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 تذکر

با توجه به حکم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتصاب ریاست محترم دانشگاه تهران به ریاست 

( 2کلیات (1مشتمل بر شش فصل ؛ )این گزارش  1398فروردین ماه  27هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها در تاریخ 

پیشنهاد ها و راهکارها و ( ۶درس آموخته ها ( ۵تحلیل، ارزیابی و آسیب شناسی ( ۴پیامد های سیل  ( 3روایت سیل 

های پانزده گانه و سایر و نیز تمامی پیوست ها، دیدگاه ها،نظرات و نقل قول ها، گزارش های کارگروه (اصلاحات

ستای آن تحقیقات و پژوهش های گسترده علمی مسایل مرتبط با آن ، صرفاً در اجرای حکم فوق الاشعار بوده که در را

بدون تردید این گزارش مانند هر اقدام بشری متضمن محدودیت ها و کاستی هایی . کارشناسانه صورت گرفته است

نظیر علمی پژوهشی در زمینه سیلاب ها در نهایت دقت فراهم شده تا پاسخ مناسبی به های کماست که علیرغم تلاش

از این رو، این گزارش در اجرای ماموریت محوله در محورهای . سوی ریاست محترم جمهور باشددستور ارجاعی از 

های علمی مذکور در حکم انتصاب و در عرصه های چهارده گانه مندرج در پیوست آن،با بهره گیری از شخصیت

 .  مستقل و خبره در تخصص ها ی مرتبط انجام شده است 

هره برداری حقوقی، اجرایی، قضایی وغیره نبوده و صرفا در چارچوب حکم بدیهی است هدف از این گزارش ب 

ریاست محترم جمهوری اسلامی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن هرگونه انتشار ناقص یا  گزینشی آن و یا 

وماً منطبق بر تاکید بر مسئولیت یا قصور و تقصیر یک یا چند سازمان یا موسسه یا شخص خاص حقیقی یا حقوقی لز

 .دیدگاه های این هیئت مندرج در این گزارش نخواهد بود

های دقیق، عالمانه، موشکافانه و عمیق علمی با شود این گزارش و موارد مرتبط با آن علیرغم تلاشدر نهایت اعلام می 

وده و لزوما نافی سایر استفاده حداکثری از ظرفیت های ملی و بعضا بین المللی، صرفاً یک تحقیق علمی کارشناسی ب

دیدگاههای نبوده و همواره قابل تعدیل،  بازنگری و اصلاح می باشد و سبب ایجاد حق وتکلیف و مسئولیت برای و علیه  

 .هیچ شخصی نخواهد بود 
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  مقدمه -1-1
گزارش حاضر نتایج حاصل از مطالعه کارگروه اقتصاد و تامین مالی است که بر اساس سوالات مطرح شده توسط ریاست محترم 

آوری دهد. به طور مشخص در این گزارش ابعاد تابجمهوری ابعاد سیل رخ داده را از منظر اقتصاد و تامین مالی مورد بررسی قرار می

های برآورد خسارت و زیان در ایران و بقیه کشورهای دنیا مورد بررسی و یسه با سایر کشورها، مدلاقتصادی و وضعیت ایران در مقا

ای و خارج از ارزیابی قرار گرفته و به علاوه چگونگی تامین مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در ایران ذیل سازوکارهای بودجه

ی مواجهه با این حوادث، پیشنهاداتی به منظور ارتقای نظام ا در خصوص نحوهبودجه بررسی شده و با توجه به تجربیات سایر کشوره

شود. گزارش حاضر در سه بخش تهیه شده است. بخش اول به گیری کشور در خصوص مواجهه با این حوادث ارائه میمالی و تصمیم

های برآورد زیان دهد. در بخش دوم، مدلبی قرار میآوری را مورد بررسی و ارزیاهای مختلف تابپردازد و مولفهآوری اقتصادی میتاب

ی تامین شود. در بخش سوم به مسالهو خسارت در ایران بررسی شده و به علاوه چارچوب استاندارد این برآورد و الزامات آن معرفی می

رها، پیشنهاداتی به منظور ارتقای نظام مالی حوادث غیرمترقبه در ایران پرداخته و با مقایسه وضعیت کنونی ایران با تجربیات بقیه کشو

 شود. تامین مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل ارائه می

شود که اثر منفی گسترده و قابل توجه بر جای گذارد. فجایع طبیعی پیش از یک پیشامد طبیعی زمانی فاجعه طبیعی خوانده می

ی اجتماعی و انسانی هستند. به عبارت دیگر شدت و بزرگی آثار منفی هاآنکه ناشی از رخدادها و پیشامدهای طبیعی باشند پدیده

ی رخ داده باشد به چگونگی اثرپذیری نظم ایجاد شده توسط های پدیدهکه متاثر از ویژگیهای طبیعی پیش از آنناشی از وقوع پدیده

برداری ی بهرههتعیین جغرافیای سکونت، کیفیت و نحورو تصمیمات انسانی اعم از انسان برای زندگی از این پدیده بستگی دارد. از این

گیری آثار منفی و شدت آسیب های اقتصادی و فنی برای مواجهه با این پدیده و ... در شکلها، چگونگی ایجاد زیرساختاز زیرساخت

 ناشی از پیشامدهای طبیعی نقش کلیدی دارند. 

رساندن خسارت رفاهی ناشی از وقوع سیل با مفروض گرفتن سطح جامعه در به حداقل آوری اقتصادی به صورت توانایی یک اقتصاد یاتاب

ی های مختلفی از جمله اهداف توسعهآوری ذیل برنامههای اخیر مفهوم تابشود. طی دههمشخصی از شدت وقوع پیشامد طبیعی تعریف می

های مختلف، این آوری ذیل شاخصگیری تابهشود. تعریف و اندازگیری میی پایدار تعریف و اندازهی سازمان ملل متحد و اهداف توسعههزاره

چنین در مقایسه با سایر کند که عملکرد یک کشور در طول زمان و چگونگی حرکت به سمت اهداف تعیین شده و همامکان را ایجاد می

های گذشته مفاهیم مختلفی برای . طی سالآوری اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گیردکشورها در خصوص ارتقای وضعیت تاب

آوری از طریق حداقل طور که مشخص است به دلیل آنکه مفهوم تابآوری یک اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. همانگیری تاباندازه

گیری آن اهمیت ی اندازهشود، مفهوم خسارت و چگونگهای احتمالی ناشی از وقوع سیل یا سایر حوادث طبیعی ارزیابی میرساندن خسارت

بالایی دارد. به طور مشخص یکی از رویکردهای رایج برای ارزیابی خسارت، تفکیک خسارت به خسارت مستقیم و غیرمستقیم است. خسارت 

شود که به صورت مستقیم از وقوع حادثه طبیعی و به طور مشخص سیل حادث شده است. برای مثال تخریب مستقیم به مواردی گفته می

که خسارت غیرمستقیم آثار مرتبه دوم ناشی از های حمل و نقلی و ارتباطی ناشی از وقوع سیل یک خسارت مستقیم است. حال آنزیرساخت

شود که به صورت غیرمستقیم از سیل ناشی شده است. برای مثال در صورتیکه وقوع هایی اطلاق میوقوع سیل را شامل شده و به خسارت

آسیب بخشی از تجهیزات یک کارخانه شده و کارخانه به دلیل آسیب وارده به این تجهیزات امکان تولید را برای مدت سیل یا زلزله باعث 

شود. در برخی از متون به منظور تمایز، خسارت ی دوم برآورد میصورت این خسارت غیرمستقیم و مرتبهمشخصی از دست بدهد در این

های ناشی از وقوع سیل به دو تر خسارترو در این قسمت از گزارش حاضر به منظور تفکیک روشننشود. از ایغیرمستقیم زیان نامیده می

ها که هاست و خسارت به تولیدات یا خروجیی خسارت ناشی از کاهش سطح موجودی داراییها که نشان دهندهصورت خسارت به دارایی

 شود.  بندی میود، طبقهشمیزان خسارت ناشی از کاهش در جریان درآمدی را شامل می

چنین فهرستی از پردازد و همآوری اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان میگیری تاباین بخش از گزارش به بررسی اندازه

 دهد. شود را ارایه میآوری میهایی که باعث بهبود تابسیاست
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 آوری اقتصادی از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلانتاب -1-2
ی رخ داده نیست بلکه شدت ها و شدت حادثهآثار رفاهی ناشی از وقوع بلایا و حوادث طبیعی از جمله سیل تنها وابسته به ویژگی

دادهای این چنینی به توانایی اقتصاد در مقابله، احیا و بازسازی اقتصادی و در نتیجه به حداقل رساندن میزان کل خسارت اثرگذاری رخ

آوری اقتصاد کلان دو شود. تابآوری اقتصاد کلان در مواجهه با رویدهای طبیعی تعبیر میز بستگی دارد که به تابرفاهی حادث شده نی

آوری آنی است که توانایی اقتصاد در محدود کردن بزرگی اثر آنی ناشی از وقوع رویداد طبیعی بر ی مهم دارد. بعد اول آن تابجنبه

آوری ی پویایی تابآوری اقتصاد کلان جنبههاست. بعد دوم تابمیزان مشخصی از کاهش دارایی کاهش تولید ناخالص داخلی به ازای

آوری دهد. آثار رفاهی ناشی از وقوع حوادث طبیعی علاوه بر اثرپذیری از تاباست که توانایی احیا و بازسازی را مورد ارزیابی قرار می

آوری به چگونگی توزیع خسارت بر اد خرد نیز  وابسته است. ابعاد اقتصاد خرد تابآوری از منظر اقتصهای تاباقتصاد کلان به جنبه

پردازد و به طور مشخص وضعیت درآمدی و توانایی هموارسازی شوک ناشی از وقوع حوادث طبیعی از طریق پذیر میخانوارهای آسیب

ایای طبیعی بین جمعیت توزیع شود را مورد بررسی قرار بل انداز، بیمه و نظام حمایت اجتماعی یا وجود سازوکارهایی که ریسکپس

های در ها و داراییپذیری گروهتواند از طریق کاهش میزان آسیبدهد. ریسک ناشی از کاهش رفاه بلایای طبیعی در یک کشور میمی

 آوری اقتصاد خرد کاهش یابد.آوری اقتصاد کلان یا افزایش تابمعرض آسیب، افزایش تاب

های اقتصادی باید تفاوت قائل شد. درآمد از چنین کاهش ارزش داراییکه اشاره شد بین میزان درآمد از دست رفته و هم طورهمان

 دست رفته اشکال مختلفی به شرح زیر را دارد:

 های مختلف اقتصادی ناشی از وقوع سیلایجاد وفقه در تولید بخش 

 های تولیدنهادهها و کاهش تولید به دلیل آسیب به دارایی 

 ی تولید و عدم امکان تامین مناسب کالاهای مورد نیاز ذیل یک زنجیرهاختلال در زنجیره 

 کل آثار اقتصاد کلان ناشی از وقوع سیل از جمله کاهش تقاضای 

 گذاران آثار بلندمدت بر رشد اقتصادی از جمله افزایش ریسک در اقتصاد و کاهش تمایل سرمایه 

 گیری رونق اقتصادی ناشی از بازسازیدلیل شکل افزایش تولید به 

شود. با این حال استفاده گیری میآثار یاد شده ناشی از تغییر در تولید به طور معمول از طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی اندازه

محدودیت مشخص روبروست. اول، گیری تغییرات رخ داده در تولید به دلیل وقوع سیل، با چند از تولید ناخالص داخلی برای اندازه

کند. به گیری نمیشوند، را اندازهتولید ناخالص داخلی میزان کاهش تولید ناشی از تولیدات خانگی یا محصولاتی که در بازار مبادله نمی

ه طبیعی بستگی علاوه میزان انعکاس آثار ناشی از وقوع سیل بر تولید ناخالص داخلی به شدت و اثرپذیری کل اقتصاد از وقوع فاجع

که سیل گروه محدودی از آحاد اقتصادی را با شدت بزرگ متاثر کند، میزان انتقال آن به تولید دارد. به طور مشخص در صورتی

گیری رفاه نیست، چرا که رفاه ارتباط چنین تولید ناخالص داخلی شاخص مناسبی برای اندازهناخالص داخلی محدود خواهد بود. هم

رو آثار ناشی از نابرابری شود. از اینف دارد و تغییرات تولید ناخالص داخلی به صورت یک به یک به مصرف منتقل نمیمستقیم با مصر

 گیرد. یا توزیعی وقوع سیل را در بر نمی

سیل به آوری اقتصاد کلان به صورت حداقل کردن آثار منفی رفاهی ناشی از وقوع تر اشاره شد، تابطور که پیشبا این حال همان

آوری اقتصاد کلان را تعریف کرد، ابتدا باید که بتوان تابرو برای آنشود. از اینازای سطح مشخصی از وقوع این پیشامد تعریف می

گیری رفاه کرد. در سطح اقتصاد کلان، رفاه آحاد اقتصادی به صورت بتوان آثار ناشی از وقوع سیل را تبدیل به معیارهایی برای اندازه

های تولید از جمله شود تا سطح نهادههای مرسوم اقتصاد کلان وقوع سیل باعث میشود. ذیل مدلگیری میات مصرف اندازهتغییر

گیری رو برای اندازهمیزان سرمایه تحت تاثیر قرار گرفته و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن مصرف تغییر کند. از این

های اقتصاد به دلیل وقوع سیل را مورد تغییرات در دارایی ی اقتصاد یا همانن باید تغییرات موجودی سرمایهآثار رفاهی اقتصاد کلا

گیری تغییرات در ارزش موجودی سرمایه وجود دارد. مسیر اول، تغییرات در ارزیابی قرار داد. به طور مشخص دو مسیر برای اندازه

رود که دهد. انتظار میدر میزان درآمدهای حاصل شده در اقتصاد مورد بررسی قرار میارزش موجودی سرمایه را بر اساس تغییرات 
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که تغییرات رخ داده در جهت رو در صورتیقیمت یک دارایی ارزش تعدیل شده جریانات درآمدی حاصل شده از آن دارایی باشد. از این

ی ات در تولید برابر با تغییرات موجودی سرمایه در میزان نرخ بهرهرود میزان تغییرتغییرات کوچک در موجودی سرمایه باشد انتظار می

که تغییرات رخ داده در میزان موجودی سرمایه ابعاد بزرگ داشته باشد )شوک بزرگ به اقتصاد وارد شده باشد( اقتصاد باشد. در صورتی

ر ارزش نهایی موجودی سرمایه محاسبه کرد و برای توان از تغییرات دصورت میزان تغییرات در تولید ناخالص داخلی را نمیدر این

 ایجاد ارتباط بین تغییرات تولید با تغییرات در موجودی سرمایه باید شکل مشخصی از تابع تولید را تصریح کرد. 

ین های پایهاست. این در حالی است که دهکآوری اقتصادی مبتنی بر تغییرات در ارزش دارییبررسی ابعاد اقتصاد کلان تاب

های اقتصاد کلان ، به طور مناسبی در ارزیابیبینند، به دلیل عدم مالکیت داراییدرآمدی، که عمدتا آسیب بیشتری از وقوع سیل می

رو ارزیابی آثار رفاهی در سطح خرد نیازمند بررسی ناهمگنی در میزان مصرف و کاهش آن پس از وقوع سیل شوند. از اینمنعکس نمی

لیه توزیع درآمد پیش از وقوع سیل است.  بررسی کامل اثرگذاری سیل در سطح خرد نیازمند داشتن اطلاعات چنین شکل اوو هم

ی کافی در خصوص های یاد شده است. با این حال به طور معمول به دلیل عدم وجود دادهچنین همبستگی بین توزیعمذکور و هم

 به طور کامل بررسی کرد وجود ندارد. ارزیابی، امکان آنکه بتوان آثار سیل را در سطح خرد 

به همین دلیل و ذیل یک رویکرد عملیاتی، آحاد اقتصادی ذیل چهار گروه و بر اساس معیار درآمد )فقیر بودن یا نبودن( و 

شود. می شوند. برای افراد درون هر گروه فقیر و غیرفقیر میزان درآمد و ثروت یکسانی فرضبندی میچنین اثرپذیری از سیل طبقههم

ی دسترسی به خدمات مالی توان ذیل معیارهای مختلفی مانند نحوهبا این حال چگونگی تعریف فقر در این تحلیل منعطف است و می

های مختلف با میزان پذیری گروهشود که میزان آسیبیا سطوح مشخصی از درآمد روزانه فقر را تعریف کرد. در تحلیل خرد فرض می

 پذیری از وقوع سیل نیز بیشتر است. که هر چه سطح فقر بیشتر باشد میزان آسیبسب عکس دارد به طوریها تنادرآمد آن

آوری اقتصادی در سطح اقتصاد خرد به دلیل لزوم استقلال از تعریف آن در سطح کلان، به ازای سطح مشخصی از کاهش رفاه تاب

ندن خسارت رفاهی به ازای یک سطح مشخص از میزان کل کاهش در شود و به صورت حداقل رسادر سطح اقتصاد کلان تعریف می

شود کند، بلکه باعث میآوری اقتصاد خرد از سطح کلان را مشخص میشود. این تعریف نه تنها استقلال تابمصرف اقتصاد تعریف می

شامد، در معرض آسیب قرار داشتن و آوری اقتصاد خرد از سایر عوامل اثرگذار بر ریسک رفاهی وقوع سیل مانند احتمال پیکه تاب

های مختلف از آحاد ی واکنش گروهآوری اقتصاد خرد ناشی از وقوع سیل در واقع نحوهپذیری نیز مستقل باشد. در تابچنین آسیبهم

نتقال خسارت هایی که توانایی کمتری برای جذب یا اگیرد. به هر میزان که گروهاقتصادی در مواجهه با سیل مورد بررسی قرار می

صورت آثار رفاهی ناشی از وقوع سیل بیشتر خواهد بود و همین امر باعث ناشی از وقوع سیل دارند در معرض سیل قرار گیرند در این

 آوری اقتصادی کمتری داشته باشند. شود تا تابمی

آوری در مواجهه با رخدادهای طبیعی تاب توانآوری میبندی نکات یاده شده و در جهت تمایز بین ابعاد مختلف تاببه منظور جمع

 بندی کرد:از جمله سیل را به شکل زیر طبقه

 احتمال وقوع فاجعه طبیعی از جمله سیل 

 های یک اقتصاد: از جمله میزان کل موجودی سرمایه در معرض آسیب میزان در معرض قرار گرفتن دارایی 

 اوری در صورتیکه این خسارت ذیل گروه از خسارت مستقیم، تاب میزان کل خانوارهای تحت تاثیر که به ازای سطح مشخصی

تعداد خانوارها افزایش یابد  بیشتری از افراد توزیع شده باشد بیشتر خواهد بود. در واقع به ازای سطح مشخصی از خسارت در صورتیکه

 یابد. میزان خسارت افزایش می

 کاهش در موجود سرمایه های در معرض سیل یا میزانپذیری داراییمیزان آسیب 

 آوری اقتصاد کلان که به عوامل زیر بستگی دارد:تاب 

o وری نهایی سرمایهنرخ بهره و بهره 

o ی بازسازی بر حسب سال که به میزان توانایی اقتصاد در تجهیزو تخصیص منابع مالی برای بازسازی و به کارگیری طول دوره

 های فنی بستگی دارد.ظرفیت
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o کند. این اثار به میزان منابع معطل در اقتصاد بستگی دارد. آثار سرریز که میزان خسارت آنی ناشی از وقوع سیل را تعیین می 

 آوری اقتصاد خرد که به عوامل زیر بستگی دارد:تاب 

o سطح درآمد یک اقتصاد و میزان نابرابری در آن 

o پذیری افراد فقیر از وقوع سیلمیزان آسیب 

o گیریانداز و قرضانوارها در هموارسازی شوک ناشی از تغییر درآمد از طریق نظام بیمه، پستوانایی خ 

o میزان بیشینه خسارت رفاهی که یک خانوار ممکن است با آن مواجه باشد 

o های مختلفمیزان توزیع ریسک در اقتصاد بین گروه 

اوری توان راهکارهای مختلفی را برای افزایش تابارت میذیل موارد یاد شده و بر حسب میزان اثرپذیری و شدت آن در ایجاد خس

 اقتصادی پیشنهاد داد. 

 

 آوری ایران با سایر کشورهامقایسه تاب -1-1
آوری اقتصادی در سطح اقتصاد کلان و اقتصاد در خصوص چگونگی ارزیابی تاب ،با توجه به مباحث صورت گرفته در قسمت قبل

این های از دست رفته به میزان رفاه از دست رفته تعریف کرد. صادی را بر اساس نسبت میان داراییوری اقتآتوان شاخص تابخرد می

آوری باشد. این شاخص تواند ملاک مناسبی برای تبیین تابکننده دو بعد اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است و میشاخص در واقع ترکیب

ها از جمله میزان احتمال وقوع سیل، میزان در معرض قرار گرفتن و ه داراییاین مزیت را دارد که سه عامل اصلی در وقوع آسیب ب

کند. در مخرج کسر نیز ابعاد مختلف آوری انتظاری معرفی میپذیری را ذیل مفهوم انتظاری از وقوع سیل و تابچنین میزان آسیبهم

طور که در قسمت پیشین توان بررسی کرد. همانن آن را میآوری اقتصادی اعم از ابعاد اقتصاد خرد و اقتصاد کلارفاهی ناشی از تاب

ها و تولید و به دنبال آن میزان مصرف بستگی دارد که این توضیح داده شد، خسارت رفاهی ناشی از وقوع سیل به میزان آسیب دارایی

نوارها به دلیل تغییر در سطح مشخصی شوند. از سوی دیگر، میزان تغییرات رفاهی در خاآوری اقتصاد کلان تعریف میعوامل ذیل تاب

آوری ذیل این نسبت رو عوامل مختلف اثرگذار بر تابکند. از اینآوری اقتصادی در سطح اقتصاد خرد را تعیین میاز مصرف، میزان تاب

نیز تعبیر کرد. در توان بر حسب تغییرات در تولید ناخالص داخلی شوند. این نسبت را میساده قرار گرفته و با یکدیگر ترکیب می

شود تا تولید ناخالص داخلی برای ها باعث میکه نسبت یاد شده یک باشد، بدین معنی است که یک دلار کاهش در ارزش داراییصورتی

ت میزان باشد در این صور 2.5که این نسبت آحاد مختلف اقتصادی به صورت متوسط و به میزان یک دلار کاهش یابد در صورتی

دلار خواهد بود. قاعدتا میزان کاهش در سطح رفاهی به ازای  2ش در تولید ناخالص داخلی برای آحاد مختلف اقتصادی متوسط کاه

رو ممکن است به ازای سطوح آوری اقتصادی بستگی دارد و از اینها یا تولید ناخالص داخلی به تابیک کاهش مشخص در دارایی

 ها میزان گزارش شده در تغییرات رفاهی متفاوت باشد. ی به دلیل کاهش در ارزش دارایییکسان از کاهش در سطح تولید ناخالص داخل

گیرد که درصد قرار می 62-52آوری اقتصادی بین جهانی وضعیت ایران در شاخص تاب بر این مبنا و بر اساس گزارش بانک

 (. در منطقه خاورمیانه3-1و  2-1، 1-1شود)شکل به میها و تغییرات رفاهی در صورت بروز سیل محاسارزیابی کاهش در ارزش دارایی

 ، وضعیت ایران مشابه با ترکیه و بهتر از پاکستان و عراق است. 
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 (2214ها )بانک جهانی،میزان کاهش در ارزش دارایی -1-1شکل

 

 
 (2214تغییرات رفاهی در صورت بروز سیل )بانک جهانی، -2-1شکل
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 (2214اقتصادی برای کشورهای مختلف )بانک جهانی،آوری شاخص تاب -3-1شکل

 

های رسد در شرایط جاری با توجه به محدودیتها پیش از شرایط تحریم تهیه شده است به نظر میبا توجه به اینکه این گزارش

ارزی حاصل از آن ایجاد شده برای اقتصاد کشور در سطح کلان اقتصادی به ویژه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به درآمدهای 

آوری اقتصادی افزایش پیدا کرده است و کشور را چنین کاهش امکان تامین مالی از بازارهای خارجی، میزان ریسک کشور در تابو هم

 کشورهای با ریسک بالا قرار داده است.  در گروه

 

 آوریراهبردهای اصلی در ارتقای تاب -1-9
توان راهبردهای متفاوتی را برای مواجهه با شد، ذیل ابعاد مختلف ناشی از وقوع سیل میطور که در قسمت قبل به آن اشاره همان

سیل طراحی کرد با این حال طراحی صحیح راهبردها، نیازمند شناخت مناسب از وضعیت اقتصادی کشور و ابعاد مختلف تامین مالی و 

توان راهبردهای زیر را در ال ذیل سه وجه از فاجعه طبیعی میی فاجعه طبیعی رخ داده است. با این حها و گسترهچنین ویژگیهم

 آوری اقتصادی احصا کرد:ارتقای تاب

 پذیریوقوع سیل، میزان در معرض قرار داشتن و آسیب 

o های توسعه شهری و روستاییاصلاح در طرح 

o هاهای وقوع سیل و ایجاد کمپین و آموزش در خصوص آنتهیه نقشه ریسک 

o  هاوساز و بهبود زیرساختاستانداردهای ساختارتقای 

o های پیش هشداردهندهایجاد سیستم (EWS) 

 آوری اقتصاد کلانتاب 

o گذاری منابع توسعهارتقای باز بودن اقتصادی و قرارداد با کشورهای همسایه و منطقه در جهت اشتراک 

o استقراض دولتگذاری مالی برای تسهیل ی اعتباری دولت و فضای سیاستارتقای رتبه 

o هاارتقای استانداردهای ایجاد زیرساخت 

o های اقتصادیهایجاد بیمه مرتبط با سیل و حوادث طبیعی برای بنگا 
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 آوری اقتصاد خردتاب 

o گذاری در جهت کاهش نابرابریسیاست 

o درآمد در مناطق با ریسک بالاجلوگیری از سکونت افراد فقیر و کم 

o رآمد برای ارتقای استانداردهای ساخت مسکندحمایت از خانوارهای فقیر و کم 

o ایای به ویژه برای افراد کم درآمد و فقیر از طریق نظام یارانهتوسعه نظام بیمه 

o ایجاد چترهای حمایتی به صورت مشروط و غیر مشروط 

 

 آوری مالی و ابعاد آنتاب -1-5
های ناشی از وقوع سیل مواجه هستند. این الی ریسکهای قابل توجهی برای مدیریت مها با هزینهخیز دولتدر مناطق سیل

گذاری پیش از وقوع سیل های سرمایهشود، بلکه هزینههای کمک، احیا و بازسازی ناشی از وقوع سیل میها نه تنها شامل هزینههزینه

گیرد به شکل ضمانت یا ورت میها صهایی که توسط دولتشود. به علاوه بخشی از هزینهپذیری را نیز شامل میدر جهت کاهش آسیب

های به تواند در صورت تحقق این تعهدات از شکل ضمنی به صورت صریح درآید. به علاوه در برخی از شرایط هزینهبیمه است که می

اعم های مالی ایجاد شده ناشی از وقوع سیل توسط آحاد اقتصادی ی دولت ناشی از وجود ناترازی مالی و عدم امکان جذب شوکعهده

 دار شود. ها را عهدهها یا خانوارهاست که دولت باید حداقل بخشی از آناز بنگاه

 ها نیازمند انجام اقدامات زیر است:های مالی توسط دولتمدیریت کارای هزینه

 محتملهای محتمل یا غیر ها ناشی از وقوع سیل ذیل سناریوهای مختلف اعم از سناریوپذیری دولتارزیابی میزان آسیب 

 گذاری مورد نیاز های مالی ناشی از وقوع سیل از جمله درنظر گرفتن میزان سرمایهارزیابی کاراترین روش برای مدیریت هزینه

چنین میزان منابع مالی مورد نیاز برای پاسخ برای کاهش ریسک وقوع سیل، چگونگی انتقال ریسک و توزیع آن به شکل مناسب و هم

ها یا اعطای کمک به گذاری مورد نیاز برای احیا و بازسازی زیرساختوقوع سیل و ترکیب آن اعم از میزان سرمایههای ناشی از به هزینه

 ها به منظور تسریع در فرایند بازسازی با در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان ناشی از سیل.خانوار و بنگاه

های مشخصی ها، ردیفمواجه است. به طور مشخص، در بودجه دولت آوری مالی با مسائل مختلفیسازی تاباز منظر عملیاتی پیاده

برای تخصیص منابع مالی برای حوادث طبیعی وجود دارد. با این حال این منابع به طور معمول پیش از وقوع حوادث طبیعی تخصیص 

سارت موجود نباشد و از سوی دیگر شود در زمان بروز حوادث طبیعی منابع کافی برای جبران خشود و همین امر باعث میداده نمی

شود. به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی برخی از کشورها اقدام به تاسیس باعث بروز شوک به بودجه دولت می

های سنواتی به ها جذب منابع مالی اختصاص داده شده در بودجهاند. نقش این صندوقههای مرتبط با حوادث طبیعی کردصندوق

کند تا انباشت منابع مالی برای استفاده در دوران بروز حوادث طبیعی است. به علاوه تجمیع این منابع این امکان را ایجاد می منظور

ها، نسبت به انتشار ابزارهای مالی از جمله اوراق تامین مالی اقدام کرد. به علاوه برخی از کشورها بتوان با اتکا به جریان ورودی صندوق

المللی المللی در بازارهای بینال ریسک ناشی از بلایای طبیعی به خارج از کشور اقدام به انتشار اوراق مربوط به حوادث بینبا هدف انتق

گیرد باید با ملاحظات تغییرات نرخ ارز همراه باشد تا از المللی صورت میکنند. انتشار این اوراق با توجه به اینکه در بازارهای بینمی

 ی در نرخ ارز ریسک مالی قابل توجهی به دولت منتقل نشود. ثباتمسیر بی
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 مقدمه -2-1
خسارات مستقیم  1 تواند به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شود.خسارات ناشی از سیل میتر اشاره شد طور که پیشهمان

گردد. این خسارات ناشی از تماس ها و یا اشیا ایجاد میها، ساختمانآن دسته از خساراتی است که در اثر تماس مستقیم سیل با انسان

ها و امکانات شهری و روستایی است. خسارات غیر ها و سایر احجام شناور با زیرساختفیزیکی سیلاب و آوردهای آن از قبیل واریزه

هایی گونه زیاندهد. خسارات غیرمستقیم شامل آنمستقیم خساراتی است که در زمان یا مکانی غیر از زمان و مکان وقوع سیل رخ می

دمات فوریتی و دیگر مواردی اینچنینی بشود. خهای ل در تجارت و بازرگانی، شرایط کلی زندگی، هزینهشود که موجب اختلامی

گیری در مقیاس پولی( و خسارات غیر محسوس تواند به خسارات محسوس )قابل اندازهیک از این دو گروه میهمچنین خسارات در هر

 2بندی شود.بقه)غیر قابل معامله در بازار و بنابراین فاقد قیمت( ط

ها و ها و حیوانات و اختلال در مشاغل منطقه از جنس خسارات مستقیم و محسوس است. فوتهای زراعی، جادهتخریب بناها، زمین

اختلال   رود.می جراحات، تخریب زیست بوم و تخریب آثار باستانی که قیمت پذیر نیستند از خسارات مستقیم و غیر محسوس به شمار

زده(، اختلال در روند ترافیک خارج از محدوده سیل و دستی صنایع سیلدر مشاغل خارج از محدوده سیل )صنایع بالادستی و پایین

رود. از های خسارات غیر مستقیم محسوس به شمار میزده از مثالکاهش درآمد مالیاتی در آینده در اثر تخریب مشاغل در منطقه سیل

 شود.ای از خسارات غیر مستقیم و غیر محسوس تلقی مینان عمومی نسبت به نهادهای مسئول نیز نمونهبین رفتن اطمی

برای انجام کارا و اثربخش ارزیابی، ابتدا باید دید  .ارزیابی اقتصادی میزان خسارات ممکن است با اهداف گوناگونی انجام پذیرد

توسط نهادهای دولتی  یاهای بیمه و توسط شرکت به طور معمول، ارزیابیرد. گیارزیابی با چه هدفی و برای چه سازمانی صورت می

ی زمانی نیز تواند تمام کشور و محدودهی مکانی می. در برآورد اثرات اقتصادی برای سیاستگذار عمومی، محدودهگیردصورت می

عمومی توجه به موارد زیر ضروری  گذاریبا اهداف سیاست در ارزیابی .انداز باشدهای چشمها یا افقتواند سالیان متوالی عمر دولتمی

  .(Merz et al. 2010) است

 .باتوجه به گستردگی اثرات سیل و ضرورت تدوین بهنگام  محدوده زمانی و مکانی ارزیابی باید به درستی تعیین شود

زده ممکن است یابی سریع خسارات در حوزه سیلارز های جبرانی، امکان ارزیابی همه جانبه اثرات در همه مناطق وجود ندارد.سیاست

هایی که سیل بر اقتصاد یک کشور وارد ، اما به هیچ وجه بیانگر تمام هزینهتدوین یک برنامه سریع مقابله با بحران مناسب باشدبرای 

 سیاستگذار متفاوت خواهد بود. بنابراین محدوده زمانی و مکانی مناسب برای ارزیابی خسارات با توجه به مسئله پیش رویکند نیست.می

 های عمومی برای تخلیه، پاکسازی و های مستقیم و غیر مستقیم از جمله هزینههای محسوس شامل هزینهتمامی هزینه

 اورژانس باید ارزیابی شود.

 زش بنا و هزینه بازسازی و خسارات ناشی از سیل دو مفهوم متفاوت هستند. آنچه به عنوان خسارات باید در نظر گرفت ار

شده با امکانات جدید و های تخریبزیرساخت به طور معمول سرمایهه مستهلک شده است. این در حالی است که در فرآیند بازسازی،

برآوردی خسارت منجر شود. به این ترتیب، تخمین خسارت با استفاده از هزینه بازسازی ممکن است به بیشپیشرفته جایگزین می

 گردد.

کند برای بندی نمود. ارزیابی پیشینی روشی است که تلاش میتوان به دو نوع اصلی تقسیمبی خسارات سیل را میهای ارزیامدل

ی ارزیابی معمولاً برای مدیریت ریسک سیلاب به کار شده، خسارات را تخمین بزند. این نحوهی بازگشت مشخصیک سیل معیار با دوره

 HOWASهای ی ارزیابی شامل مدلهایی از این نحوهگیرند. مثالبرای این کار بهره می های هیدرولوژیرود و عمدتًا از مدلمی

ی دیگر ارزیابی خسارات سیل، ارزیابی پسینی است که تلاش شود. نحوهیافته در هلند( می)توسعه HISیافته در آلمان( و )توسعه

 PDNAو  GRADEهای مختلف تخمین بزند. ، چارچوب تکنیکشده را با ابزارها و تصادی ناشی از سیلی واقعقکند اثرات امی

_____________________________________________________________________________ 

1 Direct vs. Indirect 

2 Tangible vs. Intangible 
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 .دهیمتوضیح میبا جزئیات بیشتر را روش دسته د. در ادامه این دو هستنهایی از ارزیابی پسینی نمونه

 

 های ارزیابی پیشینیمدل -2-2
 است.زیر روند معمول ارزیابی خسارات ناشی از سیل شامل سه مرحله 

 های همگن.بندی به گروهبا تقسیم بندی عناصر در خطرطبقه .1

 ها.ها با توصیف کامل تعداد و انواع عناصر در خطر و تخمین ارزش آنو ارزیابی دارایی 1تحلیل میزان قرارگیری در معرض سیل .2

 تحلیل حساسیت از طریق ارتباط دادن خسارت نسبی عناصر در خطر به اثر سیل.  .3

 شود.ک شرح داده میدر ادامه هر یک از این سه مرحله به تفکی

 

 بندی عناصر در خطرطبقه -2-2-1
رود در فرآیند ارزیابی ای که در معرض سیل قرار گرفته و نیز با توجه به میزان جزئیاتی که انتظار میبا توجه به محدوده 

زای هر یک از این عناصر خسارت پوشش داده شود، مجموعه وسیعی از عناصر ممکن است مورد ارزیابی قرار گیرد. معمولاً بررسی مج

شوند و با یکسان در های همگن تقسیم میپذیر نیست. به این ترتیب عناصر مورد نظر به گروهبه دلیل محدودیت زمان و منابع امکان

ز بندی یکی اشود. به این ترتیب تصمیم در مورد نحوه و جزئیات طبقهنظر گرفتن تمام اعضای هر گروه، میزان خسارت ارزیابی می

بندی باید به نحوی صورت پذیرد که کمترین اختلاف در میزان رود. طبقهنخستین وظایف در راستای ارزیابی خسارت به شمار می

های مختلف وجود داشته باشد. میزان جزئیات و محدوده هر خسارت اعضای یک گروه و بیشترین اختلاف در میزان خسارت گروه

 شود.متخصصان تعیین می بندی معمولاً با توجه به نظرطبقه

بندی با دقت بالا و جزئیات زیاد نیازمند تلاش بسیار و میزان منابع در دسترس است. یک طبقه ،بندینخستین مساله در نحوه طبقه

بهتری  بندی با جزئیات بسیار لزوماً به نتیجههاست. طبقهبه این ترتیب منابع فراوان است. دومین موضوع میزان در دسترس بودن داده

  ها متناسب با جزئیات مورد نظر در دسترس نباشد ممکن است به اختلال در روند ارزیابی بیانجامد.شود. در صورتی که دادهمنجر نمی

ست که قرار گرفتن عناصر در معرض سیل در هر گروه به نحوی صورت پذیرد که با کمترین تلاش بیشترین به این ترتیب ضروری

بندی اثرگذار است. در یک محیط با تشابه بسیار در نوع ، همگنی اجتماعی نیز در نوع طبقه نهایتاًشود. صحت در تخمین حاصل 

ست که های خانوار شکل داد. این در حالیتوان گروه همگن بزرگی را برای ارزیابی خسارات داراییها و درآمد افراد، به راحتی میخانه

موضوع مهم دیگری که در   های افراد را در طبقات مجزا قرار دهیم.ت ناگزیر باشیم داراییممکن اس ،در صورت وجود نابرابری بیشتر

های مورد نیاز برای بررسی بندی عناصر در معرض سیل باید مورد توجه قرار گیرد اهمیت هر یک از عناصر است. ممکن است دادهطبقه

سیار زیادی در ارزیابی خسارات داشته باشند. به عنوان مثال ممکن خسارات برخی عناصر کافی نباشد اما عناصر مورد نظر اهمیت ب

های وارد شده به دیده بسیار کوچک باشد اما بخش عمده خسارات سیل ناشی از آسیباست یک واحد صنعتی از لحاظ مساحت آسیب

 . (2-1)شکل بندی بسیار ضروری استاین بخش صنعتی باشد. در چنین مواردی توجه به جزئیات در طبقه

 

_____________________________________________________________________________ 

1 Exposure analysis 
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 (Merz et al., 2010) بندی عوامل اصلی اثرگذار در ارزیابی خسارات ناشی از سیلنکات مهم در طبقه -1-2شکل

 

گیرد که در ها و کشاورزی صورت میها، زیرساختهای اقتصادی نظیر خانوار، بنگاهبر اساس بخش بندیطبقهدر بیشتر موارد 

گیرد که هر یک از بندی بر مبنای این دیدگاه صورت میی طبقههای مختلف تقسیم شود. این نحوهتواند به زیر بخشصورت نیاز می

های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال ت عناصر در معرض سیل در گروههای مشابهی دارند. اهمیها و داراییها ویژگیاین بخش

ها هستند اما در بخش تجاری و کشاورزی چنین نیست. همچنین نحوه اثرپذیری از عناصر در خطر در بخش مسکونی معمولاً ساختمان

ل مرتبط است اما در تخریب بخش های ذکرشده متفاوت است. به عنوان مثال تخریب بخش مسکونی به عمق سیسیل نیز در بخش

توانند برای تخمین های اقتصادی که میرود. علاوه بر این، دادهکننده به شمار میوقوع و مدت سیل از عوامل تعیین تاریخکشاورزی 

 (1-2ول )جددشومیفرآیند ارزیابی  باعث تسهیلکه  در دسترس هستندهای اقتصادی معمولاً با توجه به بخش ،خسارت به کار رود

 
 (های اقتصادی)منبع: بندی اجزای خطر بر اساس بخشطبقه -1-2جدول 

 ملاحظات مثال بخش

، وسایل ها، پارکینگمنازل مسکونی شامل ساختمان خانوارها

 نقلیه در اختیار خانوار

اختلاف  ها وها برای این بخش موجود است. تنوع در داراییها و روشبخش مهمی از داده

 تر استنظر در خصوص چگونگی ارزیابی نسبت به سایر بخشها کم

معدن، فلزات، صنایع مرتبط با خودرو و مکانیک،  صنعت

 صنایع شمیمیایی، ساخت و ساز،

 های کافیتنوع زیاد و نبود داده

 ها با مشکل مواجه استها و توابع زیان درون بخشانتقال ارزش دارایی

زیان برای بخش با مشکل مواجه است و تابع زیان باید در سطح بنگاه امکان تعریف تابع 

 تعریف شود.

فروشی، نهادهای مالی و  بازرگانی خرده و عمده خدمات

های اعتباری، هتل و رستوران، خدمات حقوقی، شرکت

 افزارینرم

 هاتنوع زیاد و دسترسی پایین به داده

 ها باید با احتیاط انجام شود.بخش ها و توابع زیان درونانتقال ارزش دارایی

آموزش و فرهنگ، ورزش و سرگرمی، بهداشت و امور  بخش عمومی

 اجتماعی و مذهبی

 هاتنوع زیاد و دسترسی پایین به داده

 ها با مشکل مواجه استها و توابع زیان درون بخشانتقال ارزش دارایی

ات و حمل های آب و فاضلاب، انرژی، ارتباطزیرساخت هازیرساخت

 و نقل

 دسترسی پایین به داده

 ها ممکن استها و توابع زیان دورن برخی از بخشانتقال ارزش دارایی

ها، ماشین آلات، آسیب به محصولات و ساختمان کشاورزی

 تخریب خاک و بذر

 ها به نسبت خوب استها و دسترسی دادهروش

کمتری  که این بخش آسیبمیانگین ارزش به ازای هر جز در ریسک برای کشورهایی 

 تواند مناسب باشدها دیده است، مینسبت به سایر بخش

های مدیریت ها دفاعی سیل، هزینهآسیب به زیرساخت سایر

 سیل

 شود.ها.  میانگین ارزش اغلب استفاده میکمبود داده
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ها الزامی است. به عنوان م بندی به زیرگروهعناصر قرار گرفته در هر طبقه ممکن است کاملا همگن نباشند و به این ترتیب تقسی

و بخش تجاری  بخش مسکونیبرای برآورد خسارت در  ،FLEMOcsو  FLEMOps مثال دو مدل ارزیابی خسارت سیل در آلمان

 عناصر مورد ارزیابی را به سه گروه ساختمانی تک خانوار، چند خانوار و مسکونیاند. مدل ارزیابی خسارت در بخش طراحی شده

بندی به سه گروه بر مبنای کند. در بخش تجاری طبقهبندی میگروه با کیفیت بالا و پایین طبقهزیردو هر گروه را به و  های ویلاییخانه

عناصر هر گروه ممکن است به یکی از چهار زیربخشِ  .پذیردنفر به بالا( انجام می 122نفرو  122-11نفر،  12-1) تعداد کارکنان بنگاه

، تجارت و خدمات شرکتی تعلق داشته باشد. برای هر یک از این طبقات توابع تخمین هزینه به کار یصوصی، صنایع تولیدخدمات خ

 مرسوم هاییکی از شیوهدر های بیشتری تقسیم شود.رود و در صورت نیاز و دسترسی به داده، هر یک ممکن است به زیربخشمی

 Schwarz)شودانجام می های ساختاریکاررفته و ویژگیبا توجه به مصالح بهطبقه بندی   ،هاخسارت ساختمانارزیابی بندی برای طبقه

and Maiwald, 2008  )پذیری دارد و پس از وقوع با توجه به دبی و طول مدت سیل ها سطح مشخصی از آسیب. هر یک از این گروه

ها همیشه در های مورد نیاز برای شناخت نوع ساختمانحال دادهنتوان به آسانی تخمینی از خسارات هر طبقه به دست آورد. با ایمی

 دسترس نیست.

 

 هاتحلیل میزان قرارگیری در معرض سیل و ارزیابی دارایی-2-2-2

ها در معرض های مرتبط با این عناصر و نیز میزان قرارگیری این داراییدارایی میزانپس از طبقه بندی عناصر در معرض سیل، 

شود. در واقع در این بخش از تحلیل میزان اثر پذیری عناصر مختلف در سناریوهای گوناگون وقوع سیلاب تعیین سیلاب تحلیل می

توان از محل سیل دور کرد عنوان مثال ساختمان را نمی بهگوناگون در برابر سیلاب متفاوت است. های داراییآسیب پذیری . گرددمی

بنابراین، در این مرحله ممکن است برای انجام تحلیل نیاز به ریز تر کردن طبقه  توان از سیل محفوظ داشت.اما اقلام قابل حرکت را می

ها به دو گروه اقلام ثابت نظیر دارایی ها معمولاً های مسکونی و شرکتبرای ساختمانبندی انجام شده در بخش نخست داشته باشیم. 

آلات و های ماشینبندی معمولاً در قالب گروهشود. اما در بخش تجاری و صنعتی تقسیمساختمان و اقلام قابل حرکت تقسیم می

 گیرد. تولیدات و موجودی انبار صورت می تجهیزات،
 

 حساسیتتحلیل میزان -2-2-1

شود که خسارت ها در هر طبقه، تحلیل حساسیت انجام میپس از طبقه بندی عناصر در خطر و شناخت میزان و انواع دارایی

ایده اصلی در تخمین میزان خسارات ناشی از سیل توجه به نماید. احتمالی هر طبقه از وقوع سناریوهای گوناگون سیلاب را تعیین می

ها تعیین ارت میزان خسارت احتمالی در اثر سیل را برای هر یک از عناصر ذکر شده در طبقه بندیمفهوم تابع خسارت است. تابع خس

د دیگر از رهای سیل )در بیشتر موارد عمق و گاهی نیز مواپذیری عناصر را با توجه به ویژگیکند. در واقع تابع خسارت میزان آسیبمی

 دهد.ن می، زمان وقوع و طول مدت سیل( نشا قبیل دبی جریان

های توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه نخست عواملی است که  به ویژگیپارامترهای تاثیرگذار در میزان خسارت را می

شود که میزان مقاومت عناصر در برابر سیلاب های آب مرتبط است. گروه دوم مواردی را شامل میسیلاب نظیر عمق، سرعت و آلودگی

ی پیشینی با سیل و نیز هشدارهای پیشینی و میزان توجه به ها، تجربه مواجههه عنوان مثال نوع و اندازه ساختمانکند. برا تعیین می

گیری نیست و اثرات ناهمگنی در . با این وجود بیشتر این عوامل به این دلیل که به راحتی قابل اندازهگیرنددر این دسته قرار میها آن

 شود.ت دارند، در توابع خسارت در نظر گرفته نمیشرایط زمانی و مکانی متفاو

میزان احتمالی شته های مرتبط با حوادث گذبا استفاده از داده شیوه تجربی. شوندبه دو شیوه محاسبه میتوابع خسارت معمولاً

الح و نوع بنا مشاهده و به ها به تفکیک مصبه عنوان مثال، در این شیوه میزان خسارت رخ داده در ساختمان زند.خسارت را تخمین می

مختلف  متخصصین هایآوری پاسخمیزان خسارت احتمالی را با جمع شیوه تحلیلی شود.های رخ داده مرتبط میهای سیلویژگی

متر باشد چه  2در صورتی که ارتفاع سیل »سوالاتی نظیر به عنوان مثال از مهندیسن ساختمانی کند، های مختلف برآورد میبرای سوال
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هایی بر مبنای هریک از این دو شیوه و یا ترکیبی از هر دو برای . مدلشودپرسیده می «خسارتی برای ساختمان مورد نظر انتظار دارید؟

از شیوه نخست برای  HOWASهای آلمان، انگلیس، استرالیا و آمریکا شکل گرفته است. به عنوان مثال مدل تخمین خسارت در کشور

تواند تخمین کند. در صورت دسترسی به داده مناسب استفاده از شیوه نخست میآلمان استفاده میتخمین خسارت سیل در 

های مرتبط با گذشته ممکن است استفاده از داده ،های جدیدهایی با ویژگیتری به دست دهد. هرچند در صورت وقوع سیلمناسب

ی انواع سیل را دارد اما به دلیل مبتنی بودن بر نظر افراد ممکن است موثر نباشد. از طرف دیگر شیوه دوم امکان ارزیابی خسارت برا

 برآورد دقیقی نباشد. 

دهی، عمق جریان و استغراق، تدوام استغراق، های آن از جمله میزان آبای تابعی از مشخصهخسارت ناشی از سیلاب به گونه

های دگیر نوع تابع خسارت در بین روش لاب وجود دارد، سابقًا دوسرعت جریان و غیره است. از بین توابعی که با توجه به شرایط سی

خسارت. با توجه به تجارب موجود و به دلیل همبستگی بیشتر خسارت با -خسارت و ب( تابع تراز-دهی: الف( تابع آبتر بوده استرایج

 است.خسارت عمومیت بیشتری پیدا کرده-دهی، تابع ترازعمق جریان در مقایسه با آب

تواند ویژه سیلاب بالقوه است. این تابع که میخسارت یکی از ارکان اصلی برآورد و ارزیابی خسارت ناشی از سیلاب، به-ابع ترازت

دشت ای از سیلابای از یک گروه کاربری اراضی، یا بازهمعرف خسارت یک مورد )به عنوان مثال، یک ساختمان مسکونی(، مجموعه

دیده )برای نمونه تابع از معیارها و ضوابط مربوط به تعیین خسارت در ارتباط با عمق آب در محل خسارت رودخانه باشد، با استفاده

 آید. در این مدل:خسارت( به دست می-عمق

 شود. در اینجا منظور مقداری است که مربوط به ی سطح آب نسبت به یک نقطه در پایین آن گفته میبه فاصله عمق

 باشد.خسارت ناشی از عمق آب 

 شود.ی تراز سراسری( گفته میی عمودی بالا یا پایین یک مبنای محلی یا ملی )شبکهبه فاصله عمق مبناداریا  ارتفاعیا  تراز 

 شود و عموماً به صورت درصد ی عمق آب با مقدار خسارت در یک سازه یا ساختمان گفته میبه رابطه خسارت-تابع عمق

های مشابه، یکسان بوده و ارتباطی به محل های مشابه یا طبقهگردد. این تابع برای سازهبیان می ارزش ساختمان با محتوای داخل آن

 .کاربرد داردها سازه ندارد. این تعریف صرفًا برای سازه

 ی خسارت برای یک شدهای از ترازهای سیلاب در یک سازه یا مقادیر جمعی خسارت برای دامنهبه رابطه خسارت-تابع تراز

 شود.دیده گفته میی خسارتای از ترازهای سیلاب در محل ایستگاه شاخص بازهگروه از خسارت در رابطه با دامنه

 

 جارب خسارات در بخش کشاورزیت-2-2-9

مبستگی بیشتری دارد. از سوی دیگر، هشدن سیلاب با میزان استغراق محصولات کشاورزی در اثر جاریخسارت  ،با توجه به تجارب

جا که ارتفاع محصولات زراعی چندان زیاد نیست، لذا به طور معمول میزات خسارت وارده با یک یا دو عمق استغراق مورد مطالعه از آن

ز ی رشد گیاه است. ای رشد، میزان خسارت وابسته به مرحلهاه در طول سال با دورهگیرد. همچنین با توجه به ماهیت متغیر گیقرار می

برای برآورد خسارت یک محصول، مقدار یا درصد خسارت برای یک عمق مشخص سیلاب در هر یک از مراحل رشد یا در هر  این رو

شده خسارت با استفاده از خسارت وزنی-تابع عمق شود. طی این فرآیند، معیارهای خسارت یامیی رشد تعیین های دورهیک از ماه

تواند تصویر دقیق و جزئی از خسارت ازدور میآید. این روش با استفاده از سنجشطول دوره رشد گیاه برای اعماق مختلف به دست می

و عمق استغراق  درصد خسارت برای محصولات اساسی در کشور آمریکا با توجه به متغیرهای مدت ،2-2 در جدول.دهدبه دست

 شود که میزات خسارت برای فقط دو عمق استغراق و فقط دو حالت تداوم استغراق داده شده است.است. مشاهده میآمده
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 درصد خسارات برای گیاهان زراعی  -2-2جدول 

 محصول

 خسارت )درصد(

 ساعت 24مدت استغراق بیشتر از  ساعت 24مدت استغراق کمتر از 

 متر 6/2بیش از  متر 6/2تا  2 متر 6/2بیش از  متر 6/2تا  2

 122 15 88 54 ذرت

 122 122 122 92 سویا

 122 81 91 61 جو دوسر

 91 12 82 62 یونجه

 92 62 15 52 علوفه

 122 12 81 51 گندم پاییزه

 

معیار درصد خسارت ناشی  خسارت برای هر محصول کشاورزی یا برای هر ترکیب کشت، برقراری-روش دوم برای تعیین تابع عمق

ی رشد گیاه است. در حالی که چنین ی رشد( در طول دورهها یا فصول )بسته به مرحلهاز سیلاب با ارتفاع مشخص برای هر یک از ماه

در تنها برای مناطق مختلف کشور، که حتی به صورت میانگین برای کل کشور نیز وجود ندارد، برای نمونه معیارهای استانداردی نه

ی شمال شرقی آمریکا که توسط وزارت کشاورزی آن کشور برای محصولات این معیار برای محصول گندم پاییزه در منطقه 3-2 جدول

 شود.زراعی اصلی تهیه شده، ارائه می

 
 منطقه شمال شرقی آمریکا -درصد خسارت در طول دوره رشد گندم -3-2جدول 

 عمق غرقابی )متر( ماه

 6/2بیشتر از  6/2-2

 12 1 مارس

 41 21 آوریل

 61 39 مه

 12 48 ژوئن

 36 21 ژوییه

 9 5 اوت

 1 4 سپتامبر

 9 5 اکتبر

 1 5 نوامبر

 

 های ارزیابی پسینیمدل -2-1
د. در این بخش ابتدا این دو چارچوب معرفی نشومیطراحی  GRADEو  PDNAدو چارچوب کلی در قالب های پسینی ارزیابی مدل

 شود.در ایران نکاتی بیان می آنهادر آخر در مورد میزان رواج  .شودبا یکدیگر مقایسه می چارچوبهای این دو سپس ویژگی .دنگردمی

 

 PDNA1ارزیابی پسینی  چارچوب -2-1-1

ی اروپا و سازمان ملل کند. این چارچوب با همکاری بانک جهانی، اتحادیهنیازهای پس از بحران را ارزیابی می PDNAچارچوب 

خسارات و اثرات بلایای طبیعی با هدف نهایی بازسازی از منظر انسانی، اجتماعی، فرهنگی،  انواع توسعه داده شده است و به تخمین

جانبه نیست و در برخی موارد ممکن است همچنان نیازمند ین حال، این چارچوب کامل و همهپردازد. با امحیطی میاقتصادی و زیست

 .باشیم یک مدل ارزیابی محلی با جزئیات بیشتر

_____________________________________________________________________________ 

1 Post Disaster Needs Assessment 
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 شود:این چارچوب عناصر اصلی زیر را شامل می

 ران و ارزیابی اندازه دهی یک چارچوب پایه برای مقایسه با شرایط پس از بحهای پیش از وقوع بحران و شکلآوری دادهجمع

 خسارات.

 تخمین خسارات بحران در هر بخش برای مشخص کردن مجموعه نیازها برای بازسازی شامل 

o زیرساخت ها و دارایی های فیزیکی 

o اختلال در دسترسی به کالاها و خدمات 

o اختلال در روند تصمیم گیری و ارائه خدمات دولتی 

o ذیری هاخطرات ایجاد شده در نتیجه بحران و آسیب پ 

 ارزیابی اثرات بحران شامل 

o اثرات اقتصادی بحران از قبیل اختلال در عملکرد اقتصادی، درآمد افراد، بیکاری و ناترازی های موقت اقتصادی 

o .اثرات توسعه انسانی شامل تمام مواردی که بر کیفیت زندگی افراد در کوتاه مدت و بلند مدت اثرگذار است 

  نیازها به  برآوردناستراتژی بازسازی با تعیین دقیق اهداف مشخص، اقدامات لازم برای  تدویناولویت بندی نیازها برای

 ترتیب اولویت و خروجی مورد انتظار و در نهایت ترسیم فرآیند اجرا

 می پردازیم. عناصردر ادامه به تشریح مختصر هر یک از 

 

 اطلاعات پایه

ای، جمعیتی و جغرافیایی است که در از تمام اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، توسعه ایاطلاعات پایه پیش از بحران شامل مجموعه

ها در برابر حوادث پذیری هر یک از این گروهکه آسیب تهیه شود چون، سن، نژاد و مذهب یتجنس به تفکیکصورت امکان باید 

ی، شناخت دلایل تشدید کننده بحران و در پذیر. وجود چنین اطلاعاتی برای مشخص نمودن خسارات، محاسبه آسیباستمتفاوت 

 .گیری استراتژی بازسازی ضروری استنهایت شکل

از بحران اشاره شده در بالا را فراهم  های محلی نتوانند اطلاعات پیشها و آمارگیریهای سرشماری و گزارشدر صورتی که داده

از طریق مصاحبه با افراد مطلع، مقایسه با مناطق مشابهی که در معرض تواند ها رفت. این کار میکنند باید به سراغ تخمین این داده

 .ای موجود پیش از حادثه صورت گیرداند و یا بررسی تصاویر ماهوارهحادثه قرار نگرفته

 .به شرح زیر است PDNA به طور کلی اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش

 شناسی، جغرافیایی، فرهنگی و نژادیاجتماعی، جمعیت -از بحران اقتصادیهای پیشداده 

 از بحران برای هر بخش های پیشداده 

 ماهیت و وسعت بحران، میزان آسیب پذیری و خطرهای محتمل 

 های کاهش فقرمدت و استراتژیای و ملی در کوتاهاجتماعی منطقه-ای و اقتصادیهای توسعهنقشه 

 .دهدرا نشان میو پس از بحران  پیشای همورد نیاز در بازههای یک مثال از داده 4-2 جدول

 
 آوری پیش و پس از بحراناطلاعات مورد نیاز برای جمع -4-2جدول 

 منبع داده نوع داده

 گیری از خانوارهاآخرین سرشماری جمعیت، آخرین نمونه کل جمعیت

 تراکم جمعیت به ازای کیلومتر مربع

 سال 14-2جمعیت بین سن 

 سال 62جمعیت بالای 

 جمعیت شهری و روستایی

ترکیب سرپرست خانوار بر حسب 
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 جنسیت

 

های سنی و بر نرخ باسوادی برای گروه

 حسب جنسیت

 امید به زندگی برای زنان و مردان

 المللیهای بینهای توسعه انسانی یا تخمینگزارش شاخص فقر انسانی

 های توسعه انسانیگزارش شاخص توسعه انسانی

 های اقتصادی، اجتماعی و مالیگزارش شهری و روستاییفقر 

 های صورت گرفتههای کشوری و تخمینگزارش درآمد سرانه

 های مرتبطخانههای تهیه شده توسط وزارتهای توسعه هزاره یا گزارشگزارش نرخ مرگ و میر

 نرخ مرگ و میر مادران

های تقسیمات کشوری و شناسی، نقشههای زمینای و دادهتصاویر ماهوارهها، های سالانه زیرساختبینی تولید، گزارشپیش 

 دیدهمناطق آسیب
 
 
 
 

 

 ها و دارایی های فیزیکیخسارات زیرساخت

پردازد. این خسارات ها میهای فیزیکی در تمام بخشها و داراییبه ارزیابی خسارات وارد شده بر زیر ساخت PDNAچارچوب 

 شامل موارد زیر است.

 و   های دولتیهای اجتماعی شامل منازل مسکونی، مراکز بهداشتی و اجتماعی، مراکز فرهنگی و دینی، ساختمانزیرساخت

 های جامعهسایر زیرساخت

 های ، سیستم آب و فاضلاب و بهداشت، زیرساخت های ارتباطات و حمل و نقلای شامل زیر ساختهای پایهتزیر ساخ

 آبیاری، تولید انرژی و خطوط عرضه و توزیع

 های کشاورزی، صنعت و تجارت، مشاغل، توریسم صنایع مبتنی بر خدماتهای مولد شامل زیرساختبخش 

 ها، های اشاره شده تخریب شده نظیر وسایل و ابزارآلات، دستگاهها و زیرساختتمانهای فیزیکی که در ساختمامی دارایی

 مبلمان و غیره

 شوند و سپس بر مبنای قیمت در لحظه گیری میهای فیزیکی نظیر تعداد و سطح اندازهاین خسارات ابتدا بر مبنای واحد

کند و در هزینه ترمیم و بازسازی قیمت پس از بحران پایه را بیان می شود. این ارزیابی پولی هزینهوقوع بحران ارزش پولی محاسبه می

 شوند.های مرتبط با توسعه و کاهش خطر نیز محاسبه میشود و هزینهدر نظر گرفته می

 
 خسارات مرتبط با تولید کالا و خدمات و دسترسی به کالا و خدمات

کند. این چارچوب همچنین اثر بلایای ی مولد را محاسبه میهاافت تولید ناشی از خسارات بحران در بخش PDNAچارچوب 

های باید در گروه هاها و ابزارای از شیوهکند. مجموعهطبیعی بر در دسترس بودن و کیفیت ارائه خدمات اجتماعی را نیز بررسی می

جش شرایط پس از بحران و مقایسه آن بخشی به کار گرفته شود تا شرایط پس از بحران با عمق و جزئیات کافی سنجیده شود. در سن

 از بحران مجموعه ای از موارد باید مورد توجه قرار گیرد. با شرایط پیش

 های اطلاعاتی و تکنولوژی باید به تفکیک هر بخش صورت گیرد.ارزیابی تخریب وسایل، کاهش عرضه، آسیب سیستم 

 ید سنجیده شود.در دسترس بودن یا نبودن کالاها و نیازهای اساسی در بازار با 

 ها محروم شوند توجه شود.از سرویس های جمعیتی که ممکن است به صورت ویژه از دسترسی به برخیبه گروه 

 های خاص و نظایر های موقت مورد نیاز نظیر پناهگاه، مراکز آموزشی، اورژانس، تامین انرژی و آب، کنترل بیماریزیرساخت

 آن شناسایی شوند.
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 وی انسانی مضاعف در راستای اطمینان حاصل نمودن از تامین به موقع خدمات بررسی شود و هزینه لازم میزان نیاز به نیر

 ها و تشویق به ارائه خدمات محاسبه شود.برای جبران نیرو

جنس یکی از اهداف اصلی این چارچوب ارزیابی میزان در دسترس بودن کالا و خدمات است. این ارزیابی هر گونه افزایش هزینه از 

گیرد. علاوه بر این ارزیابی به تفکیک گروه و به ویژه به تفکیک جنسیت صورت افزایش قیمت و یا زمان دسترسی را در نظر می

زیرا در بسیاری از موارد به دلیل احساس ناامنی بیشتر و یا به دلایل فرهنگی دسترسی زنان و دختران در شرایط پس از ؛ گیردمی

 شود.بحران محدودتر می

 

 گیری حکومتیخسارات مرتبط با نحوه اداره و تصمیم

پردازد. برخی از عوامل ای حکومت میگیری و ادارههای تصمیمهمچنین به بررسی اثر بلایای طبیعی بر فرآیند PDNAچارچوب 

 گیرد به شرح زیر است.اساسی که در ارزیابی ها مورد توجه قرار می

  ای در هر بخشادارهتوصیف اثر حادثه بر فرآیند های 

 ارزیابی اثر حادثه بر ظرفیت بخش مورد نظر در ارائه خدمات و ادامه فعالیت 

 بار اضافی اعمال شده بر دولت محلی و جامعه در اثر حادثه 

 یسازگیرنده برای اجرا و مدیریت فرآیند بازهای تصمیمظرفیت بخش 

است. یک  PDNAهای ترین بخشی مناطق حادثه دیده از مهمسازند بازبرد فرآیارزیابی ظرفیت نهادها برای ارائه خدمات و پیش

ظرفیت تمامی  ،ها منجر شود. برای تهیه نقشه ارزیابی پس از بحرانارزیابی صحیح در این زمینه ممکن است به توسعه و اصلاح نهاد

المللی باید به درستی های بینزمانهای اجتماعی، بخش خصوصی و حتی ساهای دولتی ملی و محلی، جامعه مدنی، سازماننهاد

 پردازد.شناسایی شود. بر مبنای تغییراتی که در نتیجه حادثه ایجاد شده است ارزیابی ظرفیت به بررسی موارد زیر می

 هایی که از بین رفته یا مورد نیاز است.شناخت اطلاعات و تخصص 

 جدید ضروری است. یهاتوجه به نیاز های مالی که از بین رفته یا باشناخت منابع، افراد و ظرفیت 

 جدید ضروری است. یهاهای اطلاعاتی، مدیریتی و اجتماعی که از بین رفته یا با توجه به نیازشناخت سیستم 

 استگذاری که با توجه به شرایط پس از بحران به آن نیازمندیم.یهای قانونی و سشناخت نهاد 

 ه با توجه به شرایط پس از بحران به آن نیازمندیم.ک ندهده نهادهای نظارتی، پاسخگویی و گزارش 

 

 ها پذیریخطرات و آسیب

تواند از کند. این خطرات میشود را ارزیابی میهایی که در نتیجه بحران ایجاد میپذیریتمامی خطرات و آسیب PDNAچارچوب 

ا در اثر حادثه افزایش یافته است یا خطراتی که صرفا به هاند اما امکان بروز آنجنس خطراتی باشد که پیش از بحران نیز وجود داشته

 آوری ضروری است.های تاباند. شناخت هر دو نوع برای تحلیلدلیل رخداد مورد نظر بروز کرده

 

 تخمین ارزش اقتصادی اثرات حادثه

دهد و ممکن است گاهی تا های اقتصادی است که در اثر وقوع بحران رخ میضررهای اقتصادی همه انواع تغییرات در جریان

 ها شامل موارد زیر است.های متمادی به طول بینجامد. انواع معمول این ضررسال

 هاها و داراییهای مولد ناشی از آسیب زیرساختکاهش تولید در بخش 

 های تولید به دلیل خسارات ناشی از بحرانکاهش درآمد و افزایش هزینه 

 ناشی از مدیریت خطرات مربوط به بحران یهاافزایش هزینه 

 های مالی دولت.های مالیاتی و افزایش هزینههمزمانی کاهش درآمد 
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 PDNAفرایند و اجرای  

PDNA .در صورت اجرای صحیح باید ساختار ارزیابی، فرآیند ارزیابی و خروجی ارزیابی که استراتژی بازسازی و ترمیم است را ارائه کند 

 شامل مراحل زیر است.  PDNAفرآیند و اجرای

 هاانجام هماهنگی 

 دهی تیم مدیریت شکلPDNA 

 هاها  مسئولیتتوافق بر سر نقش 

 مشخص نمودن ترکیب تیم ارزیابی 

 تعیین منابع مورد نیاز 

 هاآماده سازی ارزیابی 

 کند.شده تشریح مییبندرا به صورت سرفصل PDNAها و فرایندهای مورد نیاز برای انجام قدم  2-2 شکلو  2-5 جدول

 
 های مورد انتظارو خروجی های مورد نیاز برای فرایندهای قدم -5-2جدول 

 فرآیند و خروجی هاقدم

 PDNAها احتمالی در اجرای ایجاد ارتباط با بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای نیاز ها و فعال سازینیاز. پیش1

 با مسئولان مربوطه  بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل ارتباط سریع دفاتر کشوری

 تقاضای دولت و تصمیم مسئولان برای اجرا

 PDNAتعیین اهداف، وسعت و منابع مورد نیاز برای اجرای 

 تعیین ساختار نهادی لازم در سطح ملی و محلی شامل وزارات و دفاتر مربوطه، نهادهای اجتماعی،

NGOها و جامعه مدنی 

 هایی که دولت برای اجرای فرآیند ارزیابی انجام خواهد داد.مایتح

 شروع برنامه ریزی

 دهی یک تیم مدیریتی رده بالاشکل

 شکل دهی ترتیبات مورد نیاز برای هماهنگی بین مسئولان مربوطه در سطح منطقه و ملی

 شکل دهی استراتژی تخصیص منابع مورد نیاز

 

 اندازیو ترتیبات راه PDNAنقشه  PDNA. آماده سازی 2

شود )ترکیب تیم، منابع انسانی، اتخاذ می PDNAبا مشورت دولت همه ترتیبات لازم برای حمایت 

 ای مورد نیاز، ...(مدیریت اطلاعات، منابع بودجه

 های آموزشی لازم برای تربیت تیم ارزیابیاجرای کارگاه

 تعیین برنامه زمانی مشخص برای ارزیابی

 داده و اعتبار سنجی. تهیه 1
 

( و damagesها )های شکل داده شده اطلاعات مقداری مرتبط با آسیبها و بخشدر چارچوب گروه

دهی چارچوب پایه برای ( و اطلاعات ابتدایی برای شناخت وضعیت ابتدایی و شکلlossesها )زیان

 شود.ارزیابی جمع آوری می

ها و انواع ها در مناطق آسب دیده، سرشماریسنجی داده ها، اعتبارهای میدانی: نمونه گیریبررسی

های میدانی توسط مقامات ملی و محلی. انتخاب محل های جمع آوری داده نظیر مصاحبه، بازدیدروش

 شود.های  ابتدایی برای شناخت مناطق با بیشترین آسیب انجام میبرای بررسی بر مبنای داده

 های هدفمشورت با ذینفعان و گروه

های بخشی جمع آوری های مرتبط با آسیب و زیان که توسط هر یک از تیمتجمیع و تحلیل داده . تجمیع و تحلیل9

 است.شده

های ها تعیین شده و در گزارشها، نیازهای بازسازی و ترمیم و اولویتها و زیانپس از گردآوری آسیب

 شوند.بخشی مجزا ارائه می

های چند ها را با مقایسه بین بخشی راستی آزمایی کنید. با تحلیلیافتهها: تحلیل بین بخش داده

ها و ها، گروههای مشترک را در بین بخشبخشی تصویر جامع و مشترکی از بحران شکل دهید. اولویت

مناطق جغرافیایی شناسایی کنید و زمین مشترکی را برای تنظیم استراتژی بازسازی و ترمیم شکل 
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 دهید.

 ها و استراتژی ترمیم و بازسازی مشورت کنید.ان برای توافق بر روی اولیتبا ذینفع

 ها و مناطق جغرافیایی مختلف بررسی کنید.ها  و استراتژی بازسازی را در بخشنیاز

 آثار کلان اقتصادی و توسعه انسانی را تحلیل نمایید.

ها، نیازهای شناسایی شده و با هدف ارائه نتایج ارزیابی PDNAای برپایی کارگاه برای تمامی اعض تنظیم استراتژی بازسازی و ترمیم

 ها با ذینفعان محلیمشورت

 ها، ترتیبات اجرا(تنظیم استراتژی بازسازی و ترمیم )اهداف، اصول، نیازهای بازسازی و ترمیم و اولویت

 که شامل استراتژی بازسازی و ترمیم است.  PDNAتهیه نسخه ابتدایی گزارش 

 اعتبار سنجی و دریافت بازخورد فرآیند

 تهیه گزارش نهایی

 های ارائهتهیه خلاصه و اسلاید

حمایت از بسیج منابع که ممکن است در صورت نیاز به عنوان مکمل منابع تخصیص داده شده از  تخصیص منابع و مکانیزم اجرا

 بودجه ملی گردآوری شود.

های اتژی بازسازی و ترمیم با هدف جذب کمکو استر PDNAهایی برای معرفی سازماندهی کنفرانس

 مالی

های بین نهادی برای تقویت نهادهای ملی و محلی در راستای اجرا و هدایت فرآیند پیشنهاد مکانیزم

 بازسازی و ترمیم

 

 
 PDNAبندی فرایندهای اجرایی زمان -2-2شکل

 

 GRADE1مدل ارزیابی پسینی -2-1-2

چارچوبی پسینی برای تخمین خسارات ناشی از بحران است که توسط بانک جهانی توسعه  GRADEچارچوب ارزیابی خسارات 

رود. این روش با هدف یافتن اطلاعات مورد های موجود به کار میداده شده و برای تخمین سریع و از راه دور خسارات با تکیه بر داده

شود. ی از نیازهای اساسی نهادهای عمومی حاکمیتی تلقی میهای نخست پس از بحران توسعه داده شده است که یکنیاز در هفته

_____________________________________________________________________________ 

1 Global Rapid post-disaster Damage Estimation 
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های مختلف بندی بخشتر تأثیر کلی اقتصادی بحران را به منظور سنجش بزرگی آن، اولویتهرچه سریع ندمندعمومی علاقه هاینهاد

های عمومی و ه میان بخشی خسارت واردشدهای گوناگون جغرافیایی و مقایسههای مختلف در بخشبرای بازسازی، درک خرابی

های های وارده به داراییکند و در مدت زمانی کوتاه، آسیبنقش کلیدی را بازی می ،د. در این تحلیل، سرعتنخصوصی به دست آور

ا با ی بحران رسازی مخاطرههای مدلسازی با جزئیات بیشتر، تکنیکیشود. این روش برای کمّهای بازسازی برآورد میفیزیکی و هزینه

ای، تصاویر پهپادی و کند و از تصاویر ماهوارهاجتماعی ترکیب می-های سرشماری و اطلاعات اقتصادیهای تاریخی خسارت، دادهداده

تحلیلی  ،گیرد تا درک دارای جزئیات بیشتر و دقت بالاتری از خسارات به دست آید. این چارچوبدیگر اطلاعات سنجش از دور بهره می

و پس از آن   هامنازل مسکونی و زیرساخت هایبخشدادن به یتودو هفته( از خسارات فیزیکی پس از بحران با اول سریع )در حدود

 . دهدارایه میهای دیگر همچون کشاورزی بخش

 یی نوآورانهگیرد. جنبهصورت می 3پذیریو آسیب 2، در معرض بودن1های خطرهای ویژگیبا استفاده از مؤلفه GRADEتخمین 

های نوین به منظور افزایش کارگیری روشسنجی مستمر نتایج و بههای گوناگون، صحتاستفاده از حجم وسیع داده GRADEروش 

های ( برآورد خسارت مستقیم به بخش2ها، ( خسارت مستقیم به دارایی1شود: دقت است. در این روش موارد ذیل محاسبه می

 ( برآوردی از خسارات انسانی. 4پدیدارشده بر تولید ناخالص داخلی، و ی بحران ( تأثیرات بالقوه3اقتصادی، 

پذیری و ارزیابی تأثیرات. مدل قرارگیری، آسیبشود: خطر، درمعرضبرآورد خسارات بحران عموماً شامل چهار جزء اصلی می

GRADE کند:ها را به شکل زیر تولید میاین مؤلفه 

 ی های دادهدیده. در این بخش همچنین پایگاههای آسیبسنجی بحران در محدودهشدتیابی و سازی خطر، شامل مکانمدل

گیرد، همانند خطوط ریل، اطلاعات کاربری زمین، توانند در مورد شناخت خطر نقش ایفا کنند مورد استفاده قرار میمرتبط که می

 اطلاعات نوع و رطوبت خاک؛

 های مرتبط ساخت، های سازه و هزینهلاعات منازل مسکونی به تفکیک ویژگیقرارگیری شامل جمعیت، اطارزیابی در معرض

 ای؛ی ناخالص، تولیدات کشاورزی، و تولید ناخالص داخلی منطقههای کلیدی، سرمایههای غیرمسکونی، زیرساختسازه

 ع امدادی برای تدقیقی جوامهای مختلف نسبت به خطر، شامل استفاده از اطلاعات اولیهپذیری داراییارزیابی آسیب 

 ای و پهپادی؛های احصاشده با تصاویر ماهوارهاعتبارسنجی آسیب

 های کلیدی و ها، زیرساختهای مرتبط با آسیب به دارایییت دادن به بررسی هزینهوای از تأثیرات با اولتولید گزارش خلاصه

های پیشینی در خصوص د افراد جابجاشده و ارجاع به گزارشهای تولیدی کلیدی، به همراه تأثیرات اجتماعی شامل تلفات، تعدابخش

 اجتماعی؛-تأثیرات اقتصادی

 ای های سرشماری و دادههای موجود در گزارشهای اقتصادی که با دادهها و عواقب بخشای از زیانتولید گزارش خلاصه

 پیشینی تدقیق شده باشد.

 دهد.نمایش میرا  GRADEهای کلیدی روش ای از قدمنمونه 3-2شکل 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

1 Hazard components 

2 Exposure 

3 Vulnerability 
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 (PDNA guidelines, Volume B, 2017در بررسی پس از وقوع بحران) GRADEفلوچارت روش -3-2شکل

 

 GRADEو  PDNAهای مقایسه مدل-2-1-1

ی زمانی، هزینه، توان از منظر محدودههایی پسینی برای ارزیابی سیلاب هستند را میکه مدل PDNAو  GRADEهای چارچوب

ی های مدل مورد مقایسه قرار داد. به طور کلی، برای ارزیابی به شیوهسازی و محدودیتی مدلمورد نیاز، دقت و گسترهاطلاعات 

GRADE  روز تا دو هفته زمان لازم است، اما ارزیابی  5بینPDNA متوسط  طوربرد که به به صورت میانگین دو الی سه ماه زمان می

 5حداکثر  GRADEها و تعداد متخصصین لازم برای است. از سوی دیگر، هزینه GRADEی چارچوب بیش از هفت برابر زمان لازم برا

به تعداد زیادی عملیات همچون  PDNAکند، لیکن برای ارزیابی الی ده روز کاری از هر کدام را اشغال می 5متخصص است که 

 های دولتی نیاز است.وری اطلاعات پایه و تعاملآآوری پرسشنامه، استفاده از کارکنان محلی، متخصص در محل، جمعجمع

 GRADEهای مورد نیاز برای مدل بیان شد، داده PDNAو  GRADE های مربوط به هریک از دو مدلهمانگونه که در بخش

و تصاویر  نظر کارشناسانهای دولتی، های موجود در پایگاههایی است که به صورت باز موجود است و علاوه بر آن، از دادهداده

ای، بازدید های پرسشنامههای سرشماری، دادهاز اطلاعات پایه، داده PDNAی مقابل، مدل گیرد. در نقطهای نیز بهره میماهواره

 GRADEی این دو مدل نیز با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. مدل گیرد. دقت و گسترهای و آمار رسمی بهره میمیدانی، تصاویر ماهواره

عموماً به  PDNAحالی که مدل  رشود، دبندی میای دارای اهمیت همچون منازل مسکونی، زیرساخت و غیر آن بخشهبه بخش

های هر یک از دو مدل ی اعتبار و محدودیتشده خود را در گسترههای اشارهدر نهایت، ویژگی. شودبندی میصورت جغرافیایی بخش

دقت آن  و دهدشود که تحلیلی سریع ارائه میمیزی تلقی میای پشتاساسًا مطالعه GRADEکند، به طوری که مدل خود را نمایان می

برد. این چارچوب اساساً آوری داده رنج مینیز از ضعف بزرگ سرعت پایین انجام تحلیل و جمع PDNAدر همین محدوده است. مدل 

ی قوت این چارچوب نیز محسوب شود. تواند از منظری نقطهیمتکی بر تحقیق میدانی است و نیاز به جزئیات فراوان دارد که البته م

 .ملاحظه کرد 6-2توان به صورت خلاصه در جدول ی این دو مدل را میمقایسه
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 و  های مقایسه روش -6-2جدول 

 
GRADE PDNA 

 ماه به طور میانگین 3-2 روز 14-5 مدت زمان

 روز کاری به ازای هر کدام 12-5کارشناس برای  5حداکثر  هزینه)نیروی کارشناسی و سایر(
 

های مختلف، آوری دادهنیازمند جمع

های آوری دادهها، جمعبازدید از سایت

 پایه، تعامل با دولت

 های مورد نیازداده
 

های کارشناسی، های دولتی، قضاوتهای در دسترس عمومی، دادهداده

 ایتصاویر ماهواره

های سرشماری، های پایه، دادهداده

ای، مشاهدات میدانی، تصاویر ماهواره

 های رسمیداده
 

 دقت و وسعت مدلسازی
 

زیرساخت و سایر های اصلی مانند ساختمان،تحلیل سریع ذیل بخش

 های مهمبخش

های مختلف و اغلب ذیل شکست بخش

 هااستان

های مورد نیاز و سرعت تحلیل، داده ارزیابی سریع هایتمحدود

 اوری آنهاجمع

 

 های ارزیابی پسینی استفاده شده در ایرانمدل-2-1-9

رود. سازمان به کار نمی برای ارزیابی خسارت شدهرسد در ایران هنوز روش استانداردی به عنوان چارچوب پذیرفتهبه نظر می

که چارچوب مشخصی  مدیریت بحران دستورالعمل مشخصی را برای اعلام خسارت و تهیه گزارش حوادث غیر مترقبه تهیه کرده است

بر مبنای  با این حال، گزارش نویسی در بخش های مختلف لزوماً  1.برای گزارش خسارات به تفکیک بخش های مختلف را ارائه می کند

تورالعمل نیست. همچنین این دستورالعمل با دستورالعمل مطلوبی که امکان برآورد خسارات اقتصاد کلان و توسعه انسانی را این دس

، دستورالعمل سازمان مدیریت بحران صرفا به برآورد خسارات PDNAبا چارچوب  هقیاسمفراهم کند فاصله دارد. برای نمونه، در 

(damagesبسنده می ) ای به زیانکند و اشاره( هاlossesنمی ) کند. به علاوه، برآورد مربوط به دستورالعمل سازمان مدیریت بحران فقط

شود. اساسًا برآورد آثار اقتصاد ها نمیشود و شامل دیگر بخشها، تاسیسات و کشاورزی انجام میبه تقکیک سه گروه کلی ساختمان

مکان پذیر نیست. در نهایت، نیازهای بازسازی و ترمیم در این دستورالعمل شناسایی نای این دستورالعمل ابکلان و توسعه انسانی بر م

شود و به این ترتیب امکان ارائه استراتژی ترمیم و بازسازی وجود ندارد. به همین سبب، اگر بنا باشد این دستورالعمل نقش نمی

 ازی کند، نیاز است که مورد بازنگری جدی قرار گیرد.های پسینی در ایران بای را برای ارزیابیشدهاستاندارد و پذیرفته

 

 خسارات غیرمستقیم سیل -2-9
شوند. به عنوان مثال صنعتی های در معرض سیل ایجاد میخسارات غیر مستقیم سیل خساراتی هستند که به دلیل ارتباط با بخش

ان رو به رو خواهد شد اما این زیان از خسارات غیر مستقیم کند در اثر سیل با زیمی زده تامینکه ماده اولیه خود را از مناطق سیل

های بین صنایع مختلف ایجاد روند. بیشتر خسارات غیر مستقیم اقتصادی در کوتاه مدت به دلیل شکست در ارتباطسیل به شمار می

شوند و ناگزیر به کاهش مصرف خود و میرها با کاهش درآمد روبهای صنعتی، کارکنان این بنگاهشود. به تبع ایجاد زیان در بنگاهمی

تواند الگوی مهاجرت و نیز موقعیت مکانی توسعه صنایع را تغییر دهد و همچنین به رکود مسکن در هستند. در بلند مدت نیز سیل می

 نقاط مستعد سیل منجر شود.

_____________________________________________________________________________ 

سازمان مدیریت بحران  -اداره کل بیمه و ارزیابی خسارت -دستورالعمل مراحل اعلام خسارت و تهیه گزارش حوادث غیر مترقبه »رجوع شود به  1 
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امر سبب  به مراتب دشوارتر است. همین نیاز گیری اثرات غیر مستقیم و دسترسی به داده مورددر مقایسه با اثرات مستقیم، اندازه

های داده ستانده و . مدل2معادلات همزمان،  .1بینی اقتصادی نظیر های پیششده که برای تعیین خسارات غیر مستقیم سیل از مدل

نی اقتصادی منجر به بیهای پیشهای تعادل عمومی محاسباتی استفاده شود. هر چند مطالعات نشان داده که استفاده از مدل. مدل3

های انجام شده از های صورت گرفته و آمارگیریبینیبرخی از مطالعات فاصله میان پیشدر شود. برآورد خسارات ناشی از سیل میبیش

 نگربینی گذشتههای پیشدرصد است. این اختلاف به این دلیل است که مدل 85تا  12خسارات غیر مستقیم پس از وقوع سیل بین 

های ناشی از بلایای طبیعی موقت هستند در به در نظر گرفتن قدرت انطباق اقتصاد با شرایط جدید را ندارند. علاوه بر این شوک قادر

 پایدارند.  معمولاً ،ها شکل گرفته اندها بر مبنای آنحالی که تغییرات سیاستی که مدل

 

 ارزیابی آثار اقتصاد کلان سیل  -2-5
های اقتصاد ها بر شاخصسارات اقتصاد کلان تمامی خسارات مستقیم و غیر مستقیم را با توجه به تاثیر آن گیری خهای اندازهمدل

کنند. در واقع اثرات اقتصاد کلان برآیند اثرات مستقیم و غیر مستقیم را از ها محاسبه میگذاری و تراز پرداختکلان نظیر رشد، سرمایه

توان به شرح زیر خلاصه زیادی در این زمینه انجام شده است که نتایج کلی این مطالعات را می دهد. مطالعاتدیدگاه ملی به دست می

 کرد:

 ای دیده شود و تنها اثرات غیر مستقیم بخشی و منطقههای صنعتی اثر معناداری بر اقتصاد کلان یافت نمیدر اقتصاد

 شوند.می

 کنند.مدت هستند و از چند سال تجاوز نمیکوتاه  ،اثرات سیل بر رشد اقتصادی در صورت معناداری 

 .افزایش بدهی ملی و ناترازی تجاری تنها در کشورهای در حال توسعه دیده شدند 

 کنند دیده شده است.المللی استفاده میهای بیناثرات مثبت معنادار در عملکرد اقتصادی برای کشورهایی که از کمک 

ها و برای برخی مناطق در بسیاری اوقات مجموعه اثرات کلان اقتصادی در سطح کشور ناچیز است. اثرات منفی در برخی بخش

هایی که به ترمیم و بازسازی کمک جغرافیایی به صورت معنادار وجود دارند اما در مجموع و با در نظر گرفتن اثرات مثبت بر بخش

ن است ناچیز باشند. در کشورهای توسعه یافته با ظرفیت بالای مقابله با بحران و تامین مالی بازسازی، کنند، اثرات اقتصاد کلان ممکمی

اثرات مثبت ممکن است بر اثرات منفی غالب شوند. اما در صورت نبود ظرفیت کافی، خالص اثرات کلان اقتصادی منفی خواهد بود. به 

ازسازی  و نیز تخمین مجزای هر یک بسیار ضروری است. با توجه به این که با گذشت این ترتیب تفکیک بین اثر بلافاصله سیل و اثر ب

کند بهترین زمان برای تخمین اثرات مجزای بحران بلافاصله پس از وقوع ها برای بازسازی در اقتصاد کلان نمود پیدا میزمان اثر تلاش

 بحران خواهد بود. 

 

 PDNA چارچوب تخمین اثر بحران بر اقتصاد کلان در-2-5-1

برای تخمین اثرات اقتصاد کلان میپردازیم. در این روش، اثرات اقتصاد کلان  PDNAدر ادامه به شرح روش به کار رفته در چارچوب 

( بر روی عملکرد Lossesهای اقتصادی )ها یا تغییر جریان( و زیانDamagesها )دارایی یک بحران به صورت اثر خسارات یا تخریب

های شود. بنابراین تخمین این اثرات تنها پس از ارزیابی تمامی خسارات و نیز تخمین تغییر در جریانلان یک کشور تعریف میاقتصاد ک

ها برای بازسازی و گذاری در برخی بخشپذیر است. اثرات مثبت افزایش تولید و سرمایهها امکانتولید کالا و خدمات در تمامی بخش

 شوند.مراحل زیر برای تخمین اثرات کلان اقتصادی ضروری است.ات اقتصاد کلان در نظر گرفته میترمیم نیز در تخمین اثر

 ها(ها جمع بندی شده در تمامی بخشها و جریانهای ناشی از بحران )داراییتخمین ارزش کلی تخریب 

 تخمین اثر مجزای بحران در سطح اقتصاد کلان 

  ترمیمتخمین اثرات محتمل فرآیند بازسازی و 

های اقتصادی ها یا تغییر در جریانها و زیانها یا تخریب داراییطور که پیشتر نیز گفته شد، اثرات اصلی بحران شامل خسارتهمان
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های میدانی و با مقایسه با اطلاعات پایه که وضعیت پیش از بحران را های ارزیابی، در بازرسیتولید و هزینه است. در هر بخش تیم

های خود را ارائه کردند، نتایج برای تخمین ها ارزیابیکنند، موظف به برآورد این دو اثر هستند. پس از این که تمام گروهتشریح می

شوند. در این مرحله توجه به این نکته ضروری است که اشتراکات بین بخشی موجب دوباره شماری آثار مجموع اثرات تجمیع می

شوند در ارزیابی ارائه شوند. به عنوان مثال های ملی منظور میوجه داشت که فقط اقلامی که در حساببحران نشوند. علاه بر این باید ت

های تولید و هزینه هر بخش و تخریب شوند و تنها تغییر در جریانهای خانوار در ارزیابی بخشی شمرده نمیها و هزینهتغییر در درآمد

گیرند. به این ترتیب مرز هر بخش نیز باتکیه بر سیستم حسابداری ملی برای هر گروه یها در سطح بخش مورد ارزیابی قرار مدارایی

 شود.مشخص می

گذاری و میزان بدهی و ثروت یک اقتصاد گیری نرخ رشد، تغییرات مصرف و سرمایههای ملی ابزاری است که اندازهسیستم حساب

ها را ثبت های متعدد و سازگار که تغییرات اقتصادی در تمام زمانو حسابکند. وجود جداول پذیر میدر سطح کلان و بخشی را امکان

های ارزیابی کند. هرچند آشنایی کامل تمامی تیمکند این سیستم را به ابزاری ارزشمند برای ارزیابی آثار اقتصادی بحران تبدیل میمی

شود در تم سازگار و هماهنگ باشد لازم است. توصیه میهایی که با این سیسهای ملی ضروری نیست، تولید خروجیبا سیستم حساب

 های ملی نیز حضور داشته باشد.های حسابهای ارزیابی عضوی از نهاد متولی دادههر یک از تیم

های تخریب شده به شوند. ارزش داراییهای تولید کالاها و خدمات منظور میدر بررسی تاثیرات اقتصاد کلان تنها تغییر در جریان

آیند. یکی از نکات روند که در تخمین نیازهای ترمیم و بازسازی به کار میور مجزا برای تخمین اثر سیل بر انباشت سرمایه به کار میط

مهم در این مرحله همچنین تفکیک خسارات به بخش خصوصی و دولتی است. این موضوع از این نظر اهمیت دارد که سهم بخش 

 شود.برای بازسازی مشخص میدولتی در تامین مالی و تلاش 

های های اقتصادی در بخشنپیش از تحلیل آثار اقتصادی بحران وجود مبنای مقایسه ضروری است. به عبارت دیگر، تغییر در جریا

 بینی( مقایسههای مختلف پیشرفت )از روشهای پس از آن، با آنچه در نبود بحران انتظار میمختلف، در سال وقوع بحران و سال

های مرتبط با اقتصاد کلان شامل تولید ناخالص در این راستا به دو گروه داده نیاز است؛ نخست، داده شود تا اثر بحران به دست آید.می

بینی معتبری از متغیر های سال گذشته و دوم، پیش 5ها، وضعیت مالی دولت و شاخص قیمت مصرف کننده در داخلی، تراز پرداخت

 کند.های آتی که مسیر اقتصاد در صورت نبود بحران را توصیف میجاری و سالاشاره شده در سال 

های تخمین اثرات اقتصاد کلان یک فرآیند مرحله به مرحله است. در نخستین قدم، برای تخمین اثر مجزای بحران تغییر در جریان

گذاری برای های بعدی، اثر سرمایهگیرد. در قدمبینی شده در حالت نبود بحران مد نظر قرار میاقتصادی نسبت به مقادیر پیش

شود. همان گونه که پیشتر اشاره شد اثر بحران در سطوح مختلف های ناشی از بحران نیز اضافه میبازسازی و اثرات آتی تخریب

 جغرافیایی و یا بخشی متفاوت خواهد بود. 

 

 فرایند مرحله به مرحله تخمین آثار بحران -2-5-2

خالص اثر بحران که ممکن است منفی و یا مثبت باشد تکمیل سه مرحله ضروری است. در مرحله نخست، آثار مجزای برای بررسی 

تخمین زده های بازسازی پیشتر شود. در مرحله دوم، در حالی که نیازبحران با فرض نبود هیچ گونه فرآیند بازسازی تخمین زده می

های بازسازی انجام شود. در مرحله سوم، اثر فعالیتسازی و احیای اقتصادی تخمین زده میهای مرتبط با بازشده، آثار مثبت فعالیت

شود که در شود. در تمامی مراحل ذکر شده فرآیند یکسانی برای ارزیابی طی میسازی در برابر بحران سنجیده میشده برای مقاوم

 ادامه به آن می پردازیم.

 الص داخلیالف. اثرات ممکن بحران بر تولید ناخ

بینی تولید ناخالص داخلی در نبود بحران برای یک تا سه سال آینده )با توجه به بازه انتظاری امتداد اثرات بحران( نخست، پیش

برای هر بخش جدولی پر می شود که  PDNAمشخص می شود. سپس با توجه به داده های دریافت شده از سایر گروه های بخشی 

ت تولید کننده، میزان مصرف کالاهای واسطه ای و افزایش هزینه های ناشی از سیلاب را گزارش می کند. بر مقدار تولید ناخالص، قیم
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اساس این موارد، به تفکیک هر بخش، ارزش افزوده انتظاری بخش مورد نظر پس از سیلاب و نیز ارزش افزوده انتظاری در نبود سیلاب 

 با فرمول زیر محاسبه می گردد.  

 مقدار تولید شده * قیمت تولید کننده = ارزش افزوده –ارزش مصرف کالای واسطه ای   -افزایش هزینه های ناشی از سیلاب

ها تلقی شده و از ای برای سایر بخشهای مختلف به عنوان افزایش تقاضای واسطهها در بخشتوجه داشته باشید که افزایش هزینه

شود که که اثر این افزایش تقاضا را محاسبه می نماید. در این جدول میزان ب جدول مجزایی پر میکاهد. به این ترتیزیان بحران می

های مرتبط با کاهش تولید و های مسکونی  به ارزش افزوده از دست رفته تبدیل شده و محاسبه می شود. دادهتخریب در ساختمان

اند در یک جدول گردآوری می شود. تخمین به دست ابت محاسبه شدههای ثای را که به صورت ارزشافزایش مصرف کالاهای واسطه

شوند. ای با علامت مثبت وارد میآمده برای کاهش تولید با علامت منفی و تخمین به دست آمده برای افزایش مصرف کالاهای واسطه

 ان محاسبه می گردد.در نهایت بر مبنای اطلاعات اشاره شده، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد پس از وقوع بحر

توجه به این نکته ضروری است که بروز بحران ممکن است نیروی انسانی فعال را به دلیل مرگ و میر و یا ناتوانی و بیماری کاهش 

دهد. این کاهش نیروی کار به کاهش متعاقب تولید منجر خواهد شد. در صورت وجود داده شامل تعداد، سن، بخش فعالیت و غیره این 

ارزیابی شده و در تخمین تولید ناخالص ناخلی به کار می رود. در غیر این صورت با اعمال ضریب، تخمینی از این کاهش به کاهش 

 آید. دست می

های کلان اقتصادی به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف، مقایسه اثر بحران بر تولید ناخالص داخلی در هر در صورت وجود داده

 بگیرد.منطقه نیز باید صورت 

 ب. تخمین اثر بحران بر بخش خارجی

بینی روند آتی های مربوط به وضعیت کنونی و پیشمشابه آنچه برای تولید ناخالص داخلی گفته شد نخستین قدم جمع آوری داده

صادرات و یا  هایی که ممکن استهای تولید در بخشها است تا به عنوان مبنای محاسبه به کار رود. تغییر در جریانتراز پرداخت

های شود. این کار به تفکیک سال آتی و سالمشخص می PDNAواردات کالا و یا خدمات را تحت تاثیر قرار دهد در گروه های بخشی 

شود. با توجه به تغییر انتظاری صادرات و واردات در بخش های مختلف و با تجمیع داده های بخشی تخمین پس از پس از آن انجام می

  شود.ها محاسبه میپرداخت بحران تراز

های متوالی آن پر شود. کشورهای آسیب توجه داشته باشید که مشابه بخش قبل جدول اشاره شده باید برای سال جاری و سال

ه برای های جهانی کتوانند از وامها باشند که در طول سالیان متوالی پایدار بماند میدیده که شاهد اثر منفی معناداری بر تراز پرداخت

 مند شوند.اند بهرهشرایط خاص تدارک دیده شده

 ج. تخمین اثر بحران بر وضعیت مالی دولت 

های دولت را تحت تاثیر قرار دهد. به طور خاص، درآمد مالیاتی دولت ممکن است به ها و هزینهوقوع یک بحران ممکن است درآمد

ها ای دولت به دلیل تخریب داراییمالیاتی محدود شود. درآمدهای سرمایه هایدلیل کوچک شدن پایه مالیاتی یا اعطای موقت معافیت

های یابد. هزینههای انتقالی ممکن است افزایش میهای اجرایی و پرداختهای جاری دولت نظیر هزینهممکن است کاهش یابد. هزینه

 گذاری افزایش خواهد داشت.ای دولت نیز به دلیل نیاز به سرمایهسرمایه

های مالی ته مهم در بررسی اثر بحران بر وضعیت مالی دولت تفاوت معمول سال مالی با سال تقویمی است. به این ترتیب، دادهنک

 های ملی سازگار باشند.های حسابحتما باید با سال تقویمی هماهنگ شوند تا با داده

ارج دولت در نبود بحران است که مبنای مقایسه قرار بینی درآمد و مخآوری اطلاعات حاضر و پیشمشابه قبل، نخستین قدم جمع

رود اثر بحران همچنان وجود داشته هایی خواهند بود که انتظار میبینی سالهای سال جاری و پیشها شامل دادهگیرد. این دادهمی

ها در یابی شده توسط تیمهای مالیاتی و عوارض دریافتی دولت گردآوری و به کمک تغییرهای ارزباشد. سپس تمامی انواع نرخ

 های اقتصادی شامل تولید، فروش، صادرات و واردات، تغییر در جریان درآمدی دولت  محاسبه می گردد.های فعالیتجریان

مخارج غیر معمول دولت نیز که ناشی از شرایط اورژانسی پس از بحران است محاسبه می شود )توجه داشته باشید که در مراحل 
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سازی نیز باید در نظر گرفته شوند(. این مخارج به طور معمول شامل مخارج اسکان موقت، تبط با بازسازی و مقاومبعدی مخارج مر

ها و خدمات درمانی به مجروحان و کاهش احتمال مرگ و میر، فضای تحصیل موقت، تهیه غذا برای افراد آسیب دیده، بازگشایی راه

 مسیرها و ... است.

 

 گزارشات بخشی مورد نیاز برای ارزیابی آثار کلان اقتصادی: بخش کشاورزی  ای ازنمونه-2-5-1

های ارزیابی بخشی است. همچنین مرز گفته شد تیم ارزیابی آثار اقتصاد کلان نیازمند دریافت ورودی از سایر تیم چه آن به توجه با

از دو یا چند باره شماری پرهیز شود. برای آشنایی با آن های ملی به طور دقیق مشخص شده تا های حسابهر تیم با توجه به مرزبندی

 شود.شود بخش کشاورزی به طور خلاصه توضیح داده میها دریافت میچه به عنوان خوراک از سایر تیم

شاورزی، ، کاهش صادرات کGDPمتغیر اقتصاد کلان، تغییرات در  4ها و زیان ها، تیم ارزیابی اثر بحران بر بر مبنای ارزیابی تخریب

افزایش واردات کشاورزی و افزایش مخارج یا کاهش درآمد های دولت در بخش کشاورزی. را ارزیابی میکنند. در این راستا نتایج زیر 

 باید به تیم ارزیابی اقتصاد کلان ارائه شود.

 نتیجه بحران تولید  ها )محصولات کشاورزی، احشام، آبزیان و جنگلداری ( که درارزش خالص تولیدات در تمام زیر بخش

 شود.های پس از آن ارائه میها به تفکیک سال برای سال بحران و سالنخواهند شد. این داده

 سال برای سال تفکیک به هاداده اند. اینها که در نتیجه بحران ایجاد شدهها در تمامی زیر بخشارزش خالص افزایش هزینه 

 .شودمی ارائه آن از پس هایسال و بحران

 اند.رسد برای جبران کاهش تولیدات انجام شدهمقدار و ارزش افزایش غیرمعمول واردات در بخش کشاورزی که به نظر می 

 .مقدار و ارزش کاهش صادرات در بخش کشاورزی که در نتیجه کاهش تولید رخ داده است 

 .مقدار و ارزش مواد و ماشین آلاتی که برای ترمیم بخش کشاورزی نیاز است 

 ها به دولت تحمیل شده است شامله هزینه اضافی که در هر یک از زیر بخشهرگون 

 های مورد نیاز برای اطمینان از ترمیم بخش کشاورزیسهم دولت در تامین نهاده 

 سهم دولت در افزایش واردات برای اطمینان از تامین غذا 

  های مالیاتی که برای تامین غذای کافی به واردات معافیتدرآمدهای مالیاتی که به دلیل کاهش تولید از دست رفته است و یا

 اعطا شده است.

های وارد شده به بخش کشاورزی منجر به کاهش معنادار عرضه مواد غذایی در کشور شود لازم به ذکر است در صورتی که آسیب

 یک ارزیابی مجزا برای بخش غذا نیز ضروری است.
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 مقدمه -1-1
ی مواجهه با حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، چگونگی تامین مالی برای این گونه امور است. یکی از مسائل مهم در خصوص نحوه

چنین تامین مالی در خصوص جبران خسارات و گیری، مواجهه با حوادث و هماین تامین مالی مشتمل بر تامین مالی در خصوص پیش

ر توضیح داده شد کشورهای مختلف ترتیبات متفاوتی را برای تامین مالی در خصوص این حوادث را تطور که پیشبازسازی است. همان

اند. به ویژه با توجه به ابعاد قابل توجه تامین مالی مورد نیاز برای جبران خسارت و بازسازی چگونگی تامین مالی در دنبال کرده

ای دارد. در این بخش ابتدا توضیحاتی در خصوص سازوکارهای تامین یژههای ناشی از این حوادث اهمیت وخصوص مواجهه با هزینه

ی تامین مالی امور مختلف ذیل این سازوکارها داده شده و سپس به طور مشخص، تامین مالی مالی برای دولت در اقتصاد ایران و نحوه

 شود. حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در نظام تامین مالی کشور توضیح داده می

 

 شناسایی سازوکارهای تامین مالی دولت در ایران  -1-2
 ای سازوکارهای بودجه-1-2-1

های سالانه است که سند بودجه دولت انعکاسی نسبتا تفصیلی ترین سازوکار تامین مالی دولت از طریق بودجهدر اقتصاد ایران، مهم

های بودجه و همچنین مل بر تعدادی حکم قانونی به عنوان تبصرهکرد آن است. این سند مشتی هزینهاز چگونگی ایجاد درآمد و نحوه

دهد. به طور مشخص بندی مختلف از اطلاعات مالی نشان میکرد دولت را ذیل طبقهی تامین مالی و هزینهجداول بودجه است که نحوه

بندی جغرافیایی و طبقه 1ردهای دولتبندی بر اساس کارکهای اجرایی، طبقهبندی بر اساس بر اساس دستگاهجداول بودجه، طبقه

کند. این میزان منابع های اجرایی، میزان منابع در اختیار هر واحد اجرایی را طی سال مالی مشخص میبندی ذیل دستگاهاست. طبقه

بودجه شکست رو جداول شود و از اینکند هزینه میکرد را مشخص میهای مختلفی که کارکردهای هزینهها و فعالیتذیل برنامه

کند، که هر سطر از این جداول در اصطلاح یک ردیف میزان منابع در اختیار یک واحد اجرایی را ذیل برنامه و فعالیت نیز مشخص می

. وجود یک برنامه یا فعالیت تعریف شده ذیل دستگاه اجرایی تعهد آن دستگاه 2شودبودجه برای دستگاه، برنامه یا فعالیت محسوب می

ریزی مبتنی بر عملکرد است، ذیل هر برنامه یا فعالیت برد برنامه و فعالیت است که در شکل کنونی اجرای بودجه که بودجهبرای پیش

ی مشخصی برای ارزیابی عملکرد واحد اجرایی تعریف شده است. به علاوه تعریف یک فعالیت مشخص ذیل یک واحد اجرایی سنجه

ان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تخصیص و پرداخت منابع برای آن تعهد نهادهای متولی بودجه مانند سازم

رو وجود یک ردیف مشخص ذیل یک برنامه و فعالیت به معنای در اولویت قرار داشتن آن برنامه و فعالیت به منظور تامین است. از این

هایی ها و برنامههای اجرایی، فعالیتبندی بر مبنای دستگاهشود، طبقهه میمالی است. در سند بودجه که در ایران سالانه به مجلس ارائ

شود و از این جهت تفصیل بودجه مناسب است. هر چند در موارد متعددی تعریف شود ارائه میسازی میها پیادهکه ذیل هر یک از آن

ی آن روشن نیست و ممکن است که بین فعالیت تعریف کردتعریف نیست به این معنا که هدف هزینهصورت گرفته برای برنامه خوش

 ها اشتراک وجود داشته باشد. شده با سایر فعالیت

بندی دهد. در یک نظام شفاف از طبقهکرد را ذیل واحدهای مختلف جغرافیایی نشان میی هزینهبندی جغرافیایی نحوهطبقه

شود، شسکت بر مبنای واحدهای جغرافیایی را نیز شامل یی هزینه میاطلاعات مالی، هر برنامه یا فعالیت که ذیل یک واحد اجرا

کرد بر مبنای واحد جغرافیایی های جغرافیایی و کیفیت توزیع هزینهتوان ارزیابی و تصویری روشن از اولویتشود و از این جهت میمی

شده به مجلس، اطلاعات جغرافیایی در سطح دستگاه  اعم از استان یا واحدهای تفصیلی بیشتر را به دست آورد. در لایحه بودجه ارائه

_____________________________________________________________________________ 

1 The Classification of the Functions of Government (COFOG) 

ها مشخص ها تعریف شده برای برنامهها و فعالیتاجرایی بر حسب برنامه و فعالیت است و ذیل هر واحد اجرایی فهرست برنامه بندی دستگاهپیوست چهارم لایحه بودجه، طبقه 2
 شده است. 
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ای و تملک ها ذیل بودجه هزینهها و درآمد استانشود و صرفا درآمدهای اختصاصی استاناجرایی و به تفکیک برنامه و فعالیت ارائه نمی

های آب و فاضلاب زیان به شرکتای ارائه شده و برای چند امور مشخص مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، کمک های سرمایهدارایی

 ها مشخص شده است. میزان منابع اختصاص داده شده به استان

ها بودجه لزوما در شود. عملیات مالی ذیل تبصرهانجام می ها بودجهعلاوه بر این بخشی از عملیات مالی دولت سالانه از طریق تبصره

واقع چه از جهت منابع ایجاد شده برای دولت و چه از جهت مصارف آن، ممکن ای انعکاس ندارد. در های بودجهجداول بودجه و ردیف

ها بودجه تعریف شده باشد با این حال ردیف مشخصی در جداول بودجه نداشته باشد. است بخشی از عملیات مالی دولت در تبصره

ها بودجه طی سازوکار تعریف شده در تبصرههای گذشته ایجاد شده است برای مثال بخشی از دیون و تعهدات مالی دولت که در سال

 1شود. از منظر منابع بودجه نیز، تامین مالی خارجی دولتشود. بخشی از این عملیات مالی در جداول بودجه منعکس نمیمنعکس می

ت. به علاوه شود، خارج از شمول تعریف شده برای منابع بودجه و جداول بودج اسبودجه تعیین می که در سقف مشخصی در تبصره

شود. های متعدد در جداول بودجه منعکس نمیشود نیز در سالها بودجه تعریف میهبرداشت دولت از صندوق توسعه ملی که در تبصر

ها ذیل تبصره به صورت کرد دارند و منابع مالی آنهایی که وجه هزینههای بودجه نکته مهم آن است که تبصرهدر خصوص تبصره

ها در نظر گرفته نشده است، عملیات مالی عریف نشده است و از سوی دیگر ردیف بودجه مشخصی نیز برای آنروشن و مشخص ت

ای دارند یا کرد که ردیف مشخص بودجهها مشروط به تامین مالی است و از این جهت نسبت به سایر موارد هزینههستند که انجام آن

هایی که وجه کرد دارند. به علاوه در تبصرهده است قطعیت کمتری در هزینهها بدون عدم قطعیت مشخص شذیل تبصره منابع آن

کردی که ذیل تبصره بندی برنامه و فعالیت مشخص نیست و ممکن است مواردی هزینهها ذیل طبقهکرد دارند، تبیین روشن آنهزینه

های بودجه نسبت به . از این جهت جداول و ردیفشود با میزان منابع در نظر گرفته شده برای آن تناسبی نداشته باشدتعریف می

 ها از قطعیت به مراتب بالاتری برای انجام عملیات مالی برخوردار هستند. تبصره

 

 سازوکارهای خارج از بودجه -1-2-2

را خارج از ها یا جداول بودجه، دولت سالانه بخشی از عملیات مالی خود علاوه بر سازوکارهای تعریف شده در بودجه ذیل تبصره

ای دارند. به طور مشخص از منظر تامین منابع خارج از سند بودجه، تامین مالی از دهد که جنبه درآمدی و هزینهسند بودجه انجام می

های ق توسعه ملی دو نمونه از تامین منابع خارج از سند بودجه هستند. طی سالطریق شبکه بانکی و تامین مالی از طریق صندو

ناپذیر قانونی باعث شده گیری تعهدات اجتنابچنین شکلانضباط مالی در ایجاد تعادل در منابع و مصارف بودجه و همگذشته عدم 

ای است تا بخشی از عملیات مالی دولت ذیل سند بودجه منعکس نشود و بخشی از منابع و مصارف بودجه خارج از سازکارهای بودجه

ای از قطعیت کمتری برخوردار ع مالی خارج از سند بودجه، نسبت به سازوکارهای بودجهتخصیص پیدا کند. سازکارهای تامین مناب

نیز از شفافیت و قطعیت کمتر برخوردار است که ممکن باعث کاهش کارایی و اثربخشی آن  ریزی برای آنرو امکان برنامهاست و از این

های تامین اجتماعی از جمله عملیات مالی است که مختلف مانند بیمههای شود. به عنوان نمونه تعهدات دولت ذیل قوانین برای بیمه

ی ای صندوق تامین اجتماعی بر عهدهگیرد. بر اساس ضوابط اجرایی کشور بخشی از تعهدات بیمهای صورت میخارج از سازوکار بودجه

سه درصدی حق بیمه است یا به دلیل معافیت دار سهم قانون تامین اجتماعی دولت عهده 28ماده  1دولت است. برای مثال ذیل بند 

ناپذیر برای دولت ایجاد شده است که نفر و انتقال پرداخت این حق بیمه به دولت، تعهداتی اجتناب 5های فنی زیر کارفرما در کارگاه

بب شده است طی کرد سمنابع مالی مشخصی ذیل سند بودجه برای آن دیده نشده است. نبود منابع مالی مشخص برای این هزینه

و معوقات قابل توجهی از سمت دولت برای تامین اجتماعی ایجاد  های گذشته به دلیل عدم تامین منابع مالی توسط دولت، بدهیسال

شوند و لذا از شفافیت شوند لزوما توسط دولت تامین منابع نمیرو تعهدات مالی که در خارج از سند بودجه ایجاد میشده است. از این

 کرد مواجه هستند. ری در هزینهکمت

 
_____________________________________________________________________________ 

 1۳۳۱لایحه بودجه سال  ۳تبصره  1
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 سازوکارهای تامین مالی برای حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در ایران  -1-1
مورد بررسی و ارزیابی  تامین مالی دولتدر این بخش از گزارش وضعیت تامین مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل ذیل نظام 

های اجرایی ای یا خارج از بودجه به منظور تامین منابع مالی برای دستگاهلیات بودجهتواند ذیل عماین تامین مالی میگیرد. قرار می

دیده صورت گیرد. در ادامه متولی مقابله و مواجهه با حوادث غیرمترقبه یا تامین مالی برای جبران خسارت و بازسازی مناطق آسیب

ها بودجه به عنوان دو سازوکار هبودجه و تامین مالی از طریق تبصر هایچگونگی تامین مالی ذیل چهار سازوکار تامین مالی ذیل ردیف

 شود. ای و تامین مالی از طریق شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی به عنوان دو سازوکار خارج از بودجه بررسی میبودجه

 

 ای تامین مالی حوادث غیرمترقبه ذیل سازوکارهای بودجه-1-1-1

 های بودجهردیفتامین مالی از طریق 

دهد که سه واحد اجرایی که به صورت مستقیم مسئولیت تامین ای نشان میهای مختلف بودجهبررسی سند بودجه ذیل ردیف

دارند سازمان مدیریت بحران، سازمان هلال احمر و  مالی و ارائه خدمات در مواجهه با حوادث غیرمترقبه از جمله سیل را بر عهده

های بودجه مستقل ت کشاورزی هستند. از این سه واحد سازمان مدیریت بحران و هلال احمر دارای ردیفصندوق بیمه محصولا

 هستند، اما صندوق بیمه محصولات کشاورزی دارای ردیف بودجه مستقل نیست.

غیرمترقبه و برنامه شود، دارای ردیف بودجه برای دو برنامه راهبری حوادث سازمان مدیریت بحران که ذیل وزارت کشور تعریف می 

های کاربردی است که برنامه راهبری از سه فعالیت سازماندهی و هماهنگی آمادگی و مقابله با حوادث غیرمترقبه، سازماندهی و پژوهش

گیری از حوادث بینی و پیشدیده در حوادث غیرمترقبه و سازماندهی و هماهنگی پیشهماهنگی بازتوانی و بازسازی مناطق آسیب

 1398های کاربردی تشکیل شده است. در لایحه بودجه سال های کاربردی از یک فعالیت انجام پژوهشترقبه و برنامه پژوهشغیرم

میلیارد تومان بوده است که قاعدتا این  12.55مجموع منابع اختصاص داده شده به این سازمان ذیل دو برنامه و چهار فعالیت یاد شده 

ی ستادی سازمان مدیریت بحران شده و لذا منابعی برای جبران خسارت ناشی از وقوع سیل و سایر حوادث هامیزان منابع، صرفه هزینه

 های مدنظر برای این سازمان دیده نشده است. آوری اقتصادی در ردیفگیری و افزایش تابریزی برای پیشغیرمترقبه یا برنامه

رنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح، برنامه ارائه خدمات امداد و نجات از شش ب های بودجهبودجه جمعیت هلال احمر ذیل ردیف

دیدگان، برنامه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دیدگان حوادث و سوانح، برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیببه آسیب

ی کاربردی تشکیل شده است. مجموع منابع در نظر گرفته شده هازائران، برنامه ارائه خدمات توانبخشی به نیازمندان و برنامه پژوهش

هزار میلیارد تومان است که از این میزان  1.51، حدود 1398های یاد شده برای سازمان هلال احمر  در لایحه بودجه سال برای برنامه

برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به میلیارد تومان به  354میلیارد تومان به برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح،  522

دیدگان در لایحه در نظر گرفته شده است. ذیل میلیارد تومان به برنامه ارائه خدمات درمانی و حمایتی به آسیب 411دیدگان و آسیب

توانی تخمینی از می هاهای در نظر گرفته شده برای آنهای مختلفی تعریف شده است که بر اساس سنجهاین سه برنامه اصلی فعالیت

تناسب بین منابع در نظر گرفته شده با شدت وقوع حوادث غیرمترقبه به دست آورد. برنامه ارائه خدمات حمایتی و درمانی به آسیب 

 فعالیت اصلی ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان، تامین پوشاک، تامین خوراک، تامین سایر اقلام و ملزومات و تامین 5دیدگاه از 

 125های یاد شده برنامه تامین سایر اقلام و ملزومات بیشترین حجم از منابع به میزان سرپناه موقت تشکیل شده است. ذیل فعالیت

نفر در نظر گرفته شده  455365میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است که بر اساس سنجه تعریف شده این میزان از منابع برای 

نفر، تامین  168113خانوار، تامین خوراک برای  24411در نظر گرفته شده برای تامین سرپناه موقت برای حدود  است. به علاوه بودجه

دیدگان از یک فعالیت با نفر بوده است. برنامه ارائه خدمات امداد و نجات به آسیب 12458و ارائه خدمات درمانی به  96862پوشاک 

 هزار نفر است.  468181میزان کمی سنجه در نظر گرفته شده برای این فعالیت نام مشابه با برنامه تشکیل شده است که 

های کمی تعریف شده برای آن چنین سنجهطور که از میزان منابع در نظر گرفته شده برای سازمان هلال احمر و همرو هماناز این

جاری، ابعاد سب دارد و در صورتی که مشابه با سیل سالی محدود و کوچک تناهایی با اندازهمشخص است، ابعاد منابع مالی با بحران



36         هیأت ویژۀ کارگروه اقتصاد و تأمین مالی 

 هاگزارش ملی سیلاب

وقوع حادثه بزرگ باشد و شامل چندین استان یا شهر متوسط به بالا شود، منابع مالی در نظر گرفته شده کافی نخواهد بود. به علاوه 

پذیری کشور و تعدد وقوع جه به آسیباین میزان از منابع برای ارائه خدمات ذیل تمامی حوادث غیرمترقبه طی سال مالی است و با تو

 حوادث غیرمترقبه میزان ارائه خدمات با توجه به محدویت در منابع در نظر گرفته شده محدود خواهد بود. 

 بودجه هاتبصرهتامین مالی از طریق 

جود منابع مشخص های بودجه بدون وهای گذشته بخشی از تامین مالی مواجهه با حوادث غیرمترقبه از طریق تبصرهطی سال

تر توضیح داده شد، این شکل از تامین مالی با قطعیت کمتری همراه بوده و طور که پیشدرآمدی برای آن صورت گرفته است. همان

دهد که شیوه های بودجه نشان میممکن است منابع در نظر گرفته شده برای آن تامین نشود. بررسی روند تامی مالی ذیل تبصره

(، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 1)قانون تنظیم 1382اثر از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال تامین مالی مت

است  1394( مصوب سال 2و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) قانون تنظیم  1381مصوب سال 

 شود. ین مالی در نظر گرفته شده برای جبران خسارت ذیل این مواد قانونی پرداخته میکه در ادامه به روند طی شده و سازوکار تام

های بودجه به این قانون، ماده مشخصی با ایجاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انتقال بخشی از تبصره، 1382در سال 

 این قانون به شرح زیر است: 12ی برای چگونگی تامین مالی حوادث غیرمترقبه تنظیم شد.  ماده

 دیده از حوادث ، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبگیریها، پیشآگاهیشود برای پیشبه دولت اجازه داده می

های های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمیروی آب دریا، آفتغیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ و طوفان، پیش

ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامهدامی 

کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در دیدگان به طریقی تعیین میهای بلاعوض را برای پرداخت خسارتربط کمکهای ذیدستگاه

ای کامل به تدریج های بلاعوض سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمهترقبه یاد شده نسبت به کمکجبران خسارت ناشی از حوادث غیرم

ها شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنهای بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده میکمک

این قانون تامین و هزینه نماید. تنخواه  1تنخواه گردان موضوع ماده تا معادل یک درصد از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش 

 جویی در اعتبارات عمومی یا اصلاح بودجه سالانه تسوی خواهد شد.  مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه

ای جبران خسارت ناشی ای بر، سهم یک درصدی از سرجمع منابع بودجه1قانون تنظیم  12طور که مشخص است ذیل ماده همان

جویی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل دیده شده است. این بدین معنی است که اعتبارات مدنظر برای جبران خسارت باید از صرفه

 . ای استهای بودجهای تامین مالی شود و قاعدتا میزان تامین مالی برای آن تابعی از انعطاف در سایر ردیفهای هزینهدر سایر ردیف

این قانون، منابع دیگری برای جبران خسارت دیده  12با تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و ذیل ماده  1381در سال 

 این قانون به شرح زیر است:  12شد. ماده 

 از  (%2/1بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد)شود  در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیشبه دولت اجازه داده می

بودجه عمومی هر سال را از محلس افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارت خارج از شمول با پیشنهاد شورای 

 جمهور هزینه گردد. عالی و تایید رئیس

اعتبارات  28 یماده« م»با تصویب قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  و ذیل بند  1394در سال  

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به شرح زیر بازنگری شد:  12و ماده  1قانون تنظیم  12در نظر گرفته شده در ماده 

 دیده از حوادث مناطق آسیب یو نوساز ی، بازسازیآگاهی، پیشگیری، امدادرسانمنظور پیششود بهبه دولت اجازه داده می

سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات له، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشغیرمترقبه از جمله سیل، زلز

( قانون تنظیم 12گردان موضوع ماده)، تنخواهیو دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسال یگیر انسانهمه یهاو بیماری یکشاورز

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 12اعتبارات موضوع ماده)( و %3را به سه درصد ) 1382بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

ریزی ( افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه%2را به دو درصد ) 1381کشور مصوب 

ترتیب و میزانی از اعتبارات مذکور به یبخش 1395وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال  کشور )ظرف مدت ده روز( و تصویب هیأت
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احمر و وزارت بهداشت، ای به جمعیت هلالهای سرمایهای و تملک داراییصورت هزینهشود بهکه در قوانین بودجه سنواتی تعیین می

 .یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردددرمان و آموزش پزشکی اختصاص می

درصد  5کرد در انواع حوادث غیرمترقبه، رو با اصلاح در نظر گرفته شده در بند مذکور مجموع منابع در اختیار برای هزینهاز این

 منابع بودجه در نظر گرفته شد. 

ی کرد براجاری به تصویب رسید میزان منابع در اختیار دولت برای هزینهکه در سال 11در قانون مدیریت بحران کشور ذیل ماده 

درصد در نظر گرفته شد با این حال این اجازه به دولت داده شد در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر  5حوادث غیرمترقبه معادل همان 

ماه فرایند قانونی اصلاح تر را داشته باشد مشروط بر اینکه حداکثر ظرف مدت یککرد بیشی هزینهآن با تصویب هیات وزیران اجازه

، به صورت 2قانون الحاق  28درصد از اعتبارات بند م ماده  32یاد شده،  11دهد. به علاوه بر اساس تبصره ماده  بودجه را انجام

ها در چارچوب برنامه گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحرانصددرصد تخصیص یافته و به شکل تنخواه در اختیار وزیر کشور قرار می

 ها هزینه کند.  آمادگی

گیری و مواجهه با آثار ناشی از حوادث غیرمترقبه تواند برای پیشدرصد از سرجمع منابع عمومی بودجه می 5مجموع  رو دراز این

ای باید ها از طریق سرجمع منابع بودجهای و تامین آنهزینه شود. با این حال مصارف یاد شده به دلیل نداشتن ردیف مشخص بودجه

درصد در نظر گرفته شده برای حوادث  5کرد های گذشته مصادیق هزینهن مالی شوند. طی سالها تامیجویی در سایر ردیفاز صرفه

 بودجه موارد زیر در نظر گرفته شده است: 13ی ذیل تبصره 1398مشخص شده است. در سال  غرمترقبه ذیل تبصره بودجه

 222 میلیارد تومان برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفولانزای طیور 

 122 های مشترک بین انسان و دام، های واگیر دامی وبیماریگیری و مهار کنترل بیماریمیلیارد تومان برای پیش

 های دامیها و بهداشت فرآوردهواکسیناسیون دام

 هزار میلیارد تومان تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی 

 252 2قانون الحاق  28)م( ماده  میلیارد تومان برای وزارت بهداشت ذیل الزامات مندرج در بند 

 522  و امداد پایگاههای احداث و خرید ،بازسازی ،نوسازی هوایی امداد ، تجهیزاتبالگرد تأمین و خرید برایمیلیارد تومان 

 اساسنامه قانون در مندرج تکالیف و مأموریتها سایر و نجات و امداد خودروهای ،اضطراری انبارهای و نجات

 

 حوادث غیرمترقبه ذیل سازوکارهای خارج از بودجه تامین مالی -1-1-2

 شبکه بانکی تامین مالی از طریق 

های گذشته بخشی از تامین مالی حوادث غیرمترقبه از طریق شبکه بانکی صورت گرفته است و دولت به دو شکل تعهد در طی سال

کنندگان ر خصوص بازپرداخت تسهیلات توسط دریافتچنین ارائه تضمین دخصوص پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات بانکی و هم

قانون مدیریت بحران کشور  19اقدام به تامین مالی برای جبران خسارت و بازسازی ناشی از حوادث غیرمترقبه کرده است. در ماده 

ده شده است که بازپرداخت دیده به دولت دااجازه تامین مالی از شبکه بانکی برای بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب 1/5/1398مصوب 

 صورت گیرد.  28درصد یاد شده در بند )م( ماده  5ای یا های بودجهتعهدات دولت به شبکه بانکی از طریق ردیف

ای در دسترس دولت است با این حال با توجه به ابعاد بالای بدهی و معوقات دولت به شبکه تامین مالی از طریق شبکه بانکی گزینه

  های گذشته و عدم بازپرداخت آن، این شکل از تامین مالی اختلالات جدی در شبکه بانکی ایجاد کرده است.بانکی طی سال

 صندوق توسعه ملیتامین مالی از طریق 

کند، استفاده از منابع صندوق توسعه از بخش )خ( اساسنامه صندوق توسعه ملی که مصارف این صندوق را تعیین می 1بنابر تبصره 

های ای یا بازپرداخت بدهی به هر شکل ممنوع است. با این حال دولت طی سالهای سرمایهای، تملک داراییعتبارات هزینهملی برای ا

کرد ذیل امور مختلف گذشته بر اساس تصویب مجلس یا استیذان از مقام معظم رهبری اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه

 کرده است. 
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ها در کشورهای مختلف کارکردهای متفاوتی دارند با این حال یکی از کارکردهای اصلی برای این صندوق های ثروت ملیصندوق

خود از طریق این صندوق اقدام به  ها در مواجهه با عدم تعادل در تراز بودجههاست که دولتساز برای بودجه دولتثبات ایفای نقش

ای دولت در برداشت از این صندوق ساز برای صندوق توسعه ملی و منع اساسنامهتسازی در بودجه کنند. عدم تعریف نقش ثباثبات

ی دولت از این سبب شده است تا سازوکار روشن و شفافی برای چگونگی ارتباط دولت با این صندوق تعریف نشود و لذا امکان استفاده

ساز و تعریف مصادیق مشخص و محدود تعریف نقش ثباتصندوق همواره با عدم قطعیت همراه باشد. این در حالی است که در صورت 

تواند در راستای ایفای این نقش در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و عدم تکافوی منابع سازی، این صندوق میبرای ایفای نقش ثبات

 دار شود. ای بخشی از تامین مالی مدنظر برای این حوادث را عهدهبودجه

 

 مین و تخصیص منابع مالیتجربیات جهانی در تا -1-9

در کشورهای مختلف به دلیل آنکه نوعا امکان جبران و پوشش خسارت در ابعاد مورد نیاز توسط سازوکارهای خارج از دولت اعم از 

اقدامات دولت جهت جبران خسارت و کمک های مالی ای یا تامین مالی توسط نهادهای غیردولتی وجود ندارد سازوکارهای بیمه

مستقیم از حادثه طبیعی ناشی شده )به  شکل های اصلی و پایه زندگی را پوشش دهد که بهتواند هزینهت. این اقدامات میضروری اس

تری کمکهای مالی عمومی را فراهم سازد یا جبران تواند به طور گستردهمانند خسارت در منازل مسکونی، جابجایی موقتی( و یا می

اند و یا سطح درآمد پایین است، اتفاق ها، در اقتصادهایی که بازارهای بیمه کمتر توسعه یافتهین نمونهمستقیم ضررها را مهیا کند. از ا

 رود افراد و مشاغل به بازارهای خصوصی مانند بیمه دسترسی داشته باشند. افتد و همچنین کمتر انتظار میمی

کاملاً صریح و واضح است، دارای مزایای بسیار بیشتر و  در ادبیات اقتصادی، ترتیبات جبران خسارت که پیش از وقوع حادثه

شود. اگر برنامه کمک و فرایندهای آن به تری از اقدامات کمک مالی است که پس از یک رویداد فاجعه به صورت موقت انجام میمهم

مال کژمنشی و دیگر ها، کاهش احتهای مالی، سرعت انجام کارها و کمکخوبی تعریف شده باشند، امکان دسترسی به کمک

اند( افراد و مشاغل های روشن کمک )که از قبل معین شدهآورد. در صورت نبود چنین برنامههای ناخواسته را فراهم میناهماهنگی

های محافظت از خود و کاهش انگیزه آن برای ممکن است انتظارات نامتقارنی از کمک بعد از حادثه داشته باشند که منجر به انگیزه

ای وجود داشته باشد که کمک مالی برای شود. بنابراین، نیاز است که رویکرد یکپارچهها میفتن منابع پوشش مالی دیگر مانند بیمهیا

 کند.افراد آسیب دیده و آسیب پذیر را تضمین کند، در حالی که بخش خصوصی حمایتی پیشینی و پسینی را از بازار خارج نمی

های مالی و جبران خسارت به کسانی است که دهند عمدتًا در جهت ارائه فوری کمکها ارایه میهای کمکی که دولتبرخی از طرح

تاسیس شده است تا کمک فوری به افرادی   1صندوق امداد اضطراریکنگ اند. به عنوان مثال، در هنگدر حوادث فاجعه آسیب دیده

ند سیل، طوفان، لغزش زمین و ... نیازمند کمک اضطراری دارند، مهیا کند. منابع صندوق شامل که در اثر حوادث طبیعی به مان

 های مختلف است. تخصیص سالیانه از درآمد عمومی و کمکهای دریافت شده از مردم در زمان

( کمک 2ی؛ ( کمک های مالی در مورد مرگ یا جراحت شخص1شود. پنج نوع عمده کمک هزینه از این صندوق تامین می

( کمک های مالی برای 3های اسکان مجدد، تجهیزات مجدد ، تشکیل و تعمیر سایت و آسیب های گسترده به خانه و لوازم؛ هزینه

 ( کمک های مالی ویژه.5های اصلی. ( کمک مالی به تولیدکننده4تعمیر یا جایگزینی کشتی ها و وسایل ماهیگیری 

 

 تامین مالی توسط دولت -1-9-1

ها عبارتند از منابع بودجه موجود )از هایی توانایی تأمین مالی خود  را دارند. این روشظر تئوری، در حوادث دولتها از روشاز ن

جمله کاهش بودجه و توزیع مجدد بودجه(، تأمین اعتبار از طریق بدهی )برای مثال از طریق استقراض از بانک مرکزی یا بدهی از 

 کند.های آن را به نسل های آینده نیز منقل میها، حادپه را نه تنها به جمعیت فعلی بلکه هزینهروش ها( و یا مالیات. اینبانک

_____________________________________________________________________________ 

1 Emergency Relief Fund Ordinance 
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قابلیت مقابله با اثرات حادثه طبیعی در دولت تابع شرایطی است: سطح بدهی جاری و وضعیت مالی کنونی، میزان انعطاف پذیری 

المللی و توانایی دولت در تأمین مالی های بینلت، دسترسی به کمکدولت در تخصیص مجدد بودجه، تنوع در منابع درآمد دو

المللی، کسب بدهی خارجی با شرایط مطلوب تغییرات انتظاری پارامترهای مالی، محیط اقتصاد کلان و چشم انداز رشد )به عنوان بین

ری، میزان تنوع اقتصادی، جمعیت مورد انتظار مثال سطح تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده، رشد، نرخ بیکا

تر )مانند شرایط مالی و های جغرافیایی کوچکوری(. همچنین این قابلیت مقابله با اثرات حادثه طبیعی باید شرایط بخش و رشد بهره

بلکه تامین مالی و توسعه آن محل  اند،را در نظر بگیرد، زیرا نه تنها از حادثه طبیعی تحت تاثیر قرار گرفته اقصادی استان محل حادثه(

 شود.)شهر یا شهرستان یا استان( در بلندمدت متاثر می

های گذاری در آمادگی پیش از حادثه، برنامهبه منظور کاهش این تأثیر این عواقب، دولتها ممکن است با اقداماتی مانند سرمایه

های ناشی از حادثه طبیعی، رهای مالی پیشینی برای کاهش ریسکمدیریت ریسک ناشی از بلایای طبیعی را تکمیل کنند. این ابزا

مدت )بهبودی( یا بلند مدت )بازسازی( باشد. علاوه تواند متناظر اقدامات کوتاه مدت )پاسخ اضطراری( باشد، و هم ناظر اقدامات میانمی

عی یا شدت آن، برای کنترل سطوح متفاوت اثرات حادثه تواند ترکیبی از اقدامات باشد تا براساس فراوانی حادثه طبیها میبر این، این

 استفاده شود.

 توان استفاده کرد:به طور خاص از ابزارهای زیر در پیش از حادثه می

 بینی شده( برای حوادث )مانند آنچه در بودجه سالانه در نظر مانند منابع اختصاص یافته )پیش منابع اختصاصی دولت

 های متمادی در صندوق ذخیره گردآوری شده است(.های ذخیره مالی برای حوادث )با منابعی که طی سالشود( یا صندوقگرفته می

 های فیزیکی دولت را جبران می کند )به عنوان مثال بیمه داراییکند و خسارت  ها را فراهم می، که امکان انتقال ریسکبیمه

 مانند ساختمان ها و زیرساخت ها(

  المللیهای بینبا موسسات مالی یا سازمان ترتیبات اعتباری. 

 انواع اوراق قرضه 

استراتژی برای انتخاب دهد. در مشخص کردن بهترین ترین ابزارهای دولت در مواجه با بلایای طبیعی را نشان میمهم 1جدول 

 ترین عامل در دسترسی به آن ابزار است.روش تامین مالی، زمان استفاده مهم

 ایبودجهسازوکارهای تامین مالی 

کنند. این وجوه، که ممکن بودجه مهمترین منبع تامین مالی است که دولت در فرآیند کمک و بازسازی بعد از حادثه استفاده می

بلایای طبیعی در نظر گرفته شده باشد یا ممکن است برای مقاصد کلی عام المنفعه باشد، در بودجه سالانه تصویب است اختصاصاً برای 

ای( و در صورت بروز فاجعه قابل استفاده است. این منابع ممکن است در انتهای سال اگر استفاده نشود، شود )پیش از هر حادثهمی

های ذخیره به عنوان بیمه انداز شود. صندوقای پسل به آن اضافه شود و در صندوق ذخیرهتخصیص آن منتفی شود یا منابع در هر سا

 کنند.ها عمل میبرای خود دولت

 
 های کمکی و بازسازیهایی از ابزارهای در دسترس برای تامین مالی برنامهنمونه  -1-3جدول 

 تامین مالی پسینی تامین مالی پیشینی

 منابع اختصاصی دولت  بازتخصیص بودجه 

 بیمه  قرض گرفتن از منابع دیگر 

 ترتیبات اعتباری  مالیات 

 انواع اوراق قرضه  المللیقرض گرفتن بین 

  المللیهای بینکمک 
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ها ممکن است از بودجه های فصلی(، دولتافتد و دامنه آسیب آن بزرگ نباشد )مانند سیلاگر حادثه طبیعی به دفعات اتفاق می

های ناشی از یک حادثه طبیعی یافته به عنوان ابزار اصلی خود برای تأمین مالی خطرات بلایا استفاده کنند. اما اگر آسیباختصاص 

تر و چند لایه از استراتژی مالی عمده، گسترده باشد، آنگاه اهمیت استفاده از صندوق ذخیره برای بلایای طبیعی، به عنوان بخشی وسیع

ی ذخیره ممکن است برای انواع و اهداف مختلفی استفاده شود، مانند امداد اضطراری و اولیه، بهبود و هاشود. صندوقمشخص می

ای، کشورهای مختلف در حال اختصاص بخشی بازسازی )یا به طور خاص بازسازی دارایی های عمومی و زیرساخت ها(.به طور فزاینده

 .ی در کاهش ریسک پیش از حادثه هستندگذارهای ذخیره حوادث طبیعی خود در سرمایهاز صندوق

شوند، در تعدادی از ای از بلایای طبیعی استفاده میصندوق های ذخیره اختصاصی که می توانند برای پوشش دادن مجموعه

 .اقتصادها تأسیس شده است

شود. در سپتامبر ین میاز طریق تخصیص سالانه از بودجه تأم  1ملی کاهش ریسک و مدیریت بلایای طبیعی در فیلیپین، صندوق

نام گرفت. این ابزار مالی، با هدف پوشش  2DDO-CAT، دولت فیلیپین وارد یک توافق اعتباری ویژه با بانک جهانی شد که  2211

های فاجعه طبیعی که بیشتر از بودجه اختصاص یافته باشد، تشکیل شد. به موجب آن یک خط اعتباری، نقدینگی فوری تا حدود هزینه

کند. این خط اعتباری به دنبال خسارات سنگین ناشی از طوفان های بلایای طبیعی تأمین میمیلیون دلار برای مقابله با آسیب 522

توسط رئیس جمهور فیلیپین استفاده شد و این امکان را برای دولت در دسترسی فوری به منابع لازم برای  2211استوایی در دسامبر 

 اد، بهبود و بازسازی فراهم کرد.های امدتأمین بودجه هزینه

های عمومی پس از فاجعه بخشی و بازسازی به عنوان ابزار اصلی بودجه برای تأمین هزینهدر اندونزی، دولت مرکزی، صندوق توان

قدار کند. مهای محلی )استانی( تأمین میکند. دولت مرکزی همچنین بودجه اختصاصی برای بلایای طبیعی را در دولتاستفاده می

با کمک مالی  3کننده احتمال بلایا و با توجه به ظرفیت دولت است. در مالزی، منابع صندوق کاهش آسیب ملیصندوق ذخیره منعکس

کنگ، صندوق امداد شود. در هنگهای تجاری و مردم برای کمک به قربانیان فاجعه طبیعی تامین میدولت و کمک سالیانه بخش

اند و نیاز به کمک فوری دارند. منابع آن از آورده دولت از ه افرادی است که از حادثه طبیعی آسیب دیدهبرای ارائه کمک ب 4اضطراری

میلیون دلار( برای اهداف  5های مختلف است. در برونئی دارالسلام سالانه مبلغ مشخصی )های مردمی در زمانبودجه سالانه و کمک

ای  تاسیس شده است که به منظور پیشگیری و از بین در روسیه ، صندوق ذخیرهمرتبط با حوادث طبیعی اختصاص داده شده است. 

دیده است. در آمریکا، صندوق سرمایه، های مربوط به مسکن افراد آسیببردن شرایط اضطراری ناشی از حوادث طبیعی از جمله هزینه

ی کند که هر سال مبلغ اختصاصی از دولت دریافت وظیفه حمایت از دولت و دیگر مسئولین را برای بازسازی مسکن عمومی تأمین م

 کند.می

شود. در صورتی در تایوان، صندوق ذخیره بلایای طبیعی وجود دارد که منابع آن از  بودجه سالانه دولت مرکزی و محلی تامین می

توان استفاده کرد ه ثانویه میکه مشخص شود منابع این صندوق ذخیره رای تأمین نیازهای فاجعه کافی نیست، از منابع صندوق ذخیر

 که برای تأمین بودجه بهبود و بازسازی مجدد است.

نمونه مکزیک، مثال خوبی از راهبرد چند لایه برای منابع لازم برای بازسازی پس از فجایع طبیعی است. در مکزیک، صندوقی برای 

های های عمومی و زیرساختهای امداد و بازسازی داراییبه عنوان ابزاری برای تأمین هزینه 1996در سال  (FONDENفجایع طبیعی )

های برای مهیا همراه با تلاش FONDENدیده و هماهنگی اقدامات بین اجزای دولت و همچنین بین سازمانی تأسیس شد. ایجاد آسیب

نظیر ارزیابی ریسک، هایی های حوادث طبیعی بود که شامل بخشبرای مقابله با اثرات و ریسک کردن یک چارچوب یکپارچه

 معرفی کردند. FONDENو وزارت کشور اعضایی را برای هییت رییسه  5جلوگیری، کاهش اثرات بود. وزارت دارایی
_____________________________________________________________________________ 

1 National Disaster Risk Reduction and Management 

2 Disaster Risk Management Development Policy Loan with a Catastrophe Deferred Drawdown Option 

3 National Disaster Relief Fund 

4 Emergency Relief Fund 
 های بلایای طبیعی دارند. های ذخیره برای تامین مالی بازسازی آسیبدر بیشتر کشورها، وزارت دارایی نقش موثری در پیدایش صندوق 5
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های ایالت و دولت فدرال مکزیک است تا خسارات ناشی از پدیده 32فراهم آوردن منابع لازم برای    FONDENایجاد هدف اصلی

از سه مؤلفه اصلی مالی  FONDENدی که بزرگی حادثه فراتر از ظرفیت مالی آنها باشد. صندوق طبیعی را جبران کنند، در موار

 :تشکیل شده است

  برنامهFONDEN آورد. این بخش از های عمومی را فراهم میبرای بازسازی: این برنامه منابع مالی برای بازسازی دارایی

 ال بودجه از دولت به این صندوق است. سه وظیفه اصلی بر عهده این رکن است:شود و بیشتر شبیه انتقبودجه سالانه دولت تامین می

 های عمومی در تمامی سطوح اداری )فدرال، ایالتی و شهری(الف( بازسازی زیرساخت 

 دیده از حادثه طبیعیدرآمد آسیبهای افراد کمب( بازسازی خانه 

 هاا و تالابهشده، رودخانهها، منابع طبیعی حفاظتپ( بازسازی جنگل. 

   صندوقFONDEN این صندوق تاسیس شده تا منابع لازم برای برنامه :FONDEN  برای بازسازی را فراهم آورد. این صندوق

شود و ابزارهای انتقال ریسک مانند أوراق قرضه و بیمه را تامین های بازسازی پرداخت میخود ابزار مالی است که از طریق آن هزینه

 کند.می

  گردان: ابزاری است که برای پاسخ به نیازهای فوری افراد آسیب دیده در مرحله پس از فاجعه طراحی شده است.صندوق 

شود و بخش باقیمانده تامین می  FONDENدرصد از  52ها تا ها و شهرداریهای متعلق به ایالتهای بازسازی زیرساختهزینه

ری  دسترسی دارند که توسط صندوق دیگری به نام صندوق بازسازی برای آنها شود که به یک خط اعتباتوسط دولت محلی تامین می

 فراهم شده است.

به یک  1999به عنوان یک ابزار بودجه برای تخصیص بودجه به صورت سالانه تاسیس شد، در سال   FONDENدر حالی که 

شود. علاوه بر این، دولت مرکزی دوق واریز میصندوق ذخیره چند ساله تبدیل شد که بودجه استفاده نشده در هر سال به آن صن

های خود را بیمه ها و زیرساختکند تا داراییهای اقتصادی مجاب میهای محلی را از طریق تشویق و ایجاد محرکواحدهای دولت

 کنند.

 بازتخصیص منابع

مدت برای معمولا مقداری بودجه کوتاهشود. های تامین مالی است که پس از حادثه استفاده میبازتخصیص منابع یکی از راه

شود. در حالت بازتخصیص بودجه سال جاری تأمین می امدادرسانی اضطراری و بهبودی اولیه پس از بلایای طبیعی، اغلب از طریق

.اما در شوددهد و بیشتر در درون یک بخش دولت انجام میهای جاری رخ میها یا بودجهگذاریعادی، بازتخصیص بودجه در سرمایه

 کنند. دیدگان حادثه طبیعی  را صادر میها مجوزهای محدودی برای استفاده از آن در حمایت از آسیبزمان حادثه، دولت

جایی بودجه آن دستگاه نظر دارند و برای تامین مالی یک فاجعه در بسیاری از دولت ها به یک بخش مشخص از دولت برای جابه

ای در منابع برای حمایت از اقدامات کنند. اگر چه ممکن است در موارد محدودی، تغییرات گستردهمقیاس کوچک از آن استفاده می

جایی منابع های دیگر. جابهجایی کارمندان دولت ، وسایل نقلیه، تجهیزات و تامینامدادی و بهبودی اولیه صورت پذیرد: مانند جابه

دوستانه برای های انساناند که کمکها از کارمندان خود خواستهدر مواردی دولت شود، امامالی از بودجه حقوق و دستمزد انجام نمی

 دیدگان پیشقدم باشند.حادثه

اگرچه بازتخصیص بودجه در بسیاری از کشورها پس از حوادث طبیعی، بسیار متداول است، اما کمتر اطلاع مستندی در مورد مقیاس 

گیرد و بعضا کل ها درون بخش مشخصی از دولت صورت میدارد. بسیاری از بازتخصیصاستفاده از آن در بسیاری از کشورها وجود 

 سیستم دولتی درگیر بازتوزیع بودجه نیست. با این وجود، بسیار مهم است تا اطلاعاتی از حجم تامین مالی از این طریق روشن شود. 

ین شده از این طریق چقدر است، از کدام بودجه امر هزینه فرصت بازتخصیص بودجه به مواردی بستگی دارد: مقدار بودجه تام

ها گاهی بودجه با هزینه فرصت رسد. دولتشود و این که به چه میزان به هدف خود در بازتخصیص بودجه میبازتخصیص حادث می

بودجه سالانه پیش بینی شده  هایی است که درهای جدید و یا برنامهنسبتاً کم در دسترس دارند که مثلا ناشی از تأخیر در اجرای پروژه

 اما اجرای آن به زمان دیگری موکول شده است.
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با این حال، در برخی شرایط دیگر، هزینه فرصت ممکن است بسیار بالا باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر بودجه تعمیر و 

زتخصیص از این منبع )این منبع معمولا برای نگهداری در بسیاری از کشورها به طور قابل توجهی دچار کمبود بودجه است و پس از با

دهد( ناشی از یک فاجعه شود. مشابه آنچه که در کشور در مورد بودجه عمرانی در این شرایط رخ میبازتخصیص بودجه استفاده می

ال، تعمیر یک جاده کند )به عنوان مثهای اقتصادی به جامعه تحمیل میشود که خود هزینهطبیعی، تعمیر و نگهداری دچار تاخیر می

های بیشتر در شود(. این تاخیر معمولا باعث هزینهای میتر سفر یا حوادث جادهکه با تاخیر ناشی از بازتوزیع بودجه باعث زمان طولانی

 تر هزینه فرصت بازتخصیص بودجه بسیار مهم است.شود. بنابراین محل بازتخصیص بودجه و در نمای کلیآینده می

فتن تمام این ملاحظات، اگر بازتخصیص بودجه به کندی انجام شود، نفع خالص حاصل از بازتخصیص بودجه کمتر از با در نظر گر

داد هایی منتشر شد که نشان می، گزارش2229حالت بهینه خواهد بود. برای نمونه، بعد از حادثه زلزله در سوماترای اندونزی در سال 

های امدادی و بازسازی بندی شده کمکطولانی شد که دولت محلی نتوانست در برنامه زمانفرآیند اداری بازتخصیص بودجه به حدی 

  .را انجام دهد

 افزایش عوارض یا مالیات

های بعد از حادثه را پوشش داد و همزمان برای توان برای افزایش درآمد دولت استفاده کرد تا بتوان هزینهاز ابزارهای مالی می

های اقتصادی، معافیت مالیاتی هدفمند وضع کرد. افزایش مالیات پس از دیده و مشاغل و دادن انگیزهسیبکاهش فشار بر مناطق آ

آوری شود )این در ها به طول بکشد و زمان بیشتری لازم است که مالیات حاصل از این روش جمعفاجعه ممکن است برای تصویب ماه

ه مختل نشده باشد(. بنابراین، مالیات روش مناسبی برای مراحل بعد از امدادهای های مدیریت مالیاتی پس از فاجعحالتی است قابلیت

تواند به تامین بازسازی کمک کند. در همین حال، اگرچه معافیت مالیاتی در های صورت گرفته است. ولی این میاولیه و ترمیم

یابد. بنابراین در ناشی از حادثه، درآمد دولت افزایش میهای شود، اما در دراز مدت با بهبودی آسیبمدت سبب کاهش درآمد میکوتاه

بعضی از شرایط، استراتژی بهینه استفاده از ترکیب ابزارهای مالی کاهش مالیات و افزایش آن برای گروه دیگر باشد که نقش توزیع 

 مجدد بار اقتصادی از یک منطقه فاجعه به مناطق غیر مبتلا به حادثه است.

الیات پس از فاجعه بسیار غیرمعمول است. در نتیجه تعداد بسیار محدودی از این موارد وجود دارد. در در عمل، افزایش م

 ای برای تامین مالی بازسازی پس از حادثه مهیا شده است.کشورهایی که افزایش مالیات انجام شده است، منابع قابل توجه

میلیارد دلار شد، دولت کلمبیا حکم ریاست  5باعث خسارتی بیش از  در کلمبیا، که 2212در اثر بارندگی شدید و سیلاب در سال 

میلیارد  1میلیارد پزو به  3جمهوری صادر کرد تا آستانه مالیات بر ثروت را کاهش دهند. در پی این دستور، کمینه مالیات بر ثروت از 

.  موارد مشابه 1آوری شودر( برای بعد از حادثه جمعمیلیارد دلا 1.6میلیارد پزو )معادل  3322رفت تا پزو کاهش یافت و انتظار می

، توسط  1999در سال  Eje Cateteroو زلزله  1985افزایش موقت مالیات در رابطه با فاجعه در پی فوران آتشفشانی آرمرو در سال 

 دولت کلمبیا انجام شده است.

های را برای تأمین اعتبار هزینه بالاتر وگروهای درآمد متوسط در کوئینزلند، دولت استرالیا مالیات  2211های ژانویه به دنبال سیل

شد که درآمد حاصل از این روش یک سوم از میزان لایحه بازسازی عمومی که بازسازی سیل برای دو سال افزایش داد. پیش بینی می

در شیلی تا حدودی از طریق افزایش  1222. هزینه های بازسازی ناشی از زلزله سال 2میلیارد دلاری در برداشت، باشد 5.6هزینه 

 .3ها، دخانیات و املاک و مستغلاتها عبارتند از مالیات بر شرکتموقت مالیات تأمین شد. این مالیات

، دولت تایلند 2224از سوی دیگر تجاربی در زمینه کاهش مالیات پس از یک حادثه طبیعی وجود دارد. به دنبال سونامی در سال 

بهره برای حمایت از مشاغل در روند بهبود ارایه دادند. پس از سیل های کمدستور کار قرار داد. آنها همچنین وام کاهش مالیات را

_____________________________________________________________________________ 

1 https://colombiareports.com/colombia-news/news/13537-colombia-to-hike-taxes-16-bln-to-finance-flood-

recovery.html 
2 https://www.pm.gov.au/blog/questions-about-flood-levy-answered 

3 https://www.taxand.com/news/newsletters/Devastating_Earthquake_Leads_to_Changes_in_Tax_Measures 
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های ارزش افزوده، اداری و مالیات بر درآمد خود را تا چند ماه های متاثر از حادثه، اجازه یافتند تا مالیاتدر همین کشور، شرکت 2212

 مند شدند.، بهره2211آلات خود تا پایان سال ها همچنین از معافیت مالیاتی در واردات ماشینرکتدیرتر پرداخت کنند. این ش

لائوس، زمین های کشاورزی تحت تأثیر فاجعه از مالیات بر زمین سالانه معاف شدند. در موردی مشابه، به دنبال زمین لرزه در  در

زده مالیات بر املاک را کاهش دادند. آنها همچنین مالیات مشاغل مرتبط با ههای محلی در مناطق زلزل، دولت2226اندونزی در سال 

 درصد کاهش دادند. 25گردشگری را 

 

 سازوکارهای خارج از بودجه -1-9-2

 بانکی شبکه

های بعد از حادثه را از طریق ایجاد بدهی مهیا کنند. یکی ها ممکن است تصمیم بگیرند تا منابع لازم برای تامین مالی هزینهدولت

های دولت و بسیاری از تواند منجر به افزایش بدهیهای ایجاد بدهی، قرض از گرفتن از منابع بانکی است. بلایای طبیعی میاز روش

 کند. لزوما از موارد قانونی عبور نمی هایی شود کههزینه

های درستی و هزینه ضمنی این روش و کسری بودجه پس از آن به مواردی مانند اقتصاد کلان، شرایط مالی دولت، کیفیت سیاست

، ن روشها و تامین مالی از ایپولی در زمان حادث شدن بلایای طبیعی )مانند زلزله یا سیل( بستگی دارد. قرض گرفتن از بانک

شود که قرض گرفتن منجر به افزایش شود. این مخصوصا زمانی مهم میگذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز میجایگزین سرمایه

 های رشد است. ریزیگیری احتمالی کلی برای برنامهنرخ بهره شود که خود اقدامی خلاف جهت

نقدیگی شود و منجر به شرایط تورمی شود. در نتیجه ممکن است ها ممکن است باعث افزایش در همین حال، قرض گرفتن از بانک

در جایی که نرخ تورم در حال حاضر زیاد و نامناسب است، استفاده از این روش منجر به افزایش قیمت شود که در کالاهایی که برای 

نشان دهد.سطوح فعلی بدهی داخلی و  و ساز موردنیاز است )اقلام اساسی مواد غذایی و مصالح ساختمانی(، خود را امداد و ساخت

 گیری برای استفاده از این ابزار است. المللی نیز عامل موثری در تصمیمخارجی و میزان دسترسی یک کشور به بازار سرمایه بین

 هابنیادها و خیریه

کند که عموما به را درگیر میهای زیادی ها پس از یک حادثه طبیعی یک فرآیند پیچیده است که گروهها و آسیببازسازی خرابی

ها و نهادهای بشردوستانه )حاکمیتی و ها سازماندهند. یکی از این گروههای اتخاذ شده توسط دولت پاسخ میها و سیاستاستراتژی

ا بطور اند و نقش آنهها و امدادهای اولیه شرکت کردههای مردمی( است که به طور فعال در روند پشتیبانی و بازسازی آسیبکمک

 ای به رسمیت شناخته شده است.گسترده

های خیریه حاکمیتی مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان هلال احمر و دیگران که خود به طور مستمر از مردم های بنگاهکمک

 کنند. جامعه مورد توجه قرار گرفته اند.های مادی استفاده میبه عنوان نیروهای امدادی و کمک

 

 کارهای مدیریت، تخصیص و هدایت منابع مالی سازو -1-5

ریزی برای بهبود شرایط پس از فاجعه، تعریف ترتیبات نهادی برای بهبود است. با توجه به بازیگران یکی از مهمترین عناصر برنامه

اصلی مدیریت بهبود کنند، هماهنگی، رهبری قدرتمند و ظرفیت اقدام به هسته بیشمار که در یک فرآیند بهبود چندبخشی شرکت می

 . شرایط و بازسازی تبدیل شده است

 

 های مختلف بخشسازوکار نهادی برای ایجاد هماهنگی بین -1-5-1

های در درون دولت برای رهبری بهبود شرایط و بازسازی پس از حادثه طبیعی اشاره ها و مسئولیتسازوکار نهادی به تعیین نقش

ی انتخاب ساختارهای ملی و فرعی برای مدیریت شرایط است؛ مجوزهای قانونی برای سازمانهای دارد. عناصر اصلی این سازوکار نهاد
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های کند و مکانیسمکند؛ منابع مالی و تخصیص منابع را تعریف میکند؛ مهارتها و ظرفیتهای فنی را شناسایی میاجرایی را ایجاد می

ها، پیگیری بودجه و تمهیدات نهادی قوی، سیستمی برای نظارت بر فعالیتهماهنگی و تعیین نظارت را بر عهده دارد. بخش دیگری از 

کند و چگونگی جریان نقدینگی و شفافیت ها است. بعلاوه، این سازوکار نهادی روش تهیه بودجه را مشخص میها و برنامهارزیابی پروژه

 کند. و پاسخگویی را تضمین می

م سازوکار نهادی برای مدیریت بازسازی پس از فاجعه وجود دارد، سه مورد مهم برای در حالی که گزینه های گوناگونی برای تنظی

 توان در نظر گرفت:این فرآیند را می

 توان تقویت کرد تا روند بازسازی در هر بخش انجام شود؟های دخیل را میآیا وزارتخانه 

 آیا نیاز به ایجاد یک مدیریت جدید و واحد وجود دارد؟ 

  ن جدید اما موقت بهترین راه عمل است؟آیا یک سازما 

اگر بهترین سازوکارها برای مدیریت در ابتدای امر مشخص شود، باعث اجرای مؤثر و راهبرد روشن به منظور دستیابی به اهداف 

از اهداف  ایتواند بر موانع نهادی غلبه کند و همه ذینفعان را در پشت مجموعههای این سازوکار میبازسازی خواهد بود. ظرفیت

 اند.ها در آن گنجانده شدهبازسازی گرد آورد و اطمینان حاصل کند که بهترین روش

 تواند موارد زیر را شامل شود:نقش سازوکار نهادی می

 رسانیالمللی در کمکها برای امداد و بازسازی در بین نهادهای داخلی و بعضا بینرهبری و مدیریت تمام تلاش 

  ،های ها و مقررات قانونی یا نظارتی برای پشتیبانی از فعالیتها، برنامه ملی بازسازی، سیاستاولویتتدوین نیازهای ملی

 امدادی و بازسازی و اقدامات  برای کاهش خطرات ناشی از حادثه طبیعی

 های مختلف و تامین مالی و و فرآیندهای تصویب پروژه.ها برای بخشتسهیل در تدوین استراتژی 

 ها در خانه مربوطه برای انجام آن و تسهیل اجرای پروژهها و انتخاب مناسب بخش یا وزارتها و برنامهاب پروژهبررسی و انتخ

 زمینه امداد و بهبودی و بازسازی

 ها و مجلس(های ملی )مانند وزارتخانههای محلی و کمک به آنها برای تعامل با دستگاههماهنگی با دستگاه 

 های مردمی به نهادهای پشتیبانی در زمینه امداد و بهبودی و بازسازیرف دولت و کمکبسیج و هدایت بودجه از ط 

 

 سازوکار ارزیابی و تخصیص منابع مالی عمومی-1-5-2

های اقتصادی فاجعه تعیین شود؛ در فرآیند بهبودی پس از فاجعه، چهار چالش بزرگ تأمین مالی وجود دارد: باید به سرعت هزینه

داد، بهبودی و بازسازی معین شود؛ منابع تأمین مالی شناسایی شود و و سازوکارهایی برای مدیریت و پیگیری بودجه بودجه فرآیند ام

 تنظیم شود.

های مشترکی است: پرداخت  سریع بودجه، عملکرد خوب مالی در طول دوره بازسازی پس از حادثه طبیعی، حاوی ویژگی

 .ههماهنگی منابع و انعطاف پذیری منابع بودج

برای رسیدن به اهداف بازسازی نیاز به سرعت عمل است. کارها باید تحت فشار قابل توجهی انجام شوند پرداخت سریع بودجه: 

های عادی، ضرورت دارد دستورالعمل در اسرع وقت آماده شود و های زمانی مشخص تکمیل شوند. در مقایسه با پروژهو باید در بازه

تصویب و تامین مالی شود. احتمالا باید سازوکار جدیدی تعریف شود تا توزیع وجوه در دسترس به سرعت ها سریع مهیا شده، پروژه

 های ویژه یا فرآیندهای تسریع شده اعمال شود.انجام شود و توزیع

موضوع های دیگر در های زیادی از دولت و حاکمیت و گروههای بازسازی پس از حادثه، اغلب بخش: در تلاشهماهنگی منابع

کنندگان کند. وجود انواع ذینفعان و کمکسهیم هستند. هماهنگی بین این دستگاه چالش قابل توجهی برای سازمان رهبری ایجاد می

های تأمین بودجه و اجرای آن است. دامنه های هماهنگی برای سیاستکه دارای اهداف مشترک هستند، مستلزم استفاده مکانیسم

( وجود off budgetکنندگان )( تا اداره آن به وسیله تامینon budgetد دارد که اداره بودجه بر عهده دولت )وسیعی از سازوکارها وجو
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 دارد.

کند که اگر بودجه فرآیند عادی خود برای : در محیط پس از فاجعه، شرایط خیلی سریع تغییر مینعطاف پذیری منابع بودجها

ی غیرقابل قبول صورت پذیرد. دولت ممکن بودجه آماده و مصوبی برای تامین مالی تصویب و اجرا را طی کند، ممکن است تأخیرها

های مردمی آوری کمکهای دیگر، مثلا جمعتواند فوری به موضوع حادثه رسیدگی کند. در حالتبازسازی در دست داشته باشد که می

 افتد، لزوما به سرعت قابل استفاده نیست. ای میکه به دست گروه خیریه

 

 کرد پایش و نظارت بر هزینه -1-6

های کلیدی برای استفاده مناسب از منابع مالی است. بدون وجود یک سازوکار مشخص از مکرد یکی از گاپایش و نظارت بر هزینه

کرد میزان منابع مالی مورد نیاز افزایش یافته یا منابع تخصیص داده شده پوشش خسارات ایجاد شده را پایش و نظارت بر هزینه

های درگیر در موضوع امدادرسانی و بازسازی، اسب ترین سیستم نظارت به بزرگی فاجعه، تعداد بخشمننخواهد داشت. با این حال 

مهیا کردن  1کیفیت گزارش آنها و ظرفیت موجود سیستم نظارت کشور بستگی دارد. معیارهای اصلی سیستم نظارت و ارزیابی مالی

  های جامع و به موقع از موارد زیر است:گزارش

 داده شده و هزینه شده  بودجه اختصاص 

 پیشرفت بازسازی 

 تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 

 12مبتنی بر نتایج می توانند با طی کردن  نظارت و ارزیابی مالی هایمعمولاً سیستمهای سه گانه یاد شده برای تهیه گزارش

 های نظارت و ارزیابی مالیمی توان در سیستم مرحله زیر ساخته شوند و به کار خود ادامه دهند. با برخی از اصلاحات، این مراحل را

 های پس از فاجعه استفاده کرد.برنامه

 .انجام ارزیابی آمادگی 

  نظارت و ارزیابی نتایج توافق بر 

  های اصلی برای نظارت بر نتایجشاخصانتخاب 

  ها های در نظر گرفته شده برای آنو شاخصهای پایه دادهرازیبای از وضعیت اولیه  بر اساس 

 و انتخاب اهداف  برنامه ریزی برای پیشرفت 

 .نظارت بر نتایج 

  هاانجام ارزیابی 

 هاگزارش یافته 

 هاستفاده از یافتها 

 درسازمان حفظ سیستم نظارت و ارزیابی مالی. 

هایی برای ارزیابی اهداف و پایش مداوم در واقع یک سازوکار نظارتی شامل تعریف مشخص و روشن از اهداف مدنظر، تعریف سنجه

طور که ای دارد.  همانرو در سازوکارهای نظارتی وجود اطلاعات اهمیت ویژهبرای چگونگی پیشرفت در دستیابی به اهداف است. از این

سیستم نظارت و  برای ساختن یک سیستم (MIS) سیستم های مدیریت اطلاعات اختصاصیخص است، های گفته شده مشاز گام

  مبتنی بر نتایج مورد نیاز هستند. ارزیابی مالی

تواند به صورت متمرکز از طریق دولت صورت گیرد. با این حال در های اطلاعاتی به منظور پایش و ارزیابی میدهی به سیستمشکل

ها توسط افراد محلی و مردم تکمیل های مختلف و اطلاعات آنهای تولید اطلاعات وضعیت پروژها از طریق ایجاد سامانهبرخی از کشوره

_____________________________________________________________________________ 

1 Financial Monitoring and Evaluation (M&E) 
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 ها ایجاد شده است. کرد پروژهی هزینهگردیده و از این جهت نظارت مردمی بر نحوه

 اصلاح نظام تامین مالی سیلاب در ایران  -1-7
های قبل اصلاحاتی پیرامون چگونگی ارتقای نظام تامین مالی حوادث حاصل شده از قسمتدر این بخش با توجه به نتایج 

تواند به ارتقای توان مالی کشور در مواجهه با های ممکن فنی راهکارهایی که میشود و ذیل گزینهغیرمترقبه از جمله سیل ارائه می

 شوند. حوادث غیرمترقبه منجر شوند، معرفی می

 

 دار کردن بودجه آناختصاص ردیف بودجه مشخص برای حوادث غیرمترقبه در بودجه سنواتی یا نشان -1-7-1

طور که اشاره شده یکی از مشکلات مهم در خصوص تامین مالی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل در کشور، نبود ردیف بودجه همان

های جویی در سایر ردیفای است که منوط به صرفهابع بودجهها و سرجمع منها از طریق تبصرهبرای این حوادث و اختصاص آن

کرد دولت، ایجاد های مربوط به حقوق و دستمزد و کاهش انعطاف مالی در هزینهای است. با توجه به سهم بالای پرداختهزینه

بینانه بوده و عملا خیر، غیر واقعی مقادیر مورد نیاز برای حوادث غیرمترقبه با شدت قابل توجه مانند سیل اجویی در محدودهصرفه

شود علاوه بر اینکه در ذیل امور اقتصادی باعث خواهد شد تا تامین مالی از سازوکارهای خارج از بودجه صورت گیرد. لذا پیشنهاد می

یرمترقبه ی مشخصی از حوادث غ، به صورت روشن، تفصیلی و با تعریف محدوده1فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد شود

از حالت تبصره خارج شده و برای آن ردیف مشخصی در بودجه در نظر گرفته  2قانون الحاق  28منابع تعریف شده در بند )م( ماده 

کرد در خصوص تعیین اولویت و نظارت بر آن تخصیص پیدا ی آن به صورت متمرکز و با در نظر گرفتن الزامات هزینهشود که بودجه

 کند. 

که میزان دار شده است به طورینشان راهکار دیگر برای اطمینان از تامین مالی حوادث غیرمترقبه استفاده از بودجه به علاوه یک

های انرژی یا یک درصد از مالیات بر ارزش درصد از افزایش در قیمت فروش حامل 12مشخص و شفافی از درآمدهای دولت برای مثال 

درصد، اختصاص به حوادث غیرمترقبه داشته باشد. با توجه به اهمیت مواجهه  12درصد به  9افزوده در صورت افزایش نرخ آن از 

تواند منجر به تسهیل در پذیرش انجام ها به اصلاحات اقتصادی میها و اتصال منابع آندار کردن بودجه آنمناسب با این حوادث، نشان

 اصلاحات توسط مردم شود. 

 

 ب حوادث غیرمترقبه گیری صندوق یا حساشکل -1-7-2

هایی است که ها در سالکرد برای حوادث غیرمترقبه عدم تخصیص منابع مالی برای آنیکی از چالشهای کلیدی در خصوص هزینه

ذا کرد در اختیار نباشد. لبحران رخ نداده است. به علاوه در صورت بروز بحران در ابعاد قابل توجه، ممکن است منابع مالی کافی برای هزینه

توان اقدام به ایجاد صندوق یا حساب مشخص بانکی به منظور گیری انباشت منابع برای استفاده در زمان بروز بحران، میبه منظور شکل

ای در نظر گرفته برای حوادث ای در نظر گرفته شده به این صندوق و انباشت آن طی زمان نمود. در واقع منابع بودجهانتقال منابع بودجه

( سالانه به 2.5معادل حداقل  2قانون الحاق  28درصد تعریف شده ذیل بند )م( ماده  5درصد از  52به به میزان مشخصی)حداقل غیرمترق

شود. صندوق کرد منتقل میصندوق واریز شود. قاعدتا در صورت بروز بحران با توجه به نقش صندوق، منابع از صندوق به دولت برای هزینه

گذاری کرده و لذا علاوه بر ورودی سالانه از طریق های که نقدشوندگی کافی و ریسک پایین داشته باشند سرمایهبخشمنابع دریافتی را در 

 کند. های انجام شده، میزان منابع در اختیار صندوق افزایش پیدا میگذاریبازدهی بر سرمایه

گیری تعهد سیاسی برای عدم ترقبه، شکلانداز برای حوادث غیرمگیری صندوق یا حساب پسنکته مهم در خصوص شکل

های غیر بهینه از تواند منجر به استفادهکرد از این صندوق ذیل امور غیرمرتبط است. عدم وجود تعهد سیاسی در این خصوص میهزینه

 ها محقق نشود. گیری آنمنابع آن شده و اهداف مدنظر از شکل

_____________________________________________________________________________ 
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ها در گیری صندوقانی برای آن است که تجربیات گذشته در خصوص شکلگیری صندوق نیازمند تشکیل یک ساختار حکمرشکل

ها را اند اهداف مدنظر از ایجاد آنها با توجه به لزوم وجود کیفیت مناسب از قواعد حکمرانی، نتوانستهدهد که صندوقایران نشان می

بندی گذاری، مدیریت و شفافیت و نظارت طبقهها ذیل چهار محور عملیات، سرمایهمحقق سازند. قواعد حکمرانی مناسب صندوق

پذیر و شوند. در بعد عملیات، صندوق نیازمند تعریف روشن و مشخص از اهداف مدنظر برای آن است. این اهداف باید سنجشمی

ای باشد که گونهی مشخص و قابل تعریفی را برای آن در نظر گرفت. به علاوه شرایط صندوق باید به که محدودهمحدود باشند به طوری

ی تعریف شده برای استقلال عملکردی از دولت داشته باشد و دولت نتواند از این صندوق برای اهداف مدنظر خود و خارج از محدوده

کرد منابع توسط دولت نظارت ی هزینهصندوق برداشت انجام دهد. به علاوه صندوق باید بتواند ذیل سازوکار مشخصی نسبت به نحوه

کرد دخیل باشد. عدم دخالت صندوق در فرایند نظارت باعث سلب مسئولیت صندوق حتی بتواند در انتخاب واحد مجری هزینه کند  یا

گذاری تواند کارایی در استفاده از منابع صندوق را کاهش دهد. بعد دوم از شرایط حکمرانی مناسب، سرمایهشده و همین امر می

گیری در گذاری، تعریف شاخص روشن از بازدهی و فرایند روشن از تصمیمی روشنی از سرمایهصندوق است. صندوق لازم است استراتژ

گذاری مستقل در خارج از صندوق که چارچوب گیری یک کمیته سرمایهگذاری را داشته باشد. شکلخصوص چگونگی سرمایه

گذاری موثر باشد. بعد سوم ند در ارتقای کیفیت سرمایهتوادهد میگذاری را انجام میگذاری و نظارت بر تحقق اهداف سرمایهسرمایه

نقش مدیریت صندوق در ارتقای حکمرانی است. مدیریت صندوق باید شرح وظایف روشن و مشخصی داشته باشد. به علاوه مدیریت 

ف شده برای صندوق که در صورت عدم دستیابی به اهداف تعریصندوق باید نظام جزا و پاداش روشن و مشخصی داشته باشد به طوری

بتوان مدیریت صندوق را بازخواست کرد. بعد آخر نیز شفافیت و نظارت است. لازم است سازوکارهای مشخص و روشنی برای ایجاد 

دهی عملکرد مالی صندوق، ارائه تصویری شی گزارشفافیت در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق ایجاد کرد. چارچوبی روشن از نحوه

ی صندوق با دولت، از جمله شروط مهم ها و رابطهگذاریچنین نظارت بر سرمایهمندان از منابع صندوق و همان و بهرهنفعروشن از ذی

 برای تحقق نقش نظارت و شفافیت در ارتقای نظام حکمرانی صندوق است. 

بر آن ایفا کند و به علاوه از طریق کرد دولت و نظارت ی هزینهتواند در ایجاد تعادل در نحوهرغم نقش مثبتی که صندوق میعلی

گذاری منابع تجمیع شده به رشد بیشتر منابع در اختیار برای تخصیص به حوادث غیرمترقبه کمک کند با این حال دشواری در سرمایه

 کند. های سیاستی دیگر را نیز الزام میدهی به نظام حکمرانی مناسب صندوق لزوم در نظر گرفتن گزینهشکل

ای به انداز برای حوادث غیرطبیعی است که منابع بودجهپسی جایگزین، استفاده از حسابر که اشاره شد یک گزینهطوهمان

شود و صرفا با وقوع بحران، بخشی از این حساب، متناسب با صورت سالانه به این حساب منتقل شده و حساب برای دولت قفل می

 گیرد. ر میهای رخ داده در اختیار دولت قراشدت هزینه

 

 استفاده از منابع عمومی ذیل سازوکار بیمه  -1-7-1

سازوکار بیمه از جمله راهکارهای مناسب برای تامین مالی خسارت و زیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه است. سازوکار بیمه اولا 

ای برای فروش بیمه حوادث غیرمترقبه ان انگیزهکه منابع دولتی به عنوتواند نقش اهرم را ایفا کند، به طوریبرای منابع دولتی می

تری از بیمه حوادث را ایجاد کند. به علاوه به دلیل اینکه سازوکار بیمه ی خرید بیمه، پوشش گستردهاستفاده شده و با کاهش هزینه

یل ارزیابی مشخص از خسارات رخ مبتنی بر پرداخت خسارت از منابع در اختیار بیمه است، همواره این انگیزه در بیمه وجود دارد که ذ

 تواند جلوگیری کند.های خسارت میبرآوردی در خصوص هزینه داده صیانت بیشتری از منابع در اختیار صورت دهد و لذا از بیش

 

 الزامات اقتصادی و تامنی مالی برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه  -1-8
مناسبی برای آن  های مهم در مواجهه با بلایای طبیعی ابعاد اقتصادی و تامین مالی آن است که لازم است طراحییکی از چالش

تر شده و ثانیا مانع از تشدید آثار منفی ناشی از ی بازسازی کوتاهصورت گیرد تا اولا از طریق تجهیز مناسب و به موقع منابع مالی، دوره

شود و لازم ها شروع میریزی اقتصادی با حوادث غیرمترقبه از پیش از وقوع آنیعی شد. با این حال مواجهه و برنامهوقوع بلایای طب
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ای تنظیم شود که وقوع این نوع حوادث آثار اقتصادی کمتری گیری آحاد اقتصادی به گونهاست مجموعه نظام انگیزشی و تصمیم

کند. ای پیدا میاوری اهمیت ویژهسازی راهبردهای اصلی در خصوص تابآوری و پیادهتاب رو توجه به مفهومبرجای بگذارد. از این

های مختلف اقتصادی و اتخاذ سیاست ارتباطی مناسب با مردم در خصوص اهمیت اوری بخشوجود اطلس تفصیلی جغرافیایی از تاب

چنین در انتخاب محل سکونت یا کار، نوع بنای مورد استفاده و همتواند گام مهمی در اصلاح نظام انگیزشی باشد و بتواند این اطلس می

 ابزارهای مالی در دسترس مانند بیمه، تاثیر گذار باشد.  

نفعان متفاوت های مختلف و ذیپس از بروز حادثه، نخستین گام، برآوردی معتبر از میزان خسارات وارد شده به تفکیک بخش

دهد. با این حال برآورد مناسب لی نحوه و میزان تجهیز مناسب از این منابع را تحت تاثیر قرار میاست. عدم برآورد صحیح از منابع ما

نیازمند وجود دانش فنی، انتخاب چارچوب مناسب برای برآورد خسارت و زیان، در کنار آمار و اطلاعات متناسب با چارچوب انتخاب 

تواند چارچوب مناسبی برای براورد خسارت می PDNAدهد که چارچوب می های صورت گرفته در این گزارش نشانشده است. ارزیابی

سازی این چارچوب ی معنادار با این چارچوب دارد. برای پیادههای مختلف فاصلههای برآورد دستگاهباشد که در شرایط کنونی، مدل

سازی چارچوب حفظ کرد. ی این گروه را برای پیادهلازم است گروه هدفی برای آموزش انتخاب شده و سالانه از طریق بازآموزی، آمادگ

های دولتی توان از بین داوطلبین کمک باشند یا افراد شاغل در دستگاهگروه انتخاب شده می PDNAهای چارچوب با توجه به ویژگی

سازی ها، پیادهوظایف آنآوری این افراد و تشریح ی بروز بحران از طریق جمعکه این چارچوب بخشی از وظایف آنهاست و در دوره

 شود. چارچوب مذکور عملیاتی می

گام بعدی، تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز است. در شرایط کنونی تامین مالی خسارات ناشی از سیل غیرشفاف و عمدتا خارج 

ی از طریق ایجاد ردیف بودجه مشخص اای صورت گرفته و لذا با عدم قطعیت مواجه است. لازم است فرایندهای بودجهاز فرایند بودجه

توان از طریق سازوکارهای صندوق، دار شده اصلاح شود. به علاوه میبرای جبران خسارت و در نظر گرفتن منابع مشخص مالی یا نشان

 ها اقدام کرد.سازی آننسبت به صیانت از این منابع و اهرمی حساب یا بیمه
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