اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات
از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺎ آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻞﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﺪﯾﺖ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﯿﻞ
ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزان را ﻻزم داﻧﺴﺘﻨﺪ و از دوﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺮﯾﻌﺎً اﻗﺪاﻣﺎت
ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی وﺿﻌﯿﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز،
ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﻤﺎره /۹۸ – ۶۳۶م ﻣﻮرخ  ۱۳۹۸ /۱ /۱۸آنﺟﻨﺎب
اﺷﻌﺎر ﻣﯿﺪارد:
ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﻮﯾﮋه در ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪ ّی از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺟﺒﺮان ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دوﻟﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺣﻘﺎً ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﭙﺎس و ﻗﺪرداﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی وارده ﺑﻪ
آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺳﯿﻞزده را ﺟﺒﺮان
ﮐﻨﺪ و ورود دوﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﻌﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن:
ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﻘﺮر در ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺣﻮادث
•
ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ
•
•

ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی وﺿﻌﯿﺖ ،در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺮداﺷﺖ از ﺻﻨﺪوق ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻢ:
 -۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ،اﻧﺴﺠﺎم ،ﭘﯿﮕﯿﺮی،
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،آﻣﺎدﮔﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ،
ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
 -۲ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء از ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﻼب اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ﺧﺴﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫﺎ و رﺻﺪ
ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺒﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد.
 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺎر ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 -۴اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻮری اﻓﺮاد
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﯿﻼب ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرات ﮐﺸﺎورزان در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
 -۵ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﻻزم و ﻓﻮری ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺮﯾﻊ و اﯾﻤﻦ واﺣﺪﻫﺎی آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻫﻤﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران را ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای
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