزایش می یابد. عدم هماهنگی مناســب میان وزارت نیرو 
و وزارت صنعت، معدن و تجــارت در صدور پروانه های 
برداشت شن و ماسه از حریم و بستر رودخانه ها و همچنین 
عدم اســتفاده همزمان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از 
نقشــه های به روزرسانی شــده حریم و بستر رودخانه تهیه 
شــده توســط وزارت نیرو، بر چالش های موجود افزوده 

است.

در ســیالب های اخیر، در برخی تاالب های بزرگ کشــور 
نظیر تاالب های شــادگان و هورالعظیم مشخص شد که در 
خصوص نحوه بهره برداری از ســازه های درون تاالب ها و 
رعایت مالحظات محیط زیســتی، هنوز شــفافیت کافی در 
قوانین و سازو کارهای مناسب برای اطمینان از تعامل مناسب 
بین سازمان های مســئول وجود ندارد. به عالوه در بخش 
شــبکه پایش تاالب ها و نحوه به اشــتراک گذاری داده های 
جمع آوری شــده، اشکاالت و ناهماهنگی هایی در عملکرد 
سازمان های مرتبط به چشم می خورد و الزم است بازنگری 
در قوانیــن برای الزام به اشــتراک گذاری داده ها و گردش 
مناســب اطالعات به منظور اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
دستگاه ها در دستور کار قرار گیرد. در خصوص تعیین نیاز 
زیســت محیطی تاالب ها نیز در برخی موارد، اختالف بین 
ارقام برآورد شده توســط وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
محیط زیســت دیده می شــود و این امر در ارزیابی شرایط 

تاالب پیش از سیل ایجاد مشکل می کند.

ایران  بر محیط زیست و طبیعت  آثار منفی سیالب   
چیست؟

ســیالب عالوه بر تخریب و آسیب رساندن به محیط زیست 
طبیعی و انسان ساخت، می تواند باعث خسارت به جان و مال 
مردم، مهاجرت افراد از محل زندگی خود، مهاجرت وحوش 
از مناطق امن، تغییر در مورفولوژی رودخانه ها و مســیل ها و 

تضعیف بستر فعالیت های اقتصادی – اجتماعی شود. 
جنبههایمختلفآثارمنفیســیالببرمحیطزیستو

طبیعتعبارتنداز:
 تخریــب جنگل ها، مراتع، باغات، مناطق حفاظت شــده 
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و حیــات وحش: تخریب تاالب هــا، جنگل ها، مراتع، 
باغات، مناطق حفاظت شــده و همچنین آسیب به تنوع 
زیســتی، زیستگاه ها و رویشگاه های گیاهی و جانوری، 
صدمه مســتقیم به فلــور )گیاهی( و فــون )جانوری( 
منطقه، خســارت جدی به زنجیره غذایی، اکوسیستم ها 
و خدمات اکوسیستمی از آثار منفی سیالب ها در زمینه 
محیط زیســت هستند. به عنوان مثال، در سیل فروردین 
1398، آســیب جدی به مناطق چهارگانه محیط زیست 
اســتان لرســتان وارد شــد و بــه زیســتگاه های مهم 
حیات وحش منطقه از جمله زیستگاه سمندر لرستانی و 
دهانه اثر طبیعی ملی غار ماهی کور خسارت وارد آمد. 
همچنین غرقاب شدن و از بین رفتن گیاه کهور که برای 
تثبیت خاک و کنترل تولید گرد و خاک کاشته شده بود، 
نمونه دیگری از خســارات محیط زیستی سیالب های 

ابتدای سال 1398 است.
 ورود آالینده ها به محیط زیســت طبیعی و انسان ساخت: 
واژگونــی یا تخریب مخــازن حاوی مواد شــیمیایی 
و انتقال و پخش گســترده آالینده هــا در محیط )برای 
مثال تخریب محل های دپوی پســماندها، کود و سموم 
پســاب  کشــاورزی(، ورود زهاب های کشــاورزی، 
پــرورش ماهــی و فاضالب های شــهری و صنعتی به 
همراه ســیالب به رودخانه ها و تاالب ها و تخریب های 
اکوسیستمی ناشــی از آن از آثار منفی سیالب ها است. 
افزایش کدورت و بار معلق جریان در هنگام ســیالب 
می تواند مرگ ومیر شــدید آبزیان را در پی داشته باشد. 
به عنوان مثال، از بین رفتن بخش زیادی از اســتخرهای 
پرورش ماهی استان های لرســتان و خوزستان، از آثار 

منفی مهم سیالب های فروردین 1398 بوده است.
 فرســایش خاک و زمین لغزش: ایجاد فرســایش شدید 
خاک در سطح زمین و بســتر رودخانه ها، انتقال حجم 
عظیمی از رسوبات به اراضی پائین دست، تغییر در توازن 
دانه بندی رسوبات، پرشــدن حجم سدها از رسوبات، 
آلودگی آب )مثاًل گل آلود شدن منابع آب شرب ساری 
در اثر ورود حجم زیــادی از ذرات معلق به منابع آب 
منطقه(، تغییرات مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک، 
انتقال و گســترش آلودگی های زمین ســاختاری )مثاًل 
فرســایش و انتقال ســاختارهای زمین شناختی شور یا 
آهکی(، رخــداد زمین لغزش های متعدد به خصوص در 
مناطقی که پوشش های گیاهی و جنگلی از بین رفته اند، 

نمونه هایی از اثرات منفی سیالب ها بر زمین هستند.

آثار مثبت سیالب بر محیط زیست و طبیعت ایران   
چیست؟

سیالب های از جنبه های متعددی برای محیط زیست نعمت 
محسوب می شوند. به عنوان مثال، می توان به افزایش آب در 
دســترس و بهبود وضعیت منابع آب، غنی نمودن و ارتقای 
حاصلخیزی خاک سیالب دشــت ها و اراضی کشاورزی از 
طریق ته نشستی رسوبات حاوی مواد مغذی )به ویژه آهن، 
پتاســیم، مس و فســفر(، رونق اقتصاد محلی )مانند امکان 
صیــد ماهی، قایق رانــی و بهبود فعالیت های گردشــگری 
وابسته به پیکره های آبی(، شستشو و فالشینگ رودخانه ها 
و مسیل ها و احیا رودخانه ها اشاره کرد. همچنین سیالب ها 
فرصت و تجربه ای جدید بــرای بازنگری طرح های جامع 
مدیریت سیل و اســتفاده از اقدامات به روز و فناوری های 
مدرن و نوآوری ها در مدیریت ســیالب و تدقیق حریم و 
بستر رودخانه ها هستند. ســیالب ها می توانند هشداری به 
انســان ها باشند تا از تجاوز به حریم رودخانه ها و تاالب ها 
بپرهیزند و سعی کنند با سیالب ها به عنوان یک پدیده مفید 

طبیعی همزیستی داشته باشند.
آثارمثبتسیالببرمحیطزیستوطبیعتایرانبهطور

خالصهعبارتنداز:
 افزایش آب در دسترس )آبزایی(

 بهبود شــرایط زیستگاهی و جذب پرندگان آبزی و کنار 
آبزی مهاجر و بومی، ایجاد سنگ آب ها و چاالب ها در 
عرصه های طبیعی برای شــرب حیات وحش، کمک به 
تقویت پوشش گیاهان یک ساله و چندساله، افزایش دبی 
آب چشــمه ها در ارتفاعات و در زیستگاه های حیات 

وحش و احیا برخی از این منابع آبی
 آبگیری و افزایش سطح تراز سدهای درگیر سیالب

 بازگشایی مسیل های جریان رودخانه ها به سمت تاالب ها
 کاهش مساحت کانون های گردوخاک

 درس آموخته های سیالب برای مدیریت محیط زیست 
محیط زیست  پایداری  و  تاب آ وری  افزایش  سبب  که 

ایران شود چیست؟
ســیل می تواند یــک فرصت تلقــی گردد تا بــا اصالح 
ســاختارهای چالش برانگیز موجود به ویــژه در زمینه های 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و مدیریت جامع ریســک 
سیالب، تاب آوری کشــور در برابر خطر سیل بهبود یابد. 
مهم ترین درس آموخته ها از سیالب های اخیر شامل اهمیت 
پایش و جمع آوری داده های پایه محیط زیســتی، ضرورت 
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جامع نگری در مدیریت ریســک سیالب، تعیین و رعایت 
حریم اکولوژیک منابع آب، حفظ و احیای تاالب ها، توسعه 
سیستم های حسابداری آب برای حوضه های آبریز کشور، 
حفظ جنگل ها، آبخوان داری، اهمیت علوم زمین، مدیریت 
کاربــری اراضی، بهره برداری از مخازن ســدها با توجه به 
کیفیت آب، بهره گیری از سیســتم های ســنجش از دور و 
سیســتم اطالعات جغرافیایی در کنتــرل کاربری اراضی، 
ضرورت تدوین پیوســت بهداشــتی و محیط زیستی برای 

برنامه های مدیریت سیالب است.

استفاده  ظرفیت  افزایش  برای  ضروری  اصالحات   
کشور از منابع آبی ناشی از سیالب ها چیست؟

در حال حاضر نیاز به رویه های قانونی جدید در راســتای 
مقابلــه؛ مدیریــت و افزایش تــاب آوری محیط زیســت 
رودخانه ای؛ تاالبی؛ جنگلی و رویشگاه های گیاهی در برابر 
وقوع سیالب در کشور وجود دارد و باید در کارگروه های 
مرتبط با شــورای عالی آب؛ شورای عالی محیط زیست؛ و 
دیگر شوراهای عالی مرتبط نسبت به نیازسنجی؛ غربالگری؛ 
آماده ســازی و تدویــن و تصویب قوانیــن؛ آیین نامه های 
اجرایی و دستورالعمل های ملی و محلی در زمینه حفاظت 
منابع آب و خاک؛ پوشش گیاهی و کاربری اراضی و به طور 
کلی تمامی اســناد باالدستی مرتبط با آمایش سرزمین اقدام 
گردد. ضمانت اجرایی ناکافی قوانین و ضعف دستگاه های 
اجرایی مسئول در حفاظت از محیط زیست و اجرای کامل 
مقررات، کارایی قوانین موجود را محدود کرده است و الزم 
اســت در زمینه بودجه، امکانات و اختیارات این دستگاه ها 

بازنگری الزم انجام شود.
مهمتریناصالحاتالزمبرایاســتفادهمناسبازآب

حاصلازسیالببهشرحزیرهستند:
 حفظ حریم و بستر رودخانه ها به منظور بهبود آبگذری و 

افزایش میزان تغذیه منابع آب زیرزمین؛
 بررســی امکان استفاده از روش های سنتی و بومی کنترل 
آب و بهره بــرداری بهینــه از مخازن ذخیــره طبیعی و 
آب بندان های موجود در مناطق با پتانســیل سیل خیزی 

زیاد؛
 احداث ایســتگاه های اندازه گیری جریــان در خروجی 
تاالب هــای مرزی و مســتند کردن ارقــام جریان های 
ورودی و خروجی برای استفاده در مذاکرات مربوط به 

منابع آب مرزی مشترک؛
 لزوم جلب مشــارکت مردم و آگاهی بخشی در خصوص 

کارکرد سازه های حفاظتی و نحوه بهره برداری آن ها در 
محدوده تاالب ها و رودخانه ها؛

 لزوم بازنگری در طراحی و بهره برداری سازه های حفاظتی 
در رودخانه هــا و تاالب ها و ترمیم ســازه های تخریب 
شده در صورت نیاز )دایک مرزی هورالعظیم، مسیرها 
و کانال های تغییریافته در تاالب شادگان و دیواره تاالب 

آبتاف 1 در پلدختر و…(؛
 بررسی مزیت استفاده از گونه های گیاهی و درختی بومی 
کشور در سیالب دشت ها به منظور کنترل سرعت انتقال 

جریان سیل؛
 بازســازی و ترمیم سیالب دشــت ها و مسیرهای قدیمی 
رودخانه ها که تحت تأثیر طرح های توسعه دچار تغییر 
شده است )برای مثال بازسازی و ترمیم پیچ و خم ها و 

قوس های طبیعی رودخانه ها(؛
 لــزوم توجه به قــرق اراضــی محدوده هــای تاالبی و 
سیالب دشت ها برای حفظ پوشش گیاهی و نفوذپذیری 
خاک و جلوگیری از تشدید پخش ریزگردها در شرایط 
پساسیل که بخش عمده ای از پوشش گیاهی از بین رفته 

است؛
 تهیه نقشــه های پتانســیل نفوذپذیری زمین و نقشه های 
پتانســیل فرســایش پذیری و تلفیق این نقشه ها با سایر 
الیه های اطالعاتی از قبیل نقشه شیب و کاربری اراضی. 
وجود این الیه های اطالعاتی در مدیریت سیالب بسیار 
مهم اســت. با استفاده از این اطالعات می توان با هدایت 
آب به مناطق دارای بیشــترین نفوذپذیری، ضمن کنترل 
آثار مخرب ســیالب، بر ظرفیت جذب آب افزود و به 
تغذیه آبخوان ها نیز پرداخت. پستی و بلندی های طبیعی 
در مناطق میانی سیالب دشــت ها می تواند در انحراف و 
ذخیره موقت سیالب ها مورد استفاده قرار گیرند تا ضمن 
رهاسازی تدریجی سیالب به پایین دست و کاهش شدت 

آن، فرصت بیشتری برای مدیریت سیل فراهم شود؛
 اســتفاده از زمین های کشــاورزی برای مهار سیل عالوه 
بر کاهش خســارت به بخش های شهری و صنعتی، به 
حاصلخیزی خاک در اراضی کشاورزی و تغذیه بیشتر 

منابع آب زیرزمینی کمک کند؛
 توجه به رویکرد شهرهای اسفنجی و استفاده از روش های 
توســعه کم اثر برای افزایش میــزان نفوذپذیری آب در 
شــهرها و همچنین احیای روددره هــا و رودخانه های 
شــهری که دچار تخریب یــا تغییر کاربری شــده اند 
می تواند با افزایــش نفوذ پذیری و ذخیره آب و خروج 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
25تابستان 1400



تدریجی سیالب ها، از شدت و خسارت آن ها بکاهد.

 اصالحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط به منظور 
از  از احتمال بروز سیالب ها و خسارات ناشی  کاستن 

آن ها چیست؟
مهم ترین اصالحات الزم به منظور کاستن از احتمال بروز 
ســیالب و خسارات ناشــی از آن عبارتند از: ایجاد مرکز 
آینده نــگاری و آینده پژوهــی با هدف پایــش، پیش بینی، 
پیش آگهی، پیشــگیری، مقابله، مدیریت و کنترل و جبران 
خسارت سیالب ها، تعریف، تدوین، تصویب، به روز سازی 
و رعایــت حریم اکولوژیک، تکمیــل و اصالح مطالعات 
آمایش ســرزمین بر اســاس ارزیابی تــوان اکولوژیک، 
بهبــود کیفیت مطالعــات ارزیابی اثرات زیســت محیطی 
طرح ها، ارزیابی اســتراتژیک )راهبردی( زیست محیطی 

برنامه های مدیریت ریســک سیالب، تعیین پهنه های خطر 
ســیالب و تدوین برنامه های جامع مدیریت سیالب برای 
مناطق پرخطر، انجام مطالعات ظرفیت ســنجی، نیازسنجی 
و پهنه بنــدی عرصه های منابع قرضــه معدنی و مدیریت 
برداشــت شن و ماســه از بســتر رودخانه ها، سامان دهی 
رودخانه ها در محیط های شــهری و تدوین ضوابط تعیین 
و تثبیــت حریم و بســتر آن ها، مدیریت محیط زیســتی 
رودخانه ها و تاالب ها، پاک سازی رودخانه ها و تأسیسات، 
بازنگری ســامانه های مدیریت سیالب شهری، آموزش و 
اطالع رسانی، مشارکت ذی نفعان و ذی مدخالن، بازنگری 
در برنامه ریزی، طراحی و اجرای تأسیسات ارائه خدمات 
شــهری و عمومــی، بازنگری در نحــوه مدیریت مناطق 

حفاظت شده محیط زیست.
برایــناســاس،پنجپیشــنهاداولویــتدارکارگروه

محیطزیستعبارتنداز:

 ضروری اســت بررســی اثرات مثبت و منفی ســیل بر 
محیط زیست طبیعی به ویژه فون و فلور و محیط زیست 

انسانی در دستور کار قرار گیرد.
 ارزیابی استراتژیک خطر ریسک سیل ضروری است.

 خســارت های سیل در کشور ما عمده است اما بر اساس 
برآورد سازمان های جهانی چون اسکاپ، خسارت های 
خشکســالی چندین برابر ســیل در کشــور است. لذا 
بررســی های جامع و تفصیلی ســیل و خشکســالی و 
مدیریت جامع منابــع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
 بازنگــری در طرح هــای ارزیابــی توان محیط زیســت 
)طرح های توســعه شــهری، صنعتی، حفاظت، مرتع و 

آبزی پروری، جنگل کاری و..( پیشنهاد می گردد.
 به منظور پایش برنامه های پیشنهادی توصیه می شود برای 
هر چالش مهم ایران نظیر سیل در یکی از دانشگاه های 
کشــور مرکزی با همکاری سایر دانشگاه ها ایجاد شود 
و تمام حوادث ســیل را زیر نظر داشته باشند و به طور 
ادواری گزارش دهند و مؤثر بودن روش های اجرا شده 

را ارزیابی نماید.
 

 به عنوان آخرین سوال، با توجه به اینکه در عصری 
زندگی می کنیم که مملو از بالیا و آسیب های طبیعی و 
غیرطبیعی غیرقابل پیش بینی است، به نظر شما اگر 
کرونا  فعلی  شرایط  در  هم  آن  سیالب  مانند  اتفاقی 
تکرار شود یافته های حاصل از پژوهش این کارگروه ها 
و مشخصاً کارگروه شما تا چه اندازه بر آمادگی کشور 
تاب آوری  و  کارآمد است؟  بحران  این  با  مقابله  برای 
فعلی  دوران  در  را  بحران هایی  چنین  برابر  در  کشور 
چگونه ارزیابی می کنید و چگونه می توان این تاب آوری 

را در زمینه  تخصصی شما افزایش داد؟
همچنان مسئله ناکافی بودن ضمانت اجرایی قوانین و ضعف 
دســتگاه های اجرایی مســئول در حفاظت از محیط زیست 
و اجــرای کامل مقررات در محدود کــردن کارایی قوانین 
موجود مطرح است و الزم است در زمینه بودجه، امکانات 
و اختیارات این دستگاه ها بازنگری الزم انجام شود. به نظر 
می رسد به همین دلیل، پیشــنهادات ارائه شده، که حاصل 
یافته هــا و پژوهش های هیأت ویژه ســیالب و مشــخصًا 
کارگروه محیط زیســت بود، هنوز اجرایی نشــده است و 
این مســئله در کنار بروز شرایط بحرانی )کرونا( تاب آوری 

کشور را کاهش داده است.

توصیه می شود برای هر چالش 
مهم ایران نظیر سیل در یکی 

از دانشگاه های کشور مرکزی با 
همکاری سایر دانشگاه ها ایجاد 
شود و تمام حوادث سیل را زیر 

نظر داشته باشند
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یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولهبهدانشـگاهتهـراندرسـالهایاخیر،مأموریتتشـکیل
هیـأتویـژهگزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکهپـسازحدودیکسـالفعالیت،بـاارائه
سـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیشاز۷۰گـزارشموضوعیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغهملیآن،روابطعمومیدانشـگاهتهـرانازطریق
سلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیرانکارگروههـایمختلفاینهیـأت،اقدامبه

بازخوانـیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
پنجمیـنمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـدارتباطات،
بـادکتـرمحمدمهدیعزیـزی،رییسکارگروهشهرسـازی،معمـاریومیراثفرهنگـیهیأتویژه
گـزارشملـیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنیناسـتادتمامدانشـکدهشهرسـازیدانشـگاهتهران
اسـتکـهدرایـنمصاحبـهازمهمترینعللوتأثیراتسـیالببرسـکونتگاههایشـهریکشـور

میگوید:

 رییس کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی: 

دلیل عمده بروز خسارت ها در سکونتگاه های 
انسانی، ناسازگار بودن شیوه توسعه و مدیریت 

سکونتگاه ها با حوزه های آبریز است

 به عنوان سوال اول، در مورد فلسفه و لزوم تشکیل 
به طور  و  رییس جمهور  دستور  به  کارگروه ها  این 
را  موردنظر  کارگروه  شکل گیری  ضرورت  مشخص 

توضیح دهید؟
ســیالب های اســفند 1397 و فروردیــن 1398 ایــران و 
آسیب های بسیار زیاد آن را می توان در زمره ی بی سابقه ترین 
پدیده های طبیعی دوران معاصر کشــور دانست؛ اما در کنار 
اقدامات قابل توجه در امدادرســانی و بازســازی های پس 
از آن، تحلیل و ارزیابــی علمی این پدیده در ابعاد مختلف 
می تواند یــک تجربه ذی قیمت را برای کل جامعه و به ویژه 
جامعۀ علمی به دنبال داشــته باشد. شکل گیری هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها در فروردین 1398 از سوی ریاست 
محترم جمهــور برای تحلیل و ارزیابی این پدیده از جهات 
مختلــف، می تواند نقطه عطفی در ایفای نقش جامعۀ علمی 

و دانشگاهی باشد.
در قالــب هیأت ویژه گــزارش ملی ســیالب ها، کارگروه 
شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی، یکی از کارگروه های 

15 گانه تخصصی این هیأت اســت که برای پاسخ گویی به 
تعداد 10 سوال مطرح شده از سوی ریاست محترم جمهور 
برای این کارگروه شکل گرفت. در رابطه با ضرورت تشکیل 
این کارگــروه، به طور خالصه می توان گفت که آنچه باعث 
تبدیل پدیده ی طبیعی، نظیر بارش زیاد، به فاجعه ای انسانی 
و ملی می شــود، ناشی از ناســازگاری مداخالت انسانی با 

فرآیند های طبیعی است.
بنابراین، دیــدگاه تاب آوری ســکونتگاه ها در برابر چنین 
پدیده هایی، رویکردی بوده اســت که کارگروه شهرسازی، 
معمــاری و میراث فرهنگی برای تحلیل این پدیده بســتر 
مطالعه خود قرار داد. خســارت های رویداد سیل فروردین 
1398 بیــش از پیش اهمیت تصمیم گیری های توســعه ای 
متکی بــر دانش روز در مــورد تاب آوری ســکونتگاه ها 
را نشــان می دهد، چرا که بســیاری از تصمیمات اشتباه و 
سهل انگاری ها در حوزه برنامه ریزی از مقیاس آمایش ملی 
تا محلی سبب می شود تا شکل گیری یا تشدید خسارت ها 

ادامه داشته باشد.
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  در کارگروه شما، از چه تخصص هایی بهره گرفته 
شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی با عضویت 
رســمی 10 نفر از اســاتید به عنوان اعضای اصلی و 1 نفر 
به عنوان مشــاور و با صدور حکم توســط ریاست محترم 
هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها آغاز بــه کار کرد. این 
اعضا از دانشگاه های مختلف بودند که عضویت حداقل یک 
نفر از هر یک از دانشگاه های سه استان اصلی سیل زده همراه 
با یک نفر از دانشگاه شــیراز را شامل گردیدند. با توجه با 
ابعاد و حوزه های تخصصی مرتبــط با مأموریت کارگروه، 
متخصصیــن برنامه ریزی شــهری، برنامه ریــزی منطقه ای، 
طراحی شهری، معماری و میراث فرهنگی عضویت داشتند. 
در فراینــد کار نیز اعضــای هیأت علمی و کارشناســان و 
کمیته های فرعی در اســتان های چهارگانه مشارکت داشتند. 
عالوه بر این، در طول فعالیت 6 ماهه کارگروه، ســازمان ها، 
دســتگاه ها، نهادها، مهندسین  مشاور، مســئولین، مدیران و 
کارشناسان در استان ها و نیز در دفتر مرکزی کارگروه، همراه 
بودند. مدیران و کارشناســان دستگاه های فوق الذکر، ضمن 
فراهم کردن بخش عمده ای از داده ها و اطالعات مورد نیاز، 
با حضور در جلســات مداوم کارگروه نیــز با ارائه نظرات 

ارزندۀ خود ارتقای گزارش های کارگروه را فراهم آوردند.
تحلیل و ارزیابی پدیــده در قالب مبانی نظری، چهارچوب 
نظــری و بهره گیری از روش های پژوهــش کمی و کیفی، 
صورت گرفت. در راستای چهارچوب نظری، ضمن استفاده 
از نظریه ها، رویکردها و دیدگاه های مختلف و مرتبط با پدیدۀ 
سیل، رویکرد تاب آوری سکونتگاه های شهری و روستایی 
در برابر ســیل، نظریه ی پایه تحلیل و ارزیابی انتخاب شد. 
با توجه به گســتردگی آثار پدیده، اقــدام به نمونه گیری از 
سکونتگاه های شهری و روستایی استان های سیل زده گردید، 
به گونه ای که نمونه های منتخب پوشــش مناسبی از موضوع 
را داشــته باشند و نتایج و یافته های علمی آن ها قابل  تعمیم 
باشد. قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با پدیدۀ سیل همراه 
با بررســی طرح های توسعۀ شهری و روستایی سکونتگاه ها 
بررسی و تحلیل گردیدند. بازدیدهای میدانی اعضای اصلی 
و کارشناســان کارگروه از استان ها، شــهرها و روستاهای 
منتخب، بخش اصلی و بســیار مؤثــر در ارتقای تحلیل و 

ارزیابی پدیده بود.
 

در  که  یافته هایی  مهم ترین  بفرمایید  کلی  طور  به   
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

کارگروه شهرســازی، معماری و میــراث فرهنگی فارغ از 
چگونگی و شدت رویدادهای بارشی، دالیل بروز و تشدید 
خسارت ها را در نحوه ساخت و توسعه و مدیریت سکونتگاه ها 
در مقیاس های استانی و سکونتگاهی و سازوکارهای مربوط 
به آن ها جســتجو کرده اســت. دانش و دیدگاه تاب آوری 
ســکونتگاه ها به عنوان رویکرد اصلی کارگروه در پاسخ به 
مأموریت محوله و در پاســخ به ســواالت بوده است. دلیل 
عمده بروز خسارت ها در سکونتگاه های انسانی به ناسازگار 
بودن شیوه توسعه و مدیریت سکونتگاه ها با حوزه های آبریز 
مربوط می شــود. کارگروه شهرســازی، معماری و میراث 
فرهنگی در گزارش تفصیلی خود، چگونگی وقوع ســانحه 
و اثرات آن در ســکونتگاه ها در سطوح مختلف را با تمرکز 
بر چهار استان لرستان، گلستان، خوزستان و فارس و سیزده 
ســکونتگاه شهری و روســتایی واقع در این استان ها مورد 
بررسی قرار داد. یافته های حاصل از این مطالعه در پاسخ به 

سواالت ریاست جمهوری آمده است.
 

سواالت  به  پاسخ  در  شما  کارگروه  کلی  طور  به   
طراحی شده توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح 

زیر است به چه نتایج و پاسخ هایی رسید؟
سوالاول:شیوهتوسعهسکونتگاههایشهریوروستایی
ورعایتنکردناســتانداردهایشهرسازیتابآوردر
مقابلســیالب،چگونهبربروزخساراتبهسکونتگاهها

تأثیرگذاشتهاست؟
اصوالً مفهوم تاب آوری در شهرســازی دانشــی نوپا است. 
در ایــن پژوهش، ابتدا فهرســتی از معیارهــای تاب آوری 
سکونتگاهی در برابر سیل استخراج و با توجه به بستر قانونی 
و حقوقی کشــور، سازوکارها تدقیق و تدوین گردیدند. سه 
محور اصلی تاب  آوری ســکونتگاهی مد نظر قرار گرفت، 
شامل: الف( دوری از خطر، ب( کاهش و مدیریت خطر؛ و 

ج( سازگاری با خطر سیل.
برنامه ریزی، طراحی و ســاخت سکونتگاه ها بدون توجه به 
قابلیت های برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شــهری برای 
کاهش خطر سیل مهم ترین مســئله تشخیص داده شد. در 
قالب مکان یابی توسعه های شــهری و روستایی، شیوه ها و 
الگوهای مختلف توسعه سکونتگاه     ها در استان های خسارت 
دیده مورد مطالعه قرار گرفتند. به عنوان نمونه، بارگذاری های 
جدید در محدوده یا حریم شهرها و ساخت وسازها در بستر 
و حریم رودخانه ها مورد بررســی و تحلیــل قرار گرفتند. 
نمونه های این مسئله در کارون در اهواز، خرمرود و کرگانه 
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در شهر خرم آباد، کشکان در شهر معموالن، گرگان رود در 
شهر گنبد و نیز شیراز قابل مشاهده بوده اند.

توســعه سکونتگاه های غیررســمی در پهنه های در معرض 
خطر سیل نیز مشاهده شدند )نمونه محله های افغان آباد در 
شــهر گنبد، کرگانه در شهر خرم آباد، عین دو در شهر اهواز 
و سعدیه در شهر شیراز که در اثر سیالب های اخیر زیر آب 
رفتند(. به دلیل مکان یابی نامناسب شهر جدید شیرین شهر، 
فاز دو شــهر در رویداد اخیر به صورت کامل زیرآب رفت. 
همچنین، مکان یابی جاده های کمربندی و راه آهن در حریم 
شهرها که به دلیل در نظر نگرفتن خطر سیل یا از کار افتادند 
یا سبب بروز یا تشــدید آب گرفتگی شدند )مانند آق قال و 
کمربندی خرامه در شیراز(. عالوه بر این، فرایند برنامه ریزی 
کاربری زمین نیز نقش اساسی در تشدید مسئله داشته است 
)نمونه فرمانداری و مراکز اورژانس و کاربری های حساس 

و خطرساز(.
استقرار روستاهایی که به دالیل مختلف، مانند کمبود زمین 
مناســب برای ساخت وساز و یا تغییر مســیر رودخانه ها و 
مانند آن، در معرض خطر سیل یا زمین لغزش صورت گرفته 
است )برای نمونه، در استان خوزستان 400 روستا در بستر 
رودخانه ساخته شــده اند که از این بین 70 روســتا زیر آب 

رفتند(.
برنامه ریزی سکونتگاه ها بدون توجه به دانش تاب آوری در 
ســکونتگاه ها که تاکید آن بر سازگاری با سیل با استفاده از 
رویکردهای اکولوژیک و مدیریت یکپارچه اســت، باعث 
بروز یا تشدید خسارت شده است. در نظر نگرفتن اقدامات 
اکولوژیک برای ســازگاری با سیل و به جای آن، تمرکز بر 
روی اقدامات سازه ای در سکونتگاه ها بدون ادغامِ برنامه و 

طرح آن ها با برنامه ریزی سکونتگاه، همراه با عدم مرمت و 
مقاوم سازی باعِث قرار دادن مناطق شهری در معرض خطر 
شده اســت )مانند تخریب دیواره های ساحلی در خرم آباد، 
پلدختر و اهواز(. مکان یابی، طراحی، ساخت و اجرای پل ها 
به دلیل در نظر نگرفتن خطر ســیل، بر شکل گیری یا شدت 
یافتن خسارت ها تأثیرگذار بود )شهرهای خرم آباد، پلدختر، 
گنبد، شــهرک سعدی شیراز(. زیرســاخت های شهری نیز 
موضوع دیگری اســت )نمونه عدم اجرا، فرسودگی یا جدا 
نکردن سیستم فاضالب از سیستم هدایت آب های سطحی 
در اهواز(. کانال کشی آبراه ها و نیز سرپوشانده کردن آن ها به 
جای مرمت اکولوژیک آن ها، بخش های از ســکونتگاه ها را 
تبدیل به آسیب پذیرترین مناطق شهری کردند )نمونه مسیر 
دروازه قرآن شهر شیراز، شهرک سعدی شیراز و گمیش تپه 

در گلستان(.

ســوالدوم:عدمرعایتقواعــدوقوانینبرنامهریزی،
طراحیوتوسعهسکونتگاههاچگونهسببآسیبپذیری

درمقابلسیلوبروزخساراتشدهاست؟
ابتدا الزم به ذکر اســت که پاسخ این سوال عمدتاً از دیدگاه 
شهرســازی و معماری است. بررســی عدم رعایت قوانین 
و مقررات در قالب کارگروه مســتقل و تخصصی حقوقی 
می گنجد. در بســیاری از موارد آســیب وارده به شهرها و 
روستاها مربوط به ســازوکارهای خارج از این قلمرو بوده 

است.
در رویداد ســیالبی 98-97 موارد متعددی دیده شده که از 
جنبــه رعایت قوانین و مقررات قابل بررســی بودند. برای 
مثــال، تالقی جاده هــای کمربندی، راه آهــن، رودخانه ها، 
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مســیل ها دیده می شــوند که به دلیل مطالعــات پایه آن ها 
موجبات ایجاد و یا تشــدید خسارت شــده است )نمونه 
کمربندی آق قال که در راستای عمود بر رودخانه های اصلی 
ساخته شده و به دلیل کافی نبودن عرض و مکان کالورت ها، 
سبب تشــدید آب گرفتگی شده است(. همچنین می توان به 
عدم رعایت آیین نامه طرح هندســی راه های ایران مصوب 
1391 و آیین نامــه طراحی راه های شــهری ایران مصوب 
1374 در طراحی و ساخت پل ها و آب گرفتگی آن ها اشاره 
کرد )نمونه تراز پل ها با توجه به تراز سیل در شهر خرم آباد(.

تداخل مســئولیت ها و روشــن نبودن مرز آن ها مسئله مهم 
و قابل بررســی اســت. برای مثال، از یک ســو، مطالعه و 
برنامه ریزی و ســاخت زیرساخت های کنترل سیل بر عهده 
وزارت نیرو اســت و از ســوی دیگر، طبق بند 14 ماده 55 
قانون شهرداری، حفظ جان و مال مردم از خطرات و اتخاذ 
تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شــهر از خطر ســیل بر 
عهده شهرداری است. در روستاها این وظیفه به استناد مواد 
10 و 18 آیین نامــه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی 
روســتایی، لحاظ نمودن اقدامات حفاظتــی در زمان تهیه 

طرح های هادی روستایی به عهده بنیاد مسکن است.
مورد مهم دیگر مربوط به عدم رسیدگی، ترمیم، نگهداری و 
مقاوم سازی سازه های حفاظتی داخل محدوده و حریم شهر 
می شود. مسئولیت اقدامات سازه ای مدیریت سیل با وزارت 
نیرو بوده و در داخل محدوده شــهر با مجوز این وزارتخانه 
صــورت می گیــرد. از نمونه مصداق ها می تــوان به دیواره 
ساخته شده در شمال شــرقی شهر پلدختر و دیواره محافظ 
غرب بســتر کشکان رود، دیواره محافظ رودخانه کرگانه در 
خرم آباد، شکســته شدن کانال چمران در استان خوزستان و 
حرکت ســیالب به طرف شهر اهواز و آسیب دیدگی محله 

عین دو شد.
عدم اجرای طرح های توســعه استانی و شــهری در مورد 
فاضالب شهری و هدایت آب های سطحی نیز مثال دیگری 
از مصداق های این ســوال اســت. به موجب قانون تأسیس 
شرکت های آب و فاضالب )1371(، جمع آوری و انتقال و 
تصفیه فاضالب شــهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای 
هر اســتان بر عهده شــرکت آب و فاضالب استان زیر نظر 
وزارت نیرو اســت. به دلیل جدا نکردن شبکه فاضالب از 
شــبکه هدایت آب های ســطحی، پس  زدگی فاضالب در 
هنگام رویدادهای بارشــی شهرها را آسیب پذیر کرده است 
)در شهرهای اهواز، دزفول، شیراز، گمیش تپه، گنبد، آق قال 

و مانند آن(.

در قالب طرح های عمرانی و طبق قانون نظام فنی و اجرایی 
کشور )1385(، تاکید بر کاهش آسیب پذیری طرح ها با هدف 
افزایــش ایمنی به عنوان یک اصل مطرح بوده و طبق قانون 
اصول نحوه اجرای نظام فنــی و اجرایی طرح های عمرانی 
کشــور )1375(، انجام مطالعات و توجیــه فنی، اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیســتی جزو اقدامــات پایه ای برای این 
طرح ها مطرح شده است. عدم توجه به این دو مهم در بروز 
و تشدید خســارت ها در رویدادهای سیالبی سال 97-98 
نقش داشته است )نمونه زیرگذر های مصوب کمیته داخلی 
حمل ونقل ترافیک در شهر خرم آباد، تغییر کاربری از مسیل 

به معبر و مسدود کردن مسیل طبیعی در شیراز(.

سوالسوم:عمدهترینتخلفاتصورتگرفتهدرتوسعه
سکونتگاههاکهسببتشدیدخساراتشدهاستچیست

وتحتتأثیرچهسازوکارهاییرخدادهاست؟
به طور کلی می توان گفت که از دیدگاه این کارگروه، بخش 
عمده آسیب ها و بروز خسارت ها بیشتر به دلیل خأل قانونی، 
ابهامات قوانین یا عدم کفایت قوانین مربوطه شکل گرفته اند. 
همچنین، شناســایی مــوارد عدم رعایت قواعــد و قوانین 
برنامه ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه ها مسئله ای است که 
به دلیل هم پوشانی و بعضاً عدم هماهنگی الیه های مختلف 
قوانین و نیز بین نهادها و بخش های مرتبط بســیار پیچیده 
است. با این حال، موارد عمده عدم رعایت قواعد و قوانین 
که سبب آسیب پذیری سکونتگاه ها شده اند و ساز و کارهایی 

که موجب بروز این موارد شده اند ارائه می شود.
۱-تغییرکاربری

تغییر کاربری در بســتر یا حریم آبراه ها یا نواحی باالدست 
از مهم ترین موارد تخلف به شــمار می رود. در غالب موارد 
سازوکارهای بروز چنین مواردی به اولویت دادن تصمیمات 
محلی و اولویت دادن به مســائلی مانند روان سازی ترافیک 
بر ایمنی شــهروندان و یا تغییر کاربری آبراه ها به معبر بوده 
است )نظیر تغییر کاربری مسیل محدوده دروازه قرآن شیراز 

به معبر(.
۲-ساختوسازدربستروحریمآبراهها

از یک سو، شــهرداری ها خواستار مدیریت واحد محدوده 
شهرها هستند و از ســوی دیگر، وزارت نیرو که مسئولیت 
قانونی مدیریت بســتر و حریم آبراه هــا را دارد، در چرخه 
مدیریت شهری جایگاه روشنی ندارد. یکی از مداخالت که 
موجب تشدید خســارت ها در سکونتگاه ها شد سرپوشیده 
کردن مســیل ها یا آبراه ها بوده است )نمونه سرپوش کردن 
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مســیل شهرک ســعدی در دهه 70 و پوشــاندن بخشی از 
رودخانه در شــهر گمیش تپه گلســتان توسط شهرداری و 
احداث کاربری های تفریحی و گردشگری در بستر و حریم 

رودخانه کارون(.
۳-عدمرســیدگیبهآبراههایداخلمحدودهوحریم

سکونتگاهها
طبق بنــد 2 ماده 55 قانون شــهرداری وظیفــه نگهداری، 
الیروبــی و حصول اطمینــان از نبودن نخالــه و زباله در 
رودخانــه، انهار، مســیل ها و کانال ها در محدوده شــهر بر 
عهده شهرداری اســت. بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، 
نگهداری و الیروبی رودخانه ها، انهار و مســیل ها در خارج 
از محدوده های شــهری وظیفه وزارت نیرو است. بر اساس 
مطالعه کارگروه، الیروبی به صورت برنامه ریزی شــده نه در 
محدوده شــهرها و نه در بیرون شــهرهای در معرض سیل 
انجام نشــده است )نمونه ها در شهرهای خرم آباد و پلدختر 
الیروبی کشکان رود، خرم رود و کرگانه در استان لرستان و 
تأخیر در الیروبی ها در آق قال در اســتان گلستان، رودخانه 

کرخه در خوزستان و حوضه دروازه قرآن شیراز(.

سوالچهارم:عملکردشهرداریهاودهداریهایمناطق
شهریوروستاییسیلزدهچگونهسببتشدیدخسارات

سیلشدهاست؟
پیش از پاســخ به این سوال، الزم به ذکر است که کارگروه 
حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها ورود تخصصی 
به مباحث حقوقی داشــته است. همچنین، بررسی عملکرد 
شــهرداری ها نمی تواند به صورت یکســان و بدون در نظر 
گرفتن تفاوت های زیاد آن ها در ظرفیت های مالی، انسانی و 
دانش تخصصی در شهرهای بزرگ و کوچک صورت گیرد.
از جمله عملکرد شهرداری می توان به ضرورت داشتن مجوز 
برای مداخالت در بســتر و حریم آبراه هــا از وزارت نیرو 
اشــاره کرد. در بستر و حریم آبراه ها، شــهرداری ها قبل از 
احداث هرگونه تأسیسات و ساختمان موظف به اخذ مجوز 
از وزارت نیرو هستند. بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ، 
شــهرداری ها می توانند از عملیات ساختمانی ساختمان های 
بدون پروانه جلوگیری کنند؛ اما ساخت وسازهای مشاهده شده 
در بسیاری از شهرها بیش از اینکه نشانگر عملکرد ضعیف 
شهرداری در نظارت برای جلوگیری از ساخت وساز باشد، 
زاییده نقایص اجرایی شــدن این قانون است؛ ساخت وساز 
غیر مجاز تخلف محســوب شده )و نه جرم( و تخریب آن 
)به خصوص ورود به زمین محصور( نیازمند صدور حکم از 

مراجع قضایی است.
برنامه ریزی برای ایمن ســازی مراکــز جمعیتی با همکاری 
ســازمان آب منطقه ای از جمله وظایف شهرداری هاست که 
می تواند در طرح های جامع شهری یا طرح های جامع سیل 
شهری نیز لحاظ شود. نظارت بر این مهم برعهده شهرداری 
در کنار ســایر نهادها بوده است. بررسی مواردی مانند پل ها 
در شهرهای مورد مطالعه نشان می دهد که کارایی خود را از 
دست داده و بعضاً باعث تشدید آب گرفتگی در بافت شهری 
شــده اند. همچنین، ناکافی بودن اقدامات در زمینه تنظیف و 
نگاهداری انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضالب مسئله 
دیگر تشــخیص داده می شود. عدم رســیدگی به این گونه 
مسائل، بر شــدت آب گرفتگی و آسیب های وارده به بافت 
شــهری اطراف تأثیر می گذارند. ذیل این وظیفه انجام اقدام 
مناســب برای رفع مشکالت در سیســتم هدایت آب های 

سطحی؛ نظارت بر وضعیت آب گرفتگی معابر و جمع آوری 
و هدایت آب های ســطحی در سطح شهر و هماهنگی امور 
جمع آوری و هدایت آب های سطحی با طرح های تفصیلی و 
جامع؛ نظارت مستمر بر عملکرد ناظرین و مدیران پروژه های 
مرتبط با جمع آوری و هدایت آب های سطحی نیز محسوب 
می شود که در بســیاری از مکان های بررسی شده همراه با 

نقصان های زیادی بوده و بر شدت خسارات افزوده است.
در روســتاها نیز بر اســاس ماده 3 قانون تعاریف محدوده 
و حریم شــهر و روســتا و نحوه تعیین آن ها طبق سازوکار 
مقرر در بند 11 الحاقی ماده 69 قانون تشکیالت، وظایف و 
انتخابات شوراها، مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت 
بر ساخت وساز، دهیاری مربوطه بوده و تخلفات ساختمانی 
در کمیســیون ماده 99 قانون شــهرداری بــا ترکیب مقرر 

رسیدگی می شود.

برنامه ریزی برای ایمن سازی 
مراکز جمعیتی با همکاری سازمان 

آب منطقه ای از جمله وظایف 
شهرداری هاست که می تواند در 

طرح های جامع شهری یا طرح های 
جامع سیل شهری نیز لحاظ شود. 

نظارت بر این مهم برعهده شهرداری 
در کنار سایر نهادها بوده است
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ســوالپنجم:درسآموختههایســیالببــراینظام
برنامهریزی،طراحیوتوســعهسکونتگاههایشهریو

روستاییایرانچیست؟
چکیده درس آموخته های مطالعه و تحلیل علمی این پدیده 

از دیدگاه شهرسازی و معماری به شرح ذیل بوده اند.
۱-درسآموختههــادرزمینهرویکردهــایکلینظام

برنامهریزیوتوسعهسکونتگاهها
نتایج پژوهش نشــان دهنده تســلط گفتمــان حول محور 
اقدامات ســازه ای بوده اســت. این باور راسخ به اقدامات 
ســازه ای، باعث عدم توجه به سایر روش های غیر سازه ای 
و اکولوژیک کاهش خطر سیل شــده است. برای مثال، از 
ســدها به عنوان دفاع مستحکم در برابر سیل و یا استفاده از 
سیل بندها، دایک ها، دیواره ها و کانال ها یاد می شود. همچنین، 
نگاه خطی به رودخانه ها غفلت دیگر تشخیص داده شد که 
می توان آن را در قالب اعداد برای حریم های کمی و حریم 
دید، نگاهی که حاکی از درک نادرست به رودخانه و سیل 
است. نمی توان رودخانه ها را یک پدیده خطی فرض کرد. 
این امر به ویژه در دشــت های آبرفتی خوزستان و گلستان 
به وضوح به چشــم می آید. اقدامات هیدرولوژیک شهری 
بر پایه خروج هر چه ســریع تر رواناب ها از طریق کانالیزه 
کردن رودها و مســیل ها و سرپوشــانده کردن آن ها شکل 

گرفته است.
۲-درسآموختههابراینظامبرنامهریزیوتوســعهدر

سطحاستان
در قالب تحلیل طرح های جامع ناحیه )شرح خدمات تیپ 
19(، مشــخص شد که در این شــرح خدمات عرصه کمی 
برای هم پیوندی با طرح های ناحیه ای یا منطقه ای مدیریت 

رودخانه و سیل دیده شده است. مسئله سیل تنها در بخش 
مطالعــات جغرافیایی– اقلیمی دیده شــده و صورت بندی 
اسناد تولید شده نشان دهنده یک نگاه غیرعلمی به سیل است 
که آن را زاده رویدادهای طبیعی و نه نتیجه شــیوه نامناسب 
توســعه می داند )نمونه برنامه ریزی سیالب دشــت ها بدون 
ادغام در برنامه منطقه بندی کاربری اراضی طرح های جامع 

ناحیه(.
۳-درسآموختههــابــراینظامقوانینوتشــکیالت

برنامهریزیومدیریتسیلدرسطحسکونتگاه
تحلیل رویداد سیالب های سال 98-97 نشانگر ضعف های 
جــدی در قوانیــن ناظر بر مدیریت ســیل از یک ســو و 
برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه ها از سوی دیگر و در نتیجه 
هم پوشانی و خأل در وظایف نهادهای ناظر بر مدیریت سیل 
و آبراه ها در سکونتگاه ها بوده  است. در نظام تشکیالتی ناظر 
بر مسئله سیل، تهیه و تصویب نقشه های ریزپهنه بندی سیل 
در مقیاس مناسب برای مداخالت سکونتگاهی، برنامه ریزی 
یکپارچه اقدامات ســازه ای و غیرسازه ای )مانند برنامه ریزی 

شهری( به روشنی تعیین نشده اند.
۴-درسآموختههابرایرویههــایمدیریتی-اجرایی

سکونتگاهها
معموالً در طرح های موضعی شهری، اثرات تغییرات کاربری 
و تراکم در تشدید آسیب پذیری پروژه ها در برابر سیل مورد 
توجه جدی قرار نمی گیرند. طراحی و اجرای شــبکه های 
تأسیســات شهری و عدم جداســازی آن ها و عدم توجه به 
توسعه ســکونتگاه ها نمونه دیگر این مسئله است. تعلل در 
بازرسی ساخت وســاز در حریم رودخانه ها، عدم رسیدگی 
و پاک سازی بســتر آبراه ها و نیز عدم ترمیم و مقاوم سازی 
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سازه های حفاظتی توسط شهرداری ها سبب تشدید سیالب 
شــده اند که مربوط به رویه های مدیریتی در شــهرداری ها 
می شــود. در قوانین و رویه های مدیریتی ســکونتگاهی به 
استفاده از ظرفیت مشــارکت مردمی در ارتقای تاب آوری 
سکونتگاه ها توجه ناچیزی شده است، حال آنکه در رویداد 
سیالبی اخیر مردم نقش پررنگی در کاهش آسیب ها داشتند.
۵-درسآموختههــادرزمینهآموزشوتوســعهدانش

شهرسازیتابآوردربرابرسیل
بررســی های میدانی، بررسی طرح های توســعه و عمران 
شــهری و روســتایی و تصمیم گیری ها در سطوح مختلف 
همگی نشان گر ضعف های جدی در زمینه دانش تاب آوری 
شــهری در بدنه حرفــه ای بخش خصوصــی و ادارات و 

نهادهای دولتی و شهرداری ها بود.

سوالششــم:افزایشتابآوریسکونتگاههایشهریو
روستاییدرمقابلســیالب،مستلزمچهاصالحاتیدر
قوانین،رویههایاداری،جلوگیریازتخلفاتواقدامات

مدیریتیاست؟
با توجه به رویکــرد کلی کارگروه مبتنــی بر تاب آوری و 
سازگاری با ســیل، اصالحات در زمینه های ذیل به اختصار 

قابل ارائه هستند:
ضرورت تغییــر نگرش و گفتمان و رفع کاســتی های   .1
اندیشه ای شــامل درک خطی از رفتار رودخانه و اتکاء 
بیش از حد به اقدامات ســازه ای و نگاه »کنترل و مهار« 
ســیل و آب در مقیاس شــهرها )نظیر مسائل مرتبط با 
کانال کشــی رودها و مسیل ها و سرپوشانده کردن آن ها، 
تمرکز بر مرمت آبراه هــای دائم یا فصلی، اولویت دهی 
بــه پروژه های فاضــالب شــهری، نگاه متفــاوت به 

سکونتگاه های غیررسمی واقع در حریم رودها(.
ایجاد ســازوکار مناســب قانونی برای همــکاری بین   .2
بخشــی در مدیریت یکپارچه آب و سیل در قالب نظام 
تشکیالتی )ضرورت ادغام مطالعات و طرح های مربوط 
به سیل و پیشنهاد های طرح های جامع راهبردها، اهداف 

و سیاست ها و طرح های موضعی و موضوعی(.
3. بازبینی شــرح خدمات طرح های توسعه در مقیاس های 
مختلف توسعه ملی، توسعه شهری، منطقه ای و روستایی 
)تیپ های 12 و 19 و طرح های هادی روستایی( از منظر 

ادغام با طرح های جامع رودخانه و حوضه های آبریز.
4. تهیه نقشــه های ریزپهنه بندی ســیل در طرح های جامع 
و تفصیلــی و تعییــن نهاد تهیه کننــده و تصویب کننده 

ریزپهنه بندی ســیل در شهرها و روستاها با مقیاس قابل 
استفاده در برنامه ریزی فضایی و مداخالت شهری و رفع 

خألهای قانونی مرتبط.
5. تبیین قانونی مســئولیت برنامه ریــزی، اجرا و نگهداری 
اقدامات ســاز ه ای در حریم و محدوده ســکونتگاه های 

شهری و روستایی.
6. رفع خأل در مقررات ســاختمانی مرتبط با کاهش خطر 
ســیل، ارائه اســتانداردهای حداقلی برای دادن مجوز 
ســاخت در هر پهنه، اقدامات ارتقا و تعمیر ساختمان ها 
برای حفاظت در برابر سیل، تهیه دستورالعمل و ضوابط 
طراحی در جهت مدیریت یکپارچه آب در سکونتگاه ها، 
بازبینی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به طراحی 

راه ها و بازرسی و پاک سازی بستر آبراه ها.
7. آموزش و توســعه دانش تاب آوری سکونتگاه ها در برابر 
ســیل )بازنگــری دروس تخصصی رشــته های مرتبط 
دانشــگاهی در زمینه تاب آوری ســکونتگاه ها، آموزش 
حرفه مندان مرتبط، آموزش کارکنان صف و ستاد نهادهای 
مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت سکونتگاه های انسانی، 
آموزش و مشــارکت مردمی و تأســیس نهاد پژوهشی 

مرتبط با سکونتگاه ها، سیل و مدیریت یکپارچه آب(.
 

سوالهفتم:سیالبچگونهوبهچهمیزانمیراثفرهنگی
رادرمعرضخسارتقراردادهاست؟

نوع خسارات وارده به میراث فرهنگی در اثر سیل فروردین 
1398 در قالب ســه دســته عمده قابل طبقه بندی است که 
شــامل آب شســتگی، آب گرفتگی و آب بردگی می شوند. 
عوامل آســیب های وارده به میراث فرهنگی را می توان در 

موارد ذیل خالصه کرد:
عاملاول مربــوط به مداخالت نســنجیده و با تأخیر در 
میراث فرهنگی اســت که باعث می گردد تا میزان خسارات 
افزایش یابد. بسیاری از محوطه های تاریخی در حال کاوش 
فاقد تمهیدات الزم در برابر بارندگی شــدید و آب گرفتگی 
هستند. برای مثال، می توان به آسیب های قلعه فلک االفالک 
در خرم آباد اشاره کرد که با تخریب و تسطیح دامنه های تپه 
برای گشایش معابر شــهری و یا احداث پارکینگ، موجب 

ناپایداری و رانش خاک شده است.
عاملدوم، عدم توجه به دفع آب های ســطحی ناشــی از 
بارندگــی در میراث فرهنگی اســت )نمونــه آب گرفتگی 
بخش هایی از محوطه میراث جهانی چغازنبیل در خوزستان 

و فرسایش خاک در این محوطه(.
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عاملســوم، عدم مرمت به موقع آثار پیش از ســیل است 
که در خســارت دیدن میراث فرهنگی در جریان سیل نقش 

داشته است )نمونه پل های تاریخی لرستان(.
عاملچهارم به تضاد بین توســعه های معاصر و عملکرد 
آثار میراثی مرتبط است. توسعه های شهری و روستایی گاه 
جغرافیای خــرد اطراف آثار را چنان تغییر داده اند که باعث 
افزایش خسارات در هنگام سیل شدند )نمونه کشیده شدن 

جاده ارتباطی بین شهری از زیر پایه های پلدختر(.

ســوالهشــتم:تابآوریمیراثفرهنگیدرمعرض
سیالبچهمیزانبودهاست؟

پژوهش نشــان داد که آثار ثبت جهانی شده و آثاری که از 
لحاظ گردشــگری و تاریخی-اقتصادی از اهمیت باالتری 
برخوردارند، تاب آوری بیشــتری در برابر سیالب داشته اند 
)نمونه های چغازنبیل و سازه های آبی شوشتر در خوزستان، 
گنبد قابوس در شــهر گنبد(. یک دلیل این امر می تواند به 
طراحی و مکان یابی اولیه مناسب بازگردد. همچنین می توان 
به قلعه فلک االفالک در لرستان اشاره کرد، اگرچه صدماتی 

از سیل اخیر متوجه آن شد.
پل های تاریخی در لرستان، خوزستان و گلستان نشان دادند 
کــه چگونه طراحی و مکان یابی صحیح و توجه به بســتر 
در زمان ســاخت پل بعد از قرن ها ضامــن صیانت از این 
ســازه های باارزش شده است. با آنکه به بعضی از پایه ها و 
قوس های این پل ها صدماتی وارد شــد، اما عمومًا با توجه 
به خصوصیات طراحی و مکان یابی آن ها در برابر سیالب، 
عملکردی مناســب نشان دادند. آســیب های وارده را نیز 
می توان به عدم مرمت مناســب و مداوم در ســال های قبل 
و تأثیر تغییرات متاخر بســتر طبیعی و مصنوع آن ها مربوط 
دانست )پل های تاریخی کشکان، کلهر، الیگودرز و افرینه، 

در لرستان، پل باستانی دزفول و پل تاریخی آق قال(.

سوالنهم:درسآموختههایسازههایتاریخیوفرهنگی
وشهرسازیایرانی-اسالمیبرایافزایشتابآوریدر

برابرسیالبچیست؟
مطالعــات نشــان می دهد که پیشــینیان مــا درک کامل و 
جامعــی در زمینه مکان یابی، طراحی و ســاخت شــهرها، 
ساختمان ها و ســازه ها در ارتباط با موضوع سیل داشته اند. 
این درس آموخته ها را در چند دسته کلی می توان به صورت 

زیر خالصه نمود:
لزومبرنامهریزیبرمبنایدانشســرزمینیوبلندمدت

بهجایتمرکزکوتاهمدتبررویموضعیمحدود:
مکان یابی و ســاخت آثار میراث فرهنگی نشان می دهد که 
طراحی آن هــا در چهارچوب نگاهی فراتــر و در مقیاس 
آمایــش منطقه ای بوده و کاماًل به فرآیندهای طبیعی و تأثیر 
آن ها بر جغرافیای محل در مقیاس های خرد تا کالن آگاهی 
داشــته اند. در زمینه سیل و اولین نمود این دانش، آگاهی از 
رفتار رودخانه ها بوده اســت. پیشینیان می دانسته اند که باید 
از زمین های مسطح سیل گیر درون قوس رودخانه ها پرهیز 
کنند )نمونه شــهر پلدختر(. در گنبد کاووس، سیل دقیقًا تا 
مرز هسته تاریخی این شهر نفوذ می کند و پیش تر نمی رود. 

تجربه زیسته مردم و هماهنگی آن ها با طبیعت.
طراحیجزئیاتمعماریدرساختوســازهاباتوجهبه

مخاطراتطبیعی:
جزئیــات طراحی معماری میراث فرهنگی به جای مانده از 
گذشته در بســیاری از موارد در انطباق با نیازهای محیطی 
و مخاطرات طبیعی شــکل گرفته بوده اند. برای مثال، پایه 
پل های تاریخی به نحوی طراحی می شــدند که بیشــترین 
مقاومت را در برابر جریان شدید آب داشته باشند و از طرف 
دیگر کمترین رســوب گذاری را ایجاد کنند. در خصوص 
واحدهای مســکونی نیز چنین تمهیداتی مشهود است. در 
ناحیه گلســتان، خانه های بومی بر روی ســکویی باالتر از 
زمین قرار داشتند، زیر این سکو باز بوده اند تا امکان جریان 
آب در هنگام ســیل از زیر ســاختمان وجود داشته باشد. 
همین  طور خانه های حصیری ســنتی تاالب های خوزستان 
را می توان نام برد که نه تنها در هنگام آب گرفتگِی تاالب ها 
مغروق نمی شدند، بلکه به راحتی قابل ساخت مجدد بودند.

سوالدهم:اصالحاتضروریبرایافزایشتابآوری
سکونتگاههاوسایرتأسیساتدرمقابلسیالببراساس
درسآموختههایناشــیازارزیابیمیراثفرهنگیو

بافتهایتاریخیدرمعرضسیالبچیست؟
بر اساس درس آموخته های ارائه شده و با توجه به مطالعات 
مستندسازی و تحلیل های انجام شده، اصالحات ضروری 
نه گانه ذیل پیشــنهاد می شود. این اصالحات را می توان در 

سه سطح متفاوت دسته بندی کرد.
ســطحیک:تغییرنگرش:لزوماتخاذدیدگاهآمایشــی
دربرنامهریزیحفاظــتازبافتهایتاریخیومیراث

فرهنگی:
تحلیل تاب آوری بافت ها و میراث معماری تاریخی نشــان 
می دهد که در مکان یابی و ساخت آثار، مالحظات محیطی 
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در مقیاس هــای فراتر از مقیاس خــرد محلی در محدوده 
پیرامونی موردنظر بوده اســت. دوری گزینی از طرح های 
توســعه ای و حفاظت میراثی متکی بر محاسبات میانگینی 
به جای محاسبات حداقلی و حداکثری از ضرورت ها است. 
با توجه به تجربه کسب شده، ضروری است به ظرفیت های 
فرهنگــی و اجتماعی در مقابله با مخاطرات طبیعی با تاکید 
بر افزایش ســهم مردم در برنامه ریزی، اقدامات اجرایی و 

محافظت از میراث فرهنگی اتکا بیشتر کرد.
ســطحدو:برنامهریزی:تدوینواعمالاستراتژیجامع

محافظتدربرابربالیایطبیعیوانسانساخت:
یکــی از مهم ترین عوامل در حفاظــت از میراث فرهنگی، 
بافت های تاریخی و دیگر ســکونتگاه های انسانی می تواند 
تهیه اســتراتژی های جامع محافظت در برابر سیالب باشد، 
شامل کاهش خطر، افزایش مقاومت در برابر سیل، افزایش 
هشــدار و شناســایی زودهنگام ســیل و برنامه ریزی. این 
استراتژی ها می توانند شامل تدوین برنامه های تخصصی و 
کوچک مقیاس محلی نیز باشند. با توجه به تغییرات اقلیمی، 
مخاطرات طبیعی به ویژه سیل با شدت بیشتر و تناوب باالتر 

اتفاق خواهند افتاد.
سطحسه:سیاستهاواقدامات:اتخاذترکیبیازاقدامات

سازهایوغیرسازهایدرحفاظتازمیراثفرهنگی:
رویکرد سازه ای، رویکردی انعطاف ناپذیر و مطلق گرا است، 
در حالی که اقدامات غیر ســازه ای در رابطه با حرایم آثار 
میراثی و بافت های با ارزش تاریخی، می تواند تأثیر بسیاری 
در افزایش تاب آوری اثر و مکمل رویکرد فناوری محور و 
سازه ای باشد. پایش، مراقبت و نگهداری از شرایط طبیعی 
محوطه های اســتقرار آثار، شهرها و روســتاهای تاریخی 
نیز ضروری است. ایجاد شــبکه ای از متخصصان، فعالین، 
مؤسســات پژوهشی، دانشگاهیان در رشــته های مرتبط با 
حفاظت آثار و بافت های تاریخی در کشــور و در ســطح 
بین المللی می تواند باعث تقویت سازگاری میراث فرهنگی 

در برابر سوانح طبیعی پیش و پس از حدوث آن ها گردد.
 

 توجه به اینکه در عصری زندگی می کنیم که مملو 
قابل  غیر  طبیعی  غیر  و  طبیعی  آسیب های  و  بالیا  از 
پیش بینی است، به نظر شما اگر اتفاقی مانند سیالب 
یافته های  تکرار شود  کرونا  فعلی  در شرایط  هم  آن 
حاصل از پژوهش این کارگروه ها و مشخصاً کارگروه 
شما تا چه اندازه بر آمادگی کشور برای مقابله با این 
بحران کارآمد است؟ و تاب آوری کشور در برابر چنین 

بحران های طبیعی را در دوران فعلی چگونه ارزیابی 
می کنید و چگونه می توان این تاب آوری را در زمینه 

تخصصی شما افزایش داد؟
دانش روز شهرســازی تاب آور و تجارب سایر کشورها در 
زمینه قانون گذاری در ســطوح مختلف و نظام برنامه ریزی، 
طراحی و مدیریت ســکونتگاه ها بــرای ارتقای تاب آوری 
سکونتگاه ها در برابر سیل بوده که می تواند برای سایر سوانح 
نیز به کار گرفته شــوند. از دیدگاه تاب آوری سکونتگاه ها، 
آنچه باعث تبدیل پدیده های طبیعی به فاجعه های انســانی 
و ملی می شــود، ناشی از هم نشینی ناســازگار و نامتناسب 
مداخالت انســانی با فرآیند های طبیعی اســت. بسیاری از 
کاستی ها در نظام برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی، 
تصمیمات اشتباه و سهل انگاری ها در حوزه برنامه ریزی از 
مقیــاس آمایش ملی تا محلــی در مناطقی که با مخاطرات 

طبیعی از جمله ســیل روبرو بوده اند، سبب شده است تا با 
شکل گیری یا تشدید خسارات روبرو شویم.

چهار دســته از علل و عواملی که در شکل گیری یا تشدید 
خســارت ها در ســکونتگاه های شهری و روســتایی مؤثر 

هستند:
۱.نارساییوکاستیاندیشهایدرنظاممدیریتسوانح

طبیعیوتوسعهسکونتگاهها
پیگیری زنجیره علل و عوامل مســتقیم مؤثر بر شکل گیری 
رویدادهای طبیعی، نظیر سیالب ها، نشان داد که در بسیاری 
از موارد، نارســایی ها و کاســتی های اندیشــه ای در نظام 
مدیریت این رویدادها از یک ســو و نظام توسعه از مقیاس 
آمایش سرزمینی و منطقه ای تا سکونتگاه ها از سوی دیگر، 
در شــکل گیری و یا شدت گرفتن خســارت ها مؤثر بوده 

است.
شــناخت زنجیره علل و عوامل وقوع و تشــدید آثار منفی 

از دیدگاه تاب آوری 
سکونتگاه ها، آنچه باعث تبدیل 
پدیده های طبیعی به فاجعه های 
انسانی و ملی می شود، ناشی از 
هم نشینی ناسازگار و نامتناسب 
مداخالت انسانی با فرآیند های 

طبیعی است
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این رویدادها، نشــان دهنده تســلط گفتمــان موجود بوده 
که عمدتًا حول محور اقدامات ســازه ای بوده اســت. این 
گفتمان در سیاســت ها و اسناد توســعه از منطقه تا شهرها 
و روســتاها به صورت تاکید بر استفاده ازاین گونه اقدامات 
است. این باور راســخ به اقدامات سازه ای و تأکید زیاد بر 
ایجاد »ایمنی« توســط اقدامات سازه ای جدا از بحث بر سر 
تأثیرات مخرب زیست محیطی بلندمدت خود، این واقعیت 
را نادیده می گیرد که این ســازه ها قلمرو تحت »حفاظت« 

خود را در وضعیت های مختلف محافظت می کنند.
۲.کاستیهایبرنامهریزیشهریومنطقهای

برنامه هــا و طرح هــای مقیاس منطقه ای بایــد در تطابق با 
عوامل و شــرایط پدیده هــا و رویدادها باشــند. اولویت 
بخشــیدن به توســعه اقتصادی نباید به بهای مغفول ماندن 
توسعه پایدار و اهمیت دادن به حفاظت از محیط زیست در 
اسناد توسعه های شهری و منطقه ای باشد. مکان یابی شهرها 
و توسعه های جدید یا جهت گیری توسعه شهرها به گونه ای 
باشــند که باعث وارد شــدن خســارات رویدادها به این 
سکونتگاه ها شــوند. مکان یابی، طراحی، ساخت و اجرای 
تأسیســات و زیرســاخت ها، نظیر راه ها و پل ها سازگار با 
خطرات پدیده ها و رویدادها باشــد. برنامه ریزی یکپارچه 
زیرســاخت ها با نظــام ســکونتگاه ها و فعالیت ها پنجم از 
ضرورت ها است از جمله می توان به سازگاری سیستم های 
فاضالب و سیستم هدایت آب های سطحی با کاربری های 
سکونت و فعالیت اشاره کرد. از نمونه تبعات چنین غفلت ها 
می توان به آب گرفتگی ها و پس زدگی فاضالب اشاره کرد.
۳.کاســتیهاوخألهــادرنظامقوانینوتشــکیالت

برنامهریزیومدیریتدرسطحسکونتگاه
تحلیل های مرتبط با ســیالب ها نشــان دهنده کاستی ها در 
قوانین، ضوابط و سازوکارهای تصمیم گیری در نظام توسعه 
شهری و مدیریت پدیده هایی نظیر سیالب ها است. مهم ترین 
این کاســتی ها که در شکل گیری یا تشدید خسارت ها مؤثر 

بودند عبارتند از:
یکم،در شرح خدمات انجام طرح های جامع ناحیه )قرارداد 
و شــرح خدمات تیپ 19(، عرصه کمی برای هم پیوندی 
بــا طرح های ناحیه ای یا منطقه ای مدیریت پدیده هایی نظیر 
ســیالب ها دیده می شود. عالوه بر این، صورت بندی شرح 
خدمات نشان دهنده یک نگاه غیرعلمی به این گونه پدیده ها 
است که آن  را زاده رویدادهای طبیعی و نه نتیجه شیوه های 

نامناسب توسعه می داند.
دوم،فقدان نقشــه های ریزپهنه بندی خطر قابل اســتفاده 

در برنامه ریزی ســکونتگاه ها، عماًل اســتفاده از ابزارهای 
غیرسازه ای مانند برنامه ریزی کاربری زمین، ضوابط خاص 
پهنه ها و مانند آن را غیرممکن ســاخته اســت. تهیه نقشه 
ریزپهنه هــای خطر با مقیاس قابل اســتفاده در برنامه ریزی 
فضایــی و مداخالت شــهری پایــه ارتقای تــاب آوری 

سکونتگاه ها است.
سوم،شــرح خدمات طرح های توســعه و عمران شهری 
)تیپ 12( به صورت همه جانبه و نظام مند مســئله سوانح را 
لحاظ نکرده اند. مطالعات پدیده هایی نظیر ســیل به ندرت 
جایی در خروجی طرح های توســعه و عمران شامل برنامه 
کاربری زمین و طرح های موضعی و موضوعی داشــته اند. 
به موازات شرح خدمات طرح های توسعه شهری، در شرح 
خدمات طرح های هادی روســتایی نیز همین کاستی جدی 

دیده می شود.
چهارم،خألها در ضوابط و مقررات توســعه باعث شــده 
است تا امکان اســتفاده از ابزارهای غیرسازه ای که در دنیا 
برای کاهش خطر اســتفاده فراوانی از آن می شــود، وجود 
نداشته باشــد. الزامات برنامه ریزی شــهری در مناطق در 
خطر می توانند مــواردی مانند مکان یابی کاربری های مجاز 
در ریزپهنه های مختلف و نحوه ســاخت کاربری ها و ارائه 
اســتانداردهای حداقلی توســعه در پهنه هــای در خطر را 
ضابطه مند کنند. همچنین، مقررات ســاختمانی می توانست 
انواع روش های کاهش خطر در مقیاس ساختمان و اجرای 
آن ها، اقدامات اجباری ارتقا و تعمیر ساختمان ها و شیوه های 
مورد قبول مقاوم سازی ســاختمان با توجه به ظرفیت های 

موجود را تعیین کرده و موجب کاهش خسارت ها گردد.
پنجم، ســازوکار الزم برای ممانعــت از تصمیم گیری های 
توســعه ای که می توانند باعث شکل گیری و تشدید خطر یا 
انتقال خطر به مناطق دیگر بشوند، دیده نمی شود. بارگذاری 
کاربری ها و فعالیت ها جدید در نقاط در معرض خطر شکل 

گرفته اند یا سایر مناطق را در معرض خطر قرار داده اند.
۴.کاستیهادررویههایمدیریتی-اجراییسکونتگاهها

دســته چهارم از یافته ها مربوط به کاســتی ها در رویه های 
مدیریتی–اجرایی در شــهرها است که سبب شکل گیری یا 
تشدید خسارت می شــوند. برای مثال، وضعیت شبکه های 
فاضــالب شــهری و شــبکه هدایت آب های ســطحی و 
عدم جداســازی آن هــا، نشــانگر ضعف و عــدم توجه 
برنامه های اجرایی اســت. تعلل در بازرســی و جلوگیری 
از ساخت وســازهای واقع در حریم ها در شکل گیری و یا 

تشدید خسارت ها نقش دارند.

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 36



https://news.ut.ac.ir/fa/news/18992


https://news.ut.ac.ir/fa/news/18991


خاص  طور  به  و  طبیعی  حوادث  که  بفرمایید  لطفاً   
حادثه ای مانند سیالب چه تأثیراتی بر روان انسان ها 

می گذارد؟
هر حادثه ای چه طبیعی )ســیل، زلزله، بیماری( و چه انســان 
ســاخت )جنگ، زندان و شکنجه و …( استرس به فرد وارد 
کرده و بر اساس ســاختار شخصیتی فرد، میزان تاب آوری و 
حمایت های روانــی، اجتماعی واکنش هــای متفاوتی را در 
او برمی انگیزد. تجربه نشــانه هایی مانند اضطراب، احســاس 
بی قراری و یأس و ناامیدی و افسردگی، ترس از تکرار واقعه و 
ناتوانی در انجام کارهای روزمره، تحریک پذیری و پرخاشگری 

از جمله عالئم شایِع بعد از تجریه حوادث طبیعی هستند.
 

 لطفاً در مورد روش های شناسایی آسیب های روانی 
بفرمایید؟ از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است؟ 
نحوه ارتباط  گیری با بیماران و شناسایی آن ها چگونه 

بود؟
در ســیل اسفند سال 97 و اوایل سال 98، با مراجعه به درب 
منازل یا اقامتگاه ســیل زدگان و ارزیابی از طریق پرسشنامه 

وضعیت سالمت روان افراد بررســی شده است. مطالعه ای 
بر روی 2486 نفر از جمعیت ســیل زده  سه استان خوزستان 
)دشــت آزادگان، غرب اهواز، حمیدیه(، لرســتان )پلدختر، 
معموالن( و گلستان )آق قال، گمیشان( انجام شد. نمونه ها در 
قالب 210 خوشه )70 خوشه  12 نفره از هر استان هر خوشه 
شــامل 8 بزرگ ســال و 4 کودک( به طور تصادفی انتخاب 
شدند و در نهایت پرسشنامه های مورد بررسی شامل 1671 
فرد بزرگســال 16 سال به باال و 815 کودک و نوجوان 6 تا 

15 سال بودند.
پرسشگراِن داده های کمی کارشناســان سالمت روان مراکز 
بهداشتی درمانی شهری و روستایی سه استان منتخب بودند. 
این پرسشگران در یک کارگاه یک روزه در تهران و در یک 
کارگاه نیم روزه در اســتان محل خدمت توسط تیم پژوهش 
آموزش داده شدند. در روز دوم یا سوم پرسشگری، یکی از 
اعضای تیم پژوهش با حضور در محل نظارت و پاسخگویی 
به سواالت پرسشــگران را انجام داد، تا از کیفیت انجام کار 
اطمینان حاصل شود. در سیر پرسشگری یک ناظر استانی هر 
روز پرسشنامه ها و فرم های مربوط به خوشه ها را کنترل کرده 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
ششـمینمصاحبـهدرایـنپرونـده،گفتوگـویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطات،بادکترمریمرسـولیان،رئیسکمیتهبهداشتوسـالمتروانکارگروه
اجتماعـی،فرهنگیورسـانههیأتویژهگزارشملیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنین
رئیـسانجمـنروانپزشـکیایراناسـتکـهدرایـنمصاحبـهازمهمتریـنپیامدهای

روانیسـیالببـرمردممناطـقسـیلزدهمیگوید:

 رئیس کمیته بهداشت و سالمت روان کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه:

بیشترین آسیب روانی ناشی از سیالب، مربوط به 
لرستان بوده است

نیاز به تولیت واحد در امداد رسانی و بازنگری در بسته های خدماتی 
ضروری است
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تا از انتخاب صحیح نمونه و پرسشگری دقیق اطمینان حاصل 
شود. داده های کمی با مراجعه این پرسشگران آموزش دیده 
به خانوارهای مورد بررسی، به صورت مصاحبه و با استفاده 
از چک لیســتی شــامل متغیرهای دموگرافیک و ســواالتی 
در خصوص بهره مندی از خدمات بهداشــت روان، و ســه 
پرسشنامه برای بزرگ ساالن و دو پرسشنامه برای کودکان و 

نوجوانان جمع آوری شد.

کمیته  پیمایش  نتایج  اساس  بر  است،  ممکن  اگر   
تحت مدیریت خود، از روند ارائه خدمات روان شناختی 

و روان پزشکی به سیل زدگان بگویید؟
کارکنان وزارت بهداشــت، هالل احمر یا بهزیســتی به محل 
اســکان 63.1درصد درصد از افراد مــورد مطالعه، برای ارائه 
خدمات سالمت روان مراجعه کرده اند. میانگین فاصله  زمانی 
ســیل تا مراجعه 7 روز بود. 23.5درصد از افراد مورد مطالعه، 
دسترســی خود به خدمات بهداشتی و درمانی پس از سیل را 
محدود گزارش کرده اند که در اکثر موارد )58.6 درصد( ناشی 

از مسدود شدن مسیرهای ارتباطی به دلیل سیل بوده است.
 بر اســاس بررسی های انجام شــده که در سوال قبل به آن 
اشاره کردید، چه تعداد از سیل زدگان در چه گروه های سنی 
و جنســی و دیگر طبقه بندی ها نیازمند مراقبت های روانی و 

دریافت خدمات روان شناختی بوده اند؟
24.1درصد از افراد مورد مطالعه بعد از رخداد سیل به دلیل 
مشــکالت اعصاب و روان احساس نیاز به دریافت خدمات 
درمانی یا مشــاوره داشــته اند که از بین آن ها 40.2درصد از 
نیازمندان برای دریافت خدمات درمانی یا مشــاوره مراجعه 
کرده بودند. بیشــترین میزان اختالل در گروه سنی بین 25 تا 

45 سال و زنان بوده است.
رابطه متغیرهای جنســیت، ســن، وجود اختــالل روانی، 
تحصیالت، وضعیت ســکونت و وضعیت ورود ســیالب 
به منزل با احســاس نیاز به دریافت خدمات ســالمت روان 
معنی دار بوده و در مدل چند متغیره باقی مانده اند. شــانس 
احســاس نیاز به دریافت خدمات ســالمت روان در زنان 
2.5 برابر مردان بوده اســت. شانس احساس نیاز به دریافت 
خدمات سالمت روان در گروه های سنی 36 تا 45 سال و 46 
تا 55 سال به ترتیب 1.88 و 2.69 برابر گروه سنی 16 تا 25 
سال بوده اســت. افراد دچار اختالل روانی، 5.94 برابر افراد 
بدون اختالل روانی، شانس احساس نیاز به دریافت خدمات 

سالمت روان داشته اند.
 

کمیت  منظر  از  کردید  بررسی  که  شهرهایی  بین   
تفاوتی  از سیالب  یا عمق آسیب های روانی ناشی  و 

وجود داشت؟
بر اســاس نتایج حاصل از پرسشــنامه سالمت عمومی، 34 
درصد بزرگســاالن مورد بررســی احتماالً دچــار اختالل 
روان پزشکی هســتند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این 
نســبت در استان لرســتان )47 درصد( به شکل معنی دار و 
چشمگیری باالتر از دو استان دیگر بود )گلستان 27 درصد 
و خوزستان 28 درصد(. مطالعه نورباال و همکاران به کمک 
همین ابزار نشــان داده بود که این نسبت در سال 1394 در 
استان های لرستان، گلستان و خوزستان به ترتیب برابر با 20، 
37 و 21 درصد اســت. این افزایش برجســته نرخ آشفتگی 
ســالمت روان در استان لرستان، هم نسبت به خود استان و 
هم در قیاس با دو اســتان دیگر، می تواند آشکارا به رویداد 
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سیل اخیر مرتبط باشد. این نتیجه گیری با در نظر داشتن میزان 
باالتر سه شاخص زیر در استان لرستان در قیاس با دو استان 
مذکور نیز هم خوان اســت: 1( خسارت مالی بیشتر از صد 
میلیون تومان؛ 2) آســیب به دارایی ها؛ 3( ورود ســیالب به 

منزل مسکونی به ارتفاع بیش از 150 سانتی متر.
36.9 درصــد از افراد مورد مطالعه گزارش کرده اند که برای 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آن ها مراجعه نشده است، 
به طوری که عدم مراجعه در استان گلستان به طور معنی داری 

بیشتر بوده است.
محدودیت در دسترســی به خدمات به طور معنی داری در 
استان لرستان بیشتر و در استان گلستان کمتر بوده است. 546 
نفر )32.7درصد( از افراد مورد مطالعه بعد از رخداد سیل به 
دلیل مشکالت و بیماری های جسمی  احساس نیاز به دریافت 
مراقبت های بهداشتی و درمانی داشته اند که در استان لرستان 

به طور معنی داری بیشتر بوده است.
 

 عمده ترین مشکالت روانی سیل زدگان در بررسی 
انجام شده چه بود؟ و به چه مراقبت هایی نیاز دارند؟

بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه سالمت بیمار، ده درصد 
افراد مورد بررســی احتماالً دچار افسردگی شدید هستند و 
نیاز به ارزیابی و مداخله تخصصی دارند. این نسبت در استان 
لرستان )20 درصد( به شکل معنی دار و چشمگیری باالتر از 
دو استان دیگر بود. بر اساس پیمایش ملی سالمت روان ایران 
در ســال 1389 )شریفی و همکاران، 2015( شیوع یک ساله 
اختالل افســردگی ماژور )MDD( و اختالل دیســتایمیک 
در ایرانیــان 15 تا 64 ســاله در مجمــوع 14 درصد بود؛ به 
ترتیــب 12.7 و 1.3 درصد. با لحاظ کردن این دانســته که 
شیوع یک ساله  14 درصدی اختالالت افسردگی در ایران در 
مقایسه با بسیاری از کشورها باالتر است، شیوع یک ماهه  20 
درصدی افسردگی شدید در استان لرستان، با هر مالحظه ای، 

نرخی بسیار باال و هشداردهنده تلقی می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مقیاس تجدیدنظر یافته تأثیر حوادث، 
 PTSD 23 و نیم درصد افراد مورد بررسی، مظنون به ابتالء به
هســتند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این نسبت نیز در 
استان لرســتان )45 درصد( به شکل معنی دار و چشمگیری 
باالتر از دو استان دیگر بود )هر دو استان حدود 13 درصد(. 
بر اســاس پیمایش ملی ســالمت روان ایران در سال 1389 
)شــریفی و همکاران، 2015( شیوع یک ســاله  PTSD در 
ایرانیان 15 تا 64 ساله حدود 2 درصد بود. )مطالعه کسلر و 
همکاران 1995( در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که هشت 

درصد مردم )10 درصد زنان و 5 درصد مردان( در زمانی از 
عمر خود PTSD را تجربه می کنند. درباره شیوع مقطعی 45 
درصدی PTSD در استان لرستان، بازهم باید گفت که با هر 
مالحظه ای، این نرخ بسیار باال و هشداردهنده تلقی می شود.

 
 لطفاً درباره چیستی بیماری PTSD و عالئم آن در 

افرادی که بررسی کردید بیشتر توضیح دهید.
اختالل PTSD یا اختالل اســترس پس از ســانحه یکی از 
اختالالت روان پزشکی است که برای تشخیص این اختالل 
تجربه یک ترومای شــدید و تهدیــد کننده  حیات ضروری 
اســت. در موارد که فرد تجربه  ناگوار و شــدیدی دارد که 
احســاس خطر قریب الوقوع در آن جدی است و خود را در 
معرض آسیب می بیند و یا شاهد صدمه جدی به دیگری بوده 
است، دچار عالئمی مانند ترس، اضطراب، تحریک پذیری 

خلق، کرختی عاطفی و تجربه مجدد واقعه ناگوار در خواب 
یا بیداری دارد، می شــود. رایج ترین اختالل استرس پس از 
سانحه در کشــور ما در ادبیات عامه به نام موج انفجاری یا 

موجی شناخته می شود.
الزم به ذکر است که آثار روان شناختی استرس بر مبنای میزان 
آسیب پذیری افراد متفاوت است و رابطه استرس و شدت بروز 
عالئم روان شناختی را به رابطه  بین ضربه و احتمال شکستگی 
اســتخوان تشبیه می کنند. در سیل زدگان عالئم این اختالل به 
صورت ترس شدید از تکرار سیل، مکرراً خواب سیل را دیدن 
و تکرار صحنه های ایام ســیل که شدت این افکار در حدی 
اســت که عملکرد فرد در زندگــی روزانه را تحت تأثیر قرار 

می دهد و احساس آزار روانی از این عالئم دارد.

  عمده ترین تأثیرات روان شــناختی ســیل بر کودکان و 
نوجوانان و بارزترین مشکالت آن ها )از جنبه های تحصیلی، 

آثار روان شناختی استرس بر 
مبنای میزان آسیب پذیری افراد 
متفاوت است و رابطه استرس و 
شدت بروز عالئم روان شناختی 
را به رابطه  بین ضربه و احتمال 

شکستگی استخوان تشبیه می کنند
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خانوادگی و دیگر ابعاد( چه بود؟
ترس و اضطراب مهم ترین نشــانه های کودکان سیل زده بود، 
نکته مهم این است که وضعیت روانی والدین رابطه مستقیم 
بــا وضعیت روانی کودکان دارد و در خانوارهایی که والدین 
دچار مشکالت روان شناختی بیشتری بودند کودکانشان هم 

این اختالالت را بیشتر تجربه کرده بودند.
 در جریان مصاحبات و یا برخوردهایی که با مردم داشــتید 
به نکته های جالب یا نقاط امیدآفرینی در بحث آمادگی های 

روانی و یا روحیه مردم سیل زده برخورد داشتید؟
تــاب آوری و مقاومت اکثر مردم، روحیه همکاری و فعالیت 
مؤثر سازمان های مردم نهاد بخصوص در گلستان و خوزستان 

نکات امیدآفرینی بود که توجه ما را به خود جلب کرد.
 

 به طور کلی کیفیت خدمات روان شناختی ارائه شده 
به سیل زدگان را چطور ارزیابی می کنید؟

از زمان زلزله بم ســال 1383 مداخــالت روانی اجتماعی در 
بالیا توسط معاونت بهداشتی وزارت بهداشت خیلی سازمان 
یافته شده است. تا قبل از آن زمان هم در زلزله رودبار و قائن 
فعالیت های مؤثری انجام شــده بود که این فعالیت ها در بم به 
دلیل وسعت زلزله گســترش و سازما ن دهی شده و تبدیل به 
مدلی برای ارائه مداخالت روان شناختی شد. در سیل اخیر هم 

همین مدل توسط وزارت بهداشت و بهزیستی اجرایی شد.
همان  طور که در باال اشــاره شده است اکثر مردم از خدمات 
رضایت نســبی داشته اند. اما نیاز به تولیت واحد و بازنگری 
بسته های خدماتی و آمادگی قبلی برای ورود به بالیا نیاز به 
مدیریت قوی تر و ستادی دارد که در زمان قبل از حادثه برای 
زمان حادثه برنامه ریزی انجام شده باشد و این خأل اصلی در 

تمامی زمینه ها و نه فقط خدمات بهداشتی است.
 

به  روان پزشکی  و  روان شناختی  خدمات  ارائه   
مردم آسیب دیده در جریان رخدادهای طبیعی کشور 
چگونه باید بهبود یابد و چه اقداماتی باید در راستای 
مدیریت پیامدهای ناشی از این بحران ها انجام داد؟ به 
خصوص اینکه ما پس از سیالب، گرفتار اپیدمی فعلی 

کرونا شده ایم؟
کمک هــای اولیه روان شــناختی از ســال 2009 توســط 
سازمان جهانی بهداشــت، مدل مناسب تری برای مداخالت 
روان شناختی در بالیا و حوادث انسانی و غیر انسانی معرفی 
شــد. این مداخله که مبتنی بر آموزش های حمایتی ســاده  
روان شناختی توسط افراد آموزش دیده غیر متخصص است، 

در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مداخالت برای 
کنترل و پیشگیری از اختالل استرس پس از سانحه است.

تفاوت های عمده ای بین کووید 19 با حوادث طبیعی مانند سیل 
و زلزله وجود دارد که به چند تا از آن ها اشاره می کنم. طوالنی 
بودن زمان کووید و این که زمان پایانش معلوم نیست، در ایام 
کووید امدادگران به دلیل مسری بودن بیماری در خطر جدی تر 
و شدیدتری نسبت به امدادگران حوادث طبیعی هستند و این 
خطر را نه تنها برای خود ایجــاد می کنند که برای خانواده و 
اطرافیان خود هم ایجاد می کنند. در کووید خطر در کمین است 
اما در حوادث خطر پایان یافته است، در کووید درگیری مردم 
تدریجی است و در حوادث خطر ناگهان برای جمعیت زیادی 
رخ داده است. به همه   دالیل پیش گفته، نوع مداخالت کووید 
با حوادث متفاوت است. اطالع رسانی و افزایش اگاهی جامعه 
در مورد بیماری یکی از زیربناهای کنترل استرس است. ارائه 
راهکارهای کنترل استرس که عمده  تکنیک ان عدم تمرکز بر 
مواردی است که پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد )مانند تا کی 
کووید ادامه دارد، آیا من کووید می گیرم( و تمرکز بر مواردی 
که در کنترل فرد است )مانند من از خودم مراقبت می کنم، من 

موارد بهداشتی را رعایت می کنم(.
 

 کالم آخر؟
1. شکل گیری همکاری بین بخشی و بین رشته ای در بررسی 
و یافتن راهکار برای معضالت روانی اجتماعی، دستاورد مهم 
این گزارش بود. در زمینه مســائل روان پزشکی، باید عرض 
کنم که استرس های روانی اجتماعی بروز افسردگی را 6 تا 7 
برابر کرده در حالی  که سابقه فامیلی و یا ژنتیک احتمال بروز 
افسردگی را نسبت به جمعیت عمومی 2 تا 3 برابر می کند و 
این به این معناســت که برای این که جامعه از سالمت روان 
بهتری برخوردار باشد، کنترل استرسورهای اجتماعی نقش 
بســیار مهمی دارد و این مهم با شکل گیری فعالیت های بین 
رشته ای و اعتقاد سیاســت گذاران و برنامه ریزان به این مهم 

امکان پذیر است.
2. اهمیت ترویج و تسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد: در 
بالیای طبیعی که گروه زیادی از مردم در مدت کوتاهی گرفتار 
شــده و حجم نیاز به کمک به شــدت افزایش پیدا می کند، 
ضرورت وجود ســازمان های مردم نهاد برای کمک به دولت 
انکار ناپذیر است، وظیفه دولت عالوه به رسمیت شناختن و 
حمایت از این سازمان ها، هدایت نیروهای داوطلب در مسیر 
نیازهای جامعه اســت. به رغم انگیزه  باالی این ســازمان ها 

شاهد هدایت و پشتیبانی دولت در این زمینه نیستیم.
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این  تشکیل  لزوم  و  فلسفه  اول،  سوال  عنوان  به   
طور  به  و  ریاست جمهوری  دستور  به  کارگروه ها 
مشخص »کارگروه امداد، نجات و سالمت« را به طور 

مختصر توضیح دهید؟
طبیعتًا هــر حادثه ای کــه اتفاق می افتد مردم یک ســری 
نیازهــای اصلی دارند مثل ســرپناه، غذا، آب، بهداشــت، 
بهداشــت محیط و همچنین خدمات سالمتی خصوصًا اگر 
مردم دچار مصدومیت شــده باشــند یا به هر حال احتمال 
وقــوع بیماری هایی در منطقه وجــود دارد که باید به آن ها 
رسیدگی شود. بنابراین یکی از حیطه های کاماًل ملموس که 
مردم صریحًا به آن نیاز دارند اقدامات نجات، انتقال مردم به 
نقاط امن، انتقال مصدومین به بیمارستان ها و ارائه خدمات 
بهداشــتی، تغذیه ای و… اســت، بنابراین فلسفه وجودی 
کارگروه ما کاماًل مشخص هست. اقدامات ما دقیقًا با مردم 
ســروکار دارد. وقتی ما با مردم سروکار داریم باید آمادگی 
خوبی وجود داشــته باشــد و خدمات به صورت جامع و 

استاندارد به مردم ارائه شود.

  در کارگروه امداد و نجات از چه تخصص هایی اســتفاده 
کردید و به چه حوزه های بیشتر پرداختید؟

همان  طور که عرض کردم حیطه امداد و نجات حیطه بسیار 
گســترده ای اســت. طبیعتاً ما باید از افراد مختلفی استفاده 
می کردیم. ما از افرادی استفاده کردیم که اختصاصاً در حوزه 
امداد فعالیت می کنند و کارشان اسکان افراد است. همچنین 
از افرادی استفاده کردیم که کارشان اختصاصاً امداد به افراد 
اســت. همچنین از افراد متخصص طب اورژانس اســتفاده 
کردیم. در واقع ما از کســانی اســتفاده کردیم که هم دانش 
علمی و هم تجربه اجرایی داشته باشند؛ به عنوان مثال فردی 
که برای بررســی خدمات پیش بیمارستانی انتخاب شد قباًل 
رئیس ســازمان اورژانس کشور بودند، یعنی عالوه بر اینکه 
تخصص طب اورژانس دارند  قباًل ســمت اجرایی داشتند و 
کاماًل بعد عملیاتی وضعیــت را درک کرده بودند. در حوزه 
بهداشت محیط ما از استادان بنام این حوزه استفاده کردیم که 
درجه علمیشــان استاد بود و کار اجرایی هم کرده بودند. در 
بحث تغذیه، بهداشــت روان، و دام پزشکی و دیگر حوزه ها 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
هفتمینمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکتـرعباساسـتادتقـیزاده،رئیـسکارگروهامـداد،نجاتوبهداشـت
هیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبها،اسـت.ایشـانهمچنینمدیـرگروهسـالمتدر
حـوادثوبالیایدانشـکدهبهداشـتدانشـگاهعلومپزشـکیتهراناسـتکـهدراین
مصاحبـهبـهتوصیفکمیـتوکیفیتعملیـاتامدادیصـورتگرفتهدربـازهزمانی

سـیالبونقـاطضعـفوقوتایـنعملیاتپرداختهاسـت:

 دبیر کارگروه امداد، نجات و سالمت:

اولین کمبود در عملیات امداد و نجات، نقصان در 
نظام جامع مدیریت اطالعات است

فقدان هماهنگی بین نهادهای مختلف بر روند عملیات امداد و نجات 
تأثیر به سزایی داشت
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هم به همین ترتیب عمل کردیم. می دانید که در ســیالب ها 
خیلی از افراد دام هایشــان را از دست می دهند و الشه ی این 
دام ها می توانســت در بهداشت محیط مشکالتی را به وجود 
بیاورد. ما در کارگروه حتی متخصص حشره شناسی داشتیم. 
کســی که درجه اســتادی دارد و در دوران جنگ در حوزه 
کنترل ناقالن و مســائل دیگر مربوط به حشرات مسئولیت 
داشته است، بنابراین افرادی که در حیطه های مختلف انتخاب 
شدند دو وجه مشخص داشتند: دانش کافی و تجربه  اجرایی.

 به طور خالصه بفرمایید از نظر شخص شما مهم ترین 
یافته های پژوهش این کارگروه چه بوده است؟

چند موضوع به نظر بنده خیلی مهم است. یکی از مشکالتی 
که در حوادث در کشــور داریم، موضــوع نظام هماهنگی 
اســت. در حوادث طبیعی ســازمان های مختلــف دولتی، 
خصوصی، مردمی، خیریه و.. شــرکت می کنند؛ ما نیاز داریم 
یک فرماندهی واحد در ســطوح مختلف ملی، محلی و… 
داشته باشیم، اما متأسفانه این هماهنگی و این ساختار هنوز 
شکل نگرفته است و حتی این مسئله بعضی اوقات منجر به 
جابه جایی جایگاه ها و مســئولیت ها می شود، یعنی کسی که 
باید در جایگاه هماهنگی باشــد در جایگاه فرماندهی قرار 
می گیرد و فرماندهی که باید در سطح ملی عمل کند در سطح 
محلی عمل می کند و این باعث می شود که ما ساختار منسجم 

و هماهنگ برای مدیریت بحران نداشته باشیم.
نکته  بعدی که خیلی از نظر بنده مهم است نقش مردم است. 
مــن اعتقاد دارم که هم در ســیل و هم در حوادث دیگر که 

داشتیم اگر مردم نبودند، مدیریت این حوادث آن هم در این 
سطح گسترده در 25 اســتان واقعاً مشکل بود. ما باید نقش 
مردم را جدی بگیریم، اما در عین حال ما در امر سازما ن دهی 
مردم و نهادینه کردن و تعریف نقش مردم مشکل داریم. ما سه 
مشکل عمده در بحث نقش مردم داریم: یکی اینکه وظایف 
مردم از قبل برنامه ریزی شــده نیست، یعنی اگر اتفاقی بیفتد 
مردم می آیند و از قبل برنامه ای برای مشــارکت آنان وجود 

ندارد.
دوم اینکه مشارکت مردم ســازما ن دهی شده نیست. بعضی 
افــراد به صورت انفرادی می آیند و وقتی به صورت انفرادی 
بیایند ما نمی توانیم تشخیص دهیم که مثاًل اگر این فرد ادعا 
می کند روان پزشــک و متخصص تغذیه هست واقعاً صحت 

دارد یا خیر.
و در آخر، بحث اساسی دیگر درباره مشارکت مردم، نهادینه 
شدن اســت، یعنی ما نیاز داریم یک ساختاری داشته باشیم 
که واقعاً انسجام داشته باشد که بتوانیم با یک اعالم عمومی 
گروه های مردمی آموزش دیده داشته باشیم که نه به صورت 
انفرادی، بلکه به صورت گروهی به میدان بیایند و پیشینه و 

تجربه شان نیز مشخص باشد.
نکتــه  دیگری که فکر می کنم خیلی مهم اســت بحث ارائه 
خدمات است. با توجه به تجربیات شخص بنده و مطالعاتی 
که بر سیالب انجام شده است، من فکر می کنم که ما در ایجاد 
توازن در ارائه خدمات مشــکل داریم. چه بسا بعضی اوقات 
خدمات ارائه شــده حتی بیش از نیاز هم هست. آنچه مهم 

است داشتن برنامه ای کاماًل مشخص است.
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در کل فکر می کنم مهم ترین یافته های ما که از این پروژه به 
دست آوردیم نکاتی بود که مطرح کردم.

 
شده  طراحی  سواالت  به  پاسخ  در  شما  کارگروه   
توسط نهاد ریاست جمهوری که به شرح زیر است به 

چه نتایج و پاسخ هایی رسید؟
سوالاول:کمیتعملیاتامدادونجاتصورتگرفته

دربازهزمانیشروعتاپایانسیالبچقدربوده؟
در بحث کمیت ما به یک ســامانه ثبت اطالعات نیاز داریم. 
من وقتی می خواهم یک مسئله ای را قضاوت کنم، طبعاً باید 
یک ابزار قضاوت از پیش تعیین شده در اختیار داشته باشم. 
اگر من می گویم این خوب یا بد اســت، باید مخاطب بداند 
بر اساس چه معیاری صحبت می کنم. در کشور ما این معیار 
مشخص نیست. ما در کشــور به ابزارها و متدهای معتبری 
نیــاز داریم که بر اســاس آن بگوییم ســازمانی خوب یا بد 
عمل کرده اســت و یا کمیت عملیات کافی بوده و یا نه، اما 
در حال حاضر معیار قضاوت ما شــهودی است. ما باید در 
کشــور بر روی این معیارهای استاندارد کار کنیم. در جریان 
سیالب همه  سازمان ها ادعا می کنند که خوب عمل کرده اند 
و همه یک سری اطالعات داده اند، اما جالب است که بگویم 
اطالعاتی که ارائه دادند متفاوت است. حتی آمار افرادی که 
تحت تأثیر سیل قرار گرفتند در گزارش های مختلف متفاوت 
اســت. این آمار از 7 میلیون تا 24 میلیون ذکر شــده است! 
پس ببینید تعریف یکسانی از فرد تحت تأثیر سیل هم وجود 
ندارد، بنابراین اطالعاتی که به دست ما رسید خیلی گسترده 
و پراکنده بود و ما نمی توانســتیم تصمیم بگیریم که عملیات 
امداد و نجات واقعاً به چه صورت بوده است، اما به طور کلی 
برآوردهای ما نشــان داد که 10 میلیون نفر تحت تأثیر سیل 
قرار گرفتند و اگر مبنا بر این تعداد باشد، می بینیم که با توجه 
به اینکه این 10 میلیون نفر در 25 استان پراکنده بودند، حجم 
عملیاتی که انجام شد انصافاً گسترده و قابل قبول است. البته 
در بعضــی نقاط با نقص عملیــات مواجه بودیم مخصوصًا 
در روزهــای اول کــه راه ها از بین رفته بودند و دسترســی 
وجود نداشت ما با کمبود ارائه خدمات و در بعضی شهرها 
خصوصاً شهرهایی که در مســیر بودند ما با ازدیاد عملیات 
روبه رو بودیم، یعنی عملیاتی که نیاز نبوده. اگر بخواهم بحث 
را خالصه کنم به شــما عرض می کنم که بر اساس یافته های 
کارگروه ما، کمیت عملیات امداد و نجات در کل با توجه به 
گستردگی و حجم عملیاتی که صورت گرفت خوب ارزیابی 
شــد. هرچند در روزهای اول و در مناطق دور از دسترس با 

کمبود عملیات مواجه بودیم. نکتــه دیگری که وجود دارد 
این اســت که بعضاً خدمات به افراد نیازمند نمی رسید. مثاًل 
در یک شــهری 5 هزار نفر فرد نیازمند خدمات داشــتیم و 
خدمات به ازای 20 هزار نفر ارائه می شد، اما باز هم به افراد 
نیازمند نمی رســید، زیرا افراد دیگری از شهرهای همسایه با 
اینکه تحت تأثیر ســیل قرار نگرفته بودند، اما برای دریافت 
خدمات رایگان به شهرهای سیل زده سفر می کردند و خدمت 
دریافت می کردند، بنابراین با توجه به مشکالتی که در بحث 
ثبت اطالعات وجود دارد نمی شود خیلی دقیق به این پرسش 
پاســخ داد، اما در کل کمیت عملیات مناسب بوده است. در 
کل باید ذکر کنم که حجم و کمیت عملیات مناسب بوده، اما 

توزیع درست و عادالنه آن مشکل داشته است.

سوالدوم:کاســتیهایعملیاتامدادونجاتچهبوده

استوازچهعواملیتأثیرپذیرفتهاست؟
در واقع یکــی از نقاط تمرکز این مصاحبه همین جاســت. 
خداروشــکر در سال های گذشــته اقدامات مثبتی در زمینه 
عملیات امداد و نجات انجام شــده اســت. اگر به 10 سال 
پیش برگردیم ما در وزارت بهداشــت دفتــری به نام دفتر 
بالیا نداشتیم، در بیمارستان ها و دانشگاه ها مراکز هماهنگی 
نداشتیم اما االن داریم. ما حتی سازمانی به نام سازمان مستقل 
اورژانس نداشــتیم که االن داریم. یا بــه طور مثال ما برنامه 
عملیات اضطراری در وزارت بهداشت و جمعیت هالل احمر 
نداشتیم که االن داریم )من نام وزارت بهداشت و هالل احمر 
را کنار هم می گویم چون اســم کارگروه ما امداد، نجات و 
ســالمت هســت و این دو نهاد مهم ترین نهادهای مرتبط با 

کارگروه ما هستند(.
اما من در اینجا به صورت مختصر به مهم ترین کاســتی های 
عملیات امداد و نجات در زمان سیالب اشاره می کنم. اولین 

اگر مردم نبودند، مدیریت این 
حوادث آن هم در این سطح 

گسترده در ۲۵ استان واقعاً مشکل 
بود. ما باید نقش مردم را جدی 

بگیریم، اما در عین حال ما در امر 
سازما ن دهی مردم و نهادینه کردن و 

تعریف نقش مردم مشکل داریم
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کمبــود، نقصان در نظام جامع مدیریت اطالعات اســت. ما 
اطالعات نداشــتیم. نمی دانستیم که خالصه به چند نفر باید 
خدمات داد 7 میلیون نفر یــا 25 میلیون نفر؟ اگر اطالعات 
وجود داشت نمی دانســتیم که این اطالعات چقدر صحت 
دارد. این اطالعات در فرمت های مختلف ثبت می شد؛ یک 
نفر می گفت این تعداد بســته کمک رســانی ارسال کردیم و 
مشــخص نبود که این بسته ها حاوی چه اقالمی است، ولی 
یک عده به صورت مشــخص می گفتند این تعداد مثاًل تن 
ماهی یا این تعداد روغن کمک رسانی کردیم. در واقع تطبیق 
ایــن اطالعات و درآوردن یک اطالعــات واحد امکان پذیر 
نبود. یا حتی بعضاً اطالعات وجود دارد اما به اشتراک گذاشته 
نمی شود بنابراین ما در بحث مدیریت اطالعات که قلب تپنده 
عملیات امداد و نجات است مشکل داریم و باید در این زمینه 

سرمایه گذاری کنیم.
نکتــه دیگری که وجــود دارد بحث ســامانه های ارتباطی 
اســت. یکی از مشــکالت ما قطع ارتباطات است؛ در زمان 
سیالب در مناطقی تلفن های زمینی از دست رفته بود و حتی 
بعضی موبایل ها هم از دســت رفته بودند. مثاًل در یک سری 
روســتاهای دور افتاده در خرم آباد ما واقعاً نمی دانستیم چه 
اتفاقاتی افتاده است چون اصاًل راه ارتباطی با آنان نداشتیم. و 
این باعث شد ارائه خدمات امدادی ما به تأخیر بیافتد. وجود 
یک سامانه ارتباطی پایدار، یکپارچه و چندالیه برای مدیریت 
عملیات امداد و نجات حتماً ضروری است. بعضی اوقات ما 
سامانه های ارتباطی را داریم اما نمی توانیم از آن استفاده کنیم 
)این مثال که می زنم مثال واقعی هســت( که خیلی از جاها 

تلفن های ماهواره ای داشتند، اما شارژ نشده بود یا نمی دانستند 
از آن چگونه استفاده کنند. بنابراین نبود یک سیستم ارتباطی 

پایدار و یکپارچه یکی از کمبودها و ضعف های ما بود.
ضعف دیگر ما نداشــتن برنامه اقتضائی برای پاسخ به سیل 
بود. برنامه ای که برای سازمان های امدادی نوشته شده است 
رویکردش رویکرد تمام مخاطرات اســت یا رویکردشــان 
رویکرد زلزله اســت، اما ما وقتی می خواهیم به سیل پاسخ 
بدهیم باید یک برنامه داشته باشیم که اختصاصاً تجهیزات و 
امکانات و برنامه اختصاصی مرتبط با ســیل را ارائه بدهد ما 

نمی توانیم با برنامه زلزله به بحران سیل پاسخ بدهیم.
نکته دیگری کــه از چالش های این خدمات بود بحث تأمین 
امنیت اســت. بعضی از جاها کمپ های اســکان زده شد، اما 
آمدند چادرها را بردند یا جلوی ماشــین های امدادی را وسط 
راه گرفتند و ماشین را بردند. یا خیلی از اوقات نیروهای اعزامی 
ما را کتک زدند و تجهیزات همراهشــان را بردند، بنابراین به 
نظر می رسد نکته  مهم، همراهی نهادهای تأمین امنیت در کنار 
ما است. بدون امنیت هیچ کاری نمی شود کرد. البته این نکته 
را بگویم که اتفاقاتی که اشاره کردم موردی است، اما باالخره 
هست و تأمین امنیت همواره یکی از دغدغه های جدی افرادی 
بوده که در حوزه امداد و نجات و سالمت کار می کردند. برای 

همین من وظیفه داشتم که این نکته را بگویم.
نکته  بعدی که فکر می کنم باید مورد توجه قرار بگیرد توجه 
جدی به نیازهای خود عواملی هســت که در حوزه امداد و 
نجات فعالیت می کنند. زلزله کوتاه است، اما سیل یک مقدار 
بازه ی زمانی بیشــتری طول می کشد مانند همین کووید 19 
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اســت. یک مسئله جدی که ما االن با آن روبه رو هستیم این 
اســت که کادر درمان و نظام ســالمت واقعاً خسته شده اند. 
یکی از مشــکالتی که آنجا در جریان ســیالب هم وجود 
داشــت همین بود. دوستان ما که می رفتند برای کمک گالیه 
داشــتند که هیچکس از ما نپرســید که حال خودت چطور 
اســت؟ بسیاری از آنان مانند عموم مردم خانه و اموالشان را 
در سیل از دست داده بودند، اما می گفتند کسی از ما نپرسید 
وضعیت خــودت و خانواده ات چطور و وضعیت روانی ات 
چطوراســت. بنابراین، در کنار اینکه ما باید به نیازهای مردم 
توجــه کنیم باید به نیازهای افرادی که در حال خدمات دادن 
هستند نیز در ابعاد مختلف روحی، روانی، اجتماعی و معنوی 
توجه کنیم. آن ها هم مثل بقیه انسان هستند و ارگان ها باید به 

آن ها کمک کنند.
نکته دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم بحث تجهیزات و 
امکانات فنی هست. ما متأسفانه تحریم هستیم و خیلی از این 
تجهیزات را ممکن است نداشته باشیم و این مسئله در بعضی 
جهات برای ما مشکل آفرین بود. مثاًل اگر هلی کوپترهایی که 
ما در اختیار داشــتیم می توانستند با دوربین های دید در شب 
حرکت کنند ما شب را در امدادرسانی از دست نمی دادیم به 
خصوص در لرســتان ما شب را از دست دادیم. یا به عنوان 
مثال آمبوالنس هایی که ما در اختیار داشــتیم نمی توانستد در 
سیل حرکت کنند و فقط قادر بودند که در جاده های آسفالتی 
حرکت کنند، در حالی که ما به ماشین های شاسی بلندی نیاز 
داشــتیم که بتوانند در آب حرکت کنند. این ها نیازمندی های 
مــا بود. با توجه بــه تالش هایی که در چند ســال اخیر در 
شرکت های دانش بنیان انجام شده ما باید نیازهای امدادیمان 
را با سرمایه گذاری بر روی این شرکت های بومی دانش بنیان 
حــل کنیم و نیازهایمان را خصوصاً در حیطه امداد و نجات 

تأمین کنیم.
یکی دیگر از کمبودهایی که می توان به آن اشاره کرد سامانه 
هشدار ســیل است. در کشور ما در سامانه های هشدار سیل 
خیلی خوب عمــل نکردیم. نکته ای که اینجــا وجود دارد 
دقت هشــداری است که داده شد. همه جا هم در شیراز هم 
در خوزستان هم در لرســتان همه مسئوالن می گفتند که ما 
می دانستیم که قرار است ســیل بیاید، یعنی آگاهی از آمدن 
سیل داشتند، اما فکر نمی کردند آن سیلی که می گویند اینقدر 
شدید باشد؛ یعنی سطح هشــدار مسئوالن با سطح واقعیت 

اتفاق افتاده، متفاوت بود.
نکته  دیگری کــه باید به عنوان درس آموخته از آن یاد کنیم 
حضور مســئوالن رده باال در مناطق سیل زده است. خیلی از 

دوستان من می گفتند ما به جای اینکه به عملیات کمک رسانی 
برسیم مجبور بودیم همراه مسئوالن شویم و اینگونه زمان از 
دست می دادیم و در کارمان وقفه می افتاد. دادن دستورهایی 
کــه واقعی نبود، و قول هایی که داده می شــد بدون اینکه از 
شــرایط منطقه آگاهی داشته باشند یکی از مشکالت ما بود. 
بنابراین اگر مســئوالن می خواهند بیایند باید برای حمایت 
بیاینــد نه اینکه باری شــوند بر دوش مســئوالن منطقه. به 
هــر حال آن ها باالخره از منطقــه می روند و آن مدیر منطقه 
می ماند و قول هایی که به مردم داده شده که مسئوالن منطقه 
نمی داند باید چگونه به این ها عمل کنند. این دخالت کردن و 
فرماندهی کردن و دادن قول های بدون هماهنگی مشکالتی 

بود که مسئوالن به وجود آوردند.
به طور کلی این ها اهم مشــکالت و کمبودهایی بود که در 

فرایند پاسخ به سیل داشتیم.

سوالسوم:کمیتوکیفیتدســتورالعملهایامدادو
نجاتدرســیالبچههست؟وچگونهدرسیالباخیر

عملیاتیشدند؟
ببینید عرض کردم ما در 10 سال گذشته هم در سازمان های 
مربوط به ســالمت نظیر وزارت بهداشت و دانشگاه ها و هم 
در زمینه امداد و نجات که با محوریت هالل احمر پیش برده 
می شــود یک برنامه ای تدوین کردیم تحت عنوان برنامه ی 
 EOP )Emergency Opration عملیات اورژانســی یا
Plan( که کاماًل در آن مشــخص شــده که هر بخش و هر 
دســتگاهی چه عملیاتی باید انجام بدهد و چه آمادگی هایی 
باید داشته باشد. این برنامه خوشبختانه نوشته شده و عالوه 
بر آن راهنماهــا و پروتکل های مختلفی وجود دارد. مثاًل در 
بحث امداد پروتکل حضور مســئوالن وجود دارد، پروتکل 
واکسیناسیون و تغذیه و… وجود دارد اما مشکالتی در این 

با توجه به تالش هایی که در چند 
سال اخیر در شرکت های دانش بنیان 
انجام شده ما باید نیازهای امدادیمان 

را با سرمایه گذاری بر روی این 
شرکت های بومی دانش بنیان حل 

کنیم و نیازهایمان را خصوصاً در حیطه 
امداد و نجات تأمین کنیم
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زمینه وجود دارد: اینکه این ها اجرا نمی شود یعنی آن هایی که 
باید به آن دقت کنند نمی کنند. ما پروتکل حضور مســئوالن 
داریــم اما وقتی مســئوالن به آن توجــه نمی کنند به دردی 
نمی خورد. نکته دیگری که وجود دارد این اســت که خیلی 
پروتکل ها نوشته می شوند، آموزش هم داده می شوند، اما این 
آموزه در سطح مرکزی و در سطح کشوری و ملی است، اما 
اگر در یک شهرستان و روستا بپرسی که آیا با این پروتکل ها 

آشنا هستند یا نه می بینی که اسمش را هم نشنیده اند.
می خواهم بگویم که ما پروتکل های استاندارد خوبی داریم. 
مــا از لحاظ حجم و کمیت پروتکل ها واقعًا کم نداریم، اما 
این ها در ســطح باال مانده اند. اگر آموزشی هم داده شده در 
همان سطح باالست و هرچقدر به سمت محلی تر می آییم، 
می بینیم که آشنایی با نحوه اجرای این پروتکل ها کمرنگ تر 

می شود.

 آشنایی مسئوالن محلی با این پروتکل ها منظورتان 
هست یا مردم را هم مدنظر دارید؟

مســئوالن و آن هایی که باید آن را اجرا کنند را عرض کردم. 
در واقع باید فرایندی طراحی شــود که به صورت وسیع و 
گسترده این آموزش ها و آشنایی ها اتفاق بیافتد. االن با توجه 
به کرونا و شــکل گرفتن زیرساخت های آموزش مجازی به 
نظرم دقیقاً وقت مناســبی است که ما از این ظرفیت استفاده 
کنیم تــا بتوانیم این آموزش هــا و پروتکل ها را تا دورترین 
نقاط و صــف اول خدمات برســانیم و آن هــا را آموزش 
دهیم، بنابراین اگر بخواهم خالصه کنم ما حجم وســیعی از 

دستورالعمل هایی که از استانداردهای باالیی برخوردار هستند 
را داریــم، اما در اجرای آن مخصوصاً در ســطوح محلی با 

مشکل مواجه هستیم.
 

از سوال هم دقیقاً   درسته. فقط چون یک قسمتی 
این هست که کمیت و کیفیت این پروتکل ها چیست 
اگر ممکن است دو الی سه نمونه از این پروتکل هایی 

که فرمودید را مثال بزنید.
همان  طور که گفتم برنامه  عملیات اورژانسی وزارت بهداشت، 
برنامه  عملیات اضطراری سازمان هالل احمر و دستورالعمل های 
ذی ربط آن نظیر دستورالعمل های نحوه اسکان، دستورالعمل 
نحوه ارائه خدمات روانی که توســط وزارت بهداشت نوشته 
شده، دستورالعمل گندزدایی و بهداشت محیط، دستورالعمل 
جمع آوری الشه های حیوانات، دستورالعمل مدیریت اجساد 
افراد و… همگی دســتورالعمل هایی هستند که توسط افراد 
خبره چک شدند و وجود دارند و هم از لحاظ کمیت و هم از 
لحاظ استاندارد بودن از وضعیت خوبی برخوردار هستند، اما 
همان  طور که گفتم متأسفانه در اجرای آن مخصوصاً در سطح 

محلی مشکل داریم.

 سوالچهارم:فرماندهیعملیاتامدادونجاتوکیفیت
هماهنگیبینســازمانیچگونهبرخســاراتجانیاثر

گذاشت؟
ببینید ما در انجام عملیات های امدادی در کل دنیا دو ساختار 
اصلی داریم: یکی، ســاختاری با عنوان مرکز هماهنگی که 
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طبیعتاً در سطح ملی در سازمان مدیریت بحران کشور است 
و در سطح اســتانی هم در استانداری ها و در سطح پایین تر 
در فرمانداری ها. نقش رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
نقش اســتاندار و نقش فرماندار نقش هماهنگ کننده است. 
یعنی باید عملیــات را هماهنگ کنند و همچنین حمایت و 
پشتیبانی و تسهیل گری انجام بدهند. از طرف دیگر نهادهایی 
مثل هالل احمر، اورژانس کشور و وزارت بهداشت نهادهای 
اجرایی،عملیاتــی هســتند و باید فرماندهی کننــد. این دو 
ساختار باید دوشادوش هم عمل کنند. ما در این حوزه طبق 
ساختارهای مصوب دو کارگروه داشتیم یکی کارگروه امداد 
و نجات و یک کارگروه ســالمت، بهداشت و درمان. رئیس 
هماهنگ کننده کارگروه امداد و نجات ســازمان هالل احمر 
است و رئیس و هماهنگ کننده کارگروه سالمت و بهداشت 
هم وزارت بهداشت است. وقتی نگاه می کنیم می بینیم این ها 
به صورت جداگانه و به تنهایــی خوب عمل می کنند. مثاًل 
اورژانس کشور یا جمعیت هالل احمر به تنهایی خوب عمل 
می کنند، اما وقتی ارتباط جمعیت هالل احمر با نیروهای مسلح 
پیش می آید ما با مشکل مواجه می شویم، بنابراین مشکل ما از 
همان رأس شروع می شود. مشکل ما دقیقاً از همین جا شروع 
می شــود که جایگاه ها با هم عوض می شوند. ما انتظار داریم 
وزارت کشــور و استانداری ها در نقش هماهنگ کننده عمل 
کنند، اما در حیطه فرماندهی عمل می کنند. حتی در جلسه ای 
از رئیس ســازمان مدیریت بحران پرسیدیم که شما خالصه 
هماهنگ کننده هستید یا عمل کننده و ایشان گفتند ما هر دوش 
هستیم و این واقعاً نمی شود که یک سازمان هم هماهنگ کننده 
باشد هم فرماندهی کند. همچنین چیزی را در هیچ جای دنیا 
نداریم. می خواهم بگویم که وقتی ما به اقدام می رســیم بهتر 
عمل می کنیم، اما وقتی به هماهنگی می رســیم دچار مشکل 
می شــویم، زیرا در این ساختار هماهنگی مشکل داریم. البته 
ما فقط هالل احمر و وزارت بهداشــت را بررسی نکردیم. ما 
هر ســازمانی را که به نوعی با امــداد و نجات مرتبط بود را 
بررسی کردیم مانند دام پزشــکی، تأمین اجتماعی، پزشکی 
قانونی، نیروهای مســلح، خیریه ها، سازمان نظام پرستاری و 
… نکته دیگری که وجود داشت این بود که نیروهای مسلح 
می گفتند از ما چیزی خواســته نشد و چون خواسته نشد ما 
خودمختار وارد عمل می شدیم و این دقیقاً نقص است. این 
در صورتی است که مســئولیت سالمت و درمان با وزارت 
بهداشت است و اگر نیروهای مسلح می خواهند فعالیتی کنند 
باید به وزارت بهداشت کمک کنند. البته نمی خواهم بگویم 
که مشــکل از نیروهای مسلح اســت نه در دو طرف نقص 

وجود داشــته: از آن طرف خواســته و دعوتی ابالغ نشده و 
از این طرف خودمختار عمل شــده است، بنابراین مشکل ما 
هم در فرماندهی و هم در هماهنگی اســت، اما اینکه چطور 
این ها بر خســارات جانی تأثیر گذاشته است؟ خوشبختانه 
بر خالف زلزله سیل خســارات جانی بسیاری نداشت اگر 
درســت یادم باشد بین 96 تا 100 نفر کل کشته های ما بود، 
بنابراین این ناهماهنگی ها در این حادثه غیر از سیل شیراز که 
سیل شدیدی بود بر دیگر مناطق تأثیری نداشت، اما این عدم 

هماهنگی بر روند کلی عملیات تأثیر بسزایی داشت.

سوالپنجم:درحالحاضروضعیتآمادگیکشوربرای
عملیاتامدادونجاتدرچهسطحیاست؟

این برمی گردد به همان سوال اول که درباره کیفیت عملیات 
صحبــت کردیم. ما اگر بخواهیم بگوییــم آمادگی ما چقدر 

اســت، باید بگوییم کــه آمادگی برای چه چیــزی در چه 
سطحی؟ ما باید برای چه چیزی آماده باشیم؟ برای یک زلزله 
7 ریشــتر یا 5 ریشتر؟ برای ســیلی که فقط در تهران قرار 
است رخ دهد یا ســیلی که قرار است 25 استان را به مدت 
یک ماه درگیر کند؟ بنابراین ما باز هم به یک سامانه ارزیابی 
میزان آمادگی دستگاه های مختلف نیاز داریم که بگوییم مثاًل 
ســازمان آتش نشانی به صورت جداگانه و سازمان اورژانس 
به صورت جداگانه هرکدام برای این سناریو و این سطح از 
حادثــه این میزان آمادگی را دارند و برای ســطح دیگری از 
حادثه این میزان آمادگی دارند، اما متأســفانه چنین سیستمی 
را نداریم، بنابراین نمی توانیم بگوییم که آمادگی کشور چقدر 
اســت، اما می خواهم یک جور دیگر به این ســوال جواب 
بدهم. فرض کنید که قرار اســت یک سیل دیگری با همین 
سناریو بیاید، یعنی سیلی که در اواخر سال رخ می دهد و قرار 
اســت تقریباً 25 کشور را تحت تأثیر قرار دهد و خب حاال 

دستورالعمل هایی هستند که توسط 
افراد خبره چک شدند و وجود دارند 
و هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ 
استاندارد بودن از وضعیت خوبی 

برخوردار هستند، اما همان  طور که 
گفتم متأسفانه در اجرای آن مخصوصاً 

در سطح محلی مشکل داریم
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می خواهیم بگوییم سطح آمادگی ما چقدر است؟ باید بگویم 
که بعد از حادثه سیل گذشــته تغییر آنچنانی در مملکت ما 
اتفاق نیافتاده و نقص هایی که داشتیم به رغم گذشت دو سال 
برطرف نشده است، لذا آمادگی ما برای یک سناریوی مشابه 
در ســطح مطلوبی قرار ندارد. چرا؟ چــون ما هنوز مردم را 
سازما ن دهی نکردیم، زیرساخت های اطالعاتی و ارتباطی مان 
را بازسازی نکردیم، هنوز ساختار فرماندهی و هماهنگی مان 
را ســامان ندادیم. پیش بینی من این است که نسبت به سیل 
قبل اگر همچنین اتفاقی دوباره بیافتد نباید خیلی خوش بین 
باشــیم که وضعیتمان تغییر چشم گیری کرده باشد. البته این 
را هم بگویم که دو ســال برای این اصالحات کافی نیست، 
اما به هر حال رئیس جمهور دســتور دادند که این ایرادات و 
نقصان ها بررسی شود، ما در قالب این کارگروه ها به مطالعه 
مشــکالت پرداختیم و همین که این مشکالت مطالعه شده 
خودش قدم بزرگ و ارزشمندی است و امیدواریم بر اساس 
یک برنامه میان مدت پنج ساله از حاال به بعد ما بتوانیم میزان 
آمادگی مــان را افزایش دهیم. با توجه به اینکه نقش مردم را 
اصاًل نمی شود نادیده گرفت، اگر اتفاقی بیافتد، اصاًل نگران 
پاسخ نیستیم باالخره پاسخ داده می شود، اما این کیفیت پاسخ 
است که مهم است. در هر صورت مردم و ارگان ها پای کار 
می آیند. انصافــاً و بدون جهت گیری می گویم که ارگان ها با 
تمام امکانات در ســیل قبلــی کار کردند و اگر دوباره اتفاق 
بیافتد بازهم با تمام توان ایستادگی می کنند، اما این مهم است 
که ما بدانیم آمادگی ما در سطح ایده آلی نیست و نقص هایی 
داریم و این نقص ها در ســیل قبــل در این گزارش هایی که 

آماده شد کاماًل مشهود هستند و االن کاری که باید بکنیم رفع 
این نقص هاست.

سوالششــم:کمکهایمردمیوکمکهایکشورهای
خارجیچهاثریبرعملیاتامدادونجاتداشت؟

همان  طور که در قســمت های قبلــی گفتم اگر کمک های 
مردمی نبود، حادثه مدیریت نمی شــد، بنابراین نقش مردم 
بســیار بســیار مهم اســت، اما همان  طور که عرض کردم 
ما بایســتی در بحث مشــارکت های مردمی کار کنیم. باید 
سازما ن دهی شــوند، باید برنامه ریزی شــوند و در نهایت 

نهادینه شوند. این مشکالت ماست.
در بحث مشــارکت مردمی به چند نکته اشاره می کنم: اول 
اینکــه مردم باید بدانند که خودشــان باید خودکفا به کمک 
بیایند. خیلی اوقات یک فرد می آید و می گوید من پزشــک 
هستم به من امکانات بدهید که کمک کنم. باید به او امکانات 
پزشــکی بدهیم، غذا و محل اســکان بدهیم و خب اینگونه 
فقط یک تیم نیاز داریم که به مردمی که برای کمک آمده اند 
برسند و برایشــان امکانات اولیه رفاهی را آماده کنند و این 

خود مشکلی به مشکالت ما اضافه می کند.
نکته دیگری که به عدم ســازما ن دهی شــدن مردم مربوط 
می شــود این اســت که بعضی اوقات مــردم آنقدر در یک 
محل جمع می شــوند که خود حضور مردم به صورت غیر 
سازما ن دهی شده می تواند مشکل آفرین باشد، یعنی مثاًل 10 
هزار نفر جمعیت در یک محل تحت تأثیر ســیل داریم 30 
هــزار نفر هم برای کمک به این ها به صورت ســازما ن دهی 
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نشده می آید و حاال ما باید 40 هزار نفر را مدیریت کنیم. این 
خیلی کار را سخت می کند.

در بحث مشارکت مردمی ما نیاز داریم به سیستمی که بتواند 
گروه های مردمی و خیریه ها را شناســایی و ســازما ن دهی 
کند. پیشــنهاد شــفاف ما این است که ســازمانی با عنوان 
»ســازمان مشارکت های مردمی« شکل بگیرد که کارش فقط 
ســازما ن دهی مردم باشد. هرچند بخشی از وزارت کشور و 
بخشی از سازمان هالل احمر به نام سازمان جوانان و سازمان 
داوطلبان وجــود دارند که باید این وظیفه را انجام دهند، اما 
به نظر می رســد که این ســازمان ها کفایت نمی کنند و ما به 
یک سازمان ملی برای مشارکت مردم در حوادث نیاز داریم. 
نمونه های خارجی هم وجود دارد که ما مطالعه کردیم. مثاًل 
در آلمان یک ســازمانی وجود دارد کــه نیروهای مردمی را 
شناســایی می کند و آن ها را آمــوزش می دهد و هنگام بالیا 
آن ها را صدا می کند. مثاًل یک گروه جوشکار را صدا می زند 
آن ها می آیند، ولی اشــخاص تکی نیســتند، بلکه یک گروه 
هستند که از قبل آموزش های الزم نظیر آموزش های مربوط 
به تخصصشــان آموزش های ایمنی و… را دیده اند و حتی 
تجهیز شــده اند و دیگر الزم نیست تازه آن ها را ببری بهشان 
تجهیزات بدهی، بلکه آن ها از قبل همه جوره آماده هســتند. 
این کاری اســت که به نظر در زمینه مدیریت مشارکت های 

مردمی حتماً باید انجام شود.
در بحث کشــورهای خارجی ما چنــد نکته داریم نکته اول 
این است که وزارت امور خارجه ما باید در عرصه مدیریت 
حوادث فعال تر حضور پیدا بکند. مثاًل یکی از مسئوالن به ما 
گفتند خیلی از ارگان های بین المللی می خواستند به ما کمک 
کنند، اما وقتی وزیر امور خارجه گفتند ما به کمک نیاز نداریم 
منصرف شدند. پس صحبت های وزیر امور خارجه و دیگر 
نمایندگان در واقع مانیفســت جمهوری اسالمی را در بحث 
کمک های خارجی مشخص می کند و بقیه ارگان ها بر اساس 
آن مانیفســت اقدام می کنند، بنابراین نحوه مشارکت وزارت 

امور خارجه و فعال بودن نقش آن مهم است.
نکته دیگر این اســت که خیلی قول ها داده شد و عملی نشد 
که بحث تحریم ها مســتقیماً در این امر تأثیرگذار بود. نکته 
دیگر که در بحث کمک هــای بین المللی وجود دارد بحث 
گمــرک ما بود. خیلی اوقات کمک ها می رســید، اما گمرک 
ترخیص نمی کرد، یعنی بخش زیادی از انرژی نهادهایی که 
این کمک هــا را دریافت می کردند صرف ترخیص این مواد 
از گمرک و طی پروســه  گمرکی کمک ها بود. خیلی اوقات 
نگرانی از فاسد شدن این اقالم نیز وجود داشت. پیشنهاد ما 

این بود که یک ســتادی در گمرک شکل بگیرد تحت عنوان 
»ستاد ترخیص کاالهای امدادی«. ما این پیشنهاد را به وزارت 
اقتصاد دادیم. تأسیس چنین ســتادی ضروری است. به هر 
حال هنگام بالیا شــرایط خاصی وجــود دارد ما نمی توانیم 
روندهــای روتین گمرکی را طی کنیم کــه اقالم امدادی را 
ترخیص کنیم، بنابراین به ستادی نیاز است که بتواند این کار 

را به سرعت انجام دهد.
نکتــه دیگری که وجود داشــت بحث نیازســنجی هدایا و 
کمک های بین المللی بود. در واقع نیازســنجی درستی انجام 
نشــده بود. بعضی اوقات چیزهایی ارسال شده بود که شاید 
خیلی به مــا کمک نمی کرد. مثاًل در بیــن این حجم عظیم 
خدماتی که اهدا شده دو دستگاه اتومبیل کمکی به ما نمی کند. 
حتی این کشــورهای خارجی بعضاً ادعــا می کردند که ما 
چیزهایی که داشتیم را فرستادیم نه آن چیزهایی که نیاز بود. 

در واقع عدم تطابق نیازهای اعالم شده با هدایای ارسال شده 
یکی از مشکالت ما بود. مثاًل آن ها کیت هایی فرستاده بودند 
که اگر زلزله آمده بود، ما قطعاً به این کیت ها نیاز داشتیم، اما 
در حادثه ای مانند ســیل که ما مجروح زیادی نداریم چنین 
کیت هایی نمی توانستند کمک کننده باشند. در کل با توجه به 
حجم کاری که ما در داخل انجام دادیم کمک های بین المللی 
خیلی چشــم گیر نبود و حتی با مشکالتی روبه رو بود که ما 

امیدواریم این مشکالت در آینده حل شود.

سوالهفتم:کمیتوکیفیتعملکردسازمانهایامدادو
نجاتکشورچهدولتیوخصوصیچهمردمیومدنی

درسیالبچگونهبودهاست؟
در جریــان مصاحبه بســیار در این باره صحبــت کردم، اما 
می خواهم به یک نکته دیگر اشــاره کنم آن هم اینکه اگر به 
صورت انفرادی به یک سازمان خاص نگاه کنیم می بینیم که 

ما نیاز داریم به سیستمی که 
بتواند گروه های مردمی و خیریه ها 
را شناسایی و سازما ن دهی کند. 

پیشنهاد شفاف ما این است 
که سازمانی با عنوان »سازمان 

مشارکت های مردمی« شکل بگیرد که 
کارش فقط سازما ن دهی مردم باشد
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با تمام توان آنچه را داشتند آوردند، البته اینکه کفایت می کرده 
یا نه بحث دیگری است، چون گستردگی عملیات بسیار زیاد 
بود. البته باز هم عرض می کنــم که با وجود نقص هایی که 
داشتیم از نظر کارگروه ما می شــود به کمیت خدمات ارائه 
شــده نمره قبولی داد، اما در بحث کیفیــت، عادالنه بودن و 
اســتانداردبودن و مبتنی بر فرهنگ بودن آن خدمات نکاتی 

است که باید به آن ها بیشتر توجه کنیم.

سوالهشتم:درسآموختههایســیالببرایعملیات
امدادونجاتکشوردرآیندهچهنکاتیاست؟

با توجه به اینکــه در طول مصاحبه به این موضوع پرداختم 
فقط فهرست وار به این موارد اشاره می کنم.

مــا به یک مجمع ملــی نیاز داریم کــه در این مجمع ملی 
مســئوالن، کارشناســان و صاحب نظران حضور داشــته 
باشــند و وظیفه این مجمع باید شناســایی بالیای آینده و 
ارائه راهکار برای مقابله با آن باشــد، یعنی رویکرد ما باید 
رویکرد آینده نگر باشــد. در واقع فی الحال یک خأل عمیقی 
بیــن حوزه علم و اجرا وجــود دارد، یعنی ما خوب دانش 
تولیــد می کنیم و مطالعه می کنیم، اما این دانش کمتر تبدیل 
به سیاست می شود و همان سیاست وقتی می خواهد تبدیل 
به اجرا شود با مشــکل مواجه می شود. در واقع ما دو خأل 
داریم یکی خأل تبدیل دانش به سیاست و دیگری چگونگی 
تبدیل برنامه به اجرا و عملیات و تشــکیل این مجمع ملی 

خیلی می تواند به این مسئله کمک کند.
دوم برنامه های مشــترک اســت. عرض کــردم که وزارت 

بهداشت برای خود برنامه دارد، هالل احمر برنامه دارد، ولی 
پیشنهاد من این است که به منظور افزایش هماهنگی بین این 

سازمان ها برنامه های مشترکی تدوین شود.
سوم و از همه مهم تر تشکیل مرکز هماهنگی مدیریت بحران 
کشور است. این مرکز باید 24 ساعته در حال فعالیت باشد، 
همه  مخاطرات را ثبت کند و هشدار دهد. ما این را در سطح 
ملی نداریم و چنین مرکزی باید تأسیس شود تا بتوانیم همه 

امور را ثبت کنیم.
راه اندازی سامانه های یکپارچه مدیریت اطالعات، راه اندازی 
سیستم ارتباطی پایدار، راه اندازی سیستمی که به طور جامع 
و در سطح ملی بتواند کمک های مردمی را سازما ن دهی کند، 
از نکاتی است که به آن اشــاره کرده ام. همچنین راه اندازی 
نظام های ارزیابی اســتاندارد، یعنی اگر یک سازمان می گوید 
من عمل کردم آن سامانه باید تأیید کند که واقعاً آن سازمان 
خوب عمل کرده اســت یا خیر، بنابراین ما یک ســاختاری 
می خواهیم که میزان آمادگی، تاب آوری و میزان عملیاتی که 
انجام دادیم را بسنجد و نهایتاً تشکیل ستاد ترخیص کاالها، 
توجه به شــرکت های دانش بنیان بــرای تأمین تجهیزات و 
امکانات و خألهای تجهیزاتی ما. فکر می کنم این ها مهم ترین 

یافته های کارگروه ماست.
 

با  و  داریم  قرار  آن  در  که  شرایطی  به  توجه  با   
توجه به اینکه در عصری زندگی می کنیم که سراسر 
از بالیای طبیعی و غیرطبیعی است مثل زلزله، سیل 
این  وجود  با  شما  نظر  به  کرونا  مانند  مسئله ای  و 
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تاب آوری کشور چه  غیرطبیعی  و  بحران های طبیعی 
شرایطی  کنار  در  بخواهد  اگر  خصوصاً  است  میزان 

مانند کرونا بازهم سیالب رخ دهد؟
می خواهم یک مقدار مبتنی بر شواهد و مطالعاتی صحبت کنم 
که در نقاط مختلف کشــور شــخصاً انجام دادم نه بر اساس 
ذهنیاتم. ببینید نکته ای که وجود دارد این است که االن رویکرد 
مدیریــت بحران دارد عوض می شــود. رویکرد االن رویکرد 
تاب آوری اســت. دیگر مهم نیســت که قرار است چه بالیی 
سرما بیاید. هر بالیی که سرمان بیاید چه سیل باشد چه زلزله 
باشد چه کووید و آنفوالنزا چه حتی آتشفشان باشد ما باید یک 
سری اقدامات تاب آورانه انجام دهیم. ما باید بتوانیم مجروحان 
را مدیریت کنیم، باید بتوانیم به مردم تغذیه و اسکان مناسب 
بدهیم، ما باید خدمات پیش بیمارستانی و بیمارستانی مناسب 
داشته باشیم، باید سیســتم پایدار اطالعاتی و ارتباطی داشته 
باشیم، ما باید ســاختار فرماندهی و هماهنگی مناسب داشته 
باشیم و این ها هیچ ربطی به اینکه چه اتفاقی قرار است بیافتد 
ندارد؛ این ربط به پیامدهای یک اتفاق دارد. رویکرد تاب آوری 
می گوید بالیا، ناشناخته و غیرمنتظره هستند، یعنی معلوم نیست 
فردا چه اتفاقی بیفتاد. اینکه چه اتفاقی می افتد دغدغه نیست، 
بلکه آنچه باید بر آن تمرکز کنیم این است که خدماتی که ما در 
حین و پس از حادثه می دهیم چگونه قرار است تداوم پیدا کند 
فارغ از اینکه چه عاملی باعث ایجاد این حادثه شده است. من 
فکر می کنم کشور ما در حال حاضر نیاز دارد که با این رویکرد 

جلو برود تا بتواند توان خود را افزایش دهد.
 

 و کالم آخر؟
کالم آخر اینکه به گواه همه  ناظرهای بین المللی ظرفیت های 
شایان توجهی در کشور ما در بحث پاسخ به بالیا وجود دارد. 
ما در پاســخ به این بالیا بــا توجه به ظرفیت هایی که وجود 
دارد نسبتاً خوب و باالتر از حد متوسط جهانی عمل می کنیم، 
اما این ظرفیت ها خوب برنامه ریزی نشده اند. من می خواهم 

برگردم به سوال قبلی شما که درباره تاب آوری بود. 
مــا چند مطالعه درباره تاب آوری انجــام دادیم یکی مطالعه 
تاب آوری شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی بوده است، 
دیگری درباره بیمارستان های استان های یزد انجام شده و یک 
مطالعه هم درباره تاب آوری در برابر گرد و خاک خوزستان 
انجام دادیم و جالب اســت بدانید کــه تقریباً در همه این ها 
میزان تاب آوری ما بین 50 تا 60 درصد نشان داده شد و این 
نشانه این است که احتماالً در نقاط دیگر نیز حدوداً به همین 
ترتیب است. حاال سوالی که اینجا به وجود می آید این است 

که وضع ما خوب اســت یا بد است؟ اگر مقیاس سنجش ما 
20 باشد ما حدود 10 سال پیش روی عدد 9 بودیم یعنی رد 
می شــدیم. االن و با توجه به اقداماتی که انجام شده حدوداً 
روی عدد 11 هســتیم، یعنی پاس کردیــم و وضعمان بهتر 
شده است. عرض کردم که کاماًل بر اساس مستندات حرف 
می زنم. اما باز ســوالی که پیش می آید این است که 11 عدد 
خوبی است یا عدد بدی اســت؟ 11 عددی است که نشان 
می دهد ما هنوز تا 20 خیلی فاصله داریم اما اینگونه نیســت 
که بگوییم اگر حادثه ای پیــش بیاید، ما هیچ کار نمی توانیم 
بکنیم و اگر در تهران زلزله بیاید هر 8 میلیون نفر می میرند. نه 
از این خبرها نیست. ما نشان دادیم که وضعیت ما از متوسط 
مقداری باالتر اســت و پیشرفت داشتیم، اما پیشرفت ما کند 
است و باید با استفاده از ظرفیت ها و پیشنهادات و اصالحاتی 
نظیر پیشــنهاداتی که عرض کردم به شیب پیشرفتمان شدت 

بدهیم. اســتفاده از ظرفیت ها نه سرمایه گذاری فوق العاده ای 
می خواهد نه تجهیزات خیلی پیشــرفته   فقط برنامه ریزی و 

ذهن خالق می خواهد که امیدوارم این اتفاق ها بیافتد.
طبق مطالعاتی کــه ما انجام دادیم قســمت زیادی از روند 
افزایش تاب آوری، یعنی چیــزی حدود 30 درصد از آن به 
حوزه حاکمیت برمی گردد. نقطه شــروع و ماشــه شلیک ما 
برای ارتقای تاب آوری کشور این است که دیدگاه مسئوالن 
ما به چه صورت هســت. اگر دیدگاه ما به سمت استفاده از 
ظرفیت ها برود واقعاً بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد. 
در هر صورت کشور ما یک کشور بالخیز است، قباًل حوادث 
بســیاری را تجربه کردیم و بعد از ایــن هم حادثه خواهیم 
داشت. مهم این است که روی بحث ساختارهای نرم افزاری 
و حتی فکرافزاری بیشتر تمرکز کنیم و از ظرفیت های خود 
استفاده کنیم. من یقین دارم که با برنامه ریزی می توانیم خیلی 

بهتر از این عمل کنیم و تاب آوری کشور را باال ببریم.

اینکه چه اتفاقی می افتد دغدغه 
نیست، بلکه آنچه باید بر آن تمرکز 
کنیم این است که خدماتی که ما 
در حین و پس از حادثه می دهیم 
چگونه قرار است تداوم پیدا کند 
فارغ از اینکه چه عاملی باعث 

ایجاد این حادثه شده است
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 به عنوان سوال اول، در مورد فلسفه و لزوم تشکیل 
کارگروه ها در هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها و به 

طور مشخص کارگروه کسب و کار توضیح دهید؟
در خصوص تشــکیل کارگروه ها این طور بگویم که بعد از 
اتفاقی که در فروردین ماه سال 98 شکل گرفت و به عنوان 
یک بالی طبیعی هزینه های بســیاری را به کشــور تحمیل 
کرد و در نقاط مختلف کشور خصوصًا لرستان، خوزستان، 
گلســتان و فارس اثر منفی خودش را گذاشــت )که البته 
بقایای این قضیه در نقاط دیگر هم به شکل دیگری خودش 
را نشــان داد( جناب رئیس جمهور ضرورت تشــکیل یک 
کارگروه ملی را برای بررسی چگونگی آسیب های سیالب 
تشــخیص دادند و این مجموعــه از کارگروه های مختلفی 
تشکیل شده بود که یکی از این کارگروه ها کارگروه کسب 

و کار بود.

طبعًا سیالب به غیر از آسیب های جانی مضرات بسیاری به 
کسب وکارها نیز وارد کرده بود که تشکیل این کارگروه به 
این دلیل که چگونگی ایــن اتفاق، چرایی آن، اثرات آن را 
بررســی کند و همچنین راهکارهایی را ارائه دهد که بتوان 
من بعد جلوی موارد مشــابه را گرفــت ضروری بود. اگر 
بخواهم دقیق تر بیان کنم، بررســی اینکه سیالب چه اثری 
بر روی این کســب وکارها گذاشتند و چگونه می شود این 

اثرات منفی را جبران کرد نکته  مهم مورد بحث است.
 

 در کارگروه کسب و کار از چه تخصص هایی بهره 
گرفته شد و به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟

ما بر حوزه های مختلفی کار کردیم و از بحث های کارآفرینی، 
مدیریتی، زیر ساخت هایی که مربوط به بهره وری از آب بود 
و همین طور بخش های پژوهشی، برنامه ریزی شروع کسب 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
هشـتمینمصاحبـهدرایـنپرونـده،گفتوگـویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بـادکترسـیدهفاطمـهمقیمی،رئیـسکارگـروهکسـبوکارهیأت
ویـژهگزارشملیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنینعضوهیأترئیسـهاتـاقبازرگانی
تهـراناسـتکـهدرایـنمصاحبهبهتوصیـفپیامدهایگوناگونسـیالببرکسـبو

کارمـردمدرمناطقسـیلزدهپرداختهاسـت:

 رئیس کارگروه کسب و کار:

بسیاری از کسب وکارها بدون توجه به 
زیرساخت های الزم، در بسترهای آسیب پذیر 

شکل گرفته اند
از منظر کسب و کار، تاب آوری کشور پایین است
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و کار و… بهره برداری کردیم. ما حتی کارگاه های آموزشی 
برگزار کردیم برای اینکه آموزش دهیم کسب وکارهایی که 
دچار نقصان شدند حاال در این مرحله چگونه کسب و کار 

قبلی خود را مجدد راه اندازی کنند.
ما از کیس های مشابه در دیگر کشورها هم در تفحصی که 
داشتیم اســتفاده کردیم. کمیته  ما دائمًا نشست های جمعی 
داشــت و حتی از اســتادان دانشــگاه های غیر ایرانی نیز 
استفاده کردیم؛ مطالعات موردی خارجی را بررسی کردیم، 
آســیب پذیری ها را دیدیم و در واقع نحوه برخورد با آن ها 
را بومی سازی کردیم تا بتوانیم این ها را به عنوان یک درس 
آموزنده در مجموعه کاریمان داشته باشیم و در نهایت امر، 
مــا کل گزارش را آماده کــرده و آن را ارئه دادیم و پس از 
جمع بندی یک گزارش کلی برای ارائه به محضر ریاســت 

محترم جمهور تهیه شد.
 

مهم ترین  که  بفرمایید  کلی  و  خالصه  طور  به   
آن رسیدید چه  به  پژوهش  در جریان  که  یافته هایی 

بود؟
مهم ترین یافته هایی که در طول پژوهش به آن رسیدیم این 
بود که بســیاری از کسب وکارها در بسترهایی تأسیس شده 
بودند که زیرســاخت های الزم در آن منطقه در نظر گرفته 
نشــده بود. به طور مثال فردی در حاشیه رود کارون کاری 
را راه اندازی کرده بود که همان بحث ســیل کل پایه اساس 
کاری آن را از بیــن برده بود. ما بســیاری از این موارد را 
به صورت حضوری بازدید منطقــه ای هم کردیم. مثاًل در 
استان ساخت وســازی اتفاق افتاده بود و به زمین و اساس 
آن به عنوان زیرساخت دقت نشده بود و در مسیر رودخانه 
ساخت وساز کرده بود. در بحث کسب و کار هم همین بود، 
افراد بنگاه یا دفترشان یا کارخانه و رستورانی که راه انداخته 
بودند را در مسیر رودخانه ساخته بودند و به عواقبی که این 
امر می تواند به صورت مســتقیم بر روی سرمایه اش داشته 

باشد توجه نکرده بودند.
نکته  بعدی این اســت که بســیاری از کارها در حال انجام 
شدن با یک روش سنتی است بدون اینکه به این امر توجه 
شــود که پیشــرفت های علمی فرصت های بهتری را فراتر 
از شــرایطی که دارد در آن شرایط آن کار به صورت سنتی 
انجام می شود فراهم کرده اســت. به همین خاطر  باید این 
آشنایی الزم نسبت به علوم جدید مربوط به آن نوع کسب 
و کار و همچنین آموزش مربوط به چگونگی شروع کسب 

و کار در فضای جدید به افراد داده شود.

در همین راستا ما کارگاه های آموزشی و نشست هایی را با 
دارندگان کســب و کار تدارک دیدیم که بتوانیم آن ها را با 
نحوه شــروع کسب و کار و همچنین مخاطره پذیری کسب 
و کاری که دارند آشنا کنیم. البته نکته ای که در این نقطه از 
بحث باید به آن اشــاره کنم مسئله ای تحت عنوان فرهنگ 
اســت. فرهنگ های مختلــف بعضــًا آموزش پذیری افراد 
برای شــیوه های جدید را با مشکل مواجه می کند به همین 
علت فرهنگ ســازی در چنین فضاهایی حتمًا نیاز بود که با 
برگزاری همین کارگاه ها، نشست هایی که داشتیم توانستیم 
این همراهی با روند جدید در کســب وکارها را با صاحبان 

این کسب و کار ایجاد کنیم.
 

 نتایج به دست آمده توسط کارگروه شما در پاسخ به 
سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چه بود؟

کدامکسبوکارهاازســیالبخسارتدیدهاند؟میزان
خسارتچقدراست؟

نمی شــود به صورت یک عدد مشخص بیان کرد که کدام 
کســب وکارها به چه میزان از سیل خســارت دیده اند، اما 
می توان گفت که بیشــتر خرده کســب وکارها و شرکت ها 
و بنگاه های کوچک از این مســئله آســیب دیدند. مثاًل در 
استان خوزستان و گلســتان کسب وکارهایی آسیب دیده اند 
که به صورت سنتی انجام می شــد. ما در خوزستان شاهد 
این بودیم که بســیاری گاوداری ها آسیب دیدند، زیرا این 
گاوها به صورت اســتاندارد و صنعتی نگهداری نمی شدند 
یا آغل مناســبی برای آنان در نظر گرفته نشده بود و یا این 
آغل ها در مســیر رودخانه برپا شده بود و خیلی از دام ها را 
آب برد و حتــی بحث نگهداری دام های باقی مانده بعد از 
سیالب با مشکل روبه رو شد، اما خب باز هم تاکید می کنم 
که برای برآورد میزان خســارت عدد و رقم ثبت شده ای در 

بسیاری از کارها در حال انجام 
شدن با یک روش سنتی است 

بدون اینکه به این امر توجه شود 
که پیشرفت های علمی فرصت های 
بهتری را فراتر از شرایطی که دارد 

در آن شرایط آن کار به صورت سنتی 
انجام می شود فراهم کرده است
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جایی وجود ندارد و به همین علت نمی توان میزان خسارت 
را به صورت دقیق اعالم کرد.

باز هم به طور مثال بر اساس اطالعات جمع آوری شده، در 
حوزه کســب و کار و فعالیت های اقتصاد ی مناطق مختلف 
کشور، بیشتر ین کســب وکارها ی آسیب دیده در  سه استان 
خوزستان، لرستان و گلستان بوده که اغلب به کسب وکارهای 
بخش کشــاورزی مربوط اســت. هر چند آمار و اطالعات 
برخی از فعالیت های اقتصادی در مناطق ســیل زده دریافت 
نشــد یا ناقص بود، در مجمــوع از کل اطالعات دریافت 
شــده از مناطق سیل زده در سه اســتان گلستان، لرستان و 
خوزستان، عالوه بر خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 
و دام پروری که در  بخش قبل حدود 136,000 میلیارد ریال 

ذکر شد.
 

ســیالبچهاثراتکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتیبر
اقتصادکسبوکارهاباقیمیگذارد؟

سیالب در کوتاه مدت کسب و کار را قفل می کند و طبیعتًا 
تا راه اندازی مجدد مدتی زمان می برد و ممکن است از نظر 
اقتصادی بر خانواده یا خانوارهایی که از آن کســب و کار 
ارتزاق می کردند فشــار وارد شــود کمااینکه واقعًا اینچنین 

شد. 
بحث تأثیرات میان مدت و بلندمدت فرصت تشکیل دوباره 
آن بنــگاه اقتصادی را می طلبد که طبیعتًا اگر این اثرگذاری 
بتواند از روند خوب و مثبتی پیروی کند می تواند رشد قابل 
توجهی را از آن خود کند و در غیر این صورت متأســفانه 

ایــن اثرگذاری منفی که دارد ممکن اســت تا مدت ها این 
کسب وکارها را متوقف کند.

به لحــاظ  جمعیتی، در دوران پساســیل احتمال مهاجرت 
موقــت  یا دائمــی و همچنین جابه جایی برخی روســتاها 
وجود دارد . به لحاظ اقتصادی این تأثیرات شــامل از دست 
رفتن محصول  کشت زمستانه به دلیل زیر آب رفتن  مزارع، 
بدهی ناشی از زیر آب رفتن کشت زمستانه، تخریب مزارع 
و کانال های آب رســانی، آســیب دیدن وسایل کشاورزی 
همچون پمپ های آب، شور شدن برخی زمین های زراعی، 
تخریب کلی یا جزئی منازل، آســیب دیدن لوازم  خانگی، 
از دست دادن کشــت  تابستانه )یعنی از دســت دادن درآمد 
حدود یک سال( و ذهنیت ترسالی و  کشت بی رویه می شود.
تحلیل و تبیین آثــار و )پیامدهای کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت( ســیل اخیر بر حوزه کسب و کار در بخش های 
اصلی اقتصادی مطابق نتایج بررسی های فوق و پیمایش های 
میدانی تیم مسئول در مناطق درگیر سیل با استفاده از تکنیک 
»مصاحبه ی نیمه ساختاریافته«، حاوی نکات ارزنده ای است 

که می تواند در مدیریت بحران کمک اساس بنماید.
بر اســاس نتایج حاصل، مهم ترین پیامدهای سیل بر بخش 
کشاورزی بر اســاس گزارش های رسمی منتشره از سوی 
نهادها و دستگاه های ذی ربط عبارتند از: تخریب کانال های 
آب رســانی، آب گرفتگی مزارع، از بیــن رفتن محصوالت 
کاشــته شــده، افزایش بیماری های دامی، ناپایدار ســازی 
معیشت خانوارهای کشاورز )تک شغلی(، تخریب جایگاه 
نگهداری دام، تخریب و آســیب به انبارهای علوفه، آسیب 
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به شیالت و صنایع وابســته به آن، تخریب مرغداری های 
صنعتی و ســنتی، تلف شــدن طیور، آب گرفتگی باغات و 
نخلســتان ها، کاهش عملکرد نخلیــات و باغات، تخریب 
ســازه ی گلخانه ها، تخریب محصوالت گلخانه ها، کاهش 
حجــم صــادرات محصــوالت کشــاورزی، از بین رفتن 

کندوهای عسل.
گزارش های رســمی دستگاه های رســمی نشان از آن دارد 
که بخش صنعت در اثر ســیل اخیر با پیامدهایی از جمله: 
آســیب به زیرساخت ها و تأسیســات شهرک های صنعتی، 
تخریب راه های دسترســی به معــادن، تخریب کارگاه های 
قالیبافی، خسارت به خطوط لوله و تأسیسات نفتی، آسیب 
به زیرســاخت های عمومی )شــبکه فاضالب، شبکه برق 
و گاز(، تخریب آســفالت خیابان ها و جاده ها، آســیب به 
ماشین آالت و تجهیزات کارگاه های شهرک صنعتی، آسیب 
به محصوالت تولیــدی و مواد اولیه کارگاه های شــهرک 
صنعتی، کاهش توان خرید صاحبان صنایع جهت شــروع 
فرایند تولید، آســیب به کارگاه های صنایع دســتی، مواجه 

شده است.
در بخش خدمات و بر اســاس آمارها و اطالعات رســمی 
منتشــر شده از ســوی دســتگاه های مرتبط با مشکالت و 
پیامدهــای متعددی روبه رو شــده اند کــه مهم ترین آن ها 
شامل: آســیب مشاغل خانگی، تخریب پل های ارتباطی در 
محورهای فرعی و روســتایی، آسیب و تخریب محورهای 
مواصالتی و سازه های راهداری، کاهش حضور گردشگران 
در کوتاه مدت، آسیب کارگاه های بافندگی فرش عمدتًا در 
استان های گلستان و لرستان، بیکاری موقت نیروهای کاری 
کارگاه ها و مشــاغل صنفی-خدماتی، تغییر تقاضای خرید 
عموم از کاالی عمدتًا لوکس به کاالهای ضروری، آســیب 

به آثار تاریخی و ابنیه مرتبط با بخش گردشگری، است.
کارگــروه، حســب مــوارد مطرح شــده اقدام بــه ارائه 
تیپ شناســی کســب وکارهای آسیب دیده از ســیل نمود. 
جهت انجام نوع شناسی کسب وکارها در این بخش، عالوه 
بر اســتناد بر آمارهای منتشره از ســوی نهادهای ذی ربط، 
نظر صاحب نظران و دست اندرکاران مرتبط با سیالب اخیر 
در قالب کاربرگ های طراحی شــده توسط تیم مسئول بند 
نیز اخذ گردید. بر این اســاس کسب وکارهای آسیب دیده، 
به سه دســته  الف- کســب وکارهای نیازمند بازیابی، ب- 
کسب وکارهای نیازمند گذار و ج- کسب وکارهای نیازمند 

پایداری، تقسیم بندی شده اند.
الف- کسب وکارهای نیازمند بازیابی: این دسته از مشاغل، در 

جریان سیل اخیر، آسیب جدی یا جزئی دیده اند و الزم است 
به شکل پیشین بازگردند. ماهیت این کسب وکارها به گونه ای 
اســت که امکان تغییر بنیادین به منظور افزایش تاب آوری و 
کاهش آســیب پذیری آن ها در کوتاه مدت وجود ندارد. این 
کسب وکارها عمدتاً با فرهنگ بومی مناطق عجین شده و از 
دیرباز در مناطق درگیر سیل وجود داشته اند. واحدهای سنتی 
زراعی و باغی و پرورش دام و طیور و نیز مشاغل خانگی در 
این دسته قرار می گیرند. اگرچه بخشی از خسارت وارده بر 
این کسب وکارها نتیجه مدیریت نامناسب آن ها است، اما در 
کوتاه مدت امید چندانی به تغییر آن ها برای افزایش تاب آوری 
نیست. البته انجام اقداماتی از جمله بیمه واحدها و آموزش 
صاحبان کســب وکارها می تواند باعــث افزایش تاب آوری 

خانوارها و صاحبان کسب وکارها شود.
ب-کســب وکارهای نیازمند گذار: این دسته از واحدهای 

تولیــدی و خدماتی در جریان ســیل اخیر، آســیب جدی 
دیده اند و بایــد ضمن بازیابی، اصالحات و تغییراتی را در 
آن ها به منظور افزایش تاب آوری و کاهش آســیب پذیری 
در برابر مخاطرات طبیعی و به ویژه ســیل، ایجاد کرد. این 
کســب وکارها عمدتًا از جمله کسب وکارهایی است که در 
سال های اخیر در مناطق آسیب دیده ایجاد شده اند و از سابقه 
و قدمت زیادی برخوردار نیستند، مانند واحدهای پرورش 
آبزیان و واحدهای نیمه مدرن و مدرن فعالیت های زراعی و 
باغی از جمله گلخانه ها. بخش دیگری از این کسب وکارها 
واحدهایی است که در اثر توسعه غیر پایدار کسب وکارهای 
سنتی و بومی مناطق ایجاد شده اند، مانند واحدهای زراعی 
و باغی در حاشــیه و مســیل رودخانه ها و نهرهای فصلی، 
اماکن گردشــگری و تفریحی حاشیه رودخانه ها و اراضی 

شیب دار و در معرض خطر.
ج- مشــاغل نیازمند پایداری: این دســته از کسب وکارها 

خدمات توزیعی، خدمات 
حمل و نقل و کسب وکارهای 

بخش گردشگری از مهم ترین 
فعالیت های اقتصادی است که 
کسب وکارهای آن ها در جریان 

سیل اخیر دچار مشکل شده است
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در جریان سیل اخیر، آســیب جدی ندیده اند، اما به دلیل 
آسیب به کسب وکارهای باالدســتی و پایین دستی، تحت 
تأثیر قرار گرفته و دچار آســیب های غیرمستقیم شده اند. 
این واحدهای اقتصادی عمدتًا واحدهای بزرگ اقتصادی 
مانند صنایع سنگین و واحدهای تبدیلی و فرآوری هستند 
که در اثر عدم تأمین مواد اولیه مانند صنایع غذایی، سیلوها 
و کارخانه هــای آرد و یا قطع و محدودیت دسترســی به 
بازارهای مصــرف مانند صنایع صادراتــی، کارخانه های 
صنایــع لبنی و یــا کاهش تقاضــا برای تولیــدات آن ها 
مانند هتل ها و مراکز اقامتی و رســتوران ها هســتند. اکثر 
این واحدها بدلیل حجم ســرمایه گذاری های انجام شده 
نیازمند حمایت های عمدتًا مالی مانند کاهش یا بخشودگی 
حق بیمه ها، اســتمهال وام ها و تسهیالت دریافت شده و 
اختصاصی تسهیالت کم بازده برای تقویت آن ها و کمک 

به پایداری آنان هستند.
در تحلیل پیامدها بر زنجیره کســب وکارها مهم ترین اثرات 
نامطلوب ســیل اخیر بر بخش کشــاورزی که می تواند تا 
ســال ها تولید را در مناطق تحت تأثیر ســیل، دچار اخالل 
کند، از بیــن رفتن ســرمایه های طبیعی مرتبــط با بخش 
کشاورزی از جمله فرسایش خاک، تخریب مراتع و رانش 
زمین است که عالوه بر خسارت های آورده شده در فصول 
قبــل، کمیت و کیفیت تولید را در ســال های بعد نیز دچار 
آسیب و اخالل کند. آسیب زیرساخت های پایه و لنگی کار 
در بنگاه ها و واحدهای صنعتی ناشی از سیل و آب گرفتگی 
از اصلی ترین اثرات منفی سیل بر بخش صنعت بوده است. 

این امر خصوصًا در صنایع سنگین و استراتژیک کشور در 
استان خوزستان بسیار مشهود است. در خصوص بنگاه های 
کوچک و متوسط صنعتی خصوصًا در خارج از شهرک های 
صنعتی، که عمده واحدهای صنعتی در اســتان های لرستان 
و گلســتان بوده اند، آســیب بــه ســرمایه های فیزیکی از 
جمله تخریب ســاختمان و ابنیه واحدها و از دست رفتن 
ســرمایه های مالی و اقتصادی آنان بسیار چشمگیر بوده و 
صاحبان این کسب وکارها را دچار مشکل و مشاغل زیادی 
را در سطح مناطق به طور دائم یا موقت به تعطیلی کشانده 

است.
در ســطح محلی تخریب منازل مســکونی و آب گرفتگی 
ســکونتگاه ها خصوصًا در نواحی روستایی که همزمان هم 
محــل زندگی و هم محل فعالیت های اقتصادی خانوارهای 
روستایی بوده است، آسیب جدی را متوجه کسب وکارهای 
خدماتی نواحی روســتایی کرده است. در سطح منطقه ای و 
ملی، تخریب راه ها و پل ها باعث مختل شدن ارائه خدمات 
به بســیاری از فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف 
اقتصادی شده است. خدمات توزیعی، خدمات حمل و نقل 
و کسب وکارهای بخش گردشگری از مهم ترین فعالیت های 
اقتصادی است که کسب وکارهای آن ها در جریان سیل اخیر 

دچار مشکل شده است.

ســیالببهرغمخساراتشچهظرفیتهاییبرایتوسعه
کسبوکارایجادکردهاست؟

اثرات سیالب و خسارت های آن برای کسب وکارها دو بعد 
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دارد. در واقع ممکن اســت این اثرات برای یک کســب و 
کار ظرفیت منفی ایجاد کند و از طرف دیگر ممکن اســت 
ظرفیت مثبت ایجاد کند. اگر ما بتوانیم کســب و کار را در 
همان محلــی که بوده دوباره راه اندازی کنیم و شــرایطی 
در اختیارش بگذاریم تا بتواند ســرپا شــود )مثاًل به کمک 
تســهیالت بیمه که در اختیارش می گذاریم یا آموزش هایی 
جهــت راه اندازی مجدد( این کار می تواند رشــد مجدد و 
حتی قوی تری داشــته باشد. اما اگر نتوانیم این کار را انجام 
دهیم منجر به یک ســری مهاجرت می شود. مهاجرت هایی 
که ناشــی از مضیقه های مالی و افت و از بین رفتن کسب 
و کار در نقطه  مبدا اســت. ما خیلــی از مهاجرت هایی که 
از منطقه روســتایی به منطقه شهری داشتیم ناشی از همین 
مشــکالت اســت که وقتی که یک حادثه ای در یک منطقه 
اتفــاق می افتد طبیعتًا فرد به علت نداشــتن ســرمایه برای 
راه اندازی مجدد کســب و کار مجبور اســت جابه جا شود 
و معموالً به شهرنشــینی رو می آورد و این قضیه پیامدهای 
منفی دارد: مثاًل اینکه فرد از فرهنگ اصیل خود جدا می شود 
و یک عذاب همیشگی دور شدن از فرهنگ برای فرد باقی 
می ماند که این خودش مســئله ی جدیدی ایجاد می کند و 
از رشــد یک کســب و کار جدید موفق جلوگیری می کند 
به همین علــت کمک کردن به اینکه همــان کار مجدد با 
تغییرات فرهنگی و استراتژیک و ایضًا به روزرسانی ادبیات 
عملکردی بتواند در همان نقطه ی مبدا شــروع مجدد داشته 

باشد خیلی در این بحث مهم است.
اگر بنا باشد به صورت تفکیکی بیان شود، در این کارگروه 
تأثیرات مثبت ســیالب بر سه دســته کلی از کسب وکارها 
بررسی شــد. اول در کسب وکارهای کشــاورزی، دوم در 
کســب وکارهای بخش صنعت و در نهایت کسب وکارهای 

بخش خدمات.

پیامدهایمطلوبســیالببرکســبوکارهایبخش
کشاورزیبهشرحزیراست:

• تکمیل ظرفیت سدهای مخزنی کشور
• افزایش پتانســیل دایر شدن اراضی کشاورزی که پیش از 

این بایر بودند
• رونق کســب و کار دارندگان ادوات خاص کشاورزی و 

باغداری
• رونق فعالیت کســب وکارهای مرتبط با تعمیرات ادوات 

کشاورزی آسیب دیده
همچنین پیامدهای مطلوب سیالب بر کسب وکارهای بخش 

صنعت به شرح زیر است:
• رونق فعالیت شرکت های راه سازی

• رونق فعالیت کسب وکارهای مرتبط با تعمیرات تجهیزات 
کارگاهی و آسیب دیده

• رونق فعالیت تولیدکنندگان مواد اولیه کارگاه های صنعتی
• افزایش تقاضای مصالح ساختمانی

• رونق کســب وکارهای مرتبط با تجهیز و نوسازی اراضی 
کشاورزی

ودرنهایتپیامدهایمطلوبسیالببرکسبوکارهای
بخشخدماتبهشرحزیراست:

• رونق کسب وکارهای ساختمان سازی
• افزایش کیفیت ساخت در ساخت وسازه های جدید

• توجه بیشتر به اصول مهندسی در بازسازی ها
• آبگیری تاالب های کشور

• الیروبی و سامان دهی رودخانه ها
• بهبود وضعیت گردشگری به ویژه طبیعت گردی.

مناسبترینشــیوههابرایکمکرسانیبهکسبوکارها
برایاینکهبهحالتعادیبازگردندچیست؟

بر اساس موارد بیان شده توسط صاحب نظران و یافته های 
گزارش کارگروه، می توان به این نتیجه رســید که با توجه 
به تعداد زیاد نقاط ضعف و تهدید در فرایند مدیریت سیل 
اخیر در بخش کسب و کار، راهبردهای اتخاذی عمدتًا باید 
از نــوع »راهبردهای تدافعی« و »راهبردهای محافظه کارانه« 
باشــند. این راهبردها به طور خاص به کاهش نقاط ضعف 
و تهدیــد و تعدیل اثرات آن ها با اســتفاده از ظرفیت نقاط 
قوت و فرصت هــای احتمالی متمرکز هســتند. مهم ترین 
راهبردهای بازگشــت به حالت عادی و ارتقای تاب آوری 
و کاهش آســیب پذیری کسب وکارها در نواحی تحت تأثیر 

فرد از فرهنگ اصیل خود جدا می شود 
و یک عذاب همیشگی دور شدن از 
فرهنگ برای فرد باقی می ماند که 

این خودش مسئله ی جدیدی ایجاد 
می کند و از رشد یک کسب و کار 

جدید موفق جلوگیری می کند
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سیل در دو دسته خاص کسب و کار و کالن، عبارتند از:

الف-راهبردهایخاصکسبوکار
راهبــرد اول: اســتفاده از ظرفیت هــای بودجه ای )خاص 
حــوادث غیرمترقبه( و بیمــه ای و منابع بانکی برای جبران 
سریع و متناسب آســیب ها به بخش های مرتبط با کسب و 

کار با هدف بازگشت به حالت عادی؛
راهبرد دوم: کاهش در معرض خطر قرار گرفتن کسب وکارها 

در بخش های مختلف اقتصادی؛
راهبرد ســوم: کاهش میزان حساســیت کســب وکارها و 

بنگاه های اقتصادی در هنگام مواجهه با بالیای طبیعی؛
راهبــرد چهارم: افزایش ظرفیت و تــوان انطباق بنگاه های 
اقتصادی با شرایط خطر، در قبل، حین و پس از بروز خطر؛
راهبرد پنجم: توانمندسازی صاحبان کسب و کار و متولیان 

بخش های مختلف اقتصادی؛
راهبرد ششم: اصالح و سامان دهی قوانین مرتبط با حفاظت 

از سرمایه های طبیعی خصوصًا آب، خاک، جنگل ها و 
مراتع؛ راهبرد هفتم:  تقویت ســازوکارهای حمایتی بخش 

کسب و کار در شرایط بحران؛ 
راهبرد هشتم: مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران؛ 

راهبرد نهم: اصالح الگوهای تولیدی و ارائه خدمات.

ب-راهبردهایکالن:
راهبرداول: ارتقای آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه 

و به ویژه سیل در بخش کسب و کار؛

راهبرددوم: ایجاد و عملیاتی نمودن سامانه جامع کسب و 
کار )ساجک( در سطح ملی؛

راهبردسوم: افزایش توان امداد و نجات در بین دستگاه های 
متولی؛

راهبردچهارم:الزام کارفرمایان و فعاالن اقتصادی به پیاده 
ســازی اصول ایمنی، پیشــگیری و مقابله با خطر بالیای 

طبیعی؛
راهبردپنجم:بازنگری حکمرانی کســب وکارها بر اساس 

اصول کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری؛
به طور خالصه مناســب ترین روش کمک رسانی این است 
کــه مــا در همان محل که کســب و کار وجود داشــته با 
رویه های نوین و فناوری های جدیدی بتوانیم کار را مجدد 
راه اندازی کنیم. همچنین باید با پیش بینی آســیب هایی که 
می تواند وجود داشته باشد جلوی تکرار حوادث را بگیریم 
و بگذاریم آن بحران رد شــود و شرایط کار کردن به حالت 
عادی خود بازگردد ولی نباید بگذاریم عملکرد و رویه کار 
کردن با شرایط قبل باشد تا آسیب هایی که وارد شده دوباره 
تکرار نشود. همچنین این امر می تواند به این امر کمک کند 
که تجربه قبلی با تغییرات زیرساختی فضای بهتری را برای 
رشد مجدد و راه انداری کسب و کار ایجاد کند. در واقع این 
تجربه تلخ باید یک دورنمای هدفمند و مثبت پیش روی ما 
قرار دهد و از تکرار تجربیات منفی پیشین جلوگیری کند.

 
مناســبترینسیاســتهابرایتبدیلخساراتسیلبه

فرصتیبرایتوسعهاقتصادیچیست؟
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یکی از سیاســت هایی که می توانیم برای این قضایا به کار 
ببریم این است که در فضای امروزه که به هر حال بسیاری 
از بالیا یا آسیب های طبیعی خیلی غیرقابل پیش بینی هست 
پیش از شروع کسب و کار آسیب هایی که می تواند در یک 

بستر اتفاق بیفتد را از قبل بررسی کنیم.
همچنین، همان طــور که می دانید کارگروه تلفیق یافته های 
حاصل از پژوهش تمامی کارگروه هایی که در جریان سیل 
فعالیت داشــتند را به طور جامع جمع بندی کرد و می تواند 
این جمع بندی را در اختیار جامعه مان و حتی جامعه جهانی 
قرار دهد و زحماتی که دوستان در دیگر کارگروه ها کشیدند 
و نتایج ارزشمندی که به دســت آمد می تواند بسیار مورد 

استفاده و مثمر ثمر قرار گیرد.
 

تابآوریاقتصادیکشــورازمنظرکسبوکاررادر
شرایطفعلیچگونهارزیابیمیکنید؟

تاب آوری کشور را اگر از منظر کسب و کار بخواهیم نگاه 
کنیم متأسفانه خیلی پایین است. آگاهی و شرایطی که االن 
وجود دارد در رابطه با اینکه چگونه می توان کار را به روز 
کرد، دوباره راه اندازی کرد و خسارات را به حداقل رساند، 
بسیار محدود اســت. همچنین صندوق های حمایت مالی 
برای شــروع کســب وکارها به میزانی که الزم است وجود 
ندارد و بودجه هایــی که برای این کســب وکارها در نظر 
گرفته شده بسیار محدود است لذا این کسب وکارها خیلی 
سخت توانستند از جایشان بلند شوند و حتی خیلی از این 
کســب وکارها با گذشت زمانی نزدیک به دو سال همچنان 
نتوانستند به جایگاه اولیه شان برگردند. به همین خاطر باید 
یک ســری طرح های بیمه ای برای این نوع کسب وکارها و 
سرمایه های آســیب پذیر در نظر گرفت. همچنین آموزش 
همیشــه باید در رأس برنامه های مناطق به خصوص مناطق 
آسیب پذیر باشد و در واقع باید نظارت مستمر بر این قضایا 

حتمًا شکل بگیرد.
خیلی از مواردی که عرض کردم باید توســط تشکل های 
مربوطه انجام شــود و باید از انواع کســب وکارها حمایت 

شود. 
در واقع ما باید یک فرهنگ تشکل گرایی را در مجموعه های 
مختلــف راه بیاندازیم و حمایت ها و آموزش ها باید از این 
طریق باشــد. حتی تجربیاتی که در یک همچنین مواقعی به 
دســت آمده باید مستندسازی شــود زیرا مستندسازی این 
تجربیات خیلی می تواند از تکرار اشتباهاتی که در مواجهه 
با حوادث پیشین وجود داشته جلوگیری کند و همین طور 

می تواند قدم های مســتحکمی در راستای توسعه اقتصادی 
برای آینده هر نوع کســب و کار به دنبال داشته باشد. اگر 
این روند را جلو رفتیم می توانیم از این تجربیات اســتفاده 
درست و بهینه بکنیم و از تکرار بسیاری از خطاها و زیان ها 
جلوگیری خواهد شــد. همچنین مجلد کردن این تجربیات 
باید به گونه ای باشد که به اطالع عموم برسد و عموم مردم 
بتواننــد از آن بهره برداری کنند و فرهنگ ســازی جدیدی 
در جامعــه شــکل بگیرد. ما در این بحــث مفهومی تحت 
عنوان »مســئولیت اجتماعی« داریم که مسئولیت اجتماعی 
می تواند برای نســل های آینده ما اثرگذاری ویژه ای داشته 
باشــد خصوصًا با توجه به اینکــه بالیای طبیعی هیچوقت 
تمام شدنی نیست و در یک مقطع زمانی رشد بیشتر دارد و 

در مقاطع دیگر کمتر است. 

 کالم آخر؟
امید بر این است که این اتفاقات و مصیبت های این چنینی 
برای هیــچ جامعه ای اتفاق نیافتد ولــی خب به هر حال 
یک مسئله ای اســت که به ناچار و غیرقابل گذشت است 
و نمی شــود گفت اصاًل دیگر اتفاق نمی افتد اما اگر چنین 
اتفاقی تکرار شــد امیدوارم برداشــت و اســتفاده از این 
گزارش ها به درســتی انجام گیرد، زیــرا قطعًا می تواند در 
بســیاری زمینه هــا قابلیت بهره برداری جهــت به حداقل 
رساندن و مقابله با آســیب ها را داشته باشد، زیرا که این 
گزارشــات حاصل هزاران ساعت تحقیق و تفحص است. 
می گویم هزاران ســاعت چون همه  این کارگروه ها توسط 
کمیته هــای ریزتــر زیرمجموعه خودشــان کار کردند و 
متخصصان و افراد کار آزموده ای در این پروژه کار کردند 
و در نهایت اطالعاتی که جمع شــد و توانست به عنوان 

یک گزارش کلی ارائه شود.

آموزش همیشه باید در رأس 
برنامه های مناطق به خصوص 

مناطق آسیب پذیر باشد و در واقع 
باید نظارت مستمر بر این قضایا 

حتماً شکل بگیرد
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اولین سوال، ضرورت پرداختن به نقش   به عنوان 
 ۹۸ و   ۹۷ سیالب  مختلف  ابعاد  بررسی  در  رسانه ها 

چیست؟
یکی از مهم ترین مقوالت در مدیریت ســیالب، ارتباطات 
و اطالع رســانی است. مدیریت غیرسازه ای سیالب نیازمند 
ارتباط گیری با گروه هــای مختلف ذی نفعان، ازجمله مردم 
در معرض ســیالب، از زمان صدور هشدار سیالب تا همه 
مراحل بعدی مدیریت امداد و نجات، تخلیه، اسکان موقت، 
کمک رســانی و مدیریت تعدیل خســارات و سایر مراحل 
است. در واقع رســانه ها مهم ترین منابعی  هستند که مردم 
از طریق آن ها اطالعــات و آگاهی های مربوط به حوادث 

غیرمترقبه را به دست می آورند.
تجارب تاریخی گویای آن است که در چنین موقعیت هایی 
مردم به رســانه های حرفه ای، آزاد و مستقل اعتماد دارند. 
امــا در عین حال ، خود هم از طریق رســانه های جایگزین 
شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های موبایل در تکاپوی 
تولید محتــوا، اظهار نظر و بازنشــر محتواهــای موردنظر 
هســتند. در پیمایش ملی تلفنی که در 134 شهر کشور در 

تابستان 98 انجام شد، 96 درصد پاسخگویان بیان داشته اند 
اخبار و اطالعات مربوط به ســیالب اخیر را به طور مرتب 
از طریــق مجراهای خبری داخلی دنبــال کرده اند و تنها 2 
درصد آن ها نســبت به پیگیری اخبــار و اطالعات مربوطه 

بی تفاوت بوده اند.
پیمایش انجام شده در ســه استان و در میان سیل زدگان نیز 
نشــان می دهد که 77.6 درصد آن ها اخبار ســیالب را از 
صداوسیما دنبال می کرده اند. اســتفاده از صداوسیما برای 
اطالع یابی به معنای اســتفاده نکردن یا اعتماد نداشــتن به 
شــبکه های اجتماعی یا تلویزیون های ماهواره ای نیســت. 
نکتــه مهم این که 32.4 درصد نیز از شــبکه های اجتماعی 
نظیر تلگرام و اینســتاگرام اســتفاده می کرده اند. شبکه های 
ارتباطات آشــنایان و خانواده ها نیز منبع اطالع رسانی 32.7 
درصد بوده است. بدیهی اســت که افراد می توانسته اند از 
منابع مختلف اســتفاده کنند. بســیار اهمیت دارد که بدانیم 
چه اخبار و اطالعاتی در ارتباط با ســیل از طریق نهادهای 
رسمی اطالع رسانی، رسانه های جریان اصلی و رسانه های 

جایگزین در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است.

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفایـنهیأت،اقـدامبهبازخوانـیگزارشهایتخصصـیاینهیأتنمدهاسـت.
نهمیـنمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکترهـادیخانیکی،رئیـسکارگروهاجتماعـی،فرهنگیواطالعرسـانی
هیـأتویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنیـنمدیـرگـروهمطالعات
ارتباطـیدانشـگاهعالمـهطباطبایـیاسـتکـهدرایـنمصاحبهبـهتوصیـفعملکرد
رسـانههاودسـتگاههایاطالعرسـانیونقـاطضعـفوقـوتآنـانپرداختهاسـت:

 رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه:

»روزنامه نگاری  بحران« 
همچنان در نظام رسانه ای مغفول است

»آگاهی موقعیتی« باید نقطه کانونی هرگونه سیاست گذاری 
برای مواجهه با بحران باشد
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متأسفانه در سیالب های 97 و 98 ناکارآمدی منبع هماهنگ 
و یکپارچه برای آگاهی رســانی های الزم به مردم موجب 
شــده است تا دریافت و تفسیر مردم در استان های مختلف 
ناهماهنگ و غیرواقعی شود. به طور مثال بخش هایی از مردم 
لرســتان به اطالعات و آگاهی هایی که از رسانه ها و منابع 
رسمی دربارۀ سیل منتشر می شد اعتمادی نداشتند. بنابراین 
آموزش های رســانه ها را نیز چندان جدی نمی گرفتند. در 
خوزســتان نیز فهم قومیتی از سیل و سدسازی و مصطلح 
شدن واژۀ »ســیل ُولومی« به معنای برنامه ریزی رسمی بر 
اساس سیاســت های منطقه ای برای شکل دادن به سیل در 
شــهرها و روســتاهای خاص در زمان وقوع سیل و بعد از 
آن درخور توجه اســت. به طور کلی سوگیری های سیاسی 
و رسانه ای در اطالع رسانی و فعالیت رسانه ای از کارآمدی 

این گونه اقدامات می کاهد.
افزون بــر این، گســترش دامنه اخبار جعلی و شــایعات 
رســانه ای و فعالیت رســانه های بی مرکز و شبکه ای خارج 
از کشــور، آگاهی های عمومی مــردم را هدف گرفته و بر 
بی اعتمادی جامعه به دولــت و نظام، حین و پس از وقوع 
سیالب ها دامن زده است. امروز باال بودن آگاهی های کاذب 
و غیردقیق جامعه دربارۀ ســیالب ها و شکل گیری ذهنیت 
عمومــی مبتنی بر بی اعتمادی به مانعــی برای ادراک خطر 
مردم در خصوص ســیالب های بعدی و بحران های طبیعی 
دیگر تبدیل شــده اســت. در این مورد به خصوص استان 

خوزستان وضعیت به شدت آسیب پذیرتری دارد.
بر اساس آنچه گفته شــد در موضوع آگاهی بخشی، نقش 
رسانه های جمعی، فناوری ها و مهارت های ارتباطی ازجمله 
به لحاظ جنبه های مختلف زیر حائز اهمیت اساسی است:

• پیوند برقرار کردن میان  دانشــمندان، مقامات دست اندرکار 
برخورد با حوادث غیرمترقبه، مقامات دولتی، و افکار عمومی.
• آموزش مردم برای  آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه.

• ردگیری حوادث در شرف وقوع.
• هشیار کردن مقامات.

• هشدار دادن به مردمی که بیش از همه احتمال دارد از این 
حوادث صدمه ببینند.

• ارائه اطالعات درســت و کاربــردی، قبل، حین و بعد از 
بروز بحران و پیشگیری از رواج شایعه ها و خبرهای دروغ.

• ارزیابی خسارات.
• کمک کردن جمع آوری اطالعات، آذوقه، و  سایر منابع.

• هماهنگ کردن عملیات نجات و امداد.
• شمارش گمشدگان.

• روحیه بخشیدن به آســیب دیدگان و برانگیختن و بسیج 
حساسیت های  عمومی، سیاسی، و نهادی و سازمانی،

• نظارت بر روندها و فرایندهای امدادرسانی.
• کمــک به شناســایی نقــاط ضعف و قــوت و تهدید و 

فرصت های مدیریت بحران.
• پیگیری فرایندهای توانمندسازی آسیب دیدگان و بازسازی 

مناطق آسیب دیده. 
با چنین رویکردی اســت که بررسی عملکرد رسانه ها قبل، 
حیــن و پس از بحران ســیل نوروز 1398 اهمیت بســیار 
می یابد. ابعاد پردامنه سیالب 98، پوشش رسانه ای آن را به 
یکی از گسترده  ترین، عمیق ترین و پرچالش ترین تجربه های 
روزنامه نگاری بحران در ایران تبدیل و دقت در این تجربه 

بی مانند را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
 

 رسانه ها و شبکه های اطالع رسانی در بحران سیالب 
چه عملکردی داشته اند؟

حوادث و بالیای طبیعی، پدیده هایی اقلیمی و زیست محیطی 
هســتند که کاهــش ابعــاد و خســارت های آن در حوزۀ 
مداخله های انســانی و اجتماعی است و آگاهی مسئوالن و 
شهروندان، می تواند از میزان تلفات و آسیب ها و شدت آالم 
و رنج بحران های آن ها به میزان قابل مالحظه ای بکاهد. این 
حق شهروندان اســت که بدانند در چه صورتی و چه موقع 
در  خطر قرار دارند و در چه صورتی و در چه موقع خطر از 
سرشان گذشته است. افزون بر این، شهروندان حق دارند از 
سرنوشت هم وطنان خود باخبر  شوند. در همین چهارچوب 
ارتباطات به طور اعم و رســانه ها به طور خاص در این میان 
می توانند نقش ها و کارکردهای مؤثری داشته باشند. در همین 

راستا رئیس جمهور سوال مذکور را مطرح کردند.
با توجه به اهمیت رسانه ها و نقش آن در شکل گیری افکار 

ابعاد پردامنه سیالب ۹۸، 
پوشش رسانه ای آن را به یکی 
از گسترده  ترین، عمیق ترین 
و پرچالش ترین تجربه های 

روزنامه نگاری بحران در ایران تبدیل 
و دقت در این تجربه بی مانند را به 

یک ضرورت تبدیل کرده است
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عمومی، جریان ها و کانال های رســانه ای و اطالع رسانی در 
پنج محور مجزا، اما همســو با هدف کارگروه مورد مطالعه 

قرار گرفتند که عبارتند از:
1. رادیو و تلویزیون )شــبکه های یک، سه، خبر سراسری، 
شــبکه های تلویزیونی اســتان های خوزســتان، گلستان و 
لرستان )افالک( از صداوســیما و نیز سه شبکه ماهواره ای 

ایران اینترنشنال، بی. بی. سی فارسی و من و تو(.
2. روزنامه ها و مطبوعات )شــش روزنامه سراسری ایران، 

سازندگی، شرق، شهروند، کیهان، هفت صبح(.
3. خبرگزاری ها و سایت های خبری )شش خبرگزاری پانا، 
برنا، ایســنا، مهر، ایرنا، خبرآنالین و خبرگزاری های محلی 

استان های گلستان، خوزستان و لرستان(.
4. رسانه های آلترناتیو )داده های کالن شبکه های اجتماعی 
توئیتر و تلگرام در ســطح ملی و اســتان های خوزســتان، 

گلستان و لرستان(.
5. نهادهــای روابط عمومــی )روابط عمومی هــای هفــت 
وزارتخانه و هفت ســازمان ملی مرتبط با ســیل در تهران 
و روابط عمومی های ســازمان های متناظر در ســه اســتان 

خوزستان، لرستان و گلستان(.
درادامه به تفکیک به توضیحاتی درباره نتایج به دست آمده 
پیرامون عملکرد مجراهای اطالع رسانی و رسانه ای مذکور 

می پردازم:

رادیووتلویزیون
اخبار بارندگی ها در رسانۀ ملی به دلیل غالب بودن پارادایم 

»خشکسالی« بر ذهنیت سیاســت گذاران و مسئوالن رادیو 
و تلویزیــون در روزهــای پیش از ســیل، به طور عادی و 
در اولویت هــای دوم به بعد، آن هــم به صورت کلی و غیر 
هدفمند، پوشش داده می شــد. نگارش و بیان اطالعیه ها و 
اخطاریه های هواشناسی که در صداوسیما قرائت می شوند 
نیز گاه کلی، غیرشفاف و به گونه ای بود که در اغلب آن ها، 
پارامترهای جوی مشخص نمی شد و تفاوت سطح هشدارها 
در آن ها شــفاف نبود. نگارش و محتوای این متون البته به 
صداوسیما ارتباط ندارد، لیکن در نهایت از طریق این رسانه 

ارائه شده اند و فاقد اثرگذاری الزم تلقی می شوند.
مقیاس جغرافیایی مشخص شده در ایام منتهی به سیالب ها 
برای پیش بینی های هواشناســی در اخبار نیز به طور غالب 
بسیار وســیع بود. این موضوع موجب کاهش حساسیت و 
اطمینان به اخطاریه ها می شــد. همچنین لحن کارشناســان 
هواشناســی و به تبع آن مجریان و گویندگان در صداوسیما 
در روزهای پیش از سیالب هشداردهنده نبوده و پیش بینی ها 
طبق روال شــرایط عادی بیان می شد؛ آن گونه که مخاطب 
نمی توانســت ابعاد خطر را دریابد. در بیشــتر گزارش های 
هواشناســی از عبارت هایی همچــون »طغیان رودخانه ها«، 
»سیالبی شدن مسیل ها«، »وزش باد«، »فعال شدن سامانه های 
بارشی در روزهای آتی«، »صدور اخطاریه«، »آب گرفتگی ها« 
و … اســتفاده می شــد که مجموعه ایــن واژگان به دلیل 
مرســوم و تکراری بودن، حساسیت الزم را ایجاد نمی کرد. 
به این ترتیب می توان، در یک ارزیابی کلی، نتیجه گرفت که 
صداوسیما هم به دلیل زبان و محتوای اطالعیه های سازمان 
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هواشناســی و هم بــه دلیل نوع بیان و توجه خود رســانه 
به موضوع به عنوان فراگیرترین رسانه، نتوانست در مرحله 
پیش از وقوع بحران »ادراک خطر« از ســیالب را در افکار 

عمومی، به خصوص در مناطق سیل زده ایجاد کند.
با این حال با شروع بحران سیالب در استان گلستان، صداوسیما 
با تأخیری یک روزه، پوشش ویژۀ سیل را در دستور کار قرار 
داد. در این مرحله شــبکه خبِر سیمای جمهوری اسالمی با 
شکست مکرر آنتن و برقراری ارتباط های زنده با خبرنگاران 
و مسئوالن محلی و کشــوری مدیریت پرحجم اخبار را در 
دســت گرفت. پوشش ویژۀ اخبار ســیل در گلستان در ایام 
نوروز حساسیت سایر استان ها را در پی داشت؛ به گونه ای که 
در استان های غرب و جنوب غرب کشور، به ویژه در لرستان، 
خوزســتان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و… هشدارهای 
الزم، به نحوی پیگیرانه و قوی، مطرح شــد تا دستگاه های 
مختلف با آمادگی بیشتری در این استان ها به مقابله با بحران 

سیل بپردازند.
درمجموع رویکرد صداوســیما حین و پس از سیالب های 
98 از منظــر رســانه ای و ارتباطی حرفه ای تــر بوده و در 
عملکرد آن وجه »هشــداردهی و اطالع رسانی« غلبه داشته 
اســت. البته رویکرد انتقادی صداوسیما عمدتًا معطوف به 
برانگیختن و واداشتن مقامات و مسئوالن به حضور و اقدام 
در صحنــه حوادث بود که منجر به حضور بی برنامه، مکرر 
و گاه نمایشــی آنان می شد و عملیات امداد و کمک رسانی 
و الزامات مدیریت بحران را تحت تأثیر قرار می داد. پس از 
فروکش کردن اوج سیالب ها پخش ویژه برنامه های تحلیلی 
– تفسیری وقایع و نیز انعکاس وسیع مطالبات و صداهای 
مردم ســیل زده، توانست توجه افکار عمومی را تا حدودی 
از شــبکه های ماهواره ای فارسی زبان به پوشش صداوسیما 

سوق دهد.
بررســی نشــان می دهد بیش از سه چهارم کســانی که در 
پیمایش نظرات ســیل زدگان در اســتان ها شرکت کرده اند 
ترجیح می دهند در بحران ها اخبار را از صداوسیما دریافت 
کننــد. همین امر ضرورت تقویت ســازوکارها و اشــکال 

اطالع رسانی در این رسانه را بیشتر آشکار می کند.

مطبوعات
بنا بر یک رویه نادرســت، که تقریبــًا همانند آن در کمتر 
کشــوری دیده می شــود، مطبوعات ایران سال هاست که 
تمامی روزهای طوالنی نوروز در تعطیلی به ســر می برند. 
تعطیلی مطبوعات در نوروز 1398 به حدود 20 روز رسید. 

در روزهــای پیش از تعطیالت نیز، بــه دلیل بحران کمبود 
کاغذ، شــمارگان مطبوعات به شــدت کاهش یافته و نظم 
انتشار آن ها مختل شده بود. به همین دلیل مطبوعات پیش تر 

از تعطیالت نوروز استقبال کرده بودند.
در میان روزنامه های سراســری تنهــا دو روزنامه »ایران«، 
ارگان دولت با انتشار شش نســخه الکترونیک، و روزنامه 
»شــهروند«، ارگان جمعیت هالل احمر ایران، با انتشار چند 
شــماره کاغذی تنها روزنامه های کشــور بودند که در ایام 
تعطیالت نوروز بحران سیل را مورد توجه قرار دادند. البته 
این تنهــا تالش ها هم چنان که باید مــورد توجه مخاطبان 
قرار نگرفت، ولی شــماری از روزنامه نگاران حرفه ای که 
عمدتًا به صورت خودانگیخته و غیر سازمان یافته، در مناطق 
سیل زده حضور یافته بودند و از طریق شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان های موبایلی فعاالنه به پوشش رویدادهای سیل 

پرداختند و به این ترتیب »روزنامه نگاری شهروندی« نقشی 
مؤثرتر از روزنامه نگاری جریان اصلی یافت.

پــس از تعطیــالت، هم زمان بــا کاهش تقریبی شــدت 
ســیالب، مطبوعات کوشــیدند با ارائه مصاحبه، گزارش 
و تحلیل هایــی دربارۀ ابعاد و پیامدهای ســیل تا حدودی 
جاماندگــی غیرحرفــه ای خــود را جبران کننــد. ویژگی 
مثبت عملکرد مطبوعات در این ایام، در مقایســه با ســایر 
رسانه ها و خبرگزاری های رسمی و ارگانی، استقالل نسبی 
در بیان مســائل و موضوعات و نقطه ضعف ها و کاستی ها 
بود. به خصوص برخی از گزارش هــای میدانی مطبوعات 
از نمونه های قابل توجه خبردهی و آگاهی بخشــی دقیق و 

بی طرفانه و نیز تحلیل های موثق به شمار می روند.
با این حال چند نکته هم چنان حائز اهمیت است:

1. ســهم اصلی بازار روزنامه های کشور کماکان متعلق به 
حکومت و دستگاه های مختلف متعلق به نظام سیاسی است. 

رفتار مطبوعات در مواجهه با 
بحران به طور عمده متکی به 
ابتکارهای موردی و شخصی 
و نه رویکردی جامع مبتنی بر 

سازمان، آموزش، تجربه اندوزی و 
مهارت افزایی است
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به این ترتیب بیشتر روزنامه های بزرگ کشور در چهارچوب 
سیاست های سازمان ها و نهادهایی که به آن وابسته هستند، 
و نه الزامــات و معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری، فعالیت 
می کنند و حتی در مواقع بحران نقش دستگاه تبلیغاتی یک 
نهاد یا دســتگاه اداری- اجرایی را بر عهده می گیرند. کما 
اینکه در جریان ســیل برخی از مطبوعات همچنان به شیوه 

اطالع رسانی بر پایه صبغه مسلکی - سیاسی ادامه دادند.
2. هنــوز »ارتباطات بحــران« و »روزنامه نــگاری بحران« 
مفاهیمی مغفول در نظام رسانه ای ایران هستند. از همین رو، 
رفتار مطبوعــات در مواجهه با بحران به طور عمده متکی به 
ابتکارهای موردی و شخصی و نه رویکردی جامع مبتنی بر 
سازمان، آموزش، تجربه اندوزی و مهارت افزایی است. در کل 
مصاحبه ها با روزنامه نگاران و خبرنگاران، فقط دو خبرنگار 
صداوسیما و خبرگزاری تســنیم از گذراندن دوره دو روزه 

روزنامه نگاری بحران در 15 و 6 سال قبل خبر داده اند.
3. جاماندگــی مطبوعــات، حتی روزنامه های پرســابقه و 
صاحب نام، در بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطات و 
اطالعات و استفاده از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
از  برخــورداری  به ضــرورت  کم توجهــی  و  موبایلــی، 
روزنامه نگاران حرفه ای و مهیای پوشــش بحران، به میزان 
قابل مالحظــه ای از چابکــی و نقش آفرینی نشــریات و 
روزنامه های حرفه ای در پوشــش ســیل کاست و میدان را 
به فعالیت شهروندان در فضای مجازی سپرد. این در حالی 
اســت که شــهروندان به هنگام ارائه و به اشتراک گذاشتن 
خبرها و نظرها در شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های 

موبایلی طبعــًا نمی توانند معیارهای حرفــه ای، اجتماعی، 
اخالقی روزنامه نگاری را به اجرا درآورند و اساسًا نمی توان 

از آن ها چنین انتظاری داشت.
4. به لحاظ جغرافیایی، شــماری از مطبوعات محلی هنوز 
نتوانسته است، مفهوم و کارکرد رایج »رسانه« را کسب کند. 
این گونــه مطبوعات امروز به درجه ای از اســتقالل مالی و 
حرفه ای نرسیده اند که بتوانند حتی در شرایط عادی به روال 
کار خبری و اطالع رسانی خود بپردازند. به همین دلیل حتی 
پس از فروکش شدن سیالب نیز بخشی از مطبوعات محلی 

نتوانستند انتشار یابند و رویدادها را پوشش دهند.
 

خبرگزاریهاوسایتهایخبری
خبرگزاری ها و ســایت های خبری نیــز در مرحله پیش از 
بحران از ایفای نقش هشــدار دهندگــی بازماندند، اما در 
مرحله بحران توانســتند با اعزام نیروهای خبری به مناطق 
ســیل زده و ارتباط گرفتن با نهادهای مســئول و همچنین 
بهره مندی از امکانات شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
موبایل، تصویری نســبتًا متوازن از ســیل ارائه دهند. این 
پوشــش در برخی خبرگزاری ها و سایت های منتقد دولت 
به فضای انتقادی و نســبتًا بی اعتماد شــبکه های اجتماعی 
نزدیک تر بود ولی در خبرگزاری ها و ســایت های رســمی 
بعضًا با ابتکار عمل های جدید خبری و پرداختن به الزامات 

اجتماعی و فرهنگی همراه شد.
نداشتن دانش زمینه ای و پیشینی در حوزۀ آب و بحران سیل، 
جذابیت اخبار غیررسمی و حتی خبرهای جعلی، ضعف ها، 
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کاســتی های فنی و حرفه ای و دیده نشــدن در میدان اصلی 
افکار عمومی، ازجمله چالش های خبرگزاری ها و ســایت ها 
در پوشــش رویداد سیل بودند. در این میان، شاید مهم ترین 
چالش، به دالیل گوناگون، از دســت رفتن مرجعیت خبری 
برای خبرگزاری ها و ســایت های رسمی و حتی رسانه های 
جریان اصلــی بود. واقعیت این اســت که اخبــار رویداد 
سیل بیش از خبرگزاری ها و ســایت های رسمی خبری در 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی جریان یافته بود. 
الجرم، روایت شکل گرفته از سیالب ها در این فضا نیز عمدتًا 
بر کاستی ها و نقاط ضعف عملیات امداد و نجات و اسکان 
سیل زده ها استوار بود. در حالی  که دسترسی خبرگزاری ها به 
منابع موثق خبری برای رد یا تأیید انبوه خبرهای منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و امکان سنجش صحت 
آن ها دشــوار بود، در کنار بازنشر بسیاری از این محتواهای 
منفی و تنش زا توســط شبکه ها و رســانه های غیررسمی و 
مخالف دولت عماًل امکان مدیریت فضای رسانه ای کشور و 

کاهش بحران را در مقاطعی با سختی مواجه کرد.

شبکههایمجازی
با وجود فیلترینگ پیام رسان تلگرام و شبکه اجتماعی توئیتر، 
این دو رســانه، همراه با شــبکه ها و پیام رسان های دیگر با 
بهره گرفتن از مزیت های فناورانه، نقش مهمی را در تولید 
و به اشــتراک گذاشتن انواع محتوا در ارتباط با بحران سیل 
ایفا کردند. این در حالی بود که فیلتر کردن تلگرام و توئیتر، 
در عمل و به واقع، تنها ســازمان های درگیر مدیریت بحران 
را از حضــور و فعالیت در این دو فضای ارتباطی فراگیر و 

اثربخش و تعامل با انبوه مخاطبان آن ها محروم کرد.
تحلیل مضمون داده های حاصل از داده کاوی هزار توئیت پر 
الیک توئیتری، با حداقل 50 الیک، و هزار پست پربازدید 
تلگرامی، با حداقل 50 هزار بازدید، گویای نوعی رهاشدگی 
و بی برنامگی و بی عملی دســتگاه های مدیریت بحران در 
فضایی بود که بیشترین پرسش ها و ابهام های شهروندان در 
آن مطرح و دنبال می شد و انبوه شایعه ها و خبرهای جعلی 
در آن جریان داشــت. ویژگی اصلی این فضا مرکزگریزی 
فناورانه و غلبۀ جنبه های اعتراضی اجتماعی و سیاسی بود.

»رهاشدگی« شبکه های اجتماعی مجازی از یک سو و ضعف 
مرجعیت رسانه های اطالع رسانی رسمی و کانال های مؤثر 
ارتباطی بین دستگاه های حکومتی با آسیب دیدگان و افکار 
عمومی از ســوی دیگر، در سطح جامعه به ویژه در مناطقی 
مانند خوزســتان و لرســتان گاه باعث تأثیرگذاری و رواج 

گسترده »اخبار جعلی« شده بود. این پدیده به خصوص در 
روزهای نخســت وقوع سیالب چنان بود که بخش زیادی 
از تالش های رســانه های اطالع رســانی رســمی )ازجمله 
صداوســیما و خبرگزاری جمهوری اسالمی( بیشتر صرف 
خنثی ســازی »اخبار و روایت های جعلی« از آنچه حتی به 
وقوع نپیوسته است، بود. طرح شایعاتی چون »سرریز کردن 
ســد کرخه«، »ممانعت وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم« 
که منشأ آن ها صرفًا توئیت یک نگهبان و اظهارنظرهای افراد 
محلی غیرمســئول بود، گاه موجب ایجاد بحران های شدید 
مدیریتــی و اجتماعی گردید. البته مــوارد قابل توجهی نیز 
وجود داشــت که در آن کانال های تلگرامی محلی در نقش 
کانال های مؤثر اطالع رســانی برای شــکل دادن ارتباطات 
و اجتماعــات محلی، ارائه خدمات و تشــکیل کانون های 
خبررسانی ظاهر شــده اند که به طور مشــخص در منطقۀ 

آق قال و روستاهای آن، این کاربرد مؤثر مشاهده گردید.
همچنان که اشــاره شــد برخی از خبرگزاری ها، سایت ها و 
خبرنگاران کوشــیدند از فضای تلگــرام و توئیتر برای ارائه 
خبرها و گزارش های خود بهره بگیرند، اما درعین حال تالش 
آن ها نتوانســت خأل حضور »مرجع رســمی و قابل وثوق 
اطالع رسانی« را در حوزۀ عمومی و افکار عمومی جبران کند، 
کما اینکه حتی معدود ســازمان ها و مسئوالنی که تصمیم به 
اســتفاده از تلگرام و توئیتر گرفتند، نتوانستند ارتباطی جامع 
و مؤثر با مخاطبان برقرار کنند. چنانکه در برخی موارد، حتی 
نخستین برداشت کاربران از حضور مسئوالن و مقامات در این 

دو فضای فیلتر شده، نوعی »خودنمایی« قلمداد شده است.
بر اســاس مطالعه صورت گرفته به نظر می رسد که کاربران 
از تلگرام بیشتر برای »اطالع رسانی« و از توئیتر بیشتر برای 
اظهار نظرهای انتقادی و اعتراضی علیه دستگاه های رسمی 

و نیز بیان مواضع منفی استفاده کرده اند.

اصول »شفاف سازی« و »حفظ 
ارتباطات با مخاطبان« و 

»اطالع رسانی سریع و به موقع« 
نیز اصولی بنیادی اند که کمتر به 

آن ها توجه شده است
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روابطعمومی
ازجملــه مهم ترین کارکردهــای روابط عمومــی در مقام 
حرفه ای ذاتًا ارتباطی و رســانه ای و درعین حال برخوردار 
از »جایگاه مدیریتی« در ســازمان ها و نهادهای حکمرانی، 
رصد به موقع »موضوعات« مهم پیش رو، قبل از تبدیل شدن 
آن ها بــه »خطر« و ورای آن »بحران« اســت. به این اعتبار 
نقــش روابط عمومی مؤثر و توانا، در مرحله پیش از وقوع 
بحران، تهیه و تدوین »برنامه جامع اقدام« و کسب آمادگی 
برای پیشــگیری، مواجهه و مدیریت موضوع ها، روندها و 
فرایندهایی است که قابلیت بالقوه تبدیل شدن به ریسک و 

بحران را دارند.
کارگروه پس از بررســی رفتار شــماری از روابط عمومی 
دستگاه های رسمی درگیر در سیل اخیر، ضعف اصلی آن ها 
را در مرحله »پیش از وقوع سیل« فقدان »برنامه جامع اقدام 
ارتباطی–رسانه ای درون و برون سازمانی« ارزیابی کرد. قابل 
توجه اینکه عموم روابط عمومی ها در نظام رصد و ارزیابی 
خود اساســًا تصور و درکی از وقوع سیالب در مقیاسی که 
رخ داد نداشتند و سازوکارهای رصد و ارزیابی آن ها امکان 
چنیــن آمادگی را برای آن ها فراهــم نمی کرد. از همین رو 
»غافلگیر شدن« و »قرار گرفتن در موضع انفعالی« به هنگام 
مواجهه با بحران سیل وجه اشتراک عموم روابط عمومی ها 
به شــمار می رود. بررسی ها نشان داد اولویت اصلی روابط 
عمومی ها در اوج رویداد سیل اخیر معطوف به حفظ اعتبار 
و حیثیت سازمان متبوع و توجیه اقدامات گذشته، برنامه های 
حال و آینده آن بوده، است. حال  آنکه اصول »شفاف سازی« 

و »حفظ ارتباطات با مخاطبان« و »اطالع رســانی ســریع و 
به موقع« نیز اصولی بنیادی اند که کمتر به آن ها توجه شــده 
اســت. نتیجه آن که به رغم ضرورت مرجعیت خبری روابط 
عمومی ها در خالل وقوع ســیل و پس از آن، صدای آن ها 

به موقع و به خوبی در جامعه شنیده نمی شد.
 

مهم ترین  فرمودید  مطرح  که  نکاتی  به  توجه  با   
مشکالت رسانه های رسمی در زمینه روزنامه نگاری و 

اطالع رسانی بحران چیست؟
با توجه به آنچه در شــرح عملکرد رسانه ها و اطالع رسانی 
در مراحل پیش، حین و پس از بحران ســیالب گذشــت، 
اهــم چالش هــا و درعین حال راهکارهایی کــه برای غلبه 
بر موانــع کنونی متصور اســت را می توان به شــرح زیر 
جمع بنــدی کرد. توضیح اینکه این چالش ها عمدتًا کالن و 
ساختاری اند و الجرم راهکارهای ارائه شده نیز معطوف به 
اصالحات اساسی میان مدت و بلند مدت است، اما می توان 
در چهارچوب ارتباطات بحران به برخی از آن ها به صورت 

ویژه پرداخت:
1. غفلت نظری و عملی از اهمیت »ارتباطات و روزنامه نگاری 
بحران« و کاربرد سازوکارهای تحقق آن در نظام رسانه ای و 
اطالع رسانی کشور: از یک ســو نظام آموزش های رسمی و 
حرفه ای ارتباطــات و روزنامه نگاری در ایران توجه چندانی 
به موضوع بســیار مهم ارتباطــات و روزنامه نگاری بحران 
نداشــته اند و از سوی دیگر نهاد های مسئول سیاست گذاری 
و مدیریت بحران اعم از بخشی و فرابخشی، نهادهای روابط 
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عمومی و ســازمان های گوناگون خبررسانی و اطالع رسانی 
مهیای مواجه شــدن با بحران های طبیعی از منظر ارتباطی و 
رســانه ای نیستند. این در حالی است که وقوع انواع حوادث 
طبیعی، در سرشت اقلیم ایران و بخشی از سرنوشت همیشگی 
ما ایرانیان قابل مشــاهده است. به این اعتبار ضروری است 
درک عملــی از ارتباطات بحران به دســتور کار عملی همه 
نهادهــای ذی ربط تبدیل گردد و ایــن مهم در نظام ارتباطی 
کشور هم از لحاظ علمی - آموزشی )دانشگاهی و حرفه ای( 
و هم کاربردی - فنی )در رســانه ها و مجاری اطالع رسانی( 
و هم در حوزه های سیاست گذاری و مدیریت اجرایی کشور 

تثبیت و نهادینه شود.
2. کم توجهی به نقش رسانه های جریان اصلی و کارکردهای 
مثبت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی و نتیجتا 
شــکل گیری پدیده ضعف مرجعیت رســانه ای در کشور: 
تاکنون مدیریت سیاســی و اجرایی کشور، به طور عمده، از 
میان تمامی رســانه های جریان اصلی، تلویزیون را به عنوان 
رســانه اثرگذار به رسمیت شناخته و نسبت به پاسخگویی 
و بهره گیــری از رســانه های دیگر کم توجه بوده اســت. 
عالوه بر این با اعمال سیاســت فیلترینگ، در عمل، خود و 
ســازمان هایی را که می توانند از فناوری های جدید بهره مند 
شود از این امکان روزآمد و کارآمد محروم کرده است. این 

رویکرد سبب پیدایش و رشد دو پدیده شده است:
الــف( انتقال مرجعیت جریان خبررســانی و آگاهی بخش 
از رســانه های جریان اصلــی به شــبکه های اجتماعی و 

پیام رسان های موبایلی و نیز شبکه های خارج از کشور.
ب( خالی ماندن عرصه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
موبایل از فعالیت حرفه ای کنشــگران حرفه ای و نهادهای 
مدنی و سازمان های مدیریت بحران و متخصصان رسانه ای 

شده است.
3. اصالح این سیاست ها و رویکرد باید با توجه به اهمیت 
شکل گیری ذهنیت های دید جمعی در دستور کار مسئوالن 

و دستگاه های مدیریت بحران قرار گیرد.
4. کم توانی جریان رســانه ای و اطالع رســانی حرفه ای و 
مســتقل: در نگاهی کلی، اعمال نظام پیشگیرانه بر فعالیت 
عموم رســانه ها به طور عــام و نقش انحصــاری رادیو و 
تلویزیون به طور خاص، بخش بزرگی از فضای ارتباطی - 
رسانه ای کشور را اکنون ناکارآمد و سیاست زده کرده است. 
این امر منجــر به بروز نوعی ناهنجاری و ســوگیری های 
سیاسی در رفتارهای رسانه ای شده است. نتیجه رواج چنین 
سیاستی رشــد کم اعتمادی مردم به کردار و رفتار رسانه ها 

و مجموعه اطالع رســانی کشــور بوده اســت. در شرایط 
کنونی، عماًل بخشــی از رسانه ها و نهادهای اطالع رسان به 
حمایت و دفاع همه جانبه از دســتگاه ها و نهادهای دولتی 
می پردازند و حتی می کوشند اشــتباه های احتمالی آن ها را 
توجیه کنند و بخشــی دیگر نیز جز خطا و رفتار نادرست 
در کنش های دولت و دستگاه های مربوط چیزی نمی بینند. 
پیامــد این رویکرد غیرحرفــه ای و جانب دارانه، در هر دو 
سو، خدشه دار شدن »اعتماد عمومی« به منابع رسمی اخبار 
و اطالعات است. راه حل این وضعیت نگران کننده، تقویت 
جریان رســانه ای مستقل، کثرت گرا، حرفه ای و واقع گرا در 
همه سطوح و کمک به تثبیت قانونی فعالیت های رسانه ای 
حرفه ای و چاره اندیشی دربارۀ نقش انحصاری صداوسیما 

در فضای رسانه ای جدید است.
5. فقدان عملی »سخنگویی واحد« در دستگاه های حکومتی: 

گرچه در جریان سیل اخیر، دستگاه های مدیریت بحران در 
جهت طنین انداز شدن صدای واحد فعالیت هایی داشته اند، 
اما هنوز ناروشــنی در ســخنگویی، تعلل در پاسخگویی و 
ســوگیری در بیــان واقعیت ها ازجملــه چالش های اصلی 
مدیریــت بحران در ایران به شــمار می روند. این در حالی 
اســت که تالش برای رفع این معضــل می تواند به تحقق 

ضرورت های زیر کمک کند:
الف( برخورداری از یــک »روایت کالن« از موضوعات و 

وقایع.
ب( مدیریت جریان اخبار و اطالعات در فضای آشــفته و 

ابهام آلود خبری.
پ( جلوگیری از بروز شــایعه و »اخبار جعلی« که همواره 

تأثیر مخربی بر افکار عمومی داشته اند.
6. ضعف سازوکارهای اطالع رسانی محلی در سطح استان ها 
و شهرســتان ها: مدیریت جریان ارتباطی، رسانه ای شرایط 

اولویت اصلی روابط عمومی ها 
در اوج رویداد سیل اخیر 

معطوف به حفظ اعتبار و حیثیت 
سازمان متبوع و توجیه اقدامات 
گذشته، برنامه های حال و آینده 

آن بوده، است
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بحران در ســرزمینی به پهناوری ایران بــا تکیه صرف بر 
رسانه ها و دستگاه های اطالع رسان پایتخت ناممکن است. 
برای مواجهه با بحران های متنوع و گســترده در سراســر 
ایران زمین الزم اســت رســانه های محلی و دســتگاه های 
اطالع رسان اســتانی به مراتب و بیش ازپیش توانمند شوند. 
آن ها نیز بایــد به دقت بیاموزند که بالیای طبیعی )ســیل، 
زلزله، خشکســالی، آلودگی هوا، بیابان زایی و …( بخش 
الینفک زیست جامعه ایران است و با تمام توان و امکانات 

مهیای مواجه شدن با این واقعیت مقدر و قطعی باشند
 

جریان  در  اطالع رسانی  وضعیت  بهبود  برای   
بهبود  ایضاً  و  سیالب  علی الخصوص  طبیعی  بالهای 
کارکرد رسانه ها در این مواقع حساس و بحرانی چه 

توصیه هایی دارید؟
توصیه های کارگروه برای بهبود وضعیت اطالع رســانی به 

شرح زیر است:
1. بیان هشدارها توسط ســازمان هواشناسی با تمایز میان 
مفاهیم مختلف بیان کنندۀ ســطوح مختلف هشدار و توجه 
به سلب نشــدن حساسیت مردم، رســانه ها و مدیران سایر 

دستگاه ها نسبت به واژه ها و معانی مختلف آن ها.
2. توســعه همکاری با ســازمان های مردم نهاد، گروه های 
مردمی، مقامــات محلی و ایجاد شــبکه ای مویرگی برای 
اطالع رســانی محلــی و اضافه کردن شــبکۀ غیررســمی 
سمن ها، مقامات محلی و افراد مورد اعتماد محلی به شبکۀ 

اطالع رسانی رسمی.

3. برگزاری مانورهای اطالع رسانی برای بازآموزی مفاهیم 
هشدار به شهروندان و جلوگیری از عادی شدن یا فراموشی 

موارد مرتبط با هشدار سیالب.
4. تولید و انتشــار اطالعاتی دربارۀ سیســتم های هشــدار 
سیالب و تعامل آن ها با مردم یا مسئولیت های مردم در قبال 

سطوح مختلف هشدار.
همین نطور توصیه های کمیته رســانه برای ارتقای عملکرد 

رسانه ای و ارتباطات به شرح زیر است:
1. ارتقای نقش ارتباطات بحــران )روزنامه نگاری بحران، 
روابط عمومی بحران، ســواد رسانه ای، ارتباطات ریسک و 
…( در نظام آموزش دانشــگاهی و حرفــه ای و نیز نظام 

سیاست گذاری و مدیریت اجرایی کشور.
2. برگزاری دوره های مســتمر آموزشی و مانورهای بحران 
)از قبیل شیوه رفتار با ســیل زدگان، مدیریت اضطراب در 
بحران، شــیوه اجرا، شیوه حضور در میان مردم و…( برای 

خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران.
3. بازنگری در سیاســت فیلترینگ شــبکه های اجتماعی و 

پیام رسان های موبایلی.
4. داشتن »سخنگوی واحد« در نهادها و سازمان ها مسئول و 
نیز مشارکت جدی تر دستگاه مدیریت بحران در »مدیریت 

رسانه ای« حوادث طبیعی.
5. تدوین پروتکل های ارتباطات رسانه ای میان دستگاه های 
مدیریت بحران و رســانه ها، با مشــارکت خود رسانه ها و 

متخصصان روزنامه نگاری بحران.
6. اصالحات جدی گفتمان، لحن و محتوای اطالع رســانی 
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افزایش تعامل وزارت نیرو و 
شرکت های آب منطقه ای با 

رسانه ها بر محور ارتقای توان 
تخصصی رسانه ها در زمینه 

شناخت مدیریت غیرسازه ای 
سیالب و توجه به آن در گزارش ها 
و محتوای رسانه ای ضروری است

سازمان هواشناســی توصیه به نحوی که تمایز بین شرایط 
عادی، هشدار، اخطار و سایر سطوح بحران مشخص باشد.
7. در دســتور کار قرار دادن تولید مســتمر برنامه هایی با 
محتوای آموزشــی دربارۀ انواع بحران ها، ازجمله سیالب و 

ارتقای آگاهی های عمومی دربارۀ آن .
8. تولید برنامه هایی با محتوای محلی و عطف به شــرایط 
خاص ســیالب در استان در اســتان هایی که احتمال بروز 

سیالب در آن ها بیشتر است در رسانه ملی.
9. محدود نشــدن وظیفه رســانه ملی به پیگیری وضعیت 
سیل زدگان در شــرایط پس از سیالب. )ابهامات جدی در 
ذهن مردم و ســیل زدگان دربارۀ علل بروز ســیالب، نقش 
ســازه های آبی در مدیریت ســیالب، نقش ســایر عوامل 
نظیر ساخت وســازها، برنامه ریزی فضایــی، عملیات امداد 
و نجات، کّمیت و کیفیت اســتفاده از کمک های مردمی و 
مســائل دیگر وجود دارد که روشن نشــدن ابعاد آن ها بر 
اعتمــاد و عملکردهای مردم در ســایر حوادث و بحران ها 
مؤثر اســت. شفاف ســازی در این ابعاد از طریق تولیدات 

رسانه ای به شدت توصیه می شود(.
10. ضرورت توجه رســانه ها به ساخت و سازهای غیرمجاز 
در مســیر رودخانه ها، جنگل خــواری، کوه خواری، ضعف 
زیرســاخت ها، نقصــان در برنامه ریــزی فضایی، ضعف 
سازوکارهای مدیریت غیرسازه ای سیالب نظیر بیمه و سایر 
عواملی که گزارش ملی ســیالب ها بر آن ها تأکید می کند. 
)مســائلی نظیر زمین خواری و تجاوز به حریم رودخانه ها 
اغلب صرفًا از جهت مســئلۀ فســاد در رســانه ها مطرح 
می شــوند اما توجه به آن ها از منظر مدیریت ســیالب نیز 
برای تاب آوری اجتماعی اهمیت داشــته و در حال حاضر 

مغفول است(.
11. دقت در اطالع رســانی به ویژه در تفســیر هشدارهای 
هواشناســی در رســانه های رســمی. )کلی و غیرشــفاف 
بودن برخی اطالعیه ها و اخطاریه های هواشناســی ایجاب 
می کند رســانه ها دقت الزم را در اطالع رســانی به ویژه در 
تفســیر این اطالعیه ها و اخطاریه ها داشته باشند. استفاده از 
صفت های معنادار نویدبخش یا هشــداردهنده با توجه به 
متن اطالعیه های هواشناســی در برداشت افکار عمومی و 
حساس شدن یا نشدن آن در مواجهه با این اطالعیه ها نقش 

مهمی دارد(.
12. افزایش تعامل وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای 
با رســانه ها بر محور ارتقای توان تخصصی رســانه ها در 
زمینه شــناخت مدیریت غیرسازه ای سیالب و توجه به آن 

در گزارش ها و محتوای رسانه ای ضروری است.
13. تدوین شیوه نامۀ پوشش رسانه ای بحران های طبیعی کشور.
14. تدوین شیوه نامه ای مشخص برای پوشش خبری بحران 
که در آن رابطه خبرنگاران بــا مدیران و نهادهای اجرایی، 
نحوۀ اطالع رسانی و نحوۀ حضور خبرنگار در محل رویداد 
تعریف شود و منابع خبری معتبر و سازما ن دهی کل فرایند 

اطالع رسانی در آن تدوین شود.

 کالم آخر؟
ازآنجاکه تأمین و تسهیل فرایند آگاهی بخشی و اطالع رسانی 
قبــل، حین و پس از وقــوع بحران های طبیعــی، ازجمله 
مســئولیت های بنیادین همه دولت هاست، باید درواقع، در 
مواقع بروز بحــران و در همه مراحل مدیریت آن، »آگاهی 
موقعیتی« را نقطه کانونی و هرگونه سیاست گذاری و برنامه 

اقدام برای مواجهه با آن منظور کرد. نهادهای روابط عمومی 
در این فرایند تکیه گاه و بازوی اصلی دســتگاه های رسمی 

به شمار می آیند.
رســانه ها نیز مهم ترین منابعی  هســتند که مــردم از طریق 
آن ها اطالعات و آگاهی های مربــوط به حوادث غیرمترقبه 
را به دســت می آورند. تجارب تاریخی گویای آن است که 
در چنیــن موقعیت هایی مردم به رســانه های حرفه ای، آزاد 
و مســتقل اعتماد دارند. اما درعین حــال ، خود هم از طریق 
رسانه های جایگزین شــبکه های اجتماعی و پیام رسان های 
موبایل در تکاپوی تولید محتوا، اظهار نظر و بازنشر محتواهای 
موردنظر هستند. بنابراین مدیریت بحران، در بحبوحه وقوع 
حوادث غیرمترقبه، و در فضای به شدت رسانه ای شده امروز، 
امری به غایت دشوار است. ضرورت مهم برای انجام این امر، 
آگاهی از سهم و نقش عملی رسانه ها و مجاری اطالع رسانی 

در فرایند ارتباطات جمعی است.
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لزوم  و  فلسفه  مورد  در  سوال،  اولین  عنوان  به   
به  و  رئیس جمهور  دستور  به  کارگروه ها  این  تشکیل 
طور مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه مهندسی 

رودخانه و سازه های هیدرولیکی توضیح دهید؟
ایران با وسعت زیاد و آب هوای خشک و نیمه خشک دارای 
منابع آبی محدودی اســت. پدیده سیل و سیالب گرچه از 
نظر ایجاد خسارات یکی از بالیای طبیعی در جهان و ایران 
به شــمار می رود، ولی از جهت تأمین و ذخیره آب جهت 
بهره برداری مورد توجه است. در این خصوص، رودخانه ها 
نه تنها گذرگاه ایمن جریان ســیالب ها هستند، بلکه همراه 
با تاالب ها و دریاچه های وابســته خود نقش ذخیره گاه های 
آبــی را نیز به عهده دارند. در ایران حدود 150000 کیلومتر 
رودخانه هــای داخلی )که 50 درصــد آن را رودخانه های 
فصلی و خشک تشکیل می دهند( و نزدیک به 2000 کیلومتر 

رودخانــه مرزی، حدود 10 دریاچــه بزرگ و بیش از 100 
تاالب داریم که حفاظت و مدیریت این سامانه های آبی برای 
اهداف ایمنی در برابر ســیالب و بهره وری از منابع آب آن 

ضروری است.
خســارات سیل تنها به خسارات مســتقیم و ملموس آن بر 
جان و مال و دارایی مردم محدود نمی شود. بلکه خسارات 
غیرمستقیم آن بر جامعه انسانی و محیط زیست تأثیر بیشتری 
دارد. بنابراین نیاز اســت خسارات سیل در تمام ابعاد مورد 
بررســی قرار گیرد تا بتوان با استفاده از روش های مختلف 
آثار و خســارات زیان بار آن را کاهش داد. اهمیت اقدامات 
و کارهای مختلف در بستر رودخانه تأثیر زیادی بر کنترل و 

مدیریت سیالب دارد.
وابســتگی مستقیم وظایف ســه نهاد بزرگ دولتی )وزارت 
کشاورزی، وزارت نیرو و ســازمان محیط زیست( و دیگر 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
دهمیـنمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکترمحمودشـفاعیبجسـتان،رئیسکارگـروهمهندسـیرودخانههیأت
ویژهگزارشملیسـیالبهااسـت.دکترشـفاعیبجسـتان،عضوهیأتعلمیدانشکده
مهندسـیعلومآبدانشـگاهشـهیدچمراناهوازاسـتکـهدراینمصاحبـهبهتوضیح
»نقشرودخانههادرخسـاراتسـیالب۹۷-۹۸«ونیزجایگاه»دانشمهندسـیرودخانه

درساختوسـازها«پرداختهاست.

 دکتر محمود شفاعی بجستان:

شدت خسارات سیالب ۹۸، ناکافی بودن مطالعات و اقدامات 
به موقع مهندسی »رودخانه« را برمال کرد

تعارضات بین دستگاه های مختلف در مدیریت رودخانه ها 
در »بازه های غیرشهری« و در »بازه های شهری« 

به دلیل عدم شفافیت قوانین بسیار زیاد است
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ســازمان های دولتــی و مردم نهاد در حفاظــت و ایمنی و 
بهــره وری رودخانه ها و آب های پذیرنــده آن ها )تاالب ها، 
دریاچه ها و دریاها(، اهمیت توجه به این ســامانه های آبی 

را نشان می دهد.
به دنبال ریزش های جوی از اواســط پاییز و تشــدید آن از 
اواخر اسفند 1397 تا نیمه فروردین 1398، مناطق وسیعی از 
کشــور در معرض سیالب قرار گرفت که موجب خسارات 
زیادی مالی و جانی گسترده ای شد. در همین راستا، ریاست 
محترم جمهور طی حکمی دســتور تشــکیل »هیأت ویژه 
گزارش ملی سیالب ها« را به ریاست دانشگاه تهران و هیأتی 
از استادان دانشگاه های کشور صادر نمودند. برای این هدف، 
15 کارگروه تخصصی از جمله »کارگروه مهندسی رودخانه 
و سازه های هیدرولیکی« تشکیل شد. این کارگروه با هدف 
تدوین گزارش سیل های رودخانه ای و ارائه درس آموخته ها 
و پاسخ به ســواالت 12 گانه ریاست محترم جمهوری در 

عرصه رودخانه تشکیل شد.
بایــد بپذیریم که عمده خســارات ســیل به طور مســتقیم 
از رودخانه ها نشــأت می گیرد. چرا که بیشــتر شــهرها و 
شهرک های مسکونی، مراکز بزرگ صنعتی، کشاورزی، راه و 
ریل در محدوده رودخانه ها قرار دارند. هرچند علم مهندسی 
رودخانه بــه علت نوپا بودن آن، در ایران چندان شــناخته 
شده نیست و متأسفانه آن طور که شایسته است مورد توجه 
برنامه ریزان بودجه کشــور قرار نگرفته اســت، ولی از نظر 
داشــتن کارشناســان متخصص و نظام اجرایی بسیار ماهر 
در زمره کشورهای پیشــرفته قرار داریم. کارگروه مهندسی 
رودخانه، متشــکل از اعضا هیأت علمی و کارشناســان با 
تجربه، بسیار خرسند هست که برای اولین بار در سطح ملی 
مورد اعتماد قرار گرفت و توانست در یک کار بسیار فشرده 
زوایای مختلف مشکالت ناشی از سیل را بررسی دقیق کند. 
امید اســت که این زحمات صرفاً در قفســه کتابخانه قرار 

نگیرد، بلکه در برنامه ریزی و اجرا مورد توجه باشد.
 

سازه های  و  رودخانه  »مهندسی  کارگروه  در   
هیدرولیکی« از چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به 

چه حوزه هایی بیشتر پرداخته شد؟
کارگروه مهندسی رودخانه از ترکیب متخصصین دانشگاهی 
و صنعت آب کشــور در رشــته رودخانه و سازه های آبی 
تشکیل گردید. در این کارگروه با مشارکت 11 عضو اصلی، 
27 عضو همکار و 22 مشــاور صاحب نظر از 17 دانشــگاه 
و مرکز پژوهشــی کشــور و از 8 نهاد دولتی و خصوصی 

صنعت آب کشــور شــروع به کار نمــود. وظیفه کارگروه 
تدویــن گزارش ســیالب 1398 را در عرصه رودخانه های 
مهم استان های خوزستان )کرخه، دز، کارون بزرگ(، گلستان 
)گرگان رود(، لرستان )کشــکان(، فارس )آبزنگی و شهرک 
سعدی( و ایالم )سیمره، کنجانچم( بود؛ تا میزان تأثیر عوامل 
مختلف سیل در مناطق متفاوت ایران و راهکارهایی جهت 

اصالح و کاهش خطرات سیل را گزارش نماید.
در تهیه این گزارش از کلیه اســناد و مدارک موجود که قبل 
از وقوع سیالب و در حین آن و پس از سیالب توسط کلیه 
سازمان ها و ارگان ها و دستگاه های مرتبط با سیالب تهیه شده 
بود، اســتفاده گردید. از جمله می توان به: نظام نامه مدیریت 
سیالب در وزارت نیرو، کتاب رودخانه ها و سواحل در آینه 
قانون، گزارش محدوده های تحت تأثیر ســیالب ســازمان 
آب منطقه ای استان، سالنامه آماری آب کشور، گزارش اهم 

اقدامــات و برنامه های وزارت نیرو در حفاظت از بســتر و 
حریم رودخانه های کشور )1398( و غیره اشاره نمود.

اعضا کارگروه تالش نموده اند تا با بررسی میدانی، برگزاری 
نشســت های گوناگون و دریافت نظــرات تخصصی افراد 
مختلف، رخداد سیل های اواخر ســال 1397 و اوایل سال 
1398 و خســارات وارده را از منظر مهندســی رودخانه و 
سازه های هیدرولیکی بررسی نمایند. گزارش نهایی کارگروه 
برای تعــدادی از نخبگان صنعت آب کشــور که در زمینه 
مهندســی رودخانه و ســازه های هیدرولیکی فعالیت های 
آموزشی، تحقیقاتی، مشــاوره ای و اجرایی داشته اند، ارسال 

و از نظرات آن ها نیز استفاده شده است.

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در 
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

از مهم ترین دســتاوردهای کارگروه، عالوه بر شناخت ابعاد 

خسارات سیل تنها به خسارات 
مستقیم و ملموس آن بر جان 
و مال و دارایی مردم محدود 

نمی شود. بلکه خسارات 
غیرمستقیم آن بر جامعه انسانی و 

محیط زیست تأثیر بیشتری دارد
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سیل، علل وقوع، اقدامات قبل و حین و پس از رخداد سیل 
و خســارات آن، تعیین خأل های فنی- ساختاری و قانونی 
به منظــور اصالح مدیریت رودخانه هــای ایران در کاهش 

خسارات سیل در آینده است.
در همین راســتا، فهرســت کاملی از راهکارها در سطوح 
مختلف )ملی، استانی، مدیریتی( برای اصالح شرایط مدیریت 
سیالب و کاهش خسارات ارائه شده است. مهم ترین یافته ها 
و راهکارهای اولویت دار برای بهره برداری سیاســت گذاران 

کالن و مدیران و کارشناسان رودخانه کشور عبارتند از:
1. در سیل های اخیر، شدت خسارات ناشی از ناکافی بودن 
مدیریت و نظارت بــر رودخانه، مطالعات جامع و اقدامات 
به موقع مهندســی رودخانه و اجرای نادرســت پروژه های 
عمرانی در بســتر، حریم و پهنه سیالبی رودخانه و تاالب ها 
بوده اســت. ضرورت دارد که اعتبارات مورد نیاز طرح های 
مهندسی رودخانه )شامل: بازسازی طرح های تخریب شده، 
طرح هــای جدید و یــا حفاظت از طرح هــای موجود(، با 
اولویت رودخانه های مهم و سیل خیز کشور، تأمین و ابالغ 

گردد.
2. تجاوزات و دخل و تصرفات بستر رودخانه و ساخت وساز 
در حریــم و پهنه ســیالبی آن نقش اصلی در گســتردگی 
خسارات داشته است. ســرمایه گذاری برای تکمیل اجرای 
طرح تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، نشانه گذاری، ثبت 
اسناد آن، و نیز تعیین میزان تصرفات در عرصه حد بستر و 
حریم، و آزادســازی تصرفات الزم است. با توجه به حجم 
گسترده اقدامات باقیمانده، استفاده از روش های سریع تر و 

ارزان تر تهیه نقشه رودخانه ضروری است.
3. نارسایی ها و عدم شفافیت های قانونی در حیطه وظایف 
وزارتخانه ها در تشــدید خسارات ســیل مؤثر بوده است. 
اصالح قوانین و مقــررات به نحوی که مدیریت واحدی بر 
سامانه رودخانه  ها تا قبل از سیل برقرار باشد، ضروری است. 
با توجه بــه اینکه در حال حاضر وزارت نیرو ســاختار و 
نیروی تخصصی الزم را در اختیار دارد، این وزارت بهترین 
گزینه برای متولی مدیریت رودخانه و آماده سازی مدیریت 

سیالب رودخانه قبل از بحران )سیل( است.
4. تاالب های انتهایی در جریان سیل 1398 نقش قابل  توجهی 
در تسکین بخشی از سیالب داشته اند. بازنگری در مدیریت 
تاالب ها )شــامل: تعیین بستر و حریم، حفاظت از حد بستر 
و حریم، تغییرات کاربری، ساخت وســازها و…( ضروری 
اســت. در تاالب های رودخانه ای، هر نوع ساخت وســاز و 
الیروبی و پاکسازی باید مبتنی بر اصول مهندسی رودخانه و 
هماهنگ با دستگاه متولی رودخانه باشد. همچنین در حفظ 
و احیــا تاالب ها بخصوص تاالب های کوهســتانی اهتمام 

جدی بعمل آید.
5. سیل های اخیر نشان داد که بیشتر پروژه های عمرانی غیر 
رودخانه ای تخریب یا آسیب جدی دیده؛ و یا منجر به تغییر 
الگوی جریان و رسوب رودخانه و تشدید خسارات سیل در 
مناطق باال یا پایین دست شده اند. گنجاندن مطالعات مهندسی 
رودخانه در شرح خدمات این نوع پروژه ها ضروری است.

نتایج بررســی های کارگروه »مهندسی رودخانه و سازه های 
هیدرولیکی« به صورت چهار گزارش مســتند: 1- گزارش 
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جامــع و تفصیلــی؛ 2- خالصــه ای مبســوط از گزارش 
تفصیلــی؛ 3- خالصه گــزارش مدیریتــی؛ و 4- گزارش 
پاسخ به ســواالت ریاست جمهوری، ارائه شده است؛ که با 
اهداف خالصه سازی، روشنگری نکات و ارائه راهکارهای 
مؤثر بــرای بهره برداری سیاســت گذاران کالن و مدیران و 

کارشناسان رودخانه های ایران تهیه شده است.
 

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص 
زیر  شرح  به  که  رئیس جمهور  سواالت  مهم ترین 

است، چیست؟
۱-سدهاوسایرســازههایآبیوعملکردسازمانهای
مســئولدرمدیریتاینسازههاچهنقشیدرتشدیدیا

تعدیلسیالبداشتهاند؟
تنها در حوضه کارون بزرگ و کرخه سدهای مخزنی نسبتًا 
بزرگی وجود دارند که می توانند نقشی در تسکین یا تشدید 
سیالب داشته باشــند. تعیین نقش سدهای مخزنی به عهده 
کارگروه هیدرولوژی و منابع آب بوده اســت. بنابراین سایر 
سازه های آبی از جمله سدهای انحرافی، تنظیمی و آبگیرها 

و سیل بندها موردنظر این کارگروه بوده است.
در ســیل های 98-1397 در اســتان خوزســتان، در زمان 
سیالب تمام دریچه های سدهای تنظیمی و انحرافی باز بوده 
و جریان ســیالب از آن ها عبور کرده اســت. ولی با حجم 
زیاد ســیالب در مقایســه با حجم قابل ذخیره و نیز تداوم 
سیالب ها، عماًل مدیریت این سازه ها تأثیری قابل مالحظه ای 
بر تسکین یا تشدید سیالب نداشته اند. در لرستان و در بازه 
رود کشــکان، سدهای انحرافی و دهانه های آبگیر نقشی در 
کنترل سیالب نداشــتند و عموماً تخریب شدند. در استان 
گلســتان و ایالم، سدهای انحرافی کوتاه اجرا و بهره برداری 
می شــوند. به طور کلی مدیریت سدهای تنظیمی و انحرافی 
در مســیر رودخانه ها به علت ظرفیت کم و بزرگی سیالب 
1398 تأثیر قابل مالحظه ای بر تشدید یا تسکین سیل نداشته 

است.
یکی از مؤثرترین روش های تسکین و کاهش خسارات سیل 
در رودخانه های واقع در دشــت ها، انحراف سیل و هدایت 
آن به تاالب ها، اراضی پســت موجود و یا پخش سیالب در 
اراضی بایر )مستعد تولید ریزگرد( یا دریاچه های مصنوعی 
از طریق سدهای انحرافی و کانال های انحراف است. از این 
پتانسیل، به طور مثال در دشــت خوزستان و بخصوص در 
دشت گرگان، بخوبی استفاده نشد. در مجموع بیش از 400 
متــر مکعب بر ثانیه ظرفیت انحــراف آب از رودخانه دز و 

کارون و بــه همین مقدار نیز بر روی رودخانه کرخه وجود 
دارد که با باز کردن دریچه های آبگیر در ســدهای تنظیمی 
گتوند و کرخه و ســد انحرافی کرخه، بخشــی از سیالب 
رودخانه منحرف و به سمت هورالعظیم منتقل گردید. ولی 
در ســیل اخیر از این ظرفیت ها به طور کامل اســتفاده نشد. 
همچنین تأخیر در ساخت کامل ســد انحرافی آقدکش در 

گلستان شرایط الزم برای انحراف سیالب را فراهم نکرد.
سیل بندها، که یکی از سازه های خاکریز در مهار سیل است، 
عموماً با جانمایی نامناســب و بدون رعایت معیارهای فنی 
و توســط پیمانکاران عمدتاً غیر تخصصی ساخته می شوند. 
به طور مثال پس از به مخاطره افتادن شــهر های حمیدیه و 
سوسنگرد، و با تصمیم شورای تأمین استان خوزستان اقدام 
به تخریب این سیل بندها شد و باعث شد تا مجموعاً حدود 
600 مترمکعب بر ثانیه از جریان سیالب به سمت هورالعظیم 

منتقل شود و در تسکین سیل کرخه بسیار مؤثر بود.
بر روی رودخانه کارون ایســتگاه های پمپاژ بزرگی با هدف 
آبیاری اراضی کشاورزی احداث شده اند که در زمان سیالب 
یــا زیر آب بودند، و یا به دلیــل بارندگی های مداوم قبل از 
ســیل و نیز غلظت باالی رســوب رودخانه در زمان سیل 
نیازی به بهره برداری از آن ها نبوده و عماًل خاموش بوده اند. 
مدیریت بهره برداری از این ایستگاه ها توسط سازمان آب و 
برق خوزســتان، وزارت جهاد کشاورزی )طرح های توسعه 
نیشکر(، صنایع استان و بخش خصوصی انجام می شود. در 
استان لرستان و ایالم، ایستگاه های پمپاژ ساخته شده در بستر 
و حریم رود کشکان و ســیمره تخریب شده یا آسیب های 
جدید دیدند. در نتیجه زمینه مدیریت این سازه ها در جهت 

مدیریت سیل وجود نداشته است.

۲-انجامشدنیانشدنعملیاتمهندسیرودخانهصحیح

اصالح قوانین و مقررات 
به نحوی که مدیریت واحدی بر 
سامانه رودخانه  ها تا قبل از سیل 

برقرار باشد، ضروری است
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)الیروبی،حفظحریمها،دیوارهســازیو…(چگونهبر
سیالباثرگذاشتهاست؟

عملیات مهندســی رودخانه به منظــور حفاظت رودخانه 
انجام می گردد؛ ولی چنانچه در راســتای مدیریت سیالب 
و با رعایت تمام اصول مهندسی انجام نشود، باعث تشدید 
خسارات سیالب می شود. در مطالعات سامان دهی یا کنترل 
سیالب )بخصوص در مناطق شــهری(، اثرات همه عوامل 
به صورت جامع در نقشــه های خطر سیل باید دیده شود. 
یکی از علل اصلی هجوم سیالب به پل دختر، کاهش عرض 
رودخانه و ساخت غیر اصولی دیواره ساحلی بتنی و بلند و 
قائم توســط شهرداری در دو سمت رودخانه و به طرف پل 
شــهدا بوده است. احداث کالورت یا زیرگذر در مسیل های 
منتهی به شــهر شــیراز با ظرفیت کم و عدم الیروبی آن ها 
نیز منجر به تشدید خســارات در شیراز شده است. اجرای 
ناصحیح آبشکن در رودخانه کنجانچم منجر به انحراف سیل 
و تخریب بیشتر شده است. آبشکن های مستغرق در پیچ های 
رودخانه دز در اثر برداشت ناصحیح شن و ماسه از رودخانه 

در سیل اخیر تخریب شدند.
از دیگــر اقدامــات مهندســی رودخانــه که در بیشــتر 
سیالب دشــت های رودخانه های سیل اخیر انجام یافته بود، 
احداث سیل بند یا خاکریز است. هر چند راهنمای طراحی، 
اجرا و بهره برداری این ســازه ها توســط ســازمان برنامه و 
بودجه منتشر شده است، ولی عماًل این سازه ها بدون رعایت 
این معیارها و توســط پیمانکاران عمدتاً غیر تخصصی و یا 
مردم محلی، و با اســتفاده از مصالح خاکی محلی ســاخته 

می شــوند. در مکان هایی هم که نیاز ضروری می باشد، این 
ســازه یا احداث نشده و یا بر اساس مطالعات جامع کنترل 
ســیل طراحی و جانمایی نشده اســت. از جمله می توان به 
شــهر حمیدیه اشاره کرد که این ســیل بندها در زمان سیل 

توسط مردم ایجاد گردیدند.
الیروبی رودخانه ها بخشــی از عملیات مهندسی رودخانه 
اســت. در رودخانه های رســوب گذار و بر مبنای مطالعات 
ریخت شناسی، الیروبی می تواند در تعدیل سیالب اثرگذار 
اســت. به هرحال با یکبار انجام عملیات الیروبی نمی توان 
اقدام به افزایش ظرفیت رودخانه نمود، چرا که رســوبات 
در همین منطقه دوباره نهشته می شود. در بسیاری از موارد، 
الیروبی در طول مسیر و در تمام رودخانه ها اقدام مؤثری در 
بهبود آبگذری رودخانه است. البته در بازه هایی که نهشتگی 
رســوب، ریختن نخاله و یا رشــد نی و علف هرز منجر به 
گرفتگی و محدودیت جریان شده است، الیروبی باید انجام 
شــود. انجام الیروبی در رودخانه های شهری و مسیل های 
منتهی به شــهر بخصوص در زیر پل ها و یا دهانه های زیر 
گذرها و تونل ها بســیار اهمیت دارد. یکــی از تعارضات 
نهادی اینست که مشــخص نیست الیروبی باید توسط چه 

ارگانی انجام شود.
عملیات مهندسی رودخانه می تواند نقش مهمی در استفاده 
از تاالب هــا به عنوان مخازن تســکین دهنده ســیالب ایفا 
کند. شناســایی گزینه های مناســب و تصمیم سازی درست 
و به هنــگام برای اقدامات انحراف ســیالب از رودخانه، و 
هدایت آن به تاالب ها کارســاز هســتند. اقدامات انحراف 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 76



سیل از رودخانه به تاالب های میانی )مانند تاالب های استان 
گلستان، و تاالب های بامدژ و شادگان(، در تسکین بخشی از 
سیالب گرگانرود و دز و کارون بزرگ، در قبل از اوج گیری 
سیالب می توانست اثربخشی بیشتری داشته باشد. همچنین، 
بازگشایی و هدایت سیالب کرخه به هورالعظیم در گسترش 
ســیالب و کاهش سطح آب مناطق باالدســت موفق بوده 
است. بهرحال، جاده ســازی متراکم و ایجاد دایک حفاظتی 
چاه های نفتی باعث محدودیت ورود و توزیع آب در گستره 

هورالعظیم گردید، که موجب تشدید سیالب شدند.
 

۳-مشــکالتقانونیوســاختاریدرمدیریتبســتر
رودخانهها)جلوگیریازدخلوتصرفات،حفظحریم،

برداشتشنوماسه،تخلیهنخالهو…(چیست؟
بررسی سیل های اخیر نشان داد که مشکالت و نارسایی های 
قانونی در مواردی مانند مدیریت بستر و حریم رودخانه ها، 
مدیریت سیالب، برداشت شــن و ماسه رودخانه، احداث 
ســازه های هیدرولیکــی، نحــوه ســامان دهی رودخانــه، 
ساخت وسازها در بستر رودخانه باعث تشدید خسارت شد؛ 
و ضروری اســت مورد توجه قرار گیرد. برخی از نواقص 
حقوقــی و قانونی در عرصه مدیریت رودخانه و ســیالب 

عبارتند از:
1. چندان مشــخص نیســت که موضوع رعایت حد بستر 
و حریم رودخانه ها در محدوده شــهرها دقیقاً به عهده چه 
نهادی اســت؟ و تکلیف افرادی کــه در این محدوده اقدام 
به ساخت وساز کرده اند و طی ســیالب با خسارت مواجه 

می شوند، چیست؟
2. اگرچــه وزارت نیرو متولی رودخانه ها اســت اما دقیقًا 
مشخص نیســت که مســئولیت اصلی مدیریت سیالب و 
سایر جنبه های مرتبط در دشت های سیالبی با چه دستگاهی 

است؟
3. متولی احداث، نگهداری و مرمت سیل بندها و دایک های 

کنترل سیالب در رودخانه ها دقیقاً مشخص نیست.
4. طبق قانون، طراحی و اجرای پل ها و کالورت ها در مسیر 
رودخانه به عهده وزارت راه و شهرســازی است. در سیل 
اخیر جانمایی نامناسب، طراحی غیر اصولی شکل و هندسه 
و ظرفیت آن، آبشســتگی پایه هــا و گرفتگی دهانه ها منجر 
به تخریب خود ســازه و تشدید خسارات شد. و در مناطق 
آق قال، گنبد و بامدژ منجر بــه تخریب راه و ریل گردید و 

منجر به آب گرفتگی اراضی بیشتری شد.
5. عمده خســارات ســیل رودخانه ای در بســتر، حریم و 

پهنه ســیالبی رودخانه اتفاق می افتد. ضروری است تا کلیه 
اقدامــات در این محدوده و بهره برداری و حفاظت از آن با 
متولی واحدی صورت گیرد. بر اساس قانون تعیین حد بستر 
و حریم رودخانه با وزارت نیرو اســت، ولی به دلیل کمبود 
اعتبار هنوز نتوانســته اســت بخش زیادی از رودخانه های 
کشــور را تعیین تکلیف کند. عالوه بر این با سازوکارهای 
مختلفی، پروژه های عمرانی توسط سایر نهادهای دولتی در 
بستر، حریم و پهنه سیالبی بخصوص در مناطق شهری اجرا 
می شوند که از عوامل اصلی تشدید خسارات در سیل اخیر 
بودند و وزارت نیرو از آن ها مطلع نیست. اقدامات برای رفع 
تصرفات به دلیل کمبود اعتبار و تعارض با دســتگاه قضایی 
بســیار ناچیز بوده است. از طرف دیگر مبنای سیل 25 ساله 
برای تعیین حد بستر رودخانه، در راستای مدیریت سیل در 
رودخانه محل چالش با وزارت کشــور و سازمان مدیریت 

بحران اســت و به لحاظ وجود ریســک خطر سیالب های 
بزرگ تر، نیازمند بازنگری مجدد است.

6. تهیه نقشــه های پهنه خطر و خطرپذیری سیل، زیربنای 
بسیاری از اقدامات مدیریت رودخانه و سیالب دشت و نیز 
مدیریت و کنترل سیل است؛ ولی مرجع تهیه این نقشه ها در 

قوانین مشخص نیست.
7. نارسایی ها و عدم شفافیت های قانونی در حیطه وظایف 
وزارتخانه هــا در موضوع مدیریت ســیل در قوانین جاری 
وجــود دارد. اینکه چه ارگانی مســئول پیشــگیری و مهار 

مخاطرات سیل است باید روشن شود.
8. با آنکه نظارت بر برداشــت مصالــح رودخانه با وزارت 
نیرو اســت، ولی ســپردن متولی گری معادن رودخانه ای به 
وزارت صمــت با مدیریت یکپارچه رودخانه تعارض دارد. 
مدیریت یکپارچــه و بهینه رودخانه ایجاب می کند که کلیه 
فرایند برداشــت مصالح از رودخانه شامل اعطای مجوز و 

عملیات مهندسی رودخانه به 
منظور حفاظت رودخانه انجام 

می گردد؛ ولی چنانچه در راستای 
مدیریت سیالب و با رعایت تمام 

اصول مهندسی انجام نشود، باعث 
تشدید خسارات سیالب می شود
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نظارت بر برداشــت با وزارت نیرو باشــد و درآمد آن نیز 
صرف سامان دهی و بهسازی رودخانه شود.

9. نبود قوانین شــفاف در خصوص سامان دهی رودخانه در 
سیالب دشت ها )اراضی فراتر از بستر 25 ساله( و همچنین 
تعارضات مسئولیت شرکت های آب منطقه ای و شهرداری ها 
در مدیریت و ســامان دهی رودخانه های شــهری، منجر به 
ناهماهنگــی در حفظ و مراقبت از بســتر و یا عدم نظارت 
بر ساخت وســازها در رودخانه و مسیل ها شده است که در 

سیل های اخیر موجب تشدید خسارات شد.
10. در جریان ســیالب اخیر، حجم بســیار زیاد رسوبات 
منتقل شــده از ســطح حوضه به رودخانه ها در استان های 
لرستان، گلســتان و خوزستان باعث شد تا عالوه بر کاهش 
ظرفیت انتقال ســیل رودخانه ها، خسارات وارده دوچندان 
شود. تفکیک مدیریت حوضه از مدیریت رودخانه، تعارضی 
اســت که در نظام مدیریت کشور وجود دارد. الزمست که 
با مدیریت یکپارچه در ســطح حوضه، تمــام فعالیت های 

رودخانه تحت مدیریت و نظارت واحد قرار گیرد.
 

4- جایگاهدانشوفنمهندسیرودخانهدرپروژههایغیر
رودخانهایدرکشور)راه،ریل،شهرسازی،کشاورزی،
…(،چهاثریبرحادثهسیلوخساراتآنباقیگذاشته

است؟
جایگاه استفاده از دانش و فن مهندسی رودخانه در پروژه های 
غیر رودخانــه ای بدلیل نابــاوری یا به بهانــه محدودیت 
اعتبــارات، توســط دســتگاه های دولتــی و نظامی نادیده 

گرفته شــده یا کمرنگ است. ســیل های اخیر نشان داد که 
احداث پروژه های عمرانی )مانند: توســعه مناطق جمعیتی، 
شهرک های صنعتی، راه، ریل، پل، ایستگاه پمپاژ، استخرهای 
پرورش ماهی و …( در بستر و حریم و یا در پهنه سیالبی 
رودخانــه، کاماًل تخریب یا آســیب جــدی دیده اند، و هم 
منجر به تغییرات رودخانه ای و تشــدید خسارات در مناطق 
پایین دست و حتی در باالدست شده اند. از آن جمله احداث 
آزادراه خرم آباد به پل دختر اســت، که در ســیالب اخیر به 
طول بیش از 60 کیلومتر تخریب شــد. واریزه های آن سبب 
توسعه جزایر رسوبی زیادی در بستر دره رود کشکان تا رود 
ســیمره گردید، و از لرستان به ایالم و خوزستان نیز سراریز 
شــد. در مناطق جلگه ای نظیر دشت گرگان، جانمایی جاده 
کمربندی و ریل اگر مناســب انتخاب شده بود، می توانست 
به عنوان یک خاکریز مانع پیشروی سیل به سمت شهر آق قال 
شود. در جلگه خوزستان، اجرای سطح تراز ریل دوم اهواز-
اندیمشک با ارتفاع کمتر از ریل اول باعث آبگذری از روی 
ریل و تخریب آن به طول 12 کیلومتر شــد. در شــهر آق 
قال اســتان گلستان، برای هدایت سیالب مجبور به تخریب 
چندین نقطه از جاده کمــر بندی و راه آهن آق قال- اینچه 
برون شــدند. چنین مشــکالتی برای جاده و خاکریزهای 

تاالب های شادگان و هورالعظیم نیز به وجود آمد.
ســازه های غیر رودخانه ای متقاطع با رودخانه نظیر پل ها و 
کالورت ها نیازمند طراحی بر اساس دانش مهندسی رودخانه 
هســتند. مهم ترین عامــل آن جانمایی ناصحیح، هندســه 
آبگــذری کم، و عدم توجه به آورد رســوب و واریزه ها، و 
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تغییرات بستر رودخانه است.
جانمایی مناطق مسکونی در بستر و یا پهنه سیالبی رودخانه 
با خطر مواجه اســت. نمونه آن توســعه شهر پلدختر و نیز 
برخی روستاها در بستر ســیالبی رودخانه کشکان، شیرین 
شــهر در استان خوزستان، و توســعه شهر آق قال در بخش 

چاالبی دشت گرگانرود است.
از دیگــر پروژه هایی که بخصوص در مناطق جلگه ای اجرا 
می شــوند، طرح های بــزرگ خدماتی، صنعتــی و زراعی 
هستند. برای حفظ ســرمایه و تولیدات معموالً اطراف این 
مجتمع ها، خاکریز با ارتفاع حدود دو متر احداث می شــود 
تا در زمان سیل تخریب نشــوند. عالوه بر این برای انتقال 
آب از رودخانه به اینگونه طرح ها کانال های بزرگی احداث 
می شــوند که عمدتاً بلندتر از ســطح زمین هستند و برای 
حفاظت از آن ها نیز باید خاکریز احداث شــود. وجود این 
خاکریزها منجر به تغییر توپوگرافی سیالب دشــت رودخانه 
می شود که پیش بینی جهت حرکت سیل را دشوار نموده، و 

سبب تشدید خسارات می گردند.
احداث استخرهای پرورش ماهی در بستر رودخانه ها، بدون 
در نظر گرفتن اصول اولیه مهندســی رودخانه باعث تغییر 

جهت حرکت سیالب و تشدید خسارت می شود.
تأسیســات انتقال مثل تجهیزات خطوط نفــت و گاز و یا 
تأسیسات اکتشاف نفت و گاز و احداث آن ها باید بر اساس 
رفتار هیدرولیکی و تغییــرات مورفولوژیکی رودخانه ها و 
سیالب ها باشــد. موارد متعددی از این سازه ها در اثر تغییر 
تراز بســتر رودخانه نمایان و مانعی برای عبور سیل بوده و 

خود نیز تخریب شده اند.
از این رو ضروری اســت که مطالعات مهندســی رودخانه 
و سیالب در شرح خدمات آندســته از پروژه های عمرانی 
کشور، که نقش مؤثری بر رفتار رودخانه ها دارند و منجر به 
تخریب خود یا تشدید خسارات می شوند، گنجانده و الزام 

آور باشد.
 

۵-تعارضاتنهادی/ســازمانیدرمدیریترودخانهها
)شهرداریها،بخشکشــاورزی،سازمانمحیطزیست،
وزارتراهوشهرســازی،صنعتمعدنتجارت،بخش
خصوصی…(چگونهبرسیلوخساراتآنمؤثربوده

است؟
تعارضات بین دستگاه های مختلف در مدیریت رودخانه ها 
در بازه های غیرشــهری )بین وزارت نیــرو، وزارت جهاد 
کشــاورزی، وزارت کشــور و وزارت صنعــت، معدن و 

تجارت و دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی( و در بازه های 
شهری )بین شهرداری ها، سازمان های آب منطقه ای و دیگر 
ارگان ها(، عمدتاً به دلیل عدم شــفافیت تکلیف قانونی و یا 

عدم تخصیص بودجه، وجود دارد.
در ســیل های اخیر، برخــی از این تعارضــات در عرصه 
مهندســی رودخانه و ســازه های هیدرولیکی سبب تشدید 

خسارات گردید. به طور نمونه:
1. یکی از مهم ترین علت تشدید خسارات سیل در شهرها 
کــه عموماً با تلفات انســانی همراه اســت، و نمونه آن در 
شــیراز و پل دختر مشاهده شده، تعارضات بین شهرداری ها 
و وزارت نیــرو در زمینه موضوع تعرض به بســتر و حریم 
رودخانه ها و مسیل ها، دیوارسازی و کم کردن عرض طبیعی 

رودخانه است.

2. تعارضات نهادی بین وزارت راه و شهرســازی در زمینه 
جانمایی و ساخت وسازهای مراکز جمعیتی با وزارت نیرو 
باعث شده اســت تا بعضاً توسعه شهرک ها و شهرها بدون 
در نظر گرفتن نقشــه های خطرپذیری سیل باشد. نمونه آن 
آب گرفتگی مناطق مســکونی شمال شهر آق قال )یا شیرین 
شهر( در سیل های اخیر بود که این اراضی در ارتفاع پایین تر 

از گرگان رود )یا در سیالب دشت کارون( قرار دارند.
3. از تعارضات بین بخش کشــاورزی و مدیریت رودخانه، 
احداث آبگیرهای ســنتی و بندهای انحرافی در رودخانه ها 
و ساخت ســیل بندهای خاکریز در سیالب دشت رودخانه 
اســت. به طور نمونه در اســتان مازندران و لرستان و ایالم، 

بسیاری از آبگیرها در هنگام سیل تخریب شده اند.
4. مشــخص نبودن تکلیف الیروبی رودخانه بخصوص در 
بازه های انتهایی رودخانه ها که دریا و یا تاالب وجود دارد، 
بدلیل تعارض بین وزارت نیرو و وزارت صمت و ســازمان 
محیط زیســت، منجر به عدم انجام الیروبی قبل از سیل های 

وجود خاکریزها منجر به تغییر 
توپوگرافی سیالب دشت رودخانه 

می شود که پیش بینی جهت حرکت 
سیل را دشوار نموده، و سبب 

تشدید خسارات می گردند
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اخیر شده که موجب تشدید خسارت سیل شده است.
5. تعرضات در برداشت مصالح رودخانه ای بین وزارت نیرو 
و وزارت صمت زمینه های نابســامانی رودخانه و افزایش 

خسارت پذیری از سیل را فراهم کرده است.
6. در حوضه اکتشــاف و استخراج نفت در بستر تاالب ها، 
شــرکت نفت برای حفاظت از تأسیسات نفتی و سرچاهی 
اقدام به احداث شبکه ای از خاکریزها و جاده ها کرده است 
که با سیاست های ســازمان محیط زیست )با رویکرد حفظ 
زیست بوم تاالب( و وزارت نیرو )با رویکرد مخزن ذخیره 
ســیالب ها در پایین دســت رودخانه( در تعارض است. در 
ســیل اخیر، تراز کــم خاکریزهای محافــظ در هورالعظیم 
مشکالتی را برای آبگیری در مخازن 3 و 4 هور پدید آورد 

که از قبل قابل تعامل بود.
 

۶-تجاوزبهحریموبســتررودخانههادرچهمقیاسیو
بااتکابهچهســازوکارهاییصورتگرفتهوچگونهبر

سیالبوخساراتآناثرگذاشتهاست؟

حد بستر قانونی رودخانه، یک پهنه گسترده برای ایمن سازی 
عبور سیالب های متناوب )با فراوانی مجموعه سیالب های 
تا دوره بازگشــت 25 ســاله طبیعی( و کاهش خسارات بر 
رودخانه و همچنین بر جان مردم و دارایی های کشور است. 
ســطح تجاوزات به حدود بستر و حریم رودخانه ها، از نظر 
قانونی شــامل رودخانه هایی اســت که تعیین حد بستر و 
حریم شــده اند. حدود 70 درصد تجاوزات در حد بســتر، 

و 30 درصد در حریم رودخانه ها اســت؛ که 60 درصد این 
تجاوزات در نواحی شهری و روستایی صورت یافته است.

در اســتان خوزستان روســتاهای زیادی در بستر رودخانه 
قرار دارند، که در ســیل های اخیر خسارات دیده اند. بیشتر 
زیرساخت های آسیب دیده کشور در پهنه حد بستر رودخانه 
بوده اند. این گونه ساخت وسازها مستقیماً بر شرایط سیالبی 
اثر دارند و عالوه بر تخریب آن ها، منجر به انحراف ســیل 
یا تشــدید عمق و ســرعت جریان می شــوند. در بررسی 
خسارت های ســیل فروردین 1398، یکی از عوامل اصلی، 

دخل و تصرفات ایجاد شده در بستر رودخانه ها است.
از 146 هــزار کیلومتر رودخانه های ایران، 75 هزار کیلومتر 
)حدود 50 درصد( در اولویت اول قرار گرفتند. در نزدیک 
به دو دهه گذشــته )97-1379(، حدود 53 هزار کیلومتر از 
رودخانه های کشور تعیین حد بستر و حریم شده اند. ضمن 
اینکه از 53000 کیلومتر تعیین شــده، عملیات نشانه گذاری 
حد بستر و حریم تنها در 7700 کیلومتر )حدود 15 درصد( 
انجام شده اســت. بنابراین، با احتســاب کل رودخانه های 
ایران، هنوز حدود 64 درصد طول رودخانه ها نیازمند اجرای 
طرح تعیین حد بســتر و حریم؛ و حــدود 95 درصد طول 

رودخانه ها نیازمند نشانه گذاری حد بستر و حریم هستند.
بر اســاس قوانین موجــود رفع تصرفات بســتر و حریم 
رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو و دستگاه قضایی است، که 
در این خصوص اقدامات انجام شــده بسیار محدود است؛ 
به طوری که تا پایان سال 1397 تنها 19000 هکتار از اراضی 
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بســتر رودخانه های کشور آزادسازی شده است. روش های 
دیگری بــرای ادامه تجاوزات توســط مــردم و همچنین 
دســتگاه های دولتی به حد بستر و حریم رودخانه ها وجود 

دارد که عبارتند از:
1. مطابق قوانین موجود، در صورت اثبات مالکیت بســتر و 
حریم قبل از 1347، رفع تصرف ممکن نیست. بر اساس نظر 
کارشناســان وزارت نیرو، به استناد این قانون مالکیت بیش 

از 90 درصد مراجعین به کمیسیون مربوطه تایید می شود.
2. سو استفاده از تعارضات بین دستگاه ها، موجب تجاوزات 
مردمی و نهادها به بستر و حریم رودخانه می شود. تعارضات 
بین وزارت نیرو و دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی باعث 
توقف یا کندی رفع تصرفات می شود، و عملکردها بستگی 
به نظر دادســتان هر استان متفاوت اســت. حتی برای رفع 
تصرفاتی که حکم قضایی صادر شده است مشخص نیست 
اجرای حکم به عهده کدام دستگاه است. مهم ترین دلیل آن 

هم کمبود اعتبارات است.
3. تجاوزات به بســتر و حریم رودخانه توسط دستگاه های 
دولتی برای احداث شــهرک های مســکونی و روســتایی، 
احداث راه و ریل، شهرک های صنعتی، پارک و شهر بازی، 
تأسیسات آبگیری از رودخانه و غیره، توسط استانداری ها و 
در کمیسیون ماده 5 بررسی می شود که نماینده وزارت نیرو 
در این کمیسیون به صورت مدعو شرکت می کند و حق رأی 
هم ندارد. نمونه بارز این گونه موارد در رودخانه های استان 

لرستان مشاهده گردید.
 

۷-اســتفادهیاعدماســتفادهازعملیاتغیرسازهای
مدیریترودخانهچگونهبرسیالبوخسارتآنتأثیر

گذاشتهاست؟
مدیریت جامع ســیالب ترکیبی از اقدامات سازه ای و غیر 
سازه ای است. با این وجود، استفاده از رویکردها و اقدامات 
غیرســازه ای در مدیریت سیالب استان های مختلف هم تراز 
نبوده و اثربخشــی آن ها نیز قابل ارزیابی کمی نیست. ولی 
کیفیت اثربخشــی اقدامات غیر سازه ای در عرصه مدیریت 

سیالب عبارتند از:
1. استفاده از رویکرد مدیریت بستر و حریم رودخانه )مانند: 
رفع تصرفــات و کنترل کاربری ها، و کاربرد روش های غیر 
ســازه ای در حفاظت رودخانه و کاهش خســارات سیل( 

اثربخش خواهد بود.
2. تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیالب و نقشه های تغییر 
کاربری اراضی سیالب دشت، و بهره برداری از راهکارهای 

مدیریت سیالب دشت )ضابطه شماره 705 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی( اثربخش خواهد بود.

3. از جمله اقدامات مؤثر که در تســکین سیالب های نقش 
مؤثری دارد، تشــکیل مرکز دیسپاچینگ برخط است که بر 
اساس داده ها و اطالعات واصله، مسیر حرکت سیل و شدت 
آن مشخص شده تا اقدامات بعدی اتخاذ گردد. نمونه آن در 

مدیریت سیالب استان خوزستان موفق بود.
4. استفاده از مدل های نرم افزاری برای پیش بینی مشخصات 
سیل )در قبل و در زمان ســیل( برای اطالع رسانی و ایجاد 
تمهیداتی برای کاهش خســارات ســیل ضروری است. در 
استان خوزســتان، کاربرد این مدل ها در زمان بحران کمک 
خوبی به پیش بینی حرکت موج ســیل داشــت، بخصوص 
که فرایند مدل سازی در زمان ســیل با وارد کردن داده های 

واقعی، تدقیق می شد.

5. استفاده از روش های طبیعی از گزینه های کم هزینه برای 
حفاظت دیواره و سیالب دشت رودخانه ها و کنترل سیالب 
هســتند. وجود جنگل های حفاظت شده در بستر و اطراف 
رودخانه کرخه در کاهش سرعت جریان و تسکین سیالب 

تا اندازه ای نقش مثبت داشت.
6. تدویــن و الــزام ضوابطی بــرای ساخت وســازها در 
سیالب دشــت رودخانه جهت مقاوم سازی و تاب آوری در 
برابر سیالب ضروری اســت. در حال حاضر آیین نامه های 
ساختمانی کشور، کدهای الزم برای پادسیل سازی ساختمان 

و زیرساخت ها در مقابل سیالب را ندارند.
7. گســترش دامنه فعالیت گروه های گشــت و بازرسی در 
پایــش رودخانه ها و نگهداری و ایمن ســازی ســازه های 

رودخانه ای ضروری است.
8. عدم توجه به مدیریت بهسازی بستر رودخانه و بازه های 
تأثیر ســازه های رودخانه ای موجب تشــدید خسارات در 

استفاده از رویکرد مدیریت بستر 
و حریم رودخانه )مانند: رفع 

تصرفات و کنترل کاربری ها، و 
کاربرد روش های غیر سازه ای در 

حفاظت رودخانه و کاهش خسارات 
سیل( اثربخش خواهد بود
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سیل های اخیر بوده اســت؛ و تداوم بی توجهی به آن برای 
سیالب های آینده نیز خطرآفرین خواهد بود.

9. استمرار پایش رودخانه ها نیازمند استفاده از ابزارهای نوین 
با پرســنل و هزینه کم اســت. این ابزارها می-توانند شامل 
اســتفاده از تصاویر ماهواره ای درشت مقیاس و پروازهای 
منظم پهبادی در مســیر رودخانه ها باشــند. استفاده از این 
فناوری در اســتان خوزســتان، نقش زیادی برای مدیریت 

سیالب در زمان بحران و کاهش خسارات داشت.

۸-تعامالتمیانســطوح)ســطحملــیومحلی(و
ســازمانهایمختلفدرگیردرمدیریــترودخانهو
سازههایآبی)وزارتنیرووشرکتهایتابعه،وزارت
جهادکشاورزی،استانداریهاو…(چگونهبرمدیریت

سیالباثرگذاشتهاست؟
مدیریــت رودخانه باید منســجم و پایدار باشــد. در حال 
حاضر، بخش هایی از مدیریت رودخانه در حد بستر و حریم 
رودخانه جز وظایف وزارت نیرو و شــرکت های تابعه آن 
اســت. ولی در بین واحدهای وزارت نیرو و سایر ارگان ها 
می توان گفت که به دلیل عــدم تعامالت کافی، تقریباً تمام 
اقدامات انجام شــده قبلی منجر به تشــدید خسارت شده 

است.
از طرف دیگر مدیریت ســیالب با توجه به ســاختارهای 
سازمانی در کشــور، قطعاً یک امر بین بخشی است و حل 
مشکالت سیل مســتلزم همکاری ها و تعامالت بسیاری از 
ســازمان ها و وزارتخانه ها و نهادهای کشــور خصوصاً در 

زمان وقوع سیل است. در زمان بحران سیالب 98 نمونه های 
خوبی از تعامالت و همکاریهای بین ســازمان ها و ادارات 
استانی در قالب ستادهای مدیریت بحران و غالباً با محوریت 
استانداری ها مشاهده گردید که در مدیریت سیالب و کاهش 

خسارات مؤثر بود.
در ســیل های اخیر، مهم ترین علل افزایش خســارت های 
ناشــی از تجاوز به بســتر و حریم رودخانه در اثر افزایش 
ســکونتگاه های روستایی، افزایش ســطح زیرکشت به دلیل 
نیاز به تولیدات کشــاورزی )در استان خوزستان( و یا تغییر 
کاربری به پارک )در اســتان گلستان و خوزستان( به خیابان 
)در اســتان فارس(، ایجاد تأسیســات آبگیری از رودخانه 
)احداث ایســتگاه های پمپاژ در استان لرستان و خوزستان( 
بوده اســت که عمدتاً به دلیل دامنه وسعت چنین تصرفاتی، 
ضعف نظارت و عدم تعامل بین دســتگاه ها برای برخورد 

قاطع و رفع تجاوزات بوده است.
تصرف اراضی واقع در مســیرهای انحراف سیل، که به طور 
طبیعی در تســکین سیل رودخانه بســیار اهمیت دارد، نیز 
در ســیل اخیر می توانست مشکالتی را در استان خوزستان 
بخصوص پایین دست کرخه ایجاد کند و هماهنگی مدیریت 
ســیالب رودخانــه و تعامل بین دســتگاه های مســئول و 
بخصوص مردم از بروز خســارات به شهرهای حمیدیه و 

سوسنگرد جلوگیری کرد.
در اســتان هایی که هشــدارها را باور کردند و نیز فرصت 
برنامه ریزی و ایجاد تعامل وجود داشت، توانستند هماهنگی 
بین دســتگاهی را ایجاد کنند. در استان گلستان تعامل قبل 
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از بحران چندان مناســب نبود، ولی در اســتان های ایالم و 
خوزســتان بیشترین تعامل وجود داشــت. در سیالب های 
شهرهای کوهســتانی نظیر آن چه در شیراز و یا تا حدودی 
در لرستان اتفاق افتاد، به دلیل کوتاه بودن زمان سیالب، باید 
این تعامالت قبل از سیل به وجود می آمد تا از بروز خسارات 

کاسته می شد.
 

۹-ســیالبچهتأثیراتمثبتیبرســامانهرودخانهو
تاالبهایوابستهباقیمیگذارد؟

با وجود حجم زیاد خســارات باقی مانده از سیل های اخیر 
در کشور، تأثیرات مثبت سیالب بر رودخانه و تاالب امری 
بدیهی است. محیط های آبی مانند رودخانه )به عنوان مجرای 
آب های روان( و تــاالب )به عنوان پذیرنده آب ها( در اقلیم 
ایران به ســیالب های فصلی وابسته اند؛ و بخشی از چرخه 
حیاتی آن ها متکی بر سیالب اســت. از 146 هزار کیلومتر 
رودخانه های ایران، حدود 48 درصد را رودخانه های خشک 
و فصلی تشکیل می دهند، که کاماًل وابسته به جریان سطحی 
و سیالب هستند. در بیشــتر رودخانه های دائمی نیز رژیم 
جریان تغییرپذیری زمانی زیادی دارد، که وابسته به رخداد 

سیالب های متناوب هستند.
تاالب هــای رودخانه ای یا در میانه مســیر رودخانه ها و یا 
در پایانــه این رودخانه ها قرار دارنــد؛ و حیات و کارکرد 
آن ها وابسته به سیالب های بزرگ تر است. تعداد 150 پیکره 
تاالبــی در ایران با محیط تقریبی 4400 کیلومتر شناســایی 
شــده است؛ که تاکنون نزدیک به 3000 کیلومتر آن )معادل 
61 درصد( مطالعات حد بســتر و حریم شــده است. بیش 
از 86 تــاالب با اهمیت بین المللی شناســایی شده اســت؛ 
کــه از بین آن ها تا کنون 36 تاالب در قالب 25 ســایت با 
مساحت یک و نیم میلیون هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت 
بین المللی شده اند. تمامی این تاالب ها در سال های گذشته 
زیان های ســنگین ناشی از کم آبی و خشکیدگی را متحمل 
شده اند؛ ولی سیالب های اخیر بسیاری از تاالب های کشور 

را پرآب نمود.
از جملــه اثــرات مثبت ســیالب بــر ســاختار طبیعی و 
حفاظت رودخانه ها عبارتنــد از: الیروبی طبیعی بازه هایی 
از رودخانه ها؛ راه گشــایی سیالب در آبراهه های متروک و 
شناسایی آن ها جهت تسکین سیالب های آینده؛ خودآگاهی 
مردم و مسئوالن به خطرات ناشی از تصرفات غیرمجاز در 
حد بســتر و حریم رودخانه؛ تأمین بستر مناسب اجتماعی 
برای آزادســازی بســتر و حریم رودخانه ها؛ و تجدید نظر 

در توافقات نامناسب بین دستگاهی برای ساخت وسازهای 
خطرآفرین در بستر و پهنه سیالب دشت رودخانه.

از جمله اثرات مثبت ســیالب بر ساختار طبیعی و حفاظت 
تاالب ها عبارتند از: هویت بخشی به جایگاه طبیعی تاالب ها 
به ویژه پس از دوره کم آبی و خشکســالی؛ نمایش اهمیت 
نقش تاالب های میان حوضه ای )مانند تاالب بامدژ در کناره 
رود دز( و تاالب های کوهســتانی )مانند شــاخه های رود 
کشــکان( در ذخیره و مدیریت ســیالب رودخانه؛ افزایش 
ذخیــره آب تاالب هــای پایان های )مانند خلیــج گرگان، 
هورالعظیم(؛ آب گرفتگی کانون های تولید گرد و خاک، که 
با خشــکیدگی بخش هایی از تاالب ها )مانند هورالعظیم و 
تاالب شادگان( به وجود آمده بودند؛ و هشدار مدیریتی برای 
ضرورت رعایت قانونی حد بستر و حریم تاالب ها؛ و تجدید 
نظر در توافقات نامناسب بین دستگاهی برای بهره برداری و 

ساخت وسازهای ناسازگار با اکوسیستم تاالب و خطرآفرین 
در شرایط سیالبی )مانند هورالعظیم(.

 
۱۰-درسآموختههایسیالببرایمدیریترودخانهو

سازههایآبیکشورچیست؟
از نگاه مهندسی رودخانه، مهم ترین یافته های سیل اخیر در 

سطح کشور عبارتند از:
1. تنوع رخداد ســیالب ها در سطح کشــور، به طوری که 
چهار نوع سیل شامل: سیل ناگهانی، سیل رودخانه ای، سیل 
شــهری و ســیل گلی یا واریزه ای در مناطق مختلف اتفاق 
افتاد. ســیل شیراز از نوع ســیل ناگهانی و با خصوصیات 
سیل شهری است که تلفات جانی تأسف برانگیزی را باقی 
گذاشــت. ســیل های گرگان رود، کرخه، دز، کارون بزرگ 
از نوع ســیل رودخانه ای است که مشکل آب گرفتگی پهنه 
زیادی از اراضی حاشــیه رودخانه ها، روستاها و شهرها را 

مدیریت سیالب با توجه به 
ساختارهای سازمانی در کشور، قطعاً 

یک امر بین بخشی است و حل 
مشکالت سیل مستلزم همکاری ها 
و تعامالت بسیاری از سازمان ها 
و وزارتخانه ها و نهادهای کشور 
خصوصاً در زمان وقوع سیل است
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پدید آورد. ســیل رودخانه کشکان از نوع رودخانه ای و با 
غلظت رسوب خیلی زیاد، از نوع گلی بود. تجربه اخیر یک 
آموخته مهم برای مدیران برنامه ریز و اجرایی دارد که: وقوع 
سیالب های مختلف در کشــور به طور همزمان امکان پذیر 

است.
2. غفلت از ســیل و عدم توجه به احتمال وقوع سیل بدلیل 
وجــود دوره طوالنی خشکســالی قبل از ســیل های اخیر، 
باعث شــد تا میزان تجاوزات به بســتر و حریم ها توسط 
دستگاه های مختلف و با اتکاء به انواع سازو کارهای مختلف، 
ساخت وســازهای غیراصولی در بســتر و پهنه ســیالبی، 
بهره گیری بیش ازحد از بســتر رودخانه توســط معادن شن 
و ماسه به شــدت افزایش یابد و شرایط برای تخریب های 

بیشتر فراهم شود.
3. اگر مدیریت رودخانه ها از جنبه تعیین حد بســتر و رفع 
تصرفــات، مطالعــات جامع کنترل ســیل، انجام طرح های 
ســامان دهی اولویت دار، و حفاظت و پاکسازی رودخانه ها 
انجام شــده بود، آمادگی بیشــتری برای مواجهه با سیالب 

1398 فراهم می شد.
4. نبــود مدیریت واحد بــرای رودخانه ها منجــر به بروز 
تعارضــات و چالش هایی بین برخی دســتگاه ها گردیده و 
سواالت مهمی را طرح نمود، از جمله: موضوع رعایت حد 
بســتر و حریم رودخانه ها در محدوده شهرها دقیقاً به عهده 
چه نهادی است؟ تکلیف افرادی که در این محدوده اقدام به 
ساخت وساز کرده اند و طی سیالب با خسارت مواجه شده 
و یا سبب تشدید سیل و خسارت شده اند، چیست؟ اصوالً 

مسئولیت سیل در کشــور با چه ارگانی است؟ چه ارگانی 
مسئول پیش بینی و مهار سیل است؟ مدیریت سیالب دشت، 
فراتر از بســتر و حریم قانونی ســیل 25 ساله، به عهده چه 
ارگانی است؟ متولی احداث، نگهداری و مرمت سیل بندها 
و دایک های کنترل سیالب در رودخانه ها گرچه بعضاً توسط 
نهادهای ذیل وزارت کشور انجام می شود، دقیقاً چه نهادی 
اســت؟ موضوع الیروبی رودخانه ها و تاالب ها که اقدامی 
برای پیشــگیری از سیل است به عهده وزارت نیرو است یا 

وزارت کشور، یا سازمان محیط زیست؟
5. عــدم توجه دســتگاه های مرتبط با ســیالب به تفاوت 
حد بســتر با پهنه خطر ســیالب، و با خطرپذیری در برابر 
سیالب؛ اصالح جانمایی طرح های آسیب دیده؛ جلوگیری از 
همانند ســازی )بازسازی( سازه های تخریب شده در سامانه 
رودخانه؛ و برچیدن سازه های موقتی در بستر رودخانه )پل، 
ایستگاه های پمپاژ، …( و جایگزینی سریع آن با طرح های 

مقاوم و تاب آور در برابر سیل های بعدی.
6. برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای یکی از عوامل اصلی 
تشــدید اثرات مخرب سیالب اســت که در سیل اخیر نیز 
نمودهای آن در اســتان های ســیل زده مشخص بود. برخی 
معادن مســتقر در سیالب دشــت در زمان سیل مانع جریان 
بوده و خسارات زیادی دیده اند. باید در زمان هشدار سیل، 
معادن ملزم به پاکسازی بستر و برداشت موانع به وجود آمده 

در بستر باشند.
7. برخی از طرح های رودخانه ای و غیر رودخانه ای توسط 
مشــاوران و پیمانــکاران غیر تخصصی و بــدون توجه به 
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استانداردهای رایج کشــور اجرا شده است. سیل های اخیر 
نیز نشان داد که احداث پروژه های عمرانی غیر رودخانه ای 
)مناطق جمعیتــی، صنعتی، راه، ریل، پل، ایســتگاه پمپاژ، 
اســتخر پرورش ماهی و نظایر آن( در بستر، حریم و یا پهنه 
سیالبی رودخانه و تاالب ها، که بدون در نظر گرفتن اصول 
علمی حاکم بر رفتار جریان و رســوب احداث شده اند، هم 
تماماً تخریب شده یا آســیب جدی دیده اند و هم منجر به 
تغییر الگوی جریان و رســوب شده باعث تشدید خسارات 

در مناطق دیگر شده اند.
8. تاالب های کوهستانی، میانی و انتهایی نقش قابل توجهی در 
تسکین بخشی از سیالب 1398 داشته اند. ساخت وسازهای 
درون تاالب ها نظیر احــداث جاده ها، خاکریزها، کانال ها و 
تأسیسات نفتی واقع بدون رعایت اصول مهندسی رودخانه و 
کنترل سیل مشکالتی از قبیل کاهش حجم ذخیره، عدم عبور 

جریان کافی و پس زدگی آب را به همراه داشت.
9. حجم بسیار زیاد رسوبات منتقل شده از سطح حوضه و یا 
لغزش شیروانی ها و تخریب سواحل به رودخانه ها باعث شد 
تا جریان آب حاوی مقدار زیادی رســوب باشد که موجب 
تشدید خسارات در زمان سیالب گردید. همچنین زیان های 
ناشــی از گل والی فراتر از زیان های ناشی از آب گرفتگی 

ارزیابی بوده است.
 

۱۱-ارتقایســطحمدیریترودخانهوسازههایآبی
کشــوربرایافزایشتابآوری)مقاومــت(درمقابل

سیالب،مستلزمچهاصالحاتیاست؟
ســیل های اخیر باوجود خســارات زیادی کــه ببار آورد، 
کاســتی های زیادی را نیز نمایان کــرد؛ که در صورت رفع 
آن هــا، تاب آوری در مقابل ســیالب افزایش چشــمگیری 
خواهد داشــت. از دیدگاه مهندســی رودخانــه، مهم ترین 

راهکارها برای اصالح مدیریت سیالب کشور عبارتند از:
1. در سیل های اخیر، شدت خسارات ناشی از ناکافی بودن 
مطالعات جامــع و اقدامات به موقع مهندســی رودخانه و 
اجرای نامناســب پروژه های عمرانی در حد بستر و حریم 
و پهنه ســیالبی رودخانه ها و تاالب ها بوده است. ضرورت 
دارد کــه اعتبارات مورد نیاز طرح های مهندســی رودخانه 
)شامل: باز سازی طرح های تخریب شده، طرح های جدید 
و یا حفاظت از طرح های موجود(، با اولویت رودخانه های 

مهم و سیل خیز کشور، تأمین و ابالغ گردد.
2. تجــاوزات و دخــل و تصرفــات بســتر رودخانــه و 
ساخت وساز در حریم و پهنه سیالبی آن در تمام استان های 

سیل زده نقش اصلی در گســتردگی خسارات داشته است. 
سرمایه گذاری برای تکمیل اجرای طرح تعیین حد بستر و 
حریم رودخانه ها، نشانه گذاری، ثبت اسناد آن، و نیز تعیین 
میزان تصرفات در عرصه حد بســتر و حریم، و آزادسازی 
تصرفات. با توجه به حجم گســترده اقدامــات باقیمانده، 
استفاده از روش های سریع تر و ارزان تر تهیه نقشه رودخانه 
)مانند: کاربرد تصاویر هوایی و ماهواره ای، نقشه های پهبادی 
و سیالب های تاریخی( برای تعیین تقریبی حد بستر و حریم 

رودخانه و نیز میزان تصرفات ضروری است.
3. بررســی ســیل اخیر نشــان داد که نارســایی ها و عدم 
شــفافیت های قانونــی در حیطه وظایــف وزارتخانه ها در 
تشــدید خسارات سیل مؤثر بوده اســت. اصالح قوانین و 
مقررات به نحوی که مدیریت واحدی بر سامانه رودخانه  ها 
تا قبل از سیل برقرار باشد، ضروری است. با توجه به اینکه 

در حال حاضر وزارت نیرو ساختار و نیروی تخصصی الزم 
را در اختیــار دارد، این وزارت بهتریــن گزینه برای متولی 
مدیریت رودخانه و آماده ســازی مدیریت سیالب رودخانه 

قبل از بحران )سیل( است.
4. مدیریت حوضه ای هر رودخانه، با هدف تمرکز بر تمامی 
جنبه های مدیریتی آن در قبل، مواقع بحران سیل و در دوره 
بازســازی و بازتوانی ضروری اســت. همچنین، ایجاد یک 
ستاد معین با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی واقع در 

حوضه آن رودخانه پیشنهاد می شود.
5. کمیته تخصصی مدیریت رودخانه )جهت طرح هرگونه 
عملیات عمرانی در پهنه سیل رودخانه ها( به صورت استانی 
با مســئولیت وزارت نیرو و شرکت های تابعه تشکیل شود. 
این کمیته باید بتواند حرف نهایی را در طرح های پیشنهادی 

بزند، و مسئولیت آن باید متوجه وزارت نیرو باشد.
6. نقشــه های پهنه بندی سیل، نقشــه پهنه خطر سیالب و 

مدیریت حوضه ای هر رودخانه، با 
هدف تمرکز بر تمامی جنبه های 

مدیریتی آن در قبل، مواقع 
بحران سیل و در دوره بازسازی و 

بازتوانی ضروری است
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نقشــه های خطرپذیری سیالب، و تدوین ضوابط کاربری ها 
در پهنه های ســیل گیر، با توجه به توان تخصصی و تجارب 
توســط شرکت های مهندسین مشــاور، و با نظارت و تأیید 

وزارت نیرو باشد.
7. تجدیدنظــر در مجوز های داده شــده جهــت احداث 
زیرســاخت های شهری و توســعه مناطق مسکونی در حد 
بســتر و حریم رودخانه و پهنه خطر سیالب، بخصوص با 
توجه به تغییرات رودخانه در شــهرهای ســیل زده صورت 

پذیرد.
8. در مناطق مسکونی )شهر، روستا(: کاهش عرض رودخانه 
و احــداث دیواره های بلند و عمــودی، و جدایی رودخانه 
از شــهر و روســتا )و فراتر از آن: عدم دسترســی انسان و 
جانوران به کرانه رودخانه و آب( نه تنها مناسب نبوده، بلکه 
در شرایط سیالب و غیر سیالبی نیز خطرآفرین است؛ و باید 

اصالح شوند.
9. جلوگیری از شــتاب زدگی در همانندسازی )بازسازی( 
مناطق مســکونی، زیرســاخت های شــهری، و سازه های 
مهندســی رودخانه )دیواره هــای ســاحلی، پل ها، و…( 
آســیب دیده در سیل؛ و ضرورت اصالح ویا تغییر جانمایی 
سازه ها برای حفاظت از حد بستر و حریم رودخانه و ایمنی 

در برابر سیالب های محتمل موردنظر باشند.
10. پایش دوره ای آبراهه های اصلی شــهری و غیرشــهری 
توسط گروه های گشت و بازرسی شرکت های آب منطقه ای؛ 
برنامه و اقدامات الیروبی و پاکسازی آبراهه ها )در شهرها با 

همکاری و نظارت بر شهرداری ها( انجام گردد.
11. بهبود نظام مدیریت رودخانه ها اقتضا می کند تا طرح های 
الیروبی، و مراحل واگذاری معــادن مصالح رودخانه ای و 

نظارت بر آن، به وزارت نیرو واگذار شود.
12. مطالعه و شناســایی ســازه های آبی )آبگیرها، سدهای 
تنظیمی یا انحرافی، ایســتگاه های پمپاژ، انهار سنتی و غیره( 
برای انحراف سیل رودخانه، و بازگشایی و اصالح نهرهای 
انتقال سیالب به سیالب دشــت و اراضی پست و تاالب ها 

صورت یابد.
13. در رودخانه پایین دســت ســدها، برقراری ســیالب 
مصنوعی با دوره بازگشــت سیل حداقل دو ساله )از طریق 
رها سازی آب از ســد(، و در دوره های خشکسالی هر دو 
سال یکبار، به منظور حفظ بستر و دفع تصرفات، الیروبی و 
پاکسازی بستر، حفظ آمادگی برای سیل، و تأمین حق آبه های 

تاالب های پایین دست ضروری است.
14. لزوم بازنگری در مدیریت تاالب ها )از نظر: تعیین بستر 

و حریم، حفاظت از حد بســتر و حریم، تغییرات کاربری، 
ســخت و سازها و …(. در تاالب های رودخانه ای، هر نوع 
ساخت وســاز و الیروبی و پاکســازی باید مبتنی بر اصول 
مهندســی رودخانه و هماهنگ با دســتگاه متولی رودخانه 
باشد. همچنین در حفظ و احیا تاالب ها بخصوص تاالب های 

کوهستانی اهتمام جدی به عمل آید.
15. بازنگری در طرح های ســامان دهی رودخانه و تغییر 
نگــرش از روش هــای ســازه ای به روش هــای ترکیبی 
)سازه ای و غیر سازه ای( و یا غیرسازه ای در شرح خدمات 
این مطالعات، به منظور کاهش هزینه ها و زمان ســاخت، و 
توجه به سیمای طبیعی و اکوسیستم رودخانه ای ضروری 

است.
16. بازنگری و به روز رســانی نقشه های توپوگرافی و پایه 
مدل ســازی پهنه ســیالب، هر 5 تا 10 سال یکبار )بسته به 
تغییر مرفولوژی آبراهه اصلی رودخانه در رخداد سیالب ها، 
و تغییرات کاربری در سیالب دشت(، به کمک فناوری های 

نو و روش های ارزان و سریع.
17. لزوم گنجاندن مطالعات مهندســی رودخانه در شــرح 
خدمات کلیه پروژه هــای عمرانی )مراکز جمعیتی، پل، راه، 
ریل، ســازه های هیدرولیکی، شرکت های کشت و صنعت، 
حوضچه هــای پرورش ماهی، خطوط انتقــال آب، نفت و 
گاز، احداث پاالیشــگاه و پتروشیمی و تأسیسات سرچاهی 
و نظایر آن ها( که در بستر، حریم و پهنه سیالبی رودخانه و 

تاالب ها احداث می شوند.

  کالم آخر؟ )جمع بندی(
در بین بالیای طبیعی در ایران، سیل به لحاظ فراوانی وقوع 
در گســتره پهناور کشور و خســارات مالی و جانی آن، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مستندسازی رویداد سیل 
در رودخانه هــا کمک می کند تا بتــوان با کمک روش های 
تخصصی مهندســی رودخانه، آثار و خســارات زیان بار آن 

را کاهش داد.
ما از همه نخبگان دانشــگاهی و صنعت آب کشــور که در 
تهیه این گزارش مستند تالش نموده اند، قدردانی می نماییم، 
و مطمئن هستیم که این بررسی بر اساس نتایج کارشناسی، 
علمی و بی طرفانه انجام شده است. به این امید که گزارش های 
تهیه شــده، و بخصوص موارد اصلی چالش های موجود و 
پیشنهادات برای راهکارهای اصالحی مورد استفاده مدیریت 
کالن رودخانه های کشور قرار گیرد و شاهد خسارات کمتر 

ناشی از سیالب ها در آینده باشیم.
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 به عنوان سوال اول بفرمایید در کارگروه شما از چه 
تخصص هایی بیشتر بهره گرفته شد؟

حدوداً 30 نفر مستقیمًا در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی 
مشغول بودند و حدود 30 نفر هم به طور غیرمستقیم در این 
کارگروه فعالیت داشتند. تخصص های این افراد در حیطه ی 
کشــاورزی و منابع طبیعی اســت. اغلب آن ها دانشگاهیان 
بودند و از تعدادی پژوهشــگر در حوزه کشاورزی و منابع 

طبیعی نیز کمک گرفته شد.
رئیس کمیته کشاورزی دکتر علیرضا کوچکی، استاد دانشگاه 
مشهد و آقای دکتر کامکار، استاد دانشگاه علوم کشاورزی 
و منابع طبیعی گرگان، همکار اصلی در بخش کشــاورزی 
بودند. رئیس کمیته آبخیزداری آقای دکتر ســالجقه استاد 
منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس کمیته مرتع دکتر ارزانی 
اســتاد دانشــگاه تهران و رئیس کمیته جنگل دکتر شامخی 
اســتاد دانشــکده منابع طبیعی دانشــگاه تهران بودند. در 
نهایت دکتر غالمرضا زهتابیان دبیر کارگروه منابع طبیعی و 
کشاورزی و بنده هم حسن احمدی مسئولیت این کارگروه 

را بر عهده داشتم.

  فلسفه تشکیل کارگروه شما و اهمیت آن در ساختار 
هیأت چیست؟

رخدادهای طبیعی جزء جدایی ناپذیر از زمین بوده و خواهد 
بود. امــا اینکه آیا این رخدادها به فاجعه تبدیل شــوند یا 
خیر به عوامل متعددی بســتگی دارد. اینکه رویکرد ما در 
برابر این رخداد چه باشــد و چه درس آموخته هایی داشته 
باشــیم و چگونه از این درس آموخته ها برای پیشــگیری، 
کاهش خســارت و کاهش سرعت جبران خسارت استفاده 
کنیم بســتگی به نحوه مستندسازی، آسیب شناسی و تحلیل 
غیرجانبدارانه رخداد دارد. بی شک پیشگیری بهترین راهکار 

است که باید مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل باشد.
با هدف مستندسازی تأثیرات سیل اخیر در بخش کشاورزی 
در زیرشــاخه های زراعت، باغبانی، شیالت، آبزی پروری، 
پرورش دام و طیور و تأسیسات زیرساخت های کشاورزی 
و در بخش منابع طبیعی اکوسیستم های جنگل، مرتع و نیز 
آبخیزداری مورد بررســی قرار گرفت. این بررسی ها در 5 
استان گلستان، لرستان، خوزســتان، مازندران و سیستان و 

بلوچستان انجام شده است.

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
یازدهمیـنمصاحبـهدرایـنپرونـده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بادکترحسـناحمـدی،رئیـسکارگـروهکشـاورزیومنابعطبیعی
هیـأتویـژهگزارشملیسـیالبهاودکترغالمرضـازهتابیاندبیراینکارگروهاسـت.
دکتراحمدیودکترزهتابیان،ازاسـتاداندانشـکدهمنابعطبیعیدانشـگاهتهران،دراین

مصاحبـهبـهتوصیـفپیامدهایسـیالببرزمینهـایکشـاورزیپرداختهاند:

 رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی )بخش اول- کشاورزی(:

عوامل طبیعی، انسانی و مدیریت سازمانی 
عامل اصلی آسیب های بخش کشاورزی بوده است

تغییر اقلیم اثرات بسیار جدی در بخش کشاورزی گذاشته است
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کارگروه تالش کرد تا به ســواالت مطرح شــده توســط 
رئیس جمهور در دو بخش کشاورزی و منابع طبیعی پاسخ 
داده شــود. همچنیــن توصیه های مدیریتی در ســه زمینه 
پیشــگیری، مدیریت حین بحران و مدیریت پسابحران به 
ســه طیف مسئوالن، مردم و سازمان های مردم نهاد به شکل 
مفتوح و با نشســت های کارشناســی ارائه داده است. امید 
است که این گزارش که حاصل تالش چندین ماهه اعضای 
کمیته های کشاورزی و منابع طبیعی و همراهی و هم فکری 
طیف وسیعی از مدیران، کارشناسان و محققان دانشگاهی- 
تحقیقاتی، دانشجویان و سازمان های اجرایی است؛ بتواند به 
عنوان سندی ارزشمند برای دولت جمهوری اسالمی ایران 
در راستای اجرای سناریوی پدافند غیرعامل در برخورد با 
سیالب به عنوان یک رخداد طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

 کمیــت اراضی کشــاورزی که تحت تأثیر ســیالب قرار 
گرفته اند و نیز مقدار خسارت ها چقدر است؟

بهواسطهسیالبهای آسیبپذیریبخشکشــاورزی
مخرباواخرسال۹۷واوایلسال۹۸ناشیازسهدسته
ازعواملطبیعی،انسانیومدیریتسازمانیبودهاست
کهمیتوانمهمترینآنهارابهشرحزیرخالصهکرد:

• بارش های سنگین و مداوم در مناطق باالدست )سیل خیز( 
و جاری شــدن حجم قابل توجهی آب به ســمت اراضی 
پایین دســت )ســیل گیر( به دلیل تخریب پوشــش گیاهی 

به ویژه جنگل و مرتع.
• عدم پیش بینی و کنترل به موقع مســیرهای عبور سیل و 

ظرفیت آ بگذری ناکافی مسیرهای رودخانه.

• تخریب پوشــش گیاهی جنگلی و تغییر کاربری اراضی 
شــیب دار جنگلی و زراعی به ویژه در مناطق سیل خیز و نیز 
زراعت غیراصولی در زمین های شــیب دار از جمله شخم 

زدن در جهت شیب زمین.
• کم بودن اختالف ســطح بیــن آب رودخانه ها و اراضی 
کشــاورزی پیرامون، نظیر استان خوزستان و یا حتی پایین 
بودن ارتفاع این اراضی از ســطح آب های آزاد مثل استان 

گلستان و افزایش امکان طغیان رودخانه ها.
• اقــدام خودســرانه شکســتن دایک ها بــا هماهنگی و 
بعضًا بدون هماهنگی توســط مــردم محلی یکی از دالیل 
آســیب پذیری مزارع کشاورزی در استان خوزستان به ویژه 
مــزارع نیشــکر و کارخانجات قند و صنعت نیشــکر این 
اســتان بوده اســت همچنین این مسئله ســبب آسیب به 
زیرســاخت های مواصالتی نظیر جاده هــا، ریل ها و… و 
به ویــژه تخریب راه های بندر ترکمن مــرز بازرگانی اینچه 

برون در استان گلستان بوده است.
• عدم تحویل پروژه ی احداث زه کش ها در استان گلستان و 
عدم مدیریت صحیح اراضی شیب دار به ویژه در استان های 

مازندران لرستان و گلستان.
در پاســخ به ســوال اول رئیس جمهور اینطــور بگویم که 
براساس آمارهای به دست آمده کل خسارت ناشی از سیل 
اخیر به بخش کشــاورزی در مجموع پنج استان خسارت 
دیده معادل 136.113.536 میلیارد ریال بوده است. بیشترین 
خسارت ناشــی از سیل در استان خوزســتان با خسارتی 
بالــغ بر 96,832,175 میلیارد ریــال )71/15 درصد از کل 
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خســارت( که تقریبًا رتبه اول را در میان اســتان ها داشته 
است. در بین زیر بخش های کشاورزی نیز در مجموع پنج 
استان بیشترین آسیب متوجه زیر بخش زراعت با خسارتی 
معــادل 7.956,413 میلیــارد ریــال )58/44 درصد از کل 
خسارت( بود. کمترین خسارت نیز در بخش دام و طیور با 
خســارتی معادل 3,561,348 میلیارد ریال )2/62 درصد از 
کل خسارت( بوده است. اگر بخواهیم درصد خسارت های 
وارده در اســتان های مختلــف در بخش کشــاورزی را به 
تفکیک بیان کنیم خوزستان 71.15 درصد، خوزستان 10.9 
درصد، لرســتان 11.8، مازنــدران 5.14 و 0.89 درصد نیز 

متعلق به سیستان و بلوچستان است.
همچنینمیزانخسارتواردهبهبخشهایکشاورزیبه

تفکیکبهشرحزیراست:
• زراعت 58.44 درصد

• تأسیسات زیربنایی 27.04 درصد
• باغبانی 6.97 درصد
• آبزیان 4.92 درصد

• دام طیور 2.62

 تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت 
سیالب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته اند؟

برای پاسخ به این ســوال بنده باید یک مقدمه عرض کنم. 
تغییر کاربری اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که 
لزومًا تغییر در میزان ســطح زمین نبوده، بلکه شــامل تغییر 
در تراکــم و مدیریت زمین نیز اســت. این تغییرات نتیجه 
اثربخشــی عوامل متعددی نظیر سیاست، مدیریت، اقتصاد، 
فرهنگ، رفتار انســانی و محیط اســت. در حقیقت توان و 
امکان رشد شهر و شهرنشینی را می توان به عنوان مهم ترین 
شاخص توصیف کننده تغییر کاربری اراضی و به خصوص 

اراضی کشاورزی ایران محسوب کرد.
عوامــل تأثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی را می توان در 
سه دســته تقســیم کرد: عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و 
عوامل جمعیتی. عامل جمعیت در تغییرات کاربری اراضی 
مهم ترین عامل است و دو عامل دیگر را تحت الشعاع قرار 

می دهد.
• عدم توجیه پذیری اقتصادی بسیاری از فعالیت های بخش 
کشــاورزی )زراعت، باغــداری و ســایر فعالیت ها( برای 

کشاورزان به علل مختلف و به ویژه گرانی نهاده ها.
• عــدم حمایت از بخش کشــاورزی و عــدم تأمین زیر 
ساخت های اساسی بخش کشــاورزی از جمله تأمین آب 

کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی های دوره ای که 
ضریب اطمینان کشــاورزی در بسیاری از مناطق را کاهش 

می دهند.
• نبود برنامه مدون آمایش ســرزمین و تأمین بســیاری از 
هزینه های زیرســاختی توسط سازمان های مختلف از محل 
صدور مجوز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشــاورزی و 
ساخت وســازهای غیر مجاز به جــای تأمین آن ها از منابع 

مالی دولتی.
• عــدم ضمانت اجرایی قوانین بازدارنده تعرض به اراضی 

و منابع طبیعی.
• ضعف بدنه کارشناسان حقوقی و قضایی.

• نداشــتن الگوی کشــت مدون و علمــی و نظایر آن از 
موضوعات مهم و قابل توجه در خصوص کاربری اراضی 

در این چهار استان است.

برای مثال، در 8 ماه اول سال 1394 حدود 302 مورد تغییر 
کاربری غیرمجاز اراضی کشــاورزی در اســتان خوزستان 
گزارش شده است که این میزان معادل 196 هکتار و 6221 
متر مربع بوده اســت. نکته شــایان ذکر این که بر اســاس 
مســتندات در این زمینه هیچگونه اخطــار توقف عملیات 
تغییر کاربری توســط متولیان امر به متخلفان نیز داده نشده 

است.
بنابر گزارش امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
گلستان تنها از سال 1395 تاکنون، تعداد 3114 مورد تغییر 
کاربری در اراضی کشــاورزی اســتان گلستان به مساحت 
887.12 هکتار شناســایی شده است که از این تعداد 1510 
مورد مجاز )به مســاحت 686.27 هکتــار( و 1604 مورد 

غیرمجاز )به مساحت 200.85 هکتار( بوده است.
از مجمــوع حدود 850 هزار هکتار از اراضی کشــاورزی 
اســتان لرستان 200 تا 250 هزار هکتار )حدود 12 درصد( 

اقدام خودسرانه شکستن دایک ها 
با هماهنگی و بعضاً بدون هماهنگی 
توسط مردم محلی یکی از دالیل 
آسیب پذیری مزارع کشاورزی در 
استان خوزستان به ویژه مزارع 

نیشکر و کارخانجات قند و صنعت 
نیشکر این استان بوده است
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اراضی شیب دار بوده که قباًل جنگل یا مرتع بوده است. طی 
دهه های 30 تا 60 شمســی این اراضــی مرتعی و جنگلی 
تغییر کاربری دادند و زیر کشــت فرســایش زای دیم قرار 
گرفتند. این مســئله در ســیل اخیر اثر بسیار منفی خود را 

نشان داد.
عدم وجود پوشش گیاهی مرتعی و جنگلی در این اراضی و 
شخم زدن در راستای شیب باعث عدم نفوذ کافی بارش های 
شــدید شد و لذا کمیت سیالب را به شدت افزایش داد. از 
آن گذشته فرســایش شدید این اراضی باعث افزایش چند 
برابری بار رســوبات سیالب شد و در نتیجه، توان تخریبی 
سیالب نیز به شدت افزایش یافت. بنابراین، تبدیل اراضی 
مرتعی و جنگلی اســتان لرســتان به کشت دیم فرسایش زا 
طی چند دهه گذشته خســارت زیان بار خود را نشان داد. 
عالوه بر فرســایش شــدید خاک و در نتیجــه تخریب و 
رسوب گرفتگی تأسیسات زیربنایی و اراضی پایین دست و 
حاشــیه رودخانه ها، برای اولین بار پدیده رانش زمین هم 
خود را نشــان داد و خســارت قابل توجهی به عرصه های 
جنگلی، جاده ها و پل ها به خصوص در مناطق روستایی و 

عشایری وارد شد.
تغییر کاربری اراضی و حذف پوشــش گیاهی جنگلی در 
شهرســتان پل دختر، نمونه ی خوبــی از تغییرات کاربری 
اراضی اســت که در تمام استان لرستان به چشم می خورد. 
در این بین تغییر اراضی جنگلی و مرتعی شیب دار )بیش از 
20 درجه( به زراعت ســبب افزایش دبی سیالب ها شده و 
البته تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به باغات دست 

کاشت که شــیب باالی 30 درجه دارند، نیز سبب افزایش 
رخداد و خسارت سیالب می شوند.

در اســتان لرستان عالوه بر عوامل انسانی تخریب جنگل ها 
و تبدیل آن به زمین کشــاورزی و همچنین مصرف چوب 
به عنوان سوخت، پدیده خشکیدگی یا زوال درختان بلوط 
نیز ســهم بســزایی در نابودی درختان و به تبع آن تشدید 
سیالب داشته است. بر اســاس آمار اداره کل منابع طبیعی 
اســتان لرســتان، 562.722 هکتار از اراضی جنگلی بلوط 
در استان لرســتان یعنی 46 درصد از کل این اراضی دچار 
پدیده ی زوال با درجات مختلف هســتند. بر اســاس آمار 
این اداره ی کل، 315.664 هکتار از جنگل های استان دچار 
زوال 1 تــا 25 درصدی، 195859 هکتار دچار زوال 25 تا 
50 درصدی، 28854 هکتار دچار زوال 50 تا 75 درصدی 

و 22345 هکتار دچار زوال 75 تا 100 درصدی هستند.
 

 افزایش تاب آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل 
سیالب مستلزم چه اصالحات و اقداماتی است؟

با توجه به دالیل وقوع سیالب اخیر و عوامل مؤثر بر تشدید 
اثــرات مخرب آن، مجموعه اقداماتــی که می تواند منجر به 
افزایش تاب آوری نظام های کشاورزی و منابع طبیعی در برابر 

رخداد سیل در استان های پنجگانه شود به شرح زیر است:
•  جلوگیری از شخم در راستای شیب در اراضی شیب دار، 
تراس بنــدی و اختصاص اراضی شــیب دار به باغات و یا 
محصوالت علوفه ای چندســاله همراه با مدیریت صحیح و 

اصولی.
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• رعایت تناوب زراعی و توسعه کشت بقوالت به ویژه در 
مناطقی که با فرسایش آبی و بادی روبرو هستند.

• ترویج کشــاورزی حفاظتی با حفظ کاه و کلش در سطح 
خاک در اراضی کشاورزی به خصوص در اراضی شیب دار.
• تغییر تقویم کشت با توجه به فصل و سابقه وقوع سیالب 

در صورت امکان.
• اجرای عملیات اصولی آبخیزداری و حفاظت آب و خاک 
و بیولوژیک؛ تهیه نقشــه پهنه بندی سیل با استفاده از بانک 
سیل استان ها جهت ارائه هر چه بهتر برنامه های مدیریتی و 

پروژه های آبخیزداری می تواند بسیار مفید واقع شود.
• اجرای طرح های آبخیزداری در مسیر رودخانه های فصلی 
و دائمــی به منظــور پخش یکنواخت ســیالب در مزارع 
بهره مندی مزارع از بارندگی های فصلی و موســمی بدون 
ایجاد تخریب و جلوگیری از ســرعت ســیالب در مسیر 

رودخانه ها نیز بسیار کارساز است.
• حفظ منابع طبیعی در مناطق باالدست و تقویت و احیای 
عرصه هــای جنگلــی و مراتع برای جلوگیری از تشــکیل 
رواناب و جریان ســیل، حفظ منابع آبــی و جلوگیری از 

فرسایش خاک.
• شناســایی مســیل ها، رعایت حریم رودخانه ها و پرهیز 
از احداث هرگونه تأسیســات دام پــروری و آبزی پروری 
در نزدیکــی مســیل ها و حریم رودخانه ها؛ در این راســتا 
جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها و ممنوعیت کشت 
در بســتر رودخانه هایی که در دراز مدت به واسطه کاهش 
نزوالت جوی خشــک شده و کشــاورزان به جهت عدم 
آگاهی الزم، بســتر رودخانه ها را به کشت و کار تخصیص 
داد ه اند نیز می تواند مفید واقع شود. احیای این رودخانه ها 
از طریق شناسایی مکانی آن ها از طریق نقشه های هوایی در 

گذشته امکان پذیر خواهد بود.
• عدم صدور مجوز برای ســاخت تأسیسات کشاورزی در 

مناطق سیل خیز و سیل گیر.
• توســعه و بهبود خدمات بیمه ای محصوالت کشاورزی 
و ترویــج آن در بین کشــاورزان و تعیین نرخ بیمه اراضی 

کشاورزی متناسب با خطر سیل.
• بهره گیری از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد برای ترویج 

فرهنگ پاسداشت طبیعت.
• تهیه نقشــه خطر سیل برای اراضی کشاورزی برای ایجاد 
آمادگی و اندیشیدن تمهیدات الزم برای مقابله با سیل های 

آینده.
• فرهنگ سازی عمومی برای حفظ و احیای منابع طبیعی با 

بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد،
• پیگرد قانونی ویژه به منظور جلوگیری از آتش زدن کاه و 

کلش در سطح مزارع.
• اختصاص اراضی مجاور رودخانه ها به باغ به جای زراعت؛ 
درختان چندســاله از مقاومت بیشتری در برابر سیالب های 
احتمالی در مقایسه با محصوالت زراعی برخوردار هستند 

و خسارت وارده به آن ها به مراتب کمتر است.

 پیشگیری، مدیریت بحران و پسابحران و افزایش 
تاب آوری کشاورزی مستلزم چه اصالحات و اقداماتی 

است؟
• وجود تفکر ریسک محور و پیشگیری در برابر مخاطرات 
و یا به عبارتی شــکل گیری این بــاور در ذهن مدیران که 
تکرار وقایع بحرانی بیشــتر شده است و نگرش مدیران در 

خصوص احتمال برگشت پذیری طوالنی مدت رخداد هایی 
مثل ســیل باید با نگره احتمال وقــوع و فراوانی باالی این 

پدیده ها جایگزین شود.
• توجه به زیرســاخت های مورد نیاز اســتان ها در بخش 
کشاورزی. بدین منظور الزم است بودجه بخش کشاورزی 
استان ها با مدیریت و هزینه کرد مطلوب تقویت و بهینه سازی 

شود.
• تغییر نگرش مدیران و سیاســت گذاران از سمت راهبرد 
درمان به ســمت راهبرد پیشــگیری. بی شک هزینه اصالح 
ســاختار های کشــاورزی جهت کاهش خسارات ناشی از 
رخداد های طبیعی نظیر ســیل بســیار کمتر و منطقی تر از 
هزینه هایی است که باید برای جبران خسارات سیل متحمل 

شد.
• بازنگــری در جانمایــی مــزارع، باغات و تأسیســات 
آبزی پروری، دام پروری و ســایر تأسیسات زیربنایی بخش 

عدم وجود پوشش گیاهی مرتعی 
و جنگلی در این اراضی و شخم 

زدن در راستای شیب باعث عدم 
نفوذ کافی بارش های شدید شد 
و لذا کمیت سیالب را به شدت 

افزایش داد
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کشاورزی )آمایش کشاورزی و منابع طبیعی(
• بازنگــری در طراحــی الگو های کشــت منطقــه ای بر 
اســاس اصول علمی و اســتاندارد، به نحــوی که کمترین 
میزان خســارت احتمالی در شــرایط وقوع سیالب به این 

محصوالت وارد شود.
• پیگیری کامل طرح توســعه زهکش های اصلی در اراضی 
مستعد ســیل در هر اســتان و انجام فعالیت های زیربنایی 
برای امکان انتقال هرچه سریع تر جریانات آب بیش از حد 

ضریب آبگذری به سایر اراضی حاشیه.
• تغییر الگو های کشت در مزارع و باغات و انتقال بستر های 
کشت به ارتفاعات باالتر از طریق ایجاد جوی و پشته های 
بلند یا سکو های بلندتر به منظور کاهش خسارات احتمالی 
ناشی از آب ماندگی در مزارع و باغات )در صورت امکان(
• فراهم کردن امکان جابجایی سیســتم های آبیاری بارانی 
تا حد ممکن )انتقال پمپ هــا، گان ها و رایزر ها در مناطق 

سیل زده موفقیت آمیز بوده است(..
• جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضی کشــاورزی به 

کاربری های غیر کشاورزی.
• عدم کاشــت در اراضی شــیب دار و یــا رعایت اصول 
اســتاندارد طراحی باغات در اراضی شــیب دار بر اساس 

دستورالعمل های فنی.
• بسیج تأمین نیروی انسانی داوطلب برای ایجاد پویش های 
اثربخش در نجات باغات و مزارع و سایر واحد های تولید 
کشــاورزان و کمک بــه تأمین ماشــین آالت و تجهیزات 
الزم برای منحرف کــردن آب از اراضی زراعی، باغات و 

مراکز پرورش آبزیان، دام و طیور، تخلیه آب و برداشــت 
محصوالت در معرض خطر.

• ارائه دســتورالعمل های فنی توصیــه ای و تمهیدات الزم 
برای مدیریت حین سیل توسط مردم.

• سازما ن دهی و تشویق سازمان های مردم نهاد برای بازسازی 
بعد از سیل در حوزه کشاورزی.

• ایجــاد یک سیســتم جامع هشــدار ســیالب و تدوین 
دســتورالعمل جامع مقابله با ســیل در بخش کشاورزی و 
دام پروری با مشــارکت ســازمان های دخیل مانند وزارت 

جهاد کشاورزی.
• توانمندسازی مدیران و کارشناسان در رویارویی با بالیای 
طبیعی نظیر ســیل از طریق ارتقای دانش و انتقال تجربه به 

آنان به ویژه در مدیریت بحران دستگاه  ها.
• برگزاری دوره های آموزشــی و مانور های مســتمر برای 
ایجاد و حفظ آمادگی مدیران و کارشناسان نهاد های اجرایی 

در این بخش توصیه می شود.
 

 درس آموخته های سیالب برای سیستم کشاورزی و 
منابع طبیعی کشور چیست؟

آنچه که از سیل اخیر می توان به عنوان عبرت، درس آموخته 
و یا تجربه ای برای مدیریت بهتر بحران های آینده که وقوع 
آن ها محتمل اســت، مورد توجه قــرار گیرد را می توان در 

موارد زیر خالصه کرد:
• آمایش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین، تهیه نقشه های 
مخاطرات طبیعی و به ویژه ســیل برای مدیریت بحران در 
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شرایط اضطرار و پیشگیری از تصمیمات نادرست مدیریتی 
بسیار حائز اهمیت است.

• تدوین دستورالعمل های فنی برای پیشگیری، مدیریت بحران 
و مدیریت پسابحران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

• بهتر اســت با توجه به حجم خســارات وارده در جریان 
وقوع ســیالب، تمهیدی اندیشیده شــود که به جای هزینه 
کاهش و یا جبران خسارات وارده، این مبالغ صرف اصالح 

و تقویت زیرساخت های پیشگیرانه شود.
• وضعیت اراضی شیب دار به ویژه در استان های مازندران و 
لرستان باید به شکل ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد 
و ســناریو های مدیریتی این اراضی به شکل دستورالعمل 

فنی تهیه و الزم االجرا شود.
• طرح های کالن زه کشــی در اولویــت اجرا قرار گرفته و 

نظارت الزم بر حسن اجرای آن سامان دهی شود.
• نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران هایی نظیر 
ســیل جدی گرفته شود و پتانسیل استفاده از توانمندی این 

سازمان ها به فعلیت رسانده شود.
• بازبینی در ســاختار و بازطراحی کانال ها برای هدایت و 
کنترل ســیالب در مزارع و باغات در اولویت قرار گیرد و 

حتی توسعه یابد.
• طراحی جدید الگو های کشت با نگرش نوین به مخاطرات 
طبیعی انجام و در مناطق سیل گیر و سیل خیز باغات توسعه 

بیشتری در مقایسه با زراعت پیدا کنند.
• انجــام تحقیقات جامع برای شــناخت اکوسیســتم ها، 
رفتار های اقلیمی و مدل های هیدرولوژی در مناطق با خطر 

سیل جدی گرفته شود.
• رســیدگی به امور دام در سطح کالن در مدیریت بحران 
کشــور در اولویت قرار گیرد و در استان ها نیز سامان دهی 

شود.
• ســامانه های هشدار قبل از وقوع سیل باید قویًا طراحی و 
در حداقل زمان هشدار های الزم را به اطالع عموم برسانند.
• انجمن هــای پیمانکاری باید مورد تشــویق قرار گیرند و 
زمینه پیوستن دائم آن ها به زیرساخت های مدیریت بحران 
قانونی شود. در اهمیت این موضوع همین بس که در سیل 
گلســتان نقش این انجمن ها در تأمین ماشین آالت بیش از 
152 دستگاه بوده، در حالی که سهم مدیریت بحران استان 
تنها سه دستگاه بوده است. همچنین، الزم است که حداقل 
هزینه های این انجمن ها و خســارات وارده به ماشین آالت 
آن ها جبران شــود تا همکاری آن هــا با مدیریت بحران در 

شرایط اضطرار ادامه یابد.

• حفاظت و صیانت از منابع طبیعی قبل از وقوع سیالب به ویژه 
در اراضی باالدست )سیل گیر( بسیار حائز اهمیت است.

• عوامل انســانی، یکی از مهم ترین دالیل افزایش خسارت 
در زمان وقوع ســیل هســتند. تخریب بدون منطق سازه ها 
نظیــر جاده ها، ریل ها، و نظایر آن می تواند عواقب بســیار 

ناگواری به همراه داشته باشد.
در ادامه و پس از گفت وگو با رئیس کارگروه کشــاورزی 
و منابــع طبیعی، دکتر زهتابیان، دبیر این کارگروه نیز برخی 

نکات تکمیلی پرداخت که به شرح ذیل است:
دکتــر زهتابیان:  در درس آموخته های بخش کشــاورزی و 
منابــع طبیعی بایــد بر بخش  هایی که ملموس اســت ولی 
توجهی به آن نمی شــود مجدداً تاکید کرد. مثاًل در ارتباط با 
موضوع تغییر اقلیم. تغییر اقلیم اثرات بسیار جدی در بخش 
کشــاورزی گذاشته اســت، ولی چون جزو مأموریت های 

بخش کشــاورزی و منابع طبیعی نبــود ما به آن نپرداختیم. 
اما این تغییر اقلیم بر دما تأثیر به ســزایی داشته است. البته 
تأثیر آن بر ریزش های جوی زیاد نیســت و مقدار کمی از 
این ریزش  ها کاسته است. اما نکته مهم این است که شکل 
بارش  ها عوض شده. برف کمتر شده و باران بیشتر شده و 

همین باعث تولید سیل می شود.
در واقع تغییر اقلیم گذشته از ایجاد خشکسالی می تواند به 
افزایش ســیالب  ها نیز منجر شود. یعنی اگر عوامل انسانی 
و مســائل مربوط به مدیریت در کشور خود را نیز در نظر 
نگیریم، تغییر اقلیم یک معضل جهانی اســت که بر اساس 
آن پیش بینی می شــود که دمای جهان تا سال 2050 حداقل 
2 درجه افزایش پیدا خواهد کرد و این مسئله خواه ناخواه 
در کشور ما نیز اتفاق خواهد افتاد. این مسئله باعث می شود 
بارندگی هــا به صورت رگبار درآمده و باعث ایجاد ســیل 
شــود. حال همه ی این ها در کنار تخریب جنگل و تخریب 

عوامل انسانی، یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش خسارت در زمان 
وقوع سیل هستند. تخریب بدون 

منطق سازه ها نظیر جاده ها، ریل ها، 
و نظایر آن می تواند عواقب بسیار 

ناگواری به همراه داشته باشد
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زمیــن قرار می گیرد و باعث می شــود تغییــر اقلیم وظیفه 
مخرب خود را تمام و کمال انجام دهد.

بحث دیگری که مطرح اســت این اســت که ما نمی توانیم 
فقط ســیالب های 97 و 98 را آسیب شناســی کنیم. بلکه 
باید برگردیم به سال های گذشته و ببینیم جنگل های ما در 
گذشــته در چه وضعیتی بوده است. از اصالحات ارضی تا 
به امروز منابع طبیعی ما به یغما رفته و تخریب شــده است 
و یکی از پیامدهای این مســئله، سیالب است. در واقع به 
تعداد دفعات ســیل افزوده شده اســت. یعنی از طرفی ما 
با مســئله فراوانی آب و تخریب های که توســط آن انجام 
می شــود مواجهیم و هم از طرف دیگر آب کم است و ما با 

معضل خشکسالی روبه روییم.
نکته دیگــری که می خواهــم بگویم همان طــور که دکتر 
احمدی اشــاره فرمودند درباره ی مسئله ی شیب های تند در 
بخش کشاورزی است. اگر به مراجع بین المللی مراجعه کنیم، 
می بینیم که یکی از عوامــل اصلی تخریب زمین روش های 
آبیاری ســنتی خصوصاً در اراضی بیش از یک درصد شیب 
است. این در حالی است که در اکثر نقاط کشور ما آبیاری ها 
به روش سنتی انجام می شود. البته در آن دسته از اراضی که 
پوشش های گیاهی پرپشت دارند تا 5 درصد شیب هم برای 
کشاورزی مشکلی ندارد اما بیش از آن مشکل ساز است. این 
در حالی اســت که در کشــور ما بدون توجه به میزان شیب 
زمین، کشاورزی در دامنه های بسیار شیب دار انجام می شود. 
شخم در جهت شیب زده می شود و بافت خاک بهم می ریزد 
و با اندکی بارندگی تمامی خاک جمع می شود و این یکی از 

عوامل مهمی است که می تواند پیامد ها و خسارات ناشی از 
سیالب را افزایش دهد.

در واقــع باید به بخش کشــاورزی در ایــن زمینه توجه 
ویژه ای شود. اگر ما در این بخش سرمایه گذاری می کردیم 
و سیســتم های آبیاری مان را مدرن می کردیم و سیستم های 
مدرن آبیاری قطره ای و بارانی را جایگزین آبیاری ســنتی 
می کردیــم، ممکن بود با این حجم از خســارت در بخش 

کشاورزی مواجه نشویم.
یــا نکته ای کــه در مورد تغییــر کاربری اراضــی به نظرم 
می رســد این اســت که تغییر کاربری اراضی تنها به خاطر 
این نبوده اســت که مردم جنگل تراشی کرده اند یا مرتع را 
به زمین کشاورزی تبدیل کرده اند. به علت اینکه روش های 
کشاورزی اعم از آبیاری نامناسب، مصرف بیش از حد کود 
و ســم و… بوده اند سبب شــوری خاک شده اند و همین 
باعث شــده است که کشاورزی در بســیاری نقاط توجیه 
اقتصادی نداشته باشــد. حتی در بسیاری از نقاط به همان 
میزان وزنی که محصول کاشته می شود، برداشت ندارند در 
نتیجه زمین رها می شود. وقتی زمین رها شد، طبیعی است 
که تغییر کاربری داده می شــود و کارهای دیگری روی آن 
انجام خواهد شــد. می خواهم بگویم که تغییر کاربری هم 
بــه دلیل ابعاد فنی و هم به دلیل ابعاد غیرفنی رخ می دهد و 
باعث تخریب می شــود. در رأس علل این تخریب ها همان 
طور که آقای دکتر هم فرمودند باید به جنگل تراشــی اشاره 
کرد. هر جا که پوشش گیاهی از بین رفته است، تخریب را 

با خود به همراه داشته است.
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 با توجه به اینکه بخش دوم این مصاحبه بر حوزه 
کانون  خصوص  در  لطفاً  است،  متمرکز  طبیعی  منابع 

اصلی سیالب های ۹۸-۹۷ توضیح دهید؟
کانون و نقطه شــروع سیالب های اسفند 97 و فروردین 98 
جنگل های زاگرس و هیرکانی )جنگل های شمال کشور( بوده 
است. شدت بارندگی در ایام استثنایی بوده است و بنابراین 
جاری شــدن سیل غیرطبیعی نبوده اســت. اگر جنگل های 
این منطقه تخریب نشده بود مســلماً شدت سیل کمتر بود 
و خسارت های مالی و جانی آن محدودتر می شد. هر هکتار 
جنگل بین 1600 تا 2000 متر مکعب آب را در خود جذب 
می کنــد و رواناب را کنترل می کند. هر هکتار مرتع می تواند 
تا 40 متر مکعــب آب را در خود جذب کند. بنابراین علت 
جاری شدن سیل در تمام مناطق لرستان، گلستان، مازندران، 
ایالم و خوزستان از بین رفتن جنگل و مراتع باال دست بود. و 
متأسفانه هنوز هم این تخریب ادامه دارد و اگر به پیشنهاداتی 
کــه ما در این گزارش دادیم عمل نشــود، در صورت وقوع 
مجدد سیالب، باز هم متحمل خسارات بسیاری خواهیم شد.

  کمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تأثیر سیالب قرار 
گرفتند و نیز میزان خسارت وارده به این بخش چقدر است؟
در بخش اول این مصاحبه گفتیم که ما توانســتیم خسارات 
وارده به بخش کشــاورزی را از نظر ریالی مشــخص کنیم. 
اما در بخش منابع طبیعی قادر به انجام این کار نیســتیم. به 
دلیل چندبخشی بودن مســئله منابع طبیعی، در عمل ایده ها 
و نظرات موجود در این بخش، مختلف و چندبعدی است. 
برای روشن شدن موضوع باید گفت که خسارت های حاصل 
از بالیــای طبیعی به طور کلی در قالــب دو گروه ملموس 
و قابــل تبدیل به ارزش ریالی و غیــر ملموس یا غیر قابل 
تبدیل به ارزش مادی قابل تقسیم است. خسارت نامحسوس 
در قالب تأثیرات روانی، منابع طبیعی، تغییر اکوسیستم و… 
وجود دارد. رابطه بین این دو خسارت در کشورها بر شرایط 
مختلف متفاوت اســت و متأســفانه در ایران تا کنون رقم و 
درصد مشخصی ذکر نشده است. به طور کلی رابطه بین این 

دو خسارت در دنیا به شکل زیر است:
60 درصد خســارت ها اثرات فیزیکــی و 80 درصد اثرات 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
دوازدهمیـنمصاحبـهدراینپرونـده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بادکترحسـناحمـدی،رئیـسکارگـروهکشـاورزیومنابعطبیعی
هیـأتویـژهگزارشملیسـیالبهاودکترغالمرضـازهتابیاندبیراینکارگروهاسـت.
دکتراحمدیودکترزهتابیان،ازاسـتاداندانشـکدهمنابعطبیعیدانشـگاهتهران،دراین
مصاحبـهبـهتوضیـحتأثیراتنابـودیتخریـبمنابعطبیعیتجدیدشـوندهبـروقوعو

افزایـشسـیالبپرداختهاند:

 رئیس کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی )بخش دوم- منابع طبیعی(: 

شدت تخریب سیالب به خاطر تخریب جنگل های 
زاگرس و هیرکانی است

مقدار خاک تخریب یافته حین سیالب ، ۶۴ برابر خاک سازی است
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روانــی دارد. یعنی وقتی یک خانه خراب می شــود و یک 
خانواده بی خانمان می شود، یا یک زمین کشاورزی به عنوان 
منبع درآمد انســان ها آسیب می بیند تأثیرات روانی آن بسیار 
بیشتر از اثر فیزیکی از بین رفتن آن سازه ها است. همان طور 
که قباًل گفته شــد در خسارت ملموس در بخش کشاورزی 
عددی معادل 137.387 میلیارد ریال خسارت برآورد شده که 
این تقریباً 39 درصد کل خساراتی است که در اثر سیل ایجاد 
شده اســت. اما در مورد اکوسیستم هایی مانند جنگل، مرتع، 
از بین رفتن خاک و… نامحسوس است و هنوز نمی توانیم 
در کشــور عدد و رقمی برای برآورد آن به دســت آوریم. و 
آنچه مســلم اســت در صورت از بین رفتــن خاک در یک 
منطقه مرتعی و جنگلی، بین 300 تا 400 سال زمان می برد تا 
مجدداً یک سانت از آن خاک تشکیل شود. در مناطق خشک 
این فرایند ممکن اســت به 1000 سال نیز برسد. برای مثال 
خســارت وارده به اراضی منابع طبیعی و تخریب خاک در 

سیل اخیر به شرح زیر است:
بر پایه میان گیری از مقادیر فرســایش ویــژه در حوزه های 
بزرگ مانند کرخه، کارون، دز و گرگان رود، میزان فرسایش 
کل برآورد شــده و از بین رفتن خــاک در یک هفته حدود 
1.293.348.006 تن برآورد شــده اســت. مقایسه نقش این 
مقدار تخریب بر شــرایط اکوسیســتمی این است که مقدار 
خــاک تخریب یافته حین ســیالب های 97 و 98، 64 برابر 

خاک سازی است.
با در نظر گرفتن عمق خاک کشــاورزی )30 سانتی متر( این 
خاک هدر رفته معادل 331628 هکتار زمین کشاورزی است 

)تنها در یــک هفته(. اگرچه می توان با داشــتن ارزش یک 
هکتار زمین برآوردی از نظر ریالی انجام داد ولی آیا می توان 
خاک را به جای اولش بازگرداند؟ نمی توان. در شرایط اقلیم 
جنگل های شمالی اگر اصاًل به خاک دست نزنیم بین 300 تا 
400 سال طول می کشد تا این خاک بازسازی شود اما همان 
طور که گفتم در مناطق خشــک شــرایط بسیار سخت تر و 
این فرایند طوالنی تر است. در سال های دفاع مقدس 8 سال 
جنگیدیم و یک متر مربع خاک از دســت ندادیم. چگونه به 
این ســادگی این حجم از خاک را از دســت دادیم و دست 

روی دست گذاشته ایم؟ چه کسی پاسخگو است؟
 

 خسارات وارد شده در اراضی جنگلی جنگل های شمال 
و زاگرس در اثر زمین لغزش در حوزه های آبخیز کرخه، 

دز، لرستان، گلستان، مازندران و ایالم چقدر است؟
بــرآورد اولیه نشــان می دهد بیــش از 83 هــزار هکتار از 
جنگل هــای بلوط زاگــرس واقع در باالدســت حوزه های 
آبخیز کرخه و دز به ویژه در اســتان لرســتان در سال 1398 
درگیر زمین لغزش شــده است. این زمین لغزش متأسفانه در 
استان های لرستان و در زمین های متأثر از فعالیت انسانی رخ 
داده است. بر پایه سنجش های اولیه زمین و همچنین استفاده 
از تصاویر ماهواره ای متوسط سطح لغزش های رخ داده برابر 
38.420 متر مربع بوده اســت و مقدار اراضی تخریب شده 
توســط لغزش در این استان 3707 هکتار بوده است. برآورد 
اولیه حاکی از آن است که 201 میلیون متر مکعب جابه جایی 

خاک در اثر زمین لغزش بوده است.
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در استان گلســتان تعداد 423 مورد زمین لغزش به وسعت 
262 هکتار در اثر بارندگی های اخیر در سطح استان رخ داده 
اســت که رقم باالیی را نشان می دهد. با توجه به توزیع این 
زمین لغزش ها که تماماً در مناطق جنگلی و مرتعی و اراضی 
کشاورزی بوده است برنامه ریزی برای پایدارسازی اراضی 

کشاورزی باید در متن کار مدیران قرار بگیرد.
در اســتان مازندران چیزی بالغ بــر 2900 هکتار از اراضی 
این اســتان تحت تأثیر زمین لغزش ها قرار گرفته است. الزم 
به ذکر اســت که این برآوردها بر اســاس بازدیدهایی است 
که اغلب در مناطــق صعب العبور بوده و همکاران ما به این 
مناطق دسترســی پیدا کرده بودند و به این نتایج رسیده اند. 
در اســتان ایالم سطح زمین هایی که تحت تأثیر زمین لغزش 
قرار گرفته اند 600 هکتار بوده است که حدود 30 درصد آن 
در اراضی کشــاورزی و باال دست روستا و 70 درصد آن در 

اراضی ملی به وقوع پیوسته است.

 تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت 
سیالب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته است؟

در استان گلستان از سطح پوشش جنگل در سال های 1381 
تا 1395، 4.6 درصد کاهش یافته اســت. از سطح زمین های 
کشــاورزی 32.6 درصد کم شده و به دیم زار 136.4 درصد 
اضافه شده است. یعنی اراضی مرتعی یا کشاورزی تبدیل به 
دیم زار شده اند. سطح شهرها 50 درصد افزایش و مراتع 10 
درصد کاهش یافته و پیکره آبی این اســتان نیز 23.5 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
در حوزه الر، آمارهای به دست آمده در فاصله 1393 تا 1398 
نشان داده است که سطح جنگل ها 3 درصد کاهش پیدا کرده. 
اراضی کشــاورزی آبی 45 درصد افزایش یافته. کشاورزی 
دیم 9 درصد افزایش پیدا کرده اســت. مناطق مسکونی 17 
درصد افزایش یافته. یعنی اراضی کشاورزی یا مراتع تبدیل 

به اراضی دیم شده و جنگل تبدیل به باغات شده است.
در حوضه تجن نتایج نشان می دهد که در سال های 1393 تا 

1398 سطح جنگل 9 درصد کاهش پیدا کرده است.
در حوزه قره ســو در سال های 1381 تا 1393 سطح جنگل 
18.9 درصد کاهش پیدا کرده است. کشاورزی 41.4 درصد 
کاهش پیدا کرده است. دیم زار 305 درصد افزایش پیدا کرده 
اســت. مســکونی 6.4 درصد افزایش پیدا کرده است. مرتع 
11.8 درصد کاهش پیدا کرده اســت. در واقع در این مناطق 
زمین های مسکونی و کشاورزی به صورت دیم افزایش پیدا 

کرده است.

نکته ای قابل توجه اینکه، تخریب در جنگل های شمال کشور 
به طور تصاعدی افزایش می یابد، به طوری که از سال 1368 
تا ســال 1397 در مدت 29 ســال در جنگل های گلستان، 
65.892 هکتار ســطح جنگل تخریب شده است؛ و بهمن و 

سیل در گلستان با سیل شدید مواجه شدیم.
در کل جنگل های شمال ساالنه 8100 هکتار جنگل تخریب 
می شــود. این تخریب جنگل می تواند عوامل مختلفی داشته 

باشد، از جمله:
• دامداران بیش از حد مجاز دام در جنگل می آورند و چرای 
دام باعث می شــود پوشش گیاهی خاک از بین رفته و خاک 

لخت شود.
• دامداران برای اینکه مراتع خود را توســعه دهند جنگل ها 
را تخریب می کنند؛ خصوصًا گاوداری هایی که در ســطح 

جنگل است.

• جاده سازی های غیر اصولی، ویال سازی و قاچاق چوب در 
جنگل و...

 
طبیعی  منابع  زمینه  در  سیالب  درس آموخته های   

)جنگل و مرتع و …( چیست؟
این درس آموخته را می توان به دو بخش تقسیم کرد.

درسآموختههادربخشجنگل:
•  طرح کاداستر در اراضی جنگل با قید فوریت اجرا شود و 

به پایان برسد،
• تمرکز طرح های توســعه ای در بخش جنگل داری باید از 
پروژه های کوتاه مدت و اغلب با دوام اندک به پروژه های میان 
و بلندمدت و با ســطح مشارکت باالتر روستاییان سوق داده 
شــود. در این خصوص سرمایه گذاری روی باال بردن دانش 
منابع طبیعی اهالی محلی و آشنایی ایشان با روش های نوین 
استفاده از جنگل مانند اکوتوریسم و طبیعت گردی، پرورش 

در سال های دفاع مقدس ۸ سال 
جنگیدیم و یک متر مربع خاک 
از دست ندادیم. چگونه به این 
سادگی این حجم از خاک را از 

دست دادیم و دست روی دست 
گذاشته ایم؟
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جانوران شــکاری و اســتفاده از محصوالت جنگلی از اهم 
واجبات است.

• ضروری ترین اقدام برای حفظ و احیا جنگل های زاگرس در 
کوتاه ترین زمان این است که عوامل تخریب و فشار در این 
جنگل ها شناسایی و مدیریت شود که این عوامل به شرح زیر 
است:دامداری عشایر و روستایی، قطع درختان برای سوخت، 
قطع درختان برای اســتفاده از چوب، جمع آوری میوه بلوط 
و ســایر میوه های جنگلی، جاده سازی، عبور لوله های نفت 
و گاز، کشــاورزی روی دامنه های غیرمجاز، کشاورزی زیر 
اشکوب جنگل، ویالسازی، باغداری های نامناسب، توسعه 
بی رویه شهر و روستاها، ایجاد سازه های نامناسب در جنگل، 
معدن کاری، ایجاد آتش ســوزی عمــد و غیرعمد، تملک و 
تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی. الزم به ذکر است که 

بیشترین اولویت کاهش فشار دام و قرق است.
درسآموختههایبخشمراتع:

• تقویت پوشش گیاهی.
• تقویت سیستم نظارتی جهت حفاظت از مراتع.

• احیا و اصالح مراتع تخریب شــده با استفاده از گونه های 
گیاهی مناسب و ترجیحاً بومی.

• اســتفاده از دانش آموختــگان مرتع در اجــرا و نظارت بر 
طرح های مرتع داری.

• تبدیل تدریجی مرتع داری ســنتی به مرتــع داری نوین و 
بهره گیری بیشتر از دانش و تکنولوژی در بهره برداری،

• تقویــت درآمد مرتع داران برای افزایش انگیزه مشــارکت 
ایشان و ارتقای سطح تاب آوری آن ها در برابر بالهای طبیعی.

• باقی گذاردن بیشــتر پوشش گیاهی با بهره برداری کمتر در 
مراتع شــیب دار و اجتناب از دخالت بی مورد انسان در این 

اراضی به منظور حفظ آب و خاک و کاهش رواناب.
• سپردن درازمدت سامان های عرفی به مردم جهت احساس 

مسئولیت بهتر در حفاظت.
 

 انجام شدن یا نشدن آبخیز داری چگونه و در چه 
مقیاسی بر سیالب و خسارات آن تأثیر گذاشته است؟

بنــده قبل از اینکه وارد این بحث شــوم بایــد حوزه آبخیز 
را تعریــف کنم. تعریف حوزه آبخیز در کشــور ما هنوز آن 
مفهوم واقعی اش را پیدا نکرده اســت. من حوزه آب خیز را 
به عنوان مفهوم کلیدی منابع طبیعی در ایران مطرح می کنم. 
حــوزه آبخیز محدوده توپوگرافی اســت که تمام جریانات 
آبی به یک بســتر اصلی وارد و از آن خارج می شود. در این 
مجموعه اکوسیســتم های جنگل، مرتع و بیابان قرار گرفته 
اســت. اکوسیستم دست ســاز کشــاورزی در این محدوده 
استقرار پیدا کردند و در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی، 
قومی، فرهنگی و سیاسی مردم در آنجا زندگی و امرار معاش 

می کنند.
بنابراین آنچه مســلم است این اســت که یکی از مشکالت 
فعلی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری تعریف حوزه آبخیز 
اســت. ما در گزارش خود ذکر کرده ایم که حوزه آبخیز باید 
واحد کاری منابع طبیعی باشد. در شرایط فعلی در یک حوزه 
آبخیز در باالدست آبخیزداری کار می کند، در قسمت میانی 
مرتع و پایین هم بیابان؛ آن هم با سه مدیریت مختلف. حوزه 
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آبخیز باید یک مدیر و یک سیاســت واحد داشته باشد. باید 
یک طرح از باالترین نقطه ارتفاعی تا پست ترین نقطه را دربر 
گیــرد. غیر از این صورت منابع طبیعی ما دچار مشــکالت 

زیادی خواهد شد که بعضاً قابل جبران نخواهند بود.
بنابرایــن مفهــوم آبخیزداری به طور جــدی از آنچه که در 
شرایط کنونی تحت عنوان آبخیزداری انجام می شود متفاوت 
اســت. آبخیزداری مدیریت حوزه آبخیز است که مجموعه 
اقدامــات مدیریتی برای حفظ، احیــا و بهره برداری از منابع 
طبیعی موجود در یک حوزه اجرا می شــود. در صورتی که 
این اقدامات در قالب مدیریــت جامع حوزه آبخیز از نقطه 
باالدست تا نقطه پایین اجرا شود می تواند از بازدهی مناسبی 
برخوردار شود. اما در بیشــتر موارد به سمت عدم پایش و 
ارزیابی در حین اجرا و پس از اجرا موجب گردیده تا رسیدن 

به اهداف فاصله زیادی داشته باشد.
واکاوی عملیات آبخیزی

الف: سازه های احداث شده کمتر بر شرایط فنی، اکولوژیکی 
و اجتماعی حــوزه آبخیز منطبق بوده اند. این امر مســتلزم 
شناخت بسیار دقیق از شرایط پایه حوزه های آبخیز می باشد. 
این مسئله به شرح خدمات اولیه زمان تهیه طرح برمی گردد 

که باید بازنگری شود.
ب: سازه های انتخابی و پیشنهادی با رعایت اصول فنی طراحی 
اولیه نبوده اند و از ســویی دیگر منطبق بر استاندارهای رایج 
نیستند و تنها سلیقه ناظر در زمان اجرا مؤثر بوده است. در این 
زمینه باید مســئله تغییرات اقلی می رخ داده به همراه در نظر 
گرفتن روش های مناسب تر برای دبی طرح موردنظر مد نظر 
باشد. معموالً سازه های آبخیزداری با دبی هایی با دوره برگشت 
کمتر از 52 ســال ساخته می شوند. در بررسی های انجام شده 
مشخص شد که بیشتر سازه های تخریب شده از نوع گابیون 
بوده اند. این مسئله از یک سو به دلیل زیاد بودن دوره برگشت 
بارش و ســیالب رخ داده اســت و از ســوی دیگر به دلیل 
طراحی  ها و ســاخت غیر اصولی آن ها، با در نظر گرفتن عمر 
مفید 25 ســال مقدار احتمال رخداد سیالب با دوره برگشت 

100 و بیشتر در این دوره معادل 22 درصد خواهد بود.
مطابق بــا مطالعات بانک جهانی و از نظــر اقلیی نرخ عدم 
موفقیت این ســازه ها باید 15 درصد باشد ولی متأسفانه ما 
نتوانســتیم آمار دقیقی را از آبخیزداری به دســت آوریم که 
مطالعه ما بتواند دقیق تر پیش برود. به عنوان مثال در اســتان 
ایالم طی 6 ســال گذشــته 223902 متر مکعب )کلیه انواع 
عملیات سازه ای مکانیکی( انجام شده است و طبق نظر اداره 
کل منابع طبیعی استان در سال 98 مقدار خسارت مربوط به 

ســازه  ها و مرمت آن ها معادل 91300 مترمکعب بوده است. 
این مقدار مبین تخریب حدود 40 درصد عملیات در ســیل 

اخیر است.
در اینجا می توان چند پیشنهاد کاربردی داشت:

الف: اینکه نیاز است تا در فرم های ارزیابی خسارت، مسئله 
خســارت وارد شــده به ســازه های آبخیزداری و همچنین 

اکوسیستم در نظر گرفته شود،
ب: لزوم بازنگری در شرایط مطالعات پایه و طراحی و تعیین 
الیل شکســت و موفقیت عملیات آبخیزداری در محدوده 

باالدست حوزه های آبخیز.
با توجه بــه اینکه بر روی دامنه های حــوزه آبخیز که منبع 
اصلی رواناب است پروژه های بیولوژیک کمتر انجام می شود 
بنابراین در عمل دبی ورودی به آب راه ها ثابت خواهد بود و 
با کاهش شیب و کاهش طول مسیر پیمایش جریان در آبراه ها 

ســطح مقطع و عمق جریان افزایش می یابد و این منجر به 
فرســایش کناری و یا سرریز شدن جریان از کناره های سازه 

در حین وقوع بارش خواهد شد.
بخش اعظم تخریب ایجاد شــده در سازها در قسمت های 
کناری بوده است. این مسئله از یکسو به دلیل رسوب گذاری 
در پشت سازها در دوره های جریان های قبلی است و بنابراین 
مقطع رســوبات در پشت ســازه  ها به صورت محدب بوده 
است. بنابراین در سیالب های بعدی جریان بیشتر متمایل به 
کنارها خواهد بود و این موجب تخریب کنارها و دستک ها 

خواهد شد.
بنابراین، لزوم انجام اقدامات نگهداری ضروری است. در عمل 
ســازه های گابیونی یکی از سازه های مناسب برای استهالک 
انرژی ســیالب هســتند و در بند های انحرافی و همچنین 
بندهای اصالحی اســتفاده می شود. ســنگ  ها و توری های 
فلزی، مصالح اصلی این ســازه را تشکیل می دهند. این امر 

آبخیزداری مدیریت حوزه آبخیز 
است که مجموعه اقدامات 
مدیریتی برای حفظ، احیا و 

بهره برداری از منابع طبیعی موجود 
در یک حوزه اجرا می شود
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باعث شــده تا این ســازه از نظر هزینه  ها و تطابق مناسب با 
محیط زیست پیرامون خود از اهمیت باالیی برخوردار باشد.

در عمل بخش اعظم ســازه های گابیونی تخریب شده فاقد 
هر گونه پلکان در قسمت سریز و پایاب بوده اند. در صورتی 
که این سازه  ها با شرایط سرریز استاندارد ساخته شوند مقدار 
تلفات انرژی آن ها تا حد 15 الی 20 درصد بیشتر از سازه های 
صلــب خواهد بود. به طوری کــه در نهایت موجب تلفات 

انرژی تا حد 80 درصد در آبراهه های کوچک خواهد شد.
ج: عملیات مکانیکی پیشنهادی باید در کنار عملیات بیولوژیک 
باشد. در بخش اعظم پروژه های اجرا شده عمر مفید سازهای بند 
اصالحی تا حد 8 ســال است و پس از 8 سال از بین خواهند 
رفت. بنابراین در عمل عمر مفید سازها کمتر از 12 سال است. 
پس از دوره فوق اثر بخشی سازها در کنترل رسوب بسیار کم 
می شود. بنابراین تنها راه تداوم اثر بخشی آن ها تلفیق با فعالیت های 

بیولوژیک و ایجاد پوشش گیاهی است.
د: ســامان دهی مکانی حوزه آبخیز برای کاهش دبی سیالب 
بسیار مهم است. بواسطه خصوصیات مختلف حوزه آبخیز، 
عکس العمــل زیرحوضه های مختلف نســبت به بارندگی 
متفاوت خواهنــد بود. به منظور کنترل ســیالب در مناطق 
منشأ و افزایش توان تاب آوری حوضه در ممانعت از رخ داد 
سیالب، همزمانی حوزه های آبخیز بسیار حائز اهمیت خواهد 
بود. در چیدمان سازه ها در حوزه آبخیز به مسئله هم پوشانی 
زمان تمرکز هیچ توجه نشده است. بنابراین مقدار تأخیر در 
زمان تمرکز یک آبراهه در عمل تحلیل هزینه اثربخشی مبین 
این است که اســتفاده از ترکیب سازه های متوسط )گابیون( 

و کوچک در سرشــاخه های رتبه اول تا سوم نسبت به دیگر 
روش ها اثربخشــی بیشتری خواهد داشت و دبی سیالب به 

طور محسوس کمتر خواهد شد.
عالوه بر این، نتایج نشان داد که احداث سدهای سنگ مالتی 
بزرگ در مسیر آب راه های سیالب بیشتر منجر به کاهش پیک 
سیالب می شــود. بنابراین نقش سازه های بزرگ آبخیزداری 
اساســاً در تنظیم روند سیالب اســت و حجم آب را تغییر 
نمی دهد در حالی که سازه های کوچک و متوسط همزمان هم 

حجم سیالب و پیک سیالب را کاهش می دهد.
جمع بندی نهایــی در زمینه ارزیابی اثر بخشــی پروژه های 
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک مبین این است که تا زمانی 
که دسترســی آزاد و بی طرفانه به اطالعات و داده های همه 
طرح های اجرا شده در مناطق حوزه های آبخیز دچار سیالب 
شده در دسترس نباشد نمی توان بر پایه موارد موردی قضاوت 
نهایی انجام داد. یکی از تجربه های ارزنده در زمینه ارزیابی، 
نقــد طرح های مرتع و آبخیزداری توســط دفتر تحقیقات و 
معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه وقت )1366- حسن 
احمدی( اقدام بــه ارزیابی چندین طــرح آبخیزداری مهم 
گردید. تجربه فوق مبین نکات ارزنده بسیاری بود از جمله:

1. عدم ارتباط میان بخش های مختلف مطالعاتی پروژه.
2. ضعف مبانی تئوریک.

3. کاربرد روش های ناهماهنگ و اســتانداردهای متفاوت به 
دلیل اعمال سلیقه فردی،

4. عدم وجود ارتباط بیــن پژوهش های بنیادی و مطالعات 
کاربردی به همراه،
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5. ضعف بنیادی در لحاظ کردن مسائل اقتصادی و اجتماعی 
منطقه در پروژه اجرا شده.

با وجود راهگشــا بودن ارزیابی فوق برای هدایت پروژه  ها 
در برنامه توســعه اول و دوم در دهه 1370 ،1380 و 1390 
هرگز چنین مطالعه ای به طور مجدد انجام نشــد. لذا در این 
مرحله یکی از توصیه هــای جدی در زمینه بهبود و افزایش 
ســطح تاب آوری حوزه های آبخیز در برابر سیالب و دیگر 
مخاطرات طبیعــی مرتبط، انجام مطالعات ارزیابی توســط 
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دانشگاه  ها و مراکز 
پژوهشــی بی طرف اســت. نتایج حاصل از این ارزیابی  ها 
می تواند در بهبود سطح پروژه های اجرایی در سال های بعد 
مفید به فایده واقع شود. در انجام این توصیه مباحثی همچون 
آینده نگری برنامه های حفاظت آب و خاک و آبخیزداری نیز 
باید مورد توجه قرار گیرد تا سناریوهای برتر مدیرت سیالب 

و حفظ خاک تعیین شوند.
تأثیر عملیات آبخیــزداری در حوزه های بزرگ مانند کرخه، 
کارون و گرگان رود به دلیل ماهیت بزرگ مقیاسی و کم شدن 
اثر نسبی از یک سو و تأثیر تغییر کاربری اراضی دچار ابهام 
اســت. بنابراین باید طی بررســی های دقیق تر و مدل سازی 
مبتنی بر در نظر گرفتن اثر مقیاس و کاربری اراضی بر شرایط 

بارش اثر آن ها به طور کمی مورد ارزیابی قرار گیرد.
با وجود اهمیت رهیافت های مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز و 
اهمیت آن برای کاهش سیالب در مناطق پایین دست متأسفانه 
توجه کافی به اجرای آن نشــده است. طرح های آبخیزداری 
بــه صورت موضوعی و موردی به اجــرا درمی آیند، بعد از 
اجرا نیز هیچ گونه پایش و ارزیابی در مورد سالمت آن انجام 
نمی شود. علی رغم اعالم مشکل تأمین بودجه باید گفت ذکر 
دلیل عدم تعیین بودجه توســط سازمان های متولی به عنوان 
تنها ضعف اجرایی آن ها کافی نیســت. رویکرد آبخیزداری 
بــه جای اجرای پروژه آبخیــز در آب های اصلی منفرد باید 
به انجام پروژه های تلفیقی زیســت مهندسی )بیولوژیک( در 
ســطح دامنه ها و مســیر آب ها تغییر کند. الزم است تا قبل 
از اجــرای هرگونه پروژه آبخیزداری به اســتفاده از تحلیل 
اثربخشی هزینه ها )دســتاورد-هزینه( نسبت به مقایسه بین 
گزینه های اجرایی مختلف بیولوژیک، ســازه های، مدیریتی 

اقداماتی انتخاب شود که اثربخشی بیشتری دارد.
در ادامه نیز دکتر غالمرضا زهتابیان، دبیر این کارگروه نکاتی 
تکنیکی در خصوص »مدیریت منابع طبیعی« اضافه کردند که 

به شرح ذیل است:
دکتــر زهتابیان: ببینید ما یک علت داریم یک معلول. ما باید 

علتی که باعث می شود ســیل تولید شود را مشخص کنیم. 
ســیل خودش هم یک معلول است. معلول چیست؟ معلول 
یک علت هایی اســت. این علت ها را باید در فرادست و در 
ارتفاعات جست که یکی از معلول های این ها سیل است. ما 
باید یک مقدار گذشــته و یک مقــدار حال و یک مقدار هم 
آینده را مدنظر قرار دهیم. یک ســری نانوشته هایی در سیل 
سال 98 وجود دارد که به نظر من خیلی شکافته نشده است 

و این باید در قالب طرح های مطالعاتی انجام شود.
یاد یک شعری افتادم که می گوید:
مزرع باغ فلک دیدم و داس مه نو

یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو
طبیعتــاً ما وقتی باد می کاریم باید طوفان برداشــت کنیم. این 
ســیل معلول علت های زیادی در باال دســت است که آقای 
دکتر احمدی کامل به آن اشــاره فرمودند. این سیل را اگر در 

باالدســت بتوانید با بیل جلویش را بگیرید در پایین دست با 
فیل هم نمی توانید. تفاوت ماجرا در اینجاســت که وقتی آب 
راه می افتد باید در خاک نفــوذ کند و به صورت جریان های 
زیرزمینــی پیش برود به جای اینکه بــه صورت رواناب های 
ســطحی برود. در کنار این مطالبی وجود دارد که علتش سیل 
است و معلول های دیگری دارد. یعنی مشکالت باالدست منجر 
به راه افتادن ســیالب می شود و خود این سیل در پایین دست 
مشکالتی را ایجاد می کند. این نکته که فرمودند جامع نگری و 
مدیریت پایدار حوضه آبخیز باید وجود داشته باشد یک طرح 
مستمری است که دائماً باید بر روی آن کار کنند. االن این 1.2 
میلیارد نهشته هایی که از باال کنده شده و پایین آمده است سبب 
شده که باالدست ضعیف و و فقیر شود، و سیلی که به خاطر 
کمبود پوشش گیاهی در باالدست به پایین دست رسیده تما می 

اراضی کشاورزی را تخریب کرده است.
این تخریب ها را به صورت جامع آقای دکتر گزارش دادند اما 

نقش سازه های بزرگ آبخیزداری 
اساساً در تنظیم روند سیالب 

است و حجم آب را تغییر نمی دهد 
در حالی که سازه های کوچک و 

متوسط همزمان هم حجم سیالب 
و پیک سیالب را کاهش می دهد
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فرصت نشد بگوییم که تما می این 1.2 میلیارد تن در اراضی 
پایین دست تبدیل به گرد و غبار می شود، اراضی حاصل خیز 
کشاورزی تقریباً از بین می رود. قیمت این اراضی که تخریب 
شــده با میزان زمانی که طول می کشد که این اراضی دوباره 
تشــکیل شــود و به قوت خود بازگردد به هیچ عنوان قابل 

مقایسه نیست.
در واقــع خاکی کــه بین 300 و بعضاً تا 1000 ســال طول 
می کشــد تا احیا شــود به هیچ عنوان قابل جبران نیســت. 
بیماری های پوســتی بعد از وقوع گرد و غبار متوجه اهالی 
ســیل دیده می شــود، نفوذپذیری خاک کم می شــود، زمین 
زهدار، باتالقی و شــور می شود. همه ی این ها دوباره معلول 
سیل است که خود سیل معلول عدم توجه به مراکز باالدست 
است. بنابراین نانوشته هایی در سیالب وجود دارد که باید به 
آن ها پرداخته شــود. گذشته برای ما حال را ترسیم می کند و 
امروز ما مســئول سال های آتی خواهیم بود که در آینده چه 

اتفاقاتی خواهد افتاد.
نکتــه دیگری که وجود دارد کثیفی و بی اســتفاده بودن آب 
ســیل در پایین دست اســت. ما در باالدست آب آبی و پاک 
را داریم وقتی به پایین دســت می رسد به آن آب خاکستری 
می گویم زیرا با خود رســوب به همــراه دارد حتی بعضاً از 
فاضالب ها نیز می گذرد و مواد کثیفی به آن اضافه می شود و 
در نهایت در پایین دست یک آب سیاه تحویل می گیریم که به 
درد هیچ کاری نمی خورد. یا مثاًل درباره سازه هایی که آقای 
دکتر فرمودند؛ سازه خوب است اما باید موقعیت مکانی آن 
به دقت بررسی شــود و ارزیابی های الزم انجام شود اما در 

جریان سیالب 98 می بینی که سدها وقتی که پر شدند از یک 
جایی به بعد مجبور هستند باز شده و در شهرها رها شود.

اگر در باال دست توجه الزم و اقدامات موردنیاز انجام می شد 
خب این مسائل پیش نمی آمد. این ها اهمیت موضوع سیالب 
و بین رشته ای بودن آن را نشان می دهد. توجه به مسائل علمی، 
آکادمیک، فنی و تخصصی بســیار بسیار مهم است. در واقع 
تصمیم گیری ها باید بر مبنای تصمیم سازی های فنی باشد که در 
آینده با این مشکالت کمتر مواجه شویم. همچنین در جریان 
این ســیالب ها می توان به عنوان ریشه ای ترین علت به منابع 
طبیعی اشاره کرد. اگر به منابع طبیعی توجه نشود سیالب اتفاق 
می افتد آن وقت محیط زیست و حتی زیرساخت ها و سازه های 
انسان ســاز دچار ضرر می شــوند، گروه های امداد و نجات 
و مدیریت بحران به مشــکل برمی خورد و سایر سازمان ها و 

نهادهای دولتی درگیر می شوند.
این ها همه معلول عدم توجه به سیاســت گذاری های مهم و 
مدرِن ناشی از تجارب بین المللی است. مهم ترین استانداردهای 
جهانی در حال حاضر مقوله های بیولوژیک هستند یعنی شما 
در ابتدا باید سعی کنید بحرانی همچون سیالب را با پوشش 
گیاهی طبیعــی کنترل کنید و در وهله دوم به ســازه ها روی 
آوریم. منابع طبیعی همچون نقشه و پازلی است که نمی توان 
تنها یک قسمت آن را در نظر گرفت بلکه باید از باال تا پایین 
و در همه ای ابعاد برنامه ریزی شود تا با بحران های این چنینی 
مواجه نشویم. در واقع عظمت کارهای عمرانی، بیولوژیک و 
مکانیکی و این دست برنامه ریزی هایی که باید انجام شود باید 

با حجم و عظمت سیالب همخوانی داشته باشد.
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کارگروه  در  بفرمایید  سوال  اولین  عنوان  به   
تخصص هایی  چه  از  شناسی«  اقلیم  و  »هواشناسی 
پرداخته  بیشتر  حوزه هایی  چه  به  و  شد  گرفته  بهره 

شد؟
عنــوان کارگروه ما هوا و اقلیــم بود و ما هم از متخصصین 
هواشناســی و اقلیم شناسی اســتفاده کردیم. این دو حوزه 
در اصــل از نظر عناصر و موضوعاتی که بررســی می کنند، 
یکی هستند، تنها تفاوتشان فقط از نظر مقیاس زمانی است. 
هواشناســی شرایط روز را بررسی می کند، مثاًل زمانی که ما 
می گوئیم سیل شدیدی در گلستان اتفاق افتاده است اگر قرار 
باشــد، همان سیل را در همان 27 یا 26 اسفند بررسی کنیم، 
هواشناســی باید بررسی کند، که در آن روز چه پدیده هایی 
در اتمسفر ایران رخ داده که این سیل اتفاق افتاده است، ولی 
اگر ما بخواهیم ببینیم که این سیالب ها در بلندمدت )مثاًل در 
بیست سال دیگر( وضعشان چه خواهد شد تا بتوانیم حوادث 
آینده را مدیریت کنیم، باید اقلیم شناســی را بررســی کنیم؛ 
چون اقلیم شناســی پدیده ها را در مقیاس درازمدت بررسی 

می کند. به عبارت خیلی ساده تر اگر بخواهیم مسائل روز را 
حل کنیم باید از هواشناســی کمک بگیریم اما اگر بخواهیم 
برنامه ریزی های بلندمدت کشور را از نظر عمرانی، سیاسی، 
اقتصادی و… تنظیم کنیم باید از اقلیم شناسی کمک بگیریم. 
ما هم در کارگروهمان از متخصصین رشته های هواشناسی 
و اقلیم شناسی دانشگاه های مختلف کشور دعوت کرده و از 

آن ها کمک گرفتیم.
 

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین داده هایی که در 
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

طبق یافته های کارگروه ما، عامل اصلی این سیالب ها بارش 
بوده اســت و اگر ما می خواهیم سیالب ها را مدیریت کنیم 
باید بارش را مدیریت کنیــم. اولین مرحله مدیریت بارش 
یعنی پیش بینی دقیق بارش که کاری است که باید هواشناسی 
انجام دهد. در واقــع باید بارش را دقیق پیش بینی کند و بر 
اساس آن پیش بینی سازمان های ذی ربط )مثاًل وزارت نیرو( 
شروع کنند به مدیریت سیالب ها، رودخانه ها، سدها و … 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
سـیزدهمینمصاحبـهدراینپرونـده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بـادکتـربهلـولعلیجانی،رئیـسکارگروهاقلیمشناسـیهیـأتویژه
گـزارشملیسـیالبهااسـت.دکترعلیجانی،اسـتادگـروهجغرافیایطبیعیدانشـگاه
خوارزمـی،دراینمصاحبهبهتشـریحتأثیراتمسـائلاقلیمشناسـیبرسـیالبهای۹۷

و۹۸پرداختهاسـت:

 رئیس کارگروه اقلیم شناسی: 

باید به دنبال مدل مفهومی بومی در ارتباط با 
»پیش بینی« های هواشناسی بود

باید از »مدیریت میانگین محور« کشور در ارتباط با منابع آب 
به سمت »مدیریت مخاطره محور« گذار کرد
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در واقع مهم ترین مسئله ای که به آن رسیدیم مسئله پیش بینی 
بارش و مدیریت سیل در روی زمین هست.

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص 
سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟

۱-ریزشهایجویاخیردرمقایسهباریزشهایگذشته
درایران،چهوضعیتیداشتهاست؟

این یک ســوال اقلیم شناسی است. به این سوال متخصصین 
اقلیم شناسی ما باید جواب بدهند که به خوبی بررسی کردند 
و به نتایج خوبی نیز رسیدند. ما متوجه شدیم که بارش هایی 
به شدت بارش های اسفند 97 در گذشته هم داشتیم؛ مثاًل در 
سال های 1390 یک روز بارشی با شدت 250 میلی متر باریده 
و در نقاط دیگر هم وجود داشــته، اما چیزی که بارش های 
اسفند 97 و فروردین 98 را شاخص کرده تداوم آن ها بوده 
است، نمی توانم بگویم این بارش ها کاماًل اتفاقی بوده است 
و قبلی ها نبوده، اما اینکه مثاًل در گرگان با آن حجم از مشکل 
مواجه شدیم یا در لرستان بارش ها تداوم زیادی داشته فقط 
به علت بارش نیســت بلکه باید این علــل را در زمین هم 
جست وجو کرد. ما به این اعتقاد داریم که تا زمانی که بارش 
در اتمسفر شــکل می گیرد، از آسمان پایین می آید و بعد به 
زمین می ریزد، بررسی بارش وظیفه هواشناسی است؛ اما به 
محض اینکه روی زمین جاری شــد، بررسی علل و عواقب 
مربوط به آن دیگر وظیفه ی هواشناسی نیست، بلکه وظیفه  ی 
مســئوالن و مدیران آب است؛ در واقع آن ها باید این آب را 

مدیریت کنند.

البته من هنوز وارد خسارت سیل در سطح زمین نشده ام. اگر 
وارد آن حوزه شویم عوامل دیگری نیز وجود دارند. در حال 
حاضر ما فقط داریم روی این بحث می کنیم که این بارش ها 
چــه تفاوتی با بارش های گذشــته دارد. که ما به این نتیجه 
رسیدیم که بارش های 97 و 98 از نظر تداوم شاخص بودند.

 
۲-تجهیزاتســنجشمتغیرهایهواشناســیودیگر
سیســتمهایدادهبرداریقبلوحینســیالبهایاخیر

چگونهعملکردهاند؟
زمانی که ما از تجهیزات صحبت می کنیم یعنی انتظار داریم 
تجهیزات و ابزار دســتگاه های متولــی خصوصاً تجهیزات 
سازمان هواشناسی باید در حدی باشد که بتواند پدیده های 
جوی را به موقع بشناسد، به موقع پیش بینی کند و به موقع 
به اطالع مردم برســاند. خب ما در اینجا مشــکل داشتیم، 
برای اینکــه تجهیزات کافی اعم از تجهیــزات ابزاری مثل 
رادیوســوند، رادار و تجهیزات نرم افــزاری مثل مدل های 

پیش بینی و سناریوها کم بوده است.
بر اســاس بررســی های کارگروه اقلیم شناســی، ما از نظر 
پیش بینی های کوتاه مدت هیچ مشــکلی نداشــتیم و مشکل 
اصلی پیش بینی های بلندمدت بوده است. مخصوصاً ابزاری 
که الزم بود، در حد اســتاندارد نبوده است. جدا از مسئله ی 
تحریم، تهیه ی این تجهیزات بودجه های کالن می خواهد که 

باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.
البته در این قسمت یک نکته را هم باید عرض کنم. موقعی 
که می گوئیم یــک پیش بینی خوب یا دقیق اســت و یا بد 
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اســت و دقیق نیست، هیچ موقع کلمه صد به کار نمی بریم. 
یعنی حتی در پیش بینی های کوتاه مدت شش ساعتی هم ما 
نمی توانیم بگوییم که هواشناسی 100 درصد دقیق پیش بینی 
کرده است، مثاًل می گوییم تا 95 درصد دقیق بوده است. در 
پیش بینی های بلندمدت و فصلی ما روی 80 حرف نمی زنیم 
می گوئیم مثاًل 70 درصد خوب بوده است زیرا هرچه دوره 
پیش بینی طوالنی تر شــود دقت پایین می آید. فرضاً امسال 
همه مدل هــا، هم مدل های جهانی، هم مدل های ســازمان 
هواشناســی پیش بینی کرده بودند که اسفند و فروردین در 
ایران پر باران خواهد شــد ولی االن ســیزدهم و چهاردهم 

اسفند است و هنوز خبری از بارش ها نیست.
 

۳-پیشبینیهاوهشدارهایسازمانهواشناسیکشوری
طیسالآبی۹۸-۱۳۹۷وقبلازوقوعسیالبچهکیفیتی

داشتهاست؟
بله باز هم همان را عرض می کنم که پیش بینی ها در کوتاه مدت 
خوب اســت، ولی نحوه اطالع رســانی و بیان پیش بینی ها 
مشکل داشــت. یعنی اطالع رسانی به گونه ای نبوده که همه 
مردم در جریان قرار بگیرند و از عمق مســئله مطلع شوند. 
البته کارگروه ما پیشــنهاداتی دادند که خوشبختانه خیلی از 
این پیشــنهادات در حال اجرایی شدن هستند. مثاًل یکی از 
این پیشــنهادات این بود که هشــدارهای هواشناسی را در 
قالب رنگ هــا اعالم کنند. مثاًل وقتی می خواهیم اخطار های 
کالن بدهیم باید از رنــگ قرمز به معنای »خیلی خطرناک« 

استفاده کنیم.
یک مشکل دیگر هم که در پیش بینی ها وجود داشته و هنوز 
هم دقیق برطرف نشده است، پیش بینی های محلی است که 
ما پیشنهاد دادیم بیشتر به آن توجه شود. مثاًل شما تلویزیون 
نگاه می کنید درباره آب و هوای کل کشــور صحبت می کند 
یعنی به صــورت کلی می گوید اســتان آذربایجان این طور 
است، خراسان آنطور است، جنوب هم طور دیگری. پیشنهاد 
ما این بوده که این پیش بینی ها در مقیاس محلی خیلی ریز تر 
و دقیق تر از این اعالم شود. مقیاس این پیش بینی های محلی 
بایــد تا حد امکان ریز تر شــود و همه مــردم و مخصوصًا 
کشــاورزان، مسئوالن، مهندســین و آن هایی که با کارهای 

مختلف سر و کار دارند باید در جریان قرار بگیرند.
 

دچار  مقداری  مردم  به  اطالع رسانی  که  فرمودید   
ضعف بود. سوال من این است که اطالع رسانی فقط 
باید به حیطه مردم خالصه شود یا در حیطه سازمان ها 

نیز ما این ضعف را داشتیم؟
ببینید پیش بینی ها باید طوری برای مردم بیان شود که به زبان 
مردم باشد تا مردم بهتر بفهمند. در قدم بعدی این پیش بینی ها 
باید به اطالع ســازمان های مرتبط برسد. در نهایت نیز این 
پیش بینی ها باید یک مقداری تخصصی تر شــود. مثاًل برای 
کشــاورزان، برای مخاطرات، محیط زیست، همه این ها جدا 

جدا و تخصصی مطرح شود تا بتوانند استفاده کنند.
 

۴-توانمندیســامانههایپایشوپیشبینیهواشناسی
کشــورتاچهاندازهمتناسببانیازدستگاههایاجرایی

است؟
کار یکی از اعضای کارگروه ما این کار بوده که با سازمان های 
مختلــف مصاحبه کرده یا از طریق پرسشــنامه کیفیت این 
پیش بینی ها را برای این دستگاه ها بسنجد. بر اساس نتایج به 

دســت آمده آن ها رضایت داشتند و گفتند متناسب با کار ما 
هست اما اینکه ما پیشنهاد می کنیم تا مقداری جزئیات بیشتر 
شــود، هدفمان این است که هر کدام از سازمان ها در حیطه 

تخصص خودشان اطالعات کافی داشته باشند.
نکته دیگری که باید به آن اشــاره کنم مســئله ی مدل های 
پیش بینی است. آن چیزی که االن خیلی مهم است مدل های 
پیش بینی است. سازمان هواشناسی یا هر سازمان دیگری در 
کشــور برای پیش بینی از مدل های جهانی استفاده می کنند. 
امــا نکته ای کــه وجود دارد این اســت که اگــر در اروپا 
یک مدل نوشــته شده برای شــرایط جغرافیایی ایران دقیقًا 
هماهنگ نیست و هر کاری بکنیم یک اختالفی وجود دارد، 
اما پیشنهاد ما این بوده که ســازمان هواشناسی با همکاری 
متخصصان دانشــگاهی مدل های محلــی تعریف کند تا با 
شــرایط جغرافیایی این کشور بیشتر هماهنگی داشته باشد؛ 
مثاًل ما از نظر جهانــی کلی می گوئیم که بله اگر یک ترافی 

به بادی که به صورت موجی 
می وزد و حالت ۷ یا U دارد تراف 

می گوئیم و فارسی آن می شود ناوه 
. اگر چنین حالتی در ایران باشد 

هوای ایران ناپایدار است و انتظار 
بارندگی خواهیم داشت

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
109تابستان 1400



روی مدیترانه باشــه این تراف باعث می شــود یک سامانه 
باران زا از مدیترانه به ســمت ایران بیاید. از نظر کلی شاید 
این مسئله درست باشد ولی کسی تا با توپوگرافی ایران آشنا 
نباشــد این پیش بینی اش با اشتباه مواجه می شود اما موقعی 
که با توپوگرافی ایران آشــنا باشــد می گوید که مثاًل ممکن 
اســت به خاطر توپوگرافی خاصی که در این منطقه وجود 
دارد این سامانه از این مسیر پیش بینی شده عبور نکند و آنجا 
باران زیاد نخواهد داشت. به همین خاطر است که می گوئیم 
مدل های بومی باید با هماهنگی دانشــگاه ها و متخصصین 

دانشگاه ها و خود سازمان تعریف و نوشته شود.
 

بیشتر  یکم  کردید می شود  استفاده  تراف  کلمه  از   
توضیح دهید؟

ببینید هر اتفاقی که در روی زمین رخ می دهد مربوط است 
به بادهایی که در سطوح باال می وزند. منظور ما از سطح باال 
در ارتفاع 2000 متری ســطح دریا سطح پنج هزار متری و 
10 هزار متری است که عمدتاً موردی که برای ما مهم است 
پنج هزار متر است. در ارتفاع پنج هزار متری بادهای غربی 
به حالت موجی می وزند یعنی مســتقیم از غرب به شــرق 
نمی وزند، این موج یکجا می شود 7 یکجا می شود 8، هفت 
به طرف قطب شمال و 8 به طرف استواست و به بادی که به 
صورت موجی می وزد و حالت 7 یا U دارد تراف می گوئیم 
و فارســی آن می شود ناوه . اگر چنین حالتی در ایران باشد 
هوای ایران ناپایدار است و انتظار بارندگی خواهیم داشت. 
اگــر به جای U یک حالت 8 باشــه می گوئیم فراز و ما در 

شرایط خشکی هســتیم. اگر بخواهیم از این به بعد دقیق تر 
پیش بینی کنیم باید مدل هایی بر اســاس این ویژگی ها و به 

صورت محلی و بومی کشور خودمان تعریف کنیم.

۵-کیفیتگزارشهایسازمانهواشناسی،اعمازدقت
پیشبینیواخطار،بازهزمانیاطالعرســانی،ومحتواو
زباناطالعرســانیچهتأثیریبرعملکرددستگاههای

کشوردرسیالبداشتهاست؟
از پیشــنهادها و یافته هایی که ما در آخــر کار گروه مطرح 
کردیم ایجاد جو اعتماد در کشــور اســت. این نکته خیلی 
مهمی اســت، بعضاً ممکن است ســازمان هواشناسی هم 
درست پیش بینی کند، اما متأسفانه افراد به پیش بینی ها اعتماد 
نمی کنند. برای مثال ســازمان پیش بینی می کند که فردا یک 
رگبار شدیدی خواهد آمد و آبی که می خواهد به سد ببارد 
فالن قدر مترمکعب اســت، این میزان خطر دارد و بیش از 
ظرفیت سد است. کسی که مسئول سد کرخه و سد کارون 
است، می گوید چه کســی می تواند بگوید این حتماً اتفاق 
می افتد، من اگر آب را باز کنم ممکن اســت مشــکل پیش 
بیاید. البته این مســئول هم تقصیری نــدارد و جو عمومی 

کشور این طور است.
در واقع سازمان هواشناســی باید کاری بکند که اعتماد در 
کشور ایجاد شــود که بله االن که مثاًل هواشناسی پیش بینی 
می کند که فرضا فردا بــاران می آید یعنی می آید. این دیگر 
تالش هر دو طرف اســت از آن طرف ســازمان باید تالش 
کند دقیق تر پیش بینی کند یعنی باید طوری باشد واقعاً اتفاق 
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بیافتــد در این حالت اگر یکی دو ســاعت تأخیر هم اتفاق 
بیافتد باالخره مردم هم به این پیش بینی ها اعتماد پیدا می کنند.
به همین خاطر پیشــنهاد ما این بوده که عالوه بر پیش بینی 
که در کل کشــور می شود پیش بینی های محلی دقیق تر شده 
و جزئیات بیشــتر شــود تا اعتماد عمومی در کشور ایجاد 
شــود. در جریان سیل خیلی از ســازمان هواشناسی کشور 
انتقاد می کردند، مدیران، نه مردم عادی، می گفتند ســازمان 
هواشناســی پیش بینی هایــش کلی اســت، از آن طرف هم 
سازمان هواشناسی می گفت ما مدیران را به صورت رسمی 
و با جزئیات خبر می کردیم. یک مقدار اختالف سلیقه در هر 
دو طرف وجود دارد که پیشنهاد ما این بود که تالش بکنند 

و این اعتماد عمومی را ایجاد کنند.
 

۶-منابعمالی،تجهیزاتدانشوقابلیتهایسختافزاری
ونرمافزاریسازمانهواشناسیبرایپیشبینیواخطار
سیالبدرکشورتاچهاندازهبرایمدیریتسیالبدر

ایرانمناسباست؟
ببینید نرم افزار را توضیح دادیم به جز نرم افزار ســخت افزار 
می ماند. در قســمت ســخت افــزار منابع مالــی و نیروی 
متخصص نیز مســئله ی مهمی است. در قسمت منابع مالی 
کاماًل واضح اســت خود ســازمان هواشناسی می گوید که 
بودجه کافی در اختیار ما قرار نمی دهند. بیشــتر از این وارد 
مسائل مالی نمی شوم یعنی بسیار واضح است همه می دانند 
که همه دستگاه ها مشــکالت مالی دارند و خوب باید یک 

جوری آن حل شود.
حاال به ســراغ بحث نیروی متخصص می روم. بر اســاس 
بررســی هایی که از نیروهای متخصص سازمان انجام دادیم 
متوجه شدیم که بیشتر آن هایی که در حوزه و زمینه پیش بینی 
هستند و پیش بینی می کنند از پایه ریاضی و فیزیک آمده اند 
و متخصص های دیگر خیلی کم هستند. مثاًل هیدرولوژیست 
و اقلیم شناس در ســازمان کم است این در حالی است که 
در بخش پیش بینی باید نیروی متخصص اقلیم شناس باشند 
چون من االن عرض کردم که مدل ها باید با توجه به موقعیت 
جغرافیایی کشور تنظیم بشوند. من یک مثال عرض می کنم؛ 
مثاًل همین اخیراً در بوشــهر ســیلی آمده بود که هیچ کس 
مسئولیت آن را به گردن نمی گرفت. مثاًل یکی از دالیلش این 
اســت که باالترین مقام یک شهر که فرماندار است اصاًل از 
جغرافیای شهر خبر ندارد و اصاًل در این زمینه مطالعه نکرده 
است. مثاًل نمی داند که بوشهر از نظر جغرافیایی مرتع هایش 
کجاســت، جنگل، بیابان و رودخانه هایش چگونه اســت. 

چگونــه باران دارد و. در واقع اکثــر مدیران از ویژگی های 
مناطق جغرافیایی کشور بی خبرند. متأسفانه مدیران کشور با 

جغرافیایی مناطق مختلف بیگانه هستند.
این مســئله به این دلیل اســت که مثاًل مهندس ســازمان 
هواشناســی در خانه نشســته و در کامپیوتر دارد پیش بینی 
می کند و آن کســی کــه متخصص هیدرولوژی اســت در 
کامپیوتر رودخانه هــا را با مدل های ریاضی طراحی می کند 
و کامپیوتر ایــن کار را انجام می دهد ولی ما یک متخصص 
جغرافیای طبیعی هــم می خواهیم که بگوید اینجا که داری 
پیش بینی می کنی مثاًل در این شــهر که سیل آمده این همه 
خســارت زده شــما اینجا توپوگرافی را در نظر نگرفته ای 
مثــاًل این رودخانه در اینجا پیچ خورده و شــما باید این را 
در نظر می گرفتید. متخصصین جغرافیای کشــور بایســتی 
در ســازمان ها باشــند و همه مدیران کشور باید به منطقه و 

مدیریت خودشــان از لحاظ جغرافیایی آگاهی کامل داشته 
باشــند و حتی باید برای این مســئله در دوره هایی آموزش 
ببینند. بر اساس پیشــنهادات ما باید نیروهای متخصص در 
بخش پیش بینی در ســازمان هواشناسی باشند مثل سنجش 
از دور، اقلیــم شــناس، متخصص جغرافیــای طبیعی مثل 
هیدرولوژیســت این ها باید باشــند تا با همکاری یکدیگر 

بتوانند پیش بینی های دقیق انجام بدهند.
همچنین ما پیشــنهاد دادیم که نیروهای متخصص سازمان 
هواشناســی بــا مراکز علمی جهــان ارتباط برقــرار کنند. 
ارتباط هایــی در قالــب دوره های رفت و برگشــت؛ یعنی 
آموزش در آنجا در اینجا همکاری های نزدیک از نظر علمی 

باید بشود. متأسفانه ارتباط علمی خیلی کم هست.

۷-علتبارشهایزیادوسنگینوترسالیدرسالآبی
۱۳۹۷و۱۳۹۸چیست؟

ما باید نیروهای متخصص در بخش 
پیش بینی در سازمان هواشناسی 
باشند مثل سنجش از دور، اقلیم 

شناس، متخصص جغرافیای طبیعی 
مثل هیدرولوژیست این ها باید 

باشند تا با همکاری یکدیگر بتوانند 
پیش بینی های دقیق انجام بدهند
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مــن از اول عرض کردم که هر اتفاقی که روی زمین می افتد 
مربوط به بادهایی است که در ارتفاعات باال می وزد. در سال 
1397 بادهای غربی پیشروی کردند و در آخر 97 و اول 98 
ایران را فرا گرفتند. هــر جا که باران ببارد یک عامل صعود 
می خواهد و یک منبع رطوبت. در سال 97 و 98 عامل صعود 
به وسیله بادهای غربی و رطوبت هم از سمت مدیترانه آمد و 
هم از سمت دریای خزر و هم از خلیج فارس. در این برهه 
زمانی که عوامل زیســت محیطی و جوی مناسب بود، این 
همه رطوبت آمد و بارش های شــدیدی را ایجاد کرد که این 
را از نظر علمی ما کاماًل توضیح دادیم البته این سوال خیلی 
تخصصی اســت و برای همین اســت که سریع از آن عبور 
کردیم وگرنه اگر الزم باشد این مبحث خیلی گسترده است.

۸-تغییــراقلیمچهتأثیریبربارشهاوآیندهآبیایران
دارد؟

این ســوال خیلی مهم اســت. ببینید در همــه جهان تغییر 
اقلیم رخ داده و هوا گرم شــده است. اقلیم ذاتًا یک پدیده 
بی نظمی اســت و موقعی که هوا گرم می شود این بی نظمی 
شــدید تر هم می شود. این را باید مدیران کشور قبول بکنند 
نتیجه نهایی یافته های ما هم در این گزارش این بوده است 
که مدیران باید بپذیرند تغییر اقلیم رخ داده اســت و باید با 
کنوانسیون های جهانی هم در زمینه مقابله یا سازش با تغییر 
اقلیم همکاری کنیم؛ مثل کنفرانس پاریس. در سطح جهان 
نیــز این تغییر اقلیم و گرم شــدن اتفاق افتاده اســت. مثاًل 
در ســال 2018 دما یک درجه نســبت به سال های انقالب 

صنعتی باالتر رفته. وقتی که هوا گرم می شــود ویژگی اش 
بی نظم شدن و بیش تر شدن پدیده های فرین یا خیلی شدید 
اســت. پدیده فرین پدیده ای اســت که کمتر اتفاق می افتد 
یعنی نادر است. مثاًل همین سرمایی که چند وقت پیش در 
جنوب آمریکا اتفاق افتــاد. این اتفاق قباًل رخ نداده بود یا 
مثاًل سرمایی که در سال 1386 کل کشور ایران را فلج کرد. 
یا مثاًل رگبارهای شدید سیستان و بلوچستان چند سال پیش 
طی بارش های شدیدی به وجود آمد و این چیزها را پدیده 
فرین می گوییم. وقتی که تغییر اقلیم رخ می دهد پدیده های 
فرین زیاد می شــود. خوب االن هم این پدیده ها دارد زیاد 
می شــود. این پدیده های فرین وجود دارد و مدیران کشور 

هم باید این را بپذیرند.
اگر در برنامه های کشــور این مســئله را در نظر نگیریم ما 
بازهم دچار خسارت خواهیم شد. نباید گفت با بارش های 
98 و 99 دیگر دوره خشکسالی تمام شده است تغییر اقلیم 
تمام شده است اما ما می گوییم نه هنوز ادامه دارد تغییر اقلیم 
وجود دارد و ما باید کشور را بر اساس تغییر اقلیم مدیریت 
کنیم. پیشنهاد جدی ما این اســت که کشور قبول بکند که 

تغییر اقلیم وجود دارد.

۹-آیاکمیتبارشهادراینسالآبی،ضرورتتغییراتی
درنظاممدیریتمنابعآبکشورایجادمیکند؟

ما یک ویژگی بارش کشورمان را باید بگوییم و آن این است 
که ما یک ســال از خشکسالی در کشور شکایت می کنیم و 
یک ســال هم که باران می آید سیل می آید و رگبار همه جا 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 112



را می گیرد. چون ماهیت بارش های کشــور این گونه است. 
ما در منطقه خشــک و نیمه خشک زندگی می کنیم. حاال که 
تغییــر اقلیم آمده یعنی ما باران زیاد نداریم و بارش هایی که 
در کشور ما می بارد بارش های معمولی و متداول و متوسط 
نیست. شدید و به شکل رگبار است. در اکثر نقاط این کشور 
50 و 60 درصــد بارش در 10 درصــد از روزهای بارش 
می بارد یعنی بارش خیلی شــدید اســت. مثاًل در بندرلنگه 
یک سال 200 میلی متر باران باریده بود آن هم فقط در یک 
روز. کمیت بارش های ســال 98 و 97 نشان داد که در این 
کشور همیشه پدیده های فرین یعنی بارش های شدید وجود 
خواهد داشــت یعنی ما بارش مالیم در این کشور نخواهیم 
داشت و بارش ها شدید خواهد بود و باید مدیریت منابع آبی 

کشور اصالح شود.
همان  طور که عرض کردم این پیشنهاد اصلی ما بوده است. 
در واقــع مدیریــت از حالت میانگیــن و از حالت تکیه بر 
میانگین باید خارج شــود و این مدیریت باید بر مخاطرات 
و پدیده های فرین متکی شود. پدیده های فرین هم اینگونه 
اســت که در یک سال نیست یک دفعه 20 سال یا 30 سال 
خبری نیســت اما یک دفعه اتفاق می افتد. این به این معنی 
اســت ما باید برنامه ریزی بلندمدت برای منابع آبی داشــته 
باشیم. منظور از بلندمدت این است که کشور باید ببیند که 
در 50 سال آینده ممکن است 20 سالش را خشکسالی داشته 
باشیم اما ممکن است دو سال آنقدر باران ببارد که مثاًل سالی 
500 میلی متر یا 1000 میلی متر ببارد. زمانی که برنامه ریزی 
درازمدت داشته باشــیم می توانیم آب آن دو سالی که باران 
زیاد می بارد را نگه داریم برای ســال هایی که ممکن است 
باران نبارد. یعنی مدیریت شود و تمام آب های نزولی ذخیره 
شود. مثاًل در همان ســال 98 پیش بینی می کردند که حدود 
100 میلیارد مترمکعب آب آمده ولی 50 میلیارد متر مکعب 
آن رفته به دریا و اقیانوس و فقط خســارتش برای ما باقی 
ماند. اگر ما برنامه ریزی بلندمدت بکنیم آن موقع برای مهار 
کردن و ذخیره کردن آب های اضافی در ســال های پرباران 
برنامه تنظیم می کنیم و آب را نگه می داریم. منظور از برنامه 
بلندمدت این است که ما باید برای سال 2100 برنامه ریزی 
بکنیم کما اینکه همه ی کشــورهای جهان دارند این کار را 

انجام می دهند و این خیلی مهم است.

هواشناسی سازمان برای ۱۰-درسآموختههایسیالب
کشورچیست؟

اول اینکه به فرایند پیش بینــی خیلی باید توجه کنیم. یعنی 

پیش بینــی االن به عنوان یک صنعت و علم دقیقی هســت 
یعنی هر کشــوری هر جامعه ای هر علمی باید آینده اش را 
پیش بینی کند. برای پیش بینی ما باید قوی باشیم و برای این 
باید از نظر عمل از نظر دانش تجهیزات و امکانات توســعه 
پیدا کنیم، نیروهــای متخصص تربیت کنیم، چون االن قرن 
بیســت و یکم قرنی است که هرکسی که از آینده اطالعات 

دقیق تری داشته باشد موفق تر است.
دومین مسئله پذیرش شرایط تغییر اقلیم است، باید مردم و 

مدیران بپذیرند که تغییر اقلیم وجود دارد.
سومین مسئله این است که پدیده های فرین زیاد می شود و 
مدیریت کشور باید بر اساس همان پدیده های فرین باشه نه 

بر اساس میانگین ها و متوسط ها.
چهارمین نکته این اســت که برنامه ریزی بلندمدت داشــته 
باشــیم چون مســائل اقلیمی را با بیست ســال و ده سال 

نمی شود برنامه ریزی کرد. منظور من برنامه ریزی بلندمدت 
پنجاه ســاله و صدساله است، عرض کردم بیشتر کشورها تا 

سال 2100 دارند برنامه ریزی می کنند.
نکته پنجم توجه به ویژگی های جغرافیایی کشــور اســت. 
کشــور ما از جهــت ویژگی های جغرافیایــی خیلی متنوع 
 the land of است. در زبان انگلیســی به ایران می گویند
diversity یعنی سرزمین تنوع ها، از نظر نژاد، از نظر دین، 
از نظــر مذهب، از نظر توپوگرافــی، واقعاً همه چیز در این 

کشور فراوان است. باید این را در نظر بگیریم.
نکته بســیار مهم و ششــم اصالح اساســنامه سازمان های 
متولی اســت. االن کارهای موازی زیاد هست، وزارت نیرو 
و سازمان هواشناســی کارهای موازی انجام می دهند، خب 
باید اساســنامه  ی این ها اصالح شــود و مأموریت هرکدام 
مشــخص باشد. ســازمان ها باید به کمک هم باشند، نه در 

موازی یکدیگر.

رگبارهای شدید سیستان و 
بلوچستان چند سال پیش طی 

بارش های شدیدی به وجود آمد و 
این چیزها را پدیده فرین می گوئیم. 

وقتی که تغییر اقلیم رخ می دهد 
پدیده های فرین زیاد می شود
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نکته هفتم که ما یاد گرفتیم این اســت که باید یک مدیریت 
یکپارچه برای مدیریت باران و آب ایجاد شــود. خیلی فکر 
کردیم که شــاید بتوان با ارتقای جایگاه سازمان هواشناسی 
و یا ادغام چند ســازمان این هدف انجام شود. اما در نهایت 
دیدیم که عملی نیست و هزینه های کشور را باال می برد. در 
نهایت تصمیم گرفتیم که یک مرکز مجازی مدیریت یکپارچه 
تعریف شــود. پیشنهاد ما این اســت که یک پورتال جامع 
مدیریت هوا و آب ایجاد شود، یک سایت مجازی که سازمان 
هواشناســی و وزارت نیرو در آنجا باشند و همه تولیدات و 
محصوالتشان را آنجا بارگذاری کنند. کاربران هم عضو آنجا 
باشــند و موارد مورد نیاز خودشــان را از آنجا بگیرند. ما به 
درگاه جامع مدیریت آب و هوا خیلی تاکید داریم. مدیریت 

این پورتال به صورت شورایی انجام شود.
درس هشتم که ما یاد گرفتیم، این بود که سازمان هوا شناسی 
باید به عنوان یک سازمان خودکفا عمل کند یعنی خودش، 
تولیــد محصول کند. این نکتــه را باید عرض کنم که االن، 
ســازمان هواشناسی داده های هواشناسی را با پول در اختیار 
کاربران می گذارد. البته این از مصوبات مجلس اســت اما ما 
معتقدیم که داده های هواشناســی در همه  ی جا دنیا مجانی 
اســت و در ایران هم باید مجانی باشد. ســازمان می تواند 
با تولید محصوالت ثانویه درآمد کســب کند. مثاًل سازمان 
می توانند محصوالتی را تولید کند، و در نقاط مختلف کشور 
آن ها را بفروشد، آن هایی که نیاز دارند آن را بخرند و از آن 
محصوالت در بهتر شدن کشاورزیشان، و ساختن خانه شان 
استفاده کنند. این هم پولی برای سازمان می شود و هم مردم 
می توانند از اطالعاِت بهتر و دقیق تر استفاده کنند. یا اینکه هر 
سازمانی یا نهادی که از داده های هواشناسی استفاده می کند 
باید تاییدیه صحت و دقت داده ها را از ســازمان بگیرد، نه 

اینکه داده بخرد.
 

۱۱-چهاصالحاتیدرســازمانهواشناسیوتعاملآن
باســایردســتگاههابرایارتقایکیفیتعملکردیآن

ضروریاست؟
بنده اساسنامه  ی ســازمان و وزارت نیرو را مطالعه کردم. در 
بیشــتر این ها، زمینه  ی فعالیت این ها شفاف نیست، و بعضی 
وقت ها این شفاف نبودن باعث موازی کاری می شود. بایستی 
این ســازمان ها و نهادها وظایف خودشان را دوباره بررسی 
کنند. و در واقع یک مقام باالتر مانند هیأت دولت باید این ها 
را بررسی، و تصحیح کند و بگوید این سازمان فقط وظیفه اش 
این اســت. االن بیشتر مشکل ما این اســت که هر سازمان 

وظایف خودش را یک جور تعریف می کند و موقعی هم که 
مشــکلی پیش می آید، هیچکس مشکل را گردن نمی گیرد و 
می گوید دیگری گناهکار است. دلیل همه ی این ها به خاطر 
مشــخص نبودن چارت سازمانی و اساســنامه  ی مأموریت 
سازمان ها است که این بازنگری هم در سازمان هواشناسی و 

هم در سازمان های دیگر باید عملی شود.
 

 کالم آخر؟
ببینید ماهیت بارش های کشــور ما هیــچ موقع به صورت 
مالیم یا متوسط نیست، یا یک ســالی اصاًل باران نمی بارد 
و یک ســالی هم که می بارد به صورت رگبار اســت. نکته 
بعدی این اســت که تغییر اقلیم رخ داده و تغییر اقلیم باعث 
شده است که این ماهیت اقلیم بی نظم تر هم بشود. یعنی آن 
پدیده هــای فرین که می بینید یک ســال باران نمی بارد ولی 
یک روز به اندازه  ی یک ســال باران می بارد، این تکرارش 
بیشتر خواهد شد. ما سیالب های شدیدتری خواهیم داشت، 
رگبارهای شدیدتری خواهیم داشت، باید تمام سازمان ها و 
متولیان خودشــان را آماده نگه دارند. اگر شهردار شیراز یا 
مســئوالن شیراز این شناخت را از ماهیت بارش های منطقه 
داشتند، خسارت های شــدید رخ نمی داد این به خاطر این 
است که آگاهی کافی از جغرافیای کشور نداشتند. مسئوالن 
و مدیران باید از جغرافیای منطقه خودشان به صورت دقیق 
آگاهی داشــته باشند یعنی کسانی مسئولیت را بگیرند که از 

این مسئله آگاهی دارند.
جغرافیای کشور بسیار مهم است و باید به آن توجه بکنیم. 
همه چیز به تغییر اقلیم برمی گردد. باید قبول کنیم که در کشور 
تغییر اقلیم رخ داده و باید این مســئله را در تمام برنامه های 
کوتاه و بلندمدت منظور کنیم. مردم هم باید بدانند که اقلیم 
و هوا گرم شده و ســبک زندگی شان را عوض کنند. دیگر 
گذشته نیست که ما بخواهیم شــکالت و بیسکویت را در 
جعبه های چوبی زیبا بخریم. این یعنی از بین بردن جنگل ها. 
باید این را در نظر بگیریم که جنگل نباید از بین برود. سبک 
زندگی مان را باید عوض کنیم وبه اندازه نیاز، منابع محیط را 
مصرف کنیم. سازمان ها و نهادها نیز از نظر وظایف و کارها 
باید مأموریت هایشان شفاف شــود طوری که موازی کاری 
در کشــور رخ ندهد و این را هم دوبــاره تکرار می کنم که 
باید مدیریت میانگین محور کشــور مخصوصاً در منابع آب 
تغییر کند و به ســمت مدیریت مخاطره محور برود. یعنی 
بایــد مخاطرات را در در نظر بگیریم و برنامه های بلندمدت 

تعریف کنیم.
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کارگروه  عنوان  کارگروهی تحت   ضرورت تشکیل 
»مدیریت ریسک و بیمه« چیست؟

ببینید یکی از معضالتی که همه ی کشورها و جوامع بعد از 
سوانح طبیعی با آن روبه رو هستند بحث خسارات اقتصادی 
است. سوانح طبیعی چه به لحاظ وسعت منطقه درگیری چه 
از بابت حجم خســارات اقتصادی و چه از جهت اقدامات 
و ملزوماتی که برای بازســازی آن خسارات وجود دارد از 
ابعادی برخوردار است که معموالً از توان اقتصادی دولت  ها 

خصوصًا در کشورهای در حال توسعه خارج است.
بر خالف سوانحی مانند آتش سوزی، انفجار، تصادف و… 
که بخش کوچکی از جامعه درگیر آن می شــوند، خسارات 
در قســمت خاصی از کشــور متمرکز اســت و مؤسسات 
توانایی جبران این خســارات را دارند اما در سوانح طبیعی 
مانند سیل و زلزله حجم زیادی از انرژی ها از طبیعت خارج 
می شــوند )اعم از آب باران، انرژی زلزله و…(، وســعت 

مکانی باالتری درگیر می شــود و حجم خســارات بسیار 
زیادی در فاصلــه زمانی کمی اتفاق می افتــد. لذا معموالً 
کشــورهای کمتر توســعه یافته با اتکا به منابع عمومی مثل 
بودجه های دولتی تالش می کنند این خســارات را جبران 
کنند زیرا ســازمان ها و مؤسســات خصوصی و کوچک تر 
امــکان پرداخت و جبران همه  ی این خســارات را ندارند؛ 
حتی اگر مردم نیز به این بازســازی کمک کنند بازهم این 
بازسازی زمان بسیار زیادی خواهد برد و یک بخش زیادی 

از جامعه به سختی می توانند به حالت عادی بازگردند.
همان طور که می بینیم در ســوانح بــزرگ بخش زیادی از 
مردم تا ماه ها و حتی ســال ها نمی توانند به شــرایط قبل از 
ســانحه بازگردند چرا که منتظر هســتند کــه تحت عنوان 
کمک هــای خیریــه ای و بالعوض به آن ها کمک شــود. 
این در صورتی اســت که اگر بیمه بــه عنوان یک صنعت 
خصوصی به درســتی وارد پوشش خسارات سوانح طبیعی 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
چهاردهمیـنمصاحبهدرایـنپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطات،بـادکترمحمدرضاذوالفقاریاسـت.ایشـانرئیسکارگـروهمدیریت
ریسـکوبیمـههیـأتویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـتودرایـنمصاحبـهبـه
مشـکالتصنعـتبیمـهدرپوشـشسـوانحطبیعـیونقصانهـاینگاهریسـکمحور
نظامهـایاجرایـیکشـوروتأثیـروتأثـرآنبـرسـیالبهای۹۷و۹۸پرداختهاسـت:

 رئیس کارگروه مدیریت ریسک و بیمه:

صنعت بیمه زیرساخت های فنی، حرفه ای
و نیروی متخصص در اختیار ندارد

صنعت بیمه هیچ نقشی در برگرداندن جامعه به وضعیت 
قبل و کاهش آسیب ها نداشته است
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می شــد ضمن اینکه کرامت انسانی مردم آسیب دیده حفظ 
می شــد و کسی به صورت صدقه و عاریه ای به آنان کمک 
نمی کرد، راحت می توانســتند از شرکت های بیمه اموالی را 
که از دســت داده اند مطالبه کنند و شرکت های بیمه نیز با 
تمهیدات حقوقی و مالی کــه از قبل پیش بینی کرده بودند 
می توانستند از پس این خســارات بربیایند. هم دولت این 
بین کاره ای نبود و باری بر دوشش نبود زیرا مردم خودشان 
را بیمه کرده بودند و خود شــرکت های بیمه نیز طبیعتًا اگر 
درست عمل می کردند و بنیادهای اقتصادیشان را درست بنا 
کرده بودند متضرر نمی شدند چرا که از طریق منابع مالی که 
از قبل پیش بینی کرده بودند خسارات را پرداخت می کردند 

بدون اینکه دچار ورشکستگی شوند.
در اصل بیمه را می شود یکی از عوامل و اقدامات پیشگیرانه 
و اقدامی در جهت مدیریت ریســک در خصوص سوانح 
طبیعی دانســت. به درســتی این موضوع به عنوان یکی از 
موضوعات مهــم مقابله با آثار ســیالب 98 در این پروژه 
گنجانده شــده بود و شــاید اولین باری بود که به صورت 
سیســتماتیک به عنوان عامل دخیل در مدیریت ریســک 
سوانح به بیمه اشاره شده بود و جایگاه درستش را در یک 

کارگروه جداگانه پیدا کرده بود.
به اعتقاد من الزام وجود چنین کارگروهی کاماًل مشــخص 
است و خود دولت هم شــاید به این باور رسیده است که 
در خصوص ســوانح طبیعی چاره ای ندارد جز اینکه اهرم 
و ابزارهای بیمه ای را مدیریت کند تا بتوانند هم خســارات 
ســیالب را مدیریت کنند هم بار مالی خود دولت کاســته 

شــود. در کشورهای توسعه یافته معموالً مسئولیت دولت ها 
در ســوانح طبیعی در بخش امور زودگذر ســانحه است؛ 
مانند امور امدادی و مدیریت بحران که برای مردم ســرپناه 
و خــوراک تأمین کند و برای آن ها بیمارســتان و امکانات 
درمانی تدارک ببیند ولی اینکه کســی خانه یا کارش را از 
دست داده ارتباطی به دولت ندارد زیرا باید خودش را بیمه 
می کرده اســت و دولت در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد 
زیرا معتقد اســت که اگر یک نفر صاحب یک ســرمایه ای 
اســت این سرمایه باید آنقدر برای او ارزشمند باشد که در 

زمان درست آن را بیمه کند.
 

 در کارگروه شما به چه حوزه هایی بیشتر پرداخته 
شده و از چه تخصص هایی بهره گرفتید؟

اگر صنعت بیمه در خصوص ســوانح طبیعی در کشور ما 
صنعت توسعه یافته ای می بود، بخش زیادی از تخصص هایی 
که این مطالعه نیاز داشت از دل متخصصین بیمه این سوانح 
بیرون می آمد. اما متأسفانه در این خصوص صنعت بیمه ما 
خیلی عقب افتاده اســت. شرکت های بیمه کشور ما در این 
زمینه وارد نشــدند. علت آن می تواند این باشد که همیشه 
دولت خســارات اقتصادی را پرداخت می کرده لذا لزومی 
بر فعالیت شــرکت های بیمه در زمان سوانح طبیعی وجود 
نداشته است. پس به همین علت صنعت بیمه در این زمینه 
نتوانســت از لحاظ نیروهای متخصص مــا را تأمین کند. 
دوســتانی که توانمندی هایشان و تجربه کاریشان وارد این 
مطالعه شد بیشــتر از زمینه مهندسی بودند. به طور خاص 
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منظور بنده مهندســی عمران و ســوانح طبیعی است که با 
مفاهیم مدیریت ریسک آشنایی داشتند. البته حرفه ی اصلی 
خود بنده مدل ســازی ســوانح طبیعی برای صنعت بیمه و 
مشاوره برای این صنعت است. دیگر دوستانی که ما توانستیم 
از آن ها کمک بگیریم نیز بیشــتر در ایــن زمینه ها فعالیت 
داشتند. بیشتر نگاه ما این بود که اگر قرار باشد صنعت بیمه 
به صورت هوشــمندانه به بخش مدیریت سوانح طبیعی و 
جبران خســارات وارد شــود با چه نقصان ها و مسائلی در 
این زمینه روبه رو اســت. تمرکز ما بر مشــکالت مرتبط با 
زیرساخت حقوقی کشــور و همچنین سیاست گذاری های 
درون صنعــت بیمــه خصوصًا بیمه مرکــزی تحت عنوان 
تعرفه های بیمه، توانگری و ظرفیت شرکت های بیمه برای 

ورود به مدیریت سوانح طبیعی و… بوده است.
ما سعی کردیم با متخصصینی که از آن ها کمک گرفتیم بگوییم 
که اگر صنعت بیمه می خواست به صورت هوشمندانه وارد 
شود چه چیزهایی نیاز داشت. مثاًل ما مسائل مرتبط با تربیت 
دانشــگاهی نیروهای متخصــص، نرم افزارهای تخصصی 
مدیریت ریسک، رشته های دانشگاهی مرتبط با این مسئله، 
داده های اطالعاتی و… را بررســی کردیم. به عبارت دیگر 
ما به صورت منطقی صنعت بیمه را آسیب شناسی کردیم که 
چرا اصاًل صنعت بیمه نتوانســته در مدیریت این بحران و 
جبران این خسارات وارد شود و اگر می خواست ورود پیدا 
کند به چه فاکتورهایی نیاز داشــته است. البته الزم به ذکر 
است که نتایجی که ما به دست آوردیم یک مقدار به مذاق 
صنعت بیمه خوش نیامد زیرا این طور برداشــت شد که ما 
در مجمــوع توان صنعت بیمه کم بینی می کنیم ولی واقعیت 
این اســت که ما با این نگاه جلو رفتیم که اگر صنعت بیمه 
بخواهد وارد مدیریت خســارات ناشــی از سوانحی مانند 

سیالب شود به چه چیزهایی نیاز دارد.
مــا این قضیه را هم از بیرون صنعــت بیمه و هم از درون 
صنعت بیمه بررســی کردیم. یعنی ابتدا بررســی کردیم که 
صنعت بیمــه از درون به چه مقوله هــای و تخصص ها و 
اطالعاتی نیاز دارد و از بیرون صنعت بیمه نیز بررسی کردیم 
که چه قوانین حمایتی باید برای این صنعت وضع شود، چه 
مهندسینی و چگونه باید برای این امر تربیت شوند، سیستم 
استاندارد ســاختمان ها چگونه باید باشد، سیستم اقتصادی 
و بانکداری کشــور چگونه بایــد به این صنعت کمک کند 
و…. در واقع ما این مسئله را طوری بررسی کردیم که اگر 
ریاســت محترم جمهور می خواهند دستوری برای ارتقای 
وضعیت کشور در مقابله با سوانح طبیعی بدهد، باید ریشه 

را در کجــا ببینند. یعنی در خود صنعت بیمه مشــکل کجا 
اســت و در ایضًا در خارج از صنعت بیمه که همان قوانین 
و مقررات و نظام اجرایی و آموزشــی کشور است مشکل 
از کجا نشــأت می گیرد. در نهایت نیز ســعی کردیم در هر 

مبحث توصیه هایی را نیز مطرح کنیم.

در  شما  مطالعات  و  پژوهش  یافته های  مهم ترین   
خصوص سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است، 

چیست؟
۱-کیفیتقوانینمربوطبهبیمهدرمقابلســیالبدر

ایرانچگونهاست؟
ما در صنعــت بیمه قوانینی مخصوص به حادثه ســیالب 
نداریم چرا که خاص ســیالب بیمه ای نداریم. سیالب در 
کنار ســوانح دیگر مانند آتش ســوزی پوشش بیمه ای داده 

می شــود و می توان گفت که تقریبًا هیــچ مطلبی مرتبط با 
این حادثه در صنعت بیمه وجود نداشت چه از لحاظ اینکه 
بتوانند ریســک بیمه ای مرتبط با سیالب را تحلیل کنند چه 
از این لحاظ که خاص این حادثه قوانینی داشــته باشــند. 
اگر بخواهم کلی تر بگویم می توانم بگویم که اصاًل صنعت 
بیمه آنچنان ریســک های پوشش داده شده برای سیالب را 

نداشته است.
 

کشور  بیمه  صنعت  در  طبیعی  حوادث  کاًل  یعنی   
نادیده گرفته شده یا فقط خاصه سیالب قوانینی وجود 

ندارد؟
شاید بهتر باشد این طور بگوییم که در کشور ما تا چند دهه 
گذشته نگاه به سوانح طبیعی چه در بیمه چه قوانین ملی چه 
در مدیریت بحران و کاًل ارگان هایی که به نوعی با ســوانح 
طبیعی دســت و پنجه نرم می کردند بیشتر زلزله محور بوده 

تمرکز ما بر مشکالت مرتبط با 
زیرساخت حقوقی کشور و همچنین 
سیاست گذاری های درون صنعت 
بیمه خصوصاً بیمه مرکزی تحت 

عنوان تعرفه های بیمه، توانگری و 
ظرفیت شرکت های بیمه برای ورود به 
مدیریت سوانح طبیعی و... بوده است
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اســت. البته این امر بی علت نیست زیرا حداقل در 5 دهه 
گذشته بیشتر آسیب ها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ 
انسانی به سبب زلزله وارد شده است و هر جا هم ما سعی 
کردیم در بحث مدیریت بحران مثالی را وارد کنیم بیشــتر 
مثال زلزله بوده اســت. یعنی مصداق پیش بینی و تعاریف 
مرتبط با مسائل پیشــگیرانه مرتبط با زلزله بوده است زیرا 
تا به االن بســیار زیاد با آن روبه رو بوده ایم. تا کنون به طور 
متوسط هر 10 ســال یک مرتبه یک زلزله بزرگی را تجربه 
کرده ایم که طبیعتًا آن زلزله نظر همه را جلب کرده اســت 
و یک محور اصلی تلقی می شــده است. لذا مسائل مرتبط 
با مدیریت بحران اگر هم وجود داشــته باشند درباره زلزله 
هســتند زیرا ما اصاًل در کشور سیالب را به صورت مکرر 

تجربه نکرده ایم.
پس در وهله اول اگر قوانین و تمهیداتی نیز وجود داشــته 
باشــد مرتبط با زلزله بوده اســت، دوم اینکه اصاًل صنعت 
بیمه ما در بخش ســوانح طبیعی رشد آنچنانی نداشته است 
چه برســد به اینکه قوانین و مقررات خاصی مرتبط با این 
سوانح و علی الخصوص سیالب داشته باشد. در واقع در اثر 
مطالعاتی که توسط یک سری از متخصصین و همکاران ما 
انجام شده یک ســری تعیین نرخ ها برای جبران خسارات 
وارد به یک ســری ساختمان ها در نظر گرفته شده است اما 

برای سیالب همین هم وجود ندارد.

۲-صنعتبیمهکشــوردرزمینهبیمهسیالبدارایچه
ضعفهاوقوتهاییاست؟

همان طور که در سواالت قبلی نیز بیان کردم، صنعت بیمه از 
درون ضعف هایی دارد. به عبارت دیگر یکی از ضعف های 
اصلی که صنعت بیمه ما در خصوص ســوانح طبیعی دارد 
این است که توانمندی قیمت  گذاری ریسک محور را ندارد. 
به این معنی که بتواند ارزیابی کند که مثاًل ســاختمان الف 
در برابر ســاختمان ب چه آســیب پذیری هایی دارد و چه 
قیمتــی باید برای جبران خســارات وارده به آن ها تعریف 
شود. نه این فرهنگ در صنعت بیمه جاافتاده که هنگام بیمه 
یک ساختمان آســیب پذیری آن را ارزیابی کنند و نه حتی 

توانمندی ابزاری و دانش آن را دارند.
طبیعتــًا مبحثی کــه اینجا به میان می آید بحث یک ســری 
رقابت های ناســالم اســت که جهت اخذ سهم بیشتری از 
بازار بین شــرکت های مختلف بیمه ی دولتی و خصوصی 
صــورت می گیــرد. این امر باعث می شــود کــه حتی در 
قسمت هایی که صنعت بیمه وارد بحث سوانح طبیعی شده 
است عماًل هوشمندانه نباشــد. زیرا دانش ریسک محور و 
تعیین خسارات احتمالی در صنعت بیمه وجود نداشته و هر 
جایی هم که وارد شــده، ورودش ورود پایدار و توانگری 
نیست. به عبارت دیگر می خواهم این طور بگویم که صنعت 
بیمه با ساختار فعلی همین پوششی که داده بود را توانست 
مدیریت کند )شاید 1 درصد از کل خساراتی که در کشور 
اتفاق افتاد را بیمه توانست جبران کند( اما اگر بیشتر از این 
مقدار را بیمه کرده بود ورشکست می شد زیرا این بیمه گری 

نه بر مبنای اصول بازار که بر اساس رقابت ناسالم بود.
به عبارت دیگر با این ساختار بیمه ای، دانشی و فنّی که در 
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سازمان های بیمه ای در کشور وجود دارد، ورود این صنعت 
به پوشــش بیمه ســوانح در کشــور نه تنها مفیدی نیست 
بلکه خطرناک است زیرا نه تنها از پس پرداخت خسارات 
برنخواهد آمد بلکه خود این صنعت نیز ورشکست خواهد 
شد. علت این امر این است که صنعت بیمه زیرساخت های 
فنــی و حرفه ای، نیروی متخصــص، ابزارهای نوین را در 
اختیار ندارد و به همین دلیل نگاه ریســک محور به سوانح 

طبیعی ندارد.
نکته دیگری که می خواهم عرض کنم این اســت که شاید 
بتوان گفت یک نوع خمودگی بر صنعت بیمه کشور غالب 
اســت به این معنی که عماًل چه شــرکت های خصوصی و 
دولتی کفایت می کنند به این مقدار محدود که صرفًا تعدادی 
انســان یا خودرو را بیمه کنند و حق بیمــه اش را بگیرند. 
در واقع به دلیل عدم دانش کافی و دیگر مشــکالت، خود 
صنعت بیمه تمایل ندارد پوشــش بیمه ایش را گسترده کنند 
و ریسک های بزرگ تری را بپذیرند. لذا ما در توصیه هایمان 
به این ســمت رفتیم که برای پوشش بیمه ای سوانح طبیعی 
صنعت بیمه را رها کرده و یک مجموعه مجزا تحت عنوان 
صندوق های مخصوص ســوانح طبیعی را راه اندازی کنیم. 
این امر مختص به کشــور ما یا کشورهای در حال توسعه 
نیست بلکه در بسیاری کشــورهای دیگر نیز چنین چیزی 
وجود دارد که در کنار صنعت بیمه یک سری صندوق های 
حوادث طبیعی برای پوشــش خسارات این سوانح در نظر 

گرفته شده است.

۳-جایگاهمدیریتریســکدرتوســعهسکونتگاهها،
زیرســاختهاوسایراقداماتتوســعهایدرمعرض

سیالبچیست؟
در فرایند مدیریت ریسک یکی از مفاهیمی که خیلی جدی 
به آن پرداخته می شود این است که ما در ساخت شهرک های 
جدید و توســعه های جدیدی که در مناطق مختلف انجام 
می دهیم یکی از اهرم ها یا روش های مدیریت ریســک این 
است که تا می شــود از وقوع سوانح پیشــگیری شود. در 
واقع باید ساخت وســازها را جــوری مدیریت کنیم که از 
منابع خطــر دوری کنیم. برای زلزله این قضیه کمتر ممکن 
اســت اما این قضیه برای سیالب خیلی ساده تر امکان پذیر 
است. اگر ما سازه هایمان را به دور از توصیه های مدیریت 
ریسک سیالب بسازیم عماًل در حریم آب ها و رودخانه ها 
ساخت وســاز خواهیم داشــت و از قضا بخش زیادی از 
خسارت هایی که به مردم عادی و صنایع وارد شد به همین 

علت بود.
در واقع ما در نقاطی بــه حریم طبیعت تجاوز کرده بودیم 
و این مسئله سبب مشکالت بســیاری شد. پس عماًل اگر 
نگاه مدیریت ریسک در ســیالب حاکم بود یکی از اولین 
اقدامات الزم این بود که از ساخت وساز در حریم منابع آبی 
یا دیگر مناطق پرخطر سیالب پرهیز کنیم. در حقیقت یکی 
از درس آموخته ها این است که اگر در فرایند ساخت وسازها 
نقشــه های پهنای خطر ســیالب در نظر گرفته شــده بود، 
اگــر مدیریت اجرایی و مقررات ملــی ما این نظارت را بر 
ساخت وسازها داشــتند )همه این ها جز اقدامات مدیریت 
ریســک اســت( مردم با این حجم از خســارت روبه رو 
نمی شدند. این اقدامات مستلزم است که ما از قبل مطالعات 
الزم را داشته باشیم. وقتی ما در کشور نقشه های پهنه بندی 
ســیالب را نداریم و نمی دانیم در کدام نقاط کشور احتمال 

وقوع ســیالب وجود دارد بالطبع نمی توانیم شــهرداری را 
محدود کنیم که در یک نقطه ســاختمان بسازد یا نسازد. در 
نهایت یک زنجیره از نقصان ها به وجود می آید و در نهایت 
مردم عادی خودشان تصمیم می گیرند که کجا ساخت وساز 
انجام دهند و نهایتًا با این حجم از خسارت مواجه می شویم.

پس می توان گفت که تجربه سیالب نشان داد که بخش هایی 
که در جهــت شناســایی و ارزیابی ریســک ها باید فعال 
می بودند کار خود را به طور صحیح انجام ندادند. حاال چه 
در بحث پهنه بندی ســیالب، به دست آوردن مناطق تحت 
خطر، ایجــاد مقررات ملی که از ساخت وســاز در مناطق 
خطرناک ممانعت کند، بحث های مرتبط به ساخت وســاز 
ایمن در مناطقی که ممکن اســت تحت تأثیر سیالب قرار 
بگیرند، بحث پوشــش گیاهی در بخش کشــاورزی و…. 
متأســفانه جایگاه مجموعه ای از اقداماتــی که می تواند در 
کاهش ســیالب با نگاه مدیریت ریسک انجام بگیرد، خالی 

اگر در فرایند ساخت وسازها 
نقشه های پهنای خطر سیالب در 
نظر گرفته شده بود، اگر مدیریت 

اجرایی و مقررات ملی ما این 
نظارت را بر ساخت وسازها داشتند 

مردم با این حجم از خسارت 
روبه رو نمی شدند
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است. نه تنها خالی اســت بلکه متولی مشخصی نیز ندارد. 
مثاًل در بحث پهنه بندی سیالب ما نتوانستیم متولی خاصی 
پیدا کنیم. وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان مدیریت 
بحران هرکدام می گفتند وظیفه  ی ماست اما ما نتوانستیم در 

این مجموعه ها متولی خاصی برای این امر پیدا کنیم.

۴-ضعفهایمدیریتریســکوبیمهدرجریانسیل
چگونهبربروزخســاراتوبازگشــتسیلزدگانبه

جریانعادیزندگیاثرگذاشتهاست؟
این سوال خیلی ساده اســت. تقریبًا نبوده. یعنی عماًل اگر 
صنعت بیمه ای برای پوشــش سوانح وجود داشت و مردم 
بیمه خریده بودند و بعد از سانحه می توانستند از شرکت بیمه 
خســارات خود را دریافت کنند، طبیعتًا برگشت زندگی به 
حالت عادی خیلی زودتر صورت می گرفت چرا که دریافت 
پول از شــرکت های بیمه و پیرو آن ساخت وسازهایشــان 
بدون نیــاز به کمک هــای دولتی و کمک هــای خیریه ای 
می توانســت صورت بگیرد ولی تقریبًا چنین بیمه ای وجود 
نداشت. قبل تر هم گفتم که از کل خسارات وارد شده فقط 
یک درصد آن توســط بیمه جبران شده پس می شود گفت 
که اصاًل وجود نداشــته اســت. الزم به ذکر است که این 
اطالعــات را از خود صنعت بیمه گرفتیم و از گمانه زنی به 
دست نیامده است. گذشته از این ها باید اشاره کنم که یک 
ســری از ساختمان هایی که بیمه خســارت آن را پرداخت 
کــرده متعلق به مردم نبوده و مرتبــط با پروژه های صنعتی 
بوده که بیمه شده بودند. پس می توان گفت که صنعت بیمه 

تقریبًا هیچ نقشــی در برگرداندن جامعه به وضعیت قبل و 
کاهش بار آسیب بر مردم نداشت.

 
۵-وضعیتبیمهزیرساختهاییکهدرمعرضسیالب

قرارگرفتهاند،چگونهاست؟
زیرســاخت ها پوشــش بیمه ای خیلی کمی در این سانحه 
داشتند و عماًل همه ی این ها به همان عدد کمی که پوشش 
بیمه ای در کشور وجود دارد برمی گردد. شاید بتوان این طور 
گفت که این مســئله نه جــز دغدغه های صنعت بیمه بوده 
و نه توانمندی آن را داشــته که بخواهــد وارد بیمه کردن 
زیرســاخت ها شود. البته به جز بعضی پروژه ها که به لحاظ 
شرایط خاصشــان )مانند نیروگاه ها یا پاالیشگاه ها( مجبور 
هســتند که بیمه داشــته باشــند )گرچه در این حادثه این 
زیرســاخت ها آســیب خیلی خاصی ندیدند( به طور کلی 
زیرســاخت های عمومی مثل پل ها، راه و جاده ها و… که 
متعلق به دولت هســتند بیمه نمی شوند. معموالً مسئولیت 
اینگونه زیرســاخت ها را خود دولــت می پذیرد و آن ها را 

بازسازی می کند.
پس شاید بتوان گفت که اصاًل این باب در کشور باز نبوده 
که زیرســاخت های عمومی بیمه شوند زیرا دولت خودش 
خسارات این زیرســاخت ها را می پردازد و دیگر نیازی به 
خرید بیمه برای این زیرساخت ها نیست. همه ی دالیلی که 
قسمتی از آن را در این مصاحبه بیان کردم و در گزارشمان 
نیز از آن ها صحبت کردیم و بیان کردیم که چرا صنعت بیمه 
نتوانســته در کشور ما در بخش سوانح طبیعی شکوفا شود 
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را می توان به نقصان های موجود در بیمه ی زیرساخت ها نیز 
تعمیم داد.

۶-کیفیــتتعاملهمهدســتگاههایذیربطدرمقوله
سیالبباصنعتمدیریتریسکوبیمه،چهنقصانهایی
داشــتهوچگونهبربروزخساراتسیالباثرگذاربوده

است؟
خود این سوال کمی صحیح نیست زیرا سبب و علت بروز 
خسارات اصاًل چیز دیگری بوده است. اما می توان اینگونه 
گفت که این سوال مرتبط است به عوامل بیرون از صنعت 
بیمه، که در اختیار این صنعت نیست اما این صنعت به آن 
نیاز دارد تا بتواند به صورت هوشمندانه وارد بیمه سوانح 
طبیعی شــود. در اغلب کشــورها ارگان های ممیزی برای 
تعیین اســتانداردهای ساخت وساز وجود دارد که شرایط 
ساخت وساز استاندارد را تعیین و تأیید می کند لذا شرکت 
بیمــه دیگر نیازی به محک زدن آن ســاختمان ندارد. اما 
در کشــور ما این طور نیست. ســاختمان های ساخته شده 
در کشــور ما هنگامی کــه می خواهند بیمه شــوند برای 
شــرکت های بیمه به دلیل بی شناســنامه بودن برای بیمه 
ناشــناس هستند. شرکت بیمه از کجا باید بداند که شرایط 
این ساختمان چیست؟ اســتانداردها چقدر در آن رعایت 
شــده اســت؟ متأســفانه صنعت بیمه نیز این توانایی را 
ندارد که وقت بگذارد و آن زیرســاخت یا ساختمان را از 
ابتــدا ارزیابی کرده و آن را تعییــن قیمت کند. به عبارت 
دیگر یکی از نقصان هایی که در خصوص عدم گســترش 
پوشــش های بیمه ای ســوانح وجود دارد مربوط به خود 
صنعت بیمه نیســت بلکه متعلق بــه بیرون از این صنعت 
و بیــش از هر چیز دیگری به علت افسارگســیخته بودن 

صنعت ساخت وساز کشور است.
صنعت ساخت وســاز در کشور کاماًل بدون شناسنامه بدون 
ممیــزی و بدون کنترل کیفیت اســت. و مــا انتظار داریم 
شــرکت بیمه با یک بازدید تشخیص دهد که ساختمان ما 
وضعیتش چیست در صورتی که ممکن است هزاران اتفاق 
در آن رخ داده باشــد که هیچ کس نظارتی بر آن انجام نداده 
اســت. به عبارت دیگر اگر صنعت بیمه بخواهد به صورت 
درست و هوشمندانه وارد بیمه ساختمان ها و زیرساخت ها 
شــود باید در کنار این صنعت یک سیستم ممیزی درست 
تدارک دیده شــود که امکان ارزیابی درست کنترل کیفیت 
ساختمان ها را داشته باشــد؛ تا بیمه بتواند میزان استاندارد 
بودن ساختمان ها را بداند و بر این اساس از یک ساختمان با 

سطح استاندارد بیشتر برای بیمه کردنش پول کمتری بگیرد 
و بالعکــس. به عبارتی مجموع نظام فنی اجرایی کشــور، 
مجموع سیســتم های نظارتی کشور، سیستم نظام مهندسی، 
مجموعه های ممیزی و کنترل کیفیت در کشور کار خود را 
به درســتی انجام نمی دهند و با توجه به اینکه خود صنعت 
بیمه نیز تخصصی برای شناسایی ریسک ها ندارد حتی اگر 
بخواهد وارد پوشش خســارات سوانح طبیعی شود با یک 
سری سازه های مبهم و بدون شناسنامه روبه رو است. آنچه 
که صنعت بیمه و مدیریت ریســک بــه عنوان ابزار جانبی 
برای شــناخت بیشتر ریسک ها و ســاختمان ها نیاز داشتند 
که باید توســط مجموعه های فنی کشور تأمین شود، تأمین 

نشده است.
 

۷-نسبتنظامفنیواجراییکشوربامدیریتریسک

وصنعتبیمه،چهتأثیریبرمدیریتسیالبوتشدید
خساراتباقیگذاشتهاست؟

ما اگر بخواهیم مجموعه فاکتورهای مدیریت ریسک را یک 
تقسیم بندی کلی بکنیم، وقتی من ادعا می کنم که مجموعه ای 
سرمایه ها را دارم مدیریت ریسک می کنم باید چند اقدام را 
انجام دهم که بگویــم در این جهت دارم مدیریت می کنم. 
اولین قدم شناســایی ریسک ها است. من باید بدانم ابنیه ای 
که من می خواهم مدیریت ریسکشــان را انجام دهم دارای 
چه وضعیت آسیب پذیری هستند. طبیعتًا متناسب با سانحه 
طبیعی یک ساختمان نسبت به سیل یک جور آسیب پذیری 
دارد و نســبت به زلزله یک جور دیگر. ممکن اســت یک 
ساختمان که در برابر ســیالب خیلی مقاوم است در برابر 
زلزله آسیب پذیر باشد و بالعکس. پس عماًل ما باید بتوانیم 
آســیب پذیری یک بنا را متناســب با خطــری که آن بنا را 

تهدید می کند ارزیابی کنیم.

ساختمان های ساخته شده در 
کشور ما هنگامی که می خواهند 

بیمه شوند برای شرکت های بیمه 
به دلیل بی شناسنامه بودن برای 

بیمه ناشناس هستند
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برای ارزیابی آســیب پذیری باید آن ساختمان و کیفیتش و 
خطرهایی که آن ســاختمان را تهدید می کند بشناسم. یک 
نقشــه جامع پهنه بندی سیالب توسط نهادهای متولی منابع 
آب ماننــد وزارت نیرو یا وزارت کشــاورزی باید تدوین 
شود تا بتوانیم ابتدا خطرها را بشناسیم. بعد از اینکه متوجه 
شدیم چه خطرهایی یک منطقه را تهدید باید ساختمان هایی 
بسازیم که در برابر آن خطر مقاوم باشد. متولی چنین امری 
وزارت مســکن، ســازمان برنامه بودجه، نظام فنی اجرایی 
کشــور و… اســت. این ها باید وارد شوند و مقررات ملی 
را برای ساخت وســاز ســازه هایی یک منطقه متناســب با 

خطرهایی که آن منطقه را تهدید می کند اعمال کنند.
در قدم بعدی و پس از اعمال مقررات و ساختن یک سازه 
باید اطالعات آن سازه در اختیار شرکت بیمه ای قرار بگیرد 
که می خواهــد آن بنا را بیمه کند. البته یک ســری قوانین 
طبیعتًا وجود دارد که برای ســاختن سازه ها اعمال می شود 
اما اوالً در بســیاری موارد این قوانین بر اساس نگاه ریسک 
محور نیســت و دومًا این قوانین فقط به ســاخت آن سازه 
محدود می شود و مبنای دقیق استاندارسازی برای شناسایی 
ســازه وجود ندارد. لذا اغلب ســاختمان های ساخته شده 
در کشــور برای ما ناشناس هســتند و ما نمی دانیم که چه 
کیفیت ساخت وسازی دارند و چه خطرهایی آن ها را تهدید 

می کنند.

۸-اصالحاتیکهبایددرصنعتمدیریتریسکوبیمه
کشوردرزمینهسیالبصورتگیرد،چیست؟

اصالحاتی کــه ما در حوزه ی مدیریت و کاهش ریســک 
سوانح طبیعی پیشنهاد دادیم به این شرح است:

• تغییر نگرش سازمان ها و دســتگاه های اجرایی مرتبط با 
سوانح طبیعی از تفکر و فرایند های مدیریت بحران-محور 

به فرایند های مدیریت ریسک-محور و پیشگیرانه.
• اصالح اساســی در صنعت ساخت وســاز کشور و نظام 

کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی.
• اعمــال اصالحات جدی در ســاختار و نقش ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان کشــور به عنوان متولی طرح، 
اجرا و نظارت بر فرایند ساخت وســاز شهری به نحوی که 
بُعــد عملکرد نظارت حاکمیتی ســازمان از بُعد بنگاه داری 

اقتصادی آن برای مهندسان جدا گردد.
• تعریــف جایگاه ســازمانی مدیر ریســک در مناصب و 
چارت سازمانی دستگاه ها و سازمان های متولی سرمایه های 
کشور اعم از مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری، صنعتی 
و زیرســاخت های کشور و اعطای مســئولیت و اختیارات 

قانونی در صیانت و مدیریت ریسک های مترتب.
• در نظر گرفتن ســایر مخاطرات طبیعی همچون ســیل و 
طوفــان در طرح های توســعه در کنار خطر زلزله توســط 

سازمان ها و شرکت های متولی توسعه شهری و روستایی.
• ارزیابی فوری و جامع وضعیت فعلی سکونتگاه های کشور 
از منظر تاب آوری در برابر ســیالب جهت اتخاذ تمهیدات 

الزم جهت پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوانح مشابه.
• حذف و بازسازی بافت های فرسوده در شهرها و روستاها 

با توجه منابع خطر از جمله سیالب.
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• تهیه طرح اطلس انواع مخاطرات طبیعی کشور نظیر زلزله 
نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در مقیاس های ملی 
و منطقه ای و با رویکرد کمی و احتماالتی و تهیه نقشه های 
پهنه بندی خطر با ریزنمایی کافی و برای دوره های بازگشت 

مختلف.
• ایجاد پایگاه داده مکان-محور از تمامی مناطق شــهری، 
روســتایی، صنعتی، بازرگانی، و زیرســاخت های عمرانی 
کشــور به صورت یکپارچه زیر نظر شورای عالی معماری 

و شهرسازی.
• اســتفاده از مکانیــزم بیمه و اجباری کــردن بیمه کیفیت 
ســاخت، جهت ارتقای کیفیت ساخت وســاز و مقاومت 

ساختمان ها در برابر سوانح طبیعی.
• تربیــت نیروی انســانی متخصص مدیریت ریســک و 
ارزیابی ریســک ســوانح طبیعی برای فعال شــدن فرایند 
پیاده ســازی مدیریت ریسک )به خصوص ریسک سوانح 
طبیعی و ریسک ســازمانی( در وزارتخانه ها و سازمان های 

دست اندرکار مدیریت بحران.
همچنین اصالحات پیشــنهادی ما برای صنعت بیمه به این 

شرح است:
• اصالحات قانونی ســاختار صنعت بیمه کشور و در رأس 
آن بیمه مرکزی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه نظارتی 
خود بر فعالیت شرکت های بیمه و کاهش و حذف فعالیت 

بیمه گری شرکت بیمه مرکزی.
• توسعه سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی )از 
جمله سیالب( جهت بهره برداری در حرفه بیمه گری سوانح 

طبیعی و ایجاد بازار بیمه ریسک-محور و توانگر.
• تأســیس و طراحی فنی صندوق بیمه همگانی ســوانح 
طبیعی و اجرایی نمودن آن. قانون موجود مصوب سال 98 
به علت طوالنی شدن فرایند تصویب آن )حدود 18 سال( 
نیاز به اصالح اساســی منطبق بر قوانین باال دســتی نظام و 

علم روز بیمه دارد.
• طراحی و تدوین قوانین حمایتی اقشــار آســیب پذیر و 
در جهت توســعه مدیریت ریســک و بیمــه به نحوی که 
ســبب تغییر نگرش دولت از جایــگاه مدیریت بحران به 

سرمایه گذاری در مدیریت ریسک باشد.
• جمــع آوری نظام مند و به کارگیــری اطالعات مربوط به 
دارایی های در معرض تهدید ســوانح طبیعی شامل توزیع 
مکانی محیط مصنوع و گونه شناســی ابنیه قالب بانک های 

اطالعاتی مکان-محور.
• ارتقــای جایگاه افراد و ارگان هــای نظارتی / ممیزی در 

اعمال نظارت و احراز اســتانداردهای فنی و شناسنامه دار 
کردن ســاختمان ها و تأسیســات زیرســاختی و مبتنی بر 
ضمانت های حرفه ای به عنوان ابــزاری در خدمت فرایند 

ارزیابی ریسک در صنعت بیمه.
• ایجاد و گســترش حرفه ارزیابی و مدل ســازی ریسک 
در صنعت بیمه کشــور با هدف گســترش فناوری و ارائه 

خدمات بیمه ریسک محور.
• تربیت نیروی انســانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و 
آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح طبیعی 

در بیمه.

  کالم آخر؟
متأسفانه صنعت بیمه کشــور ما توانایی نگاه ریسک محور 
بر ریسک هایی که می خواهد آن ها را بیمه کند ندارد و این 

نقصان تا حدی به درون صنعت بیمه برمی گردد از این لحاظ 
که این صنعت نیروی انســانی متخصــص و نرم افزارهای 
تخصصی این امر را ندارد و بخشــی از آن هم به خارج از 
صنعت بیمه مربوط می شود که نظام فنی اجرایی کشور باید 
کمک این صنعت می کرده تا این دانش را به دســت بیاورد. 
مادامــی که ما نتوانیم این تکه های پازل را به درســتی کنار 
هم بگذاریم ورود صنعت بیمه در این سوانح می تواند کار 
خطرناکی باشد چرا که می تواند پوشش هایی را انجام دهد 
که هنگام جبران خســارت وارد شده بر این پوشش ها کم 
بیاورد و هم خود صنعت دچار ورشکستگی می شود و هم 
بخش قابل توجهی از مردم نتوانند خســارت های خود را 
دریافــت کنند. لذا فکر می کنم که یکی از ملزومات صنعت 
بیمه در ســوانح طبیعی شناسایی ریســک ها و مدل سازی 

خسارات ناشی از سیالب و زلزله است.

طراحی و تدوین قوانین حمایتی 
اقشار آسیب پذیر و در جهت توسعه 
مدیریت ریسک و بیمه به نحوی که 
سبب تغییر نگرش دولت از جایگاه 

مدیریت بحران به سرمایه گذاری در 
مدیریت ریسک باشد
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 به عنوان اولین سوال، در خصوص فلسفه و لزوم 
به  و  رئیس جمهور  دستور  به  کارگروه ها  این  تشکیل 
اقتصاد و  طور مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه 

تأمین مالی را توضیح دهید.
از همان روزهای آغازین ســال 1398 تعــداد قابل توجهی 
از استان های کشــورمان درگیر سیل شدند و این اتفاق تلخ 
عالوه بر اینکه تلفات جانی بر جای گذاشت، خسارات مالی 
سنگینی نیز به کشــور وارد کرد. از ابتدای فروردین تاکنون 
بسیاری از دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مختلف 
با همکاری مردم درگیر رفع مشکالت ناشی از سیل بوده اند. 
همچنین کارگروه هــای مختلف به بررســی ابعاد مختلف 
خســارات ناشی از سیل پرداخته اند. با توجه به رویکردهای 
مختلف موجود و نبود وحدت رویه در برآورد خســارت از 
یک ســوی و مشخص نبودن سازوکار تأمین مالی خسارات 
وارده و ایجاد تاب آوری اقتصادی و مالی از ســوی دیگر از 
مهم ترین دالیل ایجاد کارگروه اقتصاد بوده است. بر این مبنا 

الزم بود که چهارچوبی برای برآورد خســارات در حوادث 
مشــابه و همچنین شیوه ها و سازوکارهای تأمین مالی احصا 
و ارائه شــود که این مهم ها در کارگروه اقتصاد و تأمین مالی 

مدنظر قرار گرفت.
 

 به طور مشخص، در کارگروه »اقتصاد و بودجه« از 
چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی 

بیشتر پرداخته شد؟
در کارگروه اقتصاد بیشــتر از تخصص هــای اقتصاد، مالیه 
عمومی، بیمه، برنامه ریزی و متخصصان حوزه بودجه ریزی 

استفاده شد.
 

 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در 
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

مهم ترین یافته های ایــن کارگروه را می توان به صورت زیر 
برشمرد:

روابـطعمومـیدانشـگاهتهران:یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولهبهدانشـگاه
تهـراندرسـالهایاخیـر،مأموریـتتشـکیلهیـأتویژهگـزارشملیسـیالبهای
۹۸-۹۷اسـتکـهپـسازحـدودیکسـالفعالیت،بـاارائهسـهگـزارشکالن،۱۵

گـزارشکارگروههـاوبیـشاز۷۰گـزارشموضوعـیبـهکارخودپایـانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
پانزدهمیـنمصاحبـهدرایـنپرونـده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بـادکتروحیـدماجداسـت.ایشـاندبیرکارگـروهاقتصـادوبودجه
هیـأتویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـتودرایـنمصاحبـهبـهمشـکالتنظـام
بودجهریزیکشـوروپیامدهایسـیالبهای۹۷و۹۸براقتصادکشـورپرداختهاسـت:

 دبیر کارگروه اقتصاد و بودجه: 

نبود سازوکار روشن و مشخص از تصمیم گیری در خصوص 
اولویت و فوریت مسائل، باعث انباشت مشکالت در 

حوزه های مختلف شده است
منابع احتیاطی برای پوشش زیان و خسارات ناشی از وقوع حوادث 

غیرمترقبه در ابعاد قابل توجه دیده نشده است
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1. نبود روش شناسی علمی و مورد قبول دستگاه های اجرایی 
و مؤسسات علمی در برآورد خسارت.

2. نبود روش نظام مند بودجه ریزی و تأمین مالی برای مواجه 
به حوادث مشابه.

3. توســعه و بکارگیری مدل های برآورد خسارت بالفاصله 
بعد از وقوع و مدل برآورد هزینه های الزم برای بازسازی و 

بازتوانی بعد از حادثه.
4. ارائــه راهکارها و روش هــای بودجه ریزی و تأمین مالی 

حوادث و سوانح طبیعی.
 

 با توجه به یافته های پژوهش و بررسی های شما در 
این کارگروه، پاسخ کارگروه به سواالت رئیس جمهور 

که به شرح زیر است، چیست؟
۱-بودجهریزیامورمربوطبهمدیریتسیالبدرسالیان

گذشتهچگونهبودهاست؟
بودجه ریــزی در ایران برای حــوادث غیرمترقبه به صورت 
متمرکز صورت می گیرد و بودجه ریزی مجزایی برای هر یک 
از حوادث انجام نمی شود و لذا بررسی بودجه ریزی مربوط به 
مدیریت سیالب نیازمند بررسی سرفصل کالن بودجه ریزی 

مربوط به حوادث غیرمترقبه است.
نظام بودجه ریزی مشتمل بر تهیه و تصویب بودجه، اجرای 
بودجه و نظارت بر آن اســت. بررسی های انجام شده نشان 
می دهد اگرچه بودجه مربوط به حوادث غیرمترقبه در حوزه 
اجرا و نظارت نیز با مشکالتی مواجه است با این حال چالش 
اصلی در حوزه ی بودجه مربوط به این سرفصل، به نحوه ی 
تهیه و تنظیم بودجه و عدم تأمین مشــخص و شفاف منابع 

مالی برای آن باز می گردد.
بودجه ریزی مربوط به حوادث غیرمترقبه ذیل ســه سازوکار 
ردیف هــای بودجه ای، تبصره های بودجــه و عملیات مالی 
خارجی از ســند بودجه انجام می پذیرد. با این حال کیفیت 
وصول و تخصیص منابع مالی در صورتی که بودجه مربوطه 
ذیل ردیف های بودجه ای تعریف شــده باشــد نســبت به 
تبصره های بودجه یا عملیات خارج از بودجه باالتر اســت. 
به عالوه به دلیل آنکه ذیل ردیف های بودجه دستگاه متولی، 
برنامــه و فعالیت مربوطــه می تواند به صورت شــفاف و 
سنجش پذیر بر اساس خروجی های مدنظر از اجرای فعالیت 
مشخص شود، اختصاص بودجه ذیل این ردیف ها از کیفیت 

باالتری نیز برخوردار است.
با این حال طی ســال های گذشته، اختصاص بودجه به امور 
مربوط به حوادث غیرمترقبه عمدتاً ذیل تبصره های بودجه و 

بدون تعریف روشن و مشخص از محل تأمین منابع مربوطه 
بوده است. بر اســاس احکام قانونی، ابتدا در ماده 10 قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه داده شد 
برای پیش گیری، بازســازی و نوسازی ناشی از مجموعه ای 
از حوادث غیرمترقبه معادل یــک درصد از بودجه عمومی 
هر ســال از محل افزایش تنخواه گردان موضوع ماده 1 این 
قانــون تأمین و هزینه نماید و این مصارف را تا پایان ســال 
از محــل صرفه جویی در اعتبارات عمومی یا اصالح بودجه 

ساالنه تسویه خواهد شد.
در ســال 1387 ذیل ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحــران، منابع دیگری برای جبران خســارت دیده شــد به 
طوری که به دولت اجازه داده شد معادل 1.2 درصد از بودجه 
عمومــی را از محل افزایش تنخواه گــردان خزانه تأمین کند 
تا به صورت اعتبارات خارج از شــمول با پیشنهاد شورای 

عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد. در سال 1394 و ذیل 
تصویب قانون الحاق در سال 1394 با تصویب قانون الحاق 
برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ذیل بند 
»م« ماده ی 28 اعتبارات در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون 
تنظیم 1 و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به 

ترتیب به 2 و 3 درصد افزایش یافت.
از این رو با اصالح در نظر گرفته شده در بند مذکور مجموع 
منابــع در اختیار برای هزینه کرد در انواع حوادث غیرمترقبه، 
5 درصد منابع بودجه در نظر گرفته شــد. و بر این اســاس، 
ساالنه بخشــی از 5 درصد مصارف مذکور ذیل تبصره های 
بودجه ساالنه به امور مختلف اختصاص پیدا می کند. بررسی 
الیحه بودجه ســال 1398 نشــان می دهد از سقف 5 درصد 
مذکــور حدود 0.5 درصد برای ذیل فعالیت های مختلف در 

نظر گرفته شده است.
از این رو اگرچــه 5 درصد از بودجــه عمومی به مدیریت 

اگرچه بودجه مربوط به حوادث 
غیرمترقبه در حوزه اجرا و نظارت نیز 
با مشکالتی مواجه است با این حال 

چالش اصلی در حوزه ی بودجه مربوط 
به این سرفصل، به نحوه ی تهیه و 

تنظیم بودجه و عدم تأمین مشخص و 
شفاف منابع مالی برای آن باز می گردد
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حوادث غیرمترقبه اعم از پیش گیری، نوســازی و بازسازی 
اختصاص داده شــده است که رقم نسبتاً قابل توجهی است 
با این حال، به دلیل آنکه منابع مالی مشخص و تعیین شده ای 
نــدارد و اعتبارات مدنظر بــرای جبران خســارت باید از 
صرفه جویی در ســایر ردیف های هزینه ای تأمین مالی شود، 
میزان تأمیــن اعتبار تابعی از انعطاف در ســایر ردیف های 
بودجه ای است. این شکل از تأمین مالی در واقع انعکاسی از 
عدم اولویت یا اولویت داشتن پایین امور مربوط به مدیریت 
حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در نظام بودجه ریزی کشور 
است. نبود اولویت در خصوص هزینه کرد برای امور مربوط 
به حوادث غیرمترقبه اعم از پیش گیری، نوسازی یا بازسازی 
در حالی اســت که کشــور به دلیل موقعیــت جغرافیایی و 
همچنین نحوه ی توسعه صورت گرفته طی سال های گذشته، 

در معرض آسیب های ناشی از حوادث غیرمترقبه است.
به عالوه و علی رغم آنکــه بودجه دولت در ایران همواره با 
کسری منابع مواجه بوده است، منابع احتیاطی برای پوشش 
زیان و خســارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه در ابعاد 
قابل توجه دیده نشده است و همین امر باعث شده است در 
مواجهه با چنین وقایعــی به دلیل نبود منابع کافی بودجه ای 
و چســبندگی در هزینه هــای دولت، تأمیــن مالی از طریق 
ســازوکارهای خارج از بودجه اعم از صندوق توسعه ملی 
یا شــبکه بانکی صورت پذیرد. در حالی  که یکی از وظایف 
صندوق های ثروت ملی در دنیا، ایفای نقش ثبات ســاز برای 
بودجه دولت است، عملکرد نامناسب حساب ذخیره ی ارزی 
باعث شد تا در شکل گیری صندوق توسعه ملی، ذیل تبصره 

اول از مصارف تعیین شــده در بند )خ( اساسنامه، هر گونه 
برداشــت دولت از این صندوق ممنوع شــود و لذا ارتباط 
دولت با صندوق توسعه ملی ذیل سازوکار ناشفاف و با عدم 
قطعیت همراه شد و همین امر تأمین منابع مالی بودجه ای را 

با دشواری مواجه کرده است.
لذا به نظر می رســد طی سال های گذشــته، بودجه مربوط 
به حــوادث غیرمترقبه و مدیریت ســیالب عمدتاً از طریق 
تبصره های بودجه با عدم قطعیت در میزان هزینه کرد و عدم 
تعریف ضربه گیر مالی برای مواجهه با خسارات و زیان های 

بزرگ و قابل توجه بوده است.
همچنین ســازوکار نظارتی روشن و مشخصی در خصوص 
نحوه ی هزینه کرد و اثربخشی استفاده از منابع عمومی بودجه 
موجود نیست. طی سال های اخیر نقش نظارتی سازمان برنامه 
و بودجــه به دلیل کاهش کمیت و کیفیت توان کارشناســی 
آن تضعیف شــده و لذا در نبود سازوکار نظارتی از نحوه ی 
هزینه کرد ســالمت و کارایی استفاده از منابع عمومی کاهش 
پیدا کرده است. استفاده از زیرساخت های اطالعاتی و ایجاد 
شــفافیت در خصوص ذی نفعان منابع مالی بودجه ای، ارائه 
تصویری شــفاف از خسارات و تأمین مالی آن ها می تواند از 
طریق ارتقای نقش نظارت مردمی کارایی و سالمت استفاده 

از منابع عمومی را افزایش دهد.

۲-نظامبودجهریزیومقداربودجهدســتگاههایمتولی
درزمینهمدیریتسیالب،چگونهبرسیالبوخسارات

ناشیازآنتأثیرگذاردهاست؟
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بررسی ارتباط بین نظام بودجه ریزی، دستگاه های متولی در 
زمینه مدیریت سیالب و همچنین خسارات ناشی از آن نیازمند 
تفکیک دو گروه از دســتگاه های اجرایی است. دستگاه هایی 
که کارکرد اصلی و مأموریت آن ها مقابله و مواجهه با حوادث 
غیرمترقبه از جمله ســیل است و دستگاه هایی که مأموریت 
و شــرح وظایف آن ها مســتقیم در جهت مدیریت حوادث 
غیرمترقبه تعریف نشــده است با این حال بخشی از فعالیت 
آن هــا می تواند در مدیریت و اثرپذیری کشــور از حوادث 

غیرمترقبه مؤثر باشد.
دستگاه های اجرایی گروه اول ذیل سند بودجه ریزی کشور را 
می توان، سازمان مدیریت بحران، هالل احمر و صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی طبقه بندی کرد. این دستگاه ها مأموریت 
مســتقیم در خصوص برنامه ریــزی در خصوص مواجهه و 
مدیریت حوادث غیرمترقبه دارند. گروه دوم، دســتگاه هایی 
مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت علوم 
تحقیقــات و فناوری و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی هستند که نقش آن ها می تواند ذیل برنامه ریزی برای 

پیش گیری و همچنین مدیریت خسارات طبقه بندی شود.
در خصوص دســتگاه های گــروه اول، ســازمان مدیریت 
بحران و هالل احمر دارای ردیف بودجه مســتقل هستند که 
ذیل این ردیــف بودجه برنامه ها و فعالیت های آن ها تعریف 
شــده است. ســازمان مدیریت بحران که ذیل وزارت کشور 
تعریف می شود، دارای ردیف بودجه برای دو برنامه راهبری 
حوادث غیرمترقبه و برنامه پژوهش های کاربردی اســت که 
برنامه راهبری از سه فعالیت سازما ن دهی و هماهنگی آمادگی 
و مقابلــه با حــوادث غیرمترقبه، ســازما ن دهی و هماهنگی 
بازتوانی و بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه 
و سازما ن دهی و هماهنگی پیش بینی و پیش گیری از حوادث 
غیرمترقبه و برنامه پژوهش های کاربردی از یک فعالیت انجام 
پژوهش های کاربردی تشــکیل شده است. در الیحه بودجه 
سال 1398 مجموع منابع اختصاص داده شده به این سازمان 
ذیل دو برنامه و چهار فعالیت یاد شــده 12.55 میلیارد تومان 
بوده است که قاعدتاً این میزان منابع، صرفه هزینه های ستادی 
سازمان مدیریت بحران شده و لذا منابعی برای جبران خسارت 
ناشی از وقوع سیل و سایر حوادث غیرمترقبه یا برنامه ریزی 
در ابعاد گسترده و ملی برای پیش گیری و افزایش تاب آوری 
اقتصادی دیده نشده است. به عالوه فعالیت های تعریف شده 
برای این ســازمان خوش تعریف و شفاف نیست و از این رو 
الزم اســت که در تعریف برنامه های این ســازمان به منظور 

شکل دهی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بازنگری شود.

بودجه جمعیت هالل احمر ذیل ردیف های بودجه از شــش 
برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح، برنامه ارائه خدمات 
امداد و نجات به آســیب دیدگان حوادث و ســوانح، برنامه 
ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب دیدگان، برنامه ارائه 
خدمات بهداشــتی و درمانی به زائران، برنامه ارائه خدمات 
توانبخشــی به نیازمنــدان و برنامه پژوهش هــای کاربردی 
تشکیل شده اســت. مجموع منابع در نظر گرفته شده برای 
برنامه های یاد شده برای سازمان هالل احمر در الیحه بودجه 
ســال 1398، حدود 1.51 هزار میلیارد تومان است که از این 
میزان 520 میلیارد تومان به برنامه آمادگی مقابله با حوادث و 
سوانح، 354 میلیارد تومان به برنامه ارائه خدمات حمایتی و 
درمانی به آسیب دیدگان و 477 میلیارد تومان به برنامه ارائه 
خدمات درمانی و حمایتی به آسیب دیدگان در الیحه در نظر 

گرفته شده است.

ذیل این ســه برنامه اصلی فعالیت های مختلفی تعریف شده 
اســت که بر اساس سنجه های در نظر گرفته شده برای آن ها 
می توان تخمینی از تناســب بین منابع در نظر گرفته شده با 
شــدت وقوع حوادث غیرمترقبه به دست آورد. برنامه ارائه 
خدمات حمایتی و درمانی به آســیب دیــدگاه از 5 فعالیت 
اصلی ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان، تأمین پوشاک، 
تأمین خوراک، تأمین سایر اقالم و ملزومات و تأمین سرپناه 
موقت تشکیل شده اســت. ذیل فعالیت های یاد شده برنامه 
تأمین سایر اقالم و ملزومات بیشترین حجم از منابع به میزان 
125 میلیــارد تومان را به خود اختصاص داده اســت که بر 
اساس سنجه تعریف شده این میزان از منابع برای 455365 
نفر در نظر گرفته شــده است. به عالوه بودجه در نظر گرفته 
شــده برای تأمین سرپناه موقت برای حدود 24471 خانوار، 
تأمین خوراک برای 168713 نفر، تأمین پوشــاک 96862 و 
ارائه خدمات درمانی به 72458 نفر بوده اســت. برنامه ارائه 

در نبود سازوکار نظارتی از 
نحوه ی هزینه کرد سالمت 
و کارایی استفاده از منابع 

عمومی کاهش پیدا کرده است
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خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان از یک فعالیت با نام 
مشابه با برنامه تشــکیل شده است که میزان کمی سنجه در 

نظر گرفته شده برای این فعالیت 468781 هزار نفر است.
همان  طور که از میزان منابع در نظر گرفته شده برای سازمان 
هالل احمر و همچنین ســنجه های کمی تعریف شده برای 
آن مشخص است، ابعاد منابع مالی با بحران هایی با اندازه ی 
محدود و کوچک تناسب دارد و در صورتی که مشابه با سیل 
ســال  جاری، ابعاد وقوع حادثه بزرگ باشد و شامل چندین 
اســتان یا شهر متوسط به باال شود، منابع مالی در نظر گرفته 
شــده کافی نخواهد بود. به عالوه این میــزان از منابع برای 
ارائه خدمات ذیل تمامی حوادث غیرمترقبه طی ســال مالی 
است و با توجه به آسیب پذیری کشور و تعدد وقوع حوادث 
غیرمترقبه میزان ارائه خدمات با توجه به محدودیت در منابع 

در نظر گرفته شده محدود خواهد بود.
با توجه به رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین 
فعالیت این ســازمان بر اســاس خروجی های مشــخص 
متناسب با وقوع بحران، بودجه این سازمان می تواند در هر 
ســال متناسب با برآوردی از سناریو های واقع بینانه یا نسبتًا 
بدبینانه از وقوع حوادث غیرمترقبه تنظیم شده و در صورت 
وقوع بحران متناســب با شدت و گستردگی به این سازمان 

تخصیص داده شود.
در خصــوص صنــدوق بیمه محصوالت کشــاورزی، این 
صندوق علی رغم نقش مهم آن در جبران خســارات به دلیل 
آنکه ردیف بودجه مشخص ندارد بودجه آن ذیل تبصره های 
بودجه و از منابع بند 10 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 

1380 و بند 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تأمین 
می شــود. طی سال های اخیر اگرچه ذیل تبصره بودجه منابع 
اختصاص داده شده به این ســازمان 100 درصد تخصیص 
یافته تلقی شــده با این حال به دلیل آنکه میزان تعهدات این 
صندوق مازاد بر منابع در نظر گرفته شده است، این صندوق 
با زیان انباشــته مواجه اســت و لذا از توان کافی مالی برای 

ایفای تعهدات بیمه ای برخوردار نیست.
در خصوص دســتگاه های گروه دوم، بخشی از وظایف این 
دســتگا ه ها ناظر بر مدیریت پیش از بحران اســت. استقرار 
سامانه های پایش وضعیت آب و هوایی، استخراج نقشه های 
نقاط آســیب پذیر، قاعده ی گذاری در خصوص چگونگی 
ایجاد زیرســاخت ، انجام پژوهش های کاربردی متناسب با 
مأموریت دســتگاه اجرایی و در جهت جلوگیری یا کاهش 
هزینه های ناشی از وقوع سیالب از جمله این موارد است. با 
این حال در تعریف برنامه ها و فعالیت دســتگاه های اجرایی 
این شفافیت و جهت دهی دیده نشده است و همین امر باعث 
می شــود تا اولویت فعالیت های مرتبط با حوادث غیرطبیعی 
باال نباشد. در خصوص این گروه از فعالیت ها الزم است که 
ذیل سند بودجه تعریف مشخص و روشنی برای انجام این 
گروه از فعالیت ها دیده شــود و بدون افزایش اعتبار صرفاً از 
طریق بازتخصیص منابع و اعتبارات در دسترس، جهت دهی 
بخشی از فعالیت های دســتگاه ها متناسب با برنامه ریزی در 

خصوص مواجهه با سیالب باشد.

۳-مدلبرآوردخســاراتناشــیازسیالبدرکشور
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چیستودربردارندهچهنقصانهاییاست؟
در ایران روش استانداردی به عنوان چهارچوب پذیرفته شده 
برای ارزیابی خســارت به کار نمی رود. ســازمان مدیریت 
بحران دستورالعمل مشخصی را برای اعالم خسارت و تهیه 
گزارش حوادث غیر مترقبه تهیه کرده اســت که چهارچوبی 
برای گزارش خسارات به تفکیک بخش های مختلف را ارائه 
می کند. با این حال، گزارش نویســی در بخش های مختلف 
لزوماً بر مبنای این دســتورالعمل نیســت. بــه این ترتیب 
پراکندگی و عدم گزارش دهی در یک چهارچوب مشخص 
و پذیرفته شــده همگانی نخستین و اساسی ترین مشکل در 

ارزیابی آثار بحران در ایران است.
در ایــن فضا هرچند ممکن اســت گزارش هــای تیم های 
ارزیابی در اســتان های مختلف از تشریح و تفصیل بسیاری 
برخورداری باشد، عدم پایبندی به یک چهارچوب دقیق که 
خروجی های مشخصی را در ســطوح تعیین شده ای تولید 
می کند عماًل امکان تجمیع و تحلیل داده ها در ســطح کشور 

را محدود می کند.
به عالوه، دســتورالعمل ارائه شــده در ســازمان بحران با 
دســتورالعمل جامع و مطلوبی که امکان برآورد خســارات 
اقتصاد کالن و توســعه انسانی را فراهم کند فاصله دارد. در 
دستورالعمل سازمان مدیریت بحران، برآورد آثار بحران فقط 
به تفکیک سه گروه کلی ساختمان ها، تأسیسات و کشاورزی 
انجام می شــود و شــامل دیگر بخش ها نمی شــود. این در 
حالیست که یک ارزیابی جامع باید تمامی بخش های مختلف 
اقتصادی و نیز اجتماعی شامل صنعت و بازرگانی، آموزش، 
سالمت و بهداشــت، محیط زیست، ارتباطات، حمل و نقل، 

نیروی کار، توریسم و… را پوشش دهد.
عالوه بر این یک چهارچوب استاندارد از ارزیابی خسارت 
شامل بررســی آثار اقتصاد کالن نیز می شــود. برآورد آثار 
اقتصاد کالن و توسعه انسانی نیازمند وجود یک دستورالعمل 
مشــخص، دقیق و جامع اســت که تمامی گروه های متولی 
متعهد به ارائه گزارش در آن قالب باشند. در غیر این صورت، 
نیازهای بازســازی و ترمیم در این دســتورالعمل شناسایی 
نمی شــود و به ایــن ترتیب امکان ارائه اســتراتژی ترمیم و 

بازسازی وجود ندارد.
ارزیابی آثار کالن ناشــی از وقوع سیل، نیازمند تهیه محتوای 
اطالعاتی مناســب توســط بخش های مختلف برای بخش 
برآورد کالن اقتصادی اســت. این محتوای اطالعاتی شامل 
تغییر در صادرات و واردات در هر بخش و تغییر در درآمدها 

و دارایی های مشمول پرداخت مالیات می شود.

همچنین، یکی از اساسی ترین کمبودها در گزارش های تهیه 
شده در ایران در مقایسه با دستورالعمل های موجود در سطح 
بین المللی عدم توجه به مفهوم زیان اســت. زیان و خسارت 
دو عنصر اصلی در ارزیابی آثار بالیای طبیعی است. یکی از 
چهارچوب های متعارف که در آن این تمایز مشــخص شده 
اســت و به عالوه چهارچوبی روشن به منظور ارزیابی زیان 
و خســارت است دستورالعمل PDNA  است. بر مبنای این 
دستورالعمل، زیان و خسارت را به شرح زیر تعریف می کند: 
خســارت مجموعه خرابی های رخ داده در مناطق سیل زده 
اســت که دارایی های فیزیکی را تحت تأثیر قرار داده است. 
خســارت در هنگام وقوع ســیل یا بالفاصله پس از آن رخ 
می دهد و با واحدهای فیزیکی اندازه گیری می شــود. زیان یا 
تغییر در جریان های اقتصادی تغییــر در تمامی جریان های 
اقتصادی اســت که در اثر تخریب دارایی های فیزیکی و زیر 

ســاخت ها و یا اختالل در دسترســی به کاال و خدمات به 
وقوع می پیوندد. از این رو زیــان ناظر بر جریان درآمدی از 
دست رفته ناشــی از اختالل ایجاد شده در عملکرد منابع و 

دارایی های در معرض سیل است.
در گزارش هایی که در کشور در خصوص آثار ناشی از وقوع 
سیل تهیه شده اســت زیان یا تغییر در جریان های اقتصادی 
بخش های مختلف گزارش نمی شــود. اهمیت گزارش زیان 
در اولویت بندی در خصوص طراحی برنامه بازسازی است. 
در واقع یکی از مالک های اصلی در اولویت بندی نســبت به 
تخصیص منابع مالی یا تمرکز منابع کشور برای بازسازی زیان 
از دست رفته است و از این رو می تواند در جهت دهی صحیح 

نسبت به تخصیص منابع مالی نقش مهمی داشته باشد.
به عالوه در گزارش های تهیه شده الزم است تفکیک مناسبی 
بین هزینه های بخش عمومی و خصوصی صورت گیرد. این 
در حالی اســت که در برخی از گزارش های تهیه شــده در 

ارزیابی آثار کالن ناشی از وقوع 
سیل، نیازمند تهیه محتوای 
اطالعاتی مناسب توسط 

بخش های مختلف برای بخش 
برآورد کالن اقتصادی است
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کشور میان تخریب های بخش خصوصی و عمومی تفاوتی 
قائل نشــده است و به این ترتیب ســهم مستقیم دولت در 

خسارات برآورد شده مشخص نیست.
تجربــه PDNA تا کنــون در بیش از 40 کشــور جهان اجرا 
شــده است. همانگونه که پیش تر نیز اشاره شد در این شیوه 
دولت تقاضا کننده و نهادهای دولتی اجرا کننده اصلی فرایند 
ارزیابی هســتند. با توجه به وجود چهارچوب استاندارد و 
متعارف برای ارزیابی ذیل ایــن روش می توان از تجربیات 
نهادهای بین المللی یا کشورهایی که این چهارچوب را پیاده 

کرده اند استفاده کرد.
نهادهــای بین المللی نظیر ســازمان ملل متحد تنهــا با ارائه 
خدمــات مالی و تکنیکی از اجرای فراینــد ارزیابی حمایت 
می  کنند. عالوه بر این، کتابچه های راهنمای تهیه شده توسط 
این سازمان و سایر نهادهای بین المللی و نیز گزارش های تهیه 
شده پس از وقوع بحران در کشورهای مختلف به اندازه کافی 
دقیق هســتند و عالوه بر ارائه چهارچوب ارزیابی خسارات، 
زیان ها و نیازهای بازسازی به تفکیک هر بخش، نحوه تفکیک 
بخش های اقتصادی و اجتماعی، تقسیم کار و پیش برد کار را نیز 
 PDNA به صورت شفاف و دقیق توضیح می دهند. چهارچوب
همچنین پا را از ارزیابی تخریب های فیزیکی فراتر می گذارد و 
تالش می کند تا نیازهای بازیابی و افزایش تاب آوری مناطق و 

موارد آسیب دیده را نیز ارزیابی کند.
با توجه به نبود ساختار یکپارچه و مورد توافقی برای ارزیابی 
هزینه ها و نیازهای پس از وقوع بحران در کشور، استفاده از 
این کتابچه های راهنما برای طراحی چهارچوبی نظام مند که 

عالوه بر ایجاد ارتباط بین ارزیابی در بخش های مختلف امکان 
تجمیع نیروهای آموزش دیده و شــروع سریع کار ارزیابی 
بالفاصله پس از بحران را فراهم می کند، ضروری اســت. در 
واقع این چهارچوب نیازمند اطالعات تفصیلی در خصوص 
ویژگی هــای بخش های مختلف پیش از وقوع بحران و پس 
از آن اســت. از این رو الزم است این اطالعات ذیل ساختار 
مشخص نهادی به صورت ادواری و منظم جمع آوری شود. 
به عالوه الزم اســت گروه هایی در بخش های مختلف برای 
ارزیابی و پیاده ســازی این روش آموزش ببینند. این گروه ها 
می توانند کارشناسان دستگاه های اجرایی یا داوطلبینی باشند 
که آموزش های مــورد نیاز را دریافت کــرده و در دوره ی 
ضرورت بنابر درخواســت یک نهاد مرکزی مانند ســازمان 
برنامه و بودجه اقدام به پیاده سازی این چهارچوب می کنند. 
در صورتی که پیاده سازی چهارچوب از طریق داوطلبین انجام 
شود الزم اســت حداقلی از تعداد افراد آموزش دیده شوند 
تــا در دوره ی ضرورت تعداد مشــخص و به اندازه ی کافی 
از آن ها در دســترس باشــند. به عالوه به منظور پایداری در 
پیاده سازی این روش الزم اســت سازوکارهای انگیزشی و 
مالی مناسب برای افراد شــرکت کننده دیده شود تا بتوان با 
کیفیت و دقت مناسب و در زمان کوتاه نسبت به جمع آوری 

و پیاده سازی این چهارچوب اقدام کرد.
به عالوه یکی از دشواری های اجرای یک چهارچوب جامع، 
هماهنگ کردن و همراه کردن تمامی نهادهایی است که باید 
در فرایند ارزیابی هزینه های بحران شرکت کنند. در صورت 
وقوع یک بحران بزرگ که بخش زیادی از افراد یک کشــور 
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را تحت تأثیر قرار می دهد به دلیل لمس بحران توسط نهادها 
و گروه هــای مختلف همراه کردن آنــان با یک چهارچوب 
مشــخص آسان تر است. یکی از مهم ترین اصول دستیابی به 
یک چهارچوب ارزیابی جامــع و دقیق مرزبندی صحیح و 
دقیق وظایف نهادهای متولی اســت به نحوی که عالوه بر 
جامعیت چهارچوب مورد نظر، ارتباط میان خروجی نهادهای 
مختلف نیز به درستی ممکن شود. از این رو ضروری است 
که دولت در هنگام تقســیم وظایف میان نهادهای درگیر به 
جای خروجی ارزیابی ها بر فرایند و نحوه اجرای مسئولیت ها 
تمرکــز کنــد. در غیر این صورت ممکن اســت هر یک از 
نهادهای موردنظر برای دستیابی به یک خروجی کامل تر اقدام 
به انجام ارزیابی هایی در خارج از حیطه وظایف تعیین شده 
خود نمایند و به این ترتیب عالوه بر هدر رفت منابع و دوباره 
کاری، فرایند تجمیع اطالعــات را در چهارچوب یکپارچه 
اصلی با مشــکل مواجه کنند. شکل گیری یک دستورالعمل 
در خصوص نحوه ی پیاده ســازی این چهارچوب و ابالغ آن 
به دســتگاه های اجرایی می تواند فرایند جمع آوری و تسهیل 

داده ها را تسهیل کند.
با توجه بــه اینکه تدوین فرم های مشــخص برای ارزیابی 
هزینه ها، تعیین نهادهای متولی به تناسب بحران های مختلف، 
تقسیم وظایف و آموزش نیروهای آشنا به فرایند و همچنین 
اجرای فرایند ارزیابی برای بحران های فرضی اقداماتی زمان بر 
هستند، الزم است پیش از وقوع بحران و به صورت ادواری 
این اقدامات را انجام داد تا چالش ها و نقاط آســیب پذیر در 
اجرای چهارچوب تدوین شــده شناســایی شود. به عالوه 
یک مرکز مشخص از دستگاه های اجرایی متولی پیاده سازی 
این چهارچوب شــود. با توجه به نقش ســازمان برنامه در 
بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی پیشــنهاد می شــود این 
سازمان عهده دار این مسئولیت شده، داده های متناسب برای 
بخش های مختلف را جمع آوری کرده، نسبت به آموزش و 

بازآموزی افراد برای پیاده سازی این چهارچوب اقدام کند.

۴-ســاختارهایکلیاقتصادایرانچگونهبرسیالبو
خساراتآناثرگذاردهاست؟

بر اساس گزارش های ارائه شده توسط دستگاه های مختلف 
بخش عمده خســارات وارد شــده در سه بخش ساختمان، 
بخش کشــاورزی و زیرساخت های حمل و نقل بوده است، 
به طوری که این ســه بخش در مجموع حدود 75 درصد از 
کل خسارات وارد شده به زیرساخت ها را به خود اختصاص 
داده اند. از این رو در ادامه با توجه به ترکیب یاد شده اثرگذاری 

عوامل اقتصادی در میزان آســیب پذیری بخش های یاد شده 
مورد بررســی و ارزیابی قرار می گیرد. به طور مشخص در 
ادامه نحوه ی اثرگذاری ســاختارهای کلــی اقتصاد ایران بر 
ســاختار انگیزشــی و انتخاب عاملین مختلف و آثار ناشی 
از ســاختارهای کلی اقتصاد بر شدت خسارات وارد شده و 
همچنین انتقال این خسارات به وضعیت رفاهی گروه های در 

معرض آسیب مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
طی دهه های گذشــته به دلیل وجود تــورم مزمن دو رقمی 
ناشــی از عدم انضباط در سیاســت های پولی و مالی، وقوع 
بیماری هلندی به دلیل عدم تنظیم مناســب از نحوه ی ورود 
درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و عدم تأمین سازوکار مالی 
مناســب برای تأمین مالی مســکن و عرضه ی مناسب آن، 
هزینه ی مســکن بخش مهمی از هزینه های خانوار را شکل 
داده است بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران سهم این این 

گروه در سبد هزینه ی خانوار در سال 1396 به طور متوسط 
حدود 37.8 درصد بوده اســت. به عالوه ســهم هزینه های 
مربوط به مسکن در دهک های پایینی بیشتر است به طوری که 
این ســهم در دهک های اول و دوم به ترتیب 51.7 درصد و 
44.9 درصد اســت. ســهم قابل توجه هزینه های مسکن در 
سبد خانوار به ویژه دهک های پایین سبب می شود تا با هدف 
تعدیل این هزینه ها تقاضا برای مسکن ارزان قیمت افزایش 
یابــد که نتیجه ی آن افزایش تقاضــا برای زمین در مناطق با 
ریسک سکونت باالتر و کیفیت پایین تر ساخت است. همین 
امر باعث می شود از یک سو ساخت وساز تجاری و مسکونی 
در مناطقی مانند بســتر و حریم رودخانه ها افزایش پیدا کند 
و از سوی دیگر کیفیت و استحکام بنا نیز کاهش یافته و لذا 
عالوه بر انتخاب مکان با ریســک باالتر، میزان آسیب پذیری 

واحدهای مسکونی نیز در مواجهه با سیل افزایش یابد.
به عــالوه عــدم توجه به توســعه منطقــه ای ذیل اصالح 

یکی از مهم ترین اصول دستیابی 
به یک چهارچوب ارزیابی جامع و 

دقیق مرزبندی صحیح و دقیق وظایف 
نهادهای متولی است به نحوی که 

عالوه بر جامعیت چهارچوب مورد نظر، 
ارتباط میان خروجی نهادهای مختلف 

نیز به درستی ممکن شود
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ســازوکارهای انگیزشــی در مناطق مختلف کشور و نبود 
ســازوکارهای روشــن در خصوص اولویت بندی نسبت به 
هزینه کرد دولت برای اصالح نابرابری های جغرافیایی سبب 
شــده است تا بخشی از مناطق کشور به ویژه مناطق مرزی و 
غربی کشور عملکرد اقتصادی نامناسب تری به ویژه از جهت 
ایجاد اشتغال و کاهش فقر داشته باشند و در نتیجه وضعیت 
اقتصادی این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور نامناسب تر 
باشــد. در حالی  که در تابســتان 1398 متوسط نرخ بیکاری 
در کشــور 10.1 درصد بوده اســت، در استان های لرستان، 
خوزســتان، کرمانشاه و گلســتان به ترتیب این نرخ 14.7، 
14.6، 14.2 و 11.1 بوده است. عدم توجه مناسب به توسعه 
منطقه ای و اصالح ســازوکارهای انگیزشی در کنار استفاده 
مناســب از منابــع عمومی برای توســعه در این بخش ها با 
کاهش عملکرد اقتصادی از یک سو آسیب پذیری این مناطق 
را افزایش داده است و از سوی دیگر فرایند احیا و بازگشت 
را بــرای گروه های از مردم در این مناطق به دلیل مســائل و 

مشکالت اقتصادی با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
بخش کشــاورزی طی سیل اخیر نســبت به سایر بخش ها 
بیشترین آسیب را متحمل شده است. این در حالی است که 
خسارت وارد شده به ســایر بخش های اقتصادی محدودتر 
بوده است. بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف 
نشــان می دهد بخش کشاورزی نســبت به سایر بخش های 
اقتصادی آســیب پذیری بیشتری در مواجهه با پدیده ی سیل 
دارد و از این رو سیاســتگذاری در خصوص تبدیل ساختار 
اقتصاد کشور و انتقال فعالیت های اقتصادی از کشاورزی به 

صنعت یا خدمات می تواند میزان آسیب پذیری در مواجهه با 
سیل را کاهش دهد.

با این حال طی ســال های گذشــته، سیاستگذاری دولت در 
خصوص بخش کشــاورزی اعمال سیاست های حمایتی از 
طریق خرید تضمینی محصوالت یا اعطای یارانه به نهاده های 
تولید در بخش کشاورزی اعم از کود، ماشین آالت کشاورزی 
و آب اســت. اعمال این سیاست ها یکی از عواملی است که 
باعث شــده است روند تبدیل ســاختاری اقتصاد و کاهش 
سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ایران کند شود به طوری که 
علی رغم اینکه طی ســال های 1367-1396 تولید ناخالص 
داخلی سرانه بدون نفت رشدی حدود 135 درصدی داشته 
اســت سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون 
نفت تنها ســه درصد کاهش یافته اســت، به عالوه از سال 
1387 ســهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بدون نفت 
افزایش مالیمی را تجربه کرده اســت. این در حالی اســت 
که تجربه بقیه کشــورها حاکی از کاهش مستمر سهم بخش 

کشاورزی با افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه است.
بررسی استان های آسیب دیده در سیل اخیر نیز نشان می دهد 
که ســه استان گلستان، لرســتان و کرمانشاه که سهم بخش 
کشــاورزی از تولید ناخالــص داخلی در این اســتان ها به 
ترتیب 26.6، 25.6 و 18.3 درصد اســت این در حالی است 
که میانگین بخش کشــاورزی از تولیــد ناخالص داخلی در 
کشور حدود 12 درصد است. این سه استان به همراه استان 
خوزستان در مجموع حدود 13.5 درصد از کل ارزش افزوده 

بخش کشاورزی را تشکیل می دهند.
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طی ســال های گذشته به دلیل رشــد قابل توجه هزینه های 
جاری عمدتاً متأثر از هزینه های مربوط به امور رفاهی به دلیل 
وجود کسری در صندوق های بازنشستگی، هزینه های دفاعی 
و امنیتی و هزینه های مربوط به سالمت ناشی از اجرای طرح 
تحول ســالمت، ســهم هزینه های عمرانی در بودجه دولت 
کاهش پیدا کرده اســت، به طوری که ســهم این هزینه ها از 
حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال های 1363-
1390 به کمتر از 3 درصد در فاصله ی سال های 1395-1391 

رسیده است.
بــه عالوه میزان مخارج حقیقی بودجه عمرانی نیز از ســال 
1387 روندی نسبتاً نزولی را طی کرده است. در سال 1396 
میزان مخارج حقیقی عمرانی حدود 47 درصد میزان آن در 
ســال 1387 اســت و میزان مخارج عمرانی در سال 1396 
به رغم افزایش قابل توجه در هزینه های استهالک و همچنین 
افزایش اندازه ی اقتصاد در محدوده ی مقادیر آن در سال 1381 
اســت. عدم تخصیص منابع مالی مناسب به مخارج عمرانی 
در محدوده ی مقادیر 5 درصد از تولید ناخالص داخلی باعث 
شده است تا کیفیت دارایی های عمومی اعم از ساختمان های 
بخش عمومی مانند بیمارســتان ها، مدارس، ساختمان های 
دولتی کاهش یابد و آســیب پذیری آن ها در مواجهه با وقوع 
رخدادهای طبیعی از جمله سیل افزایش یابد. از سوی دیگر، 
سرمایه گذاری های دولت در توسعه و بهسازی زیرساخت ها 
مانند زیرســاخت های حمل و نقل، پل ها نیز کاهش یابد و 
لذا عالوه بر آنکه میــزان ارائه این خدمات تحت تأثیر قرار 
گیرد، کیفیت آن ها نیز کاهش یابد. به عالوه دولت در نحوه ی 
هزینه کرد خود سیاست یکپارچه ای را مدیریت ریسک های 
ناشــی از حوادث غیرمترقبه و پیاده سازی مخارج عمرانی به 
کار نگرفته است. این شرایط در مخارج عمرانی دولت باعث 
شده اســت تا میزان آسیب پذیری دارایی های عمومی کشور 

در مواجهه با حوادث غیرمترقبه از جمل سیل افزایش یابد.
همچنین طی ســال های گذشــته عدم طراحی سازوکاری 
ثبات ساز برای بودجه دولت در جهت جبران شوک های وارد 
شــده به کسری بودجه دولت ناشــی از کاهش در درآمدها 
یا افزایش در هزینه ها باعث شــده است تا میزان انعطاف و 
توان بودجه دولت برای مواجهه با چنین شــرایطی محدود 
باشد. به ویژه در سال جاری به دلیل تشدید تحریم های نفتی 
و کاهش میزان صادرات نفتی کشــور ابعاد کســری بودجه 
دولت بر اساس ارقام الیحه ی بودجه دولت به میزان حدود 
152 هزار میلیارد تومان بالغ شد. نبود سازوکارهای ثبات ساز 
و عدم تعریف نقش ثبات ســاز برای صندوق توســعه ملی 

برخالف نقش متداول این صندوق ها در کشورهای با درآمد 
نفتی سبب شده است تا بودجه دولت در تنگنا قرار گرفته و 
لذا از انعطاف و توان کافی برای مواجهه با هزینه های ناشی از 
حوادث غیرمترقبه برخوردار نباشد و از این رو نحوه  مواجهه 
دولت با خسارات ناشی از وقوع این حوادث تحت تأثیر قرار 
گیرد. این شــرایط در کنار نبود بازار بدهی عمیق که دولت 
بتوانــد با هزینه های مالی پایین و در یک افق پایدار، اقدام به 
تأمین مالی کند، میــزان منابع در اختیار دولت برای مواجهه 
با چنین شــرایط را به شدت محدود کرده است و همین امر 
باعث شده است تا بخش بیشتری از خسارات ایجاد شده به 

آحاد اقتصادی منتقل شود.
ســازوکار بیمه از جمله ســازوکارهایی اســت که می تواند 
نقش مهم و مؤثری در کاهش آســیب پذیری مالی و رفاهی 
نســبت به حوادث غیرمترقبه از جمله ســیل داشته باشد. با 

این حال شرایط اقتصادی کشور استفاده مناسب از این ابزار 
به منظور جلوگیری از اثرپذیری و کاهش شــدت آسیب ها 
را محدود کرده اســت. در حالی  که بیمــه اتکایی از جمله 
ابزارهای مهم برای انتقال ریســک از داخل کشور به بیرون 
است، طی سال های گذشته به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه 
امکان اســتفاده از چنین ابزاری بسیار محدود شده است. به 
عالوه امکان انتشــار اوراق بالیای طبیعی توسط دولت برای 
پوشش ریسک ناشی از وقوع بالیای طبیعی محدود است. در 
واقع در حالی  که اتصال و ارتباط با بازارهای مالی بین المللی 
فضای مالی ممکن در اختیار دولت برای تأمین مالی و انتقال 
ریســک را افزایش می دهد در شرایط جاری این گزینه برای 
کشور به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه محدود شده است.

به عالوه طی سال های گذشته شکل گیری یک صندوق بیمه 
همگانی مواجهه با بالیای طبیعی که بتواند پوشــش پایه ای و 
اجباری برای هزینه های ناشــی از بالیای طبیعی ایجاد کند به 

سیاستگذاری در خصوص تبدیل 
ساختار اقتصاد کشور و انتقال 

فعالیت های اقتصادی از کشاورزی 
به صنعت یا خدمات می تواند 

میزان آسیب پذیری در مواجهه با 
سیل را کاهش دهد
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نتیجه نرسیده است. در حالی  که شکل گیری این صندوق در 
سال 1382 پیشنهاد شد به دلیل ابهاماتی در آن شورای نگهبان 
از تأیید آن خودداری کرد و با وجود گذشــت حدود 16 سال 
از زمان طرح آن، شکل گیری این صندوق نهایی نشده است. 
عدم وجود سازوکارهای بیمه ای اعم از صندوق بیمه همگانی 
برای مواجهه بــا بالیای طبیعی یا بیمه های اتکایی که بتوانند 
جبران بخشی از هزینه های ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه را 
عهده دار شود باعث شده است تا میزان پوشش خسارات ناشی 
از وقوع سیل محدود باشد و همین امر آسیب پذیری گروه های 
در معرض سیل را افزایش داده است. نبود سازوکار روشن و 
مشخص از تصمیم گیری در سطح حاکمیت که بتواند مسائل 
با اولویت و فوریت را ذیل یک چهارچوب روشــن و پایدار 
از جهت کارکرد حل کند، باعث انباشت مسائل در حوزه های 
مختلف از جمله نحوه ی مقابله و مواجهه با هزینه های ناشی از 

وقوع حوادث غیرمترقبه شده است.

۵-اقتصادکشوردرسال۱۳۹۸وسالهایآیندهچگونه
تحتتأثیراقتصادسیالبقرارخواهدگرفت؟

وقوع سیل در استان های مختلف باعث آسیب به دارایی های 
مختلف کشــور در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین 
از دســت رفتن جریان اقتصادی ناشی از این دارایی ها شده 
است. از این رو اقتصاد کشور در سال 1398 و سال های پس 
از آن از دو مســیر تغییر در سطح فعالیت های اقتصادی ذیل 
بخش های مختلف و تأمین مالی مورد نیاز برای شکل دادن به 
برنامه بازسازی و احیا از سیل اخیر اثر می پذیرد. با توجه به 

برآوردهــای صورت گرفته در خصوص میزان زیان و تأمین 
مالی مورد نیاز در سیل اخیر ذیل سه استان خوزستان، گلستان 
و لرســتان، اثرپذیری اقتصاد کشور بر اســاس برآوردهای 

صورت گرفته برای این سه استان ارائه می شود.
با توجه به محدود بــودن آثار مخرب ذیل مناطق محدودی 
از جغرافیای کشــور، اثرگذاری زیان حاصل از وقوع ســیل 
در بخش های مختلف اقتصادی در مقیاس کل اقتصاد ایران 
محدود اســت. برآوردهای اولیه صــورت گرفته حاکی از 
آن است که میزان خســارت صورت گرفته ذیل بخش های 
مختلف از ســیل اخیر در سه اســتان خوزستان، گلستان و 
لرســتان حــدود 12.6 هزار میلیارد تومان و زیان ناشــی از 
کاهش سطح فعالیت های اقتصادی برای این بخش ها حدود 
26.6 هزار میلیارد تومان اســت. این میزان از خســارت در 
استان های مذکور و در سطح خرد از جهت میزان آسیب وارد 
شده به وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها قابل توجه است 
با این حال ابعاد زیان مذکور در مقایسه با سطح فعالیت های 
اقتصادی کشــور در سال 1398 کمتر از یک درصد از تولید 

ناخالص داخلی برآورد می شود.
به عالوه در خصوص ترکیــب زیان در بخش های مختلف 
اقتصادی، بخش کشاورزی و حمل و نقل بیشترین میزان زیان 
را به خود اختصاص داده اند به طوری که بخش کشاورزی با 
حدود 16.8 هزار میلیارد تومان زیان و بخش حمل و نقل با 
4.6 هــزار میلیارد تومان در مجموع حدود 80 درصد از کل 
زیان را تشــکیل داده اند. از این رو از به نظر می رســد میزان 
اثرپذیری اقتصاد کشــور در سال های آتی از سیالب اخیر به 
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نحو ه عملکرد بخش های مذکور در سال های آتی وابسته است. 
با توجه به اینکه زیان حاصل شده در بخش کشاورزی عمدتًا 
به دلیل از دست رفتن امکان تولید محصول در بخش هایی از 
مناطق ســیل زده بوده و امکان احیا یا حتی افزایش تولید این 
بخش ها در ســال های آتی در صورت وجود شرایط مناسب 
آب و هوایی وجود داشــته باشد، از این رو میزان انتقال آثار 
ناشــی از زیان در بخش کشاورزی به سال های آتی محدود 
و نزدیک به صفــر خواهد بود. در خصوص بخش حمل و 
نقل نیز با توجه به آسیب دیدن زیرساخت های حمل و نقل، 
اثرگذاری این بخش بر اقتصاد کشــور به نحوه ی تأمین مالی 
و بازسازی این بخش در سال های آتی بستگی دارد. با توجه 
بــه اینکه ابعاد تأمین مالی مورد نیاز برای بخش حمل و نقل 
ابعاد بزرگ و قابل توجهی نیســت انتظار می رود اثرگذاری 
این بخش نیز به مانند بخش کشــاورزی در سال های آتی بر 

اقتصاد کشور نزدیک به صفر باشد.
همچنین چگونگی تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه ی 
احیا و بازســازی نقش مهمی در چگونگی اثرپذیری اقتصاد 
کشــور از ســیالب اخیر دارد. به عالوه نحوه ی تأمین مالی 
می تواند بر ســطح فعالیت بخش های مختلف اقتصادی نیز 
اثرگذاری باشــد. به طور خاص در شرایط کنونی با توجه به 
ابعاد خســارات وارد شده به بخش ساختمان نحوه ی تأمین 
مالی برای بازسازی و احیا ساختمان های آسیب دیده اهمیت 
دارد. برآورد خســارت وارد شده به بخش ساختمان حدود 
4.3 هــزار میلیــارد تومان و مجموع منابع مــورد نیاز برای 
بازسازی و تعمیر ساختمان های آســیب دیده ناشی از سیل 
حدود 7.4 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. در صورتی که 
سازوکارهای تأمین مالی مناسبی در جهت بازسازی و تعمیر 
ساختمان ها دیده شــود، تقاضا برای بخش مسکن می تواند 
باعث افزایش رشد این بخش ذیل سال های 1398 و 1399 
شــود. برآورد می شود در صورت تأمین مالی مناسب، بخش 
مسکن ناشی از تقاضا برای بازسازی و تعمیر ساختمان های 
آسیب دیده از سیل رشدی حداقل 5 درصدی را تجربه کند.

به عالوه سازوکار تأمین مالی برای برنامه ی بازسازی و احیا 
اهمیت باالیی دارد. برآوردها نشــان می دهد ذیل افق زمانی 
بلندمدت تأمین مالی مورد نیاز برای برنامه ی بازسازی حدود 
16 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که بخش مهمی از آن 
)حدود 11.3( هزار میلیارد تومان طی 18 ماهه ی نخست باید 
تأمین مالی شــود. عدم تأمین مالی مناسب ذیل بازه ی زمانی 
مدنظر یا ذیل شــیوه های غیرتورمی ممکن اســت عالوه بر 
طوالنی شدن فرایند بازسازی باعث شود تا از طریق تشدید 

در تورم میزان اثربخشــی تأمین مالی مذکور نیز کاهش یابد. 
لذا سازوکار تأمین مالی از یک سو دوره ی بازسازی و از سوی 

دیگر در سطح عمومی قیمت ها موثر است.

۶-پیامدهایاقتصادیســیلبرایاجتماعاتحاضردر
مناطقسیلزدهواقتصادکالنچیست؟

برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که مجموع زیان 
و خسارت حاصل شــده در سه استان لرستان، خوزستان و 
گلســتان حدود 15.4 هزار میلیارد تومان اســت. با توجه به 
جمعیت 1.8 میلیون نفری که در ســه استان مذکور از وقوع 
سیل آســیب دیده اند، سرانه میزان رفاه از دست رفته به طور 
متوســط 8.5 میلیون تومان برآورد می شود که بخشی از این 
رفاه ازدســت رفته ناشــی از کاهش در ارزش دارایی ها اعم 
از دارایی های عمومی و خصوصی و بخشــی دیگر به دلیل 

ازدست رفتن جریان رفاهی حاصل شده از این دارایی هاست.
هــر چند این میــزان از کاهش در رفاه به صورت یکســان 
بین گروه ها و افراد مختلف توزیع نشــده است. به هر میزان 
که توزیع رفاه از دســت رفته متقارن نباشد اثرگذاری آن بر 
نابرابری و فقر نیز شدیدتر خواهد بود. به عالوه نحوه ی اجرا 
و پیاده ســازی برنامه های احیا و بازسازی و نحوه ی پوشش 
منابــع مالی مورد نیاز ذیل برنامه های جبرانی نیز می تواند بر 
نابرابری در این مناطق مؤثر باشد. به طور مشخص برآوردهای 
صــورت گرفته در خصوص میزان منابع مالی مورد نیاز ذیل 
سه استان لرستان، گلستان و خوزستان برای بازسازی و تعمیر 
ساختمان ها و همچنین جمعیت تحت تأثیر قرار گرفته در این 
سه استان از سیل نشان می دهد در حالی  که سرانه منابع مالی 
مورد نیاز در استان گلستان حدود 6.4 میلیون تومان برآورد 
می شود، این میزان در استان لرستان حدود 3.2 میلیون تومان 
و در خوزســتان حدود 5 میلیون تومان است. لذا با توجه به 

 با توجه اثرپذیری بیشتر بخش 
کشاورزی از وقوع سیالب نسبت 

به سایر بخش های اقتصادی، 
درآمد شاغلین بخش کشاورزی 
نسبت به سایر شاغلین با افت 

بیشتری مواجه خواهد بود
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اینکه در اســتان های مختلف و همچنین در درون اســتان ها 
میزان آسیب پذیری گروه های مختلف یکسان نیست، شدت 
اثرپذیری وضعیــت رفاهی افراد مختلف متفاوت بوده و در 
صورت عدم توجه به نابرابری مذکور در طراحی برنامه های 

جبرانی وقوع سیل باعث افزایش نابرابری خواهد شد.
به عالوه نحوه ی اثرگذاری سیل اخیر بر وضعیت درآمدی افراد 
حائز اهمیت است. با توجه اثرپذیری بیشتر بخش کشاورزی 
از وقوع ســیالب نسبت به سایر بخش های اقتصادی، درآمد 
شــاغلین بخش کشاورزی نسبت به ســایر شاغلین با افت 
بیشتری مواجه خواهد بود. برآوردهای صورت گرفته نشان 
می دهد از کل آثار رفاهی وقوع سیل ذیل بخش های مختلف 

25 درصد از رفاه از دست رفته در بخش کشاورزی است.
با این حال چگونگی تأمین مالی و ســازوکارهای آن نقش 
مهمی در پیامدهای اقتصادی ســیل برای گروه های مختلف 
دارد. بر اســاس برآوردهای صورت گرفتــه در کوتاه مدت 
تأمین مالی برای بازسازی و تعمیر منازل مسکونی و همچنین 
دسترسی به آب آشامیدنی و فاضالب به میزان حدود 9 هزار 
میلیارد تومان و در میان مدت و بلندمدت تأمین مالی به منظور 
اشتغال به میزان حدود 1.5 هزار میلیارد تومان )در مجموع با 
در نظر گرفتن افق کوتاه مدت حدود 2.1 هزار میلیارد تومان( 
اولویت اصلی برای کنترل پیامدهای ناشــی از وقوع ســیل 
است. عدم تأمین مالی مناسب این منابع مالی می تواند باعث 

شود تا دوره  احیا طوالنی تر شود.
از منظر اقتصاد کالن، اثرگذاری سیل را می توان ذیل مؤلفه های 
بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی و تورم مورد بررسی قرار 

داد. برآوردهای صورت گرفته در خصوص میزان و ترکیب 
زیان در بخش های مختلف حاکی از آن است که میزان زیان 
حاصل شده ناشی از وقوع سیل در بخش های مختلف حدود 
26.6 هزار میلیارد تومان است. ابعاد زیان مذکور در مقایسه 
با ســطح فعالیت های اقتصادی کشور در سال 1398 کمتر از 

یک درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می شود.
در حالی  کــه بودجه دولت به دلیل افــت درآمد های ارزی 
حاصل از صادرات نفت با تنگنای منابع مالی مواجه اســت، 
هزینه های مترتب بر سیل کســری بودجه دولت را تشدید 
کرده اســت. برآورد می شود هزینه ی ســیل برای دولت در 
ســال جاری حدود 9هزار میلیارد تومان باشد که 2.3 درصد 
بودجه 386 هزار میلیارد تومانی و حدود 9.3 درصد کسری 
بودجه 96هزار میلیارد تومانی سال جاری را تشکیل می دهد. 
لذا هزینه های سیل باعث تشــدید کسری بودجه و تنگنای 

منابع مالی برای دولت شده است.
به عالوه با توجه به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی بخشی 
از هزینه های ناشی از سیل و همچنین مشکالت شبکه بانکی 
به نظر می رسد بخشــی از تأمین مالی صورت گرفته توسط 
بانک ها باعث تشدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود 
و لذا از مسیر بودجه دولت و شبکه بانکی، پایه پولی افزایش 
یابد. در صورتی که مجموع هزینه های مرتبط با ســیل حدود 
16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و فرض شود تمامی 
منابع مورد نیاز از طریق پایه پولی تأمین شــود، این میزان از 
تأمین مالی باعث می شــود تا پایه پولی و نقدینگی حدود 6 
درصد افزایش یابد. لذا در صورت عدم کنترل مناسب بر پایه 
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پولی و عدم تأمین مالی مناسب ذیل سازوکارهای غیرتورمی، 
اســتفاده از منابع بانک مرکزی می تواند رشــد قابل توجه 6 
درصدی در نقدینگی و به دنبال آن تورم را به همراه خواهد 

داشت.
از این رو پیامدهای اقتصاد کالن سیل متمرکز بر نقش آن بر 
کسری بودجه، چگونگی تأمین مالی منابع مورد نیاز و اثر آن 

بر نقدینگی و تورم خواهد بود.
 

۷-درسآموختههایسیالببرایاقتصادایرانوتأمین
مالیمدیریتسیالبچیست؟

با توجه به مسائل نظام مالی و بودجه ای ایران، درس آموخته های 
سیالب برای اقتصاد ایران و تأمین مالی مدیریت سیالب به 

شرح زیر است:
• اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حوادث غیرمترقبه 
در بودجه سنواتی یا نشــان دار کردن بودجه آن: همان  طور 
که اشــاره شده یکی از مشــکالت مهم در خصوص تأمین 
مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در کشور، نبود ردیف 
بودجه برای این حوادث و اختصاص آن ها از طریق تبصره ها 
و ســرجمع منابع بودجه ای اســت که منوط به صرفه جویی 
در ســایر ردیف های هزینه ای است. با توجه به سهم باالی 
پرداخت های مربوط به حقوق و دســتمزد و کاهش انعطاف 
مالی در هزینه کــرد دولت، ایجاد صرفه جویی در محدوده ی 
مقادیر مورد نیاز برای حوادث غیرمترقبه با شدت قابل توجه 
مانند سیل اخیر، غیر واقع بینانه بوده و عماًل باعث خواهد شد 
تا تأمین مالی از سازوکارهای خارج از بودجه صورت گیرد. 
لذا پیشــنهاد می شــود عالوه بر اینکه در ذیل امور اقتصادی 
فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشــور ایجاد شــود، به 
صورت روشــن، تفصیلی و با تعریف محدوده ی مشخصی 
از حــوادث غیرمترقبه منابع تعریف شــده در بند )م( ماده 
28 قانــون الحاق 2 از حالت تبصره خارج شــده و برای آن 
ردیف مشــخصی در بودجه در نظر گرفته شود که بودجه ی 
آن بــه صورت متمرکز و با در نظر گرفتن الزامات هزینه کرد 
در خصوص تعییــن اولویت و نظارت بر آن تخصیص پیدا 
کند. به عالوه یک راهکار دیگر برای اطمینان از تأمین مالی 
حوادث غیرمترقبه اســتفاده از بودجه نشان دار شده است به 
طوری که میزان مشخص و شفافی از درآمدهای دولت برای 
مثال 10 درصد از افزایش در قیمت فروش حامل های انرژی 
یا یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در صورت افزایش 
نــرخ آن از 9 درصد به 10 درصــد، اختصاص به حوادث 
غیرمترقبه داشته باشد. با توجه به اهمیت مواجهه مناسب با 

این حوادث، نشان دار کردن بودجه آن ها و اتصال منابع آن ها 
به اصالحات اقتصادی می تواند منجر به تســهیل در پذیرش 

انجام اصالحات توسط مردم شود.
•اولویتبندیمشــخصنسبتبهبرنامههاوفعالیتهای
مختلفدربودجهبهمنظوربازتخصیصمناســبمنابع
بودجهای: بازتخصیص منابع بودجه ای از نخســتین گزینه ها 
و ابزارهای در دســترس برای تأمین مالی اســت، با این حال 
اســتفاده ی مناســب و به موقع از این گزینه نیازمند آن است 
که اولویت بندی روشــن و مشــخصی در خصوص برنامه ها 
و فعالیت های مختلف در ســطح بودجه دولت وجود داشته 
باشــد. در شــرایط جاری، برنامه ها و فعالیت های بودجه ای 
دولت فاقد اولویت بندی مشخص است و این امر باعث شده 
اســت تا فرایند بازتخصیص ذیل سازوکاری روشن و شفاف 
انجام نشود. پیشنهاد می شود در دوره ی بودجه ریزی یا مبادله 

موافقت نامــه اولویت های برنامه هــا و فعالیت های دولت یا 
کمیت ارائه برنامه و فعالیت بر اساس سطوح مختلف منابع در 
دسترس تعیین شده تا بتوان در مواجهه با شرایطی که بودجه 

نیازمند بازتخصیص منابع است، به شکل کاراتر عمل کرد.
•شکلگیریصندوقیاحسابحوادثغیرمترقبه:یکی 
از چالش های کلیــدی در خصوص هزینه کرد برای حوادث 
غیرمترقبه عدم تخصیص منابع مالی برای آن ها در سال هایی 
اســت که بحران رخ نداده است. به عالوه در صورت بروز 
بحــران در ابعاد قابل توجه، ممکن اســت منابع مالی کافی 
برای هزینه کرد در اختیار نباشــد. لذا به منظور شــکل گیری 
انباشــت منابع برای اســتفاده در زمان بروز بحران، می توان 
اقدام به ایجاد صندوق یا حســاب مشخص بانکی به منظور 
انتقال منابع بودجه ای در نظر گرفته شــده به این صندوق و 
انباشــت آن طی زمان نمود. در واقع منابع بودجه ای در نظر 
گرفته برای حوادث غیرمترقبه به میزان مشخصی )حداقل 50 

از منظر اقتصاد کالن، اثرگذاری 
سیل را می توان ذیل مؤلفه های 

بودجه دولت، تولید ناخالص داخلی 
و تورم مورد بررسی قرار داد
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درصد از 5 درصد تعریف شــده ذیل بند )م( ماده 28 قانون 
الحاق 2 معادل حداقل 2.5( ســاالنه به صندوق واریز شود. 
قاعدتاً در صورت بروز بحران با توجه به نقش صندوق، منابع 
از صندوق به دولت برای هزینه کرد منتقل می شود. صندوق 
منابــع دریافتــی را در بخش های که نقدشــوندگی کافی و 
ریسک پایین داشته باشند سرمایه گذاری کرده و لذا عالوه بر 
ورودی ساالنه از طریق بازدهی بر سرمایه گذاری های انجام 
شده، میزان منابع در اختیار صندوق افزایش پیدا می کند. نکته 
مهم در خصوص شــکل گیری صندوق یا حساب پس انداز 
برای حوادث غیرمترقبه، شــکل گیری تعهد سیاســی برای 
عــدم هزینه کرد از این صندوق ذیل امور غیرمرتبط اســت. 
عدم وجود تعهد سیاســی در ایــن خصوص می تواند منجر 
به استفاده های غیر بهینه از منابع آن شده و اهداف مدنظر از 

شکل گیری آن ها محقق نشود.
یــک گزینه ی جایگزین برای صندوق بــه دلیل چالش های 
حکمرانی آن، اســتفاده از حســاب پس انداز برای حوادث 
غیرطبیعی است که منابع بودجه ای به صورت ساالنه به این 
حســاب منتقل شده و حســاب برای دولت قفل می شود و 
صرفاً با وقوع بحران، بخشی از این حساب، متناسب با شدت 

هزینه های رخ داده در اختیار دولت قرار می گیرد.
•اســتفادهازمنابععمومیذیلسازوکاربیمه: سازوکار 
بیمه از جمله راهکارهای مناسب برای تأمین مالی خسارت 
و زیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه است. سازوکار بیمه 
اوالً بــرای منابع دولتی می تواند نقش اهــرم را ایفا کند، به 
طوری که منابع دولتی بــه عنوان انگیزه ای برای فروش بیمه 

حوادث غیرمترقبه اســتفاده شده و با کاهش هزینه ی خرید 
بیمه، پوشش گســترده تری از بیمه حوادث را ایجاد کند. به 
عالوه به دلیل اینکه سازوکار بیمه مبتنی بر پرداخت خسارت 
از منابع در اختیار بیمه اســت، همــواره این انگیزه در بیمه 
وجود دارد که ذیل ارزیابی مشــخص از خسارات رخ داده 
صیانت بیشــتری از منابع در اختیار صــورت دهد و لذا از 
بیــش برآوردی در خصوص هزینه های خســارت می تواند 
جلوگیری کند. شکل گیری بیمه ذیل صندوق بیمه با پوشش 
کشوری و بیمه اجباری یا از طریق بیمه اتکایی یا ترکیب این 
دو گزینه می تواند بــه بهبود تجهیز منابع مالی در مواجهه با 

حوادث غیرمترقبه منجر شود. 
•اصالحصندوقتوسعهملیبهمنظورایفاینقشثباتساز
بودجه:در شرایط جاری نبود سازوکاری ثبات ساز برای بودجه 
دولت سبب شده اســت تا رابطه ی دولت با صندوق توسعه 
ملی به صورت غیرشــفاف و ناکارا باشد. این در حالی است 
که ماهیت بودجه دولت در ایران و وابستگی آن به درآمدهای 
نفتی وجود یک صندوق ثبات ســاز را دیکته می کند. اصالح 
صندوق توسعه ملی و ایفای نقش ثبات ساز توسط این صندوق 
می تواند باعث شود تا ذیل سازوکاری روشن امکان تأمین مالی 
دولت از این صندوق در دوره های که کســری بودجه دولت 
با شــوک منفی ناشــی از افت در درآمدها یا افزایش ناگهانی 

هزینه ها مواجه می شود فراهم شود.

۸-اصالحــاتضروریدربخشاقتصــادیبهمنظور
افزایشتابآوریکشوردرمقابلسیالبچیست؟
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تاب آوری اقتصادی به صورت توانایی یک اقتصاد یا جامعه 
در به حداقل رســاندن خسارت رفاهی ناشی از وقوع سیل 
با مفروض گرفتن ســطح مشخصی از شدت وقوع پیشامد 
طبیعی تعریف می شــود. طراحی صحیح راهبردها، نیازمند 
شناخت مناسب از وضعیت اقتصادی کشور و ابعاد مختلف 
تأمین مالی و همچنین ویژگی ها و گســتره ی فاجعه طبیعی 
رخ داده اســت. با این حال بــا توجه به ابعاد اقتصاد کالن، 
اقتصاد خــرد و همچنین مؤلفه هــای محیطی، اصالحات 
ضــروری در خصــوص ارتقای تــاب آوری را می توان به 

صورت زیر احصا کرد:
مؤلفه های محیطی به منظور کاهش آسیب پذیری

• اصالح در طرح های توسعه شهری و روستایی و جلوگیری 
از سکونت در مناطق با ریسک بال

• تهیه نقشه ریسک های وقوع سیل و ایجاد کمپین و آموزش 
در خصوص آن ها

• ارتقای استانداردهای ساخت وساز و بهبود زیرساخت ها
)EWS( ایجاد سیستم های پیش هشداردهنده •

تاب آوری اقتصاد کالن
• ارتقای رتبه ی اعتباری دولت و فضای سیاست گذاری مالی 

برای تسهیل استقراض دولت
• ارتقای استانداردهای ایجاد زیرساخت ها

• اصالح نظام بودجه ریزی کشور به منظور اختصاص ردیف 
بودجه مشخص برای حوادث غیرمترقبه

• شکل گیری صندوق بالیای طبیعی به منظور انباشت منابع 
مالی بودجه ای در صندوق مذکور

• صالح ســاختار صندوق توســعه ملی بــرای ایفای نقش 
ثبات ساز بودجه

• ایجاد بیمه مرتبط با سیل و حوادث طبیعی برای بنگا ه های 
اقتصادی

• تاب آوری اقتصاد خرد
• سیاست گذاری در جهت کاهش نابرابری

• جلوگیری از ســکونت افراد فقیر و کم درآمد در مناطق با 
ریسک باال

• حمایــت از خانوارهــای فقیر و کم درآمد بــرای ارتقای 
استانداردهای ساخت مسکن

• توســعه نظام بیمه ای به ویژه برای افراد کم درآمد و فقیر از 
طریق نظام یارانه ای

• ایجاد چترهای حمایتی به صورت مشروط و غیر مشروط
• اصالح سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی به منظور 

کاهش وابستگی به این بخش

به عنوان جمع بندی و کالم آخر شما در خصوص   
نتایج یافته های کارگروه چیست؟

برآورد خســارت ناشــی از حوادث طبیعی و هزینه های 
الزم بــرای برای بازســازی آن در حوادثی مثل ســیل، از 
اولویت های اساسی مدیریت این نوع سوانح است. عالوه 
بر این با توجه به غیــر قابل اجتناب بودن حوادث طبیعی 
لزوم ســازگاری با این گونه وقایــع و از جمله پیش بینی 
روش هــای تأمین مالی قبل از وقــوع و بعد از وقوع یکی 
اولویت های راهبردی در سیاســت گذاری و مدیریت آن ها 
اســت. با توجه تجربه هــای صورت گرفته در کشــور و 
ارزیابی های صورت گرفته از خسارات و هزینه های مورد 
نیز در سوانحی مثل زلزله، به نظر می رسید که تجربه مذکور 
می تواند در مدیریت و اقتصاد ســایر سوانح مثل سیل نیز 
اثرگذار باشــد. هر چند تجربه قبلی تا حدودی مفید بوده 

است، ولی حداقل در بخش برآورد خسارت و تأمین مالی 
حوادث، طبق اطالعات ارائه شــده در این نوشتار به نظر 
می رسد که کاستی های جدی وجود دارد. از جمله می توان 
به خســارات اعالمــی در زمان وقوع حادثه و خســارت 
برآوردی با فاصله چند ماهه از زمان وقع حادثه اشاره کرد 
که رقمی به بزرگی 95 هزار میلیارد ریال می رســد. کاستی 
جدی دیگر در این زمینه شیوه غیر منسجم و اصولی تأمین 
مالی بعد از وقوع بوده است که اوالً آمار و اطالعات دقیقی 
از تأمین مالی انجام شده و کمک های صورت گرفته وجود 
ندارد، ثانیًا از روش ها و ابزارهای شــناخته شده و تجربه 
شده در دنیا بدین منظور اســتفاده نشده است، ثالثًا تأمین 
مالی مبتنی بر یک روش علمی برآورد خســارت و هزینه 
مورد نیاز برای بازســازی صورت نگرفته است و نهایتًا از 
ظرفیت های بخش غیردولتی به ویژه ســمن ها، آن گونه که 

باید استفاده نشده است.

برنامه ها و فعالیت های بودجه ای 
دولت فاقد اولویت بندی مشخص 

است و این امر باعث شده است تا 
فرایند بازتخصیص ذیل سازوکاری 

روشن و شفاف انجام نشود
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 به عنوان اولین سوال، بفرمایید نقاط قوت و ضعف 
نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیالب چیست؟

ســیل 98-97 نشــان داد که نظام مدیریت آب کشور دارای 
کاســتی های بســیاری در حوزه های مختلف است. فقدان 
یکپارچگی، هماهنگی و مدیریت انفعالی به دلیل فقدان یک 
برنامه ی از پیش مشخص، بیش از هر چیز مبین ضعف های 
حقوقی و ســاختاری حاکم بر نظام مدیریت آب کشور در 
اجــرای صحیح و بــه موقع تکالیف قانونی محوله اســت. 
بنابراین بررسی دقیق این کاستی ها می تواند ضمن شناسایی 
بهتر با هدف اصالح حقوقی و ســاختاری این حوزه بسیار 
مؤثر باشــد. در مجموع قوت ها و کاستی های نظام حقوقی 

مربوط به سیالب به این شرح است:

۱.اسنادباالدستیوقوانینمناسب
بررســی جامع اســناد و قوانین مرتبط با مدیریت بحران و 
ریسک سیالب نشان می دهد که نظام حقوقی کشور، پتانسیل 
باالیی در ارتقای شــاخص های الزم برای مواجهه مناســب 
در زمان بروز ســیالب دارد. لیکن آن چه باعث شــده تا در 
زمان بروز بحران، ناهماهنگی های گسترده و خسارات شدید 
بر اموال عمومی و ناکارآمدی مشــاهده شود، عدم توجه به 

قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله به ویژه در پیش 
از بروز سیالب است. در این رابطه می توان به اسناد سه گانه 
مربوطه یعنی قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیای 
طبیعی مصــوب 1370، طرح جامع امداد و نجات کشــور 
مصوب 1382 و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 
مصوب 1387 اشاره کرد که به رغم اینکه در دوره ای نزدیک 
به سه دهه تدوین و وزارت نیرو را در جایگاه اول در مواجهه 
با ســیالب به عنوان مسئول کارگروه سیل قرار داده و حدود 
یکصد تکلیف را بر عهده این وزارتخانه، نهاده است، لیکن 
عماًل اقدام مناسبی برای عملیاتی سازی این تکالیف صورت 
نگرفته است. بنابراین آن چه می توان نتیجه گرفت؛ عدم توجه 
و کوتاهی و اهمال نســبت به تکالیف قانونی بوده است تا 

فقدان قوانین مناسب.

۲.فقدانحاکمیتقانونواهمالنسبتبهتکالیفمصرح
همان  طور که متذکر گردیــد، آنچه بیش و پیش از هر چیز 
در بررســی های عملکــرد مجموعه وزارت نیــرو از منظر 
حقوقی مشهود است، عدم حاکمیت قانون و قصور نسبت به 
تکالیف قانونی خود به ویژه در رابطه با اسناد سه گانه بحران 
که قباًل اســامی آن ها آمد و تکالیــف مصرح این وزارتخانه 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولـهبـهدانشـگاهتهـراندرسـالهایاخیـر،
مأموریـتتشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپساز
حـدودیکسـالفعالیت،بـاارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیش

از۷۰گـزارشموضوعـیبـهکارخودپایـانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریاینهیـأتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیأت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیـأت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیأتنمودهاسـت.
شـانزدهمینمصاحبـهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بـادکتـرمهدیهداونداسـت.ایشـاندبیـرکارگروهحقـوقهیأت
ویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـتودرایـنمصاحبهبـهنقصانهاینظـامحقوقی

کشـوروتأثیـرآنبرسـیالبهای۹۷و۹۸پرداختهاسـت:

 دبیر کارگروه حقوقی: 

نبود سازوکار گزارش دهی از نحوه اجرای قانون به 
مجلس و افکار عمومی، فقدان نظارت را به دنبال دارد

برای تضمین مدیریت بحران، چاره ای جز اصالحات اساسی 
در نظام نظارتی نیست
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به عنوان مســئول کارگروه سیل در حدود سه دهه اخیر بوده 
است. به طور خالصه می توان گفت رویکرد این وزارتخانه 
نســبت به قوانین، به شکل گزینشی بر اساس سود و هزینه 
و نه بر اســاس رعایت مصالح و منافع عمومی استوار شده 
اســت. در بین ده ها و صدها قانون و تکلیف قانونی موجود، 
وزارت نیرو تمرکز خود را معطوف به ماده 1 قانون تشکیل 
وزارت نیرو مصوب 1353 که هدف تشکیل این وزارتخانه 
را »حداکثر اســتفاده از منابع آب کشور و تهیه و تأمین آب 
برای انواع مصارف« بیان کرده محدود شده است و علی رغم 
این که بخش عمده ای از بودجه عمرانی کشــور و در سالیان 
اخیر صندوق توســعه ملی، به عملیاتی کردن پروژه های این 
مجموعه با تمرکز بر منابع آب های سطحی، اختصاص یافته 
است، تنها بخش ناچیزی از بودجه مربوط به این دستگاه )به 
طور متوســط 4 درصد بودجه عمرانی این مجموعه( برای 
بهره گیری از پتانســیل مخازن زیرزمینی در مدیریت آب و 

مهار سیالب، صرف شده است.
به عالوه بررســی های کارگروه حقوقی نشــان می دهد که 
وزارت نیرو در مواردی حتی به وظایف کلیدی و مهم خود 
در قبال حادثه سیل واقف نبوده است که این موضوع، برای 
مجموعه ای که در طول ســه دهه اخیر، محل مصرف بخش 
عمده ای از منابع عمومی کشور بوده، محل نگرانی است. در 
این رابطه می توان به طور نمونه به عدم شناخت کارشناسان 
این مجموعه نســبت بــه طح جامع امداد و نجات کشــور 
)1391-1382( و یا پهنه بندی سیالب به عنوان اولین گام در 

مدیریت ریسک و بحران سیالب اشاره کرد.

۳.عدمتوجهبهرویکردهایجامعاســنادباالدســتیو
قوانینموضوعه

نتایج حاصل از بررسی های کارگروه حقوقی مبین آن است 
که نظام حقوقی کشور دارای اسناد باالدستی متعدد و مترقی 
در حوزه آب اســت. اما آن چه که مشــخص است؛ چالش 
اجرا یا به عبارت دیگر، عدم توجه به این اســناد یا گزینش 
سلیقه ای آن ها بر اساس هزینه-درآمد بوده و به نظر می رسد 
که در این بین آن چه کمتر از هرچیز مورد توجه قرار گرفته، 
حفاظت و حراســت از مصالح و منافع عمومی بوده است. 
ارزیابی مجموعه پاسخ های دریافتی از طرف وزارت نیرو در 
خصوص اسناد باالدستی مبین آن است که علی رغم این که 
تاریخ ابالغ برخی از آن ها به سال 1382 باز می گردد، برنامه 
مدونی در جهت تغییر رویکرد و سیاست گذاری وزارت نیرو 
بر اســاس این اسناد تنظیم نشــده و یا حتی در مواردی در 

جهت عکس آن ها اقدام شده که نمونه بارز آن، استانی شدن 
مدیریت شرکت های آب منطقه ای بر اساس الیحه پیشنهادی 
دولت در سال 1383 بوده که در تعارض کامل با مفاد صریح 
اســناد باالدستی بوده است که در حال حاضر هم، مشکالت 
مختلفــی را برای نظام مدیریت آب کشــور در عرصه های 

مختلف ایجاد کرده است.

۴.قصوردرتعیینحریموبستررودخانهها
یکی از موضوعات مهمی که در ســیل اخیر باعث تشــدید 
آثار و خســارات ســیل شد، عدم مشــخص بودن حریم و 
بســتر رودخانه ها بــود که از تکالیــف وزارت نیرو در این 
رابطه بوده اســت. وزارت مذکور از ســال 1347 بر اساس 
قانون ملی شــدن آب متولی حریم و بســتر رودخانه ها بوده 
که این مهم در قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال 1361 

نیز مصرح شده اســت. متعاقب این دو قانون، آیین نامه های 
مربوط به تعیین حریم و بستر یکی در سال 1353 و دیگری 
در ســال 1379 تدوین می گردد که بر اســاس آن ها وزارت 
نیرو موظف به تعیین حریم و بســتر، نشــانه گذاری و ابالغ 
آن به ذی نفعان می گردد. بررسی های کارگروه حقوقی حاکی 
از آن اســت که این تکلیف مصرح قانونی تنها در 5 درصد 
طول رودخانه های کشور )همراه نشانه گذاری( صورت گرفته 
است که با این روند، اتمام این فرایند، قرن ها به طول خواهد 
انجامید. هرچند توجیه وزارت نیرو در خصوص عدم انجام 
کامل این تکلیف قانونی، بر مســائل مالی متمرکز است ولی 
این نهاد، مستندات الزم در خصوص پیگیری ها و مکاتبات 
الزم مربوط به درخواست بودجه به مبادی ذی ربط را جهت 

صحت سنجی ادعای خود ارائه نداده است.
از موارد دیگری که الزم اســت در این جا بدان اشــاره شود 
دخالت مقامات سیاســی در فرایند رفــع تجاوز به حریم و 

آنچه که سیل را تبدیل به پدیده ای 
مخرب می سازد مداخله نادرست 
و غیر اصولی عوامل انسانی است 

که جوامع انسانی را در برابر رخداد 
سیل بی دفاع و آسیب پذیر می سازد
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بســتر رودخانه ها و ممانعت از اقدامات قانونی وزارت نیرو 
بوده است که البته خود این نهاد هم در پاسخ های واصله به 

کارگروه حقوقی به این موضوع اشاره داشته است.

۵.قوانینومجوزهایاجارهیاواگذاریبســتروحریم
رودخانهها

ســیالب اخیر نشان داد که هیچ رودخانه، مسیل یا آبراهه ای 
مصون از ســیل نیســت. احتمال بروز سیالب، هرچند کم، 
هیچ گاه منتفی نیست. بنابراین نمی توان با استفاده از عبارات 
یا استدالل های مختلف، قوانین و مقرراتی تصویب نمود که 
اجازه واگذاری یا حریم را بــه وزارت نیرو تفویض نماید. 
در همین راستا پیشنهاد می گردد، مراتب قانونی جهت الغای 
آن بخــش از تبصره 3 ماده 2 قانــون توزیع عادالنه آب که 
ممنوعیت دخل و تصرف در حریم و بستر را منوط به مجوز 

وزارت نیرو دانسته صورت پذیرد.

۶.کاستیهایقانونتوزیععادالنهآب
با وجود اسناد باالدستی جامع و جدیدی که می توان از آن ها 
در پاســخ به بســیاری از چالش های آبی بهره جست لیکن 
قانون توزیع عادالنه آب 1361 به عنوان قانون جاری و حاکم 
بر صنعت آب کشــور فاقد حداقل های ممکن برای حصول 
به اهداف اســناد باالدستی بوده و پتانســیل قوانین و اسناد 
باالدستی برای ارتقای تاب آوری و افزایش ظرفیت مدیریت 
ســیالب، عماًل بال استفاده باقی مانده است. به عبارت دیگر 
در حالی که اسناد باالدســتی، پتانسیل باالیی در حصول به 

اهداف توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای 
شاخص های حکمرانی مطلوب و مدیریت جامع، هماهنگ و 
کارآمدتر دارند، لیکن قانون توزیع، از ظرفیت های الزم برای 

نیل به این مقاصد برخوردار نیستند.

۷.عدمساماندهیوبهرهگیریازمشارکتمردمی
اقدامــات خودجوش مردم در برخی از مناطق ســیل زده و 
احداث ســیل بند و … که در پاره ای از موارد نیز مانع ورود 
ســیالب به مناطق مسکونی شد این موضوع را ثابت کرد که 
مشارکت مردمی در صورتی که به شکل سازما ن دهی بوده و 
همراه با آموزش های الزم باشد تا چه حد می تواند خسارات 
سیل را کاهش دهد. این موضوع نیز البته از تکالیف وزارت 
نیرو به عنوان مســئول کارگروه تخصصی ســیل و طغیان 
رودخانه از سال 1382 )بر اساس طرح جامع امداد و نجات 
کشــور( بوده که بر اساس بررسی های انجام شده، عماًل این 
وزارتخانه اقدامی در این راستا انجام نداده و برنامه خاصی را 

نیز پس از آن در دست اقدام نداشته است.

۸.وجودنهادهایموازی
یکــی از مواردی که باعث عــدم یکپارچگی و هماهنگی و 
در نتیجه کاهش ســرعت عمل و کارایی در مدیریت بحران 
می گردد، وجود تشکیالت موازی در مراحل مختلف مواجهه 
با بحران است. زیرا این تشــکیالت عماًل وظایفی را انجام 
می دهند که از جمله شــرح وظایف نهادهای ذی ربط دیگر 
بوده و ضمن افزایش هزینه ها از سرعت عمل در زمان بحران 
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می کاهند. به همین دلیل هم الزم اســت ضمن بررسی دقیق 
دســتگاه های دخیل در مدیریت بحران و زیرمجموعه های 
آن ها، نسبت به شناسایی تشکیالت موازی اقدام و نسبت به 

حذف آن ها تصمیمات الزم به عمل آید.

۹.عدمانجــامپژوهشهاومطالعــاتکاربردیوجوه
مختلفسیالب

انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی در حوزه ســیالب از 
جمله وظایف وزارت نیرو به عنوان مســؤول کمیته فرعی 
ســیل آیین نامه اجرایی قانون تشــکیل کمیته کاهش اثرات 
بالیای طبیعی مصوب 1372، دو کارگروه تخصصی ســیل 
مربوط به طرح جامع امداد و نجات کشــور مصوب 1382، 
و کارگروه تخصصی ســیل مربوط به قانون تشکیل سازمان 
مدیریت بحران ســال 1391 بوده است که در این خصوص 
بــه جز تدوین چند ضابطه فنی، اقدام کاربردی درخوری در 
خصوص حوزه های مرتبط با مســئله سیالب به ویژه مسائل 

حقوقی و اجتماعی صورت نگرفته است.
در این راستا الزم است با بهره گیری از توان پژوهشکده های 
متعددی )خارج از مجموعه وزارت نیرو( که در حال مطالعه 
بر روی پدیده های طبیعی نظیر سیل هستند و نحوه عملکرد، 
نیروها، آسیب های محتمل و روش های پیش بینی، پیشگیری 
و آمادگی برای مواجهه با پدیده های طبیعی از جمله مباحث 
مورد مطالعه در مراکز مذکور اســت، و نیز همکاری نزدیک 
با این مراکز، نســبت به روزآمد شدن دانش مدیریت سیل، 

اقدامات هدفمند و توأم با برنامه صورت گیرد.
در این راســتا توصیه می شود ســازمان های متولی مدیریت 
بحران ســیل در سطح کشــور با همکاری این مراکز، زمینه 
تحقیق منطقه ای در زمینه مدیریــت بحران را فراهم آورند. 
البتــه با توجه به اینکه عمده تحقیقات مراکز مذکور، ناظر بر 
ابعاد فنی موضوع سیالب هستند. لذا با هدف ارتقای دانش 
مواجهه با سیل در حوزه های مختلف از جمله ابعاد حقوقی، 
سیاســی، اجتماعی و دیگر ابعاد می توان از پتانسیل جامعه 

دانشگاهی کشور در این رابطه استفاده کرد.
 

عرصه های  در  حقوقی  ضوابط  از  تخطی  چگونه   
شهرسازی،  زیرساخت ها،  اجرای  جمله  )از  مختلف 
مدیریت بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت 
منابع آب و…( سبب افزایش آسیب پذیری کشور در 

مقابل سیالب شده است؟
بروز ســیل یک امــر طبیعی بوده و در بســیاری از موارد با 

توجه به رشــد علم آب و هوا شناسی و اقلیم شناسی قابل 
پیش بینی است. با این حال آنچه که سیل را تبدیل به پدیده ای 
مخرب می سازد مداخله نادرست و غیر اصولی عوامل انسانی 
اســت که جوامع انســانی را در برابر رخداد سیل بی دفاع و 
آسیب پذیر می سازد. مهم ترین عواملی که باعث تشدید سیل 
و آسیب دیدن جوامع انسانی در برابر آن می شود عبارتند از 
تخریب محیط زیست، فعالیت های عمرانی اشتباه و احداث 

غیر اصولی سکونتگاه ها و مشکالت نهادی و مدیریتی.

بندیکم(تخریبمحیطزیست
بی هیچ تردیدی تخریب محیط زیســت و اکوسیســتم های 
طبیعی مهم ترین عامل تشــدید رخداد سیالب و آسیب های 
ناشی از آن است. طی دهه های گذشته دستکاری های قانونی 
و غیــر قانونی در طبیعت و ایراد تخریب های گســترده در 

محیط زیست کشــور، هم شمار و تکرار رخدادهای سیل را 
و هم میزان آســیب پذیری در برابر این پدیده را افزایش داده 
اســت. گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
نیز 9 دلیل برای بروز ســیالب اخیر از منظر محیط زیســتی 
ارائه می دهد که 7 مورد آن مستقیماً به تخریب محیط زیست 
ارتباط دارد. این در حالی است که حفاظت از محیط زیست 
کشــور هزینه های به مراتب کمتری از هزینه های ناشــی از 

سیالب داشته است.
در دهه های اخیر به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی تخریب 
محیط زیســت به طور فزاینده و سیســتماتیکی اتفاق می افتد. 
منظور از سیستماتیک این است که بسیاری از موارد تخریب 
محیط زیست به طور مداوم و سازمان یافته با مجوز قانونی و یا 
حتی با اجازه خود سازمان حفاظت محیط زیست رخ می دهند 
و نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه هم 
نظارت مؤثری برای پیشگیری از نقض مقررات محیط زیستی 

تخریب محیط زیست و 
اکوسیستم های طبیعی مهم ترین 

عامل تشدید رخداد سیالب و 
آسیب های ناشی از آن است

حفاظت از محیط زیست کشور 
هزینه های به مراتب کمتری 
از هزینه های ناشی از سیالب 

داشته است

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
145تابستان 1400



اعمال نمی کنند. همچنین ترمیم و بازســازی اکوسیستم های 
تخریب شده یکی از نکات مغفول در حفاظت محیط زیست 
کشور است و انتظار می رفت تا الاقل با سودهای به دست آمده 
از توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور هزینه های بازسازی 
اکوسیســتم های تخریب شده نیز تأمین شود که چنین اتفاقی 
تا کنون رخ نداده است. نتیجه این بی توجهی اکوسیستم های 
تخریب شــده متعددی از تاالب های خشک شده و کوه های 
دریده شده تا جنگل های مخروبه است که از توسعه ناهمساز و 
غیرمعقول کشور برای نسل حاضر و آینده به یادگار مانده و هر 
لحظه برای کشور هزینه ایجاد می کند و گاه نیز سیالب پرده از 

این زخم های چرکین بر می کشد.

بنددوم(نبودمدیریتیکپارچهرودهاوسواحل
1. حریم هــا به مثابــه مناطق حائل در محیط زیســت عمل 
می کنند و یک کارکرد حفاظتی دوسویه دارند. از یکسو مانع 
تداخل عوامل زیان بار محیط زیســتی در سازه های انسانی و 
تهدید جان انسان ها جلوگیری می شوند و از سویی از مداخله 
عوامل مخرب انسانی در محیط زیست پیشگیری می کند. تا 
هنگامی که رود در مســیر طبیعی خود جریان دارد مشــکل 
خاصی بروز نمی کند. اما مســیر طبیعی رودخانه یک منطقه 
مشخص نیست و با توجه به فصول مختلف سال و بر حسب 
میزان بارش فرق می کند. در شــرایط بارندگی شدید رود از 
بستر اولیه خود خارج و به طور وارد بستر پهن تری می شود و 

محیط پیرامون خود را دچار آب گرفتگی می کند.
بــا توجه به این نکته اهمیت تعیین و حفظ یک منطقه حائل 

به عنوان حریم رود ضروری اســت و هر گونه ساخت وساز 
و ایجاد موانع مصنوعی در این حریم باید ممنوع شــود. چرا 
که ایجاد این موانع ســازه ای افزون بر آنکه این ســازه ها را 
در معــرض ســیالب و تخریب قرار می دهــد، باعث تنگ 
شدن آبراهه های طبیعی شده و حجم انتشار سیل را افزایش 
می دهد. از ســوی دیگر ساخت وســاز در حریم ســواحل 
تاالب هــا، مصب ها و دریاها امــکان ورود آب رودخانه به 
حوزه آبریز خود را محدود کرده و ســبب سر ریز شدن آب 

و تشدید سیل می شود.
بــا این حال در دهه هــای اخیر در پرتو نظــارت غیر مؤثر 
مســئوالن وزارت نیرو، جهاد کشــاورزی، سازمان حفاظت 
محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها، تصرف غیر مجاز 
ســواحل رودخانه ها و دریا و تبدیل آن به اماکن مســکونی 
و تفرجگاهی به منظور کســب سود بیشتر با سرعت افسار 
گسیخته ای رواج یافته و مساحت بسیار زیادی از حریم های 
ساحلی رودخانه ها و تاالب ها، به ویژه در استان های شمالی 
کشــور توسط اشــخاص عمومی و خصوصی تصرف شده 
اســت. تصرف بستر و حریم رودها و مسیل ها و دیگر انواع 
آبراه ها و ساخت وســاز در آن ها افزایش چشمگیری یافته و 
یکی از عوامل قطعی تشدید کننده وقوع و ویرانگری سیالب 

در ایران است.
ساخت وساز و توسعه سکونتگاه ها در حریم و بستر رودخانه ها 
و ســواحل تاالب ها و دریاها، احــداث واحدهای تجاری 
و صنعتی و آبزی پروری، تغییر مســیر آبراه ها و رودخانه ها 
به ویژه در شهرها، تغییر کف مسیل های رودخانه های شهری، 
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فرســایش کنار رودخانه ای به دلیل برداشت بی رویه سنگ، 
شــن و ماســه از رودخانه ها از جمله مصادیق نقض حریم 
رودخانه ها و آبراه ها است. ساخت وسازهای متعدد در شهرها 
مسیر طبیعی رودخانه ها را از حالت طبیعی خود خارج کرده 
و شــاخه ها و پیچ و خم های طبیعی که ســرعت سیالب را 
کاهش می دادنــد را تغییر داده و بســتر رودخانه را تنگ یا 
سیمانی کرده است که در نتیجه آب از بستر اصلی رودخانه 
خارج شده و زمین نمی تواند آب های سیالبی را جذب کند.

نمونه بارز تأثیر نقض حریم رودها و مســیل ها در ســیالب 
استان گلستان قابل مشاهده بود. در جریان سیالب فروردین 
1398 وقوع سیالب در استان گلستان عمدتاً به دلیل عملکرد 
نامناسب رودخانه ها در انتقال رواناب ها به خلیج گرگان بوده 
است. چرا که بر اساس تصاویر ماهواره ای سطح آب خلیج 
گرگان قبل و بعد از سیالب تغییری نداشته و این خلیج آب 
وارد شده از رودخانه ها به درون خود را به راحتی به دریای 
خزر منتقل کرده اســت. نتیجه اینکه به دلیل مسدود بودن یا 
تنگ بودن یا تغییر مسیر رودها و مسیل ها در استان گلستان 
رودهــا در ایفای کارکرد ذاتــی و طبیعی خود ناتوان بوده و 
مسیر رواناب ها به ســمت دریای خزر مسدود شده و سیل 

بروز کرده است.
2. ســاخت غیر اصولــی آبراه ها و کانال هــای آب از دیگر 
چالش ها در این زمینه است. در برخی مورد کانال های طبیعی 
عبور آب به دلیل ساخت وســاز و گســترش فضای شهر یا 
روستا با خاک مسدود شده و برای انتقال آب از لوله استفاده 
می شــود. حال ممکن است در اثر ســیالب قطر این لوله ها 
پاسخگوی حجم زیاد آب نبوده و سریعاً مسدود و تخریب 
شــوند که در نتیجه جریان آب از مسیر خود خارج و ایجاد 
ســیل می کند. اما اگر با محاسبات درست و دقیق کانال ها و 
دریچه های مناسبی برای گذر آب کار گذاشته می شد جریان 
آب به طور عادی تــداوم می یافت. افزون بــر اینکه تجمع 
پسماندها در آبراه ها نیز باعث مسدود شدن آن ها و تسریع در 

وقوع سیل می شود.
3. نقش تخریب ســواحل دریاها و تاالب ها در تشدید سیل 
به دلیل از بین رفتن قابلیــت جذب و ذخیره آب در تاالب 
محرز اســت. اما حفاظت از ســواحل دریاها و تاالب ها نیز 
یکی از مســائل بغرنج در حقوق ایران است. تثبیت مالکیت 
دولت بر ســواحل با تصویب تصویب نامه هیأت وزیران در 
مورد طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی )مصوب 
1342/7/13( آغاز شــد و در ادامه قانــون اراضی متحدث 
و ســاحلی در ســال 1354 یعنی 44 ســال پیش در تبصره 

1 مــاده 2 پیش با هدف تثبیت مالکیت دولتی بر ســواحل 
مقرر کرد که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 
حداکثر ظرف پنج ســال از تاریخ تصویب این قانون حدود 
آن قســمت از حریم و اراضی متحــدث دریای خزر را که 
تاکنون عالمت گذاری نشــده و نیز حریم و اراضی ساحلی 
خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه را شناســایی و 

نقشه برداری و با نصب عالئم مشخص نماید.
این قانون در ادامه در ماده 3 کلیه اراضی متحدث کشــور را 
متعلق به دولت اعالم می کند و اشــخاص حق تقاضای ثبت 
آن هــا را ندارند. از لحاظ منطق حاکمیت قانون علی االصول 
انتظار می رفت این حکم قانونی اجرا شده و سواحل کشور در 
اختیار دولت قرار می گرفت. با این حال به دالیلی که تا کنون 
خود قانونگذار نیز آن ها را بررســی نکرده و تحقیقی جامع 
پیرامون آن صورت نداده اســت طی دهه های بعد همچنان 

مالکیت دولت بر این نواحی به طور کامل و مشخص تثبیت 
نشده، تصرفات غیر مجاز صورت می گیرد.

4. همچنین الیروبی نکردن اصولی و به موقع رودها و سدها 
نیز می تواند به تشدید وقوع سیل کمک کند. مدیریت نادرست 
ســدها مانند اصالح و ترمیم شــبکه های انتقال آب در سد، 
رســوب زدایی و باز کردن به موقع دریچه های سد به منظور 
پیشگیری از سر ریز شدن آب آن از دیگر عوامل تشدیدکننده 
سیل است. طراحی نامناسب و غیر اصولی سدها یکی دیگر 
از دالیل تشدید سیل می تواند باشــد. همانگونه که انجمن 
هیدرولیک ایران نیز در نامه خود به شماره 98/304 مورخه 
24/ 04/ 1398  در پاسخ به سواالت هیأت ویژه گزارش ملی 
سیالب ها تصدیق می کند که برخی سدهای کشور از جمله 
در استان گلســتان به دلیل حجم مخزن کم برای مواجهه با 
بروز سیل و ورود حجم عظیم آب طراحی نشده بوده اند. البته 
انجام ندادن آبخیزداری در باالدســت رودخانه ها و تخریب 

مدیریت نادرست سدها مانند 
اصالح و ترمیم شبکه های انتقال 
آب در سد، رسوب زدایی و باز 

کردن به موقع دریچه های سد به 
منظور پیشگیری از سر ریز شدن 
آب آن از دیگر عوامل تشدیدکننده 

سیل است
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پوشش گیاهی و خاک می تواند باعث آزاد شدن حجم عظیم 
آب به سمت سدها شود.

تمامی این موارد به لحاظ قانونی جزو وظایف وزارت نیرو 
بوده و ارتباط میان الیروبی نکردن رودها، آبراه ها و سدها و 

مدیریت نادرست سدها با تشدید سیل محرز است.
5. یکــی از عواملی که بروز ســیل را تشــدید می کند دفع 
پسماندهای شهری، کشاورزی و صنعتی و به ویژه نخاله های 
ساختمانی در آبراه ها و رودخانه ها است که در بارندگی های 
شدید ســبب محدود شــدن جریان طبیعی آب و گسترش 
ســیل می شود. با آنکه قانون مدیریت پسماند دفع غیر مجاز 
پسماند را ممنوع می کند، اما انتشار پسماند در محیط زیست 
و به ویژه در رودها و آبراه ها همچنان به طور مستمر صورت 
می گیرد. در مناطق شهری و روستایی مدیریت پسماندها بر 
عهده شهرداری و دهیاری است اما در بیرون از محدوده های 
شهری و روستایی، مسئول مدیریت پسماندها دقیقاً مشخص 
نیســت و به همیــن دلیل در این مناطق پســماندها به نحو 
مطلوبــی مدیریت و جمع آوری نمی شــوند کــه در نتیجه 
در مواقع ســیالب به عنوان مانــع حرکت آب عمل کرده و 

خسارت ناشی از سیالب را تشدید می کنند.
البته آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )1373/2/18( سازمان 
حفاظت محیط زیست را مسئول پیشگیری از تخلیه پسماند 
در آب می داند. چرا که طبق ماده 7 ســازمان موظف اســت 
طبق برنامه پیش بینی شده از فاضالب و مواد زائد جامد منابع 
آلوده کننده نمونه برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این 
منابع را مشــخص نماید و طبق ماده 10 سازمان در اجرای 

وظایف قانونی خود مجاز است هر یک از منابع آلوده کننده 
را توسط مأمورین خود مورد بازرسی قرار دهد.

تبصره ماده 5 آیین نامه در مورد مقررات مربوط به تخلیه هر 
نوع فاضالب به شبکه عمومی فاضالب شهر و جمع آوری، 
نگهــداری و حمل و دفع مواد زائد جامد کمیســیون دائمی 
متشــکل از نماینــدگان تام االختیار وزارتخانه هــای نیرو، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، صنایع، صنایع 
ســنگین، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محیط زیست و 
سایر سازمان های مسئول آب و فاضالب شهری در وزارت 
کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده 
خواهد شــد. از عملکرد این کمیســیون و اقداماتی که در 
راستای تنظیم مقررات مربوط به تخلیه پسماند در آب انجام 

داده است اطالعی در دسترس نیست.
 

بندسوم(ساختوسازغیراصولیوناایمن
پیشگیری از وقوع ســیل، به ویژه سیالب های بزرگ همیشه 
و همه جا ممکن نیســت اما احداث اصولی مناطق مسکونی 
و ســاخت ســازه های مقاوم در برابر سیل نیز دشوار نیست 
و می توان با ساخت وسازهای مقاوم و اصولی آسیب پذیری 
در مقابــل ســیل را کاهش داد. با وجــود تصویب مقررات 
متعدد برای ایمن ســازی در ساخت وســازها، در دهه های 
اخیر عالوه بر دســتکاری در مجــاری گذر آب در رودها و 
مسیل ها، ساخت وسازهای غیر مقاوم و غیر اصولی نیز میزان 
آسیب پذیری در برابر ســیل را در ایران افزایش داده است. 
با وجــود تصویب قوانین و مقررات متعدد در زمینه الزام به 
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ایمن ســازی در ساخت وسازها، در عمل شدت تخریب های 
ناشی از سیالب اخیر نشــان می دهد که نظارت مطلوبی بر 
رعایت ایمنی در ساخت وسازها اعمال نشده و علت تخریب 
بســیاری از سازه های تخریب شــده نقض قواعد مربوط به 
ایمنی بوده است نه شدت سیالب و خارج از کنترل بودن آن.
با توجه به میزان خســارت های وارده در جریان ســیالب 
اخیر، نا ایمن و غیر اصولی بودن ساخت وســازهای شهری، 
روستایی و جاده ای را نشان می دهد و این پرسش را به میان 
می کشد که چگونه سازمان های متصدی و ناظر ساخت وساز 
یعنی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نظام مهندسی 
ساختمان نظارت مؤثر و دقیق در این زمینه اعمال نکرده اند. 
به نظر می رسد اساساً مســئله لزوم تضمین مقاومت پذیری 
سازه ها در مقابل ســیل برای این سازمان ها اهمیت چندانی 
نداشته است و در مقررات ساخت وساز نیز این مسئله مهم تا 

حدود زیادی مغفول مانده است.

بندچهارم(تخریبپوششگیاهیوخاک
پوشــش گیاهی و به ویژه جنگل ها مهم ترین سدهای طبیعی 
سیل هســتند و به راحتی و بدون هیچ هزینه های می توانند 
آب ســطحی را در خود جذب کــرده و جلوی هرزآب ها 
و ســیل ها را بگیرند. در زمینه حفاظــت از جنگل قوانین و 
مقررات متعددی طی یک قرن گذشته به تصویب رسیده اند 
ولی مساحت جنگل های کشور همواره به طور نزولی بوده و 
سالیانه با وجود ممنوعیت قطع درختان، هزاران هکتار جنگل 

به طور مجاز یا غیر مجاز نابود می شود.
قطع درختان جنگل و تخریب پوشش گیاهی و خاک باعث 
می شود که خاک فرسوده شــده، ضریب نفوذ آب در خاک 
کاهش یافته و آب بــاران و رودخانه به جای آنکه در خاک 
نفوذ کند، در ســطح آن جاری می شود و سیل ایجاد می کند. 
این نکته به ویژه در مورد ســیل گلستان قابل تأمل است چرا 
کــه به دلیل جنس خاک گچــی آن منطقه ضریب نفوذ آب 
در خاک کاهش بســیاری یافته و تخریب پوشش گیاهی نیز 

سیل پذیری این منطقه را تشدید کرده است.
مهم ترین عوامل تخریب پوشــش گیاهی و خاک عبارتند از 
فعالیت های کشاورزی، جنگل زدایی، چرای دام، فعالیت های 
صنعتی، احداث ســازه ها و ساختمان ها، انتشار آلودگی های 

شیمیایی و بیماری های گیاهی.
تأثیر تخریب پوشــش گیاهی و خــاک در مناطق زاگرس و 
گلستان در ســیالب اخیر محرز است. با توجه به وضعیت 
نامطلوب حفــظ و نگهداری جنگل هــا و آبخیزها و روند 

فزاینده کاهش سطح پوشش گیاهی در کشور می توان به این 
نتیجه رسید که وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آن سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در حفظ پوشــش های گیاهی، 
این موانع طبیعی و کم هزینه، موفقیت الزم را نداشته است. 
در حالی که این ســازمان طی دهه های طوالنی گذشــته از 
قوانین و مقررات مناسب برای حفاظت از جنگل ها بهره مند 

بوده است.
افزون بر حفاظت از جنگل ها یکی از وظایف مهم این سازمان 
حفظ و نگهداری آبخیزها بوده است. از آنجا که آبخیزداری 
به جذب آب توســط خاک و حفــظ آن کمک می کند مانع 
اطمینان بخش مهمی در مقابله با سیل یا کاهش اثرات ویرانگر 
آن است. با این حال به نظر می رسد وظیفه آبخیزداری عماًل 
مــورد توجه جدی وزارت جهاد کشــاورزی نگرفته و هیچ 
برنامه مشخص چشمگیری برای گسترش و کاربست آن در 

مدیریت منابع آبی اجرا نشــده است. یکی از دالیل این کم 
توجهی شاید تداخل وظایف مربوط به مدیریت منابع آبی با 
وزارت نیرو باشــد. اما به هر حال وظیفه آبخیزداری به دلیل 
ارتباط با خاک و پوشش گیاهی و تأثیر مثبت آن در پیشگیری 
از وقوع سیل می بایســت به طور جدی مورد توجه وزارت 
جهاد کشاورزی قرار می گرفت و اقدام های علمی الزم برای 

این منظور صورت می گرفت.
حفاظت از خاک با وجود تصویب قانون حفاظت از خاک در 
ســال 1398 همچنان متولی مشخصی ندارد و می توان گفت 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در 
این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. بنابراین تخریب گسترده ای 
که در گذشته در پوشش خاک کشور رخ داده و عامل تشدید 

سیالب اخیر شده، عماًل امروز مسئول مشخصی ندارد.
در  شده  محقق  حقوقی  تقصیرهای  و  قصورها    
جریان بروز حادثه سیالب و پیامدهای ناشی از آن در 

پوشش گیاهی و به ویژه جنگل ها 
مهم ترین سدهای طبیعی سیل 
هستند و به راحتی و بدون هیچ 
هزینه های می توانند آب سطحی 
را در خود جذب کرده و جلوی 
هرزآب ها و سیل ها را بگیرند
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استان های مختلف چیست؟
کارگروه حقوق کلیت نظام حقوقی و قوانین کشور را بررسی 
کرد و از این لحاظ تفاوتی میان اســتان های مختلف کشور 
وجود ندارد. لذا موارد بیان شده در طول مصاحبه قابل تعمیم 

به کل استان ها است و استان ها به تفکیک بررسی نشده اند.
 

 درس آموخته های حقوقی و قانونی سیالب چیست؟
این سیالب و نحوه مدیریت چالش های اساسی زیادی را در 
گذشته، امروز و آینده به وضوح نشان داد که می توان از آن ها 
درس های زیادی گرفت. این درس ها و تجربیات را می توان 

در سه مورد دسته بندی کرد:

بندیکم(درسهایگذشته
ســیالب فروردین ماده 1398 در حقیقت ســیالبی بود که 
موج های آن به تدریج از دهه های گذشــته آغاز شده بود اما 

صرفاً در فروردین سال 98 خود را به وضوح نشان داد.
این سیالب از هنگامی آغاز شد که به بهانه توسعه اقتصادی و 
اجتماعی محیط زیست و اکوسیستم های آن مورد شدیدترین 
تجاوز و تخریب واقع شــدند و رژیم طبیعی بسیاری از این 
اکوسیســتم دچار اختالل جدی شد. این سیالب از هنگامی 
آغاز شد که ســازه های مهندســی بر نظام طبیعی رودها و 
آبراه ها، زمین ها و دشــت ها، باغ هــا و جنگل ها غلبه کرد و 
محیط زیست طبیعی را تبدیل به محیط زیست انسان ساز کرد. 
این ســیالب از هنگامی آغاز شد که قوانین و مقررات ناظر 
بر حفاظت محیط زیست و رعایت ایمنی در ساخت وسازها 

مــورد بی توجهی و نقض مســتمر قرار گرفتنــد و از اصل 
حاکمیت قانون فقط پاراگرافی در کتاب های آموزشــی باز 
ماند. این سیالب از هنگامی آغاز شد که دولت و مردم منافع 
شخصی کوتاه مدت امروز را بر منافع جمعی بلندمدت امروز 
و فردا ترجیح دادند و برای کســب منفعتی فزون تر، دست 

تطاول بر هیبت و حیثیت طبیعت بی دفاع کشور یازیدند.
کارشناســان و عقالی کشور از سالیان گذشته در مورد رفتار 
عاقالنه و محترمانه با طبیعت زنهارها کرده و آســیب پذیری 
ملک و مملکت را در برابر جور سیالب هشدارها داده بودند 
اما این حقیقتی همچون آفتاب روشن است که روی برگردان 
از پند ناصحان بی طرف و خیره ســری در تداوم راه ناصواب 
گذشته الجرم مصیبت هایی این چنین را به بار می آورد. حال 
گذشــته همچون آیینه ای نیک پرداخته پیش روی ماست و 
نشان می دهد چگونه بی توجهی و بهره نگرفتن از تجربیات 
گذشته باعث شد تا طی دهه های گذشته سیالب های زیادی 
به وقوع پیوســته و خسارات زیادی به کشور تحمیل شده و 

این روند همچنان تداوم داشته باشد.
چنانچــه این حوادث و عوامل و آثــار آن ها به دقت مطالعه 
و مستندســازی شده و امروز مورد بهره برداری واقع می شد، 
خســارت های یک چنین ســیالب میان قامتی تا این اندازه 
ســنگین و هنگفت نمی شــد. اما واقعیت این اســت که از 
سیالب های گذشته یا تجربه ای کسب نشده و یا تجربیات به 
دست آمده از سیالب های گذشته به نحو مقتضی مکتوب و 
مستند نشده و برای کسب آگاهی و تجربه در اختیار مقامات 
مســئول و عموم قرار نگرفته است. بی توجهی به تجربیات 
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گذشــته از سیالب ها به راحتی می تواند زمینه را برای تکرار 
آن ها در آینده فراهم کند.

آنچه که در این میان سخت ذهن سوز و شایسته تأمل می نماید 
این است که در ســیالب اخیر دولت همه ابزارهای قانونی 
پیشگیری از وقوع این بحران را در کف تدبیر خود در اختیار 
داشــت اما طی تمام این ســال ها در کاربست آن ها کوتاهی 
کرد و نکرد آنچه می بایســت و نگفت آنچه می شایســت. 
اگــر چنانچه دولت ابزارهای مــورد نیاز برای مدیریت بهتر 
ســیالب ها را در اختیار نداشت چرا طی گزارشی رسمی از 
مجلس شورا درخواست نکرد و اگر مشکلی در کاربست این 
ابزارها پیش روی داشت چرا طی گزارشی رسمی به مردم و 

مجلس اطالع نداد؟
اکثریت نزدیک به اتفاق وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی از 
معاونت امور مجلس بهره مند بوده و یا به مانند شورای عالی 
استان ها امکان ارتباط با مجلس را به انحای دیگر دارند. کار 
ویژه مهم این معاونت برقراری ارتباط مســتمر میان دستگاه 
اجرایی متبوعه با مجلس در خصوص وظایف قانونی مربوطه 
اســت و انتظار می رود تــا این واحدهــای اداری خألها و 
نارسایی های حقوقی خود را با هیأت دولت و مجلس بازگو 
کنند. اما پس از بررســی های به عمل آمده مشخص شد که 
دستگاه های اجرایی مختلفی که در امر مدیریت سیل دخیل 
بودند، با وجود اشــاره به مشکالت و موانع حقوقی، اداری، 
فنی و مالی در ایفای بهتر وظایف خود، گزارش های رسمی 
مقتضی را در خصوص این مشکالت را در اختیار مجلس و 
هیأت دولت قرار نداده و یا اگر داده اند پیگیری الزم به منظور 

کسب نتیجه مناسب به عمل نیاورده اند.
به عنــوان نمونه وزیر راه و شهرســازی طی نامه شــماره 
02/100/479 مورخ 06/ 01/ 1398  به رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم می کند که اعتبارات طرح های تملک دارایی های 
سرمایه ای که قرار بود در سال 1397 برای سازمان هواشناسی 
کشور اختصاص یابد، اختصاص نیافته است. در دیگر سوی 
سازمان هواشناســی نیز کمبودهای مالی و تجهیزات فنی را 
یکی از مشــکالت اصلی خود معرفی می کند. اما پرســش 
این اســت که چرا این نامه به موقع و پیش از وقوع سیالب 
فروردین ســال 1398 ارسال نشده است تا سازمان برنامه و 

بودجه در جریان کمبودهای مالی این نهاد مهم قرار گیرد؟
وجود خألها و موانع حقوقی، مالی و اداری برای دستگاه های 
اجرایی لزوماً رافع مســئولیت آن ها نیست چرا که حفاظت 
از مــردم و محیط زیســت در برابر بحران هــای طبیعی یک 
امر حاکمیتی اســت که دولت به هــر طریق ممکن باید آن 

را به انجام برســاند. اما بدیهی است چنانچه این دستگاه ها 
در خصوص مشــکالت متعدد خود در اجرای بهتر قوانین 
اطالع رسانی به موقع و الزم را انجام می دادند امروز قسمت 
اعظم بار مسئولیت مســتقیماً متوجه هیأت دولت و مجلس 

شورای اسالمی بود.
یکی از مهم تریــن نکته هایی که می تــوان از افزایش تعداد 
و حجم وقوع ســیالب در کشــور و میزان آسیب پذیری آن 
آموخت این است که در حالی که توسعه کشور اتکای بسیار 
زیادی به دانش مهندســی و فنی دارد هنوز دانش مهندسی 
و عملکرد مهندســان کشــور با وجود توسعه قابل توجه و 
درخور تحســین آن به اندازه ای که سرزمین ایران را در برابر 
این آسیب ها به طور اطمینان بخشی مصون نگه دارد پیشرفت 
نکــرده اســت. در اینجا توجه به دو مقولــه ضرورت دارد: 
نخست ســطح دانش مهندسی و فناوری های موجود و دوم 

اخالق و تعهد شــغلی مهندسان کشور در اجرای پروژه های 
عمرانی و ساخت وساز. بنابراین همانگونه که به پیشرفت و 
نوسازی دانش فنی و مهندسی در کشور نیاز داریم، در کنار 
آن به ارتقا و تعمیق اخالق حرفه ای و تعهد شــغلی در میان 
مهندســان و صنعتگران کشــور هم نیازمندیم تا تخصص و 
تعهد شــغلی در کنار هم نظام ساخت وساز کشور را به پیش 

ببرند.
این نکات بــه عنوان درس های آموختنــی از نظام ایمنی و 

ساخت وساز قابل توجه است:
1.  با وجود افزایش دانش مهندسی، ضعف استحکام و ایمنی 
و بی توجهی به ایمن ســازی در فرایند ساخت این سازه ها 
همچنــان وجــود دارد که از این حیث تخلــف از مقررات 

ساخت وساز محسوب می شود.
2. بی توجهی به مقررات و ضوابط ایمنی در ساخت وســاز 
نیز همچنان وجود دارد. قوانین و مقررات ساخت وســاز با 

پروژه های عمرانی و ساخت وساز 
و کل فعالیت های توسعه ای کشور 

باید به دقت و با بی طرفی کامل مورد 
ارزیابی آثار محیط زیستی واقع شده و 
قاطعانه از اجرای طرح ها و پروژه هایی 
که ارزیابی آثار محیط زیستی نشده اند 

باید جلوگیری کرد
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وجود برخی چالش های حقوقی مانند مبهم و پراکنده بودن، 
به اندازه ای که تکلیف سازنده و ناظر ساخت را مشخص کند 
روشن هستند و بنابراین سرپیچی از این مقررات نیز تخلف 

به شمار می آید.
3. در فرایند توســعه و فعالیت هــای عمرانی اصل احتیاط 
باید به عنــوان یکی از اصول مهم و ســتون فقرات حقوق 
محیط زیســت بیش از پیش مورد توجه و رعایت قرار گیرد. 
این اصل راهکار مهمی به نام ارزیابی آثار محیط زیستی ارائه 
می دهد و بنابراین پروژه های عمرانی و ساخت وســاز و کل 
فعالیت های توسعه ای کشور باید به دقت و با بی طرفی کامل 
مورد ارزیابی آثار محیط زیستی واقع شده و قاطعانه از اجرای 
طرح ها و پروژه هایی که ارزیابی آثار محیط زیســتی نشده اند 

باید جلوگیری کرد.
4. یکی از عمده دالیل ســاخت سازه های نا ایمن، به نقص 
و کاســتی در قوانین و مقررات ساخت وساز بر می گردد. به 
دلیل نقص، خأل و ابهام در قوانین و مقررات ساخت وســاز، 
نظام مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان نیز ابهام ها و خألهای 
زیادی دارد که در عمل تبدیل به دســتاویزی برای مسئولیت 
گریزی می شــوند. بنابراین نظام مســئولیت مدنی و کیفری 
ساخت وســاز در کشــور باید به طور جدی مورد بررسی و 
آسیب شناســی واقع شــده و راهکارهای الزم برای تضمین 
رعایــت قواعد ایمنــی و مقررات مربوط به ساخت وســاز 

شناسایی و عملیاتی شوند.
5. مسئولیت اداری مقامات مرتبط با فعالیت های توسعه ای، 
عمرانی و ساخت وســاز نیز مانند وزارت راه و شهرسازی و 

ســازمان نظام مهندسی ساختمان باید مورد بررسی جدی و 
آسیب شناسی واقع شده و موارد مبهم و خأل های حقوقی که 

دستاویز مسئوالن خاطی می شود باید برطرف شوند.
6. ضعــف عملکــرد نهادهای ناظــر به ویــژه وزارت راه 
و شهرســازی، وزارت نیــرو، ســازمان برنامــه و بودجه، 
شهرداری ها و ســازمان نظام مهندسی ساختمان: این نهادها 
با وجود در اختیار داشتن صالحیت ها و ابزارهای حقوقی و 
اداری کافی به نحو مطلوب و اطمینان بخشــی در پیشگیری 
از ساخت ســازه های نا ایمن کنونی موفق نبوده اند. قابلیت 
فرسایش و تخریب ســریع و ناپایداری بسیاری از سازه ها، 
مقاومت ناپذیری در برابر سیل و زمین لرزه، تصادفات جاده ای 
جملگی نشان از این دارد که نظام نظارت بر ساخت وساز در 

کشور به طور جدی نیازمند بازنگری و اصالح است.
7. احتمال مشکل آفرین بودن سازه ها و ساختمان های کنونی 
در برابر ســیالب های احتمالی آینده. بــا توجه به اینکه هم 
اکنون ســازه ها و ساختمان های بسیاری با توجه به نظام فنی 
کنونی ساخته شده و میزان ایمنی و استحکام آن ها در معرض 
تردید است، هیچ بعید نیست که این سازه ها و ساختمان ها نیز 

در جریان سیالب های آینده دچار تخریب نشوند.
از ســوی دیگر ضعف نظام همکاری سازمانی همواره برای 
نظام مدیریتی کشور مشکل زا و پرهزینه بوده و عامل اصلی 
دوباره کاری و پراکنده کاری به شــمار می آید. این همکاری 
نامطلوب در مواقع بحرانی کشور را بیش از هر زمان دیگری 
دچار چالش می کند و ســیالب اخیر نیز دوباره به روشــنی 
ایــن معضل دیرپای قدیمی را بر نمایانــد. با آنکه مدیریت 
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بحران های طبیعی و به ویژه سیل یک امر فرابخشی و نیازمند 
همکاری همــه بخش های عمومی و خصوصی اســت، اما 
واقعیت این اســت که نقش برخی از مؤسسات در مدیریت 

سیل کم رنگ یا کاًل بی رنگ بوده است.
مؤسسات صنفی مانند ســازمان های نظام مهندسی و کانون 
وکال، انجمن هــای مردم نهاد و بخــش خصوصی در جریان 
مدیریت سیل نقش مؤثری نداشته اند. حذف یا محدودسازی 
انجمن هــای مردم نهــاد در فرایند نظــارت و پیگرد قضایی 
تخلفات محیط زیستی و منابع طبیعی به بی خبری قوه قضاییه 
از این تخلفات و افزایش تخریب محیط زیست انجامیده است. 
نهادهای علمی و پژوهشــی مانند دانشــگاه ها و انجمن های 
علمی نیــز در فراینــد مدیریت بحران نقش چشــمگیری 
نداشــته اند و غیبت و همکاری نکردن این نهادها در فرایند 
مدیریت سیل نتیجه ای جز تفوق رویکردهای غیر علمی در 
این مدیریت نداشته است. بنابراین به منظور ایجاد همگرایی 
و هماهنگی بیشتر نظام حقوقی باید تدابیر الزم برای تسهیل 
ایجاد همکاری سازنده و مستمر میان مؤسسات مختلف غیر 

دولتی و دستگاه های تصمیم گیر و اجرایی اتخاذ کند.
همچنین نظارت مؤثر و سازنده عامل اطمینان بخشی در اجرای 
قوانین و مقررات اســت. منظور از نظارت مؤثر نظارتی است 
که همه فرایندهــای اجرای قوانین و مقررات را زیر نظر قرار 
داده، به کوچک ترین تخلف حساس بوده و قدرت بازدارندگی 
ایجاد کند. با این حال شاید بتوان گفت نظارت چشم اسفندیار 
مدیریت ســیل در کشور اســت چرا که طی سالیان گذشته 
تخلفات بارز و گســترده  فــراوان در منظر نظر نهادهای ناظر 
صورت گرفته و تشــدید یافته است بدون آنکه این نهادهای 
ناظر قاطعانه به وظیفه خطیر نظاری خود عمل کرده باشــند. 
ساخت وسازهای غیر قانونی و غیر اصولی که در جنگل ها و 
حریم رودها و مسیل ها صورت گرفته، تخلفات ساختمانی و 
تغییر کاربری های گســترده ای که رخ داده و همچنان نیز رخ 
می دهد همگی نشــان از ناکارآمدی نظام نظارتی در کشور و 

تسامح یا بی خبری خودخواسته نهادهای ناظر دارد.
آنچه جای شــگفتی دارد این است که این تخلفات همگی 
در مــأل عــام و در مرئی مقامات ناظر صــورت گرفته اند و 
همه مردم می توانند به وضوح این تخلفات را مشاهده کنند 
ولی به نظر می رســد نهادهای ناظر یا از وقوع این تخلفات 
اطالع ندارند یا مسامحه می کنند که در هر صورت خود یک 
نقض قانون به شــمار می آید. نبود سازوکار گزارش دهی از 
نحوه اجرای قانون توســط مجری قانون به مجلس و افکار 
عمومی، بی توجهی کمیســیون های داخلی مجلس به مسئله 

کیفیت محیط زیست، منابع طبیعی و ساخت وساز در کشور، 
بی توجهی و تعلل ســازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها 
در رســیدگی و پیگرد قضایی تخلفات محیط زیستی و منابع 
طبیعی، همه و همه از دالیل ضعف نظارت بر اجرای قوانین 

و مقررات پیشگیری از وقوع سیل هستند.
عالوه بر قوه قضاییه و مجلس شــورای اســالمی به عنوان 
نهادهای ناظر قضایی و سیاســی، خــود مقامات قوه مجریه 
نیز وظایف نظارتی دارند. ســازمان حفاظت محیط زیست، 
ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری و اســتانداران و 
فرمانداران جملگی وظیفه نظارت دقیق و مســتمر بر روند 
تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و تصرف حریم ساحلی 
و بستر رودها و مسیل ها در محدوده صالحیت خود داشته اند 
و همه این حجم عظیم از تخلفات صورت گرفته نشــان از 
آن دارد که این مقامات نیز در عمل به وظایف نظارتی خود 

موفق نبوده اند. بنابراین برای تضمین مدیریت شایسته سیل و 
تقویت نظام ایمنی در کشور چاره ای جز اصالحات اساسی 

در نظام نظارتی نیست.
الزم به ذکر اســت کــه همه موارد تخریب و اســتفاده های 
نادرســت از منابع طبیعی، ساخت وســازهای غیر اصولی و 
بهره برداری نادرســت از منابع آبی کشور لزوماً با سو نیت و 
قصد مجرمانه صورت نگرفته است. بلکه یکی از دالیل عمده 
مشکالت فوق آموزش عمومی و تخصصی نامطلوب و غیر 
سازنده، ضعف در نظام اطالع رسانی و نبود آمار و اطالعات 

دقیق، روشن و در دسترس برای عموم بوده است.
بدیهی است با آموزش تخصصی شایسته در زمینه پیشگیری 
و کنترل سیل مهندسان و مجریان بهتر می-توانستند سازه های 
ایمن و اصولی بســازند، مدیران و کارکنان اجرایی و قضایی 
بهتر می توانستند وظایف و قوانین و مقررات مربوطه را انجام 
دهنــد، و با آموزش عمومی بهتر و ســازنده تر مردم آگاهی 

نظام مسئولیت مدنی و کیفری 
ساخت وساز در کشور باید به طور 

جدی مورد بررسی و آسیب شناسی 
واقع شده و راهکارهای الزم برای 

تضمین رعایت قواعد ایمنی و 
مقررات مربوط به ساخت وساز 

شناسایی و عملیاتی شوند
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بیشتری راجع به مسئله سیل و مقابله با آن کسب می کردند. 
اما با وجود برخی تالش های صورت گرفته توسط رسانه ها 
و برخی ســازمان ها، هنوز آموزش و آگاه ســازی عمومی و 

تخصصی در زمینه سیل به نحو مطلوبی سازمان نیافته است.
این درس ها از ناکارآمدی گذشته چراغ راهی است برای آینده 
که چنانچه نظام حقوقی خواستار اصالح نظام مدیریت سیل 
اســت این اصالح از رهگذر اصالح و تعمیق نظام آموزشی 

امکان پذیر خواهد بود.

بنددوم(درسهایامروز
پیش از آن باید گفت مهم ترین درســی که امروز می توان از 
سیالب اخیر گرفت این است که تا هنگامی که گل این سیالب 
بر ســر خانه مردم و آب آن بر سفره مردم خشک نشده و به 
محاق فراموشی سپرده نشده است، باید هر چه سریع تر کلیه 
اقدامات الزم برای پیشگیری از تجدید اشتباهات گذشته به 
کار آید، تخریب های صورت گرفته از رخساره محیط زیست 
زدوده شــود و سازه های غیر مجاز بر حریم رودها و آبراه ها 
قلع و قمع شــود. چــرا که اگر زمان بگذرد نســیان باز آید 
و تالشــی جدی برای جبران خســارت های سیل گذشته و 

پیشگیری از سیل های آینده صورت نمی گیرد.
دومین درس مهم امروز تحلیل دقیق عوامل بروز این سیالب 
و ارزیابی عملکرد نهادهــای دولتی و غیر دولتی مختلف و 
میزان مشــارکت مردمی در مدیریت سیالب است تا نشان 
دهد عملکرد این نهادها تا چه اندازه قابل قبول اســت و چه 

اصالحاتی ضرورت دارد.

•الف(شیوهمدیریتبحران
با وجود تأکید قانون مدیریــت بحران بر مدیریت یکپارچه 
و پرهیز از موازی کاری، در جریان ســیالب اخیر همچنان 
موارد زیادی از پراکنده کاری و موازی کاری میان ســازمان ها 
وجود داشــت که باید عوامل آن به دقت بررســی شوند. به 
نظر می رســد تأکید قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و 
آیین نامه اجرایی آن مبنی بر همکاری و هماهنگی دستگاه های 
اجرایی با سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور، ضمانت 
اجرای الزم و مکانیسم اداری مطلوب را ندارد و دستگاه های 
مختلف خود را در هماهنگی و همکاری با همدیگر مکلف 
نمی بینند. همچنین فرهنگ دیرپای فرافکنی مســئولیت های 
اداری خود را دوباره در شانه خالی کردن ادارات از مسئولیت 
پیشگیری، کنترل و جبران خسارت های سیل نشان داد حال 
آنکــه در تحلیل نهایــی برای مردم آســیب دیده هیچ فرقی 
نمی کند که کدام نهادی مســئول باشــد، مهم این است که 

باالخره یک نهاد عمومی به کمک آنان بشتابد.
بدین ترتیب اگر قرار اســت در آینــده مدیریت بحران های 
طبیعی با اثربخشی و کارآمدی بیشتری صورت گیرد، اصالح 
شــیوه مدیریت بحران، تغییر فرهنگ سازمانی، پیشگیری از 
پراکنده کاری ســازمان ها و افزایش همکاری میان ســازمانی 
در سطوح مختلف اداری کشــور به منظور افزایش ضریب 

هماهنگی در مواقع بحرانی ضروری است.
 •ب(امدادرسانیوجبرانخسارت

همین اکنون که این ســطور نگاشــته می شــوند و مخاطب 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 154



عالقمنــدی آن هــا را مطالعه می کند گروهــی از هم میهنان 
آسیب دیده ما نیازمند کمک، هم دستی و هم داستانی هستند. 
هنوز بسیاری از هم میهنان آسیب دیده در خانه های سیل زده 
خود احســاس ایمنی نمی کنند و نگران تأمین هزینه های و 
جبران خسارت هایی هستند که سیل برایشان به یادگار آورده 
است. اما شاید آنان بیش از حمایت مالی به حمایت روحی 
و معنوی نیاز دارند و اینکه مطمئن باشند تمام ایران در کنار 

آن ها ایستاده است.
چنانچه خسارت های ناشی از سیالب اخیر به هر دلیلی جبران 
نشــوند آثار اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی در 
بلندمدت و کوتاه مدت برای کشــور در پی خواهند داشت 
که جبران آن ها به مراتب دشوارتر خواهد بود. جبران نشدن 
خســارتی ناخواسته و ناروا خود خســارتی بزرگ تر به نام 
خسارت معنوی و آسیب روحی بر جای می گذارد. دولت در 
جریان سیل اخیر وعده های بسیار برای جبران این خسارت ها 
دارد اما چنانچه در تضمین جبران این خسارت ها موفق نباشد 
اعتماد مردم به دولت شــکننده تر و سست تر خواهد شد و 

زمینه را برای نافرمانی مدنی فراهم خواهد ساخت.
بنابراین نظام حقوقی اگر نتوانســت از وقوع چنین سیالب 
قابل پیشگیری جلوگیری کند، الاقل می تواند برای جبران این 
ناکامی، نظام حمایت و جبران را تضمین و عملی ســازد. در 

این راستا توجه به این نکات ضروری است:
1. حمایت از افرادی که کسب و کار و اسناد رسمی خود را 

در جریان سیل از دست داده اند.
2. حمایت های روحی و روانی از افرادی که در ســیل اخیر 

دچار آسیب های روحی شده اند.
3. تضمیــن اینکه جبران خســارت ها به طور برابر و عادالنه 

خواهد بود و هیچ تبعیض ناروایی صورت نخواهد گرفت.
4. شناســایی سازه ها و ســاختمان هایی که در جریان سیل 
آســیب دیده اما به ظاهر سالم می نمایند و می توانند در آینده 

خطرآفرین باشند.
5. دفع پسماندهای ناشــی از سیالب و زیباسازی شهرها و 

روستاهای سیل زده
6. تشــویق کارکنان امدادی و افــراد داوطلبی که در جریان 

امدادرسانی تالش های شایانی انجام دادند.
7. انجــام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساســی مردم 
سیل زده و جلوگیری از احتکار و گران فروشی این کاالها در 

این مناطق توسط فرمانداران و استانداران.
•پ(مستندسازیشواهدوگزارشها

یکی از دالیل ناکارآمدی در مدیریت ســیل در گذشــته و 

حال این بود که شــواهد و تجربیات حاصل از سیالب های 
گذشته به نحو مقتضی مستندسازی و مکتوب نمی شد تا برای 
مطالعه و بررســی در آینده در دسترس باشد. چنانچه دالیل 
و عوامل بروز این ســیالب ها، اقدامات انجام شده و میزان 
کارآمدی دولت در کنترل این ســیالب ها مستند و مکتوب 
می شد امروزه این اســناد می توانست تجربیات ارزشمندی 
در اختیار دولت و کارشناســان برای مدیریت سیالب اخیر 
قرار دهد. بدیهی است اکنون که مدت زمان زیادی از تاریخ 
وقوع ســیالب فروردین 1398 نگذشته و بسیاری از شواهد 
انسانی و محیط زیســتی موجود است، دولت باید از تمامی 
دستگاه های ذی ربط و نهادهای پژوهشی و علمی درخواست 
کند تــا گزارش های مرحله به مرحله این ســیالب از تمام 
جوانب فنی، مهندسی، جغرافیایی، شهری، اداری، اقتصادی، 
اجتماعی و حقوقی گردآوری، تحلیل و مســتند شده و در 

اختیار عموم قرار گیرد.

بندسوم(درسهایآینده
با تحلیل عوامل وقوع ســیالب اخیر می تــوان دریافت که 
هیچ تضمینی وجود ندارد که ســیلی که در فروردین 1398 
قسمت های زیادی از سرزمین ایران را در نوردید دوباره در 
ماه ها یا سال های آینده تکرار نشود و خسارت های بیشتری را 
بر جای نگذارد. بنابراین هر ذهن منطقی این پرسش را مطرح 
می کند که آیا نظام حقوقی ایران آمادگی و توانمندی مناسب 
و الزم برای مقابله با بروز چنین تهدیدهایی را در آینده دارد؟ 
آیا نظام مالی و اقتصادی کشــور توان تحمل هزینه های فوق 

سنگین ناشی از سیالب در آینده را دارد؟
به نظر می رســد با توجه به کاســتی های نظــام حقوقی و 
کاســتی های موجود در سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی 
و فنی کشــور که خود عامل مضاعفی برای ناکارآمدی نظام 

اصالح شیوه مدیریت بحران، 
تغییر فرهنگ سازمانی، پیشگیری 

از پراکنده کاری سازمان ها و 
افزایش همکاری میان سازمانی 

در سطوح مختلف اداری کشور به 
منظور افزایش ضریب هماهنگی 
در مواقع بحرانی ضروری است
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حقوقی در مقابله با ســیل هستند، این نظام حقوقی آمادگی 
اطمینان بخشی برای تضمین پیشگیری از وقوع چنین سیالب 
خسارت باری را در آینده نداشته باشد و نظام مالی کشور نیز 
نمی تواند تضمین کند که یارای جبران همه هزینه های ناشی 

از یک سیالب دیگر را دارد.
قسمت عمده ای از سازوکارهای حقوقی مدیریت بحران در 
ســیل به مرحله کنترل ســیل و امدادرسانی اختصاص یافته 
اســت حال آنکه در دو مرحله پیشگیری و جبران خسارات 
این سازوکارهای حقوقی کمتر توســعه یافته اند. به عبارتی 
قواعد پیشــگیرانه و جبران خســارت به دلیل اهمیت آن ها 
می بایست جایگاه حقوقی قوی تر و آمرانه تری داشته باشند. 
پیشــگیری از وقوع خسارت بهتر از جبران آن است چرا که 
احتمال دارد برخی خسارت ها جبران نشوند و یا توان مالی 
الزم برای جبران آن وجود نداشــته باشــد؛ همچنین جبران 
خســارت عادالنه تر و اخالقی تر از انتظار بخشش از سوی 
خســارت دیده اســت. نباید از فرد زیان دیده از سیل انتظار 
داشــت که به دالیلی مانند وضعیت اقتصادی نامطلوب حق 
خود را ابراء کرده و جبران خســارت را مطالبه نکند. چرا که 
به فرض رضایت شخص قربانی، خسارت های جبران نشده 
همچنان به جا می مانند و خود خسارت های بیشتری بر جای 
می گذارند. به هر حال شــرافت حقوق در این است که هیچ 
خســارتی جبران نشده باقی نماند ولو آنکه زیان دیده راضی 
باشــد. بنابراین ضروری است تا سازوکارهای حقوقی الزم 
برای تنظیم دقیق نحوه شناســایی مسئولیت، ترمیم و جبران 

خسارت ها توسعه بیشتر و مناسب تری یابند.

خسارت های مادی و معنوی، انسانی و محیط زیستی وارده به 
کشور در جریان سیل اخیر بسیار سنگین و گاه تحمل ناپذیر 
بود. اما نکته قابل تأمل و درس آموختنی در این خسارت ها 
این بود که دولت صرفاً با اصالحات حقوقی و فنی الزم و با 
صرف هزینه های بسیار کمتری از میزان خسارت های کنونی 
می توانســت از بروز این خسارت ها جلوگیری کند یا الاقل 

آن ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
اما دولت به دلیل بی توجهی، ســهل انگاری و مسامحه یا هر 
دلیل دیگری به هشــدارهای کارشناسان مبنی بر سیل پذیری 
کشور و آسیب پذیر بودن آن بی توجهی کرده، سالیان متمادی 
نسبت به اجرای مؤثر قوانین و مقررات پیشگیرانه، بازدارنده 
و ایمن ساز اعتنا نداشته و در نتیجه امروز متحمل این حجم 
عظیم از خسارت ها شده است. امروز نیز چنانچه در اجرای 
این قوانین تعلل ورزیده و از فجایع کنونی برای آینده درس 
عبرت نگیرد، در آینده نیز شاهد بروز چنین خسارت هایی و 

بلکه شدیدتر خواهیم بود.
واقعیت انکارناپذیری که پیش روی امروز و آینده کشور ما 
قرار دارد این اســت که برای تداوم حیات شایسته و زندگی 
ســالم هیچ چاره ای جز حفاظت قاطعانه از محیط زیست و 
منابع طبیعی کشور نیست. درواقع امنیت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی کشور به نحو بنیادینی به امنیت محیط زیستی گره 
خورده و از آن جدایی ناپذیر اســت. درس های گذشــته از 
وضعیت حفاظت محیط زیست در کشور و تأثیر آن بر بروز 
سیالب ها نشان داد که قوانین و مقررات کنونی برای حفاظت 
قاطعانــه و اطمینان بخش از محیط زیســت، بــه نحوی که 
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محیط زیست سالمی برای سال های آینده باقی بماند کارآمد 
و مؤثر نیســتند. بنابراین یک تحول راهبردی و اساســی در 
نظام حقوق محیط زیست کشور ضروری است بدین نحو که 
قواعد حقوقی حفاظت از محیط زیست باید به عنوان قواعد 
آمرانه، تخلف ناپذیر و راهبردی تلقی شــوند و بی هیچ کم و 

کاستی اجرا شوند.
درس مهم دیگری که برای آینده می توان آموخت ضرورت 
ســازگاری با دگرگونی اقلیمی به جای مقابله با آن اســت. 
پیشــگیری از رخداد سیل و مقابله با آن به طور کامل ممکن 
نیست و همیشه درجه ای از خطر سیل وجود دارد. حتی در 
کشورهای پیشــرفته و توانمند در زمینه مدیریت بحران نیز 
مانند آمریکا و ژاپن ساالنه سیل رخ می دهد و خسارت های 

زیادی به جای می گذارد.
تفکر و گرایش اصلی در مدیریت سیالب در ایران مبارزه و 
مهار آن است همچنان که بند 12 راهبردهای بلندمدت توسعه 
بخش آب از منظر آمایش سرزمین نیز بر مهار سیالب تأکید 
می کند. واقعیت این است که ســیالب در کنار خرابی هایی 
که برای سازه های انسانی به بار می آورد، برای طبیعت فواید 
زیادی دارد و یکی از نشــانه های حیات اکوسیستمی است. 
آنچه که سیالب را خطرناک و مخرب می سازد ساخت وساز 

غیر اصولی در محیط های سیالب خیز است.
پیشــگیری از وقوع ســیالب تقریباً ناممکن و یا ناهمساز با 
محیط زیســت است به ویژه آنکه پیشــگیری قطعی از وقوع 
تغییرات اقلیمی نیز ممکن نیســت و امکان دستکاری نظام 
آب و هوایی نیز به منظور پیشــگیری از وقوع ســیل وجود 
ندارد. اما پیشــگیری از وقوع خسارت ناشی از سیل ممکن 
بوده و بهتر آن اســت که رویکرد سازگاری با محیط زیست 
اتخاذ شــود. بنابراین رویکرد کنونی مورد توجه در مدیریت 
محیط زیست و بحران، سازگاری با شرایط جدید است یعنی 
پیش بینی شــرایط نامطلوب طبیعی آینده و آماده ســازی و 
تطبیق با این شرایط. سازگاری با دگرگونی اقلیمی بر افزایش 
بهره وری و بهینه سازی در اســتفاده از منابع طبیعی، کاهش 
آثار محیط زیستی، اصالح الگوهای مصرف، اصالح الگوهای 
سکونت و پرهیز از ســکونت در مناطق نزدیک به رودها و 

آموزش و آگاه سازی تأکید دارد.
 

و  حقوقی  نظام  تقویت  برای  ضروری  اصالحات    
افزایش  و  تاب آوری  تقویت  جهت  در  کشور  قانونی 

ظرفیت مدیریت سیالب چیست؟
تمامی عوامل منجر به تشــدید ســیالب اخیــر از تخریب 

محیط زیســت و تجاوز به حریم رودها تا ساخت وسازهای 
غیر اصولی و مدیریت نادرســت سدها به یکباره و یک شبه 
ایجاد نشده اند تا به یکباره نیز اصالح شوند. بلکه رفع آن ها 
مستلزم کسب تجربه از درس های گذشته و انجام اصالحات 
مستمر و هوشــمندانه در نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی کشور با تأکید و اصرار هر بیشتر و با مشارکت همه 

اشخاص ذی ربط است.

بندیکم(اصالحاتحقوقی
مدیریت مؤثر سیل در کشور مستلزم اصالح و تقویت نظام 
حقوقی کشــور اســت. البته با آنکه گاهی عوامل اقتصادی، 
اجتماعی، فنی و سیاســی نیز در اجــرای مؤثر نظام حقوقی 
مشــکل ایجاد می کنند، اما به هر حــال کاهش چالش های 
حقوقی به نوبه خود می تواند برخی از مشــکالت مدیریت 

سیالب را کاهش دهد.

الف(اصالحاتتقنینی
۱.تصویبیکقانونجامعبــرایمدیریتبحرانهابا
تأکیدارائهمقرراتوقواعداختصاصیومشــترکبرای

انواعبحرانهایطبیعیکشور
به عنوان مثال تعریف سیل و ارائه ضوابطی برای شناسایی و 
اعالم بروز سیالب و تعیین و تفکیک وظایف کلیه نهادهای 
مرتبط در این زمینه الزم است. نکته ای که مورد توجه برخی 
اسناد حقوقی خارجی بوده است به عنوان مثال بند 1 ماده 2 
دســتورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص ارزیابی و مدیریت 
خطرات سیل )EC 2007/60/EC( طی عبارتی کلی سیل را 
چنین تعریف می کند: هر گونه زیر آب رفتن موقتی زمینه هایی 
که پیــش از زیر آب نبوده اند توســط جریان های رودخانه، 
ســرازیر شــدن آب از مناطق مرتفع، بارش های موســمی، 

پیشگیری از وقوع خسارت ناشی 
از سیل ممکن بوده و بهتر آن 
است که رویکرد سازگاری با 

محیط زیست اتخاذ شود
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افزایش سطح آب دریا و ورود به ساحل و زه آب های ناشی 
از زهکشی.

۲.ایجادقواعدحقوقیخاصبرایمدیریتسیل
ســیل یک وضعیت اضطراری اســت که گاهــی کنترل آن 
در جریان حادثه نمی تواند تابع تشــریفات بطئی حقوقی و 
اداری باشــد. در چنین موارد خاصــی مقامات اجرایی باید 
از صالحیت های تشخیصی مناســبی در چهارچوب قانون 
بهره مند باشــند تا بتوانند با ســرعت بیشتری سیل را کنترل 
کرده و از جان انسان ها حفاظت کنند. قواعد حقوقی وضعیت 
اضطراری از این دســت قواعد هستند که به مقامات اجرایی 
کمک می کنند در صورت نقص قواعد حقوقی یا دســت و 
پاگیر بودن آن ها در مواقع بحرانی تصمیم های سریع گرفته و 

اجرا کنند البته با شرط رعایت حقوق بنیادین اشخاص. 
۳.وضــعقوانینجامــعویکپارچهبــرایحفاظتاز

محیطزیستومنابعطبیعی
یکی از جدی ترین مشکالت مربوط به حفاظت محیط زیست 
و منابع طبیعی، پراکندگی و تشتت قوانین و مقررات و نبود 
یک قانــون جامع و یکپارچه در این زمینه اســت که عماًل 
مشکالت اجرایی زیادی برای مقامات مجری و قضایی ایجاد 
می کند. در بســیاری از موارد این تشتت و پراکندگی قوانین 
و مقررات زمینه را برای تخلف و سوءاستفاده فراهم می کند. 
بنابراین تصویب یک قانون جامع حفاظت محیط زیســت و 
قانون جامع منابع طبیعی می تواند برخی از این مشــکالت 

عدیده را حل کند.
 ۴.افزایــشضمانــتاجراهــایقوانیــنومقررات

محیطزیستیومنابعطبیعیبارویکردپیشگیریازوقوع
جرموکارامدسازیمجازاتها.

۵.یکپارچهسازیمقرراتوکاهشتورممقرراتگذاری
درزمینهمدیریتمنابعآبوسیل

در حــال حاضــر مقــررات، ضوابــط فنی و نشــریه ها و 
دســتورالعمل های متعددی در زمینه آب و ســیل از سوی 
نهادهای مختلف شامل هیأت وزیران، وزارت نیرو، وزارت 
راه و شهرســازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه 
و بودجه صادر شــده است که انبوهی از مقررات پراکنده را 
شکل می دهند. این حجم زیاد از ضوابط در بادی امر باعث 
تشتت و تورم مقررات می شوند و سردرگمی مقامات اجرایی 
را نیز به همراه دارند. بنابراین بهتر است نهادهای مذکور اقدام 

به تنقیح و یکپارچه سازی مقررات فنی مرتبط با سیل کنند.
۶.الزامدســتگاههایاجراییبهپایــشوارزیابیآثار

مقرراتگذاریوانتشارمستمرنتایجآنبرایعموم.
۷.الزامدستگاههایاجراییبهاشاعهومبادلهاطالعاتو
دستاوردهایعلمیوپژوهشیخوددرزمینههایمرتبط

بابحرانهایطبیعی.
 

ب(اصالحمقرراتساختوساز
۱.تصویبقوانینومقرراتجامعساختوساز

مقررات ناظر بر ساخت وساز نیز به مانند مقررات منابع طبیعی 
پراکنده، متشــتت و گاه مبهم هستند. به عنوان مثال مقررات 
ملی ساختمان اساساً هیبت و چهارچوب یک مصوبه حقوقی 
هنجاری و منتظم را ندارد و بدیهی است که در دایره عمل نیز 
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زمینه تخلف یا اجرای نامناسب را تسهیل می کند.
۲.تقویتقواعدایمنیومسئولیتسازندگان

با توجه به سطح آسیب پذیری کشور در برابر حوادث طبیعی 
به ویژه ســیل و زمین لرزه، تقویت و ارتقای قواعد ایمنی در 
ساخت وساز ضروری داشته و الزم است تا قوانین و مقررات 
مرتبط با حساسیت و دقت بیشتری تکالیف و مسئولیت های 

مهندسان و سازندگان سازه های مختلف را مقرر کنند.
۳.اصالحنظامحقوقشهری

در حال حاضر الزامات قانونی متعددی برای اصالح ســاخت 
شــهری ضرورت دارد از جمله الزامی ساختن تهیه طرح های 
آمایش ســرزمین برای توسعه نقاط شهری و روستایی؛ تعیین 
ضوابط مشخص برای مقاوم سازی شهرها و روستاها در برابر 
سیل؛ تصویب ضوابط و مقررات خاصی برای تعیین حد نصاب 
برای سطح اشغال شــهر و مساحت فضای سبز در شهرها و 

روستاها؛ الزام به بازآفرینی و مقاوم سازی شهرها و روستاها.
 

پ(اصالحنظاماطالعرسانی
1. الزام دســتگاه های اجرایی به تهیه و انتشار اطالعات پایه 
مربوط بــه حوزه فعالیت خود به ویــژه اطالعات مربوط به 
کمیت و کیفیت پوشــش گیاهی و خــاک، وضعیت رودها 
و تاالب ها، جمعیت افراد ســاکن در دشــت-های سیالبی، 

زمین های کشاورزی و نیاز آبی کشور.
2. الزام دستگاه های اجرایی مرتبط با سیل به مستندسازی و 
انتشار اقدامات انجام شــده و تجربیات حاصله از مدیریت 

سیالب ها در گذشته برای استفاده در آینده.

ت(کارآمدسازیسیستمهاینظارتی
1. نظارت دقیق استانداران و فرمانداران بر عملیات مقاوم سازی 

ساختمان ها در شهرها به منظور مقاومت در برابر سیل
2. الزام سازمان برنامه و بودجه به اعمال نظارت مؤثر بر رعایت 
اصول و ضوابط ایمنی در طرح های عمرانی و ساخت وساز ها

3. الزام کمیســیون های تخصصی ذی ربط مجلس شــورای 
اســالمی به بازرسی و پایش مستمر کیفیت اجرای قوانین و 

مقررات مرتبط با سیل و ارائه گزارش منظم به مردم
4. افزایش اختیارات دادستان ها و قضات در پیگرد و رسیدگی 
به جرایم محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت وساز و تقویت 

شعب تخصصی در این زمینه
5. الزام ســازمان بازرسی کل کشــور به انجام بازرسی های 
مســتمر و تخصصی در مورد عملکرد نهادهای عمومی در 

زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و ساخت وسازها.

6. تقویت انجمن های مردم نهاد در نظارت و اقامه دعوی در 
زمینه تخلفات محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت وساز.

 
بنددوم(اصالحاتسازمانی

برای ایجاد نظام سازمانی مؤثر و حرفه ای برای مدیریت مؤثر 
سیالب برخی اصالحات اداری الزم است:

1.  تشــکیل دفاتر و واحدهای تخصصی مدیریت سیل در 
سازمان های مرتبط با سیل مانند سازمان حفاظت محیط زیست، 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، 
سازمان ثبت اسناد، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، 
وزارت راه و شهرســازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شورای عالی شهرســازی و معماری، سازمان شهرداری های 

کشور.
2. تشکیل جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران به طور 

منظم و مستمر در سطح مرکز و استان ها.
3. تشکیل جلسات شورای عالی آمایش سرزمین به طور منظم 

و مستمر.
4. تقویت سازوکارهای همکاری میان سازمانی برای انتقال 
اطالعات، تجربیات و تجهیزات در مراحل مختلف مدیریت 

سیل.
5. تقویت سازوکارهای همکاری مؤثر و مستمر میان نهادهای 
علمی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی و الزام این دستگاه ها 
به تشکیل جلســات مشــترک با نهادهای علمی و استادان 

دانشگاهی در مدیریت بحران.
6. اصالح ساختار سازمان های نظام مهندسی با هدف ارتقای 
کارآمدی این نهادها و تضمین اعمال نظارت دقیق و بی طرفانه 

توسط آن ها در فرایند ساخت وساز در کشور.
7. افزایش اختیارات شــهرداری ها و دهیاری ها در مدیریت 
سیالب های محلی و الزام دستگاه های دولتی به فراهم ساختن 

قواعد حقوقی وضعیت اضطراری 
قواعدی هستند که به مقامات اجرایی 
کمک می کنند در صورت نقص قواعد 
حقوقی یا دست و پار گیر بودن آن ها 
در مواقع بحرانی تصمیم های سریع 

گرفته و اجرا کنند البته با شرط 
رعایت حقوق بنیادین اشخاص
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امکانات الزم برای آن ها در این خصوص.
8. تشــکیل کمیته تخصصی سیالب در شورای عالی آب با 

صالحیت مشخص.
9. تســهیل همکاری بین المللی. امروزه مدیریت سیل بدون 
همــکاری بین المللی دشــوار و یا ناممکن اســت. به دلیل 
فوریت شرایط در صورت وقوع سیل همکاری و مساعدت 
بین المللی ضروری است و هیچ کشوری نباید برای حفظ و 
نمایش اقتدار خود از همکاری و دریافت کمک های خارجی 
ســرباز زند. بنابراین قوانین مدیریت سیل باید سازمان های 
متصــدی را ملزم کنند تا به نحو نهادینه و مؤثری با نهادهای 
بین المللی مانند صلیب ســرخ و سازمان جهانی هواشناسی 
و نهادهای همتای خود همکاری داشــته و کمک های انسان 

دوستانه مبادله کنند.

بندسوم(اصالحاتدرحوزهحفاظتمحیطزیست
با توجــه به اینکه یکی از مهم ترین عوامل بروز یا تشــدید 
سیل تخریب محیط زیست طبیعی اســت، بنابراین سازمان 
حفاظت محیط زیســت می بایست نقش سازنده و مؤثری در 
پیشــگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه شکل گیری 
ســیل در کشور ایفا کند. در این راستا دو قانون مهم شکار و 
صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صالحیت های 
این سازمان را مشخص می کنند که به نظر می رسد با وجود 
برخی ابهام ها و کاســتی برای ایفای وظیفه نظارتی مؤثر بر 

حفظ محیط زیست کشور تا حدود زیادی کافی است.
بنابراین، چنانچه ســازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان 
مرجع اصلی حفظ محیط زیست کشور و ناظر بر حفاظت از 
تمام اکوسیستم های طبیعی بدانیم، آنگاه این سازمان باید نقش 
موثرتری در تخریب تمام عرصه های طبیعی و پیشگیری از 
وقوع سیالب در کشور ایفا کند. اما مشکل عمده ای که در این 
زمینه وجود دارد تلقی و تفسیر سازمان های مختلفی است که 
نظارت عالی سازمان حفاظت محیط زیست و صالحیت عام 
آن در حفظ محیط زیست را به دلیل تعارضات قوانین مختلف 
نمی پذیرند. از نظر وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و نیرو، 
خود این سازمان ها متصدی امور مربوط به اراضی، جنگل ها، 
مراتع، آبخیزداری و مدیریت رودها و آبخوان ها هســتند و 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در این مسائل مداخله 
اداری تلقی می شود. بدین ترتیب در عمل حفاظت از کلیت 
محیط زیست کشور با ناهماهنگی اداری و همکاری نامطلوب 
سازمان های متصدی عرصه های مختلف محیط زیستی کشور 

روبه رو است.

افزون بر مشــکل اداری فوق، برخی ابهامات و مشــکالت 
قانونــی نیز در انجــام بهتر و مؤثرتر نظــارت بر حفاظت 
محیط زیست کشور توسط ســازمان حفاظت محیط زیست 
وجود دارند که می توانند مشکالتی در پیشگیری از تخریب 
محیط زیســت منجر به وقوع ســیالب ایجــاد کنند. با این 
حال و با توجــه به تأکیدهای قانون حفاظت و بهســازی 
محیط زیست و روح کلی این قانون انتظار می رفت سازمان 
حفاظت محیط زیســت قائل به نقش نظارتی اصلی خود در 
مقابله با تخریب محیط زیســت منجر به ســیالب و ترمیم 
صدمات وارده به محیط زیســت در اثر سیل در کشور شده 
یا الاقل مشــکالت و موانع حقوقی خــود در این زمینه را 
رســمًا اعالم می کــرد. در تحلیل نهایی بایــد گفت که هر 
چند برخی قوانین صالحیت رسیدگی به برخی حوزه های 
محیط زیستی مانند جنگل ها، آبخیزها و رودها را در اختیار 
وزارتخانه ها و ســازمان های دیگر قرار داده است، اما همه 
این اکوسیســتم ها بخشــی جدایی ناپذیر از محیط زیست 
کشور هستند و ســازمان حفاظت محیط زیست در راستای 
ایفای مســئولیت خود به عنوان مرجع صالحیت دار اصلی 
حفظ محیط زیســت می بایست این ســازمان ها را ملزم به 
حفاظت از اکوسیستم های تحت صالحیت آن ها می ساخت 
و در موقع سیالب نیز هشدارها و تذکرات جدی را به این 

نهادها می داد.
در نهایــت باید گفت که یک بازنگری اساســی در نقش و 
صالحیت سازمان حفاظت محیط زیست و تصریح روشن تر 
به صالحیت اصلی این سازمان در صیانت از اکوسیستم های 
طبیعی کشور الزم است. در این راستا پیشنهاد می شود قانون 
حفاظت و به سازی محیط زیست 1353 با توجه به موارد زیر 

اصالح شود:
1. افزایش صالحیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست 
در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف از لحاظ 

حفظ محیط زیست؛
2. تقویت ساختار اداری و مالی سازمان حفاظت محیط زیست؛

3. افزایش ضمانت اجراها و مجازات های جرایم و تخلفات 
محیط زیستی به ویژه در مورد تجاوز به حریم رودخانه هاغ

4. اصــالح و تقویــت نظــام پایش، بازرســی و هشــدار 
محیط زیستی؛

5. الزام دســتگاه های اجرایی به تبعیت از تذکرات ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در پیشــگیری، کاهش آثار و ترمیم 

تخریب و آلودگی محیط زیست؛
6. تقویت نظام اطالع رسانی محیط زیستی.
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لزوم  و  فلسفه  بفرمایید  سوال  اولین  عنوان  به   
به  و  رئیس جمهور  دستور  به  کارگروه ها  این  تشکیل 
طور مشخص ضرورت شکل گیری کارگروه »مدیریت 

ریسک و بیمه« چه بوده است؟
موضوع مدیریت ریســک به طور کل و مدیریت ریســک 
بدآمدها )ســوانح( چــه آن هایی که ناشــی از مخاطرات 
انسان ســاخت هســتند و چه آن هایی که بــه دلیل رخداد 
مخاطــرات طبیعی روی می دهند، در کشــور ما موضوعی 
جدید و با سابقه کم است و همین امر موجب پایین ماندن 
سطح آگاهی عمومی و حاکمیت در برابر مخاطرات طبیعی 
در ایران شده است. به طور مشابهی بیمه مخاطرات طبیعی 
نیز در کشــور ما در سالیان گذشــته به دلیل قطع ارتباط با 
صنعــت جهانی بیمــه و همین طور اینرســی زیاد صنعت 
در برابر تغییر و بروز شــدن باعث شده که اوالً روش های 
ریســک پایه در طراحی و بکارگیری بیمــه بدآمدها مورد 
استفاده قرار نگیرد و ثانیًا نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور 
بسیار پایین باشد به طوری که کسر ناچیزی از سبد بیمه ای 
شرکت ها را شامل شــود. فلسفه تشکیل کارگروه مدیریت 
ریســک و بیمه، به نظر من، آن بوده که سهم صنعت بیمه و 

روش های مدیریت ریسک بدآمدها در مدیریت بدآمدها و 
به خصوص سیل های گسترده 1398-1397 مشخص شود 
و راهکارهای عملی برای فعال کردن پتانسیل باالی این دو 

حوزه در مدیریت بدآمدهای آینده ارائه گردد.
 

چه  از  بیمه«  و  ریسک  »مدیریت  کارگروه  در   
حوزه هایی  چه  به  و  شد  گرفته  بهره  تخصص هایی 

بیشتر پرداخته شد؟
اعضای کارگروه مدیریت ریسک و بیمه مرکب از تخصص های 
مدیریت ریســک، مدیریت ریسک بدآمدها، بیمه، مهندسی 
عمران بوده است که مرتبط ترین تخصص ها با موضوع مورد 
بررسی هستند. سرفصل هایی از قبیل جایگاه مدیریت ریسک 
در فرایند توسعه ی ســکونتگاه ها و زیرساخت ها در کشور، 
چالش های صنعت بیمه در مواجهه با پوشش همگانی سوانح 
طبیعی، ارزیابی ریسک بدآمدها، صندوق بیمه بدآمدها، منابع 
و روش های ایجاد پایــگاه داده مکان محور برای دارایی های 
کالبدی کشور، و توان افزایی دانشگاه ها و مؤسسات در زمینه 
تربیت نیروهای متخصص مدیریت ریسک بدآمدها در این 

کارگروه مورد بررسی قرار گرفته اند.

مأموریت اخیر، سالهای در تهران دانشگاه به محوله مأموریتهای مهمترین از یکی
تشکیلهیأتویژهگزارشملیسیالبهای۹۸-۹۷استکهپسازحدودیکسال
فعالیت،باارائهسهگزارشکالن،۱۵گزارشکارگروههاوبیشاز۷۰گزارشموضوعی

بهکارخودپایانداد.
باتوجهبهاهمیتشکلگیریاینهیأتوصبغهملیآن،روابطعمومیدانشگاهتهراناز
طریقسلسلهمصاحبههاییبااعضایهیأت،رؤساودبیرانکارگروههایمختلفاینهیأت،

اقدامبهبازخوانیگزارشهایتخصصیاینهیأتنمودهاست.
هفدهمینمصاحبهدراینپرونده،گفتوگویحانیهچمنی،دانشجویکارشناسیارشد
ارتباطات،بادکترهومنمعتمداست.ایشانازاعضایهیأتعلمیپژوهشکدهمدیریت
خطرپذیریوبحرانوهمچنیندبیرکارگروهمدیریتریسکوبیمههیأتویژهگزارش
ملیسیالبهااستودراینمصاحبهنقصانهاینظاممدیریتریسککشوررامورد

بررسیقراردادهاست:

 دبیر کارگروه مدیریت ریسک و بیمه: 

بیمه نقشی در تأمین مالی بدآمدها ندارد
تغییر نگرش سازمان ها از تفکر مدیریت بحران محور به تفکر 

مدیریت ریسک محور ضروری است
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 به طور خالصه بفرمایید مهم ترین یافته هایی که در 
جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟

مدیریت ریســک به طور کلی و مدیریت ریسک بدآمدها 
در ساختار مدیریت کشور به گونه ای مناسب شناخته نشده 
و اســتفاده از آن در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری ها به 
صورت موردی و محدود است به طوری که آسیب پذیری 
کشور در برابر مخاطرات طبیعی روز به روز افزایش می یابد. 
در درجه دوم، نرخ نفوذ بیمه بدآمدها در کشور بسیار پایین 
اســت و صنعت بیمه عماًل نقشــی در تأمین مالی بدآمدها 
ندارد. از طرفی منابع انســانی متخصص و با تجربه در این 
حوزه بســیار کمیاب است و پاســخگوی نیازهای کشور 

نیست.
 

 یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص 
سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟

۱-کیفیتقوانینمربوطبهبیمهدرمقابلســیالبدر
ایرانچگونهاست؟

آنچه که بــه صورت خالصه در ارتباط بــا کیفیت قوانین 
موجود در حوزه بیمه ســیالب می توان به آن اشاره نمود، 
این است که متأسفانه کشور ما سابقه طوالنی در این حوزه 

نداشته و از این رو خالهایی در این زمینه وجود دارد.
ســاختار صنعت بیمه کشــور و در رأس آن بیمه مرکزی 
نیازمند اصالحات قانونی جهت اعمال صحیح و دقیق وظیفه 
نظارتی خود بر فعالیت شــرکت های بیمه اســت. فعالیت 
بیمه گری شــرکت بیمه مرکزی به تشــخیص متخصصین 

بــا جایگاه نظارتی آن منافات داشــته و بدین لحاظ از نظر 
قانونی نیازمند اصالحات است.

عــالوه براین، نیاز به تدوین قوانین حمایتی در زمینه ایجاد 
بازار تخصص های ارزیابی و مدل سازی ریسک برای ارائه 
خدمات فنی بیمه ای به صاحبان سرمایه برای تعامل فنی با 

شرکت های بیمه ای وجود دارد.
همچنین علی رغم وجود مقررات ملی و نظارت آن توسط 
سیســتم های نظارتی، به دالیل مختلف نظیر کمبود مجریان 
ذی صالح، عــدم کنترل کیفی مصالح، کمبــود نیروی کار 
حرفه ای، ناکارآمدی نظام نظارتی، فساد اداری، درآمدسازی 
شهرداری ها از خالف های ساخت وساز و عدم مستندسازی، 
امکان طبقه بندی و شناسنامه دار کردن ساختمان ها متناسب 

با آسیب پذیری آن ها تا کنون صورت نپذیرفته است.

۲-صنعتبیمهکشــوردرزمینهبیمهسیالبدارایچه
ضعفهاوقوتهاییاست؟

ضعــف و قوت های صنعت بیمه را بــه طور کلی می توان 
اینگونه خالصه کرد:

• عدم بهره مندی از مدل های احتماالتی شبیه ســاز ریسک 
ســوانح طبیعی در تعیین نرخ حق بیمه ها. از آنجایی که در 
ســوانح طبیعی به دلیل دوره های بازگشــت طوالنی عماًل 
امکان اســتفاده از مدل های آماری صرف وجود ندارد؛ باید 
از مدل های احتماالتی شبیه سازی سوانح طبیعی بهره گرفته 
شود که متأسفانه در سطح کشور استفاده از چنین مدل هایی 

در صنعت بیمه عملیاتی نشده است.
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• آزادســازی نرخ های بیمه که منجر به ایجاد فضای رقابت 
ناســالم بین شــرکت های بیمه گر جهت اخذ قراردادهای 
بیمه ای به هر قیمت شــده اســت. ایــن کار منجر به ارائه 
پوشــش های بیمه ای با قیمت های بسیار نازل تر از آنچه که 
محاسبات ریســک مخاطرات ایجاب می کند می گردد. در 
نتیجه، در صورت وقوع ســوانح فراگیر در مقیاس کشوری 
یا منطقه ای، شرکت های بیمه ای نخواهند توانست نسبت به 
انجام کامل تعهدات خود اقدام نمایند، زیرا که نرخ دریافتی 
بیمه نامه های آن ها بســیار پایین تر از آن ریسکی بوده است 

که در بیمه نامه تعهد نموده اند.
• عدم عالقه مندی صنعت بیمه به مشــارکت در بازار بیمه 
ســوانح طبیعی و نرخ نفوذ پایین آن به دلیل آشــنا نبودن 
صنعت بیمه کشور به روش های کمی سازی و قیمت گذاری 
فنی ریسک ســوانح )عدم رواج استفاده از ابزار مدل سازی 
ریسک ســوانح( و در نتیجه ســودآور نبودن بیمه سوانح 

طبیعی از منظر بازرگانی
• کمک های بالعوض و تسهیالت دولت به آسیب دیدگان 
که باعث آموزش نادرست مردم و ایجاد احساس عدم نیاز 

به بیمه کردن اموال در بین مردم می گردد.
• کشــور ایران با وسعت بســیار فراوان و متأثر از سوانح 
طبیعی متعدد یکی از مستعدترین مناطق جهت توسعه بیمه 
ســوانح بوده و اصل پخش پذیری در آن مشروط به توسعه 
بیمــه همگانی می تواند نه تنها ایجاد کننده امنیت مالی برای 
مردم و حاکمیت باشد، بلکه ســبب توسعه پایدار صنعت 

بیمه در کشور گردد.
• با توجه به پتانســیل وجود انواع مختلــف بیمه نامه های 
جدید در کشور، توسعه بیمه سوانح در کشور خود می تواند 
محرکی برای توســعه ســایر خطوط بیمه ای از جمله بیمه 

مسئولیت در کشور باشد.
بیمــه ســوانح در فراینــد توســعه، خریــد و  • ورود 
ســرمایه گذاری های مــردم می تواند در دراز مدت ســبب 

توسعه فرهنگی فرایند و مدیریت ریسک گردد.

۳-جایگاهمدیریتریســکدرتوســعهسکونتگاهها،
زیرســاختهاوسایراقداماتتوســعهایدرمعرض

سیالبچیست؟
جانمایی ساختگاه های توسعه سکونتگاه ها و زیرساخت ها 
در ارتباط با منابع خطر و همچنین طراحی و ساخت مقاوم 
در برابر سانحه دو ابزار مهم مدیریت ریسک در مواجهه با 
سوانح طبیعی از جمله سیالب است. هر چند که بعد دیگر 

یعنی انتقال ریســک موجود از طریق صنعــت بیمه نیز از 
جایگاه خاص خود برخوردار است. در این ارتباط شناخت 
علمی و مبتنــی بر داده های دقیق و تحلیل های احتمالی که 
بتواند تواتر و شــدت خطرات مختلف ناشی از سیالب را 
در پهنه های مختلف کشور ارائه نماید یکی از ملزومات هر 
گونه اقدام در راستای استفاده بهینه از زمین و یا بهسازی و 

کاهش آسیب پذیری است.
پیرو جلســات مختلف و هم فکری این کارگروه با ســایر 
کارگروه هــای هیــأت و همچنین شــورای عالی معماری 
و شهرسازی کشــور، عدم وجود و اســتفاده از پهنه بندی 
احتماالتی خطرات ســیالب در کشــور به منظور مدیریت 
ریســک در توسعه سکونتگاه ها به عنوان یک معضل اصلی 
مشــخص گردید. منحصر به فرد بودن سانحه سیالب بهار 
1398 از نظر وســعت و شدت حادثه در چند دهه اخیر در 

عین حال بیانگر بی تجربگی و کم توجهی نظام ساخت وساز 
کشــور به لزوم شناخت مناطق ســیل خیز با تعیین صحیح 
میزان احتمال مواجهه با ســیل های با دوره های بازگشــت 
مختلف و همچنین راهکارهــای مواجهه با عواقب آن در 

بعد سازه ای و یا منطقه ای بوده است.
در دســتور کار وزارتخانه ها و نهادهــای مهم و تأثیرگذار 
کشور در توســعه سکونتگاه ها و زیرســاخت ها، موضوع 
به کارگیری چهارچوب مدیریت ریســک سوانح طبیعی از 
جمله ســیالب در توسعه ســکونتگاه ها و زیرساخت ها از 
جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیست. هر چند که به صورت 
موضعی و جزیره ای اقداماتی در برخی ســازمان ها صورت 
پذیرفته است. اما نکته بســیار مهم در موفقیت پیاده سازی 
چهارچوب مدیریت ریسک در کشور، وجود نگاه سیستمی 
و یکپارچه به جهت ایجاد تمامــی ملزومات مورد نیاز در 
این ارتباط اســت. از ایــن رو باید تمامــی اجزا مدیریت 

ورود بیمه سوانح در 
فرایند توسعه، خرید و 

سرمایه گذاری های مردم 
می تواند در دراز مدت سبب 

توسعه فرهنگی فرایند و 
مدیریت ریسک گردد
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ریسک ســوانح طبیعی شامل شناســایی و ارزیابی صحیح 
مخاطرات، شــناخت دقیق محیط مصنــوع زندگی جوامع، 
بهسازی ساختمان ها و زیرســاخت ها در برابر مخاطرات، 
حذف و یا جابه جایی ریســک های غیر قابل انتقال و نهایتًا 
انتقال ریســک هایی که نه قابل مقاوم سازی اند و نه حذف 

به صنعت بیمه، به صورت سیستمی و منسجم پیاده شود.

۴-ضعفهایمدیریتریســکوبیمهدرجریانسیل
چگونهبربروزخســاراتوبازگشــتسیلزدگانبه

جریانعادیزندگیاثرگذاشتهاست؟
در جریان ســیل فروردین مــاه نیز کامــل نبودن چرخه 
مدیریت ریســک در کشور شامل ارزیابی ریسک، کاهش 
ریسک )یا مقاوم-سازی(، حذف ریسک و انتقال ریسک، 
منجــر به ایجاد مشــکالت و اختالل های جدی در فرایند 
جســت وجو، نجات، امداد و اسکان اضطراری و همچنین 
بازیابی زندگی مردم شــد. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت 
است که این اختالل ها را می توان از منظر مدیریت بحران 
و با بررســی چرخه مدیریت بحران نیز ارزیابی نمود که 
تفاوت اصلی آن با زنجیره مدیریت ریســک در موضوع 
تمرکز بر روی یک سانحه مشخص است، در حالی که در 
زنجیره مدیریت ریسک، اجزا لزومًا در ارتباط با یک حادثه 
خاص مطرح نیستند و در واقع نگاه کلی تری حاکم است. 
بر این اساس، الزم است تا برای توسعه پایدار ساختمان ها 
)خصوصی و عمومی و آموزشی( و زیرساخت های کشور 
سیستم های ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک و روش های 

انتقال ریسک در تمامی سطوح اداری و اجتماعی گسترش 
یافته و نهادینه گردند. در این خصوص به طور مفصل در 
گزارش کارگروه مدیریت ریســک و بیمه به آن پرداخته 

شده است.

۵-وضعیتبیمهزیرساختهاییکهدرمعرضسیالب
قرارگرفتهاند،چگونهاست؟

آمار تهیه شده از خسارات ناشی از سیالب فروردین 1398 
توســط کارگروه زیرســاخت ها حاکی از مجموع خسارات 
اقتصادی مســتقیم حدود 170 هزار میلیارد ریال اســت، که 
به آن باید حدود 130 هزار میلیارد ریال خســارت وارده به 
بخش کشاورزی را اضافه نمود. با توجه به مجموع خسارات 
تعهد شده توسط صنعت بیمه در سیالب اخیر می توان نتیجه 
گرفت که کمتر از یک درصد خسارات ناشی از این سانحه 
توسط صنعت بیمه پوشش داده شده؛ که گواه بر دو واقعیت 
موجود کشور است: 1( نفوذ بسیار ناچیز و نامحسوس صنعت 
بیمه در پوشــش خسارات ناشی از سوانح طبیعی؛ و 2( قرار 
داشتن بار جبران خسارات بر دوش دولت به عنوان بیمه گر 
مجانی ســوانح. شایان ذکر اســت که اگرچه دولت توانسته 
با اســتفاده از ذخایر ارزی در این حادثه ســیل در شهرهای 
کوچک و روستاها را تا حدودی جبران خسارات کند؛ ولی 
مســلماً قادر به جبران خسارات ناشــی از سوانح طبیعی در 
شهرهای بزرگ نخواهد بود. بر این اساس می توان وضعیت 
بیمه زیرساخت هایی که در معرض سیالب قرار گرفته اند را 

بسیار نامطلوب ارزیابی کرد.
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۶-کیفیــتتعاملهمهدســتگاههایذیربطدرمقوله
سیالبباصنعتمدیریتریسکوبیمه،چهنقصانهایی
داشــتهوچگونهبربروزخساراتسیالباثرگذاربوده

است؟
از آنجایــی که در کشــور صنعتی به نــام صنعت مدیریت 
ریســک به صورت سازمان یافته وجود ندارد، این کارگروه 
ســعی نموده است تا بر اساس برداشــت کارشناسی خود 
از این ســوال، به بررسی تعامل دســتگاه های مختلف در 
زمینه مدیریت ریســک سیالب و کاهش خسارات محتمل 
آن بپردازد. لذا، همانگونه که در جواب به ســوال سوم نیز 
به تفصیل بیان شــده است، کاســتی های مختلفی در حوزه 
مدیریت ریســک و در تعامل بین سازمان ها و دستگاه های 
مختلف متولی نظام فنی اجرایی کشــور وجود دارد که به 

مهم ترین آن ها اشاره می کنم:
• عــدم هماهنگی و تعامــل در امر مدیریــت، صیانت و 
بهره بــرداری از منابع آبی کشــور در خصــوص پیش بینی 

شدت و وسعت سیالب های محتمل.
• عدم اســتفاده از استعدادها و توان دستگاه های مختلف و 
مخصوصًا جامعه علمی کشور در مطالعه و توسعه پهنه بندی 
مخاطرات جوی نظیر سیل، طوفان، بهمن و سایر سوانح در 

مقیاس ملی و منطقه ای با رویکرد کمی و احتماالتی.
• تعصب سازمان های مختلف متولی جمع آوری و پردازش 
داده های آماری مربوط به محیط مصنوع در به اشتراک گذاری 

اطالعات با جامعه علمی کشور.
• عدم وجود سامانه یکپارچه ارزیابی ریسک سوانح طبیعی 
)از جمله ســیالب( در ســازمان مدیریت بحــران و نبود 
همکاری بین سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه در تخمین 
ریسک سوانح طبیعی در سطوح کشوری، استانی و شهری.
• مشکالت ساختاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
در اعمال انجام وظایف نظارتی خود بر فرایند ساخت وساز 
شهری و تناقض جدی وظایف سازمانی با جایگاه سازمان 
به عنوان یک ســندیکای حرفه ای حافظ منافع مهندسان و 

بُعد بنگاه داری اقتصادی آن.
در نهایت الزم اســت ذکر کنم کــه به دلیل عدم به کارگیری 
مدل های ریسک سیالب در صنعت بیمه ایران، تعامل مربوط 
به دستگاه های ذی ربط مدیریت سیالب با صنعت بیمه در فاز 
پیشگیری قابل بررسی نیست. به عبارت دیگر، از اساس چنین 
ارتباطی تا به حال بین این دســتگاه ها با صنعت بیمه کشور 
شکل نگرفته است. از طرفی به دلیل عدم وجود سیستم های 
غربالگری و ممیزی کیفیت ســاختمان ها، اصــوالً ورود و 

توسعه صنعت بیمه در بیمه اموال با مشکل مواجه بوده است. 
این موضوع مخصوصاً با خأل فعلی موجود در صنعت بیمه از 
جهت نیروی انسانی متخصص در ارزیابی ریسک و ارزیابی 

خسارات مربوط به سیالب قابل تأمل است.

۷-نسبتنظامفنیواجراییکشوربامدیریتریسک
وصنعتبیمه،چهتأثیریبرمدیریتسیالبوتشدید

خساراتباقیگذاشتهاست؟
در سیالب گذشــته به ویژه در استان های خوزستان، گلستان 
و لرستان، خسارات قابل توجهی به ساختمان ها و همچنین 
زیرســاخت های مختلف کشور وارد شده است که جزئیات 
و علل فنی آن ها توســط کارگروه زیرساخت ها تشریح شده 
است. در کشور تمامی ســاختمان های مسکونی، تجاری و 
اداری بر اســاس ضوابط مقررات ملی ســاختمان احداث 

می شــوند و سایر زیرساخت ها و ســازه های ویژه عموماً بر 
اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه 
و نظام فنی و اجرایی کشــور ســاخته می شــوند. در حادثه 
سیالب اخیر مشاهده شد که با وجود تالش های نظام فنی و 
اجرایی کشور به عنوان متولی تهیه دستورالعمل ها و ضوابط 
فنی مورد نیاز در بدنه فنی -اجرایی کشور، کماکان خروجی 
ساختمان ها و زیرساخت های احداث شده بر اساس ضوابط 
این ســازمان، دارای مشکالت جدی است که منجر به وقوع 

خسارات قابل توجه در این سیالب شده است.

۸-درسآموختههایســیالببرایمدیریتریسکو
بیمهسیالبدرکشورچیست؟

همــان طور که در طی گزارش مشــروح، خالصه و همین 
طور پاسخ به سواالت ریاســت محترم جمهورِی کارگروه 
مدیریت ریســک و بیمه تا کنون عنوان شده است، زنجیره 

خروجی ساختمان ها و 
زیرساخت های احداث شده بر 

اساس ضوابط این سازمان، دارای 
مشکالت جدی است که منجر به 
وقوع خسارات قابل توجه در این 

سیالب شده است

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
167تابستان 1400



مدیریت ریســک در کشور به طور عام و همچنین به طور 
خاص در مورد خطر ســیل، به صورت منســجم عملیاتی 
نشــده اســت، هرچند تالش های پراکنده و جزیره ای در 

بخش های مختلف صورت گرفته است.
در کنار مشــکالت و معضالت بســیار زیادی که سیالب 
فروردین 1398 برای کشور ایجاد نمود، درس آموخته  های 
ارزشــمندی نیز در زمینه های مختلــف از جمله موضوع 
مدیریت ریســک ســیالب و حتــی در مقیــاس بزرگ تر 
مدیریت ریســک ســوانح طبیعی به همراه داشته است. در 
ادامه ســعی می کنم که این درس آموخته ها را ذیل هر کدام 
از مؤلفه های مدیریت ریسک یعنی ارزیابی ریسک، کاهش 
آســیب پذیری، حذف ریســک و انتقال ریسک به صورت 
خالصه توضیح دهم. همچنین شــایان ذکر است که برخی 
از ایــن مؤلفه ها با اجزا زنجیــره مدیریت بحران نیز دارای 
هم پوشانی هستند و لذا می توانند از دیدگاه مدیریت بحران 
نیــز مورد ارزیابی قرار گیرند که این کار توســط کارگروه 

مربوطه انجام پذیرفته است.

الف-ارزیابی ریسک
هر گونه اقدامی در جهت اســتفاده بهینه از منابع کشــور 
در خصوص مقابله با آثار ســو ســوانح طبیعــی از جمله 
سیل، با شــناخت دقیق از وضعیت موجود محیط مصنوع 
از آسیب پذیری آن نســبت به خطر سانحه شروع می شود. 
این موضوع خود مســتلزم شــناخت منابع خطرات طبیعی 
و ارزیابی شــدت و احتمال آثار زیان بار ســانحه بر محیط 

مصنوع است که آموخته های ســیالب اخیر حاکی از خأل 
جدی بدنه کارشناسی کشور از شدت و تواتر وقوع سیالب 

در پهنه های مختلف کشور است.

ب- کاهش آسیب پذیری
تجربه خســارات ناشی از ســیالب اخیر در ابعاد مختلف، 
همانگونــه کــه در گــزارش ســایر کارگروه هــا از جمله 
کارگروه های زیرســاخت و شهرسازی منعکس شده است، 
حاکی از ضعف بدنه علمی و کارشناســی ساختار حاکم بر 
توســعه سکونتگاه ها و زیرســاخت ها در تبیین راهکارهای 
علمی مهندســی و اعمال و نظارت مقررات و نظام نامه های 
فنی و اجرایی در جهت کاهش آسیب پذیری سیالب است. 
خسارات سیالب اخیر و همچنین تجربه کشور در مواجهه به 
سوانح مشابه نظیر زلزله، لزوم تهیه و تدوین دستورالعمل ها و 
مقررات ملی شبیه آیین نامه 2800 برای طراحی و بهسازی در 
مقابل سوانح جوی را بیش از پیش آشکار می نماید. همچنین 
جهــت بهره برداری از توان متخصصیــن داخلی و انعکاس 
دانش روز دنیا، پیشــنهاد می گردد کمیته دائمی متشــکل از 
متخصصین و نمایندگان دســتگاه ها و ســازمان های متولی 
)مشابه کمیته دائمی آیین نامه 2800( تأسیس گشته و ضمن 
تفویض اختیارات قانونی، وظیفه ویرایش و بازنگری مقررات 
ملی ســیالب به آن کمیته واگذار گردد. عــالوه بر این امر، 
وضعیت فعلی سکونتگاه های کشور نیز از منظر تاب آوری در 
برابر سیالب نیاز به یک بررسی فوری، جامع و کامل دارد تا 
بتوان تمهیدات الزم جهت پیشــگیری از وقوع دوباره چنین 
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سوانحی را اندیشید.
ج-پرهیز از ریسک

توســعه دانش بشــری و توانایی مقابله با آثار سو سوانح 
طبیعی امکان طراحی و اجرای سازه های مقاوم و یا بهسازی 
ابنیه موجود را در بدترین شــرایط محیطی فراهم ســاخته 
اســت. لذا الزام برقراری توازن بین اهمیت و هزینه مترتب 
بر بهســازی خیلی از ابنیه موجود، اقدامات بهسازی را از 
نظر اقتصادی و یــا فنی غیر قابل توجیه نموده و لذا پرهیز 
از ریسک در اولویت قرار می گیرد. مصداق چنین مواردی 
را به وفور می توان در مناطق تحت تأثیر ســیالب اخیر در 
کشور مشاهده نمود. ساخت وسازهای فراوان با کاربری های 
مختلف نظیر سکونتگاه ها، تأسیسات صنعتی و شریان های 
حیاتی در حریم و یا حتی بســتر رودخانه ها، نمونه هایی از 

ریسک های غیرقابل بهسازی و مستلزم حذف هستند.

د-انتقال ریسک
صرف نظــر از کارایی ابزار کاهشــی ریســک در فرایند 
مدیریت ریســک و با توجه به مجموعه ظرفیت های مالی، 
فنی، اجرایی و نظارتی کشــور در حال توسعه ای همچون 
ایران، مدیریت کامل ریسک از طریق صرفًا کاهش ریسک 
امری غیر قابل انتظار بوده و لذا کشور نیازمند چاره اندیشی 
در تأمین منابع مالی جبران خســارت و بازســازی پس از 
سوانح است. صنعت بیمه در اغلب کشورهای توسعه یافته 
و یا حتی در حال توسعه توانسته است با استفاده از ابزارهای 
مالی بخش قابل توجهی از ریسک های سوانح را مدیریت و 

یا انتقال دهد.
متأســفانه همانگونه که در سیالب اخیر و همچنین سوانح 
طبیعی دیگر )نظیر زلزله کرمانشــاه( مشــاهده شده است، 
نقش صنعت بیمه کشــور در این راســتا بسیار کم رنگ و 
ناچیز بوده است. با بررسی های انجام شده در مورد عملکرد 
و توان فنی و مالی صنعت بیمه کشــور در زمان حاضر به 
نظر می رســد یگانه روش مؤثر برای انتقال ریسک سوانح 
طبیعی مخصوصًا در رابطه با سکونتگاه ها در کشور تأسیس 
صندوق بیمه همگانی ســوانح طبیعــی و با در نظر گرفتن 
الزامات تعیین شده در گزارش کارگروه مدیریت ریسک و 

بیمه خواهد بود.

۹-چهاصالحاتیبایددرصنعتمدیریتریسکوبیمه
کشوردرزمینهسیالبصورتگیرد؟

بــا توجه به جایگاه کنونی صنعت بیمه در پذیرش و انتقال 

ریسک های ناشی از ســوانح طبیعی و اشکاالت ساختاری 
حاکم بر این صنعت، پاســخ این کارگروه به سایر سواالت 
ریاست محترم جمهور نیز حاکی از پیشنهادات و اصالحات 
الزم االجرا بوده که مهم ترین آن ها در حوزه مدیریت ریسک 

و صنعت بیمه را در ادامه تشریح می کنم.
شــایان ذکر اســت که جدول کامل فهرســت پیشنهادات 
اولویت بندی شده اعم از پیشنهادات راهبردی، عملیاتی و 
اجرایی در گزارش خالصه کارگروه ارائه شده است که طی 
آن مشــخص است چه اقدامی توسط چه سازمان یا بخشی 

و با چه اولویتی  باید انجام پذیرد.

الف- جایگاه مدیریت ریسک
1. تغییر نگرش ســازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با 
سوانح طبیعی از تفکر و فرایندهای مدیریت بحران محور و 

پاســخ به بحران و امدادرسانی محور به تفکر و فرایندهای 
مدیریت ریســک محور و پیشــگیرانه که نیازمند تصویب 

قوانین حمایتی مورد نیاز در هیأت دولت است.
2. برای ارتقای جایگاه مدیریت ریسک مؤثر در کشور باید 
فرایندهــا و اقدامات موضعی و تک بعــدی به فرایندهای 
همه جانبه و یکپارچه تبدیل گردد. الزمه این نوع فرایندها 
نیاز به داشتن نگاه سیستمی به فرایندهای توسعه ای کشور 
همراه با ایمنی و تاب آوری در برابر ســوانح طبیعی است؛ 
که الزمه آن افزایش باور عملی به جامعه علمی و گسترش 

نگرش توسعه دانایی محور است.
3. اصالح اساســی در صنعت ساخت وســاز کشور و نظام 

کنترل کیفیت و نظارت با رویکرد افزایش ایمنی.
4. تهیــه طرح اطلس انــواع مخاطرات طبیعی کشــور به 
صورت کمی با ارائه نقشه های پهنه بندی خطر به ویژه برای 
خطر ســیل در مقیاس های ملی و منطقه با ریز نمایی کافی 

یگانه روش مؤثر برای انتقال ریسک 
سوانح طبیعی مخصوصاً در رابطه 
با سکونتگاه ها در کشور تأسیس 

صندوق بیمه همگانی سوانح طبیعی و 
با در نظر گرفتن الزامات تعیین شده 
در گزارش کارگروه مدیریت ریسک 

و بیمه خواهد بود
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برای دوره های بازگشت مختلف و بر حسب نیاز و اهمیت 
ساختمان و یا زیرساخت های در معرض آسیب.

5. ایجاد پایگاه داده مکان محور منســجم، یکپارچه و بروز 
از تمامی ارزش های مهم، زیرســاخت ها و سکونتگاه های 

کشور.
6. توسعه ســامانه های پایش مخاطرات طبیعی به ویژه سیل 
و مدل ســازی ریسک سیالب برای استفاده در سازمان های 

متولی مدیریت بحران.
7. بازنگری در قوانین، دامنــه اختیارات و ترکیب اعضای 
کمیسیون های شهری و روستایی متولی نظارت و کنترل بر 
تخلفات ساخت وساز کشور به منظور جلوگیری از رویکرد 
درآمدزایی کوتاه مدت برای شــهر و روســتا در قبال مجاز 
کردن تخلفات با دریافت جریمه و آسیب زدن به زیست بوم 

شهر و روستا در بلندمدت.
8. تربیــت نیروی انســانی متخصص مدیریت ریســک و 
ارزیابی ریسک سوانح طبیعی برای فعال شدن فرایند پیاده 
سازی مدیریت ریسک )به خصوص ریسک سوانح طبیعی 
و ریسک ســازمانی( در وزارتخانه ها و سازمان های دست 

اندرکار مدیریت بحران.
9. تعریف جایگاه ســازمانی مدیریت ریســک در مناصب 
و چارت های ســازمانی دستگاه ها و ســازمان های متولی 
ســرمایه های کشــور اعم از مجتمع های بزرگ مسکونی، 
تجاری، صنعتی و زیرساخت های کشور و اعطای مسئولیت 
و اختیــارات قانونــی در صیانت و مدیریت ریســک های 

مترتب.
 

ب-  صنعت بیمه
1. گســترش بیمه های ریســک محور و مبتنی بر ارزیابی و 

مدل سازی ریسک به جای روش جاری در صنعت بیمه.
2. تعامل صنعت ساخت وساز با صنعت بیمه با هدف کنترل 

و تضمین کیفیت ساخت وساز با قابلیت جبران خسارت.
3. جمع آوری نظام مند و به کارگیــری اطالعات مربوط به 

دارایی های در معرض تهدید سوانح طبیعی.
4. توســعه و بهره مندی صنعت بیمه از ســامانه های پایش 

مخاطره سیل و مدل سازی ریسک سیالب.
5. تربیت نیروی انسانی متخصص در بیمه سوانح طبیعی و 
آشنایی و استفاده از ابزار نوین انتقال ریسک سوانح طبیعی 

در بیمه.
6. لحاظ نمودن دروس مرتبط با خطرات ناشــی از سوانح 
طبیعی و روش های تخمین و مدل ســازی ریســک سوانح 

طبیعی در برنامه های آموزشــی رشته های اقتصاد و بیمه در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

7. سرمایه گذاری و پیاده ســازی سیستم های فرهنگ سازی 
و تبلیغاتــی در صنعت بیمه جهت آشــنا کــردن مردم با 
ریســک های متوجه آن ها ناشی از مخاطرات طبیعی و لزوم 

نیاز به تأمین بیمه مرتبط.
8. ایجاد ابزارهای مالی جذاب برای سرمایه گذاران به منظور 
انتقال ریسک های ناشی از ســوانح طبیعی به بازار سرمایه 
داخلی و خارجی در نبود بیمه های اتکایی در زمان تحریم.

 
د: کالم آخر؟

ضمن تشــکر از ریاست جمهوری برای تشکیل هیأت ویژه 
بررسی و گزارش سیالب های 1398-1397 که برای اولین 
بار به صورت چند بخشــی و نظام مند در کشور ایجاد شده 
اســت و همچنین مدیریت دانشــگاه تهران که به خوبی از 
عهــده این وظیفه برآمد، به دو مورد مهم، از دیدگاه خودم، 
به عنوان چکیده مطالعات و بررسی های کارگروه مدیریت 

ریسک و بیمه اشاره می کنم:
1. مدیریت ریســک می بایســت در ســاختار، عملیات و 
برنامه ریزی نظام اجرایی کشور وارد گردد و جز الینفکی 
از آن گــردد؛ بــه این معنی کــه هر گونــه برنامه ریزی، 
سرمایه گذاری و تصمیم گیری منوط به طی فرایند مدیریت 
ریســک در حوزه و بخش مربوط گردد. تغییر ســاختار 
ســازمانی و افزوده شدن دفتر مدیریت ریسک که بر کلیه 
معاونت های نظارت داشته باشــد، از آن ها گزارش گیری 
نماید، و نتایج را در باالترین ســطوح مدیریت ســازمان 
مطرح کرده و رهیافتی برای آن پیدا کند، ضروری اســت. 
این تحول عالوه بر اینکه در مدیریت ریســک مخاطرات 
طبیعی و انسان ســاخت تأثیر بسیار مثبت خواهد داشت، 
امکان توســعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در کشــور را به 

وجود خواهد آورد.
2. روش های نوین و ریسک پایه بر مبنای مدل سازی ریسک 
بدآمدها باید در شــرکت های بیمه به کار گرفته شــود که 
الزمه آن افزایش سطح دانش و تربیت نیروی متخصص در 
این حوزه است. به عالوه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به 
مخاطرات طبیعی و نقــش صنعت بیمه در کاهش و انتقال 
آن می بایســت به طور جدی و گسترده در دستور کار قرار 
گیرد تا نرخ نفوذ بیمه و نقش آن در مدیریت ریسک سوانح 
متحول گردد. دســتیابی به منابــع اتکایی بین المللی در این 

زمینه حیاتی است.
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 به عنوان اولین سئوال، بفرمایید ادراک مردم از خطر 
سیالب و واکنش به آن چه بوده است؟

قبال  بر کنش مردم در  تأثیرگذار  متغیرهای  از  ادراک خطر 
با  مواجهه  برای  آن ها  آمادگی  سطح  و  طبیعی  رخدادهای 
خطر است. اهمیت متغیر ادراک خطر از آن جهت است که 
جهت گیری درازمدت، کنش فرد در قبال خطر را نیز تحت 
سیالب  خطر  ادراک  از  پرسش  اگرچه  می دهد.  قرار   تأثیر 
به ظاهر مستقیماً با آموزش ارتباط ندارد، لیکن درواقع، درک 
خطر سیالب تابعی از آموزش های دریافت شده به شیوه های 
مستقیم و غیرمستقیم است و از همین رو کارگروه ما در بخش 
آموزش های سیالب به این موضوع مهم نیز پرداخته است. 

نخستین پرسشی که در پژوهش ها دربارۀ ادراک خطر به آن 
این بود که: »مردم خطر سیالب را در  پرداخته شده است 
تلقی می کرده اند؟«  اندازه جدی  تا چه  زندگی خود  منطقه 
در پاسخ به این پرسش همۀ کمیته های استانی و گروه های 
تخصصی به این نتیجه رسیدند که در هیچ یک از هفت استان  
مورد مطالعه، مردم خطر سیالب را پیش از وقوع آن جدی 
تلقی نکرده اند. حّد این جدی نگرفتن خطر سیل در استان 

با مراجعه مستقیم برخی  به اندازه ای است که حتی  لرستان 
هشداردهندگان به در منازل، عماًل به برخی تذکرات وقعی 
 نهاده نمی شد. در استان گلستان نیز پس از اطالع رسانی، وقتی 
مقرر شد که مردم در بعضی از روستاها و محالت شهری، 
سکونتگاه های خود را تخلیه کنند، در مقابل نیروهای امدادی، 

نظامی و انتظامی مقاومت کرده اند.
لرستان،  استان  سه  سیل زده  مناطق  در  انجام شده  پیمایش 
درصد   17,8 فقط  می دهد  نشان  گلستان  و  خوزستان 
گرفته اند.  را جدی  که هشدار سیالب  گفته اند  پاسخ گویان 
را جدی  که چرا هشدار  است  پرسیده شده  افراد  از  وقتی 
آسیب های  دامنه  اشتباه  ارزیابی  درصد   58,8 نگرفته اند، 
سیالب و 15 درصد نداشتن تجربه قبلی از سیل را عامل 
که  است  ذکر  شایسته  نیز  نکته  این  دانسته اند.  تأثیرگذار 
عدم درک درست از خطر سیالب، شامل برخی مدیران و 
مسئوالن تأثیرگذار هم بوده است. 76 درصد پاسخ گویان در 
استان ایالم نیز گفته اند خطر سیالب را جدی تلقی نکرده اند 

و در بقیه استان ها هم وضعیت همین گونه است. 
به خطر  نیز حساسیتی  از وقوع سیالب  قبل  اکثریت مردم 

مأموریت اخیر، سالهای در تهران دانشگاه به محوله مأموریتهای مهمترین از یکی
تشکیلهیأتویژهگزارشملیسیالبهای۹۸-۹۷استکهپسازحدودیکسال
فعالیت،باارائهسهگزارشکالن،۱۵گزارشکارگروههاوبیشاز۷۰گزارشموضوعی

بهکارخودپایانداد.
باتوجهبهاهمیتشکلگیریاینهیأتوصبغهملیآن،روابطعمومیدانشگاهتهران
ازطریقسلسلهمصاحبههاییبااعضایهیأت،رؤساودبیرانکارگروههایمختلفاین

هیأت،اقدامبهبازخوانیگزارشهایتخصصیاینهیأتنمودهاست.
هجدهمینمصاحبهدراینپرونده،گفتگویحانیهچمنی،دانشجویکارشناسیارشد
بادکترسیدحسینسراجزادهاست.ایشانعضوکمیتهمدیریتکارگروه ارتباطات،
فرهنگی،اجتماعیورسانهوهمچنینرئیسکمیتهاجتماعیوفرهنگیاینکارگروه
هستند.دکترسراجزادهدراینمصاحبهبهتشریحمهمترینمقولههایفرهنگیوآموزشی

دخیلدرسیالبهای۹۷و۹۸پرداختهاست:

 عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی سیالب ها:

نظام اجتماعی و حکمرانی، شهروندان را برای 
مواجهه با خطر آماده نکرده است

آموزش مهم ترین مقوله ای است که برای مواجهه با بحران از آن 
غفلت شده است
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سیالب نداشته اند. 55,6 درصد پاسخ گویان در پاسخ به این 
بروز  به خطر  اخیر،  وقوع سیالب های  از  »قبل  که  پرسش 
داشتید؟«  حساسیت  چقدر  زندگی تان  محل  در  سیالب 
گزینه های کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. استان گلستان 
علی رغم سابقه سیل های ویرانگر شاهد وضعیتی تقریباً مشابه 
بوده است. 34,7 درصد نسبت جواب خیلی کم، 20,5 درصد 
گزینه کم و 19,9 درصد گزینه متوسط را انتخاب کرده اند 
و حاکی از حساسیت اندک اکثریت است. 77,8 درصد از 
پاسخ گویان سیل زده در مازندران خطر در سیالب قرار گرفتن 
خانه خود پیش از سیالب را منتفی می دانسته اند. وضعیت 
در خوزستان به دلیل آن که علی رغم خشک سالی یک دهه 
گذشته سیل هایی در سالیان گذشته تجربه شده اند، حساسیت 
وجود داشته )54 درصد حساسیت به خطر سیالب را زیاد 
اعالم کرده اند( اما منجر به آمادگی نشده است و ادراکی هم 
از شدت و گستره جاری شدن سیل نداشته اند. پاسخ ها در 
کرمانشاه نشان می دهد میزان حساسیت به دلیل تجربه سیل 

شیراز و گلستان، باالتر از بقیه استان ها بوده است. 

 عوامل مؤثر در درک اندک از خطر سیالب چیست؟
درک اندک از خطر سیالب را هم در میان بخش های عمدۀ 
مردم و هم در میان مسئوالن را به عوامل مختلفی بستگی دارد 

که در ادامه به ذکر آن ها می پردازم:
یکم: حاکم شدن پارادایم خشکسالی و جدی نگرفتن وقوع 
سیل در مرحله پیش از سیالب ها: تحلیل مصاحبه های مفصل 
و متعدد انجام شده با مدیران و مردم نشان می دهد پارادایم 

خشکسالی بر ذهنیت ها غلبه داشته است. منظور از پارادایم 
خشکسالی، مجموعه ای از ذهنیات، تفکرات، تصمیمات و 
آن خشکسالی و  اولویت  و  که محوریت  است  کنش هایی 
مشکالت ناشی از آن است. این پارادایم توانایی پیش بینی، 
و  گسترده  بارندگی های  جدی گرفتن  و  آمادگی  درک، 
سیالب ها ی ویرانگر را از مردم و مدیران می گیرد. مدیران و 
مردم در این وضعیت ذهنی، حتی با پیش بینی های هواشناسی 
هم قانع نمی شوند که بارانی سیل آسا و ویرانگر در راه است. 
حاکمیت این پارادایم پیش از زمان وقوع سیالب های اخیر 
همچنین سبب  کم رنگی یا فراموشی خاطرۀ آخرین سیل ها 
در اذهان مردم و حتی مسئوالن شد. بنابراین درک آنان را از 

خطر وقوع سیل در شرایط خشکسالی پایین آورده بود. 
سیالب ها:  وقوع  حین  سیالب  خطر  ابعاد  از  آگاهی  دّوم: 
سیالب  مثل  سیل،  حین  فیلم های  و  تصاویر  از  چنانکه 
دروازه قرآن شیراز مشخص است، بسیاری از مردم با وجود 
این که حجم عظیم آب را مشاهده می کنند، اما همچنان در 
وضعیت عادی و در حال سلفی گرفتن و فیلم برداری از واقعه   
هستند. سرنشینان خودروها و مردم حاضر در صحنه نه تنها 
آنان  از  بلکه برای برخی  درکی از خطرات سیل نداشته اند 
واقعه هیجان انگیز، دیدنی و کم خطرتر از آنچه بوده، محسوب 
شده است. به این اعتبار، آنان گاه نشستن در خودرو را که 

بسیار خطرناک است بر هر کنش دیگر ترجیح داده اند.
سّوم: نادیده گرفتن تغییر وضعیت طبیعی در تحوالت پرشتاب 
شهری: سیل شیراز نشان داد به دلیل دستکاری های بیش از حد 
در مورفولوژی شهرها برای شهرسازی یا راه سازی، بسیاری 
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از عوارض طبیعی همچون رودخانه ها و مسیل ها تغییر شکل 
داده اند و دیگر در معرض دید قرار ندارند. بنابراین بسیاری از 
مردم ساکن و رهگذر و حتی برخی مدیران شهری از وجود 
چنین عوارضی در محدودۀ زندگی خود، مسیر عبوری خود 
یا حوزۀ مسئولیت خود بی خبر مانده اند. برای نمونه بسیاری 
از مسافران و شهروندان در شهر شیراز -و مشخصاً در شهرک 
سعدی- اطالع نداشته اند که در نزدیکی محل زندگی آن ها 
مسیلی بوده که اکنون پوشانده شده است. یا مسیر ورودی و 
خروجی امروز دروازه قرآن مسیلی بوده که اکنون تبدیل به 
یک کانال زیرسطحی به قطر 150 سانتی متر شده است که 
در مواقع باران های شدید خطرآفرین می شود. درواقع مردم 
آن منطقه در »مسیل« یا در نزدیکی مسیل حرکت و زندگی 
می کنند، اما خود نمی دانند، بنابراین از خطر غافل می مانند. 
جدای از مسئله خاص سیالب شیراز، مردم باید از مختصات 
جغرافیایی مؤثر بر زندگی شان – نظیر قرار داشتن در معرض 

سیالب ها – مطلع باشند. 
کنونی  ذهنیت  در  اخیر  بودن سیالب های  بی  سابقه  چهارم: 
شهروندان: سیل در زمانی به وقوع پیوست که چنین اتفاقی 
مثل  استان هایی  در  مثاًل حتی  نبود.  تصور  قابل  مردم  برای 
مازندران، سیل پس از دوران طوالنی خشکسالی و کم شدن 
عمق و عرض رودخانه اتفاق افتاده است. همچنین در استان 
فارس و سایر استان های سیل زده عمدۀ مصاحبه شوندگان از 
غافلگیرشدن خود یاد کرده اند. مهم نیست که این سیالب ها 
در واقعیت چقدر سابقه داشته اند، مهم این است که ضعف 
آموزش سبب بی سابقه بودن سیالب برای ذهنیت و حافظه 

مردم شده است. 
از  متأثر  منطقه ای  و  قومی  نگرش های  شکل گیری  پنجم: 
کاهش همبستگی های اجتماعی و ملی و رشد بی اعتمادی 
به ویژه  اجتماعی  سرمایه  کاهش  رسمی:  سیاست های  به 
اعتماد در سطوح کالن، میانی و ُخرد و غلبه باورهای مبتنی 
دانستن برخی آب گرفتگی ها و  نظیر عمدی   بر بی اعتمادی 
افزایش آب پشت سدها در استان های خوزستان و لرستان 
ازجمله این مقوله هاست که از تحلیل مصاحبه های صورت 
گرفته مشخص شده است. با توجه به موارد گفته شده می توان 
گفت نظام اجتماعی و حکمرانی، شهروندان را برای مواجهه 
با خطر از نظر نگرش، دانش، مهارت های رفتاری، اعتماد به 

پشتیبانی نهادی و همیاری های جمعی آماده نکرده بود.
افزون بر این موارد زمینه ای، بی اعتمادی مردم به بیمه ها و 
نیز  رسمی  نهادهای  سوی  از  خسارت ها  به موقع  پرداخت 
مواجهۀ درست مردم سیل زده را با خطرات سیال ب ها، هم 

حین و هم بعد از وقوع سیل دچار اختالل کرده بود. نبود 
اعتماد متقابل بین مردم، نهادهای رسمی و شرکت های بیمه 
و نیز عملکرد نامؤثر بخش دولتی نسبت به این بی اعتمادی، 
باعث شده بود که مردم عادی برای جلوگیری از آسیب های 
سیل و ایمن سازی زندگی خود کار مؤثری نکنند. بنابراین 
آحاد جامعه در مناطق بحران خیز طبیعی از سویی درکی واقعی 
از خطر سیالب نداشتند و از سوی دیگر در زندگی روزمره  
خویش برنامۀ مشخصی برای مقابله با آن تدبیر نکرده  بودند. 
مردم  دلیل مشخص  به سه  مازندران  استان  در  نمونه  برای 
نبودند: نخست  بیمۀ سیالب  مناطق سیل زده تحت پوشش 
با درآمد مردم همخوانی  بیمه  اینکه تعرفه های شرکت های 
پایین است. سوم،  بیمه  به  مردم  اعتماد  نداشته است. دوم، 
مردم این تجربه را داشتند که در زمان پرداخت غرامت، بیمه 
سخت گیری های زیادی می کند. مردم در لرستان نیز بر اساس 

سازوکار دیگری، به بیمه ها بی اعتماد بودند. در لرستان، پیش 
از سیل، فرمانداری ها اقدام به بیمۀ منازل روستایی کرده بودند 
بیمۀ  که  متوجه شدند  اخیر روستاییان  وقوع حادثۀ  با  ولی 
منازل روستایی پوشش فراگیری نداشته است، به این معنا که 
دهیاران به صورت گزینشی واحدهایی را انتخاب کرده و همۀ 
نداده  قرار  بیمه  کامل  پوشش  تحت  را  روستا  یک  ساکنان 

بودند. 

 آگاهی عمومی درباره سیالب چگونه بوده است؟
بنا به مطالعۀ ملی کارگروه، آگاهی های عمومی دربارۀ سیالب 
در  آموزش هایی  مسئوالن  و  مردم  است.  بوده  اندک  بسیار 
این خصوص ندیده  بودند و نمی دانستند در موقع سیل چه 
اقداماتی باید انجام دهند. بر اساس پژوهش اخیر کّمی در 
سطح ملی 76,7 درصد پاسخگویان تاکنون آموزشی دربارۀ 
خطرات سیالب ندیده  بودند و فقط 22,9 درصد افراد اعالم 

سیل شیراز نشان داد به دلیل 
دستکاری های بیش از حد 
در مورفولوژی شهرها برای 

شهرسازی یا راه سازی، بسیاری از 
عوارض طبیعی همچون رودخانه ها 

و مسیل ها تغییر شکل داده اند و 
دیگر در معرض دید قرار ندارند
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خطرات  کاهش  راه  های  با  مرتبط  آموزش  های  که  کرده اند 
سیل به آن ها ارائه شده است. مردان )با فراوانی 32,3 درصد( 
بیشتر در معرض  فراوانی 26,8 درصد(  )با  زنان  به  نسبت 
آموزش  های مرتبط با کاهش مخاطرات سیالب  ها قرار گرفته 
پاسخگویان  اکثریت  برای  سنّی  گروه  های  همۀ  در  بودند. 
آموزش  های مرتبط با خطر سیالب  ها و راه  های کاهش آن 
ارائه نشده است و در بین آنان افراد گروه سنّی 46 سال و 
باالتر بیشتر اعالم کرده اند که در این زمینه آموزش ندیده  اند. 
 24,8 فراوانی  )با  دانشگاهی  تحصیالت  بدون  پاسخگویان 
)با  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  افراد  به  نسبت  درصد ( 
فراوانی 36,4 درصد ( کمتر در معرض آموزش  های مرتبط 

با سیل قرار گرفته  اند. 
لرستان،  استان  سه  سیل زده  مناطق  در  انجام شده  پیمایش 
خوزستان و گلستان نشان می دهد 85,6 درصد سیل زدگان 
منطقه  در  سیالب  خطر  درباره  هشداری  یا  آموزش  هرگز 
نیز گفته اند  بودند. 92,2 درصد  نکرده  زندگی شان دریافت 
هیچ گاه درباره حوادث و پدیده های طبیعی و روش های امداد 
و نجات در این گونه مواقع آموزش ندیده اند. 81,8 درصد در 
پنج سال اخیر هیچ برنامه ای در تلویزیون و 88,3 درصد هیچ 
برنامه ای در رادیو درباره سیالب ندیده یا نشنیده اند. 84,4 
درصد گفته اند خانه شان در برابر سیالب بیمه نبوده و 93,1 
سیالب  مقابل  در  دارایی های شان  سایر  گفته اند  نیز  درصد 
در  پیمایش شده  سیل زدگان  درصد   66,8 است.  نبوده  بیمه 
سه استان پیش از وقوع سیالب ها خطر سیالب برای خود را 

جدی نمی دانسته اند. 

لرستان،  استان  سه  سیل زده  مناطق  در  انجام شده  پیمایش 
پاسخ گویان  از  وقتی  می دهد  نشان  گلستان  و  خوزستان 
پرسیده شده چقدر درباره خطرات سیالب و کارهایی که 
 10,1 فقط  داشتید،  آگاهی  دهند  انجام  سیالب  هنگام  باید 

درصد گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند. 
4 درصد پاسخ گویان شیرازی گفته اند قبل از وقوع سیالب 
درصد   77 کرده اند.  دریافت  سیل  با  مرتبط  آموزش های 
پاسخ گویان سیل زده در مازندران نیز آگاهی های خود درباره 
سیالب را کم و خیلی کم دانسته اند. این عدد در ایالم 85,6 
نیز  مازندران  در  پاسخ گویان  درصد   84,1 است.  درصد 
گفته اند هیچ وقت آموزش یا هشداری درباره خطر سیالب 

در منطقه زندگی شان دریافت نکرده اند. 
با  مرتبط  آموزش های  که  است  این  مهم  بسیار  نکته  یک 
بر  مبتنی   – متمرکز  برنامه ای  اساس  بر  طبیعی  خطرات 
ادراک سازمان ها در تهران از خطر که عمدتًا بر محور زلزله 
که  روست  همین  از  و  می شود  ابالغ  استان ها  به   – است 
برای مثال مانور زلزله در عمده شهرها برگزار می شود حال 
آن که برخی بیشتر در معرض سیالب هستند. این یافته که 
منطقه سیالب خیز   – پاسخ گویان در خوزستان  11 درصد 
سیالب  درباره  آموزش هایی  گذشته  در  گفته اند   - ایران 
دریافت کرده اند، میزان نقصان در آموزش عمومی را نشان 
می دهد. خانه های هالل نیز که ذیل هالل احمر آموزش هایی 
را ارائه می کنند )نظیر آنچه در مازندران مشاهده شده است( 

با کمبود شدید امکانات روبه رو هستند. 
نکته بسیار مهم آن است که متغیر آموزش را نباید منفک از 
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سایر عوامل در نظر گرفت. آموزش مؤثر است اما در تعامل 
ابعاد  سایر  و  سازه ای  مدیریت  مناسب،  زیرساخت های  با 
مدیریت غیرسازه ای می توان از آن انتظار اثربخشی داشت. 
پیمایش انجام شده در قالب مطالعات کارگروه نشان می دهد 
پوشش کّمی آموزش ها اندک بوده است. مصاحبه ها نیز نشان 
گروه های  همان  به  ارائه شده  آموزش های  کیفیت  می دادند 
اندک نیز پایین بوده است. بنابراین در اثربخش بودن معدود 

آموزش های داده شده نیز تردید جدی وجود دارد. 
پیمایش ملی تلفنی انجام شده نیز نشان می دهد 70,2 درصد 
پاسخگویان تاکنون با آموزش هایی دربارۀ حوادث طبیعی و 
امداد و نجات حین حادثه به آن ها مواجه نبوده اند. از سوی 
دیگر فقط 29,4 درصد پاسخگویان گفته  اند دربارۀ حوادث 
طبیعی و امداد و نجات در زمان حادثه آموزش دیده  اند. از 
این میان زنان )73,2 درصد ( نسبت به مردان )67,7 درصد ( 
بیشتر اعالم کردند در خصوص حوادث طبیعی و امداد و 
نجات حین حادثه آموزش ندیده  اند. در بین گروه  های سنی 
سنی  گروه  های  سایر  به  نسبت  باال  به  سال   46 افراد  نیز 
را  طبیعی  پدیده  های  و  حوادث  با  مرتبط  آموزش  کمترین 
دریافت کرده  اند. پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی )با 
24,8 درصد ( در قیاس با افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
)با 36,4 درصد ( کمتر آموزش  های مرتبط با حوادث طبیعی 
را فراگرفته اند. بنابراین در مخاطرات طبیعی به طور کلی و 
سیل به طور خاص، زنان و افراد بدون تحصیالت دانشگاهی 
بیش از سایر اقشار جامعه به دلیل ضعف آموزش در معرض 

خطر قرار خواهند داشت.
نیز مشخص شد اطالعات مردم در  در پژوهش های کیفی 
زمینۀ سیالب ها  بسیار سطحی و ناکافی بوده است. بر همین 
انجام شده  پیشگیرانه ای  اقدامات  نه  وقوع سیل،  با  اساس، 
بود و نه چشم انداز روشنی از راهکارهای مقابله با آن وجود 
داشت. سرگشتگی در آموزش و آماده سازی عمومی معرف 
کلی سیاست های رسمی و اجتماعی بوده است. درواقع فقدان 
رویکرد جامع بلندمدت و برنامه های مشخص و مستمر برای 
ایجاد آمادگی در مردم سبب شده است تا پیش از وقوع سیل، 

آگاهی مردم دربارۀ آن شکل نگیرد.
مصاحبه هایی که در استان لرستان انجام شد به خوبی نشانگر 
آگاهی اندک مردم از مسئلۀ سیالب است. عالوه بر آن عوامل 
دیگری موجب تشدید این وضعیت شده بود که مهم ترین 

آن ها به این شرح هستند: 
بر  مبتنی  نگرش هایی  سیل  وقوع  ریشۀ  دربارۀ  اینکه  یکم: 
»توطئه« بین بخش هایی از جامعه شکل گرفته بود. به این معنا 

که برخی از مردم سیل را »دولت ساز« می دانستند و تصور 
می کردند دولت به دلیل برخی سیاست های منطقه ای و آبی 
تعمداً آب را در این منطقه مهار نکرده است. این در حالی  
است که به میزان بارش باران در مناطق باالدست و فرسایش 
خاک و ضعیف شدن پوشش گیاهی در مناطق مسیر رودخانه 
کمتر اشاره می شد. این مسئله در درجه اول به کاهش شدید 
سرمایه اجتماعی در ایران، و باالخص انباشت مسائل بحرانی 
باالخص در خوزستان، ارتباط دارد، اما این واقعیت را نیز 
برای  زیادی  محدودیت های  افراد  دانش  که  می کند  آشکار 
درک ماهیت سیالب های مهارشده به کمک سدها، جلوگیری 
از سیالب های طغیانی و جاری شدن سیالب مدیریت شده 

توسط سد و سازه های آبی ایجاد کرده است. 
و  اطالعات  به  لرستان  مردم  از  بخش هایی  اینکه،  دوم: 
آگاهی هایی که از رسانه ها و منابع رسمی دربارۀ سیل منتشر 

را  رسانه ها  آموزش های  بنابراین  نداشتند.  اعتمادی  می شد 
نیز چندان جدی نمی گرفتند. در خوزستان نیز فهم قومیتی 
از سیل و سدسازی و مصطلح شدن واژۀ »سیل ُولومی« به 
منطقه ای  سیاست های  اساس  بر  رسمی  برنامه ریزی  معنای 
برای شکل دادن به سیل در شهرها و روستاهای خاص در 

زمان وقوع سیل و بعد از آن درخور توجه است.
سوم: تمایل نداشتن عمدۀ مردم به آموزش پذیری مسئله ای 
مهم در حوزۀ آموزش های پیش از سیالب است. در پیمایش 
تلفنی ملی در سؤالی از پاسخگویان پرسیده شد: »آیا مایل 
و  طبیعی  حوادث  دربارۀ  آموزشی  کالس  های  در  هستید 
در  کنید؟«  شرکت  آن ها  برابر  در  آمادگی  افزایش  راه  های 
به حضور  تمایلی  افراد  این پرسش 53,6 درصد  به  پاسخ 
نداشته  اند  طبیعی  حوادث  دربارۀ  آموزشی  کالس  های  در 
و 44 درصد آنان برای شرکت در این دوره  های آموزشی 
در  پاسخگویان  اکثریت  کرده  اند.  آمادگی  و  تمایل  اظهار 

آموزش مؤثر است اما در تعامل با 
زیرساخت های مناسب، مدیریت 
سازه ای و سایر ابعاد مدیریت 

غیرسازه ای می توان از آن انتظار 
اثربخشی داشت
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همه رده های سنی تمایلی به حضور در دوره  های آموزشی 
گروه  افراد  بااین حال  نداشته اند.  طبیعی  حوادث  با  مرتبط 
اعالم  گروه  های سنی  سایر  از  بیشتر  سال  تا 45   30 سنی 
آموزشی  دوره  های  این  در  شرکت  به  متمایل  کردند 
بوده اند. همچنین پاسخگویان بدون تحصیالت دانشگاهی 
اظهار  بیشتر  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  افراد  به  نسبت 
داشته اند که تمایل به حضور در دوره  های آموزشی مرتبط 
با حوادث طبیعی ندارند. این نکته ای کلیدی است که در 
به آن توجه کرد، زیرا در سیل و  باید  امر سیاست گذاری 
آسیب پذیر  دورافتاده تر  و  روستایی  نقاط  طبیعی  حوادث 
در  عمومی  تحصیالت  پایین  سطح  به  توجه  با  و  هستند 
این مناطق، پیگیری سیاست های آموزشی برای آن ها امری 
تمایل  عدم  به  توجه  با  این  بر  عالوه  است.  ضروری تر 
اکثر مردم به آموزش، کار برای سیاست گذاری هایی چون 
شرکت  برای  مردم  اقناع  است.  سخت  داوطلبانه  آموزش 
در دوره های آموزشی مرتبط با سیالب فراتر از برنامه های 
اکثریت مناطق آن در دهه های  رسانه ای برای کشوری که 
گذشته با خشکسالی، کم آبی و مسائل مرتبط با آن مواجه 

بوده است، مسئله ای دشوار است.
حاکم شدن پارادایم خشکسالی و به محاق رفتن آموزش های 
مرتبط با مقابله با سیالب آن چنان تأثیرگذار بوده که به زعم 
برخی از مسئوالن شهری، »ارائه آموزش های مرتبط با سیل 
تمسخر مردم را برمی انگیخت، مردم می گویند ما آب برای 
خوردن نداریم، آن وقت شما به فکر آموزش سیالب هستید؟« 
آموزش های  ناکارآمدی  و  متمادی  بنابراین خشکسالی های 

از  استقبال  عدم  برای  مهمی  عامل  رسانه ای،  و  رسمی 
آموزش های عمومی و بی توجهی به آن در کشور بوده است. 
این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که بی توجهی به آموزش 
فقط ناشی از تمایالت مردم نیست، بلکه واقعیت حکمرانی 
انجام  و کردارهایی که دستگاه های سیاست گذار و اجرایی 
می دهند نیز تصور مردم از سیل را شکل می دهد. بی توجهی 
هر  و  سازه ها  ساخت  در  استانداردها  رعایت  به  دستگاه ها 
در  سیالب  اهمیت  است،  مرتبط  سیل  با  که  دیگری  اقدام 

ذهنیت مردم را کاهش می دهد. 
در این زمینه توجه به الزامات رسانه ای و آموزش پذیری مردم 
برای  یکپارچه  منبع هماهنگ و  ناکارآمدی  ضروری است. 
آگاهی رسانی های الزم به مردم موجب شده است تا دریافت 
و تفسیر مردم در استان های مختلف ناهماهنگ و غیرواقعی 
و  اطالع رسانی  در  رسانه ای  و  سیاسی  سوگیری های  شود. 
فعالیت رسانه ای نیز از کارآمدی این گونه اقدامات می کاهد. 
افزون  بر این، گسترش دامنه اخبار جعلی و شایعات رسانه ای 
کشور،  از  خارج  شبکه ای  و  بی مرکز  رسانه های  فعالیت  و 
بی اعتمادی  بر  و  گرفته  را هدف  مردم  عمومی  آگاهی های 
جامعه به دولت و نظام، حین و پس از وقوع سیالب ها  دامن 
غیردقیق  و  کاذب  آگاهی های  بودن  باال  امروز  است.  زده 
جامعه دربارۀ سیالب ها و شکل گیری ذهنیت عمومی مبتنی 
بر بی اعتمادی  به مانعی برای ادراک خطر مردم در خصوص 
شده  تبدیل  دیگر  طبیعی  بحران های  و  بعدی  سیالب ها ی 
وضعیت  خوزستان  استان  به خصوص  مورد  این  در  است. 

به شدت آسیب پذیرتری دارد. 
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 نقاط قوت و ضعف دستگاه های مسئول آموزش چه 
بود؟

دستگاه های مختلف عملکردهای متفاوتی پیش، حین و پس 
از سیالب داشته اند. ابتدا به مهم ترین نهاد رسمی مسئول در 
خصوص آموزش سیالب -سازمان مدیریت بحران کشور- 
می پردازم. بر اساس آیین نامۀ تشکیل سازمان مدیریت بحران 
بر  کشور، وظیفۀ آموزش در زمینۀ حوادث طبیعی و سیل 
مدیریت  سازمان  اطالع رسانی  و  آموزش  کارگروه  عهدۀ 
بحران است. این کارگروه باید طبق قانون از طریق صداوسیما 
به  را  از وقوع سیالب  قبل، حین و پس  آموزش های الزم 
مردم ارائه دهد. بررسی های مستندات و فعالیت های سازمان 
پیش  سازمان  این  که  می دهد  نشان  کشور  بحران  مدیریت 
و پس از وقوع سیالب، آموزش های مناسب در خصوص 
وقوع  حین  بااین حال،  است.  نکرده  ارائه  مردم  به  سیالب 
برای  مناسب  مکان های  دربارۀ  را  اطالعاتی  سیالب ها 
پناهگیری و اقدامات الزم حین وقوع سیالب، آموزش های 
ارسال  است.  داده  عرضه  آسیب دیده  مناطق  در  محدودی 
پیامک های هشدار و ارائه آموزش هایی در زمینۀ اقدام برای 
زمان گرفتارشدن شهروندان در سیالب ازجمله سازوکارهای 

پیشبرد این سیاست بوده است.
است.  صداوسیما  سازمان  پراهمیت  سازمان  دومین 
پژوهش های کیفی نشان داد که سازمان صداوسیما گسترۀ 
با  آموزشی بیشتری به هنگام وقوع سیالب ها داشته است. 
به صورت مرحله ای و  اخیر در کشور  اینکه سیل  به  توجه 
زمانی مشخصی  فاصلۀ  با  استان های مختلف  در  پلکانی و 
رخ داده، صداوسیما این فرصت را داشته است که به صورت 
اقدامات  برخی  آموزش  برای  رسانه ای  امکانات  از  محدود 

الزم در زمان وقوع سیل استفاده کند.
لرستان،  استان  سه  سیل زده  مناطق  در  انجام شده  پیمایش 
پنج  در  درصد   81,8 می دهد  نشان  گلستان  و  خوزستان 
تلویزیون و 88,3 درصد هیچ  برنامه ای در  اخیر هیچ  سال 
برنامه ای در رادیو درباره سیالب ندیده یا نشنیده اند. پیمایش 
پاسخگویان  درصد   52,5 که  کرد  مشخص  نیز  تلفنی  ملی 
طی چند سال گذشته برنامه  ای با محتوای سیل و آموزش 
دربارۀ آن از تلویزیون تماشا نکرده  اند، این در حالی است که 
45,5 درصد  افراد اعالم کردند برنامه  های تلویزیونی مرتبط 
با سیل و آموزش آمادگی در برابر آن را دیده  اند. بر اساس 
نتایج این نظرسنجی افراد گروه سنی 46 سال و باالتر نسبت 
به دیگر گروه  های سنی بیشتر برنامه  های آموزشی تلویزیون 
مرتبط با سیل و آموزش در برابر آن را تماشا کرده  اند. افراد 

با  قیاس  در  نیز  )41,6درصد (  دانشگاهی  تحصیالت  بدون 
)49,8درصد (  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  پاسخگویان 
بیشتر برنامه  های آموزشی تلویزیون را دیده  اند. این آمار در 
با کثرت آموزش ندیدگان همراه است.  نیز  خصوص رادیو 
اکثریت پاسخگویان )84,7 درصد ( برنامۀ مرتبط با آموزش 
آمادگی در برابر سیل را از رادیو نشنیده  اند و تنها 13,1درصد  
رادیو  طریق  از  اخیر  سال  یکی دو  طی  کردند  اعالم  آنان 
پیگیری  را  سیالب  مخاطرات  برابر  در  آموزش  برنامه  های 
کرده  اند. 84,1 پاسخ گویان در مازندران نیز گفته اند در پنج 
سال قبل از سیالب هیچ برنامه ای در تلویزیون درباره سیالب 
مشاهده نکرده اند. این میزان در شیراز 87,1 درصد بوده است. 
یکی از ضعف های سازمان صداوسیما آموزش های محدود 
آن دربارۀ اقدامات و مالحظات بهداشتی بوده است. بر اساس 
بررسی های انجام شده آموزش های بهداشتی الزم به صورت 

گسترده از طریق صداوسیما به مردم داده نشده است. احتمال 
از  گرفتن  فاصله  ضرورت  و  عفونی  بیماری های  شیوع 
مکان های آلوده شده به خاطر سیل برای جلوگیری از بیماری 
ازجمله مواردی هستند که باید از طریق صدا و سیما در مناطق 
آسیب دیده از سیل به مردم داده می شد، اما اقدام گسترده ای 
انجام نشده و به صورت مقطعی و کوتاه  در این خصوص 
و پراکنده مواردی در صداوسیما مطرح شده است. هرچند 
دربارۀ  بحران  از  پس  آموزش های  آسیب دیده  مردم  عمدۀ 
مشکالت بهداشتی را به صورت رودررو دریافت کرده بودند. 
بر  بود.  هالل احمر  جمعیت  بررسی  شایستۀ  نهاد  سومین 
اساس مطالعات کیفی مشخص شد که در دوره های آموزشی 
در  الزم  آمادگی های  و  سیل  دربارۀ  برنامه هایی  هالل احمر 
مقابله با سیالب ارائه شده، اما گستردگی و فراگیری آن ها 
در  مهم  موضوعی  به  را  سیالب  که  است  نبوده  حدی  در 
شواهد  باشد.  کرده  تبدیل  برنامه ریزی ها  و  عمومی  افکار 

ناکارآمدی منبع هماهنگ و 
یکپارچه برای آگاهی رسانی های 
الزم به مردم موجب شده است 

تا دریافت و تفسیر مردم در 
استان های مختلف ناهماهنگ و 

غیرواقعی شود

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
177تابستان 1400



فقط  که  می دهد  نشان  نیز  پیمایش  و  مصاحبه ها  از  برآمده 
زلزله به خطر احساس شده توسط مردم تبدیل شده است. 
مصاحبه با متصدیان این سازمان درباره این پرسش که »خطر 
سیالب در برنامه ریزی زندگی مردم چه نقشی یافته است؟« 
نشانگر نقش نداشتن سیالب در برنامه ریزی زندگی مردم و 
یا نقش اندک آن بوده است. عالوه بر این بیشتر آموزش های 
به  مرتبط  غیر  گاه  و  عام  آموزش های  به سوی  هالل احمر 
رسالت هالل احمر، مثاًل در حوزۀ آسیب های اجتماعی، رفته 
است. این سازمان ساالنه به گروه های زیادی از جامعه در 
قالب دانش آموزان، کانون های نونهاالن، طالب و دانشجویان 
قالب  در  طرح هایی  همچنین  هالل احمر  می دهد.  آموزش 
خانه های هالل روستایی و طرح خادم )جلوی در خانه ها( 
دارد که اگر دامنه آن ها گسترش یابد می تواند نتایج عملی 
بیشتری در پی داشته باشد. اجرای چنین طرح هایی در ابعاد 
و  آموزشی  ابزارهای  و  نوسازی شیوه ها  مستلزم  گسترده تر 
نیز همکاری و هم افزایی  و  امداد  و  نجات  اولیۀ  تجهیزات 
سازمان های دیگر همچون شهرداری ها و صدا و سیما است که 

اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
نقش آموزش  و  پرورش نیز به عنوان نهادی اساسی در مطالعه 
مشخص  کیفی  مطالعات  اساس  بر  شد.  بررسی  کارگروه 
شد پیش از وقوع سیالب ها برنامۀ مدونی نه در کتاب های 
آموزشی و نه به صورت فوق برنامه در استان های آسیب دیده 
از سیل وجود نداشته است. برخی دوره های آمادگی در مقابل 
مخاطرات به صورت محدود آموزش داده شده، اما عالوه بر 
اینکه مدارس مناطق خطرخیز را در بر نمی گرفته، به سیل 

نیز به عنوان موضوعی حاشیه ای پرداخته است. در استان های 
سیل خیز و بحرانی مثل خوزستان اطالعات مرتبط با شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی محلی در کتاب ها و برنامه درسی وجود 
جریان  و  آب رسانی  شبکه های  سد،  سیل،  شناخت  ندارد. 
با  آن ها  ارتباط  و  مسیرها  شناخت  و  استان  در  رودخانه ها 
زندگی مردم این منطقه، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان خوزستان و سایر استان های 
سیل خیز بهتر است که به مسئله سیالب و آب در برنامه های 
درسی این مناطق بیشتر پرداخته شده و آموزش های رسمی 
و فوق برنامه  متناسب با محیط زیست هر استان ارائه گردد. 
مسئله افزایش »سواد آبی« برای عموم جامعه ایران که عالوه 
بر مسئله خشکسالی نیازمند توجه به سیاست های توسعه ای 
»کم آب بر« است، مسئله ای ضروری است که جایگاه اصلی 
تمرکز بر آن در سطوح مختلف آموزش رسمی و نیز آموزش 

عمومی است.

بر  می توانند  چگونه  فرهنگی  خصیصه های   
سیاست گذاری های کالن تاثیر داشته باشد؟

یکی از پدیده های بسیار باشکوه و افتخار آمیز پس از سیل 
شیراز  مردم  خالصانه  و  بی چشم داشت  کمک های  شیراز، 
و  قرآن  دروازه  سیل  در  آسیب دیده  نوروزی  مسافران  به 
همان  در  آنچه  بود.  سعدی  شهرک  در  شان  همشهریان 
ساعات اولیه سیل تا حدی غم اندوه از دست دادن هموطنان 
مردم شیراز  نوازی  مهمان  و  و محبت  مهر  داد،  تسکین  را 
خصیصه های  از  بود.  مهمانان  و  دیدگان  آسیب  به  نسبت 
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مردم جنوب ایران و ازجمله فارس و شهر شیراز، خونگرم 
بودن و به طور خاص مهمان نوازی آن هاست. این خصیصه 
فرهنگی پس از بحران سیل شیراز نه تنها بسیاری از کمبودها 
و نقصان های دستگاههای دولتی را پوشش داد، بلکه توانست 
حس تعلق و هویت ملی را تقویت کند. مردم شهر شیراز با 
ارائه منازل خود به مهمانان نوروزی که از سیل آسیب دیده 
بودند و یا به دلیل شرایط بد جوی نمی توانستند از شهر 
خارج شوند بسیاری از مشکالت موجود را کاهش دادند. به 
گفته جانشین فرماندار در شورای مدیریت بحران شیراز، با 
وجود اسکان دادن 4 تا 5 هزار مسافر در کمپ های اسکان 
نوروزی  مهمانان  و... 70 درصد  مدارس  موقت، حسینیه ها، 
در خانه های شهروندان ساکن شدند. مردمی که با فرستادن 
اعضای خانواده خود به منازل اقوام محل سکونت خود را در 
اختیار مهمانان قرار دادند. هتل بزرگ شیراز در همان دقایق 
اولیه بعد از سیل با باز کردن درهای خود به روی سیل زدگان 
با  که  از شهرک سعدی  داد. خانمی  ارائه  آن ها خدمات  به 
غرور از کمک های همشهریانش می گفت و حتی معتقد بود 

مردم بیشتر از دولت کمک کرده اند بیان داشت که:
»ما مردم شیراز همیشه خوب بودیم االن هم خوبیم، دلمون 

برا همدیگه می تپه، نمی تونیم غم همدیگه رو ببینیم«
در  منطقه  هر  فرهنگی  خصیصه های  گرفتن  نظر  در  لذا 
مدیریت و سیاست گذاری بحران بسیار راهگشا خواهد بود. 
چنین خصیصه هایی را در جامعه باید تقویت کرد و از آن 

برای سایر بحران ها و مناطق الگو گرفت.
کنار  در  عادی  مردم  کمک رسانی  نحوه  حادثه،  این  در 
سازمان های مسئول منجر به بهت و حیرت مسافران و مردم 
و  اصناف  مردمی،  کمک های  و  نوازی  مهمان  شد.  کشور 
هتلداران و بازنمایی آن در شبکه های اجتماعی یکبار دیگر 
خونگرمی و مهمان نوازی مردم شیراز را به عنون خصیصه ای 
نقش  امر  این  داد.  نشان  دوستانه  انسان  و  پایدار  فرهنگی 
خصیصه های فرهنگی هر منطقه که می تواند در مدیریت و 
کنترل بحران ها کمک کننده و یا حتی آسب زننده باشد را به 

سیاستگذاران گوشزد می کند که باید جدی گرفته شود.

وقوع سیل  از  قبل  آموزش های  نباید های  و  بایدها   
چیست؟

هیچ  سیل  وقوع  از  قبل  که  می دهد  نشان  قراین  و  شواهد 
آموزشی و یا آمادگی قبلی وجود نداشته است. تنها کاری 
که به نظر می رسید به فکر بعضی از افراد رسیده بود استفاده 
از کیسه های شن در جلو منزل بود که آن هم بعضا در سیل 

ششم فروردین بوده است و زمانی که برای بار دوم اعالم 
کردند که بارندگی دیگری در راه است که احتمال سیالب 
مجدد وجود دارد این اقدام توسط عده بسیار معدودی جهت 

جلوگیری از ورود آب به منزل انجام شد. 
مقاوم سازی ساختمان های یکی دیگر از آموزش هایی است که 
در محل هایی که احتمال وقوع سیل در آن ها زیاد است باید 
داده شود اما باید دید در محله ای مثل سعدی که محله ای کم 
برخوردار است و از نظر اقتصادی مردم در وضعیت خوبی به 
سر نمی برند و ساخت و سازهای غیر مجاز و گاه ناایمن اتفاق 
چقدر  آموزش هایی،  چنین  ارائه  صورت  در  حتی  می افتد، 

کاربردی و توسط مردم قابل اجرا خواهند بود. 
آموزش اقدامات پیشگیرانه مانند چگونگی استفاده از موانع و 
یا آموزش تمهیداتی جهت جلوگیری از بازگشت آب سیل از 
طریق مجاری فاضالب به داخل خانه نیز اهمیت زیادی دارد. 

در منطقه سعدی سیستم فاضالب دارای اشکاالت عدیده ای 
سیل زده،  منازل  به  امدادرسانی  و  میدانی  مشاهدات  است. 
گویای آن است که ورود سیالب به بعضی از خانه ها از طریق 
همین فاضالب ها بوده که آب سیل از راه حمام و دستشویی 
باال زده و به منزل ورود کرده و متاسفانه همراه با فضوالت 
و آلودگی های خاص تمام فضای خانه و اثاثیه را در برگرفته 
بود. در حالی که اگر آموزش هایی در این خصوص وجود 
داشت الاقل آب گرفتگی منازل از این طریق اتفاق نمی افتاد. 
داده های پیمایشی در محل وقوع سیل نیز نشان می دهد تنها 
4 درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که پیش از وقوع سیل 
آموزش های مرتبط با سیل را دریافت کرده اند و 92/1  درصد 

هیچ آموزشی در این خصوصا دریافت ننموده اند.
در خصوص اقدامات حین سیل و یا بعد از وقوع سیل نیز 
آموزش هایی وجود نداشته است. بسیاری از مردم حتی درک 
مسئله  این  نداشتند.  سیالب  قدرت  از  درستی  برداشت  و 

در نظر گرفتن خصیصه های 
فرهنگی هر منطقه در مدیریت 
و سیاست گذاری بحران بسیار 

راهگشا خواهد بود. چنین 
خصیصه هایی را در جامعه باید 
تقویت کرد و از آن برای سایر 
بحران ها و مناطق الگو گرفت
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با سیل می توان  از رفتارهای آن ها در مواجهه  به خوبی  را 
سیل های  به ویژه  و  سیل  از  که  افرادی  از  خیلی  دریافت. 
می بینند کسانی هستند  آسیب  آسا  باران های رعد  از  ناشی 
که یا به تماشای سیل می پردازند و یا با وسیله نقلیه خود 
سیل  قدرت  و  شدت  آن ها  می نمایند.  عبور  سیالب ها  از 
در  باید  که  است  مهمی  نکته  این  می گیرند.  کم  دست  را 
آموزش های عمومی مربوط به سیل به مردم داده شود و مردم 
نیز باید آن را جدی بگیرند. بعضی از افراد در مصاحبه ها 
و یا در فیلم ها و تصاویر موجود از سیل شیراز به گونه ای 
صحبت و یا رفتار می کردند که به نظر می رسید نمی دانند 
عمق آب تا چه حد باشد می تواند ماشین را حرکت دهد 
و به همین خاطر از ماشین هایشان پیاده نشدند و در سیل 
گرفتار شدند و بعضا جان سپردند. بنابراین آموزش در مورد 
قدرت سیالب و افزایش آگاهی در این خصوص بسیار مفید 
است. برنامه ای در بخش خبری تلویزیون در این باره پخش 
شد که برای بسیاری از افراد جذاب بود و اذعان می داشتند 
که نمی دانستند این عمق از آب می تواند ماشین را از جا 
بلند کند. در ضمن داده های پیمایشی نشان می دهد که تنها 
12/9 درصد از مردم سیل زده عنوان کرده اند که طی 5 سال 
در  امادگی  آموزش های  با  مرتبط  برنامه های  شاهد  گذشته 
تنها  رادیو  برای  آمار  و  بوده اند  تلویزیون  از  سیالب  برابر 
1 درصد بوده است. احتماال نگاه اقتصادی سازمان صداوسیما 
به برنامه های آموزشی پیشنهاد شده توسط نهادها و سازمان ها 
یکی از عوامل این کم کاری در آموزش های عمومی مرتبط 

با حوادث است. 

به طور کلی آگاهی های عمومی در مورد سیل به قدری پایین 
است که حتی مردم نمی دانند چگونه باید به افراد گرفتار در 
سیالب کمک کرد. چند نفر از درگذشتگان سیالب دروازه 
قرآن کسانی بودند که برای کمک به بقیه وارد جریان سیالب 
امدادونجات در  با شیوه های  به دلیل عدم آشنایی  شدند و 

سیل، جان شان را از دست دادند. 
افزون بر این، ما نیازمند آموزش هایی در خصوص اقدامات 
و تمهیدات الزم بعد از وقوع سیل نیز هستیم. پس از وقوع 
حفظ  برای  لذا  دارد  وجود  بیماری ها  انتشار  احتمال  سیل 
سالمت افراد، باید آموزش هایی داده شود مثال آموزش در 
خصوص احتمال آلوده بودن آب آشامیدنی و یا حتی آلوده 
بودن آب سیل. تصاویر، فیلم ها و مشاهدات میدانی در زمان 
این خصوص اطالعات  وقوع سیل نشان می دهد مردم در 
در  معدنی  آب  توزیع  می کردند  فکر  حتی  و  داشتند  کمی 
مناطق سیل زده بخاطر احتمال گل آلود بودن آب هاست در 
حالی که در خصوص سایر آلودگی های موجود در آب و 

بخصوص آب سیل اطالعات چندانی نداشتند. 
به دلیل تجربه طوالنۀ مدتی که در مورد خشک سالی وجود 
داشته است مردم از میزان بارش های صورت گرفته ذهنیت 
به  و  نداشتند  را  ذهنی  نظر  از  انتظار سیل  و  داشتند  مثبتی 
دلیل همین خشکسالی مسئولین هم دوره های آموزشی در 
خصوص سیالب برای عموم مردم برگزار نکردند و حتی آن 
را ضروری و جزء اولویت ها نمی دانستند. شهردار منطقه 11 

شیراز در این خصوص بیان داشت که:
»در شرایط عادی آموزش های سیل در اولویت آموزشی نه 
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بیان داشت که  نه برای مسئولین نیست. وی  برای مردم و 
برای مردم اولویت چیزهای دیگری مثل جمع آوری زباله ها 

اهمیت دارد.« 
درواقع اقدام آموزشی خاص و قابل توجهی درباره سیالب 
که بخش زیادی از مردم و گروه های مختلفی را در بر گیرد 
و اینکه در زمان سیل چه اقداماتی باید انجام دهند، از طرف 
سازمان های رسمی به صورت عمومی صورت نگرفته است. 
در کنکاش محققین در یافتن مواردی استثنائی از آموزش ها، 
از  برخی  دبیرستان  در  که  کرد  اعالم  دانشجویان  از  یکی 
آموزش ها را دیده اند. در برنامه ای که توسط دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز با همکاری آموزش پرورش انجام شده بوده 
برخی از آموزش ها به شکل پوستر )نگاه کنید به ضمائم( 
البته این آموزش های  به دانش آموزان داده شده بوده است. 
بوده  دانش آموزان  تعداد  و  مدارس  تعداد  نظر  از  محدود 
است که تأثیر چندانی در آگاهی های عمومی نداشته است. 
به طور  مختلف  گروه های  و  باشد  مداوم  باید  برنامه ها  این 
چنین  البته  گیرد.  بر  در  را  خطر  موضع  در  مناطق  خاص 
قرار  مختلف  دستگاه های  کار  دستور  در  باید  آموزش هایی 
بگیرد و دولت بودجه هایی را برای آن ترتیب دهد. از سوی 
دیگر، هشدارهای کلی ستاد مدیریت بحران مبنی بر اینکه »از 
حضور در معابر یا حاشیه رودخانه ها و مسیل ها پرهیز کنید« 
به دلیل عدم اشاره به مناطق مخاطره آمیز از یکسو، و از سوی 
دیگر نبود آگاهی در مورد مورفولوژی شهر چندان تأثیری 
نداشته است. بر اساس گفته ساکنین شهرک هشدارهایی که 
قبل از سیل از سوی رسانه رسمی اعالم شده است به طور 
مستقیم به وقوع سیل اشاره نداشته است به طور مثال یکی از 

ساکنین گفته است:
»تلویزیون می گفت آب گرفتگی معابر ولی به عنوان سیل نه. 
شما از همین جا هم که نگاه کنید، کل شیراز هم که آب ببرد 

هنوز محله سعدی باال است...«.
با  ناگهانی  سیلی  با  مواجه  شدن  بر  عالوه  مردم  بنابراین   
کمترین آگاهی ممکن با این پدیده روبرو شدند. به  عنوان 
 مثال یکی از اعضای بسیج حوزه سلمان که خود در همان 

شهرک ساکن است؛ گفت:
آب  و  بودیم  شده  غافلگیر  چون  ما  سیل  وقوع  زمان  »در 
به سرعت داشت وارد محله و محل سکونت ما می شد من در 
جوی آب خوابیدم و تالش کردم با بدنم مسیر جریان ورود 

آب به کوچه را عوض کنم...«  
این واکنش بیانگر کمترین میزان آمادگی ممکن برای مواجه 
با سیل است. البته یکی از ساکنین به دلیل شغلش که بنایی 

بود گفت:
شدم  اطراف  کوچه های  در  آب گرفتگی  متوجه  وقتی  »من 
پشت وانتم کیسه و گونی داشتم؛ به سرعت آن ها را پر کردم 
و جلوی کوچه گذاشتم و این تا حدی مانع از آب گرفتگی 

کلی خانه ها شد.« 
بین  ممکن  آمادگی  و  آگاهی  کمترین  عمومی  به طور  اما 
شهروندان مناطق سیل زده مشاهده می شد. یافته های ما نشان 
می دهد که چنانچه سطح آگاهی مردم در ارتباط با سیالب 
بیشتر باشد اقدامات پیشگیرانه و یا مواجهه ای مانند تخلیه 
اساس  بر  مثال  به طور  می شود.  انجام  سریع تر  و  راحت  تر 
اظهارات اعضای جمعیت امام علی)ع(، که برای تخلیه سه رو 
روستای انتهای رودخانه خشک )خلجو، ماه فیروز و منطقه 
کفترک( اقدام کرده بودند با مشکالتی از قبیل عدم آگاهی 
مردم و نبود درک مناسب از سیل روبرو بوده اند، بنا به گفته 

یکی از اعضای جمعیت امام علی:
»رودخانه در ماه فیروزان لب تا لب بود ولی برای مردم جدی 
نبود. در روستای خلجو هم یک نفر گفت که قباًل سیل آمده 

کمی آب گرفته است و چیزی پیش نیامده است...«
 به همین دلیل در متقاعد کردن مردم روستا برای همکاری 
با مشکالتی مواجه بوده اند. همچنین گفته شده است که مردم 
بیشتر دغدغه امنیت روستا را داشته اند و نگران اموال و احشام 
خود بوده اند و درنهایت نیز مردان اکثراً در روستا باقی مانده اند 

وزنان و کودکان به کمپ های اسکان موقت منتقل شده اند.
به طور کلی می توان گفت پارادایم خشکسالی حاکم بر اذهان 
مردم و مسئوالن و هشدارها و پیش بینی های نادقیق گذشته و 
مکرر باعث شده بود که وقوع سیل محتمل به نظر نرسد و 
لذا برنامه ریزی، آموزش و یا مقاوم سازی در برابر سیل و... 
چه برای مردم و چه برای مسئولین به امری بی اهمیت تبدیل 
شده بود.این عوامل باعث شده بود که آموزش های عمومی 

چنانچه سطح آگاهی مردم در 
ارتباط با سیالب بیشتر باشد 

اقدامات پیشگیرانه و یا مواجهه ای 
مانند تخلیه راحت  تر و سریع تر 

انجام می شود
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هزینه  و  گردد  مسئولین خارج  و  مردم  اولویت  از  سیالب 
کردن برای آموزش و یا انجام تمهیدات در این خصوص را 

اتالف سرمایه و دور ریختن پول و وقت شان بدانند.

برای  سیالب  آموخته های  درس  کلی  طور  به   
فرهنگی  و  اجتماعی  اقدامات  و  برنامه ها  سیاست ها، 

توسعه تاب آوری کشور در مقابل سیالب چیست؟
مطالعات انجام شده از سوی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و 

رسانه معطوف به ضرورت های ذیل است: 
و  اجتماعی  الزامات  اهمیت  ذهنی  کردن  برجسته   .1
غیرسازه ای در مدیریت سیالب ها و غفلت عملی از آن ها: 
محافظت  برای  اقداماتی  انجام  بر  اصلی  تأکید  گذشته  در 
زهکش  سیستم  یا  دایک  احداث  نظیر  سیالب  مقابل  در 
بوده است تا احتمال سیالب کاهش یابد که همین رویکرد 
تأکیدات سازه ای در مدیریت سیالب را افزایش داده بود. 
در مقابل رویکردهای غیرسازه ای به مدیریت سیالب - که 
حیطه ای فراتر از علوم اجتماعی را نیز در بر می گیرد - در 
آگاهی رسانی  از  و  یافته اند  بیشتری  قوت  دهه های گذشته 
امور  تا  گرفته  سیالب  به  مربوط  آموزش های  توسعه  و 
مربوط به استفاده از سمن ها، بانک های اطالعاتی حمایت 
ارزیابی  نظام های  و  روان شناختی  ارائه خدمات  اجتماعی، 
برای جبران صدمات  بیمه ای  نظام های  بر  مبتنی  خسارات 
وارده به سیل زدگان گسترش یافته است. مطالعات کارگروه 
نشان داد که این الزامات جدید غیرسازه ای و اجتماعی در 
کشور یا در سطح بسیار باالیی مغفول اند یا به صورت بسیار 

سطحی و کم اثر به آن ها پرداخته می شود. 
2. تقویت سازوکارهای غلبه بر پارادایم های ذهنی غالب و 
معمول در سیالب ها: نظام حکمرانی مجهز به سازوکارهای 
غلبه بر پارادایم های ذهنی متعارف و مسّلط نیست )برای 
مثال، پارادایم خشکسالی(. مدیران و تصمیم گیران با بیش 
تصوری  هیچ  و  بودند  آمده  کنار  خشکسالی  دهه  یک  از 
دربارۀ امکان بارش های شدید نداشته اند. رویه های سازمانی 
و  شده  تنظیم  خشکسالی  شرایط  با  تصمیم گیری  نظام  و 
هم زمان  که  است  نداشته  مناسب  ظرفیت  حکمرانی  نظام 
آموزش  طریق  از  هم   و  باشد  خشکسالی  شرایط  در  هم 
عمومی، تقویت رسانه ها، توسعه تعامالت با سمن ها و بسط 
آماده  بحران،  فعال در زمینه مدیریت  سمن های تخصصی 

مواجهه با شرایط سیالب باشد. 
میان سازمانی:  ارتباطات  بی اعتمادی و گسستگی  ترمیم   .3
آنچه در خالل مطالعات کارگروه مشهود است، میان وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان 
محیط زیست و سایر دستگاه ها، سازمان های رسمی و مردم، 
و دولت و سمن ها، در شرایط پیش، حین و بعد از سیالب ها 
براثر  سازمان ها  عمل  در  دارد.  وجود  سازمانی  شکاف های 
سال ها عدم تعامل یا تعامل نا مؤثر برای یکدیگر کم اعتبار 
شده اند؛ دولت و سمن ها نسبت به یکدیگر بدبین هستند؛ 
به وعده ها، کردارها  نیز در مدت چند دهه نسبت  و مردم 
این  شده اند.  کم اعتماد  رسمی  نهادهای  هشدارهای  و 
غیرسازه ای سیالب  مدیریت  مختلف  ارکان  بر  کم اعتمادی 
منفی گذاشته  اثر  از سیالب  پیش، حین و پس  مراحل  در 
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است. مهم تر آن که، نقصان در برآوردن وعده ها، شفاف نشدن 
علل و ارزیابی عملکرد نهادهای رسمی در جریان سیالب و 

جبران نشدن خسارات بر شدت بی اعتمادی خواهد افزود. 
حاکمیت  و  مردم  روایت های  میان  فاصله  کردن  کم   .4
روایت های  در  استانی  تفاوت های  بر  عالوه  سیالب:  از 
که  می دهد  نشان  کارگروه  مطالعات  این  از سیالب،  مردم 
روایت های مردمی گاه تا عمدی تلقی کردن سیالب )عمدتًا 
در خوزستان( یا کوتاهی در مدیریت سیالب توسط سدها 
در  روایت های رسمی  با  و  است  رفته  پیش  گلستان(  )در 
خصوص زیاد بودن بارش ها بسیار فاصله دارد. پر نشدن 
عمق  سیالب،  از  مردمی  و  رسمی  روایت  بین  شکاف 
خسارت دیده  سیل زدگان  برای  باالخص  را  بی اعتمادی 

بیشتر خواهد کرد. 
5. نهادی کردن حاکمیت جامعه نسبت به ایمنی: جامعه ایرانی 
نبوده  قائل  ایمنی  برای  مهمی  جایگاه  سیالب  از  پیش  که 
است، پس از سیالب بر اهمیت ایمنی، مهندسی رودخانه و 
مدیریت غیرسازه ای سیالب واقف شده است. این فرصت 

اگر به ظرفیت تبدیل نشود، به سرعت از دست می رود. 
و  مردم نهاد  مؤسسات  نقش  و  توان  از  بهره برداری   .6
در  ظرفیت:  این  از  استفاده  در  عملی  زمینه های  تقویت 
اما  شد  برجسته  سمن ها  اجتماعی  نقش  سیالب ها  خالل 
نشان می دهد که عزمی سیاسی  میدانی کارگروه  مطالعات 
در حاکمیت برای حداقل وارد ساختن سمن ها به مدیریت 
بحران از پیشگیری تا پس از بحران ضروری است. شواهد 
نشان می دهند که سمن ها و سایر تشکل های مردمی ازجمله 
نقش  مذهبی  تشکل های  و  جهادی  گروه های  خیریه ها، 
مثبتی در مدیریت سیالب ایفا کرده اند. نکته مهم این است 
که این گروه های جامعه مدنی عمدتًا پیش از سیالب جدی 
گرفته نمی شده اند و برنامه هایی مشخص برای دخیل کردن 
آنان در مراحل مختلف مدیریت حوادث طبیعی از پیش از 

بروز تا پس از آن، وجود نداشته است. 
7. تداخل نقش سمن ها با نهادهای امدادی و مدیریتی: سمن ها 
می توانند نقش مهمی در مدیریت سیالب ایفا کنند اما این به 
معنای وجود ظرفیت مناسب در سمن ها برای جایگزین شدن 
به جای نهادهای اصلی مدیریت سیالب سازمان های رسمی 
امدادگر نظیر هالل احمر نیست. سطوح باالتری از هماهنگی 
و تقسیم کار میان سمن ها و این دسته از سازمان ها الزم است. 
الزم  منابع  و  امکانات  مهارت ها،  دانش ها،  همه  به  سمن ها 
برای مدیریت سیالب ها مجهز نیستند و عملکردهای متنوع 
و ناهماهنگ آن ها می تواند بر مشکالت بیافزاید، اما باال بردن 

سطح هماهنگی و آمادگی سمن ها، آن ها را به نیرویی مؤثر 
در مدیریت حوادث تبدیل می کند. 

سیالب ها:  از  قوم مدارانه  محلی  روایت های  اصالح   .8
سیالب های  که  می دهد  نشان  کارگروه  منطقه ای  مطالعات 
باید  و  است  شده  آغشته  قومی  روایت های  به  مناطق 
در  به خصوص  مسئله  این  کرد.  حل  اساسًا  را  مسئله  این 
سیل زده،  مناطق  عمده  است.  بوده  بسیار جدی  خوزستان 
جمعی  ذهنیت  و  بوده  عرب زبان  هم وطنان  زندگی  محل 
در بستر کم اعتمادی، تشتّت شبکه ها و رسانه های داخلی، 
و  معاند،  و  خارجی  رسانه های  سیاسی  جهت گیری های 
ویژگی های متفاوت سیالب سال 1398 که بیشتر تحت تأثیر 
سدها و مدیریت آن ها بوده شکل گرفته است. روایت های 
قومی و مذهبی از سیالب ها در استان گلستان نیز تقویت 

شده است. 

9. رفع تبعیض از مالکیت های عرفی و گروه های حاشیه ای: 
که  )کسانی  عرفی  مالکیت های  بودن  تبعیض  معرض  در 
بدون اسناد مالکیت و طبق عرف محلی در اراضی کشت 
می کرده اند یا دسترسی به برخی اموال داشته اند( و گروه های 
حاشیه ای )نظیر مهاجران افغانستانی که فاقد اسناد هستند( 
مسئله مهم سیالب های اخیر بوده است. ضرورت دارد که 
در این زمینه سازوکارهای مناسب پرداخت خسارت به این 
گروه ها تدوین شود تا بر اثر فقدان دسترسی به اسناد اثبات 
در  اقتصادی  و  اجتماعی  طرد  خسارت،  بروز  یا  مالکیت 

خصوص آن ها شکل نگیرد. 
شهروندان:  از  اجتماعی  هدفمند  حمایت  نظام  ایجاد   .10
و  شناسایی  برای  اجتماعی  حمایت  نظام  آمادگی  عدم 
حمایت هدفمند از شهروندان )مبتنی بر اطالعات دقیق از 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد( مسئله مهمی است که 
در فقدان بانک های اطالعاتی قابل اتکا برای شناسایی سطح 

در خالل سیالب ها نقش اجتماعی 
سمن ها برجسته شد اما مطالعات 
میدانی کارگروه نشان می دهد که 
عزمی سیاسی در حاکمیت برای 
حداقل وارد ساختن سمن ها به 
مدیریت بحران از پیشگیری تا 

پس از بحران ضروری است
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رفاه و نیازمندی های افراد خسارت دیده، شکل گرفته است.
کنار  در  مردم،  به  مردم  میان  بیشتر  همبستگی  رشد   .11
توسعۀ بی اعتمادی نهادی: مطالعات کارگروه نشان داد که 
انسجام شیعه و سنی )در گلستان(، فارس و سایر گروه های 
قومی با اعراب خوزستان، و انسجام ملی به طور کلی بر اثر 
هم میهنان  حضور  حتی  و  کمک رسانی  فرایند  فراگیر شدن 
اما  است  شده  بیشتر  سیل زده  مناطق  در  مختلف  نقاط  از 
برخی کاستی ها، نقصان های رسانه ای، دمیدن بر انتظارات، 
رقابت های سازمانی و سیاسی میان دستگاه های کمک رسان، 
و  دولت  شدید  نقد  در  صداوسیما  عملکرد  باالخص  و 
بزرگ جلوه دادن خدمات سایر دستگاه ها در مقابل عملکرد 
نقیصه های ساختاری مدیریت سیالب که سبب  دولت، و 
تشدید خسارات شده، بر بی اعتمادی مردم به دستگاه های 

رسمی افزوده است. 
به  دولتی«  »خدمات  از  عمومی  تصور  کردن  نزدیک   .12
و  گزارش ها،  به  بنا  دولتی  نهادهای  شده:  انجام  اقدامات 
به  را  خود  تاریخ  خدمات  بیشترین  هالل احمر،  باالخص 
ناآگاهی  تقابل رسانه ای،  بی نظمی،  اما  ارائه کرده اند،  مردم 
مردم از پروتکل های امداد، و سابقه بی اعتمادی، این میزان 
اقداماتی  است  است. ضروری  داده  جلوه  ناچیز  را  کمک 
به  ایشان  نزدیک کردن ذهنیت  و  مردم  آگاه ساختن  برای 

میزان خدماتی که ارائه شده است انجام گیرد. 
13. توجه به مدیریت پیش از سیالب ها: اساسی ترین مسئله 
است،  سیل  وقوع  از  پیش  مرحلۀ  در  سیالب  ها،  مدیریت 
یعنی مرحله ای که مستلزم ارزیابی مخاطره، تدوین راهبرد 

فراهم سازی  نیز  و  آموزش  و  آگاه سازی  و سیاست گذاری، 
آماده سازی  است.  مختلف  کنشگران  بین  ارتباط  زمینه های 
و  سیالب  وقوع  مرحلۀ  از  کمتر  سیالب  وقوع  برای  مردم 
اهمیت  ولی  دارد  رؤیت پذیری  قابلیت  پساسیالب،  مرحلۀ 
آن به اندازۀ مراحل بعدی است. ظرفیت سازی و آماده سازی 
جامعه برای وقوع سیالب به زمان زیادی نیاز دارد و معموال 
با  مرتبط  دستگاه های  نمی شود.  داده  آن  به  زیادی  اهمیت 
سیالب نیز فاقد برنامه ها و اقدامات فراگیر و مؤثر در زمینۀ 
آموزش های مرتبط با آمادگی برای مواجهه با سیالب هستند. 
14. انجام اقدامات پیشگیرانه در برنامه های توسعه مناطق 
سیالب های  وقوع  مستعد  که  مناطقی  در  اصوالً  سیل خیز: 
یا  مازندران  استان  در  مناطقی  مثل  هستند،  تکراری 
استان های گلستان، لرستان و خوزستان باید اقدامات مربوط 
برنامه های  در  پیشگیرانه  اقدامات  و  مردم  آماده سازی  به 
توسعه ای این مناطق دیده شود. این به معنی ضرورت توجه 
به مدیریت جامع خطر سیل در طرح های جامع شهری و 
طرح های هادی روستایی است. ساخته شدن سکونتگاه ها در 

مناطق پرخطر نشانۀ آشکار بی توجهی به این مهم است. 
نقش  به  بی توجهی  فضایی:  برنامه ریزی  به  توجه   .15
توجه  عدم  و  سیالب  مدیریت  در  فضایی  برنامه ریزی 
در  سیالب  مخاطرۀ  به  مربوط  مالحظات  نمودن  وارد  به 
آشکار  کاماًل  سیالب  مستعد  مناطق  فضایی  برنامه ریزی 
است. در حالی  که باید در برنامه ریزی فضایی این مناطق 
سیل  از  پیشگیری  به  مربوط  راهبردهای  تقویت  به  هم 
پرداخت و هم به اقدامات مربوط به کاهش تأثیرات سیالب. 
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وظیفۀ برنامه ریزی فضایی سازمان دهی به تقاضاهای فضایی 
جامعه است. در این برنامه ریزی باید به صورت توأمان به 
فعالیت های اقتصادی، نیاز سکونتگاهی و حفظ محیط زیست 
توجه صورت گیرد. این مهم اگرچه در زمره نکات مرتبط با 
زیرساخت ها و امور شهرسازی است، لیکن نهادهای دولتی 
به آگاه سازی، اطالع رسانی و جلب مشارکت مردمی برای 
تحقق اصول این امور باالخص در مناطقی که قباًل بی توجه 

به این موارد شکل گرفته اند، نیاز دارند. 
16. تدوین نظام ارتباط گیری کارآمد و تعاملی میان مدیران 
و متخصصان با شهروندان آسیب پذیر: شهروندان دانش و 
اطالعات کافی دربارۀ پیامدهای احتمالی سیالب بر اموال 
خود، و همچنین در مورد احتمال وقوع سیالب در منطقه 
خود، و اقدامات ضروری به هنگام سیالب ندارند. زبان فنی 
مدیران و کارشناسان )نظیر دورۀ بازگشت سیالب، بستر و 
عادی  مردم  برای  به سختی   )..... و  سیالبی  حریم، دشت 
این  در  ارتباطی  مشکل  می رسد  به نظر  و  است  فهم  قابل 
بین مردم و مدیران جدی است. دستگاه های متولی  زمینه 
کارآمدی  ارتباط گیری  نظام  به  سیالب،  تخصصی  امور 
بر  اثرگذاری  و  آموزش ها  ارائه  با شهروندان،  تعامل  برای 

کنش های ایشان نیازمند هستند. 
17. آموزش مسئولیت های اجتماعی شهروندان در سیالب ها: 
بخش های بزرگی از مردم تمایل دارند تا مسئولیت مواجهه با 
سیالب را بر دوش مسئوالن دولتی قرار دهند که با ابزارهای 
مهندسی راه حل دفاعی در مقابل سیالب پیدا کنند. نگرش عموم 
مردم این است که کاهش خطر سیالب وظیفه دولت است نه 
مردم. مردم باید مسئولیت های خود در قبال سیالب را بدانند و 
برای پذیرش این مسئولیت تجهیز شوند. شدت خسارات سیل 
به اندازه ای است که در مناطق تحت تأثیر خطرات آن باید 
تعامل دائمی بر محور تبیین خطر، پذیرش مسئولیت، همکاری 

همه جانبه و آمادگی همیشگی صورت گیرد. 
و  عمومی  و  خصوصی  بخش های  مشارکت  جلب   .18
سمن ها در بهبود تاب آوری: ضعف مشارکت عمومی مردم 
در جلوگیری و کاهش آسیب های سیل، مانع بزرگی برای 
است.  سیالب  مقابل  در  جامعه  تاب آوری  وضعیت  بهبود 
برای اینکه این توازن مسئولیتی برقرار شود الزم است تا این 
موضوع در معرض گفتگوی باز عمومی قرار گیرد. ضروری 
است برنامه های محلی مدیریت سیالب با مردم به اشتراک 
گذاشته شده و حتی مشارکتی تهیه شوند. مشارکت مردم 
در مراحل اولیۀ مدیریت سیالب سبب افزایش مشروعیت 
کل این فرایند خواهد شد. این به معنی ضرورت مشارکت 

بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش عمومی، سمن ها و 
شهروندان در حکمرانی مخاطرۀ سیالب است.

مانع  خسارت ها:  جبران  آینده نگرانۀ  کردن  هدفمند   .19
اساسی در حوزۀ جبران خسارت این است که فقط به فکر 
بازگرداندن جامعه به حالت عادی خود است. در حالی  که 
باید کاری کرد تا جامعه پس از وقوع سیالب صرفًا به فکر 
بازگشت به حالت عادی و نرمال نباشد، بلکه جامعه باید 
خسارات  بتواند  و  داشته  درس آموزی  سیالب  رویداد  از 
آتی را به حداقل ممکن برساند. این کار می تواند از طریق 
رخ  سیالب  خسارت  جبران  بخش  اقدامات  و  سیاست ها 
رویه های  در  سیالب  از  درس آموزی  نهادینه  کردن  دهد. 

عملکردی دستگاه ها مشهود نیست. 
سیستم  سیالب ها:  هشدار  سیستم  به  جامعیت بخشی   .20
فرایندی  هم  و  مهندسی  فرایندی  هم  سیالب،  هشدار 

است  فن آوری  از  فراتر  هشدار  سیستم  است.  سازمانی 
هم  تصمیم گیری  و  مدیریت  انسانی،  ارتباطات  شامل  و 
هشدار  به  مردم  واکنش  مختلف  مراحل  درواقع،  می شود. 
سیالب عبارت اند از شنیدن هشدار، فهمیدن محتوای پیام 
نهایت  در  و  هشدار  دقیق بودن  و  معتبر  به  باور  هشدار، 
واکنش به هشدار از طریق انجام کنش محافظتی. هر چهار 
مرحله در سیالب های اخیر دچار نقص های زیاد بوده است. 
پارادایم خشکسالی،  به  از بی اعتمادی، عادت کردن  انواعی 
برای  مردم  به  کافی  آموزش های  فقدان  رسانه ها،  نقصان 
درک نشانه های اطالع رسانی، نقصان در عملکرد سمن ها و 
زیرساخت رسانه ای کشور بر نقصان در هشدار سیالب و 

جدی گرفته شدن آن اثر گذاشته است. 
شبکه های  و  داوطلبانه  اجتماعات  مشارکت  جلب   .21
اجتماع  بر  مبتنی  هشدار  سیستم  فقدان  هشدار:  در  محلی 
محلی در سیالب اخیر کاماًل مشهود بوده است. اثربخشی 

ضعف مشارکت عمومی مردم در 
جلوگیری و کاهش آسیب های 
سیل، مانع بزرگی برای بهبود 

وضعیت تاب آوری جامعه در مقابل 
سیالب است
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هشدارهای رسمی حتمًا باید با استفاده از کانال های محلی 
داوطلبانه هم تقویت شود. وجود سیستم هشدار سیالب در 
پایین  دلیل سطح  به  است.  بسیار ضروری  محله ای  سطح 
باید  اجتماع محلی  به سیستم هشدار رسمی، خود  اعتماد 
طریق  از  اطالع رسانی  سیستم  و  رودخانه  مشاهدۀ  فرایند 
در  محله ای  گروه  این  نماید.  دنبال  را  اعتماد  قابل  افراد 
اجتماع  فعال سازی  نحوۀ  مورد  در  می تواند  بعدی  مراحل 
محلی و نوع واکنش اجتماع محلی به سیالب، تصمیمات 
الزمه را اتخاذ کند. جالب توجه این که در فقدان اثربخشی 
رسانه های رسمی، سمن ها و گروه های امدادرسان محلی از 
به  با سازوکاری شبیه  قالب های مختلف  تلگرام در  رسانه 

اطالع رسانی محلی استفاده کرده اند. 
بر  مشخصی  پروتکل  بازدید:  پروتکل های  تنظیم   .22
کمپ های  و  سیل زده  مناطق  از  سیاسی  مقامات  بازدید 
اسکان موقت حاکم نیست. حضور متعدد مسئوالنی که گاه 
کمترین ارتباط با مسئله سیل را در ایام بحرانی آن دارند، 
عالوه بر آن که مقامات استانی و درگیر در سیالب را وادار 
به تغییر برنامه های اصلی خود می کند، انتظارات گسسته را 
در حادثه دیدگان افزایش می دهد و به تدریج این دیدگاه را 
در آنان تقویت می کند که مقامات برای نمایش سیاسی از 

این مناطق بازدید می کنند و بر بی اعتمادی می افزاید. 
23. مشکالتی که در کمپ های اسکان موقت تجربه شده 

عمدتًا عبارت بوده  اند از:
محل های  و  اردوگاه ها  در  واحد  مدیریت  وجود  عدم   •

اسکان

• سردرگمی  مردم در مراجعه و پیگیری خواسته ها
• مداخله افراد غیرمتخصص در امور مختلف اردوگاه ها و 

مناطق سیل زده
• حضور غیرضروری گروه های متعدد در اردوگاه ها 
• هدایت امور بر اساس نظرها و خواسته های گروهی

سیل زدگان  روان شناختی  وضعیت  به  کافی  توجه  عدم   •
توسط مدیریت اردوگاه ها

مستندسازی  تهیه  و  سازمانی  اهداف  بودن  اولویت  در   •
سازمانی در مقایسه با مسائل سیل زدگان در کارهای برخی 

سازمان ها و گروه ها.
• حضور نمایشی مقامات و با هدف تهیه مستندات در اردوگاه ها 

که باعث ایجاد جو بی-اعتمادی در اردوگاه ها می شد.
24. آموزش کارشناسان روان درمان پیش از وقوع حوادث 
بینی مداخالت روانی-اجتماعی: در این  و ضرورت پیش 
و  غربالگری  برای  مشخص  پروتکل  1-داشتن  خصوص 
ارائه خدمات درمانی در حوزه سالمت روان، 2-هماهنگی 
و همکاری بین ارائه دهندگان خدمات سالمت روان به ویژه 
اداره سالمت روان معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم 
یکدست  و  3-یکپارچه  هالل احمر،  و  بهزیستی  پزشکی، 
شدن ارائه خدمات و آموزش ها و شفاف شدن شرح وظایف 
هریک از دستگاه های ذی ربط، 4-توجه و اولویت دادن به 
به  بازی درمانی  و  روان  سالمت  خدمات  ارائه  و  کودکان 
آن ها، 5-استفاده از ظرفیت سمن ها و بخش خصوصی با 
توجه به کمبود نیروی ارائه دهنده خدمات سالمت روان، 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
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و سرمایه  اعتماد  بفرمایید  اولین سئوال  عنوان  به   
اجتماعی در روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات 

چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته است؟
اعتماد عنصر اساسی ســرمایۀ اجتماعی است. سیالب ها ی 
اخیر نشــان داد که نقش اعتماد در هنــگام امداد و نجات 
بسیار تعیین کننده است. مقاومت در برابر تخلیه سکونتگاه ها 
و بی اعتمادی به پرداخت شــدن خســارات ســیل زدگان، 
نمودهایی از اهمیت اعتماد و سرمایۀ اجتماعی را در جریان 

مدیریت سیالب نشان داد. 
مطالعات کّمــی و کیفی »کارگروه اجتماعــی، فرهنگی و 
رســانه« داّل بر این است که میزان اعتماد مردم به نهادهای 
سیاسی و کمک رسان دولتی، در همۀ استان های سیل زده در 
ســطح نسبتًا پایینی بوده است. بر اساس مطالعات کّمی، در 
پیمایش تلفنی سطح ملی، زمانی که از کسانی که کمکی به 
سیل زدگان نکرده بودند علت این کارشان پرسیده شد 13,9 
درصد مردم عدم اعتماد در رسیدن کمک ها به سیل زدگان را 
در اولویت نخست خود اعالم کردند. این عدد در اولویت 
دوم 26,3 درصد بود که مبین سرمایۀ اجتماعی پایینی است. 

در این خصوص همچنین در مطالعات کیفی مشخص شده 
بود بخشــی از مردم از کمک به نهادهای رســمی، ازجمله 
هالل احمــر، خودداری می کنند و بســیاری از مردم تالش 
داشــتند خود به شــخصه کمک های هر چند اندک شان را 
به دست مردم برسانند. حضور مردم عادی در منطقۀ بحران 
نه تنها باعث مزاحمت در امر امداد رســانی می شد بلکه در 
نهایت موجب نارضایتی مردم نسبت به توزیع غیرمنصفانه 
و ناعادالنه کمک ها نیز شده است. کمک رسانی غیرهدفمند 
و بدون ضابطۀ مردمی باعث شــده بــود برخی از افراد با 
نمایش فقر و ســیل زده  بودن، کمک های بسیار بیشتری از 
سیل زدگان واقعی دریافت کنند که در نهایت این نارضایتی 

موجب بی اعتمادی مضاعف شده بود.
داده های دیگری نیز در پیمایش ســطح ملی وجود دارد که 
مؤید بی اعتمادی مردم نســبت به نهادهای رسمی است. بر 
اساس نتایج به دست آمده، پاسخگویان در ارزیابی عملکرد 
نهادهای مختلفی که در حادثه سیل اخیر مشارکت کردند، دو 
نهاد خاص از دولت، یعنی ستاد مدیریت بحران و مدیریت 
ســدها )وزارت نیرو( به همراه نهاد عام دولت، پایین ترین 

روابطعمومیدانشگاهتهران:یکیازمهمترینمأموریتهایمحولهبهدانشگاهتهراندر
سالهایاخیر،مأموریتتشکیلهیأتویژهگزارشملیسیالبهای۹۸-۹۷استکه
پسازحدودیکسالفعالیت،باارائهسهگزارشکالن،۱۵گزارشکارگروههاوبیش

از۷۰گزارشموضوعیبهکارخودپایانداد.
باتوجهبهاهمیتشکلگیریاینهیأتوصبغهملیآن،روابطعمومیدانشگاهتهران
ازطریقسلسلهمصاحبههاییبااعضایهیأت،رؤساودبیرانکارگروههایمختلفاین

هیأت،اقدامبهبازخوانیگزارشهایتخصصیاینهیأتنمودهاست.
نوزدهمینمصاحبهدراینپرونده،گفتگویحانیهچمنی،دانشجویکارشناسیارشد
ارتباطات،بادکترمحمدفاضلی،عضوکمیتهمدیریتورئیسکمیتهمطالعاتسازمانی
وسیاستپژوهِیکارگروهاجتماعی،فرهنگیواطالعرسانیهیأتویژهگزارشملی
سیالبهااست.ایشانهمچنینعضوهیئتعلميدانشگاهشهیدبهشتياستکهدراین

مصاحبهبهتوصیفتأثیروتأثرمقولههایاجتماعیبرسیالبپرداختهاست:

 عضو کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی سیالب ها:

اهمیت اعتماد و سرمایۀ اجتماعی در جریان سیالب 
بیش از پیش آشکار شد

در ایام سیالب، دولت از سوی مردم به عنوان ضعیف ترین سازمان در 
امدادرسانی به سیل زدگان اعالم شد
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جایگاه را در این بخش به خود اختصاص داده اند. زمانی که 
از مردم پرسیده شده ضعیف ترین سازمان ها در امدادرسانی 
به آسیب دیدگان سیل اخیر چه سازمان هایی بوده اند، دولت 
)با 29,1 درصد( از سوی مردم به عنوان ضعیف ترین سازمان 
در امدادرســانی به ســیل زدگان و مناطق آسیب دیده اعالم 
شده است. بعد از آن به ترتیب ستاد مدیریت بحران )با 8,8 
درصد(، کمیتۀ امداد )با 2,6 درصد(، ارتش )با 2,2 درصد(، 
ســازمان بهزیستی )با 2,2 درصد( و سازمان هواشناسی )با 
2,2 درصد( از ســوی پاســخگویان به عنوان نهادهایی که 
عملکرد ضعیفی در امدادرســانی به مناطق سیل زده داشتند 

انتخاب شده اند. 
متغیر اعتماد اجتماعی در صورت های مختلف در سیالب های 
ســال 1398 اثرگذار شده است. کم اعتمادی به هشدارهای 
هواشناســی و حتی مقامات مرتبط بــا مدیریت منابع آب 
باعث کم توجهی به هشــدارها شده اســت. بی اعتمادی به 
مقامات رسمی و عدم اطمینان به مداوم بودن کمک ها سبب 
مقاومت در برابر تخلیه یا دور شــدن از نواحی ســیل زده 
شده است. بی اعتمادی به شــدت بر نارضایتی نیز اثرگذار 
بوده اســت. پروتکل های امــداد و نجات حتی در صورتی 
که رعایت می شــده اند، بی اعتمادی سبب تجربه رنج بیشتر 
می شده و نارضایتی را تشــدید می کرده است. کم اعتمادی 
بــه ظرفیت پلیس و نیروهای نظامی بــرای تأمین امنیت و 
جلوگیری از ســرقت یا تعرض به اموال، مقاومت در برابر 
تخلیه را ایجاد کرده است. بزرگ ترین صورت بی اعتمادی 
نیز در قالب روایت »سیل دولت ساز« بروز کرده است. این 

روایت حداقل در خوزستان و ایالم بسیار شایع است.
تأثیــر منفی پاییــن بودن اعتمــاد به نهادهای رســمی و 
کمک رســان از سوی ســیل زدگان، عدم همکاری آن ها با 
نهادهــای دولتی، راضی نبودن بــه میزان کمک ها و گوش 
ندادن به حرف کمک  رسان ها در زمینه تخلیه به موقع منازل 
بوده است. بی اعتمادی ســبب می شد برای دریافت کمک 

فراتر از استانداردهای امداد و نجات اقدام کنند. 
کم اعتمــادی شــهروندان منجر به ناهماهنگــی فزاینده در 
امدادرســانی ها و مدیریــت واحد آن شــده بــود. اگرچه 
علی رغم این شــرایط، بیشــترین کمک ها از طریق سازمان 
هالل احمر ارســال شده اســت. بااین حال ضروری است 
تمهیدات افزایش دهندۀ سرمایۀ اجتماعی توسط هالل احمر 
به کار گرفته شود. با توجه به  صورت جلسات و ثبت ورود 
و خروج فعالیت های روزانه این ســازمان، به کارگیری دو 
سازوکار شــفافیت و پاســخگویی در این خصوص مؤثر 
اســت. نقدهای مختلفی به نحوۀ عملکرد هالل احمر وارد 
اســت که برخی از آن ها مرتبط بــا پروتکل و چهارچوب 
وظایف تعریف شــده این ســازمان اســت. تشــریح این 

پروتکل ها می تواند شبهه ها درباره عملکرد را رفع کند. 
مشــاهدات میدانی بیانگر نوعی بی اعتمادی گسترده نسبت 
به عملکرد ســازمان های دولتی از ســوی شــهروندان در 
مناطق ســیل زده اســت که موارد حاشیه ساز در زمان سیل 
در گســترش و تعمیق این نوع بی اعتمادی مؤثر بوده است. 
در اینجا پاســخگویی عامل مهمی در کاهش بی اعتمادی به 
عملکرد ســازمان های دولتی اســت. وقتی جمعیت زیادی 
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متأثر از سیل بشوند، پرسشگری در مورد چرایی وقوع سیل 
و احتمال وقوع آن در آینده وجود داشته و خواهد داشت. 
البته ســطح سرمایۀ اجتماعی پیش از سیالب نیز پایین بوده 
اســت. ولی در خالل سیالب و با مشاهده همبستگی مردم 
ســایر مناطق کشور و کمک رسانی گسترده در ایام سیالب، 
این سرمایه و انسجام اجتماعی به طور موقت و در سطوحی 
ترمیم یافته اســت. این ترمیم سرمایه اجتماعی بیشتر تحت 
تأثیر نوع و کیفیت مشــارکت مردم و زمان و نحوه حضور 
نهادهای رسمی و کمک رســان و احیای زندگی در مناطق 
سیل زده بوده و به دلیل مقطعی بودن آن در معرض تخریب 

نیز هست. 
مطالعۀ کیفی سیل شیراز در ابتدا حاکی از بروز پدیده هایی 
بود که نشــان دهنده فرسایش ســرمایۀ اجتماعی و کاهش 
اعتماد به نهادهای دولتی بود. از همان روز اول شایعه های 
مرتبط با علل و عوامل جاری شــدن سیل و همچنین آمار 
کشته شــدگان سیل دروازه قرآن نشــان داد مردم چندان به 
گفته های مسئوالن اعتمادی ندارند. شایعاتی مبنی بر اینکه 
سیل دروازه قرآن به علت تخریب خاک ریزهای پادگان های 
نظامی باال دســت بوده یا باور برخی مردم به چند صد نفر 

بودن کشته ها، نمودهایی از بی اعتمادی است. 
در مطالعۀ سیالب خوزستان نیز همین نتیجه تأیید شده است. 
به هنگام وقوع ســیل، راهبرد استانداری و مدیریت بحران، 
جلوگیری از تلفات انسانی و زیر آب نرفتن شهرهای بزرگ 
بوده است. همین امر سبب شده اقدامات مدیریت فیزیکی 
ســیالب با مالحظه کاستن تلفات و در عوض هدایت آب 
به مزارع و زیربناهای اقتصادی ازجمله در روستاها صورت 
گیرد. مــردم منطق متفاوتی داشــته اند و تالش کرده اند از 
ورود آب بــه مزارع نیز جلوگیــری کنند. مقاومت آنان در 
مناطقی نتیجه داده است و در نهایت امروز این تصور شکل 
گرفته که راهبرد مردم درســت بوده است. همین تعارض، 
در سیل های محتمل آتی، جلب اعتماد و همراه کردن مردم 

با مدیریت بحران را دشوار خواهد ساخت. 
مطالعۀ کیفی در خصوص تبیین منشأ سیالب در خوزستان 
حاکــی از نتیجۀ خاّصی نیز بود. شــمار قابــل توجهی از 
گروه های مردم اظهار داشته اند وقوع سیالب در این استان 
عمدی بوده و نهادهای رســمی در رهاســازی کنترل شده 
ســیالب و زیر آب رفتن اراضــی در زمانی نزدیک به یک 
ماه، تعمد داشــته اند. واژه »ســیل ُولومی« که توسط مردم 
روســتاهای عرب نشین خوزســتان یا حتی برخی نخبگان 
به کار برده می شده، به معنای نوعی از سیل است که »ُولوم« 

یا اختیار کم و زیاد کردن آن در دســت خود دولت بوده و 
از این ابزار علیه بخش هایی از مردم استفاده شده است. این 
ادراک باالخص در مناطق عرب نشین که بیشترین خسارات 
سیل بر ایشان وارد شده، رایج تر بوده و به سرمایۀ اجتماعی 
و اعتماد، ضربه زده اســت. حــدی از این ادراک محصول 
تفاوت بین ســیالب های طغیانی و کوتاه مدت گذشــته و 

سیالب  مدیریت شده و طوالنی مدت سال 1398 است. 
چنانچــه پیش تر گفته شــد از منظر ســرمایۀ اجتماعی در 
ســیالب ها این بود که در همۀ اســتان های سیل زده، حس 
همبستگی اجتماعی و اعتماد در روابط مردم-مردم )روابط 
بین شــیعه و سنی در گلســتان، روابط عرب – فارس در 
خوزســتان، روابط ســیل زدگان و کلیت مردم ایران( بهبود 
یافتــه اســت. اعتماد بین مــردم و حس تعلق به شــهر و 
شــهروندان افزایش یافته، اعتماد به ســمن ها و گروه های 

جهادی و مردمی ارتقا یافته ولی اعتماد به نهادهای رسمی 
کاهش داشته است.

 پیامدهای سیالب برای سرمایۀ اجتماعی چیست و 
چطور باید به آن پرداخت؟

ســیالب ها و ناهماهنگی هــا در مدیریت آن هــا و عوامل 
دیگــری که پیش از ایــن مطرح شــد، تأثیراتی بر کاهش 

سرمایۀ اجتماعی به صورت های ذیل داشته است:
• رشــد بدبینی در میــان بخش هایی از مــردم )در برخی 

استان ها( نسبت به یکدیگر و دولت
• فعال شدن برخی شکاف های اجتماعی و قومی و طایفه ای

• تشدید درماندگی آموخته شده )نگرش ناتوانی(
• بروز آسیب های درونی تشکل های اجتماعی و مدنی و در 

زمینه مشارکت مؤثر مردان و زنان
• بــروز تعــارض گروه های مختلف اجتماعی در کســب 

ترمیم سرمایه اجتماعی بیشتر 
تحت تأثیر نوع و کیفیت مشارکت 

مردم و زمان و نحوه حضور 
نهادهای رسمی و کمک رسان و 
احیای زندگی در مناطق سیل زده 

بوده و به دلیل مقطعی بودن آن در 
معرض تخریب نیز هست

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
191تابستان 1400



»سرمایۀ نمادین«
• تأخیــر در فرایند مشــارکت محرمانه بازســازی مناطق 

سیل زده
• بروز تردید در عملی شــدن به وعده ها و عواقب مخرب 

آن برای سرمایۀ اجتماعی

اجتماعی  سرمایه  بهبود  یا  افزایش  راهکارهای   
چیست؟

افزایش سرمایۀ اجتماعی و فراهم آمدن امکان بهره گیری از 
آن در حوادث بعدی و در کلیت نظام اجتماعی و سیاســی، 
نیازمند اقدامات مؤثری در حوزۀ مدیریت حوادث ازجمله 
سیالب ها است. ازجمله الزامات کلی آن ها موارد ذیل است:
• ســامان دهی قانونی و اجرایــی مدیریت واحد، چابک و 

پاسخ گو در مدیریت بحران
• سامان دهی هماهنگ نظام اطالع رسانی و ارتباطات بحران 
و تنظیم پروتکل اطالع رســانی از سوی دولت و نهادهای 

صنفی و تخصصی پیش و حین وقوع سیالب  
• مهار رقابت های سیاسی و بخشی بین دستگاه های درگیر 
در امر امدادرسانی و نهادهای دولتی مسئول در مواقع بحران

• ترمیم رابطۀ بین دولت و نهادهای مدنی 
• توانمندسازی نهادهای مدنی و سامان دهی امر هماهنگی 
میان سمن ها و نهادهای رسمی به نحوی که تداخل  نقش ها 
و عملکردها سبب بروز توقعات فزاینده، تولید نارضایتی و 

ناهماهنگی در امداد نشود
• ارائه گزارش های شــفاف و عمومــی از عملیات امداد و 

نجات صورت گرفته به مردم
• جلب مشــارکت مؤثر نهادهای رســمی و ســمن ها در 
تدوین مســتندات، ارائه تجربیات، نقد و بررسی فعالیت ها 
و برنامه ریزی برای فعالیت های آتی بر پایۀ کسب دیدگاه ها 

و رویکردهای نخبگان، شبکه ها و گروه های مرجع محلی

بوده  چه  سیل زدگان  بر  سیالب  اجتماعی  تأثیرات   
جبران خسارات  و  تعدیل  راهکارهای  مناسب ترین  و 

برای ایشان چیست؟
پیــش از هر چیز باید بگویم که نکته بســیار مهمی که در 
این قسمت وجود دارد این است که آثار اجتماعی به شدت 
تحت تأثیر خســارات اقتصادی نیز هست و از همین رو در 
کارگروه مقرر شد بررسی آثار اجتماعی با توجه به ارزیابی 
اولیــه ای از خســارات اقتصادی خانوارهــا صورت گیرد. 
در ارزیابی تأثیرات اجتماعی ســیالب ها بر سیل زدگان در 
مرحله نخســت باید به »تصور خود آنان از خســارت ها« 
توجه کرد. بر اســاس نتایج پیمایش انجام شــده توســط 
کارگروه در بین سیل زدگان سه استان خوزستان، لرستان و 
گلستان، مهم ترین خسارات واردشده به سیل زدگان از نظر 

خود آنان بدین ترتیب بوده است:
- 88,1 درصد تجربه خســارت به منزل، با میانگین هزینه 

خسارت 70742 هزار تومان
- 91,7 درصــد تجربه خســارت به مزارع کشــاورزی، با 

میانگین خسارت 127736 هزار تومان
- 86,5 درصــد تجربه خســارت به باغات، بــا میانگین 
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خسارت 129261 هزار تومان
- 46,4 درصد تجربه خسارت به گوسفند و بز، با میانگین 

خسارت 29332 هزار تومان
- 30,6 درصد تجربه خسارت به گاو، با میانگین خسارت 

33047 هزار تومان
- 69 درصد تجربه خسارت به محل کسب وکار، با میانگین 

خسارت 62352 هزار تومان
- 76,9 درصــد تجربه خســارت به ابزار کســب وکار، با 

میانگین خسارت 42648 هزار تومان
این مقادیر که بر اســاس خوداظهــاری افرادی که پیمایش 
شــده اند، محاسبه شــده است، میزان خســارات وارده به 
خانواده های ســیل زده را نشــان می دهد. این اعداد بیش از 
آن که از دقت عملی برای برآورد خسارات برخوردار باشند 
)به دلیل خوداظهاری(، شــدت خسارات و ضرورت توجه 
سازمان یافته به خســارت دیدگان را از منظر آسیب دیدگان 

برای بازگشت به زندگی عادی را نشان می دهد.
امــا اگر بخواهم به تفکیک اســتان ها صحبــت کنم، نتایج 

کارگروه ما به این شرح است:
در استان خوزســتان، تأثیرات اجتماعی- اقتصادی سیالب 
به لحاظ جمعیتی، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی شایســتۀ 
بررسی بیشتر اســت. به لحاظ جمعیتی، در دوران پساسیل 
احتمــال مهاجرت موقت یا دائمــی و همچنین جابه جایی 
برخی روستاها ممکن است. به لحاظ اقتصادی این تأثیرات 
شامل از دست رفتن محصول کشــت زمستانه به دلیل زیر 
آب رفتــن مزارع، بدهی ناشــی از زیر آب رفتن کشــت 
زمستانه، تخریب مزارع و کانال های  آب رسانی، آسیب دیدن 
وسایل کشاورزی همچون پمپ های  آب، شور شدن برخی 
زمین های  زارعی، تخریب کلی یا جزئی منازل، آسیب دیدن 
لوازم خانگی، از دست دادن کشت تابستانه )یعنی از دست 
دادن درآمد حدود یک ســال( و ذهنیت ترســالی و کشت 

بی  رویه می شود. 
به لحاظ سیاسی می  توان به مواردی چون احساس رهاشدگی 
)تأیید و تشــدید ذهنیت های  پیشینی در خصوص احساس 
تبعیــض و محرومیت(، بی اعتمادی و فرســایش ســرمایۀ 
اجتماعــی )موفقیت آمیــز بودن مقاومت در برابر ســیل و 
بی اعتمادی به هشدارهای تخلیه(، تضاد روایت های  مردمی 
و رسمی از سیل )روایت دولت: اجتناب ناپذیر بودن سیل، 
روایت مردمی: ســیل عامدانه یا بی تدبیــری، توجیه برای 
انتقــال آب به فالت مرکزی و ...( و شــکاف ادراکی مردم 
و نهادهای رســمی از ارزیابی مدیریت ســیل اشاره کرد. 

ازجمله اثرهای اجتماعی ســیالب نیز می  توان به احساس 
قدرت جامعه در برابر حاکمیت و خودبسندگی و بی نیازی 
به دولت، شبکه سازی های  مردمی، تقویت حس همبستگی 
درون گروهی و در برخی موارد برون گروهی، ترک تحصیل 
احتمالی و احتمال برخی تضادهای ناشی از توزیع امکانات 

و منابع جبران خسارت  ها اشاره کرد.
در استان لرستان نیز با توجه به شدت زیاد سیالب ها، تأثیرات 
اجتماعــی مختلفی درخور توجه اســت. بنــا به مطالعات 
اســتانی کارگروه این تأثیرات شامل افزایش اختالفات بین 
بخش هــا و گروه های اجتماعی و کاهش ســرمایۀ کالن و 
میانی اجتماعی، بروز زمینه های نمایش نقاط ضعف و قوت 
ســاختار اجتماعی طایفه گرا، باال رفتــن ناامیدی اجتماعی، 
افزایــش اختالالت روحی و روانی، کســب تجربه جدید 
ارتبــاط با افراد و نهادها و انجمن هــای مردم نهاد، افزایش 

گرایش به مهاجرت، کاهش تعلق مکانی و محله ای، کاهش 
سطح و کیفیت زندگی افراد، جبران نشدن خسارات وارده با 
تسهیالت دریافتی و بدهکار شدن افراد، ابتال به بیماری های 
پوســتی و بهداشتی و تغذیه ای و ریوی، باال رفتن احساس 
طرد و انزوای جغرافیایی به علت تخریب جاده ها، و افزایش 

آسیب های اجتماعی بوده است.
تأثیرهای اقتصادی برجای مانده در استان لرستان نیز شامل 

این موارد بوده است:
باال رفتن نرخ بیــکاری )هرچنــد در کوتاه مدت می تواند 
برای بعضی از مشــاغل جدید در دورۀ بازســازی رونقی 
ایجاد شــود(، باال رفتن هزینه های زندگی و از دست دادن 
مشــاغل هم زمان با تورم کنونی که می تواند باعث تضعیف 
و حتی فروپاشی خانواده ها شود. افزایش افراد زیر خط فقر 
)تسهیالت و کمک ها قادر به بازگرداندن زندگی خانواده ها 
به پیش از ســیل نیســت(، باال رفتن هزینه اجاره مسکن و 

سامان دهی هماهنگ نظام 
اطالع رسانی و ارتباطات بحران 
و تنظیم پروتکل اطالع رسانی از 
سوی دولت و نهادهای صنفی 
و تخصصی پیش و حین وقوع 

سیالب یکی از راهکارهای افزایش 
یا بهبود سرمایه اجتماعی است
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دامن زدن به مهاجرت، افزایش نابرابری اجتماعی )استفاده 
نابرابر از کمک های دریافتی(، ضعیف شدن اقتصاد ساکنان 
مسیر جادۀ خرم آباد به پل دختر بعد از تغییر جاده به آزاد راه 
پل زال، باال رفتن هزینه های حمل ونقل و قیمت تمام شــده 
کاالها، استهالک خودروها و خرابی ماشین ها، کوچک شدن 
بازار پل دختر به خاطر عدم ارتباط با شهرهای مجاور )دره 
شهر- رومشــکان – ماژین و...( و تضعیف خریدوفروش 

محصوالت کشاورزی و باال رفتن هزینه های حمل ونقل.
نظام سیاســی اداری نیز زیر بار فشار تخریب های سیالب، 
انتظارات و مطالبات مردم، تضعیف می شود و ناتوان شدن 
سیســتم اداری محلی، ظهور نوعی خشــم و درماندگی و 
ناامیــدی در میــان مردم نســبت به دولت، سیاسی شــدن 
خواســته ها و ســوگیری اعتراض ها در میان مدت به دلیل 
تأخیر در پاســخ گویی و اقدام، ناهماهنگی بین سیستم های 
مدیریتی در دورۀ بحران و بازســازی )سرگردانی مردم بین 
نهادها و بانک ها(، نارضایتی مردم از سیستم توزیع کمک ها، 
ناهماهنگی بین دولت و ســازمان های مردم نهاد، رقابت و 
گاه ابراز اختالف و ســتیز بین نیروهای دولتی و شبه دولتی 
و نظامی جهت کسب سرمایۀ نمادین در مدیریت بحران و 
تضعیف آگاهانۀ دولت در مدیریت بحران هم به آن اضافه 

شده و باعث تأثیرات اجتماعی ناخوشایند می شود. 
در اســتان گلســتان با توجه به اقلیم خــاص محیطی آن، 
تأثیرات اقتصادی برجای مانده، بسیار زیاد است، اما موضوع 
مهم  تر تعیین تکلیف عده  ای از ســاکنان این استان است که 
معلوم نیســت چگونه باید خسارت خود را دریافت کنند: 

مهاجران افغانستانی که کارت ملی ندارند؛ افرادی که خارج 
از کد آبادی یا محدوده آبادی ساکن بوده اند؛ روستاهایی که 
در کاسۀ مخزن ســد بوده اند و مشمول دریافت تسهیالت 
نمی شــوند، از این جمله اند. بنا بر اعالم بنیاد مسکن حدود 
1000 خانوار در این خصوص در وضعیت نامشــخصی به 

سر می  برند. 
نکتــه بســیار مهم این اســت که عــالوه بــر نقصان در 
ســازوکارهای بوروکراتیک که می تواند ســبب تبعیض و 
بی عدالتی در توزیع تسهیالت، وسایل زندگی یا سایر منابع 
شود، جمعی هستند که به دلیل نداشتن اسناد مالکیت )نظیر 
خانه های تخریب شــده در حاشیه شــهرها(، نداشتن اسناد 
مالکیت رســمی بر زمین های کشــاورزی، قرار داشتن در 
محدوده های غیررســمی و ناتوانی در ارائه اســناد مثبته، و 
باالخص افغانستانی هایی که شــهروند به حساب نمی آیند، 
در معرض محروم ماندن از کمک رســانی و سازوکارهای 
جبران خســارت هســتند. این دســته از افراد به طور کلی 
حاشیه ای هستند و جبران نشدن خسارات وارده بر زندگی 
ایشان، وضعیت دشــوارتری را برای آن ها رقم خواهد زد. 
به این ترتیب باید در اســتان گلســتان مســائل اجتماعی و 
اقتصادی »حاشــیه ها و حاشیه نشینان« را ازجمله پیامدهای 

درخور توجه سیالب دانست.

با  مقابله  زمینه  در  کشور  آمادگی های  وضعیت   
آسیب های اجتماعی ناشی از سیالب چگونه است؟

جوامع بر اثر بروز رخدادهای طبیعی نظیر ســیالب، زلزله، 
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سونامی و رخدادهایی با این ماهیت، در معرض تضعیف یا 
حتی فروپاشــی نظم اجتماعی قرار می گیرند. این بی نظمی 
اجتماعــی افزون بر ماهیت آســیب زای رخدادهای طبیعی 
فاجعه بار، جرائم و رفتارهای نابهنجار نظیر سرقت، تعرض 
و هتــک حرمت زنان، کــودک آزاری و برخی جرائم را در 
جوامعی که در معرض بالیای طبیعی قرار گرفته اند افزایش 
می دهد. نکتۀ مهم این است که جرائم و رفتارهای نابهنجار 
ناشــی از وارد آمدن فجایع طبیعی، در مقاطع حین و پس 
از بــروز حوادث پدیــد می آیند و گاه بر اثر فقر و ســایر 
عوارض فجایع طبیعی، آسیب های اجتماعی بعد از حادثه، 

ابعاد گسترده ای می یابند. 
به منظور بررســی اینکه ســیل اخیر به ویژه در استان های 
خوزســتان، گلستان و لرســتان چه تأثیراتی بر آسیب های 
اجتماعی و جرائم داشته است ابتدا باید به این مسئله توجه 
داشــت که اصوالً تشــخیص تأثیر بالیای طبیعی، ازجمله 
سیل، در مسائل اجتماعی در کوتاه مدت رصدشدنی نیست 
– مگر آن دسته آسیب ها که در هنگام بروز حادثه ثبت شده 
باشــند - و باید رصدی طوالنی مدت را بر روند تغییرات 
جرائم و آســیب های اجتماعی در نظر داشت. اما آنچه در 
شرایط فعلی با اســتناد به گزارش سازمان بهزیستی کشور 
آشکار است این اســت که برخی جرائم و نابهنجاری  های 
اجتماعی در مناطق ســیل زده نســبت به دورۀ زمانی مشابه 
سال گذشته در همین استان  ها نشان می  دهد، سیالب سبب 
تشدید برخی آسیب های اجتماعی شده است، در حالی که 

بعضی آسیب ها نیز تغییر نداشته است. 
خودکشی در شهرستان آق قال در استان گلستان که بیشترین 
خســارات وارده از سیل را متحمل شــده است در سه ماه 
نخست ســال 1398 با مدت مشابه در سال 1397 تغییری 
نداشته است. سایر شاخص های اجتماعی نیز تغییر معناداری 
را نشان نمی  دهند. اما گزارش  ها حاکی از آن است که برخی 
آســیب  های اجتماعی حین و بعد از سیل در استان گلستان 
رخ داده است که ازجمله می  توان به سرقت از منازل متروک 
و نزاع و درگیری لفظی بــه دلیل اختالف نظر دربارۀ نحوۀ 
توزیع اقالم اهدایی از سوی سازمان  ها یا   سمن  ها و همچنین 
انبار کردن و دپوی اقالم و توزیع ناعادالنۀ آن ها اشاره کرد. 
این اتفاق از ســوی خــود مردم و یا برخی ســازمان  ها و 
سمن  های رســمی و غیررسمی ازجمله مواردی بود که در 
مناطق سیل زده متعدد رخ داده است. بروز این نوع آسیب ها 
را باید بیشــتر به ساختار ســازمانی مولد ناهماهنگی و در 
نتیجه توزیع ناعادالنه اقالم کمک ها نســبت داد. همچنین 

فقدان بانک های اطالعاتی دقیق و کمک رسانی غیرهدفمند 
سبب شــده است زمینه برای برخی اقدامات نادرست نظیر 
تالش برای اجرای »نمایش ســیل زدگی« و دریافت کمک 

فراهم شود. 
آســیب های اجتماعی در استان لرستان بیشتر مشاهده شده 
است. مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان پل دختر، گزارش 
کرده اســت که همســرآزاری با فراوانی 17 مورد، اقدام به 
خودکشــی با فراوانی 16 مورد، دختران در معرض آسیب 
یا آســیب دیده با فراوانی 16  مورد، زوجین متقاضی طالق 
بــا فراوانی 11 مــورد و کودک آزاری با 9  مورد بیشــترین 
آسیب هایی بوده  اند که در ســه ماهۀ نخست سال 1398 به 
مرکــز اورژانس اجتماعی گزارش شــده  اند. بنا به این آمار 
درمجموع آســیب  های اجتماعی یادشده در سال 1398 با 
فراوانی 78 مورد نســبت به ســه ماهۀ نخست سال 1397 

بــا فراوانی 56 مورد، 39,2 درصد رشــد داشــته اســت. 
این شهرســتان البته یکی از مناطقی بوده اســت که برخی 
شاخص های اجتماعی آن مثل خودکشی پیش از وقوع سیل 

نیز باالتر از معدل کشوری و استانی بوده است.
در شهرستان کوهدشت بنا به آمارهای گزارش شده به مرکز 
اورژانس اجتماعی آن، آسیب  های گزارش شده در سه ماهۀ 
نخســت 1398 نسبت به سال 1397 یا برابر بوده یا در اکثر 
موارد رشد منفی داشــته  اند. در این شهرستان درمجموع با 
مقایسۀ 12 مورد آسیب  های گزارش شده در سه ماهۀ نخست 
سال 1398 نســبت به 30 مورد در سه ماهه نخست 1397، 
رشــد منفی 60  درصدی آســیب  های اجتماعی به چشــم 

می خورد.
در شهرستان خرم آباد موارد گزارش شده به مرکز اورژانس 
اجتماعی، رشد آسیب  های اجتماعی را در سه ماهۀ نخست 
ســال 1398 نسبت به سه ماهۀ نخست ســال 1397 نشان 

جرائم و رفتارهای نابهنجار ناشی 
از وارد آمدن فجایع طبیعی، در 

مقاطع حین و پس از بروز حوادث 
پدید می آیند و گاه بر اثر فقر و 
سایر عوارض فجایع طبیعی، 

آسیب های اجتماعی بعد از حادثه، 
ابعاد گسترده ای می یابند
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می دهد و فقط فرار دختران از منزل با فراوانی 16 مورد، »سایر 
خشــونت ها« با فراوانی 8 مورد، معلول آزاری با فراوانی 3 
مورد و اختالفات حاد خانوادگی با فراوانی 38 مورد نسبت 
به سه ماهۀ نخست سال 1397 رشــد داشته  اند. درمجموع 
آســیب  های اجتماعی این منطقه در ســه ماهۀ نخست سال 
1398 با فراوانی 118 مورد نسبت به سه ماهۀ نخست سال 
1397 با فراوانی 115 مورد رشد 2/6 درصدی داشته است. 
نسبت دادن این مقادیر رشد به اثرات سیالب، ساده نیست. 
در استان خوزستان اما با استناد به مصاحبه صورت گرفته با 
مدیرکل بهزیستی استان خوزســتان تغییرات معناداری در 

آسیب های اجتماعی و جرائم گزارش نشده است. 
به طور کلی رشــد برخی جرائم و نابهنجاری های اجتماعی 
نوظهور در مناطق ســیل زده نســبت به دورۀ زمانی مشابه 
سال گذشته در همین استان ها نشان می دهد آمادگی کشور 
در زمینه مقابله با آســیب های اجتماعی ناشــی از سیالب 

وضعیت مطلوبی ندارد.

 دالیل پایین بودن سطح آمادگی سازمان ها و نهادها 
سیل  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  با  مقابله  برای 

چیست؟
نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که ارائه تحلیل 
قطعی از تأثیر ســیل بر آســیب های اجتماعی و جرائم در 
زمان کنونی امکان پذیر نیست، اما می توان دالیل زیر را برای 
پایین بودن سطح آمادگی سازمان ها و نهادها برای مقابله با 

آسیب های اجتماعی ناشی از سیل برشمرد:

• اصوالً اســتان ها و شهرســتان های کشور فاقد نظام رصد 
دقیق از وضعیت آسیب ها و جرائم هستند. سیستمی که قادر 
باشــد روند تغییرات معنادار در وضعیت آسیب ها و جرائم 
را رصد و پایش کند و طبق رصد و پایش صورت گرفته در 
سیاست های کاهش و مقابله با آسیب های اجتماعی تغییرات 
را اعمال کند، عماًل به صورت سازمانی تعریف نشده است. 
• به دلیل اینکه در استان ها و مناطق هماهنگی های بین بخشی 
بسیار کم است، گردش اطالعات در بین دستگاه های مسئول 
مقابله با آسیب های اجتماعی نیز به ندرت وجود دارد. برای 
مثال در موضوع خودکشی چندین دستگاه دخیل هستند که 
ایجاد هماهنگی و تولید گزارش جامع از همه آن ها دشوار 

و مانعی برای اقدام مناسب است. 
• نــگاه غالب در مدیریت های اجرایی مناطق ســیل زده به 
آســیب های اجتماعی و جرائم به عنوان تبعات سیل و سایر 
حوادث طبیعی کمتر توجه دارد. اصوالً سیل به عنوان بالی 
طبیعی با اثرات مخرب اقتصادی شــناخته می شود و تبعات 
اجتماعــی آن چندان مدنظر مدیران و نظام مدیریت بحران 

نیست. 
• فعاالن مدنی و امدادگران بیشتر برای موقعیت های »حین 
حادثه« آموزش دیده اند. اما عمدۀ آســیب های اجتماعی و 
جرائم به عنوان تبعات پس از حادثه شــناخته می شــوند، و 
به دلیل فقدان آموزش و دانش، این کنشگران کمتر به مقابله 

با آسیب های اجتماعی پس از حوادث ورود پیدا می کنند.

 سازمان های مردم نهاد مرتبط با فعالیت های پیش از 
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سیالب، امداد و نجات هنگام سیالب، و کمک کننده به 
احیای زندگی سیل زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟

نقش سازمان های مردم نهاد غیردولتی )سمن ها( و نیروهای 
داوطلب مردمی به چند جهت مهم اســت. نخســت اینکه 
مردم در شــرایط امروز جامعه، به ویژه در بحران ها و برای 
کمک رســانی به نهادهای مدنی و به سازمان های غیر دولتی 
و مؤسســات خیریه، نســبت به دســتگاه های رســمی و 
سازمان های دولتی، اقبال بیشــتری نشان داده اند. این اقبال 
در نتایج پیمایش ملی تلفنی انجام شــده نیز مشخص شده 
است. در پرسشی که از پاسخگویان در خصوص موفق ترین 
نهاد و سازمان امدادرسان به سیل زدگان در قالب سؤال باز 
پرسیده شد، نتایج به دســت آمده نشان می دهد پاسخگویان 
مردم و نهادهــای مردمی را با 26/8 درصد موفق ترین نهاد 

امدادرسان در حادثۀ سیل اخیر می دانند. 
پیمایش انجام شده در سه استان سیل زده خوزستان، گلستان 
و لرســتان و در بین ســیل زدگان نتایج مهم تری را نشــان 
می دهد. وقتی از ســیل زدگان پرســیده شده که موفق ترین 
ســازمان ها یا نهادها در زمینه امدادرسانی به آسیب دیدگان 
زمان ســیل را ذکر کنند، 33,8 درصد سازمان های مردم نهاد 
و خیریه ها، 19,4 درصد نیروهای جهادی و بســیج، 16,8 
درصد سپاه، 8,2 درصد ارتش و 7 درصد هالل احمر را ذکر 
کرده اند. نظرســنجی الزامًا با واقعیت سازگار نیست و این 
داده ها نشان نمی دهد که بیشترین کمک ها از سوی سمن ها 
و خیریه ها ارائه شــده، اما تأثیر مثبت حضور این نیروها بر 

مردم سیل زده را نشان می دهد. 
دوم، ســازمان های  غیردولتــی فعــال در مناطــق، به ویژه 
ســازمان های  محلی، تأثیرگذاری اجتماعــی باالیی دارند. 
سوم، وفور کمک های مردمی، ولی سازمان نیافته، ضرورت 
مشارکت ســمن ها برای ســازمان دادن به کمک مردمی را 
تصدیق می کند و چهارم، باور و پذیرش عملی نســبت به 
فعالیت فراگیر ســازمان های غیر دولتی و عدم رقیب انگاری 
آن ها توسط دستگاه های حاکمیتی ضرورت دارد. بنابراین، 
پرســش های رئیس جمهوری دربارۀ ســمن ها و مشارکت 

مردمی در سه بخش پاسخ داده می شود. 
بنــا بر مطالعــات کارگروه نقــش ســازمان های مردم نهاد 
)سمن ها(  در مرحلۀ پیش از سیالب بیشتر به آگاهی بخشی 
و آموزش روش های  مقابله با ســیالب محدود می شود اما 
همین وظیفه نیز بسیار اندک انجام شده است و اساسًا قبل از 
سیالب های اخیر نقش سمن ها جدی گرفته نمی شده است. 
در حین سیالب نقش سمن ها  غالبًا امدادرسانی و مدیریت 

و ســازمان دهی داوطلبان مردمی بوده است. در استان های 
سیل زده، مهم ترین  منبع سمن ها  برای مشارکت در مدیریت 
ســیالب در تمامی مراحل پیش، حین و پس از ســیالب، 
کمک های  مردمی )نقدی و غیرنقدی( بوده اســت. افزون 
بر این تعدادی از ســمن ها  دوره های  آموزشی بهداشتی و 
مهارت های  زندگی را نیز در حین و پس از ســیالب برای 

سیل زدگان ارائه کردند.
ســمن ها عمدتًا وظایفی بر عهده داشــته اند که در ادامه به 

آن ها اشاره می کنم:
1. تمرکز بر جذب کمک هــای نقدی از مردم و خیرین و؛ 

آماده سازی و توزیع کارت هدیه به مردم سیل زده
2. اطالع رسانی به مردم در خصوص نیازهای سیل زدگان 

3. جمــع آوری کمک هــای مردمــی و توزیــع آن ها بین 
سیل زدگان 

4. جمع آوری آمار و اطالعات الزم از حوزه های تخریب شده 
مسکونی و اثاثیه و لوازم خانگی و اطالع رسانی آن به خیرین 

محلی برای مساعدت و حمایت
5. تهیه مایحتاج روزمره و پخت و توزیع غذای گرم توسط 
گروه های خودجوش، هالل احمر، موکب ها و سازمان های 

دولتی و نظامی
6. ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی به مردم، خانواده ها 

و جوانان سیل زده 
7. ارائه خدمات تربیتی به دانش آموزان 

8. ارائه خدمات هنری و ورزشی و تربیتی به کودکان 
9. ارائه برنامه های هنری، فرهنگی و سرگرمی به خانواده ای 

سیل زده
10. ارائه گسترده خدمات پزشکی توسط پزشکان عالقه مند 

درون و برون استانی
11. کمــک در شناســایی خیرین و جلب نظــر آنان برای 

عمدۀ آسیب های اجتماعی و جرائم 
به عنوان تبعات پس از حادثه شناخته 
می شوند، و به دلیل فقدان آموزش و 
دانش، این کنشگران کمتر به مقابله 
با آسیب های اجتماعی پس از حوادث 

ورود پیدا می کنند
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حمایت و کمک به سیل زدگان 
سمن ها در استان مازندران  در زمان پیش از وقوع سیالب، 
با نوع فعالیت های  زیســت محیطی خــود در عمل در حال 
هشــدار دهی دربارۀ مخاطرات ســیالب و طوفان بوده اند 
امــا مســتقیمًا به موضوع ســیالب نپرداخته اند. ســمن ها 
همــه روزه دربارۀ قطع بی رویه درختان جنگلی، فرســایش 
خــاک، تجاوز به عرصه جنگل، تجــاوز به حریم رودخانه 
و نیز ساخت وسازهای غیراصولی در حریم ها  و در اراضی 
شیب دار هشدار داده اند. سمن های فعال این استان، به گفته 
خودشان، حین ســیالب در محل فعالیتی نداشتند. در این 
زمان امداد و نجات بیشتر توسط خود مردم و ظرفیت های 
محلی، و بعد هیأت ورزشــی و قایق رانان بابلســر، سپاه و 
هالل احمر انجام شد. مشارکت سمن ها در این استان بیشتر 
پس از ســیالب، برای بازگشت به وضعیت عادی و تأمین 

خوراک و وسایل ضروری سیل زدگان دیده شده است. 
سمن ها در ایالم و لرستان توسعه یافتگی نداشته اند و توسعه 
مدنی از اساس در این استان ها عقب تر از بقیه مناطق سیل زده 
بوده اســت. بار کمک ها در لرســتان به جای سازمان های 
مردم نهاد رسمی به دوش شبکه های غیررسمی خویشاوندی 
بوده اســت. شبکه های غیررسمی و خویشاوندی گرچه در 
توزیع سریع تر عمل می کرد، دارای اشکاالتی در شناسایی و 
توزیع نیز بوده اند. به طورکلی گرچه این شــبکه ها بعضی از 
خصیصه های مثبت سازمان های مردم نهاد را داشتند، به خاطر 
رسمیت نداشــتن و شفاف نبودن و ضعف در پاسخگویی و 
احیانــًا بعضی جهت گیری های خاص گرایانه در مواردی به 

پیامدهای منفی منجر شده است. توسعه نیافتگی سمن ها در 
اســتان ها، و باالخص در استان های کمتر توسعه یافته کاماًل 

مشهود است. 
آمار دریافتی از معاونت اجتماعی اســتانداری فارس نشان 
می دهد 31 ســمن رســمی با مجوز، 35 خیریه، 37 نفر از 
فعاالن اجتماعی و فرهنگی شهر شیراز و تعدادی از گروه های 
جهادی در زمان کمک رســانی به سیل زدگان حضور فعال 
داشــته اند. ســمن ها، گروه های جهادی، خیریه ها و فعاالن 
مردمی مهم ترین گروه ها در امدادرســانی به حادثه دیدگان 
ســیل شــیراز بوده اند. حضور و فعالیت این گروه ها چنان 
مؤثر بوده است که به زعم بسیاری از مردم و مسئولین استان 
اگر فعالیت ایــن گروه ها نبود فرایند امداد، کمک رســانی 
و بازســازی مناطق آســیب دیده بســیار طوالنی تر می شد. 
این تجربه دیدگاه بسیاری از مســئولین را به ظرفیت زیاد 
سمن ها در مدیریت بحران تغییر داده و به دنبال سامان دهی 
این نوع نقش آفرینی هســتند. یکی از نکات مثبت مدیریت 
بحران در استان فارس، این بوده است که نماینده سمن ها و 
برخی از سمن ها همچون آفرودی ها عضو افتخاری شورای 
هماهنگی مدیریت بحران شهرستان شیراز بوده اند که خود 
این امر تا حدی ورود ســمن ها به کمک رســانی را تسهیل 
کرده بود، اما هنوز ســازوکار مشخصی برای این همکاری 

مشخص نشده است. 
گروه های مردمی درگیر در امدادرسانی سیل سعدی شیراز 
را می توان به چند دستۀ معین تقسیم کرد. نخست سمن هایی 
کــه مجوز از فرمانداری، بهزیســتی یا ســازمان ورزش و 
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جوانان داشــتند ، مثــل جمعیت امام علــی )ع(، و به طور 
مشــخص در زمینۀ محرومیت زدایی در زمان پیش از سیل 
در منطقه حضور داشــتند. دوم گروه های جهادی که برخی 
از آن ها مشغول فعالیت های فرهنگی و محرومیت زدایی در 
مناطــق مختلف بودند، برخی دیگر تجربه حضور در زلزله 
کرمانشاه را داشتند و تعدادی از آن ها کمک رسانی در سیل 
آق قال درگیر بودند و به خاطر سیل به شیراز برگشتند )مثل 
گروه های جهادی علم الهدی(. گروه های جهادی با همکاری 
و همراهی با پایگاه بسیج سلمان در شهرک سعدی توانستند 
نقش مهمی را در امدادرســانی ایفا کنند. ســوم گروه های 
مردمی که به خاطر ســیل برای کمک به سیل زدگان توسط 
فرد یا افرادی شــکل گرفت مانند گروه حافظ یا گروه های 
آفرودی به دلیل برخورداری از ماشین های خاص در مناطق 
ســیل زده توانســتند به محوری برای جمع آوری و توزیع 

کمک ها تبدیل شوند. 
تنها یک سمن )گروه امداد و نجات بدون مرز( وجود داشته 
که به طور تخصصی در حوزۀ آموزش های مرتبط با بحران 
فعالیت داشــته است. البته آموزش های این سمن گروه های 
محدودی را در بر نمی گرفته و حتی آموزش های ســیالب 
در برنامه های شــان نبوده است. بنابراین نمی توان گفت که 
ســمن ها نقش معناداری در آموزش پیش از وقوع سیل در 

شیراز داشته اند. 
چابکی، نداشــتن موانع بروکراتیک و ســازمانی، کم هزینه 
بودن و داوطلبانه بودن فعالیت ها، شناخت خوب از منطقه، 
داشتن سرمایه و اعتماد اجتماعی باعث کارایی بیشتر سمن ها 
در امر امدادرســانی شده است. نقاط قوتی که سازمان های 

امداد رسان رسمی از آن برخوردار نیستند. 
تجربۀ مشــارکت سمن ها، جهادی ها و گروه های مردمی، با 
وجود اختالفات و ناهماهنگی های روزهای ابتدایی بعد از 
سیل، باعث شده تا این گروه ها اختالفات سیاسی، عقیدتی 
و ســازمانی خود را کنار بگذارند، درک بهتری از همدیگر 
پیدا کنند و پتانسیل های خود را به شکلی هم افزا با گروه های 
دیگر در جهت امداد رسانی و محرومیت زدائی به کار گیرند. 
در ضمن، بعد از ســیل، تقاضا برای ثبت سمن های جدید 

افزایش یافته است.
سمن هایی موفق تر عمل کردند که پیش تر در منطقۀ سیل زده 
حضور و از منطقه شناخت قبلی داشتند. این سمن ها با اتکا 
به رابط های محلی توانســته بودنــد نقش مؤثری در تخلیه 
برخــی مناطق ایفا کنند، خانه های آســیب پذیر که احتمال 
می دادند بیش از بقیه آســیب دیده باشند را زودتر شناسایی 

می کردند و توانستند کمک های هدفمند به این منازل ارائه 
دهند.  همچنین ســمن ها چــون موانع اداری و ســازمانی 
دستگاه های دولتی را ندارند، راحت تر می توانند با یکدیگر 

هماهنگ شوند و در کمک رسانی مؤثرتر عمل کنند.

 مشکالت سازمان های مردم نهاد برای نقش آفرینی 
در مدیریت سیالب ها  چیست؟

اولین مشکل در خصوص سمن ها نگاه بخش دولتی به این 
ســازمان های داوطلبانه است. دیدگاه  دستگاه های دولتی به 
سمن ها را می توان این گونه خالصه کرد: برخی سمن ها به 
حیات خلوت بازی های سیاســی تبدیل شده اند. تعدادی، 
سمن ها را مجراهایی برای پولشویی می دانند که غالبًا حاضر 
نیســتند تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرند و شفافیت 
و پاســخ گویی در مورد نحوه عملکــرد را در غالب موارد 

برنمی تابند. از سوی دیگر، سازمان های دولتی اعتقاد دارند 
ســمن ها با ورود به منطقه، نظم و تعادل را به هم می زنند، 
زیــرا تخصص ندارنــد و در زمان بحــران، به جای ایجاد 
آرامش، چون آمــوزش ندیده اند، مشــکل ایجاد می کنند. 
سمن ها به درستی سازمان دهی نشده اند و اغلب خودمحور 
عمل می کنند؛ بدون آسیب شناسی و یا هماهنگی وارد منطقه 
بحـران زده می شوند و خود، آسیب هایی جدیدی به وجود 
می آورنــد. عملکرد آنان در برخی مواقع به تولید موج های 
اجتماعی منجر می شــود که تعادل و توازن کمک رسانی را 

از بین می برد. 
ســمن ها مشکالتی برای فعالیت در حوزۀ مدیریت سیالب 
نیز داشــته اند. نخست اینکه، فعاالن سمن ها اظهار داشته اند 
دولت ظرفیت اجتماعی سمن ها را به حساب نمی آورد، آن ها 
را در برنامه ریزی ها دخالت نمی دهد و در کارهای اجرایی 
به آن ها اعتمــاد نمی کند و حتی برخــی گفته اند نهادهای 

سمن ها با اتکا به رابط های محلی 
توانسته بودند نقش مؤثری در 
تخلیه برخی مناطق ایفا کنند، 

خانه های آسیب پذیر که احتمال 
می دادند بیش از بقیه آسیب دیده 
باشند را زودتر شناسایی می کردند
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دولتی آن ها را مقابل خود می بینند. برخی نیز اظهار داشته اند 
مشکل سمن ها حساسیت های مزمن و مبهم نیروهای امنیتی 
دربارۀ آن هاســت، به ویژه اگر ســمنی در ســطح منطقه یا 
کشور شناخته شده بوده، حساسیت ها هم بیشتر بوده است. 
مشــکلی که ســمن ها به طور مشــخص در این سیالب با 
آن مواجه بودنــد این بود که تا یک هفته اجازه نداشــتند 
شماره حســاب بانکی اعالم کنند و برخی حساســیت ها به 
گونه ای بوده است که به گفتۀ یکی از اعضای فعال سمن ها، 
ســعی می کردند کامیون های ارسالی خود را پوشش خبری 
ندهند تا مبادا جلوی  آن گرفته شود. بنا به اظهار سمن ها،  از 
آن ها در هیچ یک از جلســات مدیریت بحران )به جز استان 
فارس( دعوتی به عمل نیامده اســت. این نکته مؤید وجود 
مهم ترین عامل جدی در محدودیت فعالیت سمن ها، یعنی 

اعتماد نداشتن دستگاه های  دولتی به آن هاست. 
از طــرف دیگر یکی از مشــکالت عمده ســمن ها برای 
نقش آفرینــی در مدیریت ســیالب ناهماهنگــی و فقدان 
مدیریت واحد است. سمن های فعال ابراز کرده اند که آن ها 
باید بتوانند به عنوان بازوهای اجرایی نیروهای امدادرســان 
عمل کنند؛ چون به استثنای سمن هایی که به شکل خاص در 
مورد بحران کارکرده اند، نه اطالعات تخصصی دربارۀ سیل 
و شرایط بحرانی دارند و نه آموزشی در این زمینه دیده اند. 
اما به قدری آشــفتگی در امدادرسانی وجود داشته است که 
ســمن ها خود مجبور می شوند ابتکار عمل در کمک رسانی 
را به دســت گیرند. این مســئله بســیاری از مواقع باعث 
موازی کاری با دســتگاه های امدادرسان و حتی سمن های 

دیگر شده است.
سمن ها  در سه الیۀ ســمن های  مرکزی، محلی و معتمدین 
محلی در نیازســنجی، شناسایی افراد نیازمند و توزیع اقالم 
نقدی و غیرنقدی نقش داشته اند. سمن ها  در سطح ملی نیز 
از یکدیگر حمایت می کردند و بــرای مثال از تهران برای 
سمن های  مازندران یا از مازندران برای سمن های  جنوب، 
کمک ارســال می شــد، یا با توجه به حجم زیاد کمک های 
مردمی به ســیل زدگان شــهرک سعدی شــیراز، برخی از 
سمن ها کمک ها را برای ســایر استان ها مانند خوزستان و 
لرستان ارسال کردند. لیکن مسئله کماکان این است که بین 
سمن ها  سازوکارهای نظام مند ارتباطی وجود ندارد و بیشتر 
بر تعامالت و روابط فردی متکی اســت. این امر ضرورت 
شبکه سازی سمن ها در مدیریت بحران را دوچندان می کند.
ســطح موفقیت ســمن ها  در ایفای نقش مؤثر در بحران ها، 
به ســرمایۀ اجتماعی اعضای سمن، فعالیت های فرهنگی -

اجتماعی ســمن ها  پیش از سیالب و شبکه روابط آن ها در 
سازمان های دولتی وابسته است. سمن هایی که با دستگاه های 
دولتی مختلف دارای شــبکه ای از روابط گســترده و پویا 
بودند، در زمان بحران نیز امکانات و خدمات بیشــتری را 
به سمت مناطق و محله هایی که مورد نظرشان بود هدایت 

کردند. 
یکی دیگر از مشــکالت ســمن ها ناکارآمدی ساختارهای 
بوروکراتیک بوده اســت. ضرورت اخذ مجوز برای پیشبرد 
برنامه ها، ســرعت فعالیت ها را کند می کرده است. سمن ها 
 در زمان سیاست گذاری یا تصمیم گیری در شورای بحران، 
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حضور نداشته اند و فاقد جایگاه و نقش تعریف شده ای در 
این زمینه بوده اند. اطالعات در اختیار فعاالن غیردولتی قرار 
نمی گرفته است. حساسیت بیشتر امنیتی به سمن های  مطرح 
در سطح منطقه یا کشور، گاه موجب تحت تأثیر قرار گرفتن 

حامیان و تغییر جهت عملکرد آن ها بوده است.
شــکاف موجــود میان دیدگاه هــا و رویکردهــای برخی 
ســمن های فعــال و فعــاالن مدنی با بعضی از مســئوالن 
نهادهای رسمی و محلی نشان می دهد که اگرچه سمن های 
محلی و ســازمان های فعال و شبکه های خیریه و مردم نهاد 
نقش مؤثری در کمک رســانی و امداد داشته اند، اما هنوز از 
پشتوانه رسمی، حقوقی و اجرایی مناسب برای ارائۀ سریع 

و مستمر خدمات برخوردار نیستند.

 نقش همکاری و همراهی مردم در مدیریت سیالب 
حفاظتی  دایک های  احداث  در  آن ها  بسیج  حوزه  )در 
سایر  و  اجتماعی(  و  فنی  موارد  لحاظ  با  آب  تخلیه 

اقدامات چگونه بوده است؟
ازآنجاکه یکی از عناصر تاب آوری اجتماعی، آموزش دیده بانی 
شــهروندان برای مقابله با وضعیت های اضطراری اســت، 
لذا مطالعاتی از ســوی کارگروه در ایــن زمینه معطوف به 
این پرســش در دو بخش کّمی و کیفی انجام گرفته است. 
در بخش کّمی با اســتفاده از نتایج پیمایش ملی، شــرحی 
توصیفی از کمک مردم به سیل زدگان و نوع و روش کمک 
آن ها و همچنین علل عدم کمک آن ها ارائه شده و در بخش 
کیفی نیز به نقش مردم در مواجهه با ســیل در صورت های 

مختلف پرداخته شده است. 
ابتدا نتایج مطالعات کّمی درباره مشارکت مردم در سیالب 

را بیان می کنم:
در این بخش، ابتدا بر اساس آمار و ارقام شرحی توصیفی از 
میزان، روش و نوع کمک مردم به سیل زدگان ارائه می شود 
و پس از آن نیز از کســانی که کمکی به حادثه دیدگان سیل 

اخیر نکرده اند، علت این اقدام شان پرسیده شده است.
نکته بسیار مهمی که در مطالعه پیمایشی سیل زدگان سه استان 
خوزستان، لرستان و گلستان مشخص شده و اهمیت اجتماعی 
و سیاسی زیادی دارد، این است که وقتی از سیل زدگان پرسیده 
شده که چه عاملی بیش از همه در مدیریت و کنترل سیالب 
نقش داشــته اســت، عوامل اول تا پنجم را که ذکر کرده اند 
عبارت اســت از: تالش مردم و خیریه هــا )35,7 درصد(، 
ایجاد ســیل بند )15,3 درصد(، بازگشــایی راه های ارتباطی 
)8 درصد(، عملکرد سپاه )6,1 درصد(، الیروبی رودخانه ها 

)5,4 درصد(. 14,2 درصد نیز معتقدند اصاًل ســیل کنترل و 
مدیریت نشده، لذا خسارات وارد آورده است. 

این داده ها حداقل دو چیز را نشــان می دهند. اول، اقدامات 
مدیریتی نهادهای حاکمیتی و نقش سدها و سایر سازه ها در 
مدیریت ســیالب از نظر سیل زدگان بسیار ناچیز و غیرمهم 
به شــمار آمده اســت. دوم، تالش خود مردم و خیریه ها 
در ذهن و نگرش مردم باقی مانده و اثرگذار شــده اســت. 
بازنمایــی تصاویری از تالش های مردمی و این واقعیت که 
مردم سیل زده خیریه ها و سمن ها را مهم ترین اثرگذاران بر 

خدمات دانسته اند این نتیجه را توضیح می دهد. 
نتایج حاصل از پیمایش تلفنی در سطح ملی نیز نشان می دهد 
اکثریت پاسخگویان )75,9 درصد ( در حادثۀ سیالب ابتدای 
امسال، کمک  نقدی و غیرنقدی کرده اند. 23,9 درصد  افراد 
نیز در حادثۀ ســیل اخیر به ســیل زدگان کمک نکرده اند. 

74 درصــد  مردان و 78,2 درصد  زنان پاســخگو در حادثۀ 
ســیل اخیر کمک کرده اند. از نظر نوع کمک به سیل زدگان 
نیز از بین پاســخگویانی که اعالم کردند در حادثه سیالب 
امسال کمک کرده اند، 65,1 درصد  )49,2 درصد    کل نمونه( 
به صــورت نقدی، 21,8 درصــد  )16,4 درصد  کل نمونه( 
به صــورت غیرنقدی، 9,2 درصــد  )6,9 درصد  کل نمونه( 
هم به شــیوۀ نقدی و هم غیرنقدی و 3,9 درصد  )3 در کل 
نمونه( با حضور در مناطق ســیل زده به یاری ســیل زدگان 
رفته انــد. هم زنان و هم مردان بیشــتر به صورت نقدی در 
حادثۀ ســیل اخیر کمک کرده انــد، بااین حال، کمک نقدی 

زنان بیشتر از مردان بوده است. 
از نظر روش کمک به ســیل زدگان نیز مردم بیشتر از طریق 
سازمان هالل احمر )با فراوانی 34,7 درصد  در بین افرادی که 
کمک کردند و 25,3 درصد  کل نمونه( کمک های خود را به 
ســیل زدگان اهدا کرده اند. بعد از آن به ترتیب، سازمان های 

اگرچه سمن های محلی و 
سازمان های فعال و شبکه های 

خیریه و مردم نهاد نقش مؤثری در 
کمک رسانی و امداد داشته اند، اما 
هنوز از پشتوانه رسمی، حقوقی و 

اجرایی مناسب برای ارائۀ سریع و 
مستمر خدمات برخوردار نیستند
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کمک رســانی مردمی و خیریه ها، دوســتان و آشنایاِن افراد، 
مساجد و پایگاه های بسیج بیشترین مراجعه از سوی مردم را 
برای کمک به مناطق سیل زده داشته اند. هم مردان و هم زنان 
بیشتر از طریق سازمان هالل احمر کمک کرده اند. بااین حال 
نسبت مردان در کمک از طریق این سازمان بیشتر است. زنان 
در قیاس با مردان بیشــتر از طریق سازمان های کمک رسانی 
مردمی و خیریه ها، دوستان، آشــنایان یا کسانی که اطمینان 
داشته اند و مساجد و پایگاه های بسیج کمک کرده اند. از سوی 
دیگر مردان نســبت به زنان بیشتر از طریق حضور داوطلبانه 
در مناطق سیل زده به امدادرسانی همت گماشته اند که با توجه 

به الگوهای فرهنگی کشور، طبیعی است. 
در ادامه از پاســخگویانی که در حادثۀ ســیل اخیر کمک 
نکردند، علت این اقدام شــان مورد پرسش قرار گرفت که 
در نتیجه در اولویت نخســت 54,9 درصد  این افراد اعالم 
کردند توان مالی الزم برای کمک کردن را نداشــته اند. عدم 
اعتماد در رســیدن کمک ها به سیل زدگان )13,9 درصد ( و 
وظیفۀ دولت بودن فرایند امدادرسانی )12,7 درصد ( نیز از 
دیگر دالیل مهمی اســت که مردم در اولویت نخســت نام 

بردند.
نتایج مطالعات کیفی درباره مشــارکت مردم در سیالب نیز 

به این صورت است:
نقش مردم در سیالب های اخیر را به انحای مختلف می توان 
مفهوم ســازی کرد. در مطالعات کیفــی کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی و رســانه مردم به شــکل متناقضــی هم به عنوان 
مزاحمان امدادرســانی، هم تسهیل کنندگان، هم امدادگران، 

هم کارآموزان، کمک کنندگان فنی و ســازندگان سیل بند و 
هم آفرینندگان روز مهمان نوازی مفهوم سازی شده اند. این 
مفهوم سازی ها با توجه به سیل شیراز که نیاز آنی به امداد و 
نجات داشت، را در ادامه توضیح می دهم. دلیل اینکه بخش 
کیفی این بخش مبتنی بر سیل شیراز است بیش از هر چیز 
بــه علت کامل بودن تمامیت مفاهیمی اســت که می توان با 
اســتفاده از تجربۀ غافلگیرانۀ سیل شیراز دربارۀ نقش مردم 
در مدیریت ســیالب بیان کرد. تمــام مفاهیمی که در این 
بخش طرح می شــوند قابلیت تعمیم به ســیل های بزرگ 

خوزستان و لرستان را نیز دارند.
مردم به مثابه موانع امدادرسانی

در ســیل روز پنجم فروردیــن در دروازه  قرآن، همه چیز 
گویای غافلگیری مردم و مسئوالن و گروه های امدادی بود 
و آمادگی قبلی در این خصوص وجود نداشت، اما پس از 
وقوع سیل سازمان ها و گروه های امدادی وارد میدان شدند. 
مردم سرگردان، نگران و مضطرب بودند. بعضی افراد دنبال 
ماشین ها یا   همراهان شان بودند که آب با خود برده بود. یکی 
از کارهایی که در همان لحظات نخســت انجام شد بستن 
خیابان هــای منتهی به دروازه  قــرآن و کنترل عبور و مرور 
بود تا راه برای ماشــین ها و نیروهای امدادی باز شــود. اما 
وجود ترافیک در ورودی دروازه  قرآن که به دالیل مختلف 
توسط مردم وجود داشــت، موجب تأخیر در امدادرسانی 
گردید. افزون بر این حضور افرادی که بعضا با گوشی های 
تلفن همراه خــود به گرفتن عکس و فیلــم می پرداختند، 
گاه باعث اختالل در کار نیروهای امدادی می شــد. عالوه 
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بر ایــن محدودیت های عبور و مرور کــه جهت مدیریت 
بحران سیل و امدادرســانی اعمال می شد باعث ناراحتی و 
نارضایتی عده ای از مردم شــده بود. با توجه به تجربه سیل 
دروازه  قرآن و هشــدارهای موجود در مورد احتمال وقوع 
سیل اقدامات ترافیکی در بعضی از مناطق اعمال شده بود. 
به عنوان مثال بنا به گفتۀ مأمورین شهرداری، زمانی که تونل 
ورودی شهرک سعدی و چند خیابان دیگر )برای جلوگیری 
از تکرار اتفاقی مشــابه سیل دروازه  قرآن( بسته شد بعضی 
از مردم که خطر ســیل را جدی نگرفته بودند، با کسانی که 
راه را بســته بودند برخورد کالمی داشتند یا ابراز نارضایتی 
می کردند یا در مواردی با ســالح سرد با مأمورین برخورد 

کرده و خواسته بودند که راه را باز کنند. 
مقاومت مــردم در برابــر نیروهای مردمــی و امدادی که 
خواســتار تخلیه منازل بودند نیز امدادرســانی را با مشکل 
مواجه کرده بود. در روز ششــم فروردین ســیل در منطقه 
سعدی، خیابان های اطراف و چند محله و روستای اطراف 
شیراز همچون ماه فیروزان، سلطان آباد، جرثقان و ... موجب 
وارد آمدن خســارات زیادی به منازل و اموال ساکنین شد. 
موارد متعدد مقاومت در برابر تخلیه منازل در خوزســتان 
و گلســتان نیز توســط کارگروه ثبت شــده و مقامات نیز 
از مقاومت در برابر تخلیه ســخن گفته اند. در روســتاهای 
اطراف، پیش از وقوع ســیل هشدارهایی به مردم داده شده 
بود کــه جدی گرفته نشــدند و به همین دلیــل نیروهای 
امدادرسان از ســازمان های مردم نهاد، شــهرداری، نیروی 
انتظامی و بسیج محالت شخصًا به منازل مراجعه کرده و از 
مردم می خواستند که منازل را تخلیه کنند اما بعضی از آن ها 
در برابــر تخلیه مقاومت کرده و حاضر به تخلیه نبودند. در 
برخی مناطق با توســل به نیروی انتظامــی این اتفاق افتاد. 
اما ســمن های فعال در مناطق راحت تر توانســتند مردم را 
برای تخلیه قانع کنند. دالیل مقاومت در برابر تخلیه منازل، 
مســائل امنیتی منازل، عدم اعتماد به توانایی سازمان ها در 
کنترل سیل، داشتن مریض در خانه، دست کم گرفتن قدرت 
ســیل و... بوده است. در نهایت، بیشــتر خانوارها تصمیم 
گرفتند مردی از خانــواده در خانه بماند و زنان و کودکان 
به کمپ ها انتقال یابند. افزون بر این جهت مقابله با سرقت 
یکی از اعضای خانواده که به طور معمول مرد خانواده بود، 
ترجیح دادند در منازل بمانند و از منزل محافظت کنند. بعد 
از وقوع ســیل هم مقاومت در برابر انتقال اعضای خانواده 
به کمپ های اســکان موقت وجود داشت. این وضعیت به 

شیوه ای مشابه در خوزستان نیز تکرار شده است. 

مردم به مثابه تسهیل کنندگان امدادرسانی
یکی دیگر از مواردی که در ســیل امدادرســانی را مشکل 
کرده بود تصادف خودروهــا بود که در برخی مواقع حتی 
تا چهار خودرو روی هم ســوار شــده بودنــد و در چنین 
شــرایطی پیدا کردن اشخاص آســیب دیده یا   اجساد دشوار 
بود و لذا تیم های تجســس برای یافتن اجساد قربانیان وارد 
عمل شــدند. طبق اظهارات مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
فارس، این تیم ها تنها شــش جســد را از درون خودروها 
بیرون کشــیدند و ســایر جان باختگان از وســایل نقلیه به 
بیرون پرتاب یا در مســیر سیالب گرفتار شده بودند. مردم 
حاضر در صحنه ســعی می کردند در حد توان به نیروهای 
امدادی کمک کنند و حتی بعضی از جنازه ها و مصدومین با 

گزارش های مردمی از خیابان های اطراف پیدا شدند.
مردم به مثابه امدادگران

بعضی از مردم به عنوان نیروهای داوطلب به ســازمان های 
امدادگر کمک می کردند. بسیاری از آن ها در خالی کردن آب 
منازل، الیروبی گل و الی از منازل، تخلیه اثاثیه آســیب دیده 
و... به امدادگران کمک  می کردند و بعضی در بســته بندی 
و ارســال بســته های غذایی و ضروری به در منازل مردم 
در گروه های امدادی مردمی و ستادهای امدادی سازمان ها 
به کمک امدادگران شــتافتند. البته عدم وجود آموزش های 
الزم پیش از وقوع سیل باعث شد که در سیل دروازه  قرآن 
بعضی از نیروهای مردمی که برای کمک به گرفتار شــدگان 
در سیل مداخله کرده و پا به سیالب گذاشته بودند متاسفانه 
خودشــان گرفتار ســیالب شــده و جان باختند. با وجود 
اینکه مردم به عنوان امدادگران کمک های شایان توجهی به 
امدادگران رسمی ارائه کردند اما گاه امدادرسانی های خارج 
از چارچــوب و کمک های نقدی و غیرنقدی که به شــیوه 
نادرست به دســت مردم می رسید مسائلی را ایجاد کرد که 

مردان نسبت به زنان بیشتر از 
طریق حضور داوطلبانه در مناطق 

سیل زده به امدادرسانی همت 
گماشته اند که با توجه به الگوهای 

فرهنگی کشور، طبیعی است
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در قسمت دیگری بدان پرداخته شده است.
مردم به مثابه کارآموزان 

مردم و گروه های امــدادی مردمی، در عرض یکی دو روز 
توانستند یکدیگر را پیدا کنند و بهتر به سامان دهی وضعیت 
ســیل بپردازند. به تعبیر بســیاری از افرادی که درگیر سیل 
بودند چه به عنوان ســیل زده و چه به عنوان امدادرسان، این 
سیل توانســت تجربیات و آموزه های ارزشمندی به آن ها 

انتقال دهد و درواقع دورۀ کارآموزی خوبی بوده است. 
مردم به مثابه آفرینندگان فرصت های انسانی 

اســکان آسیب دیدگان ســیل نیز از شــب پنجم فروردین 
آغاز شــد که مردم در منازل و حسینیه ها، مساجد، بعضی 
از هتل هــا، آموزش و پــرورش، ادارۀ کل ورزش و جوانان، 
شهرداری و ســایر مکان ها درهای اماکن زیرمجموعه های 
خود را به روی آسیب دیدگان از سیل گشودند و این افراد 
به آنجا منتقل شــدند. نقش مردم شــیراز در امدادرســانی 
و پذیرایــی از مهمانان نوروزی گرفتارشــده در ســیل و 
شــهروندان شیرازی سیل زده بسیار برجسته بود. بسیاری از 
مردم شیراز، با راه اندازی کمپین »مهمان من« مسافران را در 
منازل خــود می پذیرفتند. همچنین برخی از مردم که منازل 
خود را برای اجاره گذاشــته بودند، پس از این اتفاق عنوان 

منزل رایگان برای مسافران را بر سر دست گرفتند. 
هتل ها، رستوران ها، باغ ها، سالن ها و مساجد، در ها را به روی 
سیل زدگان گشودند. مردم به رایگان از همه پذیرایی کردند و 
حوله، لباس غذا، میوه، شیر و چای رایگان توزیع می کردند. 
تعمیــرکاران برای تعمیــر رایگان ماشــین های صدمه دیده، 

تعمیــرکاران موبایل برای تعمیر رایگان گوشــی های همراه 
سیل زدگان و مسافران اعالم آمادگی کردند و فراخوان زدند، 
قالی شویی ها، قالی های همشهریان را رایگان شستند و شهر در 
کمترین زمان ممکن، پاک سازی شد. چند نفر از اهالی شیراز 
برای نجات جان مسافران، جان خودشان را از دست دادند. 
افزون بر این مردم در ستادهای امدادرسانی به سیل زدگان نیز 
در خالی کردن گل  والی و آب از منازل مشارکت داشتند و از 

نظر مالی نیز از هیچ کمکی دریغ نمی کردند.

اصالحات  شما،  کارگروه  مطالعات  براساس   
اجتماعی  وضعیت  کیفیت  ارتقای  برای  پیشنهادی 

کشور در برابر حوادث چیست؟
کارگــروه »اجتماعی، فرهنگی و اطالع رســانی«، در حیطۀ 
مســائل اجتماعی توصیه های خــود را حوزه های متفاوتی 
اعمم از حوزه ســرمایۀ اجتماعی، آســیب های اجتماعی، 
مشارکت های مردمی، ارتباطات میان سازمانی و سمن ها به 
تفضیل بیان کرده اســت که در ادامه بــه توصیه های انجام 

گرفته در این حوزه ها به تفکیک خواهم پرداخت:
توصیه ها در حوزۀ سرمایۀ اجتماعی

1. تولید مجموعۀ گسترده ای از دانش و مستندات رسانه ای 
مثل فیلم دربارۀ علل بروز ســیالب های ســال 1398، توأم 
با پذیرش اشــتباهات و قصور و تقصیرهــای مدیریتی، با 
هدف اصالح برخی ذهنیت های شــکل گرفته در خصوص 
عمدی بودن رهاســازی آب از ســدها یا دســت کم گرفتن 
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بارش های باران، و ارائه ادراکی چندبعدی و همه جانبه نگر 
از علل سیالب ها

2. تأکید بــر یافته های »گزارش ملی ســیالب ها« به عنوان 
محتوای دانش بی طرفانۀ تولیدشده دربارۀ سیالب ها و توجه 
به آشکارســازی های آن در نقاط ضعف سیاستی، مدیریتی 

و حکمرانی و نیز منشأ اصالحات ساختاری قراردادِن آن
3. احتراز از هر گونه رقابت های بین سازمانی، درون دولت 
یا بیــن قوای مختلــف و نهادهای دیگر، بــرای تضعیف 

یکدیگر یا کم جلوه کردن خدمات ارائه شده به سیل زدگان
4. ارائــۀ گزارش های تفصیلی، دقیق و شــفاف از خدمات 
ارائه شده به سیل زدگان، مقایسۀ آن ها با پروتکل های رسمی 
امداد و نجات، و تشــریح محدودیت های مالی و امکانات 

کشور در ارائۀ خدمات بیشتر
5. ممانعت از عادی شدن موضوع سیالب در استانداری های 
استان های ســیل زده و وجود بخش های ســازمانِی پیگیِر 

مسائل سیالب تا بازگشت سیل زدگان به زندگی عادی
6. توسعۀ استفاده از سمن ها در مدیریت بحران و غلبه کردن 
بر رویکرد تهدیدانگاشــتن ســمن ها به همــراه تصویب 
رویه های حقوقی برای مشــارکت دادن ســمن ها در همۀ 

مراحل مدیریت پیش، حین و پس از سیالب
7. تقویت مرجعیت رسانه های رسمی و بهبود سازوکارهای 
اطالع رسانی و روزنامه نگاری بحران به منظور کاستن از اثر 

اعتمادزدای اطالع رسانی غلط و اخبار نادرست
8. اطالع رســانی در خصوص پروتکل ها و استانداردهای 
رســمی امــداد و نجات در ســطح ملــی و بین المللی، به 
منظور جلوگیری از اظهارات غیرکارشناسی و اعتمادزدا در 

خصوص ناکافی بودن سطح رسیدگی به حادثه دیدگان
9. حاکم کردن پروتکل مشــخص بر جریان ســخن گویی 
حوادث با هدف رســیدن به رفتار مسئوالنۀ سخن گویان و 
جلوگیری از بیان اخبار نادرست و وعده های محقق نشدنی 
10. داشتن ســخنگوی واحد برای عملیات امداد و نجات 
و هــر مرحلۀ دیگری از مدیریت بحــران و مقابله با اخبار 

متفاوت و متناقض و اعتمادزدا
توصیه ها در حوزۀ آسیب های اجتماعی

1. تنظیم نظام نامه هایی برای مدیریت آسیب های اجتماعی 
در شرایط بحرانی و حوادث

2. ایجاد اصالحاتی در نظام ثبت جرایم و آسیب های اجتماعی 
با هدف متمایزسازی موارد متأثر از حوادث و بحران ها

3. ایجــاد ارتباط بین بانک های اطالعاتی حمایت اجتماعی 
)شناســنامۀ اقتصــادی و اجتماعی خانوارها(، ســمن ها و 

مقامات محلی )برای تولید و کسب اطالعات محلی دربارۀ 
آســیب دیدگان( و نیز افزایش ارائۀ خدمات بهداشــت و 
سالمت روان برای مقابله با توسعۀ آسیب های اجتماعی بر 

اثر بروز حوادث و بحران ها
توصیه ها در حوزۀ مشارکت های مردمی

1. باالبردن مشــارکت های مردمی از طریق ســازوکارهای 
اعتمادسازی همچون ارتقای ســطح شفافیت سازمان های 
امداد و نجات رسمی )مثاًل شفاف سازی هالل احمر دربارۀ 
سرنوشــت کمک های مردمی و اطمینــان  دادن به مردم در 

خصوص سوءاستفاده  نکردن از کمک ها(
2. تعامل و گفت وگوی اجتماعی مردم و مسئوالن استانی و 
همچنین تدوین »برنامۀ مدیریت سیالب محلی« با مشارکت 
مردم و نهادهای محلی، متناسب با مطالبات مردم و هم زمان 

لحاظ کردن مالحظات فنی و مهندسی 

3. گفت وگوی اجتماعــی فراگیر دربارۀ ظرفیت های مثبت 
و منفی مشــارکت های مردمی خودجــوش در حوادث و 
آگاه کردن مردم دربارۀ نکات مثبت و منفی مشارکت هایشان 
)نظیر وارد کردن غذا و مایحتاج آلوده به مناطق حادثه دیده، 
اخالل در نظم کمک رســانی، ایجاد توقعــات فزاینده بین 

حادثه دیدگان، هدررفت منابع و عوارض دیگر( 
4. مشــارکت های مردمی می تواند صورت آسیب شناختی 
نیز به خود بگیرد. مدیریت ســیالب های سال 1398 شاهد 
فشــارهای مردمی بــرای ممانعت از باز کردن مســیرهای 
مدنظر کارشناسان، بی اعتمادی مردم به کارشناسان و تحت 
فشار گذاشتن مقامات برای در پیش گرفتن برخی گزینه ها 
و حتی عدم اعتماد کارشناسان و مقامات به گفته های افراد 
بومی آشنا با جغرافیای محلی بوده است. اگر مشارکت های 
مردمــی در قالب »برنامه مدیریت ســیالب محلی« به طور 
مداوم ســامان داده شوند، اعتمادســازی صورت گرفته و 

اگر مشارکت های مردمی در قالب 
»برنامه مدیریت سیالب محلی« 
به طور مداوم سامان داده شوند، 

اعتمادسازی صورت گرفته و چنین 
مواردی رخ نخواهند داد
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چنین مواردی رخ نخواهند داد. 
توصیه ها در حوزۀ ارتباطات بین سازمانی

1. بررسی ســازوکارهای منجر به کم اعتبار شدن سازمان ها 
نزد یکدیگر و تدوین و عملی ســازی راهکارهایی توسط 

سازمان ها برای تعامل با یکدیگر
2. جلوگیــری از ارائــۀ تصویــری سیاســی در بازنمایی 
فعالیت های ســازمان های مختلف )به طور مشخص رقابت 
بین نیروهای نظامی و سازمان های دولتی( و سدنکردن راه 

ارتباطات سازمانی
3. تدوین پروتکل ها و رویه های هماهنگ کنندۀ عملی برای 
اقتدار سازمان مدیریت بحران در ارتباطات میان هالل احمر، 
کمیته امداد، بنیاد مســکن، نیروهای نظامی و سایر نهادهای 

مداخله کننده در زمان بحران
4. همکاری بین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی به منظور 
رسیدن به پروتکل های تضمین کنندۀ اعتماد میان دو سازمان 

در مقوله هشدار سیالب و اطالع رسانی آن 
5. شــکل دادن به کار میان بخشــی در مدیریت ســیالب 
)تنظیم اهداف مشــترک، به اشــتراک گذاری منابع و داده ها 
و نیز ارزیابی اقدامات بر اســاس معیارهای مشــترک( بین 
ســازمان های وزارت امور اقتصادی و دارایی )از منظر بیمه 
و مالیــات(؛ وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی )از منظر 
یکپارچه کــردن شناســنامۀ اقتصــادی و اجتماعی خانوار، 
شناسایی گروه های آسیب پذیر، و تضمین حمایت اجتماعی 
مــداوم(؛ وزارت راه و شهرســازی و وزارت کشــور )از 
منظر امور مربوط به شــهرداری ها، محل سکونت و کیفیت 
ســکونت( و نیز وزارت نیرو )از منظر ارزیابی قرار گرفتن 

خانوارها در حریم ها(
توصیههادرحوزۀسمنها

1. تدوین نظام نامه ای جامع برای مدیریت فعالیت ســمن ها 
در پیش، حین و پس از بحران که در آن فهرست فعالیت ها 
و خدمات، حیطه اختیارات، مسئولیت ها و روندهای کسب 

آمادگی برای مداخله در بحران ها مشخص شده باشد. 
2. مشارکت خود سمن ها در تدوین نظام نامه برای طراحی 
برنامه های آموزشی، تعامالت بین دستگاهی، ظرفیت تعامل 
مالی و ایجاد هماهنگی بین سازمان های عمومی و سمن ها

3. افزودن اجازۀ مداخله در حوادث به اساسنامۀ سمن ها
4. تصحیح قوانین و رویه های شــوراهای تصمیم گیری و 
تصمیم سازی به نفع عضویت و تأثیرگذاری سمن ها در این 
مجامع و شوراها به نحوی که سمن های صاحب صالحیت 
در این عرصه قادر باشــند بر فرایندهای تصمیم گیری مؤثر 

باشــند و اطالعات به هنــگام درباره روندهــای مدیریت 
بحران ها داشته باشند. 

5. تعامل نهادهای استانی و ملی )به خصوص استانداری ها، 
هالل احمــر و ســازمان مدیریــت بحران( با ســمن ها در 
برگزاری جلســات منظم، همکاری عملی، برگزاری مانور، 
ارائــۀ آموزش های مرتبط با مدیریت ســیالب و هر گونه 

افزایش توان با سازوکارهای مشابه
6. تنظیم و تســهیل قوانین و ابزارهای حقوقی تنظیم کنندۀ 
رابطــه با ســمن ها، ازجمله تنظیــم رابطۀ مالــی و امکان 
هزینه کردن منابع مالی برای اثرگذاری بر مدیریت سیالب 

7. ایجاد شــبکه ای برای هماهنگ ســازی، تقســیم کار و 
فرماندهی واحد فعالیت های سمن ها در شرایط بحران

8. تدوین پروتکل های مناســب برای ورود ســامان یافته، 
هماهنگ، تحت کنترل و توأم با مســئولیت پذیری سمن ها 

به مناطق حادثه دیده
9. تدویــن پروتکل هایــی بــرای تضمین مســئولیت های 
ســمن ها در قبال مختل نکردن عملیات امداد، به هم نریختن 
نظام اولویت بندی کمک رســانی و امداد به مناطق، تضمین 
انجام نشــدن عملیات ضدامنیتی، و اطالع رسانی نادرست 
و ناســازگار بــا سیاســت های کالن رســانه ای به جهت 
متعادل کردن اختیار سمن ها در برابر مسئولیت های ایشان به 

هنگام ورود به مناطق حادثه دیده

 کالم آخر؟
نتیجۀ مهم مطالعات این است که ابعاد مختلف سیل باالخص 
در خوزســتان، گلستان و لرســتان هنوز برای مردم مهم و 
ناشناخته است و همین ناشــناختگی، منشأ بروز شایعات، 
تردیدها در چگونگی مدیریت سیالب ها، رواج داوری های 
نادرســت دربارۀ منشأ ســیالب و کاهش سرمایۀ اجتماعی 
در سطوح کالن و میانی شــده است. نهادهای رسمی باید 
با بهبــود ارتباطات خود از طریق اطالع رســانی ُخرد و از 
نزدیــک به تصحیح ادراک مردم از ســیالب در ســطحی 
بسیار گســترده بپردازند و با حضور مستمر و غیرتبلیغاتی 
در میان مردم و با مشــارکت نهادهای مردمی و ســمن ها، 
برای شفاف ســازی مســائل فنّی و اجتماعی فعالیت منظم 
و مســتمری انجام دهند. انجام این قبیل فعالیت ها محدود 
به بحران ها نباید باشــد و متناســب با بافت و به ســاختار 
اجتماعی مناطق ازجمله جوامع روستایی توجه ویژه بکند. 
اقدامات باید به نحوی انجام شــوند که فاصله بین روایت 

رسمی و روایت مردم از سیالب را کاهش دهند.
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  در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه به چه ابعاد و 
حوزه هایی پرداخته شد و روش جمع آوری اطالعات در 

این کارگروه چگونه بود؟
»هیأت ویژه گزارش ملی ســیالب ها«، مرکــب از 20 تن از 
دانشــگاهیان، با حکم رئیس جمهور در 27 فروردین 1398 
آغاز به کار کرد و موظف شــد تا پانزده عرصه مطالعاتی را با 
همکاری نهادهای علمی و اجرایی و مدنی برای پاسخگویی 
به 110 ســوال مشخص در زمینه های اقلیمی، محیط زیستی، 
فنّی، مدیریتی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، حقوقی 

و سیاسی سامان دهد.
کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رســانه یکی از کارگروه های 
پانزده گانه »هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها« است که حسب 
حکم ریاست محترم جمهوری و مسئولیت های محوله به این 
هیأت، مسئول مطالعه و ارزیابی ابعاد »اجتماعی«، »فرهنگی« و 

»رسانه ای« حادثه سیالب فروردین 98 در کشور شد.
همان طور که از نام آن برمی آید، فعالیت این کارگروه ابتدا بر 
ســه محور »اجتماعی«، »فرهنگی« و »رسانه ای« متمرکز بود. 

با این حال متعاقباً با توجه به اهمیت مباحث روان شــناختی، 
بهداشــت و ســالمت روان به عنوان یکی از ابعاد اجتماعی 
سیالب ها و با تشخیص کمیته مدیریت این کارگروه، موضوع 
»بهداشــت و ســالمت روان« نیز به حوزه فعالیت های این 

کارگروه افزوده شد.
»کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه« با مسئولیت دکتر هادی 
خانیکی، عضویت سه تن از اعضای هیأت مّلی، انتخاب 27 
تن دیگر از شــخصیت های علمی و حرفه ای و مدنی کشور، 
تشــکیل چهار کمیتــه تخّصصی مّلی و 7 کمیته اســتانی و 
مشارکت 25 دانشــگاه و پژوهشگاه و پژوهشکده و انجمن 
علمی و همکاری دســتگاه های اجرایــی ذی ربط و نهادها و 
شبکه های فعال مدنی و اجتماعی، زمینه ها و ابعاد و پیامدهای 
اجتماعی و فرهنگی و ارتباطی سیالب ها و بهداشت روان و 

سالمت شهروندان آسیب دیده را مطالعه کرد.
در این مطالعه بیش از 120 تن از استادان و محققان دانشگاهی 
و فعاالن مدنی و متخصصان حرفه ای در سطوح مّلی و استانی 
مشارکت داشتند و در کنار آن از پژوهش ها و مطالعات نهادهای 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیـأتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریایـنهیئتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیئت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیئـت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیئتنمودهاسـت.
بیسـتمینمصاحبـهدراینپرونده،گفتگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکترعباسقنبریباغسـتان،دبیرکارگـروه»اجتماعی،فرهنگیورسـانه«
هیئـتویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـت.دکتـرقنبـری،عضـوهیئتعلمـیگروه
ارتباطـاتدانشـگاهتهـران،درایـنمصاحبهبـهتوضیـحروشکار،سـازوکاراجرایی

کارگـروهومهمتریـنیافتههـایاینکارگـروهپرداختهاسـت:

 دبیر کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه: 

تجربه سیالب نشان داد که باید به دنبال الگوهای 
بومی از مدیریت بحران در استان ها 

و مناطق مختلف کشور باشیم
سازوکار اجرایی - تحقیقاتی طراحی شده در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

الگوی مناسبی برای مطالعات آتی بدست داد
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اجرایی، سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی و حرفه ای 
در قالب نشســت های تخصصی، گفتگوها و هم اندیشی های 
علمی، بیش از 110 جلسه »بحث و بررسی گروهی متمرکز« 
با مسئوالن، مدیران و دست اندرکاران مدیریت سیالب و نیز 
بیش از 700 مصاحبه عمیق با شــهروندانی که مســتقیماً در 

معرض سیل قرار داشته اند، استفاده شد.
کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی، برای پاسخ دهی به 
سواالت مربوط به این کارگروه و آن دسته سؤاالتی که در این 
متن به آن ها اشاره شده است، با ساختار سازمانی زیر فعالیت 

کرده است:
کمیته های اســتانی: این کمیته های در هفت اســتان سیل زده 
تشکیل می شوند و سواالت طرح شده در چارچوب مفهومی 

را برای استان خود بررسی کرده و پاسخ می دهند.
- کمیته استانی مازندران
- کمیته استانی گلستان

- کمیته استانی خوزستان
- کمیته استانی لرستان

- کمیته استانی ایالم
- کمیته استانی کرمانشاه

- کمیته استانی فارس
گروه های مســائل ملی: این گروه شامل چند کمیته مطالعاتی 
است که مسائل سطح ملی و فراتر از سطح استان ها را بررسی 

می کردند.
- کمیته مطالعات رسانه

- کمیته مطالعات اجتماعی و فرهنگی

- کمیته مطالعات بهداشت و سالمت روان
- کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

- گروه مدیریت و یکپارچه سازی: این گروه نیز در نهایت نتایج 
بررسی های گروه های مطالعات استانی و کمیته های ملی را در 
قالب گزارش نهایی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی 
هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها یکپارچه سازی می کند.. این 
گروه هم چنین مدیریت ارتباطات با سایر کارگروه های هیئت 

ویژه را نیز بر عهده خواهد داشت.
به لحاظ ساماندهی فعالیت ها در کارگروه و با توجه به گستره 
وســیع چهار مقوله مهم »اجتماعی«، »فرهنگی«، »رســانه« و 
»بهداشت و ســالمت روان«، فعالیت های کارگروه در قالب 
چهار کمیته تخصصی در ســطح ملی شــامل 1- فرهنگی و 
اجتماعی، 2- مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی، 3- رسانه 
و 4- بهداشــت و سالمت روان و نیز هفت کمیته تخصصی 
در سطح استانی )هفت استان خوزستان، لرستان، فارس، ایالم، 
کرمانشاه، گلستان و مازندران( ساماندهی گردید و درمجموع 
از نظرات، پیشنهاد ها و تجربیات بیش از 120 تن از استادان، 
محققان دانشگاهی و فعاالن مدنی و متخصصان حرفه ای این 
حوزه ها که در سطوح ملی و اســتانی )استان های سیل زده( 
فعالیت داشته اند، استفاده شد. ضمن آنکه در کنار این شبکه 
از همکاری های مطالعاتی، از نظرات محققان، کارشناســان و 
فعاالن اجتماعی مراکز پژوهشــی و انجمن های علمی و نیز 
ســازمان ها و نهادهای مدنی در قالب نشست های تخصصی 

بحث و گفتگوی علمی به طور مؤثری بهره برداری شد.
با توجه به مالحظات مربوط به بایسته های محتوایی، شکلی 
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کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 
یکی از کارگروه های پانزده گانه »هیأت 

ویژه گزارش ملی سیالب ها« است 
که حسب حکم ریاست محترم 

جمهوری و مسئولیت های محوله به این 
هیأت، مسئول مطالعه و ارزیابی ابعاد 
»اجتماعی«، »فرهنگی« و »رسانه ای« 

حادثه سیالب فروردین ۹۸ در کشور شد

و ارتباطی تدوین »گزارش ملی سیالب ها«، غایت فعالیت ها 
در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رســانه تدوین گزارشی از 
سیالب اخیر در چهار حوزه »اجتماعی«، »فرهنگی«، »رسانه« 

و »بهداشت و سالمت روان« است.
به لحــاظ روشــی، در تهیه ایــن گــزارش از چهار روش 
»مطالعه اســنادی«، »تحقیق کیفی«، »تحقیق کّمی« و »تحلیل 
محتوا« استفاده شده اســت. هر چهار روش به لحاظ علمی 
از جامع تریــن، معتبرترین و پرکاربردترین روش های تحقیق 
در حوزه مســائل اجتماعی، فرهنگی و رســانه ای محسوب 
می شوند که می توانند سازوکار سامان دهی گزارش ملی را در 

حوزه فعالیت های کارگروه تشکیل دهند.
روش »مطالعه اسنادی« ناظر بر تحلیل و ارزیابی سیستماتیک 
مستندات، گزارش ها و پاسخ های دستگاه ها و نهادهای دستگاه 
حکمرانی کشــور در ارتباط با »سیالب« و نیز عملکرد آن ها 
)دســتگاه های مذکور( در پیش، حین و پس از سیالب بود. 
در این روش تالش شــده تا »روایت« دستگاه های حکمرانی 
کشور از سیالب بدون هیچ گونه قضاوت و سوگیری مطالعه 
و ارزیابی شان از چگونگی، دالیل و آسیب های حادثه سیالب 

سال 98 مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.
روش تحقیق کیفی بیشــتر ناظر بر مشاهدات میدانی اعضای 
کارگروه در ده ها سفر و بازدید از شهرها و نیز مراکز سیل زده 
هفت اســتان درگیر با سیالب های اخیر بود. حاصل این کار 
برگزاری بیش از 110 »جلســه بحث و بررســی متمرکز« با 
مســئوالن و مقامات محلی، اســتانی و ملی، چندین نشست 
تخصصی با نهادها و ســازمان های مردم نهاد )سمن ها( و نیز 
فعاالن و کنشــگران اجتماعی آزاد، و نیز انجام 700 مصاحبه 
عمیق با مردم )به خصوص افراد عادی و صاحبان مشــاغلی 
که مستقیم در معرض سیل قرار داشته اند( بوده است. در این 
روش، تالش شده است تا از طریق حضور میدانی در مناطق 
سیل زده و نیز مواجهه مســتقیم با مردم، مقامات و مسئولین 
مربوطه، روایت دســت اول و عمیق از دیدگاه ها، نگرش ها و 

نظرات آن ها در ارتباط با سیالب به دست آید.
روش کّمی ناظر بر پیمایش )نظرسنجی عمومی( در دو سطح 
ملی و استانی بود و کارگروه، با هدف کّمی سازی دیدگاه ها 
و نگرش های عمومی مردم در ارتباط با دالیل وقوع، آسیب ها 
و پیامدهای سیالب اخیر، سه پیمایش )نظرسنجی( انجام داد 
که یکی از آن ها در سطح ملی )31 استان، 134 شهر و حجم 
نمونه 2016 نفر( صورت گرفت. دو پیمایش دیگر، پیمایش 
اســتانی با تأکید و تمرکز بر هفت استان سیل زده )خوزستان، 
لرستان، گلستان، مازندران، فارس، ایالم و کرمانشاه( بوده که 

با محوریت کمیته بهداشت و سالمت روان در دو حوزه 1- 
ابعاد روان شناختی سیالب ها و 2- ابعاد اجتماعی سیالب ها به 
انجام رســید. در پیماش استانی که در هفت استان مذکور به 
اجرا درآمد، درمجموع 3720 نمونه که بر اساس فرمول های 
آماری دقیق انتخاب شده بودند، مورد نظرسنجی قرار گرفته اند.
روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون ناظر بر مطالعه و تحلیل 
محتوای رســانه ها و شبکه های اطالع رســانی در ایام وقوع 
ســیالب و نیز روایت آن ها از دالیــل، چگونگی و انعکاس 
فعالیت ها و عملکردها در ایام پس از ســیالب بود. با توجه 
به اهمیت رســانه ها و نقش آن در شکل گیری افکار عمومی، 
جریان ها و کانال های رســانه ای و اطالع رسانی در پنج محور 
مجزا اما همسو با هدف کارگروه مورد مطالعه قرار گرفتند که 
عبارت اند از 1- رادیو و تلویزیون )شبکه های یک، سه، خبر 
سراسری، شبکه های تلویزیونی استان های خوزستان، گلستان 

و لرســتان )افالک( از صداوسیما و نیز سه شبکه ماهواره ای 
ایران اینترنشنال، بی. بی. سی فارسی و من و تو(، 2- روزنامه ها 
و مطبوعات )شش روزنامه سراسری ایران، سازندگی، شرق، 
شهروند، کیهان، هفت صبح(، 3- خبرگزاری ها و سایت های 
خبری )شش خبرگزاری پانا، برنا، ایسنا، مهر، ایرنا، خبرآنالین 
و خبرگزاری های محلی اســتان های گلســتان، خوزستان و 
لرستان(، 4- رســانه های آلترناتیو )داده های کالن شبکه های 
اجتماعی توئیتر و تلگرام در سطح ملی و استان های خوزستان، 
گلســتان و لرســتان( و 5- نهادهای روابط عمومی )روابط 
عمومی های هفت وزارتخانه و هفت ســازمان ملی مرتبط با 
سیل در تهران و روابط عمومی های سازمان های متناظر در سه 

استان خوزستان، لرستان و گلستان(.
در هر چهار روش تحقیق مذکور، مالحظات روش شناختی با 
تأکید بر اطمینان از »روایی« و »پایایی« تحقیق با هدف تضمین 
اعتبار »نتایج« آن ها موردنظر بوده است. در بخش روش کیفی؛ 
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هدف، اکتشــافی و در جهت فهم بهتر تعامالت اجتماعی در 
یک بستر پویا، تعاملی و طبیعی بوده است. نمونه های تحقیق 
در ارتباط با مشاهدات و مصاحبه ها، هم در ارتباط با مقامات و 
مسئولین و هم در ارتباط با مردم سیل زده، هدفمند بوده است تا 
نسبت به »نمایندگی« آن ها از سوژه های مورد تحقیق، اطمینان 
حاصل شود. همچنین این مصاحبه ها و مشاهدات با استفاده 
از مکانیسم »به حداکثر رساندن تنوع«، تا اطمینان از دستیابی به 
»نقطه اشباع« ادامه داشته و درنهایت از »روش تحلیل مضمون« 
برای دستیابی به الگوی فکری، تصمیم سازی و رفتاری مردم و 

مسئولین در ارتباط با سیالب استفاده شده است.
در روش کّمی سواالت پرسشنامه پیمایش ملی و استانی و نیز 
پروتکل تحلیل محتوای رسانه ها، با استفاده از مکانیسم های 
روشی و آماری استانداردسازی شده اند و جامعه آماری هم در 
سطح ملی و هم در سطح استانی به نحوی تعیین و نمونه گیری 
صورت گرفت که نمونه هــای موردتحقیق، بتوانند »نماینده 

درستی« از جامعه آماری موردنظر باشند.
بــا توجه به هدف و تمرکز این کارگروه بر مطالعه و ارزیابی 
علمی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای سیالب در دو سطح 
ملی و استانی، انتظار می رود نتیجه کار آشکارکننده آسیب ها، 
چالش ها و نقاط ضعف حکمرانی کشــور و باالبرنده قدرت 

بازخوانی و اصالح آن در این حوزه باشد.
 

اجتماعی،  کارگروه  که  سواالتی  و  ابعاد  مهم ترین   
فرهنگی و رسانه در جریان سیالب های ۹۷ و ۹۸ به آن 

پرداخت چه بود؟

مطالعات قابل توجهی درباره مطالعات اجتماعی سیالب در 
ایران و به زبان فارســی وجود ندارد. پیشــبرد مطالعات در 
کارگروه »اجتماعی، فرهنگی و رســانه« هیئت ویژه گزارش 
ملی سیالب ها نیز به داشتن چارچوبی مفهومی جهت پیشبرد 
مطالعــه نیاز دارد. در ادامه و بر اســاس گــزارش کارگروه 
اجتماعی، مفاهیم اصلی برای مطالعه سیالب های اخیر ایران 
از منظر جامعه شــناختی، فرهنگی و اطالع رسانی را معرفی 
می کنم. محققانی که در چارچوب کارگروه اجتماعی، فرهنگی 
و اطالع رســانی »هیئت ویژه گزارش ملی سیالب ها« فعالیت 
کرده اند، این نظام مفهومی را مدنظر داشــته و تالش کرده اند 
به ســؤاالتی که ذیل هر مفهوم آورده شده است پاسخ دهند. 
مدیریت سیالب مقوله ای میان رشــته ای است و عرصه های 
زیــادی در علوم پایه، فنی و مهندســی، علــوم اجتماعی و 
اقتصادی و سایر تخصص های دخیل را در بر می گیرد. ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و اطالع رســانی مدیریت سیالب هم در 
مقــوالت مختلفی جای می گیرند. آنچه در ادامه بیان می کنم، 
شرح مختصری درباره ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اطالع رسانی 
مدیریت ســیالب است به عالوه ســؤاالتی که در هر بعد در 

خصوص سیالب های اخیر می توان طرح کرد.
ادراکخطرسیالب

مطالعات مدیریت ســیالب عمدتاً به ادراک مردم از ریسک 
و خطر )Risk Perception( سیالب پرداخته اند. سواالت 

مهم در این حوزه عمدتاً عبارت اند از:
مردم خطر ســیالب را در منطقه زندگی خــود تا چه اندازه 

جدی تلقی می کرده اند؟

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 210



خطر ســیالب در برنامه ریزی زندگی آن ها چه نقشــی ایفا 
می کند / می کرده است؟

بازتاب درک خطر سیالب در زندگی ایشان، چه شکل واقعی 
داشته است؟ )بیمه ســیالب، ایجاد سیل بند، دوری از منطقه 

سیالب خیز و...
آگاهیهایعمومیدربارهسیالب

پژوهش درباره آگاهی های عمومی درباره سیالب مشتمل بر 
دو بخش است:

اول، مردم چه آگاهی هایی باید درباره سیالب داشته باشند؟
دوم، مــردم چه آگاهی هایی را و از چه مســیرهایی دریافت 
کرده انــد؟ چه بخشــی از مــردم در معــرض آموزش ها و 

آگاهی های عمومی درباره سیالب قرار گرفته اند؟
آموزشهایوضعیتامدادونجات

بررســی آموزش های وضعیــت امداد و نجات نیز شــامل 
بخش های زیر است:

چه آموزش هایی در خصوص وضعیت امداد و نجات و نقشی 
کــه مردم باید در هنگام امداد و نجات ایفا کنند باید به مردم 
داده شود؟ )پروتکل های رسمی امداد و نجات در خصوص 

نقش شهروند در هنگام امداد و نجات چه می گویند؟(
چه نوع آموزش هایی به مردم در خصوص سیالب داده شده 

است؟
ارائه شــدن یا نشــدن آموزش های الزم به شــهروندان، در 
ســیالب های اخیر چه اثری بر عملیات امداد و نجات باقی 
گذاشته است؟ )چگونه عملیات امداد و نجات بر اثر آموزش 

یا عدم آموزش تحت تأثیر قرار گرفته است؟(
ارزیابیکارکردخدماتعمومی

یکی از مهم ترین نکات در هنگام بروز رخدادهای طبیعی این 
است که کارکرد خدمات عمومی )بهداشت، امنیت، آموزش، 
خدمــات برق و آب، ایمنی و …( تا چــه اندازه تاب آور و 
برقرار باقی می ماند. این ســوال البته در حیطه کارگروه های 
مدیریت بحران و امداد و نجات هم قرار می گیرد، ولی از منظر 

اجتماعی، سواالت زیر مهم است:
خدمات عمومی تا چه اندازه مختل شده و در چه بازه زمانی 

برقرار شده است؟
نگرش مردم به کارکرد خدمات عمومی در رخداد سیالب در 

استان های مختلف چیست؟
فقدان عملکرد درســت کدام خدمات بیشترین مشکالت را 

ایجاد کرده است؟
سرمایهاجتماعیونقشآندرمدیریتسیالب

اعتماد عنصر اساسی سرمایه اجتماعی است. سیالب های اخیر 

نشان داد که اعتماد در هنگام امداد و نجات بسیار تعیین کننده 
اســت. مقاومت در برابر تخلیه سکونتگاه ها و بی اعتمادی به 
پرداخت شدن خسارات ســیل زدگان، نمودهایی از اهمیت 
اعتماد و سرمایه اجتماعی در جریان مدیریت سیالب را نشان 

داد. سواالت مهم در این عرصه عبارت اند از:
اعتماد ســیل زدگان یــا مردم مناطق در معرض ســیالب به 

نهادهای سیاسی و کمک رسانی چه اندازه بوده / هست؟
ســطح اعتماد چگونه بر عملیات امداد و نجات اثر گذاشته 

است؟
سطح اعتماد عموم شــهروندان )حتی در مناطقی که درگیر 
سیالب نبوده اند( چگونه بر میزان آمادگی ملی برای مدیریت 
سیالب اثر گذاشته است؟ )برای مثال در قالب میزان کمک های 

مردمی و …(
ســطح اعتماد مردم در مناطق ســیل زده چگونه تحت تأثیر 

رفتارهای نهادهای کمک رسان، دولت و کل نظام سیاسی در 
رخدادهای گذشته قرار گرفته است؟
آگاهیهاوآموزشهایبهداشتی

یکی از مسائلی که در جریان سیالب اهمیت می یابد، بهداشت 
فردی و عمومی است. سواالت مهم از نظر اجتماعی در این 

خصوص عبارت اند از:
آیا افراد قبل از وقوع سیالب – باالخص در نقاطی که هشدار 
سیالب صادر شــده بود – آموزش بهداشتی برای مواجهه با 

سیالب دریافت کرده بودند؟
آیا آموزش های بهداشــتی در حین وقوع سیالب بخشی از 
برنامه اطالع رســانی رســانه های عمومی، نهادهای امداد و 

نجات، سمن ها و … بوده است؟
اصلی ترین مشکالت بهداشتی که سیل زدگان تحمل کرده اند 

چه بوده است؟
تأثیراتسیالبهابرداراییها

مطالعات قابل توجهی درباره مطالعات 
اجتماعی سیالب در ایران و به زبان 
فارسی وجود ندارد. پیشبرد مطالعات 

در کارگروه »اجتماعی، فرهنگی و 
رسانه« هیئت ویژه گزارش ملی 
سیالب ها نیز به داشتن چارچوبی 

مفهومی جهت پیشبرد مطالعه نیاز دارد
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ســیالب ها اثرات اجتماعی بر جــای می گذارند و برخی از 
مهم ترین اثرات عبارت اند از:

اثر سیالب بر تخریب خانه و مسکن، و شرایط اسکان بعد از 
فرونشست سیالب

تأثیر بر اسباب زندگی
تأثیر سیالب بر معیشــت کشاورزی بر اثر تخریب اراضی و 
محصوالت، و بازه های زمانی الزم برای بازگشت کشاورزان 

به شرایط معیشتی عادی
سیالب می تواند ابزارهای معیشت شهروندان )وسایلی را که 
افراد در کارگاه خود از آن ها اســتفاده می کنند( را تحت تأثیر 

قرار دهد.
حیوانات و دام ها نیز در معرض تخریب های ســیالب قرار 
می گیرند. برخی دام ها تلف می شوند و شرایط نگهداری دام 

نیز دشوار می شود.
تأثیر ناشی از سیالب بر محل کار افراد و از دست دادن اشتغال 

و پی آمدهای اجتماعی ناشی از آن
اثراتروانشناختیسیالببرسیلزدگان

ســیالب سبب بی خانمانی، خســارات جانی و مالی، رنج و 
سختی ناشــی از تخریب مسکن، اسباب زندگی و گاه مرگ 
اعضای خانواده و عزیزان می شــود. این گونه خسارات مالی 

و جانی، اثرات روانی ناخوشایندی بر افراد باقی می گذارند.
اثرات سیالب با فرونشست آب از میان نمی رود بلکه تداوم 
می یابد. باالخص در سیالب های شدید، تخریب منازل، بروز 
آسیب های اجتماعی ناشــی از بی نظمی اجتماعی و بسیاری 
مقوالت دیگر هم در یکدیگر تنیده شــده و تا مدت ها اثرات 

روان شناختی بر سیل زدگان باقی می گذارند. مهم ترین سواالت 
روان شناختی درباره سیالب ها به شرح زیر است:

چه تعداد از ســیل زدگان، در چه گروه های ســنی، جنسی، 
و ســایر طبقه بندی ها، نیازمند مراقبت های روانی و خدمات 

روان پزشکی هستند؟
عمده ترین مشکالت روانی ســیل زدگان چیست و چه نوع 

مراقبت هایی نیاز دارند؟
کیفیت ارائه خدمات روان شناختی و روان پزشکی که به ایشان 

ارائه می شود چگونه است؟
ارائــه خدمــات روان شــناختی و روان پزشــکی در جریان 

رخدادهای طبیعی کشور چگونه باید بهبود یابد؟
سازمانهایمردمنهادومدیریتسیالب

سازمان های مردم نهاد در همه جهان نقش مهمی در مدیریت 
سیالب ها بر عهده دارند. سمن ها طیف گسترده ای از خدمات 
را ارائه می کنند که هر سه مرحله پیش، حین و پس از سیالب 
را در برمی گیرد. سمن ها هم چنین در آموزش مردم برای مقابله 
با سیالب، کمک به برنامه ریزی اجتماعات محلی برای ارتقای 
تاب آوری در مقابل ســیالب، کمک به سیل زدگان به هنگام 
امداد و نجات، و همیاری با ســیل زدگان برای بازگشــتن به 
زندگی عادی مشارکت می کنند. سؤال های مهم درباره سمن ها 

به شرح زیر است.
نقش های ســمن ها در مراحل پیش، حین و پس از سیالب 

چیست؟ این نقش ها در سایر کشورها چگونه ایفا می شود؟
نقش سمن ها در مرحله پیش از سیالب و در مقاطع مختلف 
)زمان های عادی و زمان های صدور هشدار سیالب( چیست؟
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نقش ســمن ها حین سیالب )عمدتاً عملیات امداد و نجات( 
چیست؟

سمن ها بعد از ســیالب )مدیریت احیا و بازگشت به حالت 
عادی( چه وظایفی را ایفا می کنند؟

تعــداد، کیفیت، مهارت ها، آموزش ها و منابع ســمن ها برای 
مشارکت در مدیریت سیالب در هر سه مرحله پیش، حین و 

پس از سیالب چیست؟
ســاختار ارتباط ســمن ها و مردم در مراحل مختلف چگونه 

تعریف می شود و چه مشخصاتی دارد؟
مشکالت ســمن ها برای نقش آفرینی در مدیریت سیالب ها 

چیست؟
مشــکالت ارتباطی ســمن ها برای تأثیرگذاری بر مدیریت 
سیالب ها چیست؟ چگونه ســمن ها در استفاده از ابزارهای 

ارتباط گیری و ارتباطات بحران عمل می کنند؟
سمن ها چه مشــکالتی با قوانین و رویه های کشور دارند و 
نظام حقوقی فعلی چگونه فعالیت ایشان برای کمک به ارتقای 
تاب آوری کشور در مدیریت بالیا را محدود کرده یا افزایش 

می دهد؟
مناسبات و مشکالت احتمالی سمن ها با نهادهای امدادرسان 

رسمی چه بوده است؟
شبکه های مردمی غیررسمی امدادرسانی )غیر از سمن ها( چه 

ارتباطی با سمن ها و نقشی در امدادرسانی ایفا کرده اند؟
نهادهای بومی و محلی چه نقشی در کمک رسانی و مدیریت 

سیالب ایفا کرده اند؟
نهادهایرسمیآموزشیوفرهنگی،وآموزشهایسیالب
بخشی از آموزش های سیالب باید از طریق نهادهای رسمی 
متولی آموزش عمومی و فرهنگ عمومی به مردم ارائه شوند. 
رسانه ها )باالخص صداوسیما( و آموزش و پرورش دو نهاد 
متولی این امر هستند. سازمان های مردم نهاد هم در این زمینه 
ایفای نقش می کنند که به صورت مســتقل بررسی می شوند. 

سواالت مهم در این خصوص عبارت اند از:
آموزش های عمومی مرتبط با مدیریت ســیالب که نهادهای 
رســمی آموزش و فرهنگ عمومی وظیفه دارند به مردم ارائه 

کنند چیست؟
رسانه ها، باالخص صداوسیما، در زمان های وضعیت عادی، و 
در مقاطع هشدار و وقوع سیالب در زمینه ارائه آموزش های 

مرتبط با مدیریت سیالب چه نقشی ایفا کرده اند؟
نقش آفرینی رسانه ها در این عرصه چه مشکالتی داشته است؟
آمــوزش و پرورش بایــد چگونه آموزش هایــی را و با چه 

روش هایی به دانش آموزان ارائه کند؟

آموزش های مربوط به سیالب و مدیریت سیالب در آموزش 
و پرورش، باالخص در مناطق در معرض سیالب، چه کیفیت 

و کمیتی داشته است؟
آسیبهایاجتماعیدرمناطقسیلزده

جوامــع بر اثر بروز رخدادهای طبیعی نظیر ســیالب، زلزله، 
ســونامی و رخدادهایی با این ماهیــت، در معرض تضعیف 
یا حتی فروپاشی نظم اجتماعی قرار گرفته و دچار بی نظمی 
)Social disorder( می شوند. بی نظمی اجتماعی، به عالوه 
ماهیت آســیب زای رخدادهای طبیعی فاجعه بار، آسیب های 
اجتماعــی نظیر ســرقت، تعــرض و هتک حرمــت زنان، 
کــودک آزاری و برخی جرایــم را در جوامعی که در معرض 

بالیای طبیعی قرار گرفته اند افزایش می دهد.
نکته مهم این اســت که آســیب های اجتماعی ناشی از وارد 
آمــدن فجایع طبیعی، در مقاطع حین و پس از بروز حوادث، 

پدید می آیند و گاه بر اثر فقر و سایر عوارض فجایع طبیعی، 
آسیب های اجتماعی بعد از حادثه، ابعاد گسترده ای می یابند. 
مطالعه این موضوع اغلب بر محور سواالت زیر انجام می گیرد.
حادثه، اســتعداد بروز کدام آسیب های اجتماعی را در جامعه 

افزایش داده است؟
چه نوع آسیب های اجتماعی بر اثر حادثه تجربه شده است؟

آســیب ها بر اثر کدام ســازوکارها بــروز کرده اند؟ )اغلب، 
فروپاشی نظام تأمین امنیت نقش مهمی در بروز آسیب ها ایفا 

می کند.(
مدیریــت کوتاه مــدت، میان مدت و درازمدت آســیب های 
اجتماعی در مناطق سیل زده مستلزم چه سیاست ها، برنامه ها و 
اقداماتی است؟ و در فرایند احیای زندگی عادی چگونه باید 

مانع از تشدید آسیب های اجتماعی شد؟
مدیریتاجتماعیکمپهایاسکانموقت

مدیریت ســیالب در مقطع امداد و نجات، مســتلزم اسکان 

سمن ها در آموزش مردم برای مقابله 
با سیالب، کمک به برنامه ریزی 
اجتماعات محلی برای ارتقای 

تاب آوری در مقابل سیالب، کمک به 
سیل زدگان به هنگام امداد و نجات، و 
همیاری با سیل زدگان برای بازگشتن 

به زندگی عادی مشارکت می کنند
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موقت تعداد افراد زیادی در سکونتگاه های موقتی است. نوع 
ســکونتگاه ها و مدت اقامت در آن ها تحت نظام مشــخص 
پروتکل های امداد و نجات و شدت سیالب و خسارات ناشی 
از آن تعیین می شــود، ولی به طور کلــی، مدیریت اجتماعی 
ســکونتگاه ها دارای مالحظات خاصی اســت. عمده ترین 
سواالت در خصوص مدیریت سکونتگاه ها به شرح زیر است:

مدیریت اجتماعی و فرهنگی اســکان در کمپ های موقت 
شامل چه مالحظات و استانداردهایی می شود؟

کمیت سکونتگاه ها و تجهیزات و امکانات آن ها برای استقرار 
سیل زدگان چه شرایط اجتماعی ایجاد کرده است؟

اســکان در کمپ ها، در جریان سیالب های اخیر، چه کیفیتی 
داشته است؟ چه مسائلی در مدیریت اجتماعی سیالب ها بروز 

کرده است؟
آیا آسیب های اجتماعی در کمپ ها بروز کرده است؟ مدیریت 
اجتماعی کمپ ها برای جلوگیری از بروز آســیب ها باید چه 

کیفیتی داشته باشد؟
مواجههمردموامدادگران

رخدادهایی نظیر سیالب سبب می شوند مواجهه امدادگران و 
سیل زدگان ناگزیر شود. هر دو گروه تحت فشارهای عصبی 
و تنش هایی قرار دارند و مدیریت رفتارها در این میان اهمیت 
می یابد. یکی از مســائل اجتماعی قابل بررسی، به ظاهر ساده 
ولی مؤثر بر مدیریت کنش های ســیل زدگان، شــیوه رفتار و 

کیفیت مواجهه امدادگران با ایشان است.
مواجهه امدادگــران و مردم غیر از ابعــاد اخالقی و کیفیت 
ارتباط گیری، تحت تأثیر تجهیزات امدادی، دانش و آگاهی های 
امدادگران و سایر مؤلفه های رفتاری ایشان نیز هست. ارتقای 
کیفیت عملیات امداد و نجات، مستلزم پاسخ دادن به سؤاالتی 

در این خصوص نیز هست.
مردم ســیل زده نیز در مواجهه با امدادگران رفتارهایی را بروز 
می دهند که بر کیفیت عملیات امداد و نجات اثرات متفاوتی 
دارد. آموزش دیــده بودن مردم و قابلیــت آن ها در مدیریت 
تنش ها، می تواند کیفیت عملیــات امداد و نجات را افزایش 

دهد.
مواجهه مردم و امدادرسانان در جریان سیالب های اخیر چه 

ویژگی هایی مثبت یا منفی داشته است؟
آیا امدادرســانان برای شرایط دشوار و مواجهه با مردم تحت 

فشار و شرایط خاص آماده بوده اند؟
کیفیــت و کمیت آموزش هــای مردم و امدادرســانان برای 
مدیریت مناســب رفتار و اخالق مواجهه در چنین شرایطی 

چگونه باید تغییر کرده و بهبود یابد؟

مالحظاتاجتماعیهشدارسیالب
هشدار سیالب با پروتکل های مشخص هواشناسی در مقاطع 
زمانی معینی قبل از بروز ســیالب ها به دستگاه های رسمی 
و مردم اعالم می شــود. پوشــش خبری هشــدار سیالب و 
سازوکارهای مطلع شــدن مردم از آن، به عالوه واکنش های 
مردم به هشدار سیالب، مقوله ای با مالحظات اجتماعی است.

پوشش هشدار سیالب چگونه بوده و چقدر از مردم هشدار 
سیالب دریافت کرده اند؟

مردم از چه مســیرها و رســانه هایی هشدار سیالب دریافت 
کرده اند؟

میزان درک مردم از فحوای هشــدار سیالب چه میزان بوده 
است؟

واکنش مردم به هشدار سیالب چه بوده است؟
هشدار سیالب ســبب اقدام برای تقویت کدام آمادگی ها در 

مردم مناطق سیل زده شده است؟
عوامل مؤثر بر ادراک هشدار سیالب و واکنش به آن چگونه 

بوده است؟
مسیرهای اطالع رسانی، اعتماد، گذشته هشدارهای سیالب، و 
ویژگی های افراد در معرض سیالب چگونه بر واکنش ایشان 

به هشدار سیالب اثر گذاشته است؟
واکنش های مردم به هشــدار سیالب، چه اثراتی بر عملیات 
امداد و نجات، بروز خسارات جانی و مالی، و مدیریت کلی 

سیالب داشته است؟
تخلیهمناطقسیلزده

تخلیه مناطق سیل زده و باالخص تخلیه منازل مردم به هنگام 
سیالب یکی از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از خسارات 
است. مردم به دالیل مختلف ازجمله سطح اعتماد و سرمایه 
اجتماعی، نوع کمک رســانی، برآوردشان از سیالب، کیفیت 
اطالع رسانی و ســایر عوامل، واکنش های متفاوتی به فرمان 
تخلیه منازل نشــان می دهند. تخلیه منازل در جریان ســیل 
اخیر نیز با مســائلی توأم بوده است. سواالت مهم درباره این 

واکنش ها به شرح زیر است:

هشــدارهای تخلیه از چه طریقی و با چه کیفیتی ارائه شده 
است؟

چه ســازوکارها و انگیزش هایی برای متقاعدسازی مردم به 
تخلیه منازل به کار گرفته شــده است؟ )سازوکارهای رسمی، 

غیررسمی، اجبار و …(
عملکرد نهادهای رســمی در اقناع مــردم برای تخلیه منازل 

چگونه بوده است؟
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واکنش های مردم به هشدارهای تخلیه تحت تأثیر چه عواملی 
بوده است؟

دالیل مقاومت در برابر تخلیه در برخی مناطق چه بوده است؟
درس آموخته های سیالب های اخیر برای مدیریت اجتماعی 

عملیات تخلیه چیست؟
ذهنیتوکنشسیلزدگان

ســیالب های اخیر نشــان داد که برخــی ذهنیت ها بر کنش 
شهروندان در جریان مدیریت سیالب، همراهی با امدادگران 
یا مقاومت در برابر فرمان های عملیات مدیریت سیالب مؤثر 
است. ضروری است ذهنیت های سیل زدگان که بر رفتار آن ها 
در قبال کلیه عملیات امداد و نجات مؤثر بوده اســت بررسی 
شــود. ذهنیت ســیل زدگان نیز تحت تأثیر سیالب و کیفیت 
عملیات امداد و نجات و رسیدگی به آنان قرار گرفته است و 
باید بررســی شود. برخی از مهم ترین سواالت در این بخش 

عبارت اند از:
چه شــناخت ها و ذهنیت هایی در شهروندان بر کنش ایشان 
در قبال ســیالب )از لحظه دریافت هشدار سیالب تا مراحل 

بعدی( اثر گذاشته است؟
ذهنیت های سیاســی، قومی، مذهبــی و … چگونه بر کنش 

شهروندان در جریان سیالب اثر گذاشته اند؟
باورهای مردم درباره علت های ســیالب چگونه بر عملیات 

امداد و نجات و پس از آن اثر گذاشته است؟
سیالب و کیفیت مدیریت آنچه انگاره ها و ذهنیت هایی را در 

سیل زدگان ایجاد و تقویت کرده است؟
ارزیابیمردمازکمکرسانینهادها

یکی از مهم ترین نکات این است که عملیات امداد و نجات 
و تالش های بعدی برای بازگردانــدن مردم به جریان عادی 
زندگی، از ســوی ســیل زدگان چگونه ارزیابی شده است. 
کمک ها هم چنین از ســوی نهادهای مختلف ارائه شده است 
و ارزیابی مردم می تواند معطوف به هر نهاد، متفاوت باشــد. 

سواالت مرتبط با این مقوله عبارت اند از:
ارزیابــی ســیل زدگان )و مــردم به طور کلــی( از عملیات 

کمک رسانی و امداد و نجات چیست؟
چه عواملی بر ارزیابی مردم از عملیات کمک رسانی مؤثر بوده 

است؟
درس آموخته های تحلیل ارزیابی مردم برای آینده سازمان های 
امــداد و نجات و مدیریت اجتماعی عملیات کمک رســانی 

چیست؟
اطالعرسانی،ارتباطاتبحرانوسیالب

یکــی از مهم ترین مقوالت در مدیریت ســیالب، ارتباطات 

و اطالع رسانی است. مدیریت غیرســازه ای سیالب نیازمند 
ارتباط گیری بــا گروه های مختلف ذینفعــان، ازجمله مردم 
در معرض ســیالب، از زمان صدور هشــدار سیالب تا همه 
مراحل بعدی مدیریت امداد و نجات، تخلیه، اسکان موقت، 
کمک رسانی و مدیریت تعدیل خسارات و سایر مراحل است. 
مهم ترین سواالت مرتبط با ارتباطات و اطالع رسانی بحران به 

شرح زیر است.
نظام اطالع رسانی و ارتباطی کشور در زمینه مواجهه با رخداد 
سیالب و مدیریت اطالع رسانی در این عرصه چه ویژگی هایی 

دارد؟
نیروی انســانی متخصص در زمینه ارتباطات و اطالع رسانی 

بحران در چه وضعیتی است؟
رســانه های کشور در زمینه ساختار سازمانی و کیفیات دیگر 

برای مواجهه با بحران ها، چه ویژگی های دارند؟
کیفیت عملکرد رسانه های رسمی، ازجمله صداوسیما در سطح 
ملی و در ســطح استان های سیل زده، در زمینه اطالع رسانی و 

ارتباطات بحران چگونه بوده است؟
رویکردها و رویه های اطالع رســانی رســانه های رســمی، 
باالخص صداوسیما، چگونه بر مدیریت سیالب اثر گذاشته 

است؟
درس آموخته های سیالب های اخیر برای اصالحات و بهبود 

در نظام مدیریت رسانه ای و ارتباطات بحران چیست؟
مطالعاتاجتماعیسازمانهایمدیریتسیالب

سازمان های زیادی درگیر مدیریت سیالب بوده اند. حیطه عمل 
این سازمان ها قبل از سیالب تا ماه ها یا سال ها بعد از سیالب 
را هم در برمی گیرد. نوع تعامالت این سازمان ها از یکدیگر، 
ادراکی که از همدیگر دارند و توانایی در پیش بردن برنامه های 
مشترک، اثر تعیین کننده ای بر مدیریت سیالب دارد. شکل دادن 
به تعامالت مثبت و مؤثر بر مدیریت سیالب، مستلزم سرمایه 
اجتماعی و اعتماد بین سازمانی، به عالوه رویکردی در مواجهه 
سازمان ها با یکدیگر است که اقدام مشترک و میان بخشی را 
ممکن سازد. سواالت مهم در خصوص نوع مواجهه سازمان ها 
با یکدیگر در جریان مدیریت سیالب در هر سه مرحله پیش، 

حین و بعد از سیالب عبارت اند از:
سازمان هایی که باید با یکدیگر در مدیریت مؤثر سیالب فعالیت 
کنند، چه رویکردی نســبت به یکدیگر دارند؟ رویکردهای 

ایشان چگونه بر اعتماد و ظرفیت تعامل اثر گذاشته است؟
نوع رویکردها و تعامالت سازمان ها با یکدیگر، چگونه کیفیت 

مدیریت سیالب را متأثر ساخته است؟
فرهنگ ســازمانی ســازمان ها، ذهنیت ها، آموزش ها و سایر 
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مشــخصات و رویه های مرتبط با شرح وظایف سازمان ها و 
نیروی انســانی آن ها، چه اثری بر مدیریت ســیالب گذاشته 

است؟
تغییراتاجتماعیناشیازسیالب

سیالب ها تأثیراتی بر زندگی اجتماعات انسانی باقی می گذارند 
که در پی آن تغییرات اجتماعی نیز محتمل است. شماری از 
تغییرات اجتماعی محتمل بر اثر بروز سیالب ها به شرح زیر 

است:
تغییرات اجتماعی نظیر مهاجرت، جابه جایی ســکونتگاه ها، 
تغییر ســاختارهای اقتصادی، بروز فقر )یا رونق اقتصادی( و 

تغییرات اجتماعی ناشی از آن.
تغییرات در ذهنیت هــا و نگرش های مردم درباره حکمرانی، 

جامعه و سیاست
تغییرات سیاسی

تغییرات سازمانی و نتایج اجتماعی مترتب بر آن ها
سوال مهم در خصوص تغییرات اجتماعی مترتب بر سیالب ها 
آن است که چه تغییراتی محتمل است و هر تغییر چه افراد و 

گروه هایی را با چه تأثیراتی، متأثر می سازد.
 

تفکیک  به  فرهنگی  و  اجتماعی  کارگروه  یافته های   
استان های مورد مطالعه چه بود؟

ابعاد اجتماعی و فرهنگی ســیالب ها در استان های سیل زده 
شامل استان های فارس، مازندران، خوزستان، گلستان، لرستان، 
اسالم و کرمانشاه به طور جداگانه توسط گروه های پژوهشی 
استانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه کارگروه برای انجام 

مطالعات چارچوب مفهومی یکسانی برای همه استان ها تدوین 
کرده و حداکثر هماهنگی با محققان در استان ها صورت گرفته 
بود تا گزارش هایی با محتوای قابل مقایسه و تا حد ممکن تابع 
ساختار واحدی تدوین شود، اما ویژگی های محلی، مقتضیات 
ســیالب در هر استان و دیدگاه و تجارب محققانی که در هر 
استان فعالیت کرده اند بر محتوا و ساختار گزارش ها اثر گذاشته 
و تفاوت هایی ایجاد شده است. وجوه کم و بیش یکسانی در 
عمده گزارش ها وجود دارد اما هر استان ویژگی های خاص 
خودش را نیز دارد برای مثال، گرچه اســتان خوزســتان در 
متغیرهای مختلفی با سایر استان ها مشترک است، اما مطالعه 
نشان داد مسأله تلقی مردم در خصوص تبعیض قومیتی در این 
استان نسبت به ســایر استان های سیل زده جدی تر است و تا 
حد زیادی عمومیت دارد. سیالب اگرچه در شیراز باعث شده 
است مردم به هم نزدیک تر شده و همبستگی اجتماعی بیشتری 
با یکدیگر بیابند، اما سیل در استان ایالم، افزون بر بی اعتمادی 
به نهادهای حکومتی، نوعی بی اعتمــادی بین گروهی را نیز 
ســبب شده است. سیالب ها در این استان نه تنها کلیشه های 
قومی بین مردم را از بین نبرده، بلکه بیشتر به آن ها دامن زده 
است. این جنس از تفاوت های بین استانی در کنار شباهت های 

بسیار، در بسیاری از موارد به چشم می خورد.
در گزارش ســیل اســتان فارس به طور مفصل درباره سلطه 
پارادایم خشکسالی بر نگرش مردم، ساز و کارهای ناکارآمد 
هشداردهی، برخی مناسک معمول و نمایشی مدیریت بحران، 
بی اعتمادی عمومی بــه نهادهای دولتــی و حکومتی و نیز 
ضرورت توجه به خصیصه های فرهنگی محلی در مدیریت 
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و سیاست گذاری بحران ها بررسی شده است. سیالب استان 
مازندران جزو سیالب های با گستره محدود بود، با این حال 
از آنجایی که احتمال رخدادن ســیالب در این اســتان زیاد 
اســت، بررســی آن اجتناب ناپذیر می نمود. گزارش سیالب 
اســتان مازندران به صورت خالصه، تحلیلی جامعه شناختی 
از علل تمایل نداشــتن مردم به اســتفاده از بیمه ها ارائه کرده 
و همچنین با استفاده از داده های گردآوری شده، راهبردهایی 
برای مدیریت ســیالب ارائه و نقش حکمرانی را با تفصیل 

بررسی کرده است.
در گزارش ســیالب استان خوزســتان یکی از مباحث مهم 
یعنــی تفاوت و تناقض روایت مردم و روایت مســئولین از 
سیالب اخیر طرح شده اســت. بر اساس مطالعات کارگروه 
اجتماعی، فرهنگی و رســانه مشخص شد هر چه سیالب ها 
از اســتان های شمالی فاصله گرفتند و به مناطق جنوبی ایران 
نزدیک تر شدند و هرچه از زمان غافلگیری سیالب ها گذشت، 
نقش مدیریت بحران از نظر مردم پراهمیت تر شــد. همچنین 
در استان خوزستان، روایت مردم از بحران با روایت مسئولین 
از آن به باالترین ســطح از ناسازگاری رسید. روایت مردمی 
در این استان تا آنجا پیش رفته است که برخی معتقدند نظام 
سیاسی به صورت عامدانه موجب وقوع سیل و آب گرفتگی 
مناطق عرب نشین در خوزستان شده است، در حالی که روایت 
مسئولین چندان تقصیری را متوجه مدیریت بحران نمی داند و 

سطح باالی بارش ها را علت سیالب می داند.
گلســتان جزو استان هایی بود که گستره سیل در آن زیاد بود 
و ایــن مهم در گــزارش مفصل آن نیز بازتاب یافته اســت. 
گزارش بررســی اجتماعی و فرهنگی سیالب استان گلستان 
تــالش می کند تا از آنچــه رخ داده و آنچه می تواند به بهبود 
وضعیت کمک کند، شرح دقیقی دهد. داده های پیمایشی این 
بخش عمدتاً به صورت تفکیک شــده بین شهرهای آق قال، 
گمیشان و گلستان ارائه شده است تا سیاستگذاران و نیروهای 
اجرایی این توانایی را داشته باشند که با هدف گیری دقیق تری، 
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این سیالب را مورد توجه قرار 
دهند. گزارش این استان همچنین در خصوص نگرش مردم 
به سیالب و توجه به گروه هایی چون جامعه اهل سنت ایران 

اهمیت بسیاری دارد.
بررسی ابعاد اجتماعی سیالب در استان لرستان از چند وجه، 
اهمیت ویژه ای دارد. مهم ترین نکته این اســت که این استان 
در آینده نیز در معرض ســیالب خواهــد بود و در صورت 
در دســتور کار قرار ندادن برخی اصالحات اساسی، به علت 
بستر زیرســاختی و بستر اجتماعی اش، به شــدت در برابر 

ســیالب آسیب پذیر است. استان لرســتان جامعه ای است با 
ساختار نیمه مدرن و نیمه سنتی که در سالیان درازی سه نوع از 
ســبک زندگی ایلی، روستایی و شهری را در خود جای داده 
اســت. این جامعه در حال گذار هم از فقدان سازماندهی و 
تشکیالت مدرن رنج می برد و هم از بوروکراسی دولتی آغشته 
به طایفه گرایی محلی در رنج اســت. ایــن گزارش می تواند 
نخست، نیاز استان به اصالحات اساسی را نشان دهد و دوم، 

راهنمایی برای نقاط تمرکز سیاستگذاری ها باشد.
گرچه اســتان ایالم نیز در متغیرهای مختلفی از جمله سطح 
ادراک و آگاهی و آموزش و میزان ســرمایه اجتماعی با سایر 
استان ها اشــتراکاتی دارد، اما بر اساس تحقیقات، این استان 
نسبت به سایر اســتان های سیل زده در برخی وجوه متفاوت 
اســت. احساس تبعیض قومی و احساس طردشدگی در این 
اســتان به شدت باالســت. افزون بر این، در این استان نوعی 

بی اعتمادی بین گروهی نیز به سبب سیالب پدیدار شده است. 
گزارش سیل اســتان ایالم همچنین حاوی اطالعاتی درباره 
اثرات اقتصادی اجتماعی ســیالب در روستاهای استان است 
و از داده های آن می توان برای برگزیدن بهترین گزینه جبران 
هزینه های سیالب استفاده کرد. استان کرمانشاه از آنجایی که 
در قیاس با سایر استان ها آسیب های کمتری دیده بود، گزارش 
آن نیز اندکی محدودتر از سایر استان ها تهیه شده است. تحلیل 
نهایی این گزارش حاکی از آمار و وضعیت نیمه خوشــایندی 
اســت که عمده شــرایط بحرانی را نتیجه کمبود استفاده از 

تجارب مدیریت بحران در کشور می داند.

  درس آموخته های سیالب برای سیاست ها، برنامه ها 
و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه تاب آوری کشور 

در مقابل سیل چیست؟
مطالعات انجام شده از ســوی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و 

 چه سیالب ها از استان های 
شمالی فاصله گرفتند و به مناطق 
جنوبی ایران نزدیک تر شدند و 

هرچه از زمان غافلگیری سیالب ها 
گذشت، نقش مدیریت بحران از 

نظر مردم پراهمیت تر شد
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رسانه معطوف به ضرورت های ذیل است:
برجسته کردن ذهنی اهمیت الزامات اجتماعی و غیرسازه ای 
در مدیریت سیالب ها و غفلت عملی از آن ها: در گذشته تأکید 
اصلی بر انجام اقداماتی برای محافظت در مقابل سیالب نظیر 
احداث دایک یا سیستم زهکش بوده است تا احتمال سیالب 
کاهش یابد که همین رویکرد تأکیدات ســازه ای در مدیریت 
سیالب را افزایش داده بود. در مقابل رویکردهای غیرسازه ای 
به مدیریت ســیالب - که حیطــه ای فراتر از علوم اجتماعی 
را نیز در بر می گیرد - در دهه های گذشــته قوت بیشــتری 
یافته اند و از آگاهی رســانی و توسعه آموزش های مربوط به 
سیالب گرفته تا امور مربوط به استفاده از سمن ها، بانک های 
اطالعاتی حمایت اجتماعی، ارائه خدمات روان شــناختی و 
نظام های ارزیابی خســارات مبتنی بر نظام های بیمه ای برای 
جبران صدمات وارده به ســیل زدگان گســترش یافته است. 
مطالعات کارگروه نشان داد که این الزامات جدید غیرسازه ای 
و اجتماعی در کشــور یا در سطح بسیار باالیی مغفول اند یا 

به صورت بسیار سطحی و کم اثر به آن ها پرداخته می شود.
تقویت ســازوکارهای غلبه بر پارادایم هــای ذهنی غالب و 
معمول در ســیالب ها: نظام حکمرانی مجهز به سازوکارهای 
غلبه بر پارادایم های ذهنی متعارف و مســّلط نیســت )برای 
مثال، پارادایم خشکسالی(. مدیران و تصمیم گیران با بیش از 
یک دهه خشکســالی کنار آمده بودند و هیچ تصوری دربارۀ 
امکان بارش های شــدید نداشــته اند. رویه های سازمانی و 
نظام تصمیم گیری با شــرایط خشکسالی تنظیم شده و نظام 
حکمرانی ظرفیت مناسب نداشــته است که هم زمان هم در 

شــرایط خشکسالی باشــد و هم از طریق آموزش عمومی، 
تقویت رسانه ها، توسعه تعامالت با سمن ها و بسط سمن های 
تخصصــی فعال در زمینه مدیریت بحــران، آماده مواجهه با 

شرایط سیالب باشد.
ترمیم بی اعتمادی و گسستگی ارتباطات میان سازمانی: آنچه 
در خــالل مطالعات کارگروه مشــهود اســت، میان وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان 
محیط زیست و سایر دستگاه ها، سازمان های رسمی و مردم، 
و دولت و سمن ها، در شرایط پیش، حین و بعد از سیالب ها 
شــکاف های ســازمانی وجود دارد. در عمل سازمان ها براثر 
ســال ها عدم تعامل یا تعامل نا مؤثر برای یکدیگر کم اعتبار 
شده اند؛ دولت و سمن ها نســبت به یکدیگر بدبین هستند؛ 
و مردم نیز در مدت چند دهه نســبت به وعده ها، کردارها و 
هشدارهای نهادهای رسمی کم اعتماد شده اند. این کم اعتمادی 
بر ارکان مختلف مدیریت غیرسازه ای سیالب در مراحل پیش، 
حین و پس از ســیالب اثر منفی گذاشته است. مهم تر آن که، 
نقصان در برآوردن وعده ها، شــفاف نشــدن علل و ارزیابی 
عملکرد نهادهای رســمی در جریان سیالب و جبران نشدن 

خسارات بر شدت بی اعتمادی خواهد افزود.
کم کردن فاصله میان روایت های مردم و حاکمیت از سیالب: 
عالوه بر تفاوت های استانی در روایت های مردم از سیالب، 
این مطالعات کارگروه نشان می دهد که روایت های مردمی گاه 
تا عمدی تلقی کردن سیالب )عمدتاً در خوزستان( یا کوتاهی 
در مدیریت سیالب توسط سدها )در گلستان( پیش رفته است 
و با روایت های رسمی در خصوص زیاد بودن بارش ها بسیار 
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فاصله دارد. پر نشــدن شــکاف بین روایت رسمی و مردمی 
از ســیالب، عمق بی اعتمادی را باالخص برای ســیل زدگان 

خسارت دیده بیشتر خواهد کرد.
نهادی کردن حاکمیت جامعه نسبت به ایمنی: جامعه ایرانی که 
پیش از ســیالب جایگاه مهمی برای ایمنی قائل نبوده است، 
پس از سیالب بر اهمیت ایمنی، مهندسی رودخانه و مدیریت 
غیرســازه ای سیالب واقف شده اســت. این فرصت اگر به 

ظرفیت تبدیل نشود، به سرعت از دست می رود.
بهره بــرداری از توان و نقش مؤسســات مردم نهاد و تقویت 
زمینه های عملی در استفاده از این ظرفیت: در خالل سیالب ها 
نقش اجتماعی ســمن ها برجسته شــد اما مطالعات میدانی 
کارگروه نشــان می دهد که عزمی سیاسی در حاکمیت برای 
حداقل وارد ساختن سمن ها به مدیریت بحران از پیشگیری 
تا پس از بحران ضروری اســت. شــواهد نشان می دهند که 
سمن ها و سایر تشکل های مردمی ازجمله خیریه ها، گروه های 
جهادی و تشکل های مذهبی نقش مثبتی در مدیریت سیالب 
ایفا کرده اند. نکته مهم این است که این گروه های جامعه مدنی 
عمدتاً پیش از سیالب جدی گرفته نمی شده اند و برنامه هایی 
مشــخص برای دخیل کردن آنان در مراحل مختلف مدیریت 
حوادث طبیعی از پیش از بروز تا پس از آن، وجود نداشــته 

است.
تداخل نقش سمن ها با نهادهای امدادی و مدیریتی: سمن ها 
می توانند نقش مهمی در مدیریت سیالب ایفا کنند اما این به 
معنای وجود ظرفیت مناسب در سمن ها برای جایگزین شدن 
به جای نهادهای اصلی مدیریت ســیالب سازمان های رسمی 
امدادگر نظیر هالل احمر نیست. سطوح باالتری از هماهنگی 
و تقسیم کار میان سمن ها و این دسته از سازمان ها الزم است. 
ســمن ها به همه دانش ها، مهارت هــا، امکانات و منابع الزم 
برای مدیریت سیالب ها مجهز نیستند و عملکردهای متنوع 
و ناهماهنگ آن ها می تواند بر مشکالت بیفزاید، اما باال بردن 
سطح هماهنگی و آمادگی سمن ها، آن ها را به نیرویی مؤثر در 

مدیریت حوادث تبدیل می کند.
اصالح روایت های محلی قوم مدارانه از سیالب ها: مطالعات 
منطقه ای کارگروه نشــان می دهد که ســیالب های مناطق به 
روایت های قومی آغشته شده است و باید این مسئله را اساسًا 
حل کرد. این مسئله به خصوص در خوزستان بسیار جدی بوده 
است. عمده مناطق سیل زده، محل زندگی هم وطنان عرب زبان 
بوده و ذهنیت جمعی در بستر کم اعتمادی، تشتّت شبکه ها و 
رسانه های داخلی، جهت گیری های سیاسی رسانه های خارجی 
و معاند، و ویژگی های متفاوت سیالب سال 1398 که بیشتر 

تحت تأثیر ســدها و مدیریت آن ها بوده شکل گرفته است. 
روایت های قومی و مذهبی از سیالب ها در استان گلستان نیز 

تقویت شده است.
رفع تبعیض از مالکیت های عرفی و گروه های حاشیه ای: در 
معرض تبعیض بودن مالکیت های عرفی )کســانی که بدون 
اسناد مالکیت و طبق عرف محلی در اراضی کشت می کرده اند 
یا دسترســی به برخی اموال داشته اند( و گروه های حاشیه ای 
)نظیر مهاجران افغانستانی که فاقد اسناد هستند( مسئله مهم 
ســیالب های اخیر بوده است. ضرورت دارد که در این زمینه 
سازوکارهای مناسب پرداخت خسارت به این گروه ها تدوین 
شــود تا بر اثر فقدان دسترسی به اسناد اثبات مالکیت یا بروز 
خسارت، طرد اجتماعی و اقتصادی در خصوص آن ها شکل 

نگیرد.
ایجاد نظــام حمایت هدفمند اجتماعی از شــهروندان: عدم 

آمادگی نظــام حمایت اجتماعی برای شناســایی و حمایت 
هدفمند از شــهروندان )مبتنی بر اطالعات دقیق از وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی افراد( مســئله مهمی است که در فقدان 
بانک های اطالعاتی قابل اتکا برای شناســایی ســطح رفاه و 

نیازمندی های افراد خسارت دیده، شکل گرفته است.
رشــد همبستگی بیشــتر میان مردم به مردم، در کنار توسعۀ 
بی اعتمادی نهادی: مطالعات کارگروه نشــان داد که انسجام 
شــیعه و سنی )در گلستان(، فارس و سایر گروه های قومی با 
اعراب خوزستان، و انسجام ملی به طور کلی بر اثر فراگیر شدن 
فرایند کمک رسانی و حتی حضور هم میهنان از نقاط مختلف 
در مناطق ســیل زده بیشتر شده اســت اما برخی کاستی ها، 
نقصان های رسانه ای، دمیدن بر انتظارات، رقابت های سازمانی 
و سیاسی میان دستگاه های کمک رسان، و باالخص عملکرد 
صداوسیما در نقد شــدید دولت و بزرگ جلوه دادن خدمات 
ســایر دســتگاه ها در مقابل عملکرد دولــت، و نقیصه های 

سمن ها می توانند نقش مهمی در 
مدیریت سیالب ایفا کنند اما این 
به معنای وجود ظرفیت مناسب در 

سمن ها برای جایگزین شدن به جای 
نهادهای اصلی مدیریت سیالب 
سازمان های رسمی امدادگر نظیر 

هالل احمر نیست
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ساختاری مدیریت سیالب که سبب تشدید خسارات شده، بر 
بی اعتمادی مردم به دستگاه های رسمی افزوده است.

نزدیــک کردن تصور عمومی از »خدمات دولتی« به اقدامات 
انجام شــده: نهادهــای دولتی بنا بــه گزارش ها، و باالخص 
هالل احمر، بیشــترین خدمات تاریخ خــود را به مردم ارائه 
کرده انــد، اما بی نظمی، تقابل رســانه ای، ناآگاهــی مردم از 
پروتکل های امداد، و ســابقه بی اعتمادی، این میزان کمک را 
ناچیز جلوه داده اســت. ضروری اســت اقداماتی برای آگاه 
ساختن مردم و نزدیک کردن ذهنیت ایشان به میزان خدماتی 

که ارائه شده است انجام گیرد.
توجه به مدیریت پیش از سیالب ها: اساسی ترین مسئله مدیریت 
سیالب  ها، در مرحلۀ پیش از وقوع سیل است، یعنی مرحله ای 
که مستلزم ارزیابی مخاطره، تدوین راهبرد و سیاست گذاری، 
آگاه سازی و آموزش و نیز فراهم سازی زمینه های ارتباط بین 
کنشگران مختلف است. آماده سازی مردم برای وقوع سیالب 
کمتر از مرحلۀ وقوع ســیالب و مرحلۀ پساسیالب، قابلیت 
رؤیت پذیــری دارد ولی اهمیت آن به انــدازۀ مراحل بعدی 
است. ظرفیت سازی و آماده سازی جامعه برای وقوع سیالب 
به زمان زیادی نیــاز دارد و معموالً اهمیت زیادی به آن داده 
نمی شود. دســتگاه های مرتبط با سیالب نیز فاقد برنامه ها و 
اقدامات فراگیر و مؤثر در زمینۀ آموزش های مرتبط با آمادگی 

برای مواجهه با سیالب هستند.
انجام اقدامات پیشگیرانه در برنامه های توسعه مناطق سیل خیز: 
اصــوالً در مناطقی که مســتعد وقوع ســیالب های تکراری 
هستند، مثل مناطقی در استان مازندران یا استان های گلستان، 

لرستان و خوزستان باید اقدامات مربوط به آماده سازی مردم 
و اقدامات پیشگیرانه در برنامه های توسعه ای این مناطق دیده 
شــود. این به معنی ضرورت توجه بــه مدیریت جامع خطر 
ســیل در طرح های جامع شهری و طرح های هادی روستایی 
است. ساخته شدن سکونتگاه ها در مناطق پرخطر نشانۀ آشکار 

بی توجهی به این مهم است.
توجه به برنامه ریزی فضایی: بی توجهی به نقش برنامه ریزی 
فضایی در مدیریت ســیالب و عدم توجه بــه وارد نمودن 
مالحظات مربوط به مخاطرۀ سیالب در برنامه ریزی فضایی 
مناطق مستعد سیالب کاماًل آشــکار است. در حالی که باید 
در برنامه ریــزی فضایی این مناطق هم به تقویت راهبردهای 
مربوط به پیشــگیری از ســیل پرداخت و هم بــه اقدامات 
مربوط به کاهش تأثیرات سیالب. وظیفۀ برنامه ریزی فضایی 
ســازمان دهی به تقاضاهــای فضایی جامعه اســت. در این 
برنامه ریزی باید به صــورت توأمان به فعالیت های اقتصادی، 
نیاز ســکونتگاهی و حفظ محیط زیست توجه صورت گیرد. 
این مهم اگرچــه در زمره نکات مرتبط با زیرســاخت ها و 
امور شهرسازی اســت، لیکن نهادهای دولتی به آگاه سازی، 
اطالع رسانی و جلب مشارکت مردمی برای تحقق اصول این 
امور باالخص در مناطقی که قباًل بی توجه به این موارد شکل 

گرفته اند، نیاز دارند.
تدوین نظــام ارتباط گیری کارآمد و تعاملــی میان مدیران و 
متخصصان با شــهروندان آسیب پذیر: شــهروندان دانش و 
اطالعات کافی دربارۀ پیامدهای احتمالی ســیالب بر اموال 
خود، و همچنین در مورد احتمال وقوع ســیالب در منطقه 
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خود، و اقدامات ضروری به هنگام سیالب ندارند. زبان فنی 
مدیران و کارشناســان )نظیر دورۀ بازگشــت سیالب، بستر 
و حریم، دشــت سیالبی و.....( به ســختی برای مردم عادی 
قابل فهم است و به نظر می رسد مشکل ارتباطی در این زمینه 
بین مردم و مدیران جدی اســت. دســتگاه های متولی امور 
تخصصی سیالب، به نظام ارتباط گیری کارآمدی برای تعامل 
با شهروندان، ارائه آموزش ها و اثرگذاری بر کنش های ایشان 

نیازمند هستند.
آموزش مســئولیت های اجتماعی شــهروندان در سیالب ها: 
بخش های بزرگی از مردم تمایل دارند تا مسئولیت مواجهه با 
سیالب را بر دوش مسئوالن دولتی قرار دهند که با ابزارهای 
مهندســی راه حل دفاعی در مقابل سیالب پیدا کنند. نگرش 
عموم مردم این اســت که کاهش خطر سیالب وظیفه دولت 
است نه مردم. مردم باید مسئولیت های خود در قبال سیالب 
را بدانند و برای پذیرش این مســئولیت تجهیز شوند. شدت 
خســارات سیل به اندازه ای اســت که در مناطق تحت تأثیر 
خطــرات آن باید تعامل دائمی بر محور تبیین خطر، پذیرش 
مســئولیت، همکاری همه جانبه و آمادگی همیشگی صورت 

گیرد.
جلب مشــارکت بخش های خصوصی و عمومی و سمن ها 
در بهبــود تاب آوری: ضعف مشــارکت عمومــی مردم در 
جلوگیری و کاهش آسیب های سیل، مانع بزرگی برای بهبود 
وضعیت تاب آوری جامعه در مقابل سیالب است. برای اینکه 
این توازن مسئولیتی برقرار شــود الزم است تا این موضوع 
در معرض گفتگوی باز عمومی قرار گیرد. ضروری اســت 
برنامه های محلی مدیریت سیالب با مردم به اشتراک گذاشته 
شــده و حتی مشارکتی تهیه شوند. مشارکت مردم در مراحل 
اولیۀ مدیریت سیالب سبب افزایش مشروعیت کل این فرایند 
خواهد شــد. این به معنی ضرورت مشــارکت بخش دولتی، 
بخش خصوصی، بخش عمومی، ســمن ها و شهروندان در 

حکمرانی مخاطرۀ سیالب است.
هدفمند کردن آینده نگرانۀ جبران خسارت ها: مانع اساسی در 
حوزۀ جبران خســارت این است که فقط به فکر بازگرداندن 
جامعه به حالت عادی خود است. درحالی که باید کاری کرد 
تا جامعه پس از وقوع سیالب صرفاً به فکر بازگشت به حالت 
عادی و نرمال نباشــد، بلکه جامعه باید از رویداد ســیالب 
درس آموزی داشته و بتواند خسارات آتی را به حداقل ممکن 
برساند. این کار می تواند از طریق سیاست ها و اقدامات بخش 
جبران خســارت سیالب رخ دهد. نهادینه  کردن درس آموزی 

از سیالب در رویه های عملکردی دستگاه ها مشهود نیست.

جامعیت بخشــی به سیستم هشدار سیالب ها: سیستم هشدار 
سیالب، هم فرایندی مهندسی و هم فرایندی سازمانی است. 
سیستم هشــدار فراتر از فن آوری اســت و شامل ارتباطات 
انســانی، مدیریت و تصمیم گیــری هم می شــود. درواقع، 
مراحل مختلف واکنش مردم به هشدار سیالب عبارت اند از 
شنیدن هشدار، فهمیدن محتوای پیام هشدار، باور به معتبر و 
دقیق بودن هشدار و در نهایت واکنش به هشدار از طریق انجام 
کنش محافظتی. هر چهار مرحله در ســیالب های اخیر دچار 
نقص های زیاد بوده است. انواعی از بی اعتمادی، عادت کردن 
به پارادایم خشکســالی، نقصان رسانه ها، فقدان آموزش های 
کافی به مردم برای درک نشــانه های اطالع رسانی، نقصان در 
عملکرد ســمن ها و زیرساخت رسانه ای کشور بر نقصان در 

هشدار سیالب و جدی گرفته شدن آن اثر گذاشته است.
جلب مشــارکت اجتماعات داوطلبانه و شبکه های محلی در 

هشدار: فقدان سیستم هشدار مبتنی بر اجتماع محلی در سیالب 
اخیر کاماًل مشــهود بوده است. اثربخشی هشدارهای رسمی 
حتماً باید با استفاده از کانال های محلی داوطلبانه هم تقویت 
شــود. وجود سیستم هشدار سیالب در سطح محله ای بسیار 
ضروری است. به دلیل سطح پایین اعتماد به سیستم هشدار 
رســمی، خود اجتماع محلی باید فرایند مشاهدۀ رودخانه و 
سیستم اطالع رسانی از طریق افراد قابل اعتماد را دنبال نماید. 
این گروه محلــه ای در مراحل بعدی می تواند در مورد نحوۀ 
فعال ســازی اجتماع محلی و نــوع واکنش اجتماع محلی به 
ســیالب، تصمیمات الزمه را اتخاذ کند. جالب توجه این که 
در فقدان اثربخشی رســانه های رسمی، سمن ها و گروه های 
امدادرسان محلی از رســانه تلگرام در قالب های مختلف با 

سازوکاری شبیه به اطالع رسانی محلی استفاده کرده اند.
تنظیم پروتکل هــای بازدید: پروتکل مشــخصی بر بازدید 
مقامات سیاسی از مناطق سیل زده و کمپ های اسکان موقت 

شدت خسارات سیل به اندازه ای 
است که در مناطق تحت تأثیر 
خطرات آن باید تعامل دائمی 
بر محور تبیین خطر، پذیرش 

مسئولیت، همکاری همه جانبه و 
آمادگی همیشگی صورت گیرد
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حاکم نیست. حضور متعدد مسئوالنی که گاه کمترین ارتباط با 
مسئله سیل را در ایام بحرانی آن دارند، عالوه بر آن که مقامات 
استانی و درگیر در سیالب را وادار به تغییر برنامه های اصلی 
خود می کند، انتظارات گسســته را در حادثه دیدگان افزایش 
می دهــد و به تدریج این دیدگاه را در آنان تقویت می کند که 
مقامات برای نمایش سیاسی از این مناطق بازدید می کنند و بر 

بی اعتمادی می افزاید.
مشکالتی که در کمپ های اسکان موقت تجربه شده عمدتًا 

عبارت بوده اند از:
- عدم وجود مدیریت واحد در اردوگاه ها و محل های اسکان

- سردرگمی مردم در مراجعه و پیگیری خواسته ها
- مداخله افراد غیرمتخصــص در امور مختلف اردوگاه ها و 

مناطق سیل زده
- حضور غیرضروری گروه های متعدد در اردوگاه ها

- هدایت امور بر اساس نظرها و خواسته های گروهی
- عدم توجه کافی به وضعیت روان شناختی سیل زدگان توسط 

مدیریت اردوگاه ها
- در اولویت بودن اهداف ســازمانی و تهیه مستندســازی 
سازمانی در مقایسه با مســائل سیل زدگان در کارهای برخی 
سازمان ها و گروه ها. حضور نمایشی مقامات و با هدف تهیه 
مســتندات در اردوگاه ها که باعث ایجاد جو بی-اعتمادی در 

اردوگاه ها می شد.
24- آموزش کارشناســان روان درمان پیش از وقوع حوادث 
و ضــرورت پیش بینی مداخــالت روانی-اجتماعی: در این 
خصوص 1- داشــتن پروتکل مشــخص برای غربالگری و 

ارائه خدمات درمانی در حوزه ســالمت روان، 2- هماهنگی 
و همکاری بین ارائه دهندگان خدمات سالمت روان به ویژه 
اداره سالمت روان معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم 
پزشکی، بهزیســتی و هالل احمر، 3- یکپارچه و یکدست 
شدن ارائه خدمات و آموزش ها و شفاف شدن شرح وظایف 
هریک از دســتگاه های ذی ربط، 4- توجه و اولویت دادن به 
کودکان و ارائه خدمات سالمت روان و بازی درمانی به آن ها، 
5- استفاده از ظرفیت سمن ها و بخش خصوصی با توجه به 
کمبود نیروی ارائه دهنده خدمات ســالمت روان، از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است.
 

 کالم آخر؟
تجربه ای که در فرایند مطالعه و مشارکت در به فرجام رسانیدن 
گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه حاصل شد، کمتر 
از نتایج آن نیست. اهمیت یافتن جوانب اجتماعی، فرهنگی، 
ارتباطی و روانی ســیالب به مثابــه بحران و ضرورت توجه 
به آن ها در پیشگیری، مهار و مدیریت سیالب ها، برجستگی 
مطالعــات و پژوهش هــای میان رشــته ای و همفکری ها و 
همکاری های سه گانه علمی و اجرایی و مدنی، به دست آمدن 
داده های ارزنده کمی و کیفی حتی در سطوحی فراتر از آنچه 
تاکنون انتشــار یافته است و رو آوردن دانشجویان و محققان 
ارجمند به پایان نامه ها و رساله ها و پژوهش های مسأله بنیاد، 
بخشی از دســتاوردهای این کارگروه و کارگروه های دیگر 
اســت که امید می رود این رهیافت در مواجهه با بحران های 

دیگر پشِت سر و پیِش رو مورد بهره برداری قرار گیرد.
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یکـیازمهمتریـنمأموریتهـایمحولـهبهدانشـگاهتهـراندرسـالهایاخیر،مأموریتتشـکیل
هیـأتویـژهگزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکهپـسازحدودیکسـالفعالیت،بـاارائه
سـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیشاز۷۰گـزارشموضوعیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیـتشـکلگیریاینهیئـتوصبغهملـیآن،روابـطعمومیدانشـگاهتهـراناز
طریـقسلسـلهمصاحبههاییبـااعضایهیئـت،رؤسـاودبیـرانکارگروههایمختلـفاینهیئت،

اقـدامبـهبازخوانـیگزارشهـایتخصصیایـنهیئتنمودهاسـت.
بیسـتویکمیـنمصاحبـهدراینپرونـده،گفتگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـیارشـد
ارتباطـات،بـادکتربهرامثقفیاناسـت.ایشـانمسـئولکارگـروههیدرولوژیومنابـعآبیهیئت
ویـژهگـزارشملـیسـیالبهااسـتودراینمصاحبـهازتأثیروتأثـرسـیالبهای۹۷و۹۸بر

منابعآبـیکشـورمیگوید:

رئیس کارگروه هیدرولوژی و منابع آبی: 

برنامه دائمی تحقیقات در ابعاد گوناگون سیل 
باید در دستور کار مشترک دولت و بخش های 

پژوهشی قرار گیرد
باید اذعان کرد که انسان عامل تشدید سیل و افزایش آسیب پذیری است

و  فلسفه  مورد  در  لطفاً  سوال،  اولین  عنوان  به   
لزوم تشکیل این کارگروه ها به دستور رئیس جمهور 
کارگروه  شکل گیری  ضرورت  مشخص  طور  به  و 

هیدرولوژی و منابع آبی را توضیح دهید؟
سیل حاصل اندرکنش مجموعه ای از عوامل آب و هوایی، 
خصوصیات حوضه آبریز و دخالت های انســانی اســت. 
بــا وجود آنکــه بارندگی مهم ترین عامل بروز ســیل های 
رودخانه ای و ناگهانی به حســاب می آید، انســان ها عامل 
تشدید سیل و افزایش آســیب پذیری هستند. بارش های 
ســنگین و طوالنی مدت در اواخر اســفند ســال 1397 و 
فروردین ســال 1398 منجر به بروز سیالب های حدی در 
بخش های وســیعی از کشور گردید که با خسارات مالی و 
جانی بسیاری همراه بود. با توجه به گستره زمانی-مکانی و 
شدت استثنایی سیالب ها در کشور، رئیس محترم جمهور 
طــی حکمی به آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس 
دانشگاه تهران، مأموریت داد تا ریاست »هیأت ویژه گزارش 
ملی سیالب ها« با عضویت 20 نفر از شخصیت های علمی 
کشور در حوزه های تخصصی مرتبط با حوزه سیالب را بر 

عهده گرفته و با نگاهی جامع و یکپارچه گزارش ملی این 
رخداد را ارائه نماید. در این راستا، کارگروه »هیدرولوژی 
و منابع آب« به منظور پاســخگویی به بخشــی از سواالت 
منضــم به حکم مورد نظر تشــکیل و شــروع به کار کرد. 
مطالعات این کارگروه با هدف ارائه تحلیل های کارشناسی 
مؤلفه های سیل از دیدگاه بارش-رواناب، مدیریت سدها در 
مواجهه با سیل و مدیریت سازمانی سیل در سطح وزارت 
نیرو انجام گرفت. بررســی ها عمومًا در سطح حوضه های 
ســیل زده و در ســه بازه زمانی پیش، حین و پس از سیل 

اخیر برنامه ریزی گردید.
 

چه  از  آب«  منابع  و  »هیدرولوژی  کارگروه  در   
حوزه هایی  چه  به  و  شد  گرفته  بهره  تخصص هایی 

بیشتر پرداخته شد؟
گزارش های کارگــروه هیدرولــوژی و منابع آب حاصل 
تــالش 10 عضو اصلی و 11 عضو همــکار و نیز تالش، 
همفکری و نظرات کارشناســی جمعــی از متخصصین و 
کارشناســان حوزه مدیریت منابع آب اســت. با توجه به 
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دامنه گسترده ســواالت، کارگروه هیدرولوژی و منابع آب 
به ســه کمیته تخصصی هیدرولوژی سیل، مدیریت مخازن 

و مدیریت سیل تقسیم شد.
بررســی ها از جنبه هیدرولوژی با دو هدف اساسی انجام 
شد. اول شــناخت ابعاد مختلف سیالب ها با تکیه بر آمار 
و گزارش ســازمان های دخیل در بازه زمانی پیش، حین و 
پس از ســیل. دوم ارائه تحلیل هــای تخصصی¬ در ابعاد 
هیدرولوژیکی سیل شامل تشــریح ویژگی ها و مؤلفه های 
ســیل از دیدگاه شــرایط حوضه، رابطــه بارش-رواناب، 
شــرایط برف، تحلیل آماری دوره بازگشت دبی و احجام 
و بررســی اثرات ســیالب های اخیر بر وضعیت منابع آب 

کشور.
از جنبــه مدیریــت مخــازن، وضعیــت بیــالن آبــی و 
نحوهبهره برداریمخازن ســدها در سیالب های حوضه های 
قره ســو و گرگان، کرخه، کارون و دز در ســال آبی 98-
1397 در بازه هــای زمانی قبل، حین و پس از ســیل مورد 
توجه قرار گرفت. در این راستا سناریوهایی از منظر تاریخ 
پیش بینی و اعالم هشدار ســیل و نیز نحوه بهره برداری از 
تأسیسات تخلیه سدها توسعه یافتند. عالوه بر این تعدادی 
شــاخص ارزیابی در راســتای کّمی کردن نقش تشدید یا 

تعدیل سیل توسط مخازن توسعه یافت.
از دیدگاه مدیریت ســیل نیز آسیب شناســی در محدوده 
عملکرد وزارت نیرو، به خصوص در ســیالب های ســال 
آبی 98- 1397، در دســتورکار قرار گرفت. در این راستا 
ضمن توجه به روایت ســیل اخیر و بهره گیری از نظرات 

خبرگان و مدیران ذیربط در قالب جلســات و بازدیدهای 
متعدد، اقدامات و روش های مدیریتی اعمال شــده توسط 
وزارت نیــرو و زیرمجموعه هــای آن و نحــوه ارتباط با 
دیگر ســازمان های مرتبط با مدیریت سیل بررسی گردید. 
رویکردهای کالن و بلندمدت کشور که در قالب سیاست ها، 
برنامه ها، نظامنامه ها و دســتورالعمل ها منتشــر شده اند نیز 
مورد بررسی قرار گرفت و تجارب بین المللی در مدیریت 
سیالب ها، با هدف بهبود مدیریت سیالب ارزیابی گردید.

 
که  یافته هایی  مهم ترین  بفرمائید  به طور خالصه   

در جریان پژوهش به آن رسیدید چه بود؟
مجموعــه ارزیابی هــای کارگروه حاکی از آن اســت که 
سیل های سال آبی 98-1397 از منظر ترکیب خصوصیات 
گســتردگی مکانی و تداوم از جمله ســیل های اســتثنایی 
کشــور در دوره ثبت تاریخی به شــمار می روند. بررسی 
آمار تعدادی از ایســتگاه های هواشناسی و هیدرومتری و 
نیز ورودی سدها حکایت از سالی شاخص در ابعاد حجم 
بارش و ســیالب در بیشتر مناطق ســیل زده در کشور و 
به ویژه در حوضه های قره ســو و گــرگان و کرخه دارد. از 
طرفی این ســیالب یکی از بزرگترین تجربه های مدیریتی 
/ کارشناسی در آمادگی و مواجهه با سیل های استثنایی در 
سطح سازمان ها و نهادهای مسئول را رقم زد و می تواند در 
صورت آسیب شناســی دقیق و بازبینی چالش ها، زمینه ساز 

تغییر نگرش در مدیریت ریسک سیل در آینده باشد.
بر این اساس اهم یافته ها و توصیه های کارگروه هیدرولوژی 
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حفاظت از حریم و دبی ایمن 
رودخانه های پایین دست سدها 
و نیز رفع ناهماهنگی بین ارکان 

مختلف تصمیم  تصمیم گیری 
در شرایط سیالبی، عملکرد 

بهره برداری از مخازن را بهبود 
خواهد بخشید

و منابع آب عبارتند از:
از دیــدگاه دوره بازگشــت، دبی اوج ســیالب ها در بین 
حوضه های سیل زده تا 450 سال در حوضه کرخه برآورد 
می شود. لیکن از جهت احجام آبی، شرایط سیالب در دو 
حوضه کرخه )ناشــی از دو ســیالب متوالی( و قره سو و 

گرگان به مراتب شدیدتر بود.
بررســی کمبودها در مدیریت سیالب های اخیر، ضرورت 
مطالعــات اولویت بندی حوضه های ســیل خیز و به دنبال 
آن پهنه بندی ســیل، تدوین برنامه های واکنش به شــرایط 
اضطراری برای تمامی سطوح )ستادی تا عملیاتی(، اماکن 
و تأسیســات و با لحاظ حاالت و ســناریوهای ممکن را 

آشکار ساخت.
تدویــن و بروزرســانی دســتورالعمل های بهره برداری از 
سدها در شرایط پیش و حین مواجهه با سیل و خشکسالی 
ضرورت دارد. حفاظت از حریم و دبی ایمن رودخانه های 
پایین دســت ســدها و نیز رفــع ناهماهنگی بیــن ارکان 
مختلف تصمیم  تصمیم گیری در شــرایط سیالبی، عملکرد 

بهره برداری از مخازن را بهبود خواهد بخشید.
با توجه به تجربه سیالب های اخیر و بازدهی غیرقابل انکار 
انواع پیش بینی ها در مدیریت منابع آب و بهبود بهره برداری 
مخــازن ســدها در دوره پیش و حین ســیل، تحقیقات و 
سرمایه گذاری گسترده در زمینه توسعه و ارتقای عملیاتی 
مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی کوتاه مدت )بویژه برای 
محدوده های شهری( و نیز ماهانه-فصلی برای حوضه های 

کشور توصیه می گردد.
نقــش مؤثر و کلیدی پایش عوامل آب و هوایی در مراحل 
پیش و حین ســیل بر بخش های اجرایــی مدیریت منابع 
آب پوشــیده نیســت. ســازماندهی پایگاه  ملی اطالعات 
آب با مسئولیت برداشــت، پایش و تجزیه و تحلیل انواع 
ســری های زمانی هیدرولوژیکی )در مقیــاس زمانی زیر 
روزانه و روزانه( و ایجاد دسترســی بهنگام برای نهادهای 
درگیر با مدیریت سیل در دستگاه های اجرایی و پژوهشی 

در بازه پیش و حین رخداد سیل ضروری است.
باوجود آنکه ســیالب شــاید تنها بالی طبیعی باشــد که 
تأثیرات مثبت وســیعی را در بخش منابع آب، کشاورزی، 
تولیــد برق¬آبی و محیط زیســت به همــراه دارد، لیکن 
بهبود ماندگار در منابع آب ســطحی و جبران کسری منابع 
زیرزمینــی را نمی توان به اتکای وقوع یک دوره ترســالی 

انتظار داشت.
برنامه دائمــی تحقیقات در ابعاد گوناگون ســیل باید در 

دســتور کار مشــترک دولت و بخش های پژوهشــی قرار 
گیــرد )از جمله در زمینه هــای تأثیر تغییــر اقلیم و تغییر 
کاربری اراضی بر ســیل،بهره برداریعملیاتی از فناوری های 
حوزه دانش شهروندی در مدیریت سوانح طبیعی و سیل، 
تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت و نقش آن در مدیریت 

سیل و سدها(.
 

خصوص  در  شما  بررسی های  و  پژوهش  یافته های 
سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است چیست؟

با  اخیر  سیالب های  شباهت های  و  تفاوت ها   -1
چه  و  چیست؟  ایران  در  گذشته  بزرگ  سیالب های 
باقی  آن  مدیریت  و  سیالب  رخداد  کل  بر  تأثیری 

گذاشته است؟
تفاوت ها و شــباهت های هیدرولوژیکی سیالب های اخیر 

در اســفند 1397 و فروردین 1398 با ســیالب های دوره 
تاریخی در چهار حوضه رودخانه های قره ســو و گرگان، 
کرخه، دز و کارون، توسط معیارهای کّمی ارزیابی گردید. 
بدین منظور، مرتبه دبی حداکثر لحظه ای، حجم سیالب 5، 
15 و 30 روزه، ضریــب رواناب، دبی ویژه و میزان بارش 
مولد ســیالب تعیین شد و نســبت به رخدادهای گذشته 
)طول دوره آماری برای حوضه قره ســو-گرگان 45 سال 
و برای حوضه های کرخه، کارون و دز 50 سال( بر اساس 
نتایــج تحلیل فراوانی )دوره بازگشــت( دبی اوج و حجم 
ســیالب اخیر مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین، احجام 
بارش و رواناب در چارچوب زمانی ســال آبی 1397-98 
نســبت به دوره تاریخی )دوره آماری فوق الذکر( بررسی 

شد.
در مقایسه دبی های سیالبی در ایستگاه های حوضه رودخانه 
قره سو و گرگان، که به صورت نزولی مرتب شده اند، دبی 
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حداکثر لحظه ای ســیالب اخیر از نظــر بزرگی در رتبه 1 
تــا 5 قرار گرفــت. حداکثر دوره بازگشــت دبی حداکثر 
لحظه ای در بین ایســتگاه ها در محــدوده بین 400 تا 450 
ســال برآورد شــد. از طرفی، مرتبه حداکثر حجم سیالب 
در تداوم های مختلف )5 تا 30 روزه( از نظر بزرگی، بین 
1 تا 2 بوده اســت. بیشــترین حدود دوره بازگشت حجم 
سیالب بین 375 تا 425 سال برآورد شد. در سرشاخه های 
حوضه قره سو و گرگان مقادیر دوره بازگشت دبی حداکثر 
لحظــه ای در حد متوســط بوده اما به نظر می رســد که به 
دلیل هم زمانی وقوع ســیالب های سرشاخه های باالدست 
حوضه و همچنین باال بودن حجم و استمرار بارش، مقادیر 
دوره بازگشــت دبی اوج و حجم در پایین دســت حوضه 
قابل توجه بوده و در شــمار سیالب های بزرگ محسوب 
می شود. ضریب رواناب سیل اخیر در سطح حوضه قره سو 
و گرگان به دلیل تغییرات مکانی در خاک، پوشش سطحی، 
شــیب زمین و توزیــع مکانی بارش بین حــدود 8 تا 63 

درصد در تغییر است.
بر پایه نتایج تحلیل آمار ایســتگاه پل شالو، سیل اخیر در 
حوضــه کارون از نظــر رتبه در مقام 2 در بین ســیل های 
تاریخــی قرار داشــته و دوره بازگشــتی در حدود 25 تا 
35 ســال دارد. از طرفی، مرتبه حداکثر حجم ســیالب در 
تداوم هــای مختلف )5 تــا 30 روزه( از نظر بزرگی، بین 
3 تا 5 بوده اســت. حدود دوره بازگشــت حجم سیالب 
در تداوم های مختلف در ایســتگاه پل شالو و ورودی سد 
کارون 1 )شهید عباســپور(، بین 5 تا 30 سال تخمین زده 

شد. ضریب رواناب سیل اخیر نیز حدود 51 درصد برآورد 
شــد که حاکی از پتانسیل نسبتًا باالیی در تولید سیالب در 

نیمه باالدست این حوضه است.
دبی حداکثر لحظه ای ســیل اخیر در حوضه دز مرتبه 6 تا 
7 در بین ســیل های تاریخی را به خود اختصاص می دهد. 
درنتیجه سیل اخیر از نظر دبی اوج در حد سیل های متداول 
در این حوضه بوده است. همچنین حجم 30 روزه سیالب 
دارای ابعاد بزرگ تری نسبت به دوره تاریخی بوده و مرتبه 
حداکثر حجم ســیالب در تداوم هــای مختلف )5 تا 30 
روزه( از نظر بزرگی، بین 1 تا 6 بوده است. حداکثر حدود 
دوره بازگشــت حجم سیالب در ورودی سد دز بین 275 
تا 325 سال برآورد شــد. ضریب رواناب این حوضه بین 
24/3 درصد در باالدســت تا 51/5 درصد در پایین دست 
به دســت آمد که نشان دهنده پتانســیل سیل خیزی باال در 

این حوضه است.
برخالف دو حوضه دز و کارون، سیل فروردین 1398 در 
حوضــه کرخه از نظر بارش مولد، دبی حداکثر لحظه ای و 
حجم ســیالب در رتبه 1 قرار داشته و دوره بازگشت آن 
در سه ایســتگاه از چهار ایستگاه منتخب حوضه بین 175 
تا 325 سال تخمین زده شــد. همچنین بیشترین محدوده 
دوره بازگشت حجم سیالب بین 600 تا 700 سال برآورد 
گردید کــه در مجموع چه از نظر دبــی اوج و چه حجم 

سیالب به عنوان یک سیل استثنایی شناخته می شود.
بررسی های انجام شده بر روی آمار تعدادی از ایستگاه های 
هواشناســی و هیدرومتری و نیز ورودی ســدها حکایت 
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از ســالی اســتثنایی در بیشتر مناطق کشــور و به ویژه در 
حوضه های قره سو و گرگان و کرخه دارد. در مجموع دوره 
تاریخی ثبت آمار ســیالب ها، دوره بازگشــت در احجام 
چند روزه رواناب ســیل اخیر به مراتب بحرانی تر از دوره 
بازگشــت دبی اوج بوده است. لذا این سیالب با توجه به 
میزان و تداوم بارش ســبب ایجاد حجم رواناب استثنایی 
نسبت به دوره تاریخی در اغلب حوضه های سیل زده شده 

است.
بر اســاس بررســی های کارگروه، نظرات کارشناســان و 
مقایســه وضعیت حوضه های ســیل زده پیــش و پس از 
وقوع ســیل اخیر، تأثیرات تفاوت / شــباهت این سیل با 
سیالب های گذشــته بر رخداد و مدیریت سیل را می توان 

به شرح زیر برشمرد:
برخالف غالب سیل های بزرگ گذشته که مناطق محدودی 
از کشور را تحت تأثیر قرار داده بودند، سیل اخیر گستردگی 
مکانی قابل توجهی در کشور داشت که نمونه آن به استناد 
تحلیل های احجام مطابق پاســخ بخش اول سوال مالحظه 

نمی شود.
تغییر کاربری اراضی وســیع در ســطح حوضه ها، تبدیل 
برخــی مناطق جنگلی به اراضی زراعی و توســعه مناطق 
مسکونی عمومًا سبب کاهش ظرفیت نگهداشت حوضه ها 
شــده که منتهی به بروز خسارات گســترده  تری نسبت به 
سیالب های گذشته شده است. لذا توجه بیشتر به مدیریت 

حوضه از منظر تغییر کاربری اراضی مورد انتظار است.
با وجود رشــد اجرای عملیات آبخیزداری در ســال های 
اخیر در مقایســه با دوره تاریخی، تأکید می گردد این نوع 
اقدامات به تنهایی توان مهار سیالب های بزرگ مانند سیل 
اخیر را ندارد، ولی برای کاهش آســیب در پایین دست در 
برابر سیالب های معمول می تواند در مقایسه با روش های 

غیر سازه ای مورد بررسی قرار گیرد.
در ادوار تاریخی، به دلیل شرایط متعادل بین حوضه، توان 
آبگذری هندســی-هیدرولیکی سیالب-دشت-رودخانه و 
جمعیت محدود، ســیل گرفتگی اراضی و آسیب به مردم 
بسیار کمتر بوده اســت. بی تردید توسعه شهری و ساخت 
سازه های انسان ساز در تغییر فرآیند بارش- رواناب حوضه 
و حرکت جریان در رودخانه ها، به ویژه در سیل اخیر، تأثیر 

شگرفی داشته است.
برخالف ســیالب های دوره تاریخــی، نتایج تحقیقات در 
زمینــه تغییر اقلیم در حوضه هــای کرخه و کارون و دیگر 
حوضه ها حاکی از آن اســت که عالوه بر تغییرات در دما 

و بارش، جابجایی تدریجی در زمان رخداد ســیالب های 
زمســتانه و بهاره در حوضه های جنوب غرب نیز مشاهده 
می شــود. اعالم نظر با قطعیت بیشتر منوط به اجرای یک 
تحقیــق مدون و جامع در زمینه تأثیر تغییر اقلیم بر بزرگی 
و تداوم ســیالب ها، مدیریت و ایمنی سدها )در گذشته و 
در آینده( و نیز تأثیر این پدیده بر طرح های موجود و آتی 

سازه ای و غیرسازه ای کنترل سیالب است.
اغلب ســیل های بزرگ پیش از وجود اســنادی همچون 
نظامنامه مدیریت ریســک و نظامنامه سیالب رخ داده اند. 
بااین حال، هرچند گســتره مکانی و بزرگی ســیالب اخیر 
قابــل توجه بود، در اجــرا و در ســطح عملیاتی به دلیل 
نبود دســتورالعمل های جامع، برنامه های عمل اضطراری 
و شــیوه نامه های محلِی مدیریت سیل، هنوز تغییر شگرفی 

نسبت به مدیریت سیل های تاریخی مالحظه نمی شود.

بررسی نحوه مدیریت در سیالب های بزرگ گذشته و سیل 
اخیر این موضوع را آشــکار کرد که تفاوت دســتگاه های 
بهره بردار ســدها در ســطح عملکرد وزارت نیرو در یک 
حوضه واحــد )مانند حوضه های جنوب غرب کشــور( 
بــا اصل یکپارچگی مدیریت منابع آب در ســطح حوضه 
هم خوانی نــدارد و می تواند زمینه ســاز ایجاد ناهماهنگی 
در گام هــای زمانی کوتاه مــدت تا ماهانه-فصلی باشــد. 
تصمیم گیری نهایی در بهره برداری ســدها در حین سیالب 
بین وزارت نیرو و اســتاندار همــواره می تواند در معرض 
ســلیقه یا تصمیم های غیرتخصصی منابع آب باشــد. لذا 
تغییر نگرش بــه مدیریت ســازمانی-تخصصی یکپارچه 
مخازن ســدهای یک حوضه واحد به ویژه در زمان بحران 

ضرورت دارد.
 

و  هیدرولوژیک  متغیرهای  سنجش  تجهیزات   -۲

توسعه شهری و ساخت 
سازه های انسان ساز در تغییر 
فرآیند بارش- رواناب حوضه 

و حرکت جریان در رودخانه ها، 
به ویژه در سیل اخیر، تأثیر 

شگرفی داشته است
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سیالب  حین  و  قبل  داده برداری  سیستم های  دیگر 
چگونه بوده است؟

پایــش و پردازش اطالعــات از جمله ارکان اساســی در 
مدیریت و برنامه ریزی منابع آب هســتند. اهمیت دقت و 
ســرعت عمل پایش و اندازه گیری های منابع آب در زمان 
رخداد شرایط بحرانی، مانند سیل، برای واحدهای تصمیم 

ساز دوچندان است.
متغیرهــای هیدرولوژیکــی در کشــور عمومــًا از طریق 
ایستگاه های زمینی پایش می شــوند. بارش، دبی رودخانه 
و دبی ورودی به و خروجی از ســدها ازجمله متغیرهای 
اساســی در پایش و برنامه ریزی منابع آب به شــمار می-
رونــد. نوع آمار موردنیاز برای مطالعات بیالن منابع آب با 
شرایط پایش آمار سیل متفاوت است. شبکه های پایش که 
برای بررســی های بیالن منابع آب تجهیز می شوند، اغلب 
اندازه گیری دبی روزانه را در دستور کار خود دارند. پایش 
و پیش بینی ســیالب مستلزم اندازه گیری دبی سیالب )و 
عمق بارش( در مقیاس زیرروزانه و با دقت مناســب برای 
دبی های باال در چارچوب یک شــبکه ایستگاه های برخط 
بــا قابلیت ارتباط در زمان واقعی با مرکز پایش و پیش بینی 

سیالب است.
با اینکه آماری از خرابی های لوازم و تجهیزات، بازدیدهای 
دوره ای، مدت زمان معطلی برای تعمیرات در ســال های 
گذشــته و پیش از سیل اخیر )اســفند 1397 و فروردین 
1398( در دســترس کارگروه قرار نگرفت، لیکن جداول 
ارزیابی کیفی ایستگاه ها با همکاری دفاتر مطالعات پایه در 

ســازمان آب و برق خوزستان و شرکت های آب منطقه ای 
استان های درگیر سیل اخیر تهیه گردید. بررسی شبکه پایش 
منابع آب سطحی در سطح حوضه های قره سو و گرگان در 
استان گلستان، دز در استان های لرستان و خوزستان، کرخه 
در استان های لرستان، کرمانشــاه، همدان، ایالم، کردستان 
و خوزســتان نشــان می دهد که این شــبکه عمومًا برای 
مطالعات منابع آب توســعه یافته و لزومًا تمهیدات ویژه ای 
بــرای اندازه گیری دبی های حّدی ســیالب وجود ندارد. 
بااین حال، توزیع مکانی و تعداد ایستگاه های سنجش دبی 
وضعیت قابل قبولی در دوره پیش از ســیالب داشته ولی 

نیازمند تجهیز ویژه برای پایش سیالب ها هستند.
در ســیالب های اخیر، با توجه بــه تخریب کامل یا جزئی 
تعدادی ایستگاه در اســتان های لرستان، گلستان، کرمانشاه 
و ایالم، کارایی شــبکه دبی سنجی از منظر دقت و سرعت 
عمل اندازه گیری در حین ســیالب های بزرگ، ضعیف تا 
متوســط ارزیابی می شــود. البته نمی توان بزرگی سیالب 
)دبــی اوج، حجم، تداوم و گســتره( را در ارزیابی نادیده 

گرفت.
ضرورت دارد دقت اطالعات گزارش شــده در زمینه دبی 
ورودی، دبی سرریزها، حجم آب در مخازن و منحنی های 
ارتفاع-حجم-سطح مخازن مورد توجه بیشتری قرار گرفته 
و به روزرسانی انواع روابط سنجش آب در سدها در دستور 
کار قرار گیرد. از طرفی، آمار ساعتی دبی سیالب های اخیر 
در محل ســدهای حوضه های قره ســو و گرگان، کرخه، 
کارون و دز، بعضــًا حاوی آمار مبهم یا متناقض بود و لذا 
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قضاوت در مورد این آمار ممکن نیست. توصیه مؤکد دارد 
که امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ثبت دقیق ســری 
زمانی دبی ســاعتی ورودی به مخازن ســدها و بارگذاری 

آن ها در سامانه ایران دمز فراهم شود.

۳- نحوه اطالع رسانی درباره سیالب و ساختار آن در 
مدیریتی  اقدامات  به  آن  تبدیل  نحوه  و  نیرو  وزارت 

چگونه بوده است؟
درمجموع برداشــت کارگروه هیدرولوژی و منابع آب در 
رابطه با نحوه اطالع رســانی درباره ســیالب و ساختار آن 
در وزارت نیــرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی به 

شرح زیر است:
• ساختار اطالع رسانی وزارت نیرو پس از صدور اطالعیه ها 
و اخطاریه های سازمان هواشناسی در سیالب های اخیر، در 
عمل مطابق با نظامنامه سیالب ارزیابی می شود. بااین حال 
در جزئیــات و هم چنین شــیوه و رویه تبدیل اطالعات به 
اقدامات مدیریتی در اســتان ها تفــاوت وجود دارد که به 

ظرفیت ها و تجارب هر استان باز می گردد.
با اینکه در نظامنامه ســیالب نحوه رابطه بین شرکت های 
آب منطقه ای و شــرکت مدیریت منابع آب نســبتًا خوب 
تبیین شــده، نظامنامه به اذعان شــرکت های آب منطقه ای 
استان های ســیل زده فاقد جزئیات کافی در سطح عملیاتی 
بــوده و در حد کفایت عمل گرا نیســت. به عبارت دیگر، 
سطح اطالع رسانِی متناسب با بزرگی خطر و فاصله زمانی 
تا وقوع ســیالب به خوبی تعریف نشــده است. جزئیات 
نظامنامه سیالب در هر حوضه باید ویژه همان حوضه تهیه 

شده و پیوست نظامنامه در سطح کالن باشد.
در ســاختار اطالع رســانی وزارت نیرو، تعامالت ریسک 
کمتر دیده می شود و صرفًا وظایف اطالع رسانی به صورت 
درون سازمانی تعریف شده اســت؛ حال آنکه وزارت نیرو 
به عنوان رئیس کارگروه تخصصی امور ســیل و مخاطرات 
دریایــی، برق، آب و فاضالب، که به نظر می رســد متولی 
اصلی ارزیابی ریسک و اجرای بخشی از چارچوب مدیریت 
ریسک است، باید در ساختار خود و دستورالعمل هایی که 
تدوین می کند به صورت مشــخص و شفاف به نقش خود 

در تعامالت ریسک اشاره کند.
در نظامنامــه ســیالب در یــک مورد ارســال عالمت به 
ســازمان های خارج از مجموعه وزارت نیــرو )ارتباط با 
رسانه ها و مدیریت افکار عمومی( موردتوجه قرار گرفته؛ 
درصورتی که سطح بندی مشــخصی برای این فرآیند بیان 

نشده است. به این معنی که مشخص نیست در چه سطحی 
از شــدت و زمان وقوع ســیالب، چه اطالعاتی و به چه 
اشــخاصی داده شــود. از بین مؤلفه های تعامالت ریسک، 
صرفًا تعامالت بین مســئولین با یکدیگر دیده شده و برای 
تعامالت ریســک و هشــدار به مردم چارچوب مشخصی 

وجود ندارد.
 

مدیریت  زمینه  در  مسئول  سازمان های  عملکرد   -4
منابع آب و سدها در پاییز و زمستان 1۳۹۷ و بعد از 

آن برای مدیریت سیالب چگونه بوده است؟
عملکرد ســازمان ها در این سوال در دو مقطع زمانی مورد 
نظر اســت. بنابراین پاســخ برای این دو مقطع به تفکیک 

ارائه می شود.

الف( دوره آمادگی پیش از سیالب: پاییز و زمستان 1397
در بخش اول پاسخ باید توجه کرد که عملکرد سازمان های 
مسئول مدیریت منابع آب در فصول پاییز و زمستان 1397 
وابسته به پیش بینی های فصلی است که در حال حاضر در 
حد کفایت قابل اعتماد نیســتند. لذا اقداماتی که در این دو 
فصل انجام می شود، عمدتًا بر مبنای وظایف دوره ای است 
که در اسنادی همچون شرح وظایف کارگروه امور سیل و 
مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب و نظامنامه سیالب 

وزارت نیرو پیش بینی شده است.
در این راســتا، یکی از وظایــف مطروحه، رعایت حداقل 
و حداکثــر ترازهای بهره بــرداری )بر اســاس ضوابط و 
دســتورالعمل های موجــود( بــا توجه بــه پیش بینی های 
بلندمدت و تأمین مصارف در فصول ســیالبی اســت. لذا 
ضرورت دارد به روزرسانی منحنی فرمان سدها و سازوکار 
تبدیل عبرت های گذشــته به منحنی های به روز در دستور 

سطح اطالع رسانِی متناسب با 
بزرگی خطر و فاصله زمانی تا 
وقوع سیالب به خوبی تعریف 
نشده است. جزئیات نظامنامه 
سیالب در هر حوضه باید ویژه 

همان حوضه تهیه شده و پیوست 
نظامنامه در سطح کالن باشد
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کار قرار گیرد. بررسی های کارگروه نشان داد که در استان 
خوزستان و گلســتان چنین اقدامی صورت نگرفته است. 
البته در مورد وظایفی از جمله »شناسایی سازه های تقاطعی 
و گلوگاه هــای آبگذری ســیالب و پیگیری بهســازی و 
اصالح آن ها« و »انجام الیروبی و پاکســازی های مورد نیاز 
در رودخانه و مســیل ها« در پاییز و زمستان 1397 توسط 
ســازمان های مسئول در استان های سیل زده اقداماتی انجام 

گرفته است.
در زمینه عملکرد متولیان بهره بردار در چهار حوضه قره سو 
و گــرگان، کرخه، کارون و دز در پاییز و اســفند 1397، 
نکات زیر قابل مالحظه اند. پیش بینی های در ابتدای ســال 
آبی 98-1397 توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران، سال 
آبی در حوضه قره ســو و گرگان را در معرض خشکسالی 
متوســط اعالم کرد و براین اساس برنامه مدیریت منابع و 
مصارف آب ســدهای بزرگ مخزنی برای سه سد بوستان، 
گلستان و وشمگیر را ابالغ نمود. نحوه بهره برداری و توزیع 
آب به صورت محتاطانه همراه با افزایش ذخیره ســدها در 
ایام پیش از ســیالب بوده اســت. از طرف دیگر، دخل و 
تصــرف در بازه های مختلف رودخانه گرگانرود نیز باعث 
کاهش ظرفیت ایمن رودخانه )به ویژه در مناطق شهری( و 
درنتیجه محدودیت رهاسازی سیالب در زمان های مناسب 
شده اســت. عالوه بر آن، فقدان دســتورالعمل بهره برداری 
از ســدها در هنگام ســیل از جمله کمبودهــا در ضوابط 
بهره برداری از تأسیســات آبی در شــرکت ســهامی آب 

منطقه ای گلستان به شمار می رود.

در حوضــه کرخه، دو ســد ســیمره و کرخه در دســت 
بهره برداری هستند. سد سیمره توسط شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران و ســد کرخه توســط ســازمان آب و 
برق خوزســتان بهره برداری می شوند. شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران بر اســاس انواع پیش بینی های سازمان 
هواشناســی و مدل های درون ســازمانی پیش بینی بارش و 
رواناب کوتاه مــدت و میان مدت، اقدامات خود را پیش از 
وقوع ســیالب 1398 برنامه ریزی کــرد. از جمله می توان 
به ارســال نامه های اخطار به بهره برداران ســدها، تشکیل 
جلسات هماهنگی، برنامه ریزی در خصوص پیش رهاسازی 
از ســد سیمره و ایجاد حجم خالی مخزن در جهت ذخیره 
ســیالب پیش بینی شده، اشاره نمود. ســازمان آب و برق 
خوزســتان نیز به عنوان متولی بهره برداری ســد کرخه )به 
همراه اغلب ســدهای حوضــه کارون و دز( از آذرماه با 
توجه به پیش بینی های هواشناسی و نیز مدل های پیش بینی 
بارش درون ســازمانی خود، نســبت به ارســال نامه های 
درون بخشــی و بین بخشی اقدام نمود. بااین حال، به جهت 
ناهماهنگی بین بخشــی )فیمابین وزارت کشور و وزارت 
نیرو( در خصوص مســئولیت ترمیم و بازســازی دایک ها 
و مســیل های حد فاصل سد کرخه تا هورالعظیم، متأسفانه 
رهاســازی مخزن کرخه تحت تأثیر محدودیت دبی ایمن 
پایین دســت منجر به حجم ذخیره کافی برای سیالب های 
فروردین نشد و تا پیش از فروردین 1398 تمامًا سد کرخه 

آبگیری نمود.
از میان سدهای حوضه کارون، دو سد کارون 4 در باالدست 
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و ســد گتوند در پایین دست توسط شــرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایران بهره برداری و مدیریت می شوند. متولی 
بهره برداری ســدهای کارون 3، کارون 1 و مسجد سلیمان 
نیز سازمان آب و برق خوزستان است. از میان این سدها، 
ســد کارون4 با تبعیت از پیش بینی های انجام شده و قبل 
از وقوع ســیالب فروردین 1398، اقدام به پیش رهاسازی 
آب نمود و ظرفیت قابل قبولی برای کنترل سیل ایجاد کرد. 
ســایر سدهای حوضه کارون، به دالیلی که در بخش )ب( 
توضیح داده خواهد شد، ظرفیت کمتری در راستای کنترل 

سیالب در اختیار داشتند.
گرچــه حوضه دز از ابتدای ســال آبی )پاییــز 1397( تا 
انتهای آبان ماه شرایط نرمالی داشته، اما با افزایش بارش ها، 
وقوع ســیالب ها و افزایش حجم ذخیــره آب در مخازن، 
ســازمان آب و برق خوزســتان وضعیت سدهای در حال 
بهره برداری را به ســازمان باالدســتی، یعنی شرکت مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب ایران، اعالم کرد. همچنین با 
توجه به زیر ساخت های موجود در بهره برداری از سد دز، 
شــامل خروجی نیروگاه و تونل های سرریز، تا حد امکان 
تالش شد تخلیه هرچه بیش تری انجام شود. در خصوص 
عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که متولی 
بهره برداری از ســد رودبار لرســتان در حوضه دز اســت 
نیز تالش ها در جهت اســتقرار و اســتفاده از سامانه های 
پیش بینی جریان ورودی به سدها قابل تأمل و توجه است. 
وجود چنین سامانه هایی به بهره برداری هرچه مناسب تر از 
سدها، به خصوص در شرایط سیالبی، کمک می نماید. در 
مجموع، در بازه پیش از سیالب با توجه به ابزارها، امکانات 
و پیش بینی های در دســترس، عملکرد متولیان بهره برداری 

از سدهای حوضه دز قابل قبول ارزیابی می شود.
ب( دوره اعالم هشدار و دوره حین سیالب

سازمان مســئول در مدیریت منابع آب و سدها در کشور 
وزارت نیــرو اســت. از آنجــا که عملکرد شــرکت های 
آب منطقه ای ارتباط مســتقیم با سایر دســتگاه های استانی 
دارد، در اینجا بــه نحوه واکنش این دســتگاه ها در زمان 

وقوع سیالب اشاره می شود.
طبق روال اداری مدیریت بحران در کشــور، اعالمیه های 
سازمان هواشناسی )اطالعیه ها و اخطاریه ها( به دستگاه های 
عضو شــورای هماهنگی مدیریت بحران در اســتان ابالغ 
می شــود. ســپس، جلســه شــورای هماهنگی برگزار و 
مصوبات جلسه به دستگاه های استان ارسال می  شود و همه 
دســتگاه ها در حالت آماده باش قرار می گیرند. این شــورا 

متناظر با شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور می تواند 
14 کارگروه تخصصی داشــته باشد که وظایف تخصصی 
شــورا را در چهار مرحله اصلی مدیریــت بحران برعهده 
دارند. رؤســای کارگروه ها، اعضا اصلی شورای هماهنگی 
هســتند. ارتباط و تعامــل شــرکت های آب منطقه ای در 
استان های سیل زده با سایر سازمان ها با حضور در شورای 
هماهنگی مدیریت بحران در استانداری ها حاصل شده که 

در ادامه مختصراً به آن اشاره می شود.
اســتان گلســتان: در این اســتان پس از صدور اخطاریه 
هواشناسی، اســتانداری یک اخطاریه 10 بندی برای کلیه 
دستگاه های اجرایی، فرماندهان و شبکه ها و عوامل اجرایی 
شــورای مدیریت بحران ارسال کرد و متعاقبًا اولین جلسه 
شــورای هماهنگی پس از دریافت اولین اخطاریه برگزار 
شــد. هماهنگی استانداری با آب منطقه ای استان گلستان از 

همین طریق صورت گرفته است.
استان خوزستان: در این استان از اواخر پاییز 1397، تعامل 
ســازمان آب و برق خوزســتان با اســتانداری خوزستان 
به تدریج افزایــش یافت و هشــدارهای الزم برای ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه ها و اقدامات حفاظتی در پایین دست 

سدها به استانداری داده شد.
استان لرستان: در این استان جلسات ستاد مدیریت بحران 
در شــرکت آب منطقه ای به طور مرتب برگزار و خروجی 
این جلســات به مراجع ذیربط داده شــد. به تمام دهیاران 
حوضه کرخه به صورت تلفنی اطالعیه های هشدار سیالب 
اعالم شد. در شهرستان دورود نیز نماینده ویژه مدیرعامل 
و معــاون آب منطقه ای در تمام جلســات مدیریت بحران 
حضور داشته و اطالعیه های سیالب را به ستاد بحران رسمًا 
اعالم نمودند. نقش شــرکت آب منطقه ای استان لرستان در 

زمینه اطالع رسانی به عموم نیز قابل توجه بوده است.

مدیریت سیل فرایندی 
است که به عملکرد یکپارچه 
و جامع نیازمند است. فقدان 
یک نظامنامه ملی سیل پس 
از رخداد سیالب های اخیر 
بیش از پیش احساس شد
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اســتان فارس: مدیریت بحران اســتان پــس از دریافت 
پیش بینی های هواشناسی پیش از وقوع سیل، اخطاریه هایی 
را برای تمام دســتگاه های اجرایی صادر کــرده و متعاقبًا 
اولین جلســه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران 
با هدف ایجاد هماهنگی تشــکیل شد. به نظر می رسد در 
این استان بر اســاس اطالعیه ها و اخطاریه ها، سازمان های 
مســئول اقدامات ضروری را از زمــان صدور پیش آگاهی 
تا پایان سیل به انجام رســانیده اند. لیکن در استان فارس، 
عدم وجود سیســتم های عملیاتی هشــدار ســیل ناگهانی 
)محلی( باعث غافلگیری نســبت به وقوع سیل ناگهانی در 
دو زیرحوضه ی کوچک تنگ اهلل  اکبر و مسیل سعدی شد.

در نهایت می توان این طور نتیجه گرفت که از بعد سازمانی، 
رابطه سایر سازمان ها و نهادها با مجموعه وزارت نیرو در 
حین سیالب های اخیر در ابعاد ملی مثبت ارزیابی می  شود. 
لیکن مشکل عمده کمرنگ بودن این ارتباط در چارچوب 
مدیریت ریســک برای ایجاد آمادگی است. مدیریت سیل 
فرایندی است که به عملکرد یکپارچه و جامع نیازمند است. 
فقدان یک نظامنامه ملی ســیل پس از رخداد سیالب های 
اخیر بیش از پیش احســاس شــد. نظامنامه کنونی سیالب 
در ســطح وزارت نیرو یک نظامنامه درون سازمانی است. 
علیرغم اشاره به نقش سایر سازمان ها در نظامنامه، مکانیزم 
و ضمانت اجرایی برای دیگر سازمان ها تعیین نشده-است. 
از همیــن رو، بی اطالعِی دیگر ســازمان ها از نظامنامه در 
جریان بازدید هــا و مصاحبه های کارگروه برجســته بود. 
ســازمان هواشناســی، وزارت جهاد کشــاورزی، سازمان 

محیط زیست، وزارت راه و شهرســازی، سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت کشــور، شهرداری ها و حتی مردم در قبال 

مدیریت سیل مسئولیت دارند.
با این حــال وزارت نیرو هم باید ذیل ســازمان مدیریت 
بحران کشــور دارای نقش محوری در مدل مدیریت جامع 

سیالب باشد.
متولی  سازمان های  واکنش  کیفیت  و  کمیت   -۵
مدیریت منابع آب به هشدارها و اخطار های سیالب 

سازمان هواشناسی چگونه بوده است؟
برای پاســخ به این ســوال با ارجاع به مستندات موجود، 
دو محور اصلی در نظر گرفته شــد: 1. بررســی کمیت و 
کیفیت هشدارها و اخطار های ســازمان هواشناسی کشور 
در مقایسه با استانداردهای جهانی از دیدگاه پیش بینی سیل 
برای اســتفاده در وزارت نیرو و شــرکت های تابعه و 2. 
بررسی کمیت و کیفیت واکنش وزارت نیرو و شرکت های 
تابعه به اعالمیه های صادر شــده توسط سازمان هواشناسی 

کشور با توجه به دستورالعمل ها و نظامنامه ها.
یکی از وظایف ســازمان هواشناسی کشــور، آماده سازی 
و صــدور پیش بینی های جــّوی کوتاه مــدت و فصلی و 
اطالع رســانی در دو سطح عموم و تخصصی )برای بخش 
خصوصی و دولتی( است. اعالمیه های سازمان هواشناسی 
کشور در دو دسته طبقه بندی می گردد: اطالعیه جنبه آگاهی 
بخشی دارد و مربوط به رخداد وقایع بارشی است که نیاز 
به هماهنگی داشته باشد. بســته به نوع پدیده هواشناسی، 
اغلب شــامل پیش بینی ها در بازه های زمانی از 72 ساعت 
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)و گاه تا 96 ســاعت( آینده اســت. اخطاریه زمانی صادر 
می شــود که احتمال رخداد پدیده های مخرب جّوی بسیار 
باال بوده باشــد )بیش از 80 درصد(. بســته به نوع پدیده 
هواشناسی، این نوع پیش بینی های جّوی از چند ساعت تا 

48 ساعت قبل از وقوع پدیده را دربرمی گیرد.
در یک دسته بندی اولیه می توان سیالب های اخیر در کشور 
را در دو دســته زیر طبقه بندی کرد. ســیل ناگهانی که در 
اثر بارش های شــدید و اغلب کوتاه مدت در حوضه های 
کوچک تا متوســط اتفــاق می افتد. به دلیــل نوع واکنش 
حوضه آبریز نســبت به بارش های شــدید و زمان تمرکز 
کوتاه، اغلب ســیل ناگهانی غافلگیــر کننده بوده و تلفات 
جانی و مالی آن ها فراوان اســت. هشــدار ســیل ناگهانی 
حتی با فناوری های روز جهانی بســیار دشوار است. سیل 

فروردین 1398 در شیراز از این نوع سیل است.
ســیل منطقه ای یا رودخانه ای: برخی ســیالب های فصلی 
در زمســتان یا بهار در اثر بارش نســبتًا شدید و مداوم / 
متوالی و گاهی با ذوب برف در حوضه های آبریز وســیع 
رخ می دهند. ســیل های اسفند 1397 و فروردین 1398 در 
استان های گلستان، خوزستان و جنوب لرستان از این نوع 
ســیل به حســاب می آیند. پیش بینی و هشدار هواشناسی 
و هیدرولوژیکــی برای این نوع ســیل ها عمومًا دقیق تر از 
سیل های ناگهانی انجام می گیرد و زمان ¬آمادگی بیشتری 

در اختیار مدیران بحران قرار می دهد.
واکنــش ســازمان های متولــی مدیریــت منابــع آب در 

سیالب های اسفند 97 – فروردین 98
وزارت نیرو – شرکت مدیریت منابع آب

از اول بهمــن 1397 تــا آخر فروردیــن 1398، مجموعًا 
31 اطالعیه و 28 اخطاریه هواشناســی از ســوی سازمان 
هواشناسی کشــور برای استان های گلســتان، خوزستان، 
لرســتان و فارس صادر شــد. به دنبال این اعالمیه ها، 31 
جلسه تخصصی »ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت 
سیالب« در شــرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد. 
از ایــن تعداد 18 جلســه مربوط جلســات »پایش حین 
ســیالب« بود و درمجموع جلسات، 117 مصوبه در رابطه 

با سیالب های اخیر به تصویب رسید.
شرکت آب منطقه ای گلستان )حوضه قره سو و گرگان(

در استان گلستان، چهار اطالعیه و پنج اخطاریه هواشناسی 
در دو بازه زمانی 24 اسفندماه 1397 تا 1 فروردین 1398 و 
نیز سه اطالعیه در بازه 20 فروردین 1398 تا 22 فروردین 
1398 صــادر شــد. در تاریخ 25 اســفندماه آب گرفتگی 

معابر، رخداد ســیل و نیز طغیــان رودخانه ها اعالم و در 
26 اسفندماه اخطار وقوع سیل منتشر گردید. در سیل دوم 
گلستان در فروردین 1398، از 20 فروردین اعالمیه بارش 
50 تــا 100 میلیمتر صــادر و در 22 فروردین ماه اطالعیه 
آب گرفتگی معابر و احتمال طغیان رودخانه ها داده شــد. 
بنابراین، می توان اولین اخطاریه ســازمان هواشناســی در 
مورخ 24 اسفندماه )دو روز قبل از وقوع سیالب( را مالک 
اقــدام برای بهره برداری از ســامانه های منابع آب اســتان 
گلستان قرار داد. در زمینه واکنش به اطالعیه / اخطاریه در 
بهره برداری از ســدهای حوضه از تاریخ 25 اسفند 1397، 
مالک ارزیابی عملکرد معادل اعمال بهره برداری از ســدها 
در شرایط سیالب از روز 25 اسفند است. در این صورت، 
با وجود آنکه تســکین دبی اوج در عمل در مجموعه سه 
ســد استان 17 درصد بود، در سناریوی تخلیه از 25 اسفند 

می توانســته تا 39 درصد افزایش یابد. سایر شاخص های 
عملکرد در گزارش تفصیلی کارگروه آمده است.

سازمان آب و برق خوزســتان )حوضه های کرخه، کارون 
و دز(

ســازمان آب و برق خوزســتان )به همراه شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران( عمدتــًا به اتکای پیش بینی های 
درون سازمانی خود بهره برداری از سدها را انجام می دهد. 
لیکن ســازمان به دالیل ناکافی یا غیردقیق بودن جزئیات، 
اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی را مالک عمل 
قرار نمی دهد. با توجه به اطالعــات موجود در تاریخچه 
بهره برداری از سدهای حوضه کارون در مدت زمان سیالب 
1398، به نظر می رســد که بهره برداران به نتایج خروجی 
مدل های پیش بینی  ســازمان اعتماد داشته اند. هرچند که با 
توجه بــه نزدیک بودن فاصله دو رخداد ســیل فروردین 
1398، عماًل امکان مانور زیادی در بهره برداری از ســدها 

هشدار سیل ناگهانی حتی 
با فناوری های روز جهانی 
بسیار دشوار است. سیل 

فروردین 1۳۹۸ در شیراز از 
این نوع سیل است
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وجود نداشته است.
در جمع بندی می توان به نکات زیر اشاره نمود:

1. متن اعالمیه / اخطاریه ســازمان هواشناسی کشور فقط 
نوع مخاطره جّوی، زمان شروع )در مقیاس روزانه(، حدود 
مــکان جغرافیایی تحت تأثیر، توصیــه حفاظتی و وضوح 
متن را در برمی گیرد. درحالی که الزم اســت چهار جز مهم 
کّمی و تأثیرگذار زمان شــروع، زمان پایان، عمق یا شدت 
و مســاحت تحت تأثیر بــارش در متن اطالعیه / اخطاریه 

وجود داشته باشد.
2. بر اســاس مصوبات جلســه بیستم شــورای عالی آب 
مورخ 09/ 06/ 1394  سازمان هواشناسی کشور موظف شد 
برنامه ریزی الزم برای طراحی و توســعه مداوم یک مدل 
ملی برای شبیه سازی »گردش عمومی جو« به منظور تحقیق 
نتایــج مدل های جهانی در پهنه کشــور را عملیاتی نماید. 
ســازمان هواشناسی مدعی اســت که با همکاری دانشگاه 
تهران در طی سه سال موفق به طراحی و اجرای مدل بومی 
گردش کلی جو شده اند. بر طبق گفته رئیس وقت سازمان 
هواشناسی کشور )داود پرهیزکار، اسفند 1397(، »این مدل 
در مرحله آزمایش اســت و پس از بررسی و صحت نتایج 
آن، به ســمت افزایش صحت این مدل و توسعه کارهای 

تحقیقاتی گام برداشته خواهد شد«.
3. درحالی که خروجی مدل های پیش بینی هواشناسی جهانی 
و منطقه ای وضوح مکانی نســبتًا مناســبی برای پیش بینی 
ســیالب رودخانه ای دارند، شکل کنونی انتشار اطالعیه ها 
و اخطاریه های ســازمان هواشناسی قابلیت بهره برداری و 

استفاده مستقیم در مدل های هیدرولوژیکی پیش بینی سیل 
و مدیریت مخازن ســدها را ندارد. درواقع، پیش بینی های 
سازمان هواشناســی برای کاربرد در سطح حوضه آبریز / 
آبخیز به عنوان واحد مکانی ایجاد ســیل نبوده و ارضاکننده 

نیازهای حوزه مدیریت سیالب نیست.
4. سیالب اخیر نشــان داد که پیش بینی های فصلی و بلند 
مدت هواشناســی برای مدیریت سیالب کاربردی نیست. 
از طرفی تحقیقات اخیر نشــان می دهــد که این نوع پیش  
بینی هــا با مقاصــد عملیاتی هنوز در افــق زمانی باالتر از 
یک ماه قابل اتکا نیســت. با توجه به استانداردهای جهانی، 
پیش بینی هــای فصلــی به علت عدم قطعیــت تا حدودی 
می توانند برای مدیریت مخزن مفید باشــند. به طور نمونه 
ســازمان هواشناســی در ارائه پیش بینی زمستان 1397 در 
جلســه 36 ام شــورای عالی آب کشــور در 12/ 09/ 97  
وضعیت بارش را در محدوده نرمال / قدری کمتر از نرمال 

پیش بینی نمود.
5. وزارت نیرو به صورت موازی با ســازمان هواشناســی 
نســبت به ایجاد وبهره برداریایستگاه های هواشناسی اقدام 
نموده اســت. با توجه بــه اینکه خروجی پیــش بینی های 
سازمان هواشناســی دقت کافی برای کاربرد این نهادها را 
ندارد، الزم اســت این نهاد از مجاری قانونی نیاز خود را 

درخواست و مطالبه نمایند.
6. بهره برداری ســدها در حین سیالب بسیار دشوار است. 
اطالعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی بازه کوتاهی 
را پیش بینی می کنــد و محتوای آن هــا در بهره برداری از 
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مخازن کاربردی نیســت. لذا، عماًل بهره برداران از ســدها 
تنها شــانس عکس العمل در مواجهه با پدیده های جّوی را 

در مدت زمان بسیار اندکی دارند.
7. به واســطه کمبــود جزئیــات در اعالمیه های ســازمان 
هواشناســی برای مدیریت ســیالب، اقدامات »ستاد ملی 
فرماندهی و پشــتیبانی مدیریت سیالب« صرفًا محدود به 
این اعالمیه ها نبوده اســت. بر اســاس نظامنامه مدیریت 
ســیالب وزارت نیرو، مؤسســه تحقیقات آب مسئولیت 
پیش بینی های عملیاتی را برعهده دارد. ســامانه پیش بینی 
و هشدار سیل مؤسســه تحقیقات آب در زمان تنظیم این 
گزارش فقط پیش بینی هواشناســی را انجام می دهد. نحوه 
اعالم هشدار توسط این مؤسســه با ارسال پیامک هشدار 
به »ســتاد ملی فرماندهی و پشــتیبانی مدیریت ســیالب« 
آغاز می شود. متن هشــدار / اخطار شامل شروع، تداوم و 
مقدار بارش اســت. مؤسسه از اول بهمن ماه 1397 تا آخر 
فروردیــن 1398، مجموعًا 22 اخطار صــادر کرده که در 
14 مورد سیالب رخ داده اســت. ضرورت دارد همکاری 
الزم بین مؤسسه تحقیقات آب و سازمان هواشناسی کشور 
برای یکپارچه ســازی ســامانه پیش بینی هواشناسی شکل 
گیــرد و یا متولی واحد این نــوع پیش بینی ها تعیین گردد. 
لیکن پیش بینی ســیل برای کاربرد در حوضه سدها باید به 
وزارت نیرو محول گردد و برای مناطق شــهری به منظور 
حفاظت از جان و مال ســاکنین نیز بر عهده و با مسئولیت 

تام شهرداری باشد.
 

۶- سدها چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل 
سیالب داشته اند؟

در راســتای پاسخ به این ســوال، ســناریوهایی از منظر 
تاریخ هــای پیش بینی و اعالم هشــدار ســیل و نیز نحوه 
بهره برداری از تأسیسات تخلیه سدها توسعه یافتند. عالوه 
بر این، در راستای کّمی کردن نقش تشدید یا تعدیل سیل، 
تعدادی شــاخص ازجمله شاخص تسکین حجم سیالب، 
شاخص تســکین دبی اوج سیالب و شــاخص تأخیر در 
دبی اوج ســیالب توسعه یافت. در شاخص تسکین حجم 
ســیالب، مقدار حجمی از آورد ورودی به مخزن سد که 
توسط آن ذخیره شــده و به پایین دست منتقل نشده است 
مورد توجه قــرار می گیرد. اما تنها حجم ورودی به مخزن 
حائز اهمیت نیســت و دبی ورودی به مخزن نیز باید مورد 
بررسی قرار گیرد. شاخص تسکین دبی اوج درواقع بیانگر 
میزان کاهشــی اســت که در دبی اوج خروجی از مخزن 

نســبت به دبی ورودی محقق شده باشد. از طرفی تفاوت 
زمانــی این دو دبــی اوج ورودی و خروجی تحت عنوان 

شاخص تأخیر در دبی اوج سیالب توسعه یافت.
حوضه قره ســو و گرگان: آب رها شده از سدهای بوستان، 
گلســتان و وشــمگیر صرفًا جهت مصارف کشاورزی در 
اراضی پایین دست است و لذا برنامه ریزی برای بهره برداری 
از آن ها بر اســاس تقویم کشت و نوع محصوالت صورت 
می گیرد. این برنامه ریزی از ابتدای هرسال آبی با هماهنگی 
و تصویــب دفتــر بهره بــرداری از تأسیســات تأمین آب 
معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب 
ایران انجام می گیرد. برای ســال آبی 98-1397 نیز برنامه 
بهره برداری از هر سه سد بر اساس پیش بینی خشکسالی با 
شدت متوسط صورت گرفته بود. ولی این پیش بینی به ویژه 
در اواســط فصل پاییز و اواخر فصل زمســتان محقق نشد 

و بارش های شــدید در اواخر اســفندماه رخ داد. به منظور 
تحلیل عملکرد ســدهای بوستان، گلســتان و وشمگیر در 
سیالب مورد اشاره، بررســی جامعی از مشخصات سدها 
و تأسیســات تخلیه کننده و نیز ظرفیت ایمن گرگانرود در 
فواصل بین ســدها صورت گرفت. هر ســه سد بوستان، 
گلستان و وشــمگیر مجهز به تخلیه کننده عمقی و سرریز 
آزاد بدون دریچه و فاقد تأسیسات نیروگاه برق آبی هستند.
با توجه به ســناریوهای طراحی شده دربهره برداریاز سدها 
بر اســاس میزان دقت و طول زمان پیش هشــدار قبل از 
وقــوع ســیالب )از دو هفته، یک هفتــه و دو روز قبل از 
رخداد ســیل که آخرین حالت بر اســاس هشدار دو روز 
قبل ســازمان هواشناسی تنظیم شد(، شاخص تسکین دبی 
اوج سیالب در ســناریوهای مختلف بین 20 تا 42 درصد 
نوسان دارد. هر چند پیش هشدارهای هواشناسی دو هفته 
پیش و یــک هفته پیش، در عمل و بــا توجه به امکانات 

تنها حجم ورودی به مخزن حائز 
اهمیت نیست و دبی ورودی به مخزن 

نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. 
شاخص تسکین دبی اوج درواقع 

بیانگر میزان کاهشی است که در دبی 
اوج خروجی از مخزن نسبت به دبی 

ورودی محقق شده باشد
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کنونی پیش بینی در کشور در حال حاضر ایده آل محسوب 
می شــوند، لیکن تاکید می گــردد که امــکان چنین پیش 
بینی هایی با این حدود پیش هشدار در قالب انواع مدل های 
پیش بینی هیدرولوژیکی با هدف برآورد مســتقیم احجام 
روانــاب یک هفته و دو هفته و ماهانه )و نه لزومًا ســری 
دقیــق زمانی روزانه( با حدود دقت متــداول وجود دارد. 
توســعه و ارزیابی عملکرد این گونه مدل ها باید در دستور 
کار شــرکت مدیریت منابع آب قرار گیرد. سناریوی همراه 
با هشدار دو روز پیش از سیالب عملی ترین و نزدیک ترین 
سناریو به لحاظ زمانی به سناریوی تاریخیبهره برداریاست 
که در آن شاخص تسکین دبی اوج 39 درصد محاسبه شد. 
درحالی که در شرایط بهره برداری صورت گرفته )تاریخی( 
این شــاخص 17 درصد به دســت آمد. شاخص تسکین 
حجم ســیالب نیز در ســناریوهای مختلــف بین 3 تا 21 
درصد محاسبه شــد، درحالی که در عمل این شاخص 13 

درصد محقق گردید.
حوضه کرخه: در سد سیمره به جهت هزینه تملک اراضی 
در ترازهای باال دریچه های ســرریز اصلی نصب نشده و 
تراز نرمال که در مطالعات 723 متر از سطح دریا تعیین شده 
بود، به تراز 704/5 متر از سطح دریا )آستانه سرریز بدون 
دریچه( تقلیل یافته اســت. درنتیجه، حجم مفید مخزن از 
1289 به 453 میلیون مترمکعب کاهش یافته و قدرت تنظیم 
مخزن را به میزان چشمگیری کاهش داده است. بااین حال 
به نظر می رســد با توجه به پیش بینی های شــرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران، پیش رها سازی قبل از هر سیالب 

تا حــد امکان صورت گرفته و حجم کمینه ای برای ذخیره 
سیالب احتمالی ایجاد شده است. در کل می توان گفت که 
عملکرد ســد سیمره در طول ســیالب های اخیر و در حد 
مقدورات حجمی مخزن، خوب تا بســیار خوب ارزیابی 
می شود و تقریبًا عملکرد منطقی بهتری در شرایط سیالب 

اخیر متصّور نیست.
در ســد کرخه امکان عملکرد بهتر همراه با پیش رها سازی 
در حد 700 تا 1000 مترمکعب بر ثانیه بنا به توصیه وزارت 
نیرو وجود داشته است. در صورت تحقق پیش رهاسازی 
به میزان توصیه شــده وزارت نیرو، بیشینه دبی خروجی از 
ســد کرخه در فروردین 1398 کاماًل محدود می شد. تأکید 
می گردد که این نوع بهره برداری و پیش رهاسازی مستلزم 
ترمیم / تکمیل دایک های کنترل ســیل در پایین دست سد 
کرخه تا هورالعظیم بوده است. درنهایت، هر دو سد سیمره 
و کرخه در تعدیل و تســکین سیالب نقش مؤثری داشتند 
و هیچ یک باعث تشــدید در ســیالب پایین دست نشدند. 
نتایج بررســی ها بیانگر آن است که تســکین دبی اوج و 
تســکین حجمی سیالب فروردین 1398 در حوضه کرخه 
توسط این دو سد به ترتیب برابر 68 و 35 درصد بوده که 
عملکرد مناسبی است، هرچند امکان تعدیل بیشتر سیالب 
در سد کرخه با پیش رها سازی بیشتر / زودتر وجود داشته 
اســت. در سناریوی مطلوب در کل حوضه کرخه، افزایش 
تعدیل دبی اوج و تعدیل حجمی ســیالب تا حدود 87 و 

54 درصد نیز ممکن بوده است.
حوضه کارون: در حوضه کارون ســری ســدهای کارون 
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4، کارون 3، کارون 1، مسجدســلیمان و گتونــد در حال 
بهره برداری هستند. این مجموعه سدها در حوضه کارون، 
درمجموع دبی اوج ســیالب را 79 درصد کاهش دادند که 
عدد قابل توجهی به نظر می رســد. هم چنین حجم سیالب 
خروجی نسبت به سیالب ورودی به سامانه مخازن در دوره 
سیالب های فروردین 1398 حدود 33 درصد کاهش نشان 
می دهد. بررســی داده های تاریخی بهره برداری از سدهای 
حوضه کارون نشــان می دهد که این ســدها در تسکین و 
تعدیل ســیالب نقش حیاتی ایفا کرده انــد. با فرض عدم 
وجود سدهای حوضه کارون، بیشینه دبی روزانه خروجی 
در محل سد گتوند در سیالب فروردین 1398 برابر 7706 
مترمکعب بــر ثانیه برآورد می شــود. درحالی که با وجود 
ســامانه مخازن کارون این رقم به حدود 1650 مترمکعب 
بر ثانیه محدود شد. یکی دیگر از مهم ترین نقش های سدها 
در مواجهه با ســیالب، عالوه بر کاهش دبی اوج سیالب، 
به تعویق انداختن زمان اوج ســیالب است. سامانه مخازن 
کارون در سیالب فروردین 1398 توانست حدود 20 روز 
دبی اوج سیالب را به تأخیر اندازد. شاخص کنترل آمادگی 
سیالب سامانه مخازن کارون نیز برابر 51 درصد به دست 
آمد. این بدان معنی است که در بهترین حالت بهره برداران 
باید 49 درصد حجم سیالب ورودی را به پایین دست رها 

می کردند.
حوضه دز: در حوضه دز، ســدهای رودبار لرســتان و دز 
با مجمــوع حجم مفیــد حــدود 2089 میلیون مترمکعب 
بهره برداری می شوند. حجم ورودی سد رودبار لرستان در 
بــازه 3 تا 31 فروردیــن 1398، 148/6 میلیون مترمکعب 
بوده که در حدود45/3 درصد از مقدار ورودی سیالب در 
سد رودبار لرستان در سد ذخیره شده است. همچنین، دبی 
اوج روزانه ورودی به ســد رودبار لرستان، در بازه زمانی 
مورد اشاره 33/2 درصد کاهش یافته است. در بهره برداری 
سد دز در ســیالب های اخیر، میزان تسکین حجم سیالب 
و کاهــش دبی اوج روزانه به ترتیــب 25 و 22/4 درصد 
بــوده که با توجه به حجم ســیالب عظیــم ورودی قابل 
توجه اســت. با وجود کاهش دبی اوج تخلیه از ســد دز 
نســبت به دبی ورودی، این میزان هم چنــان بیش از دبی 
ایمن پایین دســت سد دز است. حتی اگر در حالت ایده آل 
فرض شــود با پیش بینی حجم جریان ورودی به ســد از 
دو هفته قبل از شروع ســیالب اول اقدام به تخلیه جریان 
می شــد، گرچه میزان تخطی از دبی ایمن پایین دست سد 
دز کاهش می یافت، اما هم چنان دبی اوج خروجی روزانه 

بیش از دبی ایمن می بود. در نتیجه تخلیه جریان از سد دز 
بیش از دبی ایمن با توجه به شــدت سیالب و شرایط سد، 

گریزناپذیر ارزیابی می شود.

آبی  سازه های  و  بوده  چقدر  بارش ها  حجم   -۷
)مخازن سدها و…( در بهترین عملکرد تا چه اندازه 
می توانسته اند در تسکین سیالب نقش داشته باشند 

و چه میزان سیالب ناگزیر بوده است؟
برآورد میانگین بارش ســامانه اســفند 1397 و دو سامانه 
فروردین 1398 در ســطح حوضه های سیل زده بر اساس 
آمار حدود 530 ایستگاه از یک شبکه ترکیبی ایستگاه های 
ســینوپتیک سازمان هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی 
وزارت نیــرو انجام گرفــت. نتایج نشــان می دهد که در 
حوضه های سیل زده، بارش از ابتدای سال آبی 1397-98 

تا پیش از ســیل در ســه حوضه جنوب غرب کشور بیش 
از میانگین بارش ســاالنه در این حوضه ها بوده که داللت 
بر رخداد ترســالی در ایــن حوضه ها حتی پیش از رخداد 
سیل دارد. از ســوی دیگر مقدار بارش مولد سیالب ها در 
حوضه های قره سو و گرگان، کرخه، کارون و دز به ترتیب 
46، 47، 36 و 30 درصد مجموع بارش میانگین ســال آبی 
در این حوضه ها بوده که بیانگر حجم قابل توجه بارش های 

در تداوم از 6 تا 10 روزه است.
در پاسخ به بخش دوم این سوال در زمینه بهترین عملکرد 
سدها، ســناریوی ایده آلی برای سدهای هر چهار حوضه 
قره ســو و گرگان، کرخه، کارون و دز تدوین شــد. سپس 
در ســدهای چهار حوضه مورد بررسی، سناریویی تحت 
عنوان »سناریو ایده آل« طراحی شد. بر این اساس با توجه 
به امکان پیش بینی حجــم آبدهی ورودی فروردین 1398 
)و یا اسفند 1397 برای سدهای گلستان( به مخازن سدها 

تسکین دبی اوج و تسکین حجمی 
سیالب فروردین 1۳۹۸ در حوضه 
کرخه توسط این دو سد به ترتیب 

برابر ۶۸ و ۳۵ درصد بوده که 
عملکرد مناسبی است، هرچند امکان 
تعدیل بیشتر سیالب در سد کرخه با 
پیش رها سازی بیشتر / زودتر وجود 

داشته است
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با اســتفاده از ســری های بلندمدت آبدهی و با بهره گیری 
از روش های ســاده رگرســیونی یا روش های داده کاوی 
)مانند شــبکه عصبی و غیره(، در صورتی که حجم آبدهی 
فروردیــن بیش از حجم مخزن بوده باشــد، مخازن دقیقًا 
قبل از وقوع سیالب در تراز کمینه بهره برداری قرار گرفته 
و در صــورت کمتر بودن حجم آبدهی، بــه اندازه حجم 
آورد ورودی تخلیه می شوند. در نتیجه در انتهای فروردین، 
مخزن بر تراز بیشینه بهره برداری قرار می گیرد. الزم به ذکر 
اســت که این سناریو، به دلیل تکیه بر روش های داده کاوی 
برای پیش بینی، همراه با عدم قطعیت تلقی شــده و صرفًا 
به منظور نمایش بیشــینه توانایی عملکرد سدها در سیالب 
اخیر بوده اســت. مبنای تخلیه از ســدها در این سناریو، 
توانایی تخلیه کننده ها و قید رعایت دبی ایمن پایین دســت 
آن ها بوده-است. چند شــاخص ازجمله شاخص تسکین 
حجم سیالب، شاخص تسکین دبی اوج سیالب و شاخص 
تأخیر در دبی اوج ســیالب برای ارزیابی عملکرد طراحی 
شدند. شاخص تسکین حجم سیالب بر اساس حجمی از 
ورودی به مخزن سد که در آن ذخیره شده و به پایین دست 
منتقل نمی گردد محاســبه شــد. اما چون حجم ورودی به 
مخزن در تعیین میزان تســکین سیل به تنهایی کافی نیست، 
تســکین دبی اوج ورودی به مخزن )روزانه( نیز در قالب 
شاخص تسکین دبی اوج بررسی شد. این شاخص بیانگر 
میــزان کاهش در دبی اوج ورودی بــه مخزن بر خروجی 
ســد است. از طرفی تفاوت زمانی این دبی اوج ورودی و 
خروجی تحت عنوان شــاخص تأخیر در دبی اوج سیالب 

محاســبه شد. پاســخ ســوال به تفکیک حوضه و در انتها 
به صورت جمع بندی در ادامه می آید.

حوضه قره ســو و گرگان: ابتدا باید بیشینه توان یا پتانسیل 
حداکثر سدهای قره سو و گرگان به عنوان یک مجموعه سه 
سدی در تسکین سیالب اسفند 1397 را برآورد نمود. براین 
اساس، سناریوی شماره 4 برای سه سد بوستان، گلستان و 
وشمگیر تعریف شــد که در آن در 25 اسفند 1397، کلیه 
سدها تخلیه و لذا بیشــینه ظرفیت تسکین سیالب را دارا 
باشند. نتایج ارزیابی شــاخص های عملکردی این سناریو 
نشــان داد که از منظر تسکین ســیالب، مجموعه سدهای 
)خالی( حوضه رودخانه های قره سو و گرگان می توانسته اند 
63 درصد دبی اوج و 32 درصد حجم ســیالب را کاهش 
دهند. عالوه بر آن، دو روز تأخیر در زمان اوج ســیالب و 
میزان شاخص آمادگی به کنترل سیالب 32 درصد به دست 
آمد. این در حالی اســت که در عمل )سناریوی صفر( در 
سیالب اسفند 1397 تا فروردین 1398 درصد تسکین دبی 
اوج 17 درصد، تســکین حجم ســیالب 13 درصد، زمان 
تأخیر در دبی اوج ســیالب 1 روز محقق شــد. بنابراین با 
توجه به تداوم و حجم ســیالب و احجام سدها، حتی در 
حالت ایده آل با فرض خالی بودن مخازن ســه ســد پیش 
از رخداد ســیالب 1397، تســکین کامل سیالب به لحاظ 
دبــی اوج و حجم ســیالب امکانپذیر نبوده اســت. لیکن 
در صورت مرتفع شــدن ضعف پیش بینی های هواشناسی 
و هیدرولوژیکی و بهره برداری براســاس دیگر ســناریوها 
)پاسخ سوال 6(، امکان شرایط مناسب تری در بهره برداری 
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از سدهای قره ســو و گرگان همراه با ارتقای شاخص های 
عملکردی به ویژه در کاهش دبی اوج ســیالب می توانست 

وجود داشته باشد.
حوضه کرخه: در سناریوی ایده آل و تا حدودی غیرعملی، 
مخازن ســیمره و کرخه در تراز کمینه بهره برداری خود در 
بدو رخداد ســیالب اول فروردین ماه قــرار دارند. نتایج 
شبیه ســازی این ســناریو بیانگر آن بود که در کل حوضه 
کرخه امکان تعدیل / تســکین حجم و دبی سیالب تا بیش 
از 90 درصد نیز می توانســت محقق شود. لیکن در شرایط 
تاریخــی اتفاق افتاده، تســکین حجمی و دبی اوج در این 
حوضــه به ترتیــب 35 و 68 درصد تحقــق یافت. تاکید 
می شــود که نقش ســناریوی ایده آل تعیین سقف عملکرد 
اســت ولی لزومًا عملیاتی نیســت. بااین حال، سد سیمره 
به جهت حجم مفید بســیار کم می توانســته تا تراز کمینه 
بهره برداری پیش رها ســازی نماید. به جهت ســهم بسیار 
باالی سیالب رودخانه کشکان در سیالب فروردین 1398، 
افزایش حجم کنترل ســیالب در سد سیمره کمک چندانی 

به سد کرخه نمی کرده است.
حوضــه کارون: ماننــد دیگــر حوضه ها، در ســناریوی 
بهره برداری ایده آل تعدادی شــرایط فرضی اعمال می شود 
که به علت محدودیت های اجرایی در عمل ممکن نیست و 
صرفًا برای یافتن پاسخ سوال طراحی شدهاست. بر اساس 
این سناریو فرض شد که مخازن زنجیره سدهای کارون از 
ابتدای سال آبی 98-1397 به گونه ای بهره برداری شوند که 
در بدو وقوع ســیالب اول در فروردین 1398، کل حجم 
مفید سدها برای کنترل سیالب به کار گرفته شود. با اجرای 
این ســناریو و با خالی بودن حجم مفید ســدهای حوضه 
کارون برای کنترل سیالب فروردین 1398، سقف شاخص 
تســکین دبی اوج به 98 درصد می رســید درحالی که در 
شرایط واقعی شاخص تسکین دبی اوج در حوضه کارون 
79 درصد محقق شــد. درنتیجه سدهای حوضه کارون در 
بهترین حالت فرضی می توانسته اند دبی اوج روزانه سیالب 
را 98 درصد کاهش دهنــد. همچنین درصورتی که امکان 
اجرای چنین ســناریوی ایده آلی فراهم بود، ســدها قادر 
بودنــد 92 درصد از حجم ســیالب را ذخیره کرده و فقط 
8 درصد حجم سیالب ورودی را به پایین دست رها کنند. 
این در حالی اســت که ســدها در بهره برداری تاریخی در 
فروردین 1398 توانســته اند فقط 33 درصد حجم سیالب 

را ذخیره کنند.
حوضه دز: در حالت ایده آل، بایســتی کل حجم ســیالب 

در ســدها ذخیره شده و هیچ جریانی به پایین دست جاری 
نشود. اما نکته حائز اهمیت آن است که آیا اساسًا سدهای 
رودبار لرستان و دز در حالت فرضی و ایده آل می توانسته اند 
قبل از بروز سیالب خالی باشند؟ گرچه تخلیه کامل سدها 
دور از واقعیت است، اما در سد رودبار لرستان این امکان 
وجود داشته اســت. با این حال، ســد رودبار با حجم مفید 
117 میلیون مترمکعبی نقش بســیار کم تری در ذخیره آورد 
حوضه آبریز دز در مقایســه با سد دز دارد. در سد دز نیز 
بســیار پیش تر از بروز سیالب، مجاری نیروگاه تخلیه آب 
بــا بیش ترین توان را انجام  دادند و ســرریزها نیز با لحاظ 
مقادیر تــراز آب در مخزن، درحــال تخلیه آب از مخزن 
بودند. علی رغم تالش برای تخلیه مخزن ســد دز پیش از 
ســیالب، این سد ناچار به ذخیره ســیالب های متوالی در 
آذر، دی و بهمن 1397 با احجام قابل توجه شد. لذا، اساسًا 

با توجه به سیالب ها و آورد رودخانه پیش از بازه سیالب، 
امکان تخلیه به منظور دستیابی به بهترین عملکرد در حالت 
ایده آل )تخلیه کامل مخزن( وجود نداشته و درنهایت حتی 
با تخلیه بیشــینه مخزن دز، این ســد می توانســته حداکثر 
تســکین 25 درصدی در حجم ســیالب داشته باشد. این 
عملکرد ایدهآل نسبت به عملکرد 18 درصدی در شرایط 
تاریخی ثبت شــده در ســیالب 1398، تفاوت عمدهای 
ندارد. اما چنانچه مخازن می توانستند در حالت فرضی قبل 
از بروز سیالب خالی باشند، تسکین و کاهش دبی اوج به 
55 درصد می رسید که نسبت به مقدار مشابه ثبت شده در 

سیالب اخیر )26 درصد( تفاوت قابل توجهی دارد.

از  استفاده  عدم  یا  استفاده  کیفیت  و  کمیت   -۸
بر  چگونه  آب  منابع  مدیریت  غیرسازه ای  عملیات 

سیالب و خسارت های آن تأثیر گذاشته است؟

سدهای حوضه کارون 
در بهترین حالت فرضی 
می توانسته اند دبی اوج 

روزانه سیالب را ۹۸ درصد 
کاهش دهند
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اقدامات غیرسازه ای که در ضوابط و دستورالعمل  مرتبط با 
وزارت نیرو و نیز شــرح وظایف کارگروه تخصصی امور 
ســیل و مخاطرات دریایی، بــرق، آب و فاضالب به آن ها 

اشاره شده، شامل موارد زیر است:
مدیریت سیالب دشت )شــامل پهنه  بندی سیالب و تعیین 

حد بستر و حریم(
سامانه های پیش بینی و هشدار سیالب

بیمه سیالب
مدیریت مخزن

آبخیزداری
مدیریت ســیالب نیازمند مشارکت منســجم دستگاه های 
مختلف و حتی مشارکت اجتماعی است. کمیت و کیفیت 
راهبری اقدامات غیرســازه ای بر عهده کارگروه تخصصی 
امور ســیل و مخاطرات دریایی، بــرق، آب و فاضالب با 
مسئولیت وزارت نیرو اســت. توفیق اندک در پیاده سازی 
اقدامات غیرسازه ای مدیریت سیل نشان دهنده فقدان نگاه 
اســتراتژیک و بلندمدت و درک ناکافی از نتایج تأثیر این 
اقدامات در مسئولین اســت. وزارت نیرو دارای تخصص 
و مســئولیت فراگیر برای طراحی و پیاده ســازی مجموعه 
اقدامات غیرســازه ای نیست در حالی¬که موظف به انجام 
اغلب این نوع اقدامات شــده و لذا نیازمند رفع تداخل و 
شفاف سازی مسئولیت ها است. نتیجه ارزیابی رهیافت های 

غیرسازه ای در جدول )1( ارائه شده است.

اولویت بندی  و  بلندمدت  و  کالن  رویکردهای   -۹

مدیریت  نظام  در  اقدامات  و  برنامه ها  سیاست ها، 
منابع آب کشور چگونه بر بروز و خسارت های سیالب 

اثر گذاشته است؟
با توجه به اســناد باالدســتی مرتبط با ســیالب مالحظه 
می شود که به ســیالب و به ویژه مدیریت آن در این اسناد 
به وضوح کم توجهی شده است. از طرفی چون رویکردها و 
جهت گیری های موجود در اســناد هنوز وضوح، انسجام و 
جایگاه نهادی مناسبی پیدا نکرده اند، به نظر نمی رسد تأثیر 
چشــمگیری در عمل داشته باشند. در مجموع بررسی های 
این کارگروه، پاســخ به سوال در جنبه های زیر قابل تبیین 

است:
با توجه به شــرح وظایف ســاختار کالن شرکت مدیریت 
منابع آب، می توان دریافت که در شرایط کنونی سیاست ها 
و نظام مدیریت منابع آب کشور برنامه منسجمی در زمینه 

مدیریت سیالب ها ندارد.
ازآنجاکــه در ســاختار ســازمان مدیریت بحران کشــور 
یــک کارگروه با عنوان »کارگروه تخصصی امور ســیل و 
مخاطــرات دریایی، برق، آب و فاضالب« مرتبط با ســیل 
تعریف شــده و نیز بــا توجه به برخی از بندهای شــرح 
وظایف این کارگروه می توان نتیجه گرفت که این کارگروه 
دست کم وظیفه ساماندهی و هماهنگی فعالیت های تمامی 
دســتگاه های دولتی در ارتباط با مدیریت سیل را بر عهده 
دارد. مســئولیت این کارگروه بر عهــده وزارت نیرو قرار 
دارد. لذا انتظار می رفت تا وزارت نیرو نســبت به وظایف 
این کارگروه و نیز 100 وظیفه مندرج در نظامنامه سیالب 
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کیفیتکمیترهیافت غیرساز ه ایشماره

مدیریت 1
سیالب دشت

پیاده  سازی حد بستر و
 حریم رودخانه  ها

- طبق گفته وزارت نیرو، مطالعات 
حد بستر و حریم رودخانه های مهم 
استان های تحت تأثیر سیالب )شامل 

گرگان رود، قره سو، کشکان، دز، کارون 
و کرخه( یا به صورت کامل انجام 

شده و یا بیش از 70 درصد پیشرفت 
داشته است.

- آزادسازی22200هکتار از تصرفات 
بستر و حریم رودخانه  ها

- در مورد بستر و 
حریم، سایر دستگاه  ها 
متقاضی نشانه  گذاری 
بهتر و آشکارتر هستند.
- حفاظت از حد بستر 

و حریم به خوبی صورت 
نگرفته است.

نقشه  های
پهنه  بندی سیالب

طبق گفته وزارت نیرو، نقشه  های 
پهنه  بندی سیالب رودخانه  های مهم 
استان های تحت تأثیر سیالب )شامل 

گرگان رود، قره  سو، کشکان، دز، کارون 
و کرخه( یا به صورت کامل انجام 

شده و یا بیش از 70 درصد پیشرفت 
داشته است

اطالعاتی در دست 
نیست

اطالعاتی در سطح وزارت نیرو در کاربری اراضی
دسترس نیست

اطالعاتی در دسترس 
نیست

سامانه  های 2
پیش بینی 
و هشدار 
سیالب

سامانه  های
پیش  بینی سیالب

سامانه  های پایش و هشدار صرفًا 
مرکب از پیش  بینی  های هواشناسی 
)بارش( در کشور و در خوزستان 

مشتمل بر سامانه پایش سدها و پیش -
بینی سیل نیز است.

سامانه ملی و فراگیر 
پیش  بینی سیالب 

رودخانه ای وجود ندارد. 
سامانه  های محلی برای 
سیالب ناگهانی وجود 

ندارد.

بیمه تخصصی سیالب وجود نداردبیمه سیالب3

مدیریت 4
مخزن

نبود یا عدم به روزرسانی 
منحنی فرمان سدها

در معدودی از سدها

محدود به دوره بازگشت پایین تا تسکین سیالبآبخیزداری5
متوسط

اطالعی در دست نیست

عمدتًا در باالدست سدها اجرا شده کنترل رسوب
است

نیازمند بررسی دقیق در 
دیگر کارگروه  ها
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وزارت نیــرو، اقدامــات الزم را به عمــل آورد. اما اهم 
اقدامات غیرســازه ای وزارت نیرو برای سیل شامل تعیین 
بســتر و حریم بــوده که آن هم مکرر نقض شــده و مورد 

تعرض قرار گرفته است.
تشــکیل محدود جلســات کارگروه تخصصی امور سیل 
و مخاطــرات دریایی، بــرق، آب و فاضــالب در مواقع 
عادی نشــانه کم توجهی به پدیده و خطرات ســیل است 
)در کلیه ســطوح: ملی تا استان و شهرســتان(. از طرفی، 
مسئولیت های کارگروه عمدتًا معطوف به مدیریت ریسک 
ســیالب )اقدامات پیش گیرانه( است و نه مدیریت بحران. 
لذا انتظار می رفت تا مبحث مدیریت ریســک سیالب در 
ســطح عملیاتی )ERPها( ســامان یابد. درواقع تا تدوین 
عملیاتی ترین ســندها )ERPها( و آموزش و مانور آن ها، 

فعالیت مدیریت ریسک همچنان باید ادامه دار باشد.
ضعــف در تبلور مدیریت یکپارچه )یا به هم پیوســته( آب 
نمی توانــد منجر به حل چالش های درهم تنیده منابع آب و 

سیالب گردد.
اصالح رویکردهای کالن و بلندمدت بســیار ُکند شــکل 
می گیرند و ُکندتر پیاده سازی می شوند. ازجمله علل اصلی 
آن عدم اســتفاده از ظرفیت های اجتماعی و محلی )مردم، 

ادرات شهرستان و استان( است.
اعمــال رویکرد »باال به پاییــن« در عرصه ی مدیریت آب 
)شــامل فرآیند ســیالب( و عدم به کارگیری ظرفیت های 
اســتانی / محلی و صرفًا تکیه بر ظرفیت محدود ســتادی 
ازجمله عوامل کندی تحوالت مثبت در مدیریت ســیالب 

است.
و  محلی(  و  ملی  )سطح  سطوح  میان  تعامالت   -10
آب  منابع  مدیریت  در  درگیر  مختلف  سازمان های 
تابعه،  شرکت های  و  نیرو  )وزارت  آبی  سازه های  و 
…( چگونه  وزارت جهاد کشاورزی، استانداری ها، و 

بر مدیریت سیالب اثر گذاشته است؟
در مدیریت یکپارچه منابع آبی شــکل گیری نهادی متشکل 
از ســازمان های مختلف در سطوح ملی و محلی ضرورت 
دارد. لیکــن به دلیــل نبود نظامنامه ملی و جامع ســیل و 
ضعف سیســتم نظارتــی جهت ارزیابی عملکــرد، امکان 
بررســی و ارزیابی دقیق تعامالت بین ســازمانی مدیریت 
سیل فراهم نیست. برخی علل اساسی ناکارآمدی مدیریت 
ســیل و ضعف تعامالت میان ارگان های مختلف در سطح 

ملی و محلی به شرح زیر است:
نبود و یا کم رنگ بودن فرماندهی واحد در مدیریت سیل.

نبود نظامنامه سیالب در سطح ملی.
ضعف تعامل با توجه به گســتردگی مکانی تحت پوشش 

سیل.
عدم توجه به پتانســیل مردمی و سمن ها برای سازماندهی 

این پتانسیل در مراحل پیشگیری، مقابله و بازسازی.
 

ایران  آب  منابع  بر  مثبتی  تأثیرات  چه  11- سیالب 
باقی می گذارد؟

ســیالب های بزرگ با وجود آن که در زمــان کوتاهی در 
قالب یک پدیده تکرارشــونده خســارات گســترده ای را 
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به جوامــع وارد می نمایند، لیکن شــاید تنها بالی طبیعی 
هســتند که تأثیرات مثبت شــگرفی را نیز در بخش منابع 
آب، کشاورزی و محیط زیست به همراه دارند. آب جاری 
شده ناشــی از بروز بارش های سنگین و یا مستمر، چرخه 
آب را در مدت کوتاهی و با اثرات میان تا بلندمدت تحت 
تأثیر قــرار می دهد و اجزای ســودمند بیالن آبی محدوده 
تحت تأثیر را تقویت کرده و تا مدت ها دگرگون می سازد. 
در کنار تهدید و افزایش ریســک، سیالب ها مخازن ذخیره 
آب ســطحی، آبخوان ها و تاالب هــا را در مقیاس کوچک 
تا بزرگ پر می کنند و امکان اســتفاده از آب ذخیره شــده 
برای تأمین انواع نیازها و تولید برقابی را در کوتاه مدت تا 

میان مدت فراهم می آورند.
حجم آب در مخازن سدها: با اینکه افزایش ذخیره مخازن 
ســدها در حوضه ها و مناطق خشک می تواند فرصتی ویژه 
محســوب شود، اغلب ســدها در حوضه های دز، کارون، 
کرخه و قره ســو و گرگان مخازنی دارند که عمدتًا تنظیم 
درون ســالی داشــته و حجم مخزن قابل توجهی به نسبت 
آورد ورودی برای تنظیم برون سالی ندارند. با این اوصاف 
نمی توان توقع داشت که رخداد یک سال پرآب با چندین 
واقعه ســیالب بتواند اثرگذاری بلندمدت پایدار و یا حتی 
میان مدت در مخازن ذخیره آب سطحی ایجاد نماید. عالوه 
بر آن، شروع سال آبی 99-1398 با یک حجم مخزن بیش 
از حد نرمال در این حوضه ها می تواند به جای یک فرصت 
مناســب، تهدید به حســاب آید. در صورت تحقق مجدد 
ترسالی و یا حتی شرایط نرمال، کنترل سیالب های زمستانه 
و بهاره در مخازن دشوار خواهد بود. بنابراین نمی توان بر 
اســاس حجم مخازن )یا درصد پرشدگی( در شروع سال 
آبی جدید، انتظار اثرات پایدار ناشــی از سیالب های سال 
آبی 98-1397 در منابع آب سطحی ذخیره شده در مخازن 

را داشت.
شرایط خشکسالی/ترسالی: شــاخص خشکسالی/ترسالی 
هواشناســی SPI 12 ماهه شــهریور در کل کشور نشان 
می دهد که ترسالی سال آبی 98-1397، شدیدترین ترسالی 
در 30 ســال اخیر بوده که سبب خروج شرایط هواشناسی 
در کشور از یک دوره خشــک بلندمدت )حدود 11 سال 
در میانگین کل کشور به استثنای یک دوره یک ساله تقریبًا 
نرمال( شــده است. بررســی موردی ایستگاه های با سری 
بلندمدت )60 سال آمار( نیز نشان داد که شدیدترین انتقال 
از یک دوره خشک )سالی( به یک دوره تر )سالی(، مربوط 
به دو ســال آبی متوالی 97-1396 و 98-1397 اســت که 

چنین تغییر چشــمگیری ســابقه تاریخی ندارد. همچنین ، 
یک بررسی آماری ساده نشان می دهد که با شروع یک دوره 
 SPI ترســالی، به خصوص در حاالتی که مقدار شاخص
کل کشور بیش از مثبت یک بوده، در سال بعد نیز احتمال 
اســتمرار شرایط ترسالی هواشناســی و هیدرولوژیکی )یا 

حداقل نرمال( بیشتر از بازگشت دوره خشکسالی است.
منابع آب زیرزمینی: اثر دوره ترسالی 98-1397 بر منابع آب 
زیرزمینی در بررسی موردی یک آبخوان کلیدی در کشور با 
توجه به در دسترس بودن آمار و مدل واسنجی شده دشت 
به صورت نمونه مورد توجه قرار گرفت. بررســی های این 
بخش نشان می دهد که تردید جدی در میزان و دوره زمانی 
پایداری تأثیر ترســالی 98-1397 بــر منابع آب زیرزمینی 
کشور وجود دارد. بررســی آبدهی تعدادی از چشمه های 
کارســتی و تعدادی از هیدروگراف های واحد دشت ها در 

مناطق سیل زده نشان داد که با وجود افزایش نسبی تراز آب 
زیرزمینی نسبت به سال گذشته، تدریجًا اثرات این افزایش 
در حال محو شــدن اســت. با وجودی که نمی توان بدون 
بررســی دقیق تر نتایج موردی یک دشــت )دشت قزوین( 
را بــه دیگر آبخوان ها تعمیم داد، لیکــن انتظار می رود که 
در مناطق مشــابه نیز تداوم اثر ترسالی نسبتًا کوتاه باشد و 
همچنان شاهد ادامه شرایط بحرانی در منابع آب زیرزمینی 

باشیم.
تولید برقابی و اثرات زیســت محیطی: مقایسه سهم انرژی 
برقابی نسبت به کل انرژی تولیدی کشور در پنج ماهه اول 
1398 در مقایســه با ســال 1397 و همچنین نتایج تحلیل 
شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران نشان می دهد که 
در پنج ماهه اول ســال 1398 میزان تولیــد انرژی برقابی 
و درنتیجــه منافع اقتصادی حاصــل از آن حدوداً 4 برابر 
مدت زمان مشــابه در سال 1397 شده است. افزایش تولید 

در کنار تهدید و افزایش ریسک، 
سیالب ها مخازن ذخیره آب 

سطحی، آبخوان ها و تاالب ها را در 
مقیاس کوچک تا بزرگ پر می کنند 

و امکان استفاده از آب ذخیره 
شده برای تأمین انواع نیازها و 
تولید برقابی را در کوتاه مدت تا 

میان مدت فراهم می آورند
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برقابی منافع ناشــی از کاهش مصرف سوخت های آالینده 
و در پی آن کاهش میــزان تولید گازهای گلخانه ای را نیز 
بــه همراه خواهد داشــت. میزان کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای بــه علت عملکــرد نیروگاه هــای آبی به جای 
نیروگاه های ســوخت فسیلی نســبت به مدت مشابه سال 
قبل بالغ بر 3/7 برابر اســت. چنیــن رقمی می تواند عالوه 
بر ارزش اقتصادی، منافع ارزشــمند زیست محیطی نیز به 
همراه داشته باشــد. همچنین، سیالب های اخیر در احیای 
محیط زیست و تاالب ها و نیز کاهش ریزگردها مؤثر بوده 
که بررســی آن خارج از عرصه کارگــروه هیدرولوژی و 

منابع آب است.
عالوه بر اثرات مثبت ذکر شــده، انتظار می رود که با توجه 
به تجارب ارزشمند به دســت آمده از این رویداد، نواقص 
و کمبودهــا در زمینه مدیریت منابع آب کشــور نیز تا حد 
ممکن شناســایی و مرتفع گردد تا ضمن کاهش خسارات 
از فرصت های بالقوه ای که ایــن بالی طبیعی می تواند در 

اختیار جامعه قرار دهد به بهترین نحو بهره برداری شود.

منابع  مدیریت  برای  سیالب  درس آموخته های   -1۲
آب کشور چیست؟

درس آموخته هایــی که در ادامه می آیــد، به روش تحلیل 
شکاف استخراج شده اند:

1- مدیریت سیالب در مقایسه با دوره تاریخی:
ضرورت بهبود رویه های مدیریت ســیالب پس از رخداد 
ســیالب های بزرگ از طریق اصالح قوانین و ضابطه ها و 

یا نشــر جزوات راهنمای روزآمد در چارچوب »مدیریت 
دانش«.

2- اندازه گیری و محاسبات سیالب:
ضرورت توجه به پایش و هشــدار سیالب در جانمایی و 
تجهیز ایســتگاه های هیدرومتری در کشور در کنار تأمین 

آمار برنامه ریزی منابع آب.
ضرورت ارتقای کمیت و کیفیت ســامانه های پایش منابع 

آب و سیالب  در قالب تأسیس پایگاه  ملی اطالعات آب.
لزوم بازبینی دســتورالعمل های کنونی انتخاب و محاســبه 

سیالب طراحی انواع سازه های آبی.
ضرورت توجه به روش های محاســبات ســیالب تحت 
تأثیر ناایستایی ناشــی از عوامل مختلف و از جمله در اثر 

تغییرات رژیم هیدرولوژیکی حوضه ها.
اهمیت بازنگــری ایمنی هیدرولوژیکی ســدها )در ادوار 

منظم یا پس از رخداد سیالب های بزرگ(.
کمبود سری زمانی داده های زمینی و محدودیت دسترسی 
به تصاویر مناســب برای پایش مؤلفه های هیدرولوژیکی 

)ازجمله برف و رطوبت(.
3- ســاختار اطالع رســانی ســیالب و نحوه تبدیل آن به 

اقدامات مدیریتی در نظامنامه سیالب وزارت نیرو:
ضرورت تنظیم ســطح اطالع رســانِی متناســب با شرایط 
حوضــه آبریز، بزرگی ســیالب  و فاصلــه زمانی تا وقوع 

سیالب.
نظام نامه  ســیالب وزارت نیرو به تنهایی مســائل مربوط به 
اطالع رسانی سیالب و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی 
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شدیدترین انتقال از یک دوره 
خشک )سالی( به یک دوره تر 
)سالی(، مربوط به دو سال آبی 

متوالی ۹۷-1۳۹۶ و ۹۸-
1۳۹۷ است که چنین تغییر 
چشمگیری در آمار ثبت شده 

سابقه تاریخی ندارد

را به طور کامل پوشش نمی دهد.
4- عملکرد سازمان های مســئول در زمینه مدیریت منابع 

آب و سدها در پاییز و زمستان 1397 و پس از آن:
فقدان برنامه های واکنش به شــرایط اضطراری )ERP( و 

ضعف آمادگی عملیاتی برای رویارویی با تهدید سیل.
و  هیدرولوژیکــی  و  هواشناســی  پیش بینی هــای   -5

پروتکل های هشدار متناسب با مخاطره بارش و سیل:
غیرقابل اســتفاده بودن پیش بینی های کوتاه مدت ســازمان 
هواشناسی برای بهره برداری ســدها و تصمیم گیران منابع 

آب.
مــوازی کاری )و یــا خــأل( در رابطه بــا پیش بینی های 
هواشناسی و پیش بینی سیالب.فقدان پروتکل های هشدار 
)متناسب با ســطح مخاطره بارش و سیل( در اطالعیه ها و 

اخطاریه های سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو.
اهمیــت پیش بینی هــای میان مــدت )ماهانه تــا فصلی( 
هواشناســی و هیدرولوژیکــی در مدیریــت دوره هــای 

خشکسالی / ترسالی.
6- عملکرد مخازن سدها:

ضرورت مدیریت مخازن بر اساس منحنی فرمان روزآمد.
تأثیر کلیدی دبی ایمن پایین دست بر عملکرد مخزن سدها 

در بازه پیش و حین سیل.
اهمیت تعمیر و نگهداری تجهیزات هیدرومکانیکال سد.

توجه بیشــتر به چگونگی بهره برداری از سدها در شرایط 
حّدی تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی و سیل.

ضرورت توجه به حجم ذخیره سیالب در مخازن سدها.
ضرورت رویکرد سیســتمی در بهره برداری سیالبی سامانه 

سدهای چند مخزنه.
ضرورت تصمیم گیری بر مبنــای به کارگیری دانش فنی و 

مدل های تخصصی.
ضرورت بهره برداری بهنگام و یکپارچه ســدهای موازی 

گتوند و دز.
لــزوم محدودیت در اعمال نظر مســئولین در هنگام بروز 
ســیل و تحمیل دستورات ســازمانی بدون در نظر گرفتن 
مســائل فنی و تخصصی در رابطه بــا بهره برداری بهینه از 

سدها.
ایجاد تصور ایمنی )کاذب( در پایاب سدها در جامعه.

7- نقش اقدامات غیرسازه ای کنترل سیالب:
ضرورت اجرای مطالعات پهنه بندی خطر ســیل به ویژه در 

محدوده های سیل گیر و آسیب پذیر.
فقدان سامانه های هشدار سیل شهری.

اهمیت بهینه سازی اقدامات کنترل و مدیریت سیل با توجه 
به تغییرات مکانی حوضه آبریز و اولویت بندی شــاخص 

سیل خیزی در سطح زیرحوضه ها.
اولویت بنــدی  و  بلندمــدت  و  کالن  رویکردهــای   -8
سیاست ها، برنامه ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب 

کشور و تأثیر آن بر مدیریت سیالب:
عدم توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه ریسک سیالب.

ابهام در شــرح وظایــف تخصصی چهارگانــه کارگروه 
تخصصــی امور ســیل و مخاطرات دریایــی، برق، آب و 

فاضالب و نحوه اعمال اختیارات این کارگروه.
کنــدی )و عماًل توقف( در پیاده ســازی شــرح وظایف 
کارگروه تخصصی امور ســیل و مخاطرات دریایی، برق، 

آب و فاضالب.
اهمیت جلب توجه مدیران به دســتورالعمل های استاندارد 

صنعــت آب و پیروی از »ظن معقــول« عالوه بر وظایف 
قانونی و ابالغی.

کاهش توجه به بحران های طبیعی ناشی از تجمیع »مدیریت 
بحران« و »پدافند غیرعامل«.

نبود امکان رشــد دانش بومی در مدیریت ســیل ناشی از 
گسســت رابطه منســجم میان بخش اجرایی )صنعت( و 

بخش علمی- پژوهشی.
لزوم بازنگری دوره ای نظامنامه ها و سایر ضوابط مدیریت 

سیالب.
9- تعامالت میان ســطوح ملی - محلی و ســازمان های 

مختلف درگیر در مدیریت سیالب:
عدم شــفافیت در آئین نامه های اجرایــی مربوط به تعیین 
فرماندهی سیل، رابطه بین وزارت کشور و وزارت نیرو و 

رابطه بین وزارت نیرو و سایر ارگان ها در مدیریت سیل.
جامــع و عملیاتی نبــودن نظامنامه در ســطح ملی و نبود 
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انعطاف در جزئیات )احکام ملی در مقابل شرایط محلی(.
10- تأثیرات سیالب بر منابع آب ایران:

باوجود آنکه ســیالب شــاید تنها بالی طبیعی اســت که 
تأثیرات مثبت وســیعی را در بخش منابع آب، کشاورزی، 
تولید برق آبی و محیط زیســت به همراه دارد، لیکن بهبود 
دائمی و پایدار در منابع آب سطحی و جبران کسری منابع 
زیرزمینــی را نمی توان به اتکای وقوع یک دوره ترســالی 

انتظار داشت.
شدیدترین انتقال از یک دوره خشک )سالی( به یک دوره 
تر )ســالی(، مربوط به دو ســال آبی متوالی 97-1396 و 
98-1397 اســت که چنین تغییر چشمگیری در آمار ثبت 

شده سابقه تاریخی ندارد.
ضرورت شناســایی و بازبینی نواقص و کمبودها در زمینه 
مدیریت منابع آب کشور در شرایط ترسالی و بروز سیالب 
و حداکثرســازی منافع حاصل از این شــرایط با توجه به 

تجارب ارزشمند حاصل از رویداد سیالب اخیر.
در مجموع بررســی ها نشــان می دهد کــه چارچوب ها و 
ضوابط مدیریت سیل در کشــور نسبت به آنچه امروز در 
بســیاری از کشورها متداول اســت، فاصله بسیاری دارد. 
عــالوه بر آن، همــان درک موجود که در اســنادی مانند 
نظامنامه سیالب و یا استانداردها و دستورالعمل ها انعکاس 
یافته، به دو دلیل در عمل نمود کامل نیافته است. نخست، 
این اسناد یکپارچگی و جامعیت ندارند. برای مثال نظامنامه 
ســیالب تنها در حیطه عملکرد وزارت نیرو تدوین شــده 
درحالی که مدیریت ســیل امری فرانهادی است. دوم، این 

اسناد به جزئیات اجرایی و عملیاتی تعبیر و تفسیر نشده اند 
و لذا در عمل مدیــران ناچار به اتخاذ تصمیم های موردی 
می گردند. تحت این شرایط، تدوین برنامه مدیریت ریسک 
 )ERP( ســیالب و نیز برنامه واکنش به شرایط اضطراری
در سطوح حوضه ای و محلی ضرورتی غیرقابل انکار است.

برای  کشور  آب  منابع  مدیریت  سطح  ارتقای   -1۳
چه  مستلزم  سیالب،  مقابل  در  تاب آوری  افزایش 

اصالحاتی است؟
افزایش تــاب آوری از ســه منظــر کالبدی-اکولوژیکی، 
اقتصادی و اجتماعی قابل بررســی اســت. منظر کالبدی-
اکولوژیکی ناظر بر مجموعه اقداماتی است که خطر سیل را 
از جامعه )مانند توسعه زیرساخت های آبی، تعریض بستر 
رودخانه، اقدامات آبخیزداری( و جامعه را از خطر ســیل 
)جانمایی درست سکونت گاه ها و ارتقا سیستم های هشدار 
سریع( دور نگاه دارد. منظر اقتصادی، تمرکز بر پایداری و 
تداوم توســعه اقتصادی منطقه در شرایط وقوع سیل دارد. 
در این خصوص، اتخاذ راهبردهای اقتصادی متناســب با 
شــرایط هیدرولوژیکی منطقه، منجر به توسعه فعالیت های 
اقتصادی ســازگار با سیل خواهد شــد. تاب آوری جامعه 
از نظر اجتماعی نیز به معنــی افزایش آمادگی اجتماعی و 
سازماندهی آن برای شــرایط پیش، حین و پس از بحران 
اســت. در بحث افزایش تاب آوری در مقابل سیالب، باید 
بــرای مؤلفه های در معرض ســیل، از کوچک ترین واحد 
که ســاختمان ها در محیط شهری باشند تا بزرگترین واحد 
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اتخاذ راهبردهای اقتصادی 
متناسب با شرایط 

هیدرولوژیکی منطقه، منجر 
به توسعه فعالیت های 

اقتصادی سازگار با سیل 
خواهد شد

)که زیرســاخت هایی همچون ســدها را در بر می گیرد(، 
مجموعه ای از راهکارها ارائه شود که لزومًا همه در حیطه 

اختیارات و خدمات معمول وزارت نیرو قرار نمی گیرند.
راهکارهایی که در ادامه می آید، به روش تحلیل شــکاف 
استخراج شده اند. ذکر این نکته ضروری است که راهکارها 
بــه تفکیک موضوعات مطرح شــده در عنوان ســواالت 
کارگروه تنظیم شده است. البته سواالتی که راهکار ویژه ای 

ندارند، در دسته بندی راهکارها قرار نمی گیرند.
1- مدیریت سیالب در مقایسه با دوره تاریخی:

جمــع  آوری مســتمر تجــارب کشــورهای مختلف در 
ســیالب های مشــابه در کنار تجارب و درس آموخته های 
افــراد متخصــص و مجرب و مردم محلــی در مواجهه با 
سیالب های تاریخی در قالب گزارش های تجربه نگاری و 

مدیریت دانش در کشور توصیه می شود.
2- اندازه گیری و محاسبات سیالب:

تجهیز، ارتقا و توســعه کیفی شــبکه برخط ایستگاه های 
هیدرومتــری ویژه پایش و هشــدار ســیالب بر اســاس 
فناوری های روزآمد دبی سنجی باید به طورجدی در دستور 
کار شــرکت مدیریت منابع آب ایــران قرار گیرد. طراحی 
شــبکه ویژه پایش متغیرهای ســیالب با تمرکز بر مناطق 
سیل خیز به عنوان مکمل شبکه موجود اندازه گیری / پایش 
هیدرولوژیکی می تواند اهداف پیش بینی و هشدار سیالب 

را تا حّدی برآورده سازد.
روش ها و ابزار ضروری برای به روزرسانی سریع منحنی های 
دبی اشل به ویژه در دوره رخداد و یا بالفاصله پس از سیل 
به کار گرفته شــوند. تدقیق آمار ســیالب در ایستگاه های 
هیدرومتری در این بازه زمانی برای تصمیم گیری و مدیریت 

سیل یک عامل کلیدی به حساب می آید.
تقویت ســازمانی و نیروی انسانی دفتر مطالعات پایه منابع 
آب و تبدیل آن به ســازمان / مرکــز آمار و اطالعات آب 
کشور با مسئولیت دیســپاچینگ ملی آب برای برداشت و 
پایش انواع ســری های زمانــی هیدرولوژیکی )در مقیاس 
زمانی زیرروزانه و روزانه( توصیه می شود. ایجاد دسترسی 
بهنگام برای نهادهای درگیر با مدیریت سیل در دستگاه های 
اجرایی و پژوهشــگران در زمان رخداد ســیل از ویژگی-

های عملکردی چنین مرکزی باید باشد.
تجهیز شبکه پایش منابع آب کشور به ایستگاه های خودکار 
برف ســنجی و به کارگیری تصاویر ماهواره ای متناسب در 

تعیین مؤلفه های چرخه هیدرولوژی توصیه می شود.
دانش شهروندی )CS: citizen science( در مدیریت 

سیل باید توسط سامانه های فناورانه به منظور ارتقای پایش 
مشخصات بارش و سیالب در زمان واقعی، ارزیابی مخاطره 
سیالب، بازسازی شرایط وقوع سیل های گذشته، اطالعات 
ضروری برای واســنجی برخط مدل های هیدرولوژیکی و 
هیدرولیکی و ارزیابی پهنه های دچار ســیل گرفتگی مورد 
توجه قرار گیــرد. کارگروه بررســی فناوری های موجود 
در حوزه دانش شــهروندی در مدیریت سوانح طبیعی )و 
بحران سیل( و بررسی نحوه استفاده از اطالعات شهروندان 
به عنوان داده های مکّمل در پایش و مدیریت ســیالب در 
کشــور را توصیه و بر لزوم توجه برنامه ریزان به این ابزار 

نوظهور و ارزان تأکید می نماید.
به کارگیری روش های متأثر از ناایســتایی سری های زمانی 
در تحلیل فراوانی سیل و اصالح و بازنگری استانداردهای 
صنعــت آب در رابطه با برآورد و انتخاب ســیل طراحی 

توصیه می شود.
تعریــف و اجرای برنامــه بازبینی ایمنــی هیدرولوژیکی 
سدهای کشور در مواجهه با سیل. در مورد دیگر سازه های 
آبی ضــرورت به کارگیری تحلیل ریســک ســیل باید به 

تفکیک انواع سازه مورد توجه قرارگیرد.
3- ســاختار اطالع رســانی ســیالب و نحوه تبدیل آن به 

اقدامات مدیریتی در نظامنامه سیالب وزرات نیرو:
تدوین دســتورالعمل ها و ضوابط مربوط به تعیین سطوح 
اطالع رســانِی متناســب با شــرایط حوضه  آبریز، بزرگی 

سیالب  و فاصله زمانی تا وقوع سیالب توصیه می شود.
تدوین نظامنامه سیالب درون ســازمانی توسط هر یک از 
نهادهای عضو کارگروه تخصصی امور ســیل و مخاطرات 
دریایــی، بــرق، آب و فاضــالب در مهلــت معین، رفع 
هم پوشــانی ها و پر کردن خألهــا، تجمیع و تلفیق آن ها و 

نهایتًا اخذ مصوبه از نهادهای باالدستی.
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4- عملکرد سازمان های مســئول در زمینه مدیریت منابع 
آب و سدها در پاییز و زمستان 1397 و پس از آن:

برنامه های واکنش به شرایط اضطراری برای تمامی سطوح 
)ســتادی تا عملیاتی( و اماکن و تأسیسات )مانند شهرها، 
ســدها، پل ها( و با لحاظ شــرایط تمامــی حاالت ممکن 
تدوین گردد. همچنین ایجاد آمادگی عملیاتی در رویارویی 
با بحران با کمک آموزش هــای تئوری و عملی )به همراه 
مانور( به مردم، نیروهای امدادی و مدیران توصیه می شود.
5- پیش بینی های هواشناسی و هیدرولوژیکی و پروتکل های 

هشدار متناسب با مخاطره بارش و سیل
اجرای تحقیق مســتقل برای مقایســه مدل های پیش بینی  
هواشناســی و هیدرولوژیکــی )ســیل( کوتاه مــدت در 
کشــورهای مختلف، ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن ها و 

شناسایی بهترین مدل )ها( برای کشور توصیه می گردد.
تدویــن چارچوب و جداول اســتاندارد در ســطح ملی 
برای هشــدار سیل توســط کارگروه تخصصی امور سیل 
و مخاطرات دریایی، بــرق، آب و فاضالب و برنامه ریزی 
برای پیاده سازی در سطح محلی بر اساس شرایط اقلیمی و 

جغرافیایی توصیه می گردد.
با توجــه به حساســیت و کاربرد وســیع پیش بینی ها در 
مرحله آمادگی، تحقیقات و ســرمایه گذاری گســترده در 
زمینــه مدل های پیش بینــی ماهانه-فصلی هواشناســی و 

هیدرولوژیکی توصیه می گردد.
6- عملکرد مخازن سدها:

ایجــاد اعتماد بــه مدیریت مخزن مبتنی بر به روزرســانی 

منحنی فرمــان بر مبنای تجارب گذشــته در همان ســد 
)درنتیجه کاهش فشار سیاسی در مدیریت مخزن( و اتخاذ 
تصمیــم در بهره برداری با توجه به حساســیت های محلی 

توصیه می شود.
دبی ایمن )بدون خســارت( در پایین دســت سدها ازجمله 
عوامل بسیار مؤثر بر عملکرد مخازن در شرایط سیالبی است. 
گلوگاه های رودخانه ای در پایین دســت سدها باید شناسایی 
شود و آبگذری مطمئن آن ها تعیین گردد. در این زمینه حفظ 

بستر و حریم نیازمند ظرفیت سازی قانونی است.
نحــوه عملکرد تجهیــزات هیدرومکانیکال ســد از جمله 
دریچه ها و شــیرها در شــرایط اضطراری ســیالب بسیار 
اهمیت دارد. الزم اســت با تعریف دستورالعمل های ویژه، 
دوره های بازدید، تعمیر و نگهداری آن ها مشخص شده و 

با دقت مراقبت گردد.
وقوع شرایط حّدی )خشکسالی و سیل( حاصل از نوسانات 
و تغییرات طبیعی در اقلیم اســت. تدوین دستورالعمل های 
بهره برداری ســدها در شرایط حّدی سیالبی و خشکسالی 

ضرورت دارد.
حجم ذخیره ســیالب با حجم کنترل سیالب تفاوت دارد. 
در مناطق ســیل خیز الزم است در ماه های سیالبی، حجمی 
به عنوان حجم ذخیره ســیالب منظور شده و اجازه افزایش 
تراز مخزن از تراز نرمال معمول داده نشــود. به این منظور 

تهیه دستورالعمل مشخص توصیه می شود.
در ســامانه های چند مخزنی، نحوه بهره بــرداری هر یک 
از ســدها تأثیر مســتقیم بــر عملکرد کل ســامانه ایجاد 
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تحقیق در موضوع سیل خیزی 
و اولویت بندی درون حوضه ها 

برای شناسایی کانون های 
سیل زا و تمرکز سیستم های 

پایش و انجام عملیات اجرایی 
متناسب ضروری است

می کند. درصورتی که ســدها متولیان بهره برداری مختلفی 
داشته باشند، الزم است دســت کم در شرایط بحرانی، کل 
سیســتم به صورت یکپارچه مدیریت و بهره برداری شود. 
اتخاذ رویکرد سیســتمی و یکپارچه بهره برداری سدها در 

راستای مدیریت بهینه سیالب توصیه می شود.
اولویت دادن به جنبه های فنی با تکیه بر خروجی مدل های 
منابع آب و رفع تضاد بین خروجی و مالحظات اجتماعی 
در قالب دســتورالعمل های مشــخص بــا در نظر گرفتن 
تمهیدات مناســب برای جلوگیری از اعمال نظر مسئولین 
غیرمتخصص در هنگام بروز ســیل در بهره برداری بهینه از 

سدها توصیه می شود.
تهیه منحنی فرمان بهره برداری هماهنگ از ســدهای گتوند 
و دز پیش از بروز سیالب های آتی با توجه به شرایط کّمی 
و کیفی و دبی ایمن پایین دست سدها، در بازه های مجزا و 

مشترک توصیه می شود.
ســدها و مخازن به جهت ذخیره و کنترل ســیالب عمومًا 
ایمنــی کاذبی در پایاب خود ایجاد می نمایند. در شــرایط 
بهره بــرداری عادی مخزن، به جهت ذخیره ســیالب های 
معمول در مخزن، رودخانه پایین دست تغییرات زیادی در 
دبی را تجربه نخواهد کرد. لذا با گذشت زمان، حریم امن 
رودخانه محدود تر شــده و ساخت وساز در بستر و حریم 
رودخانه صورت می گیرد و به دنبال وقوع یک سیل حّدی، 
میزان خســارت بیش از شــرایط عدم احداث سد خواهد 
بود. باید در خصوص تجاوز به بستر و حریم رودخانه در 
پایاب سدها که منتهی به کاهش دبی ایمن می شود اقدامات 

ضروری به اجرا در آید.
7- نقش اقدامات غیرسازه ای کنترل سیالب:

مطالعــات پهنه بندی ســیل باید با اولویــت حوضه های 
سیل خیز انجام گیرد.

تدوین اســتاندارد، اِلزام قانونی )و مهلت( و ارائه کمک فنی و 
مالی به شهرهای در معرض خطر سیل برای راه اندازی »سامانه 
هشدار سیل« توســط نهادهای محلی )شهرداری و نهادهای 

تخصصی( با کمک مشاورین ذیصالح توصیه می شود.
تحقیق در موضوع سیل خیزی و اولویت بندی درون حوضه ها 
برای شناسایی کانون های سیل زا و تمرکز سیستم های پایش 
و انجام عملیات اجرایی متناسب ضروری است. در همین 
راســتا تهیه اطلس ســیالب های تاریخی ایــران و اطلس 

سیل خیزی کشور توصیه می شود.
8- رویکردهای کالن و بلندمدت و اولویت بندی سیاست ها، 
برنامه ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب کشور و تأثیر 

آن بر مدیریت سیالب:
مدیریت ریسک سیل و مدیریت بحران سیل مکمل یکدیگر 
هستند. بخشی از مخاطره سیل با مدیریت ریسک )از دیدگاه 
آمادگی، پیشــگیری و بازسازی( و بخشی دیگر با مدیریت 
بحــران )در زمان مواجهه( کنترل می شــود. درنتیجه توجه 
کافی به مدیریت و چرخه ریسک سیل در ساختار سازمان 
مدیریت بحران کشــور و وزارت نیرو و فراهم آوردن باور 
و عزم برای اســتقرار رویکرد مدیریت ریســک در مقیاس 
حوضه و با نگاهی جامع و یکپارچه اکیداً توصیه می گردد.

تدوین روش ها، شــاخص ها و زمان بندی توسط کارگروه 
تخصصــی امور ســیل و مخاطرات دریایــی، برق، آب و 
فاضالب در قالب یک برنامه منســجم مدیریت ســیالب 
)معقول و پیاده شــدنی( و نظارت و مطالبه گری این نهاد از 

مسئولین استان ها و وزارت  خانه  ها توصیه می شود.

عالوه بر نظامنامه سیالب، باید دستورالعمل ها، استانداردها 
و راهنما های دیگری که در مورد ســیالب در کشــور نشر 
یافته اند، به عنوان مکمل نظامنامه سیالب توسط دفاتر ذیربط 
وزارت نیرو و سایر دستگاه های متولی مجری مورد ارزیابی 

و استفاده قرار گیرند.
تعیین ضوابط و دســتورالعمل های مناسب برای تبیین نقش 
مســتقل و اندرکنش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در 

امور مدیریت سیل توصیه می گردد.
ایجاد رابطه منســجم و مســتمر میان صنعت و دانشگاه با 
هدف توســعه دانش بومی و ارتقا توانمندی های کشور در 

حوزه مدیریت سیل توصیه می شود.
تخصیــص بودجــه کافی بــرای فعالیت های ســازه ای و 
غیرسازه ای پیشگیری و آمادگی پیش از سیل در چارچوب 

مدیریت ریسک توصیه می شود.
9- تعامــالت میان ســطوح ملی - محلی و ســازمان های 
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مختلف درگیر در مدیریت سیالب:
تعیین تکلیف شــفاف و قاطع قوانیــن و ضوابط مربوط به 
فرماندهی و مدیریت ســیل در هر 4 مرحله مورد اشاره در 
قانون جامع مدیریت بحران امری ضروری است. این اقدام 
نیازمند تعریف دقیق مرز مســئولیت ها با تأکید بر ضرورت 
کار گروهی اســت. همچنین تدویــن چارچوب و ضوابط 
مشــخص برای چگونگی مداخله سطوح مختلف مدیریتی 
)کشــوری، استانی، حوضه ای و شهرســتانی( در مدیریت 

سیل توصیه می گردد.
با تدوین دستورالعمل های نمونه )راهنما( مدیریت سیالب 
و تعیین مهلت، بایستی کارگروه های استانی تخصصی امور 
سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضالب ملزم شوند 
تا نسخه )های( محلی و حوضه ای را تهیه و برای تصویب 
به ســازمان بحران کشــور ارائه نمایند. کارگروه تخصصی 
امور ســیل و مخاطرات دریایی، بــرق، آب و فاضالب با 
پایش مســتمر، همــواره بهترین نمونه هــا را انتخاب و در 
معرض اســتفاده دیگران قرار می دهد تا راهنما و مشــوقی 

برای بهبود دستورالعمل ها و شیوه نامه ها باشد.
10- تأثیرات سیالب بر منابع آب ایران:

شناســایی آســیب ها در زمینه حفاظــت و بهره برداری از 
منابــع آب در شــرایط ترســالی و بروز ســیالب و تهیه 
دستورالعمل های حداکثرسازی منافع حاصل از این شرایط 

با توجه به تجارب رویداد سیالب اخیر توصیه می شود.
 

  کالم آخر؟
سیل حاصل اندرکنش مجموعه ای از عوامل هوا، خصوصیات 
حوضه آبریز و دخالت های انسانی است. بارندگی همواره 
مؤثرترین عامل بروز ســیل های رودخانــه ای و ناگهانی به 
حساب می آید. از میان عوامل انســانی تشدیدکننده سیل، 
تعــدادی بــر روی عوامــل اقلیمی و تعدادی بر شــرایط 
فیزیکی حوضه تأثیر می گذارند. از طرفی، شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی ایران به گونه ای اســت که هر ساله شاهد رخداد 
پدیده سیالب در برخی مناطق کشور هستیم. هرچند نوع و 
مشخصه های سیالب بسته به منطقه و اقلیم حاکم متفاوت 
اســت، لیکن در مجموع سطح وسیعی از کشور در معرض 
تکرار این پدیده قرار دارد. برخالف غالب سیل های بزرگ 
تاریخی کــه مناطق محدودی از کشــور را همزمان تحت 
تأثیر قرار داده بودند، سیالب آخر اسفند 1397 و فروردین 
1398 گســتردگی مکانی قابل توجهی در کشــور داشت. 
بررسی دقیق ابعاد ســیل اخیر در این کارگروه حکایت از 

رخداد ترسالی در ســال آبی 98-1397) بویژه پس از یک 
دوره نســبتًا طوالنی مدت خشکسالی( و بروز سیالب های 
استثنایی با دوره بازگشــت های باال در بیشتر مناطق کشور 
و به ویــژه در حوضه های قره ســو-گرگان و کرخه در یک 
دوره حدوداً یک ماهه دارد. در دوره مذکور، سدهای مناطق 
ســیل زده نیز با احجام عظیمی از ســیالب روبرو شدند که 
خوشــبختانه بهره برداری اغلب آنها با آمادگی نسبی همراه 
بود. معدودی از ســدها نیز به دلیل شرایط روانی ناشی از 
خشکسالی مستمر در ســال آبی 97-1396 و پیش از آن، 
فقدان پیش بینی های ماهانه-فصلی قابل اعتماد و پایین بودن 
نسبی احجام مخازن سدها در مواجهه با سیل غافلگیر شدند 
و نتوانستند در کنترل سیل موفق عمل نمایند. تجربه سیالب 
اخیر نشــان داد که باید به اقدامات غیر ســازه ای مدیریت 
ســیالب در کنار دیگر اقدامــات اهمیت بیش از پیش داده 

شــود. تســریع یا آغاز اقداماتی مانند پهنه بندی سیالب و 
تعیین حد بستر حریم، توسعه سامانه های پیش بینی و هشدار 
سیل محلی و منطقه  ای، اجرای بیمه سیالب، پادسیل سازی، 
به روز رســانی منحنی فرمان ســدها، برنامه های آمادگی و 
پاسخ اضطراری، آموزش و ظرفیت  سازی اجتماعی، توسعه 
نظام نامه ملی ســیالب و اعمال شــفافیت در آئین نامه های 

اجرایی فرماندهی سیل ضروری است.
در مجموع سیالب اخیر با وجود تلخی بسیار، کسب یکی 
از بزرگترین تجربه های مدیریتی / کارشناسی در آمادگی و 
مواجهه با یک سیل  استثنایی در سطح سازمان ها و نهادهای 
مســئول را رقم زد. هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها نیز 
توانست در مدت نسبتًا محدودی به آسیب شناسی و بازبینی 
چالش های تجربه شده اقدام و راهکارهای معطوف به تغییر 
بنیادی به سمت رویکرد مدیریت به هم پیوسته سیل را ارائه 

نماید. به امید آنکه برای جامعه و کشور مفید باشد.

برخالف غالب سیل های بزرگ 
تاریخی که مناطق محدودی از 
کشور را همزمان تحت تأثیر 
قرار داده بودند، سیالب آخر 

اسفند 1۳۹۷ و فروردین 1۳۹۸ 
گستردگی مکانی قابل توجهی در 

کشور داشت
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 الف: به عنوان اولین سوال، فلسفه و لزوم تشکیل این 
کارگروه ها به دستور رئیس جمهور و به طور مشخص 
ضرورت شکل گیری کارگروه آموزش و مدیریت منابع 

انسانی را توضیح دهید؟
به تشخیص ریاســت محترم هیئت، تشــکیل این کارگروه 
در دســتور کار قرار گرفت. در ادامه نیز و با فعال شــدن آن، 
ضرورت و ابعاد آن بیشتر برجسته شد. قطعاً مهم ترین دلیل آن 
نیز منابع انسانی است که باید در خدمت مدیریت سیالب قرار 
گیرد و کیفیت ایــن ظرفیت هم به آموزش و نحوه مدیریت 

آن ها بازمی گردد.

 ب: در کارگروه »آموزش و مدیریت منابع انسانی« از 
چه تخصص هایی بهره گرفته شد و به چه حوزه هایی 

بیشتر پرداخته شد؟
ایــن کارگروه ابتدا از چهار کمیتــه: 1( آموزش در مدیریت 
بحــران )تمرکز بر فعالیت های وزارت کشــور(، 2( آموزش 
در مدیریت ســیالب )تمرکز بر فعالیت هــای وزارت نیرو(، 
3( آموزش آکادمیک در مدیریت ســیالب و بحران )تمرکز 

بــر فعالیت های وزارت علوم، تحقیقــات و فن آوری( و 4( 
مدیریــت منابع انســانی در حوزه مدیریت بحران تشــکیل 
شــد. در ادامه نیز آموزش در تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
در مدیریت بحران )تمرکز بر فعالیت های وزارت آموزش و 
پرورش( به آن اضافه شد. متناسب با این حوزه ها، همکارانی 
با تخصص های مدیریت بحران، مهندسی عمران و آب، علوم 
اجتماعی، آموزش و ترویج، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی و 

مدیریت منابع انسانی دعوت به همکاری شدند.
 

 پ: به طور خالصه بفرمائید مهم ترین داده هایی که 
در جریان این پژوهش، از آن استفاده شد، چه بودند؟

کارگروه ابتدا، جلسات و مصاحبه های متنوعی را با مسئولین 
اســتانی و کشــوری ذی ربط برگزار نمود. مواردی از آن ها 

عبارتند از:
معاونت های سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولین ذی ربط 
در استانداری خوزستان، گلستان و لرستان، مدیریت بحران، 
پدافند غیر عامل و HSE شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
مدیریت مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب 

یکـیازمهمتریـنمأموریتهایمحولهبهدانشـگاهتهراندرسـالهایاخیـر،مأموریت
تشـکیلهیئـتویـژهگـزارشملیسـیالبهای۹۸-۹۷اسـتکـهپسازحـدودیک
سـالفعالیت،باارائهسـهگـزارشکالن،۱۵گـزارشکارگروههاوبیـشاز۷۰گزارش

موضوعـیبهکارخـودپایانداد.
بـاتوجـهبـهاهمیتشـکلگیریایـنهیئتوصبغـهملـیآن،روابطعمومیدانشـگاه
تهـرانازطریـقسلسـلهمصاحبههایـیبااعضـایهیئت،رؤسـاودبیـرانکارگروههای
مختلـفاینهیئـت،اقدامبـهبازخوانیگزارشهـایتخصصیاینهیئتنمودهاسـت.
بیسـتودومینمصاحبـهدراینپرونـده،گفتگویحانیهچمنی،دانشـجویکارشناسـی
ارشـدارتباطـات،بـادکترسـعیدمرید،رئیـسکارگروهآمـوزشومنابعانسـانیهیئت
ویژهگزارشملیسـیالبهااسـت.ایشـانهمچنیناسـتادتمامدانشـگاهتربیتمدرس
اسـتکـهدرایـنمصاحبهبـهتوصیـفاهمیتآمـوزشمنابعانسـانیبـرایمدیریت

حـوادثطبیعیپرداختهاسـت:

 رئیس کارگروه آموزش و منابع انسانی: 

ساختار سازمانی مناسب در شرایط بحران 
حداکثر ۳ الیه است

چالش های برون زا و درون زا در آموزش های رسمی دانشگاهی 
در حوزه مدیریت بحران وجود دارد
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و برق، حوزه ریاســت و معاونت انسانی، مالی و سازمان آب 
و برق خوزستان، مدیریت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 
صنعت آب و برق خوزستان و شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی و همچنین همکارانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه 
شهید چمران: گروه مدیریت سوانح، دانشکده محیط زیست، 
دانشــگاه تهران و گروه مدیریت بحران، دانشکده مدیریت و 
اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان و مؤسسه علمی کاربردی 

هالل ایران.
عالوه بر موارد فوق، سرفصل دروس مقاطع رسمی )ابتدایی، 
متوسطه و دانشــگاهی( در حوزه مدیریت بحران و سیالب، 
آمار تعداد دانشــجویان در مقاطع مختلف تحصیلی وضعیت 
فارغ التحصیالن آن ها تهیه شــد. برای دوره های غیر رســمی 
)دوره هــای کوتاه مدت دســتگاه های اجرایی( نیز اطالعات 
تاریخ برگزاری ها، تعداد و مخاطبین آن ها نیز جمع آوری شد.

عــالوه بر موارد فــوق، برای کمیته منابع انســانی وضعیت 
اســتخدامی، شــرایط احراز صالحیت آن ها برای پست های 
مرتبط با مدیرت ســیالب و بحران از دســتگاه های ذی ربط 

استعالم و تهیه شد.

 ج: یافته های پژوهش و بررسی های شما در خصوص 
سواالت رئیس جمهور که به شرح زیر است، چیست؟

ابتدا الزم می دانم که از همــکاری صمیمانه تمامی نهادها و 
دســتگاه های ذی ربط با این کارگروه تشکر و قدردانی نمایم. 
مواردی که در ادامــه می آید به منزله ندیدن تالش های آن ها 
نباید قلمداد شود. در عین حال، در جهت ارتقا عملکرد این 

تالش ها، موارد زیر قابل ذکر هستند.
دوم اینکه آموزش و منابع انســانی؛ بخشــی از فرایند چند 
بخشی، بین بخشی و پیچیده مدیریت بحران و سیالب است. 
لذا، مطالبی که در ادامه می آید، به معنای این نیست که کارکرد 
مؤثر آن ها می تواند به طور مستقل قابل حصول باشند و شاید 
مهم ترین پیام هیئت ویژه نیز همین باشد، یعنی نگاه و اقداماتی 

چند وجهی برای مدیریت سیل.
1 - آموزش مدیریت ریسک و شرایط اضطراری در سازمان 
مدیریت بحران کشــور و اســتانداری ها چگونه اســت؟ و 

چالش های آن چگونه دیده شد؟
فعالیت هــای مرتبط با حوزه »آمــوزش مدیریت بحران« در 
وزارت کشور و نهادهای تابعه مانند استانداری ها تحت نظر 
»ســازمان مدیریت بحران« صورت می گیرد. بدین شکل که 
آن دســته از فعالیت های آموزشی که به صورت مشترک برای 
کلیه مناطق کشــور کاربرد دارد، توسط »معاونت پیش بینی و 
پیشگیری« سازمان طراحی و اجرا می شود. اما، آموزش هایی 
که بنا به نیاز و شرایط خاص استان ها می باشد؛ توسط ادارات 
مدیریت بحران و ســازمان های مرتبط در هر استانداری ها به 

انجام می رسد.
سازمان مدیریت بحران طی سال های اخیر اقدامات متفاوتی 
در حــوزه آموزش هــای مدیریت بحران به انجام رســانده 
اســت. در این خصوص آموزش اعضای شورای هماهنگی 
استان ها و شهرستان ها در قالب طرح غدیر؛ آموزش نیروهای 
مسلح، آموزش فرمانداران با عنوان »نقش فرماندار در مراحل 
چهارگانه مدیریت بحران«، همکاری با سازمان های بین المللی، 
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عدم وجود رویکرد »مدیریت جامع 
بحران« با تاکید بر مدیریت ریسک 

و تاب آوری یکی از مهم ترین 
چالش های نظری و عملیاتی در 

مدیریت بحران در کشور می باشد 
که جایگاه آموزش را نیز تحت تأثیر 

قرار داده است

مانند UNDP و برگزاری مانورهای آموزشی بخشی از این 
تالش ها بوده است.

عــالوه بر موارد فوق، پیگیری برای تدوین »ســند راهبردی 
آمــوزش بحــران« در اســتان های مختلف با هــدف ارائه 
آموزش های الزم برای اقشار مختلف مردم، در زمینه مدیریت 
بحران و ســیل از دیگر موارد قابل ذکر هستند. همان طور که 
اشــاره شــد، بخش دیگری از فعالیت های آموزشی سازمان 
مدیریت بحران کشــور در اســتان ها و در دو سطح، شامل: 
دوره های آموزشــی برای اداره مدیریــت بحران و همچنین 
دستگاه های اجرایی مرتبط با مدیریت سوانح برگزار می گردد. 
تعداد و مدت دوره های برگزارشــده هرساله بنا به شرایط و 

امکانات موجود متفاوت است.
متناســب با اطالعات دریافتی از ســازمان مدیریت بحران، 
حدود 80 دوره از آن ها با تعدادی از دوره هایی که در ســطح 
بین المللی برگزار شده بودند، به لحاظ محتوایی مورد مقایسه 
قرار گرفتند. نتایج نشــان داد که دوره های سازمان مدیریت 
بحران نسبتاً محورهای دوره های بین المللی را پوشش داده اند. 
اما، تفاوت عمده عدم وجود دوره هایی بود که در ســطحی 
کالن و بخصوص در رده مدیریتی، محورها را به طور جامع 
با هم ببیند و ارتباط آن ها را تبیین نمایند. همچنین از مجموع 
حدود 80 دوره آموزشی فوق نیز تنها یک دوره به طور مستقیم 
با عنوان »مدیریت بحران سیل« ارائه شده بود و 7 دوره نیز به 

طور غیرمستقیم مرتبط با سیل بودند.
اما، مهم ترین چالش های آموزش در حوزه مدیریت بحران را 

می توان اینگونه بازگو کرد:
عــدم وجود رویکــرد »مدیریت جامع بحران« بــا تاکید بر 
مدیریت ریســک و تاب آوری یکی از مهم ترین چالش های 
نظــری و عملیاتی در مدیریت بحران در کشــور می باشــد 
کــه جایگاه آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. بنا به 
اجماعی که در مصاحبه ها و نظرات خبرگان وجود داشــت؛ 
رویکرد فعلی کشــور در برخورد با مخاطرات طبیعی به طور 
عام و ســیل به طور خاص، به گونه ای است که پس از وقوع 
بحران ها توجهات به ســمت آن ها جلب می شود و با توجه 
به فواصل رخداد سوانح طبیعی، متأسفانه پس از مدتی نیز از 
اولویت ها خارج می شود. این واقعیت آموزش ها را نیز تحت 

تأثیر قرار می دهد.
عدم انسجام کافی در فعالیت های آموزشی در سازمان مدیریت 
بحران و دستگاه های اجرایی مربوط: بدین معنا که با توجه به 
ماهیت این مدیریت که بشدت چند سطحی )محلی، استانی، 
ملی، و بین المللی( و بین بخشی )درگیری دستگاه های اجرایی 

مختلف( است، انسجام آموزشی نیز الزم به توجه می باشد.
در شرایط فعلی، عمده تمرکز آموزش ها بر »یادگیری فردی« 
می باشد، در حالی که غایت کارکرد آموزش ها، باید »یادگیری 
ســازمانی« را محقق سازد. فرایندی برای ارزیابی کارکرد این 

دوره ها بر رفتار سازمانی مشاهده نشد.
عدم تخصیص و توزیع مناسب بودجه های مرتبط با مدیریت 
بحران به گونه ای که ضمانــت اجرایی برای تدوین و انجام 
برنامه های کوتاه  مدت و بلندمدت آموزشــی را با دشــواری 
مواجه و توان بهتر شــدن کیفیت دوره های آموزشی را سلب 

می نماید.

۲-راهکارهــایارتقاکارکردآموزشدرمدیریتبحران
کدامند؟

در پاسخ به این سوال و طبق بررسی هایی که صورت گرفت، 

شاید تدوین »برنامه جامع آموزش مدیریت بحران« از مهم ترین 
راهکارها باشد. چنین برنامه ای می تواند نقش مؤثری در: 1( 
یکپارچگی در نیازسنجی، طراحی و برنامه ریزی، اجرای برنامه 
و ارزیابی و ســنجش اثربخشی دوره ها، 2( بسترسازی برای 
هم افزایی دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران با برگزاری 
و حضور در دوره های مشترک، 3( ارزیابی نواقص موجود در 
ظرفیت های علمی )ازجمله دانشگاه ها( و عملیاتی کشور 4( 
اســتفاده مؤثر از ظرفیت های بین  المللی و بازدیدهای الزم از 
اقدامات صورت گرفته، 5( لحاظ نوع مخاطرات و سوانح در 
دوره های آموزشی، 6( پرهیز از ارائه آموزش های جزیره ای، 
7( همسانی محتوای آموزش ها با شرایط اقلیمی مناطق کشور، 
8( تلفیق هدف منــد مباحث نظری و عملــی در دوره های 
آموزشــی، 9( نحوه گزینش آموزشــگران، 10( مقیاس بندی 
دوره ها از سطح ملی تا روستایی و 11( توجه به آموزش های 

بعد از بحران باشد.
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تاکید بعدی نیــز ارتقا جایگاه آمــوزش مدیریت بحران در 
دســتگاه های اجرایی باید نهایتاً منجر به »آموزش سازمانی« 
گردد. برای تحقق آن الزم اســت که توجه شود؛ برنامه ریزی 
آموزشی متناسب با شرح شــغل کارکنان، با تفکیک نیروی 
انسانی که پست ســازمانی آن ها مستقیماً به مدیریت بحران 
ارتباط دارد )پست-محور( و آن هایی که بخشی از شرح شغلی 
آن ها به این مدیریت مربوط است )نقش-محور( تعریف شود. 
همچنین، پیوند الزم بین آموزش ها و فرایندهای تعریف شده 

در مدیریت بحران تبیین شود.
همچنین، طی بازدیدهای صورت گرفته شده، مالحظه شد که 
مدیرانی با تجربیات قابل توجه جابجا شده اند که هیچ بستری 
برای مستندسازی و رسوب تجربیات آن ها در مدیریت سوانح 
قبلی تعریف نشده است. این بســتر باید فراهم شود و حتی 
می توانند، خود بخشی از محورهای دوره های آموزشی قرار 
گیرند. این موارد بــرای آموزش های بدو خدمت کارکنان و 
مدیرانی که مستقیم و غیرمستقیم درگیر فرایند مدیریت بحران 

هستند، بسیار قابل تاکید می باشد.

۳-آموزشدرمدیریتبحرانوســیالبدرمجموعه
وزارتنیروچگونهاست؟وچالشهایآنچگونهدیده

شد؟
شــرکت های تابعه وزارت نیرو هر ساله بر مبنای نیازسنجی 
از واحدهای مختلف، تقویم آموزشی خود را که در تطابق با 
سیاست های وزارت نیروست، تدوین می کنند. حدود 1500 
دوره آموزشی در استان هایی که طی سیالب های اخیر بیشتر 

متأثر بوده اند؛ یعنی: خوزســتان، لرستان و گرگان، تنها برای 
سال های 1395 تا 1398 برگزار شده است. البته، بخش عمده 
آنها مربوط به ســازمان آب و برق خوزســتان بود. در همین 
راســتا، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شــرکت 
مدیریت منابع آب و به دنبال آن دفاتر مشابه در شرکت های 
آب منطقه ای، آموزش های مرتبط با مدیریت بحران را دنبال 

می کنند.
همچنین بنا به وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو؛ آموزش کالسیک 
و پودمانی سیالب نیز مورد توجه بخش های مختلف سازمانی 
آن بوده است. مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت 
آب و برق از جمله این بخش ها اســت که با برخورداری از 
امکانات شــش مجتمع بزرگ عالی آموزشی و پژوهشی در 
حوزه آموزش فعال می باشــد. در سال 1397 نیز 15 دوره در 
حوزه سیالب برگزار نموده که تمرکز بیشتر آن بر »مهندسی 

رودخانه« بوده است.
علی رغــم تمرکز آموزش هــای وزارت نیرو بر »مهندســی 
رودخانه«، در ســیالب اخیر بیشترین خســارات مربوط به 
تجاوزات به بستر و حریم رودخانه ها بوده که مستقیم و غیر 
مستقیم متأثر از سیاســت ها و اقدامات دستگاه های دولتی و 
نهادهای عمومی بوده است. بنا به گزارش »کارگروه مهندسی 
رودخانه و سازه های هیدرولیکی« این هیئت نیز سطح آموزش 
و آشنایی دستگاه ها مؤثر غیر وزارت نیرو )مانند: راه، مسکن، 
شهرداری، فرمانداری، …(، با مفاهیم پایه ای مرتبط با سیالب 
کافی نمی باشــد که متعاقباً نادیده گرفتن قوانین و معیارهای 
طراحی را بدنبال داشته است. لذا، باید، مخاطبین این دوره ها 
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فراتر از وزارت نیرو باشد.
عالوه براین موارد، بعد از تصویب »نظام  نامه سیالب« دوره های 
خاصی به منظور آموزش آن برگزار گردید. از تجربیات بسیار 
موفق آن راه اندازی سامانه پیش بینی مؤسسه تحقیقات آب و 
آموزش هایی اســت که در این خصوص به شرکت های آب 

منطقه ای ارائه شد.

۴-راهکارارتقاآموزشدرمدیریتبحرانوسیالبدر
مجموعهوزارتنیروچگونهاست؟

راهکارها را در دو بخش می توان تفکیک نمود. موارد عمومی 
در حوزه آموزش و موارد خاص آن برای سیالب.

کارگــروه ما فرایند آموزش کارکنان را در 4 مرحله شــامل: 
1( نیازسنجی آموزشــی، 2( طراحی و برنامه ریزی آموزشی، 
3( اجرای برنامه آموزشــی و 4( ارزیابی و سنجش اثربخشی 
دوره ها مورد بررســی قرار داد. براین اساس، برای نیازسنجی 
مشاهده شد که آموزش در وزارت نیرو به دو شیوه »پایین به 
باال« و »باال به پایین« انجام می گردد. درشــرایط حاضر، شیوه 
اول )درخواست از واحدهای میانی و پائین تر( شکل غالب را 
دارد. اما، شیوه دوم که متأثر از یک برنامه راهبردی باالدستی 
است )مانند آموزش نظام نامه ســیالب(، می تواند اثرگذاری 
سازمانی بیشتری را داشته باشد و لذا توصیه یشتری روی آن 

شده است.
در فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشــی و همچنین اجرای 
برنامه آموزشــی: 1( هدِف »ارتقا شایســتگی افــراد« باید با 
»شایستگی سازمانی« تکمیل یابد. بدین منظور توصیه شد که 
آموزش دهنده و آموزش گیرنده هردو نسبت به این هدف و 
انتظارات از دوره در راستای شایستگی سازمانی توجیه شده 
باشند، 2( هم اکنون دانشــگاه ها بیشتر نقش »آموزش دهنده« 
را دارند. ورود دانشــگاه ها به کلیه مراحل طراحی دوره های 
آموزشی قابل توصیه می باشد. البته بخش عملیاتی دوره های 
آموزشی نیاز به تقویت دارد. لذا، بهتر است آموزش هابه طور 
مشترک توسط اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره به انجام 
برسند و 3( اســتفاده از فن آوری های نوین در آموزش بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد و شــکل فعلی جذابیت کافی 

را ندارد.
ارزیابی و ســنجش اثربخشی نیز در 4 مرحله شامل: واکنش، 
یادگیری )مهارت(، رفتار و نتایج صورت گرفت. بررســی ها 
نشان می دهند که در حال حاضر ارزیابی برنامه های آموزشی 
بیشتر در ســطح »واکنش« می باشد و کمتر به سطوح باالیی 
)مانند مهارات و نتایج( می رسند. مواردی دیگری را که می توان 

اضافه نمود؛ مانند تجربیات مثبتی که از تعامالت بین المللی در 
حوزه آموزش کارکنان و بخصوص مدیران احصاء شده که در 
سال های اخیر کمتر بوده است. این مهم بخصوص در سطح 

مدیران بسیار قابل توصیه می باشد.
این هم اکیداً توصیه شــد که دوره های آموزشــی هرچند بر 
ارتقا شــغلی اثرگذارند، ولی توصیه می گردد سازوکارهایی 
تنظیم شوند تا ارزشیابی بخشــی از آموزش های راهبردی و 
حساس )مانند مدیریت سیالب( به صدور گواهی نامه هایی 
منجر گردد. ســپس، اعتبار این گواهی نامه ها هرســاله طی 
آزمون هایی مجدداً تمدید شوند. لذا، نیاز به راه کارهایی برای 
حفظ یافته های این دوره ها می باشــد. در غیر این صورت با 
توجه به فاصله زمانی رخداد وقایع، از ذهن افراد و سازمان ها 
پاک خواهد شد. به اعتراف برخی از همکاران سازمان آب و 
برق خوزســتان، مدیریت سیالب رودخانه دز در سال 1395 

و حفظ تجربه آن در ســازمان )بدلیل فاصله زمان کوتاه آن تا 
1397(، نقش مهمی در آمادگی سازمانی آن ها داشت.

مجدداً نیز تاکید می شــود که وزارت نیرو الزم است تا دایره 
مخاطبین خود را از گسترده تر سازمان خود ببیند و وزارتخانه 
و نهادهای دیگِر مؤثر بر مدیریت سیل )عمومی و دولتی( را 

نیز مد نظر قرار دهد.

۵-چالشهــاوتوصیههابرایتبدیلآموزشبهمهارت
فردیوســازمانیدرســازمانمدیریتبحرانکشور،

استانداریهاووزارتنیروچگونهاست؟
بله آموزش باید نهایتاً به مهارت تبدیل شود. به عبارتی کامل تر، 
آن را فرایند تبدیل »دانش« به »مهارت« و ســپس مهارت به 
»توانایی« یا KSA یاد می کنند. واقعیت این است که پدیده ای 
که ما با آن طرف هستیم، یک واقعه جدی است که چندسال 
یک بار اتفاق می افتد. در پاسخ به سواالت قبلی شما هم مورد 

بیشترین خسارات مربوط به 
تجاوزات به بستر و حریم 

رودخانه ها بوده که مستقیم و 
غیر مستقیم متأثر از سیاست ها 
و اقدامات دستگاه های دولتی و 

نهادهای عمومی بوده است
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اشــاره قرار گرفت. در این راستا یکی از مواردی که توصیه 
می شود، برگزاری »مانور« است.

بر اســاس بررســی های صورت گرفته، هم اکنون مانورهای 
عملیاتی و دورمیزی، در قالب برنامه های آموزشــی طراحی 
و اجرا می گردند. این موضوع در نظام نامه ســیالب نیز مورد 
تاکید قرار گرفته است. بر اساس گزارش هایی هم که دریافت 
شــد، مانورهایی از این قبیل در سال 1397 اجرا شد. بررسی 
آنها نشــان می دهد که معموالً در سطح وزارت نیرو بوده اند 
که نمی تواند بستر الزم را برای هماهنگی های بین دستگاهی 
محقق نماید. همچنین بر اساس مصاحبه های به عمل آمده به 
نظر نمی رسد که فرایندی نهادینه و جدی برای برگزاری مؤثر 

مانورها تعریف و تبیین شده باشد.
در ســطح وزارت کشــور مانورهــا متوجه زلزلــه بوده که 
خوشبختانه سال هاست در مدارس انجام می شود، ضمن آن که 
ظرفیت هایی نظیر آشنایی با برخی از جنبه های مدیریت بحران 
را توانسته اند، توسعه دهند. اما مواجهه صحیح با سیالب نیز 
باید مورد توجه قرار گیرد. مســلماً بخشــی از رفتارهایی که 
بدلیل عدم آگاهی در برخورد با سیالب رخ داد، مانند: حرکت 
در مســیرهایی که آب در جریان بــود )بخصوص جاده های 
روستایی(، پناه گرفتن در خودورها، نزدیک شدن به سازه هایی 
که با سیالب مواجه بودند و… مواردی است که از طریق این 
مانورها قابل انتقال به دانش آموزان و متعاقباً خانواده های آن ها 

هستند.
عالوه بر این موارد، کارگروه پیشنهاد گواهی نامه جدیدی را 
برای سازمان ها داد، مانند ISO. این گواهی نامه به طور سالیانه 

تمدید می شود. بسیاری از سازمان ها هم اکنون به طور سالیانه 
ISOهای خاصی را تمدید می کنند، لذا، این پیشــنهاد برای 
حوزه های دیگر مسبوق به سابقه می باشد که می تواند مدیریت 

شرایط اضطراری را هم شامل شوند.
در این باره نیز کارگروه با یکی از خطوط هوایی کشور تماس 
گرفــت تا نحوه آمادگی کادر پــرواز را برای اتفاقات خاص 
بررســی کند و آن ها اشــاره به برنامه های سالیانه در این باره 
داشتند که می تواند برای چنین بحث مهمی، رویکردهای آن ها 

نیز مورد توجه قرار گیرد.

۶-تجربیاتســیلاخیروتقاضایآموزشیبخشاجرا
چگونهاست؟

سوال بسیار خوبی است، چون این سوال نیز عیناً در جلسات 
با دست اندرکاران این سیل مطرح شد. نکته جالب هم این بود 
که تقریباً در هیچ موردی پاسخ ها معطوف به مباحث مهندسی 
نبود و تاکید بر فرآیندهای بین بخشی و غیرمهندسی داشتند. 

این تجربیات را می توان اینگونه دسته بندی کرد:
اصول فرماندهی مدیریت ســیالب: بررسی نحوه تصمیمات 
بزرگی که در حین ســیل ســال جاری اتخاذ شــد )مانند: 
نمونه افزایش تراز ســد کرخه و سرعت این افزایش، نحوه 
تخریب های عمدی برخی از راه ها(، هرچند که تا حد زیادی 
بحثی ســاختاری می باشــد، ولی مقدماتی دارد که آموزش 

مهم ترین آن است.
جایگاه قانونی دســتگاه های اجرایی در مدیریت سیالب: از 
مــوارد مورد تاکید برای تدوین برنامه های آموزشــی جدید، 
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جایگاه دســتگاه های اجرایی در مدیریت بود. این دوره برای 
دو سطح مدیران و کارشناسان الزم به توجه می باشد، ضمن 
اینکه می تواند متناسب با موضوع مخاطره، دوره های متفاوتی 

را شامل گردد.
مالحظــات فنی و اجتماعی در فرمان تخلیه مناطق جمعیتی: 
از چالشــی ترین تصمیماتی که در حین این سیل باید اتخاذ 
می شد، »دســتور تخلیه مناطق مسکونی« و متعاقباً شناسایی 
مناطق امن و راه های تخلیه بود. طی این سیالب، این سوال را 
دست اندکاران به کّرات با آن مواجه شدند. در بررسی های این 
کارگــروه نیز از پرداختن به چنین موضوعی در پژوهش های 
دانشــگاهی نیز سابقه ای مالحظه نشــد و تنها مواردی برای 

تبعات اقتصادی تخلیه آن مشاهده گردید.
مالحظات روانی و اجتماعی پس از بحران: تمرکز دوره های 
آموزشی مدیریت بحران عمدتاً به قبل و حین بحران پرداخته 
اســت. دوره های بعد از بحران، بخصوص از بُعد مؤلفه های 
اجتماعی و روانی کمتر وجود دارد )مانند: مالحظات رفتارهای 
قبایل در اســکان های موقت، نحــوه تعامل با ناهنجاری ها و 

تسلط بر خود(
جنبه های اجتماعی مدیریت ســیالب: در حین مدیریت این 
ســیالب، دســتگاه های مختلف اجرایی برای انجام وظایف 
حاکمیتی به طور مســتمر در تعامل با مــردم بودند که بنا به 
اقــرار خود، از دانش کافی برخوردار نبودند، به همین ترتیب 
استفاده از ظرفیت هایی مانند »سازمان های مردم نهاد« و دیگر 

ظرفیت های اجتماعی باید در دستور کار قرار بگیرد.
مدیریت رسانه ها علی الخصوص شبکه های اجتماعی مجازی 
در دوران بحران: طی مصاحبه های انجام شده، گزارش شد که 
فشــار بسیار سنگینی از سوی شبکه های اجتماعی بر مدیران 
این بحران بوده است که نمونه آن پخش »شایعه ترک برداشتن 
ســد کرخه« بود. مدیریت رســانه و کار با آن و متقاباًل نقش 
رسانه ها در بحران دو مبحث مورد تاکید هستند. بدین معنا که 
مدیران دستگاه های اجرایی نیاز به آموزش هایی خاص برای 
تعامل با رسانه داشته باشند و به همین ترتیب، دوره هایی برای 
رسانه ها و نحوه پوشش اخبار بحران و کمک به مدیریت آن 

را فراگیرند.
تصمیم گیری در شــرایط عدم قطعیــت: از مهم ترین منابع 
عدم قطعیت در مدیریت ســیل، عدم قطعیت پیش بینی های 
هواشناســی می باشد. تصمیم گیری در این شرایط به ویژه در 
ســطح مدیران اصولی دارد که الزم است در آموزش ها مورد 

توجه قرار گیرد.
آشــنایی با مدل های پیش بینــی و پایگاه های جهانی اقلیمی: 

این دوره مورد تاکید دســت اندرکاران پیش بینی هوا در حین 
سیالب های اخیر بوده است. بخصوص ظرفیت های مناسبی 
کــه هم اکنون هم در داخل و هم در خارج از کشــور در این 
راستا بوجود آمده اســت، برای دستگاه های مختلف الزم به 

آموزش هستند.
تغییراقلیــم و مخاطرات طبیعی: نظر بــه اینکه از علل اصلی 
ســیالب اخیر »تغییراقلیم« بوده است؛ الزم می باشد، آموزش 
ابعاد مختلف این پدیده و جاری ســازی آن در برنامه ریزی 

سازمانی، بخصوص در سطح مدیران مورد توجه قرار گیرد.
اصول آموزش تعامل مردم با رودخانه ها: برگزاری دوره های 
خاص برای آموزش دســتگاه های اجرایی در نحوه آموزش 
رفتار صحیح مردم با رودخانه )بخصوص برای ساکنین مجاور 
آن(، آگاهی نســبت به خطرات ناشی از تصرف غیرمجاز در 
بســتر و حریم رودخانه، و اثربخشــی آموزش بر ایجاد باور 

ساکنین مجاور رودخانه ها بر سازگاری و تاب آوری در برابر 
سیالب مهم بسیار است. اهمیت این آموزش در تفاوت رفتار 
مردم با ســیل در استان های گلســتان با لرستان و ایالم کاماًل 

محسوس بود.
این موارد هرچند بر اســاس تجربیات این سیل مطرح شد، 
ولی می تواند به طور کالن تر برای سایر سوانح نیز مورد توجه 

باشند.

 ۷-چالشهادرآموزشهایرسمیابتدایی،متوسطهدر
حوزهمدیریتبحرانوسیالبوراهکارهایارتقاچگونه

پیشنهادشد؟
این بخش در حین فعالیت کارگروه به وظایف آن افزوده شد 
و واقعاً اهمیت داشت، از این رو که یکی از مهم ترین اقدامات 
در ارتقا تاب آوری جوامع در مقابل ســوانح، توانمندســازی 
کودکان و نوجوانان اســت که عمدتاً در نقش »دانش  آموز«، 

دستگاه های مختلف اجرایی برای 
انجام وظایف حاکمیتی به طور مستمر 
در تعامل با مردم بودند که بنا به اقرار 
خود، از دانش کافی برخوردار نبودند 

استفاده از ظرفیت هایی مانند 
»سازمان های مردم نهاد« و دیگر 

ظرفیت های اجتماعی باید در دستور کار 
قرار بگیرد

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
259تابستان 1400



ظاهر می شوند. آن ها هم می توانند آموزش ببینند هم می توانند 
یافته های خود را به خانواده های خود منتقل کنند. همجنین، در 
مواقــع بحرانی خود را حفظ کنند و یا حتی به دیگران کمک 

کنند.
نتایج بررسی های این گزارش نشــان داد، چه در سطح ملی 
و چه در اســتانی به آموزش ها در سطح پایه کمتر توجه شده 
و این مهم با چالش هایی مواجه می باشــد که مهم ترین آن ها 
عبارتند از )کلیه موارد برای مدیریت ســیالب نیز قابل تاکید 

هستند(:
کمبود جدی محتوای علمی مناسب و قابل فهم برای مخاطب 

دانش  آموزان در دو سطح کودک و نوجوان،
عدم انسجام کافی در مباحث و آموزش های مربوط به مدیریت 

بحران و سوانح طبیعی در کتب درسی،
عدم عرضه محتواهای جانبی متناسب با قشر هدف کودک و 

نوجوان )نظیر داستان، بازی و …(،
عــدم توانمندی کافی معلمــان در تدریس مباحث مرتبط با 

آمادگی برای مواجهه صحیح با سوانح طبیعی،
عدم اســتفاده از بســترهایی نظیر صفحــات مجازی و وب 

سایت های حوزه کودکان و نوجوانان در امر آموزش،
کمبود جــدی در ارائه مطالب در خصوص ابعاد مهارتی )در 

مقابل ابعاد دانشی و نگرشی(
عــدم توجه و جدی گرفتن موضــوع آموزش های مرتبط با 
ســوانح طبیعی )حتی بعد از وقوع سیالب های ابتدایی سال 
1398 که در برنامه های بازسازی در استان های آسیب  دیده از 

سیالب که تقریباً یکسره، سازه محور تعریف شدند(.

برای ارتقا وضعیت در این حوزه راهکارها و اولویت های زیر، 
پیشنهاد گردید:

برنامه ریزی منسجم برای عرضه مطالب در کتب درسی )تدوین 
برنامه ملی آموزش های مرتبط با سوانح طبیعی همراه با در نظر 
گرفتن قله هایی بــرای جمع  بندی نظیر بهره گیری از ظرفیت 

کتاب نونگاشت انسان و محیط زیست در پایه یازدهم(،
مشخص نمودن عمق و اهمیت موضوع آموزش های پایه برای 
برنامه  ریزان، سیاست گذاران، مجریان و عموم )در حال حاضر، 
نگاه بسیاری از سیاست گذاران آن است که مسئله تاب  آوری 
عمدتاً از طریق راهکارهای سازه  محور قابل حصول است و 
ناگفته پیداست که این نگاه، باعث می شود که مسئله آموزش، 

به عنوان یک اولویت مطرح نشود(،
بسترسازی برای تولید محتوای علمی مناسب توسط موسسه ها 
و دســتگاه های مرتبط )داستان، پویانمایی، بازی(؛ شایان ذکر 
است که کمبود و نبود محتواهای آموزشی، یکی از زمینه هایی 
می باشــد که می تواند به گســترش شــایعات و گمانه های 
غیرعلمی نظیر منشاء های خیالی برای بارش ها )مانند ابردزدی 
یا هدایت ابرها( و یا حتی باورهای ناصحیح برای مواجهه در 

شرایط بحران منجر شود،
اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی و وب سایت ها برای 

عرضه مطالب آموزشی،
توانمندسازی و ظرفیت  سازی در میان معلمان از طریق تبادل 
تفاهم نامه با دانشــگاه فرهنگیان، در دو مســیر آموزش های 
ضمن خدمت و یا قرارگیری در چارت درســی دانشجویان 
این دانشگاه )هم از جنبه ارتقا آگاهی نسبت به ماهیت موضوع 

مجله مدت، ویژه نامه سیالب 
تابستان 1400 260



و هم افزایش مهارت در مواجهه با موضوع(،
اجرای مانور )مانند مانور سیالب( بر اساس الگوی منطقه ای 
)مانند ویژگی های سیل( در مناطق و استان ها )این بخش البته 

مستعد اقدامات تمرینی و نمایشی نیز می باشد(،
تدوین EOP )برنامه اقدام برای شرایط اضطرار( و تمرین آن 

در مدارس،
استفاده از ظرفیت اردوهای دانش  آموزی در آموزش مباحث 

مرتبط با مدیریت بحران،
اســتفاده از بســتر طرح های آموزشــی فوق برنامه با دیگر 
دســتگاه های اجرایی ذی ربط همچون طــرح داناب و طرح 
گسترش ســواد آبی که در دستور کار شرکت مادرتخصصی 

مدیریت منابع آب است،
طراحی جشــنواره هایی که با انگیزش مناســب نظیر جوایز 

ساالنه، فرهنگ سازی مدیریت بحران را توسعه دهد،
عالوه بر موارد فوق، ایجاد ســازوکاری ملی و نظام  مند برای 
ارزیابی و دریافت بازخورد از روش های در نظر گرفته شــده 

کاماًل ضروری می باشد.

۸-چالشهایآموزشهایرســمیدانشگاهیدرحوزه
مدیریتبحرانوســیالبوراهکارهــایارتقاچگونه

پیشنهادشد؟
در حــوزه مدیریت بحران و مدیریت ســیالب در آموزش 
عالــی، الزم به ذکر اســت که در حال حاضــر حدود 120 
رشــته در مقاطع مختلف آموزش عالی کشور برای مباحث 
مرتبط با مدیریت بحران تدوین و فعال هستند. دروس بسیار 
متنوعی هم در این حوزه تعریف شــده که مقایســه آن ها با 
عناوین دروس مشابه با بیش از 30 دانشگاه و مؤسسه معتبر 
جهانی؛ پوشــش قابل قبول 70 درصدی را نشان داد. لذا به 
نظر نمی رسد، ضرورت چندانی برای ایجاد رشته های جدید 
باشــد. با این وجود بنا به مصاحبه هایــی که با برخی اعضا 
هیئت علمی دانشــگاه هایی که این رشــته ها را دارا بودند و 
جمع  بندی کارگروه؛ آمــوزش عالی به طور کالن و وزارت 
علوم، تحقیقات و فــن آوری به طور خاص در این حوزه با 
دو دســته چالش های داخل و خارج از نهادهای رسمی آن 

درگیر است:
چالش هــای برون  زا: یکی از مهم ترین چالش ها در توســعه 
این رشته، اقتصاد و وضعیت بازار کار آن می باشد. علی رغم 
اهمیت و نیاز شــدید کشــور به بهبــود مدیریت بحران در 
ســطوح و بخش های مختلف، در حال حاضر فرصت های 
بســیار محدودی برای جذب فارغ  التحصیالن این رشــته ها 

وجود دارد. چنانچه قوانین باالدستی بتوانند الزاماتی را برای 
مقید کردن سازمان های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی 
به داشتن کارشناسان و گواهی های برنامه های آمادگی مانند 
»برنامه های اســتمرار کسب و کار« و یا »برنامه های عملیاتی 
شــرایط اضطراری« بــه وجود آورند، هــم در درازمدت به 
نفع آنها خواهد بود و هم فرصت های شــغلی مناسب برای 
فارغ  التحصیــالن را فراهم می آورند. در این خصوص تجربه 
موفق نهادینه سازی مبحث HSE  نیز می تواند مد نظر قرار 

گیرد.
چالش های درون  زا: عالوه بر مشــکالت بــرون زای فوق، 
آمــوزش عالی تحت تأثیر مشــکالت درون زایــی در این 
خصوص نیز می باشد، که مهمترین آن ها را می توان اینگونه 

برشمرد:
همانگونه که اشــاره شــد، در حال حاضر رشته ها و دروس 

متنوعــی در آموزش عالی کشــور بــرای مدیریت بحران 
تهیه، تدوین و اجرا شده اســت که مقایسه آن با دانشگاه ها 
و مؤسســات معتبر جهانی نیز پوشش قابل قبول حدود 70 
درصدی را نشــان داد. در عین حال، هنوز توجه به مواردی 
مانند: حکمرانی، مباحث حقوقی، تغییر اقلیم، تصمیم گیری در 
شرایط عدم قطعیت، ارتباطات و رسانه، استمرار کسب و کار 
در رشته های مرتبط با مدیریت بحران نیاز به توجه بیشتری 
دارند. این خالء ها می توانند با اصالح سرفصل دروس جاری 

و یا ایجاد دروس مربوط تا حد زیادی مرتفع شوند،
علی رغم تالش های انجام شده در تقویت کادر هیئت علمی، 
کمبود تخصصی در این زمینه همچنان به چشم می خورد و 
الزم است از فرصت های بورس برای توسعه نیروی انسانی 

متخصص در این حوزه استفاده شود،
تقویت تعامالت بین المللی در این حوزه الزم اســت تا بیش 
از پیش در دســتور کار قرار گیــرد. این تعامالت می توانند، 

علی رغم اهمیت و نیاز شدید کشور 
به بهبود مدیریت بحران در سطوح 
و بخش های مختلف، در حال حاضر 
فرصت های بسیار محدودی برای 
جذب فارغ  التحصیالن این رشته ها 

وجود دارد
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در قالب طرح های تحقیقاتی مشــترک، آموزش آموزشگران 
)TOT( و مشارکت در برگزاری دوره های مشترک آموزشی 

صورت پذیرند،
اصوالً، جایگاه طرح های آمایشــی در توسعه آموزش عالی 
چندان برجسته نمی باشــد. این نقیصه شامل رشته مدیریت 
بحران نیز می شــود. ازاین رو، الزم اســت بر اساس اینگونه 
طرح ها )با لحاظ مواردی از قبیل نیازســنجی های منطقه ای؛ 
نوع سوانح در مناطقی که دانشــگاه ها در آن قرار گرفته اند، 
صنایع و زیرســاخت های موجود و آســیب پذیری آن ها از 
ســوانح و پتانســیل بازار کار فعلی و آتی(، شکل توسعه آن 

تعریف گردد،
یکی از راهکارهای اثرگذاری آموزش عالی در ارتقا توان کشور 
در مدیریت بحران، توسعه دوره های آموزش مجازی و استفاده 
از فن آوری های نوین آموزشــی می باشــد. چنین رویکردی 
می تواند فرصت های مناسب ملی و بین المللی را برای آموزش 
عالی به همراه داشته باشــد. سرمایه گذاری آن ها نیز می تواند 

مشترکا با دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام پذیرد؛
جایگاه مباحث عملیاتی در بخش آموزش رشته های مدیریت 
بحران کافی نمی باشد. بدین منظور، آموزش عالی کشور الزم 
اســت که نقش موثرتری در بررسی بحران ها و سوانحی که 
در کشور رخ می دهد، داشته باشد. متعاقباً بتواند عوامل وقوع 
و نحوه مدیریت آن را به طور مناسبی مستندسازی و تبدیل 
به یک مرجع دانشگاهی نماید. اقدامی که در سال های اخیر 
توسط ریاست جمهوری از طریق تشکیل »کمیته ویژه بررسی 
حادثه پالســکو« و »هیئت ویژه بررســی سیالب های اخیر 

کشــور« برای بررسی دو سانحه مهم کشور صورت گرفت، 
مصادیقی از آن می باشند.

الزم اســت از ظرفیت های موجود رشته هایی که مستقیم و 
غیر مستقیم به مدیریت بحران مربوط هستند، جهت تقویت 
پژوهش و توســعه مرزهای دانش آن متناسب با نیاز کشور 
اســتفاده گردد. بخصوص وقایع سیالب های اخیر از مناظر 
گوناگون فرصت های بسیاری را برای آموزش و پژوهش به 

همراه می تواند داشته باشد؛
در شــرایط حاضر رشــته های مختلف )مهندسی، معماری، 
عمران، کشــاورزی، مدیریت، بهداشــت و ســالمت …( 
سرفصل های متنوعی از مدیریت بحران را پوشش می دهند. 
امــا در ارتقا کارکــرد آن ها، مهم ترین نیــاز تقویت بُعد بین 
رشــته ای آن در آموزش و پژوهش می باشد که نیاز به تحول 
دارد. به عبارت دیگر، الزم اســت تا چرخه جامع مدیریت 
بحران )تخفیف اثرات، آمادگی، پاسخ و بازسازی و بازتوانی( 
برای کلیه رشته ها تعریف شده؛ جایگاه آن و سایر رشته ها و 
تعامالت الزم بین بخشی را در چرخه مدیریت بحران مورد 

توجه قرار دهد؛
جذب دانشجو با استانداردهای الزم برای رشته های مرتبط به 
مدیریت بحران یکی دیگر از چالش های جاری می باشد. ارتقا 
جایگاه این رشته در کشور و تعریف فرآیندهای جدیدتری 
برای جذب )مانند: برگزاری مصاحبه بعد از قبولی در کنکور 
کارشناسی ارشــد و تعریف رشــته های خاص کارشناسی 
برای ورود بــه مقاطع تحصیالت تکمیلی( می توانند در این 

خصوص مؤثر واقع شوند؛
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کلیه موارد فوق برای تقویت مباحث مرتبط با مدیریت سیالب 
قابل تعمیم هســتند، ضمن اینکه به صورت خاص برای این 
حــوزه، تقویت آمــوزش پیرامون مباحثی ماننــد: مدل های 
پیش بینی، پایگاه های جهانی پیش بینی، مدیریت یکپارچه منابع 
آب با نگاه به مدیریت یکپارچه ســیالب، مدیریت یکپارچه 
ســیالب با نگاه به مدیریت جامع بحران، حکمرانی مدیریت 
ســیالب، مباحث حقوقی و اجتماعی، مدیریت ریســک و 
تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت نیاز است تا مورد توجه 

بیشتری قرارگیرد.

۹-ارزیابــیوضعیتمدیریتمنابعانســانیدرحوزه
مدیریتبحرانوسیالبچگونهاست؟چهراهکارهایی

برایارتقاآنهاارائهشد؟
در پاســخ به این ســوال، ابتدا الزم به تاکید می باشــد، طی 
بازدیدهــای متنوعی که در تهیه این گزارش صورت گرفت، 
شاهد ایثار و از خودگذشتگی بسیاری از نیروهای درگیر در 
مدیریت این ســیل بودیم. اما آنچه مالحظه شد، بیشتر نتیجه 
تعهدات اخالقی و ملی همکاران مان در دستگاه های اجرایی 
بود، تا نتیجه فرایندهای سازمانی. مواردی هم که در اینجا به 
آن ها اشاره می شود، نتیجه بررسی فرایندهاست و نه رفتار های 

فردی.
کارگــروه ما، »مدیریت منابع انســانی« را در ســازمان های 
مرتبط با مدیریت بحران )ســازمان مدیریت بحران کشــور، 
استانداری ها( و مدیریت سیالب )وزارت نیرو( ]این مجموعه 
در ادامه »سازمان مدیریت بحران« اطالق می گردد[ بر اساس 
مدل خاصی تحت عنوان 34000 مورد ارزیابی قرار داد. این 
مدل 7 فرایند را شامل می شود. با توجه به این مدل تالش شد 
تا چالش های موجود احصاء شوند. البته بسیاری از موارد به 
مشکالت ساختاری در کلیت نظام استخدامی و اداری دولت 
برمی گردد و منحصر به دســتگاه های اجرایی مورد بررســی 

نمی باشند. مهم ترین آن ها عبارتند از:
شناســایی مشاغل مورد نیاز و کارســنجی برای تعیین تعداد 
نفرات الزم نیاز به اصالح با روش شناســی های به روز دارد و 

ساختار تفصیلی آن نیز الزم به تقویت است،
شرح وظایف موجود عمدتاً جزئیات کافی را دارا نیستند که 
بتوان به آن ها به عنوان یک سند، برای مدیریت منابع انسانی 

درگیر مدیریت بحران قابل اتکا باشند،
کارکنان از شرح وظایف شان در مدیریت بحران اطالع کافی 

ندارند،
در حال حاضر، ساختار سلسله مراتبی عمودی در سازمان های 

مدیریت بحــران وجود دارد که 7 الیه را از ســطح وزیر تا 
کارشــناس/کارمند شــامل می شــود. با توجه به این که در 
سازمان های پست-محورِ مدیریت بحران، اصلی ترین ویژگی، 
چابکی و پاسخگویی سریع به تغییرات محیطی است؛ الیه های 
ساختاری زیاد، مانع جدی آن است. بنا به بررسی های صورت 
گرفته، ساختارهای مناسب در شــرایط بحران و محیط های 
متالطم حداکثر 3 الیه است. بر این اساس، راهکارهای برای 

حصول به وضع مطلوب پیشنهاد شد:
کاهش الیه های ساختاری به کمتر از 5 در سازمان های پست-

محور مدیریت بحران،
تعریف چیدمان متفاوت منابع انسانی )ساختار متناسب( برای 
شرایط عادی و بحران در سازمان های نقش-محور مدیریت 

بحران، یعنی انعطاف پذیری سازمانی،
تجزیه و تحلیل مشاغل جهت شناسایی شرح شغل ها و شرایط 

احراز مورد نیاز مشاغل مدیریت بحران و سیالب با بهره  گیری 
از ONET و ارزشیابی آن ها بر مبنای مدل های شناخته شده 

.G20 مانند
عالوه بــر موارد فوق، مدیریت عملکرد کارکنان قبل و حین 
بحران از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. برای این فرایند نیز 

نواقصی مالحظه گردید که مهم ترین آن ها عبارتند از:
نبود سیستم مدیریت جامع عملکرد،

عدم کارآیی سیستم ارزیابی عملکرد و عدم استفاده از نتایج آن 
در پرداخت پاداش و ارتقا،

بی ارتباطی شاخص های ارزیابی عملکرد با نوع شغل کارکنان،
عدم ارتباط عملکرد فردی و سازمانی،

نبود بازخورد عملکرد به کارکنان.
راهکارهایی نیز در جهت بهبود این فرایند پیشنهاد شد، مانند:
تدوین شاخص های کلیدی عملکرد مشاغل مدیریت بحران 
)از جمله ســیالب( و تدوین اهداف مربوط برای قبل، حین 

بسیاری از موارد به مشکالت 
ساختاری در کلیت نظام 
استخدامی و اداری دولت 
برمی گردد و منحصر به 

دستگاه های اجرایی مورد بررسی 
نمی باشند
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و پس از بحران، متناســب با نوع سازمان )یعنی سازمان های 
پست-محور )مانند سازمان مدیریت بحران( و نقش-محور 

)مانند سازمان آب و برق خوزستان((،
ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره های مناسب )مثاًل شش ماهه 
و یا پس از وقوع بحران( و بکارگیری افرادی با عملکرد باال 

در پست های حساس مدیریت بحران،
همچنین »سالمت، روحیه و انگیزه ی کارکنان« در هنگام وقوع 
بحران در یک ســازمان از عوامل اساسی به حساب می آیند. 
اولین موردی که در آغاز یک بحران مشاهده می شود، وضعیت 
اضطراب و ترس از خطاهای مدیریتی است. در سازمان های 
مورد بررسی، شــواهدی از این وضعیت در زمان سیالب و 
فشــار روحی و کاری روی آن ها مالحظه شــد که قطعاً در 
مدیریت بحران اثر سو دارد. در این راستا راهکارهای توصیه 

شد، مانند:
شناســایی و تعیین مســیرهای متعدد و مناسب ارتباطی بین 

کارکنان و مدیران در مدیریت بحران )بخصوص حین آن(،
برنامه ریــزی برای تقویت روحی کارکنان درگیر در مدیریت 
بحران، جلوگیری از اعمال فشــارهای غیرضروری درون و 

برون سازمان،
توجه به وابســتگی های بیرون سازمانی آن ها در حین بحران 

)مانند آسایش خانواده های آن ها(،
»آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی« نیز یکی از محورهای 
مدل 34000 اســت که در سواالت قبل به آن ها پرداخته شد. 
امــا از منظر مدیریت منابع انســانی، در شــرایط حاضر، 1( 
محیط های سازمانی مشوق های کافی را برای یادگیری ندارند 
و موارد مثبتی هم که مالحظه شــدند، عمدتاً به روحیات و 
خالقیت های فردی مربوط بودند، 2( ارتباط کم بین سازمان ها 
و دانشــگاه )که بخشی ناشــی از ضعف دانشگاه است(، 3( 
ضعف سازوکارهای مشخص برای توسعه فرهنگ یادگیری 
و 4( کاهــش بودجه های آموزش های مناســب. راهکارهای 

پیشنهادی در جهت ارتقا این فرایند عبارت بودند از:
نیازســنجی آموزشی بر اســاس سند شــرح وظایف، سند 

شایستگی ها و نتیجه مدیریت عملکرد کارکنان،
آموزش الزم اســت تــا در جهت ارتقــا فرایندهای موجود 
سازمان و یا ایجاد فرایندهای جدید باشد، در غیر این صورت 
اثربخشی الزم را نخواهد داشت )آنچه که در قبل تحت عنوان 

سازمان های یادگیرنده آمد(،
اتخاذ رویکردهای جدید در طراحی دوره ،

محور قابل ذکر بعد، »مدیریت استعدادها و جانشین پروری« 
می باشد که چالشــی برای سازمان ها می باشد، مواردی مانند: 

1( ضعف نظام  مند فرایند مدیریت استعداد، 2( عدم شناسایی 
و یا اعالم مشاغل اســتراتژیک و کلیدی و بسترسازی برای 
جذب نخبــگان، 3( کمبود فضای مناســب برای رشــد و 
پرورش استعدادها، 4( کمبود سازوکارهای رسمی شناسایی 
نخبگان درون سازمان و عدم برنامه  ریزی برای حفظ آن ها و 
5( ضعف تفویض اختیار مناسب توسط مدیران به نخبگان، 
جــز اصلی ترین نقاط ذکر شــده در مصاحبه ها و جمع بندی 
گــزارش بــود. از تبعات این وضعیت، این گونــه بود که در 
حالی که ســازمان ها روی افراد زیادی سرمایه گذاری کرده اند 
)در رده های مدیریتی و کارشناسی(، اما در مواردی این افراد 
بدون انتقال دانش خود به سازمان و بدون تربیت جانشین های 
مناسب، از آن خارج شده و عدم بازگشت سرمایه  گذاری روی 
منابع انسانی را ســبب شده اند. نتیجه اینکه فضای بی تفاوت 
ســازمان ها به اســتعدادها، و ناتوانی در برنامه  ریزی و عدم 
فرهنگ  سازی برای استفاده بهینه از آن ها؛ موجب بی انگیزگی 
بسیاری از استعدادهایی شده که می توانند در مدیریت بحران 
نقش مؤثری ایفا کنند. در راستای اصالح این فرایند، اقدامات 

زیر نیز پیشنهاد گردید:
شناســایی و تعریف شایستگی های اســتعدادها و رفتارهای 

متناسب با آن ها،
طراحی مدل شایستگی مدیران برای مدیریت بحران و سنجش 

شایستگی آن ها از طریق »کانون های ارزیابی«،
برنامه  ریزی مســیر حرفــه ای برای متولیان بحــران و برنامه 

مربیگری برای توسعه شایستگی،
برنامه ریزی برای رســوب دانش و تجربیات در سازمان ها و 

انتقال دانش به افراد جایگزین،
جلوگیری از هرگونه سیاست زدگی مرسوم در انتخاب مدیران، 

در حوزه های مدیریت بحران.

 د: کالم آخر؟
ضمن تشکر از شما، مجدداً تاکید می گردد که مدیریت بحران، 
از جمله مدیریت سیالب؛ فرایندی بین بخشی و مستلزم نگاه 
جامع به آن است. »آموزش و مدیریت منابع انسانی« نیز تنها 
مولفه ای از آن است که کارکرد مؤثر آن تنها در منظومه مربوط 
شکل می گیرد، نه به طور منفرد. امیدواریم، نتایج هیئت ویژه 
ســیالب و دســتاوردهای آن بتواند نقش مؤثری برای ایجاد 
این نگاه نظام مند به مدیریت بحران های طبیعی در کشــور را 
داشته باشد و بتواند این منظومه را شکل دهد. بدیهی است که 
حصول آن برمی گردد به خواست سیاسی نهادهای باالدستی 

کشور و الویت دادن به آن )ان شاءهلل(.
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هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها

مؤسسه نام و نام خانوادگی

دانشگاه تربیت مدرس دکتر علی اکبر آقاکوچک

دانشگاه تهران دکتر حسن احمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علی اردالن

دانشگاه آزاد اسالمی دکتر بهرام ثقفیان

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر هادی خانیکی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دکتر محمد ذوالفقاری

دانشگاه خوارزمی دکتر حسین سراج زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمود شفاعی بجستان

دانشگاه تهران دکتر محمدمهدی عزیزی

دانشگاه خوارزمی دکتر بهلول علیجانی

دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد فاضلی

دانشگاه صنعتی شریف دکتر سیدفرشاد فاطمی

دانشگاه شهید بهشتی دکتر سیدمصطفی محقق داماد

دانشگاه تربیت مدرس دکتر سیدباقر مرتضوی

دانشگاه تربیت مدرس دکتر سعید مرید

دانشگاه صنعتی شریف دکتر علینقی مشایخی

اتاق بازرگانی ایران دکتر سیده فاطمه مقیمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر رضا مکنون

دانشگاه صنعتی شریف دکتر شروین ملکی

دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر مهدی هداوند

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها دکتر محمود نیلی احمدآبادی
قائم مقام هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها دکتر محمد رحیمیان

رئیس دبیرخانه هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها دکتر سارا نظیف

دبیر رئیس نام کارگروه

دکتر منوچهر فرج زاده دکتر بهلول علیجانی هواشناسی و اقلیم شناسی

دکتر امید بزرگ حداد دکتر بهرام ثقفیان هیدرولوژی و منابع آب

دکتر مهدی یاسی دکتر محمود شفاعی بجستان مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی

مهندس شهرام احمدی دکتر سیدباقر مرتضوی مدیریت بحران

دکتر عباس استاد تقی زاده دکتر علی اردالن امداد، نجات و سالمت

دکتر هومن معتمد دکتر محمدرضا ذوالفقاری مدیریت ریسک و بیمه

دکتر امین میرزا بروجردیان دکتر علی اکبر آقاکوچک  زیرساخت ها

دکتر بهناز امین زاده دکتر محمدمهدی عزیزی شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی

دکتر عباس قنبری باغستان دکتر هادی خانیکی اجتماعی، فرهنگی و رسانه

دکتر مهدی هداوند دکتر سیدمصطفی محقق داماد حقوقی

دکتر رضا کراچیان دکتر رضا مکنون محیط زیست

دکتر وحید ماجد دکتر سیدفرشاد فاطمی اقتصاد و تأمین مالی

دکتر غالمرضا زهتابیان دکتر حسن احمدی کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر محبوبه زارع زاده مهریزی دکتر سیده فاطمه مقیمی کسب و کار

دکتر آرین قلی پور دکتر سعید مرید آموزش و مدیریت منابع انسانی

دکتر سیدمحمدعلی بنی هاشمی دکتر علینقی مشایخی تلفیق

رؤسا و دبیران کارگروه های هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها

اعضای هیأت ویژه گزارش ملی سیالب ها



ن کارگروه های 
سا و دبیرا

 با رو
گفت وگو

ش ملی سیالب ها
ت ویژه گزار

هیأ




