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عـــدد خــبــــر

به ازای هر ایرانی  
حدود  امسال  آبان   تا  ایرانی  بانک های 
۳۲۱ میلیون کارت بانکی صادر کرده اند . به گزارش 
ایسنا، آمار  بانک مرکزی حاکی از آن است که تا پایان 
آبان امسال، بانک های ملی، ملت و سپه بیشترین 
کارت های  بانکی را صادر کرده و در اختیار مردم قرار 
داده اند . این آمار همچنین نشان می دهد که تا این 
مدت در  مجموع، بانک ها رقمی بالغ بر ۲۱۹ میلیون و 
۳۳۵ هزار کارت برداشت بانکی صادر کرده اند . در 
 مجموع کل نظام بانکی تا آبان ماه سال جاری، حدود 
کرده  صادر  بانکی  کارت  ۷۶۳ هزار  و  ۳۲۱ میلیون 
 است. به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را 
میانگین  به طور  بگیریم،  نظر  در  ۸۰ میلیون 
  بانک های ایرانی حدود  چهار کارت برای  هر نفر 

صادر کرده اند .
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کارت

موتورسیکلت برقی می شود
محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل شرکت 
کردن  برقی  »طرح  گفت:  توانیر  تخصصی  مادر 
وسایل حمل و  نقل عمومی آغاز شده و در گام 
برقی  فعال  موتورسیکلت  ۱۰ میلیون  نخست 
می شود.« به گزارش ایرنا او  توضیح داد: »اجرای این 
هر  برای  را  ساالنه  سوخت  هزینه  کاهش  طرح 
موتورسیکلت از ۶ میلیون  تومان به ۶۰۰ هزار تومان 
طرح  تصویب  بر  او  داشت .«  خواهد  همراه  به 
با  پرمصرف  و  فرسوده  کولر  ۲ میلیون  تعویض 
کولرهای کم مصرف در شورای  اقتصاد تأکید کرد و 
گفت:  »اجرای این طرح باعث صرفه جویی زیادی 

در مصرف برق کشور می شود.«  
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میلیون

خانه ترکیه را ایرانی ها خریدند
سال گذشته شهروندان عراقی با خرید ۷ هزار و ۵۹۶ 
واحد ملک در ترکیه در صدر فهرست قرار  گرفتند، 
ایرانیان نیز با خرید ۵ هزار و ۴۲۳ واحد جایگاه دوم را 
داشته اند . به گزارش خبرگزاری  آناتولی ترکیه، براساس 
داده های سازمان آمار ترکیه، خرید ملک توسط اتباع 
رشد  با  گذشته  در  سال  کشور  این  در  خارجی 
۱۴.۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ از ۳۹ هزار و ۶۶۳ به 
گذشته  سال  است .  واحد  رسیده   ۴۸۳ و  ۴۵ هزار 
شهروندان عراقی با خرید ۷ هزار و ۵۹۶ واحد ملک در 
ترکیه در صدر  فهرست قرار گرفتند. روس ها پس از 
ایرانی ها در رتبه سوم و افغان ها و یمنی ها رتبه های 

بعدی را به  خود اختصاص دادند.  
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هزار واحد

]سجاد خداکرمی[ سیل در  سال ۹۸ چیزی حدود ۹ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ایران وارد  کرد. 
ستاد بحران کشور زیان سیل پهنه جنوب ایران را بیشتر از ۳ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و  خسارت سیل های 
بهاری ۶ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد. برای درک بزرگی این رقم باید بگوییم که  سرمایه ثبت شده ایران خودرو 
و سایپا در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و زیان سیل به ایرانی  ها آن هم تنها ظرف ۱۰ماه به بزرگی 
سرمایه خودروسازان ایرانی است. این موضوع درحالی رخ می  دهد که خسارت زلزله کرمانشاه هم چیزی 
حدود ۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد و با این حساب اگر  خسارات  اقتصادی ساالنه بالیای طبیعی در ایران را 
جمع ببندیم، احتماال هر سال ایرانی ها به اندازه سرمایه خودروسازان   زیان می دهند.  در همین زمینه صندوق 
بین المللی پول گزارش داده است که ایران ساالنه ۵ درصد از اقتصادش را در  بالیای طبیعی می بازد. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که خسارت بالیا درکشورهای پیشرفته و از  جمله ژاپن تا حد زیادی کنترل شده است، اما چرا 

در ایران خسارت سوانح تا این اندازه باالست؟

بیشترینزیاناقتصادی سیلوخشکسالیرکورددار
در روز ها و هفته های جاری، استان های مختلف ایران به خصوص استان های جنوب شرقی کشور باز هم 
 با سیالب دست وپنجه نرم می کنند، از همین رو مردمان این مناطق با خسارات فراوانی که سیل برایشان  به 
ارمغان آورده، دست درگریبانند. این سیل زمستانی البته در ادامه هزاران بالیای طبیعی است که در  سال 
۹۸ با سیل ویرانگر روزهای ابتدایی  سال آغاز شدند و تا به اینجا عالوه بر خسارات جانی،  خسارات مالی چند 
۱۰ هزار میلیارد تومانی بر جای گذاشته اند . بر اساس آمارهای موجود، ایران جزو ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر میزان 
وقوع بالیای طبیعی است.  این موضوع نشان از آن دارد که  بخش مهمی از درآمد کشور باید صرف پیشگیری، 
جبران خسارت های  وارده و رفع پیامدهای بالیای طبیعی شود. همچنین طبق آمار موجود، از مجموع شهرهای 
کشورمان فقط   ۳ درصد در نواحی کم خطر قرار دارند و از ۴۳ مورد حوادث غیرمترقبه ممکن در کل جهان، حدودا 
  ۳۲ مورد آن در کشورمان ایران تجربه شده است که شایع ترین این حوادث عبارتند از زلزله، سیل،  خشکسالی، 
فرونشست زمین، آفات محصوالت کشاورزی- دامی و آتش سوزی جنگل هاست. از سوی دیگر و  بر اساس 
اطالعات سازمان مدیریت بحران حدود ۷۵درصد از مراکز جمعیتی کشور در معرض خطر  سیل و بیش از 
۸۰ درصد مساحت کشور در معرض سایر بالیای طبیعی مانند زلزله است . این همه مخاطره درشرایطی است که 
براساس آمارها، بیشترین کشته ها در بالیای طبیعی مربوط به  مخاطره زلزله بوده و بیشترین زیان اقتصادی نیز 
به دلیل مخاطره سیل و خشکسالی است. همچنین از  آنجا که در سال های اخیر تغییرات آب و هوایی به شدت 

افزایش یافته، این موضوع وقوع تغییرات اقلیمی را  تقویت می کند. 

فاجعهایبهبزرگی5درصداقتصادکشور
شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نظیر قرارگیری آن روی کمربند زلزله، واقع شدن در عرض های پایین  از یک 
طرف و ساخت وسازهای نامطلوب و آن هم بدون رعایت نکات ایمنی، منجر به آسیب پذیری  کشور در برابر 
بالیای طبیعی شده است. آسیب پذیری که نه فقط جان انسان ها بلکه به شدت اقتصاد را هم  مورد هدف قرار 
می دهد، به نحوی که برای فهم بهتر این موضوع کافی است بدانیم تنها در مورد سیل ویرانگر  فروردین ۹۸ که ۱۵ 
استان کشور را درگیر کرد و ۷۰ کشته بر جای گذاشت، ۶هزار میلیارد تومان  خسارت اقتصادی مستقیم به بار آمد. 

سیدمحمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی اعالم کرد: 
»در پی  وقوع سیل اخیر، حدود هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم تنها به بخش کشاورزی سه استان 
اطالعات  براساس  پول  بین المللی  وارد شده است . «صندوق  کرمان  و   سیستان وبلوچستان، هرمزگان 
ارایه شده در پایگاه داده های رخدادهای اضطراری، کشورمان  را جزو کشورهایی دسته بندی می کند که در فاصله 
سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵ میالدی حداقل یک فاجعه  طبیعی به بزرگی بیش از ۵ درصد اقتصاد ایران را تجربه کرده اند. 
هرچند در این آمار اثری از بالیای  طبیعی بزرگی که در ۵ سال اخیر به وقوع پیوسته، نیست اما آوردن آمار این 

حوادث اگر به  درصد این  خسارات نیفزاید، از آن نخواهد کاست . 

ایرانباالست؟ چرازیاناقتصادیبالیایطبیعیدر
توجه به این نکته که بالیای طبیعی در ارتباط مستقیم با صنعت و به خصوص کشاورزی هستند و اینکه 
 اقتصاددانان توسعه، صنعت و کشاورزی را دو بال یا دو موتور حرکت به سمت توسعه و حرکت در  مسیر توسعه 
می دانند، کشورهایی که برنامه مستمر، متمرکز و علمی در مدیریت و پیشگیری این  حوادث غیرمترقبه طبیعی 
و به  طور کلی محیط  زیست داشته اند، بخش کشاورزی آنها کمتر با نوسانات  منفی طرف عرضه مواجه بوده، 
گام های توسعه را به مراتب سریع تر طی کرده و حرکت باثباتی در  مسیر توسعه پایدار داشته اند. کشورهایی مانند 
چین، ژاپن و ایاالت متحده از این دست کشورها هستند . این همه در شرایطی است که مسیر سیاست های 
اقتصادی اتخاذ شده در کشور طی چند دهه گذشته کامال  مغایر با شروط الزم برای پیشگیری و به حداقل 
رساندن خسارات ناشی از بالیای طبیعی بوده  است.  سطح درآمد سرانه که افزایش مستمر آن تأثیر زیادی در 
پیشگیری از اثرات ناگوار طبیعی دارد،  سال هاست روندی پرنوسان دارد و طی دهه های اخیر تقریبا ثابت مانده 
است. ناکارآمدی بخش مالی که  می تواند خانوار ها را در دسترسی به منابع خرد در جهت تجهیز و مقاوم سازی 

منازل مسکونی خود یاری  رساند، با مداخالت دستوری دولت افزایش یافته است. انواع مداخالت قیمتی 
و غیرقیمتی دولت در  اقتصاد نیز سال هاست ادامه دارد و فعالیت موثر و کارآمد بخش خصوصی را مختل 
کرده است؛ بنابراین  نه تنها تقریبا هیچ کدام از شرایط اقتصادی الزم برای کاهش خسارت های ناشی از بالیای 
طبیعی در  ایران فراهم نیست، بلکه مداخالت بیش از اندازه دولت به معنای عام آن فرآیند ترمیم در مناطق 

آسیب دیده  را نیز کندتر می کند . 

دچارضعفمدیریتیموروثیهستیم
برای یافتن پاسخ این سوال که چرا خسارات اقتصادی بالیای طبیعی در ایران در قیاس با برخی دیگر از 
 کشورهای پرمخاطره از لحاظ وقوع بالیای طبیعی بیشتر است، با علی بیت اللهی، رئیس بخش  زلزله شناسی 
مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به گفت وگو نشستیم. این  کارشناس 
مخاطرات طبیعی در این گفت وگو با اشاره به اینکه در کشورمان دچار یک ضعف مدیریتی  موروثی هستیم، 
گفت: »متأسفانه مدیران ما در تمام طول سال ها و دهه های گذشته آنجا که باید به اقدامات  پیشگیرانه در برابر 
بالیای طبیعی مبادرت بورزند از آن غافل بوده اند؛ زیرا مقابله با تأثیرات سوء  بالیای طبیعی نیازمند اقدامات 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است و این اقدامات آن گونه که باید  صورت نپذیرفته است. به همین علت 
هر بار با وقوع یک بالی طبیعی جدید افسوس و فغان از آثار  مخرب آن است که به جا می ماند و هزینه های 
هنگفت اقتصادی و خدای ناکرده جانی که جبران آنها بسیار  سخت است.« او در ادامه با ذکر مثالی به اقدامات 
صورت گرفته در برابر مخاطرات طبیعی در کشور ژاپن می پردازد  و می گوید: »در این کشور بیش از ۷۵ درصد از 
اراضی در معرض وقوع سیالب است به این سبب که  میزان بارندگی شدید در این کشور و طول سواحل 
اقیانوسی آن بسیار زیاد و بیشتر از کشورمان است.  اما در شهرهای ژاپن کمتر مشاهده می کنیم که با وقوع 
باران های شدید  آب گرفتگی و  سیالب مشاهده شود، علت این موضوع هم در این است که آنها قبل از وقوع 
مخاطرات برای آنها  برنامه ریزی گسترده ای کرده اند؛ ازجمله آنها اینکه ژاپنی ها زیرساخت هایی را درست کرده اند 
که وقتی آب  از سطح رودخانه باال می آید در مسیر هایی هدایت  می شود بدون آنکه وارد خیابان ها و معابر شهری 
شود.«  بیت اللهی می افزاید: »نقطه مقابل اما انجام ندادن اقدامات پیشگیرانه در کشورمان است و آن هم 
 نمونه های بسیاری است که در موارد متعدد رخدادهای طبیعی می توان ردپای آنها را دید؛ به طور مثال مشاهده 
کردیم که اقدامات الزم و پیشگیرانه در رابطه با ایجاد سیالب های اخیر یا سیالب های ابتدای  سال  انجام نشده 
بود. این دو مورد مثال های متعددی در خود دارند، ازجمله آنها اینکه از ۹ متر عمق رودخانه  گرگان رود ۷متر از آن 
دچار رسوب بود و الیروبی نشده  بود و آن فجایع را به بار آورد یا در نمونه دیگر  ساختن خانه در بستر یا در حریم 
رودخانه ها و تعبیه نشدن سازه های حفاظتی در شهر های لرستان که منجر  به فجایع بسیاری در پی سیالب در 
آن منطقه شد.« این کارشناس مخاطرات طبیعی در پایان با  اشاره به لزوم انجام اقدامات طوالنی مدت و 
پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی خاطرنشان می کند:   »نباید همچون شاگردی که خواندن دروس خود را برای 
شب امتحان می گذارد، عمل کنیم و بخواهیم با  اقدامات محدود و کوتاه مدت در برابر مخاطرات طبیعی و 
خسارت های به جای مانده از آن آماده باشیم. به  سبب همین شیوه مدیریت می توان گفت علت مشخص 
خسارات بسیار در پی مخاطرات طبیعی در  کشورمان انجام نپذیرفتن اقدامات پیشگیرانه و محافظتی است که 
باید هرچه زودتر تمهیداتی برای انجام آنها  اندیشیده شود وگرنه همچون سنوات و موارد گذشته باز هم باید 

شاهد خسران اقتصادی بسیار و خدای  ناکرده از دست رفتن  جان های شهروندان مان باشیم. 

سیل در ایران معادل دو برابر سرمایه خودروسازان را تلف کرد

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

۴۴۹۵۶۲۰۰-۲

  صندوق بین المللی پول خسارات سوانح در ایران را 5 درصد اقتصاد کشور اعالم کرده است

ایران یانســنگینبالدر ز
اثراتسوءاقتصادی

بالیایطبیعی
بروزحوادثطبیعیمانند

سیلیازلزلهیاانواعدیگرآن،
ضمنایجادخسارات

جبرانناپذیرجانی،دوضربه
مهلکبرپیکرهاقتصادیک

واردمیکند.اولین کشور
ضربهلطمهمستقیمیاست

کهبهثروتوداراییهایملیو
شخصیواردمیشودو

دومینآننیز،انحرافمنابع
روندتوسعهو ملیاز

دستیابیبهاستانداردهای
معمولزندگیاستکههر

دویاینمواردبهشدت
راتحتتأثیر اقتصادکشور

میدهد.اینبالیای قرار
طبیعیبستهبهوسعتآنها

نتایجناخوشایندیبرای
بردارند؛ اقتصادایراندر

نتایجیچونکاهشتولید
ناخالصداخلی،شوکمنفی

بهاقتصاد،افزایشقیمت
کاالهایمرتبطدرکوتاهمدت

وشیوعاحتمالیفقرگسترده
وبیننسلیدرمنطقه

حادثهزدهکهتوجهبههمه
آنداردبروز اینمواردنشاناز
زمان حادثهایطبیعیتنهادر

وقوعخسارتزانیستو
میتوانددرمیانمدتو

بلندمدتنیزاقتصادرادر
اثراتسوءوامواجمنفی برابر

خودقراردهد.

خبرگزاری مهر 


