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مهران  ابراهيميان

بهجايتفكيكوزارتخانهها
بهدنبالكوچكسازيدولتباشيم

ساختار اداری، مالی و سنتی دولت را ناتوان کرده است

هزينه 21هزار ميليارد توماني ماهانه دولت در 
هر ماه يكي از مشكالت جدي پيش روي دولت 
اس�ت که قدرت مانور در بعد سرمايه گذاري 
عمراني را از دولت گرفته است و نوسازي نشدن 
ساختار اداري و نيروي انساني دولت در دهها 
سال قدرت انجام فرامين و سياست هاي مثبت 
را از دولت گرفته اس�ت، از اين رو با اين حال و 
روز مالي و اداري و نيروي انساني دولت افزايش 
وزارتخانه ها به بهانه تفكيك وزارتخانه هاي 
بازرگان�ي و صنعت ب�ا مخالف�ت نمايندگان 
مجل�س و کارشناس�ان روبه رو شده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، در حالي كه در سال 82 
بخش دول��ت در هر ماه تنه��ا 1500 ميليارد 
توم��ان هزين��ه ج��اري و همچني��ن بيش از 
500ميليارد تومان نيز هزينه عمراني داشت، 
اين نس��بت رفته رفته چنان تغيير كرده است 
كه هم اكن��ون در برابر هزين��ه جاري بيش از 
21هزار ميليارد تومان��ي دولت تنها در حدود 
3هزار و 500 ميليارد تومان پرداخت عمراني 
صورت مي گيرد با اي��ن توضيح كه هم اكنون 

71 هزار پ��روژه نيمه كاره عمراني در كش��ور 
وجود دارد و به گفته نمايندگان مجلس براي 
اتمام اين طرح ها حداق��ل 500 تا 600 هزار 
ميليارد تومان نياز است كه دولت از پرداخت 

اين هزينه ها برنمي آيد. 
  تولي�د وحش�تناک پروژه ه�ای عمران�ی 

نيمه کاره
عده اي از كارشناس��ان بر اي��ن باورند كه دولت 
حت��ي در حوزه عم��ران نيز با شكس��ت مواجه 
شده است، زيرا در ش��رايطي كه طي دهها سال 
اخي��ر صدها ه��زار ميلي��ارد توم��ان پرداخت 
عمراني داشته اس��ت، اما امروز بس��ياري از اين 
پروژه ه��ا نيمه كاره ره��ا شده اس��ت و چون به 
ثمر نرسيده اس��ت، مردم طعم عم��ران دولتي 
را نچش��يده اند،  از اين رو در ميان كارشناس��ان 
اقتصادي به شدت اين عقيده تقويت شده است 
كه بخش دولت به ويژه در امور ش��ركت داري و 
بنگاه داري و هلدينگ داري ت��ا حد ممكن بايد 
كوچك ش��ود و به طريق مناس��ب دارايي ها به 

مردم واگذار شود. 

   ساختار مالی و اداری دست و بال دولت را 
برای خدمت رسانی بسته است

در شرايطي كه هزينه هاي جاري بيش از 21 هزار 
ميليارد توماني و نوسازي نشدن ساختاري اداري 
بخش دولت در حوزه سياستگذاري و شركت داري 
به يك معضل جدي براي دولت تبديل شده است، به 
طوري كه مردم به عدم به��ره وري و چابك نبودن 
دولت به وي��ژه در مواقع بحران پ��ي برده اند، حال 
نوسان هايي در بازار مواد غذايي شكل گرفته است 
كه برخ��ي از آْگاهان اين نوس��ان ها را بهانه جويي 
براي تفكيك وزارتخان��ه بازرگاني و صنعت عنوان 
مي كنند؛ چراكه ذيل وزارتخانه جديد بودجه هاي 
جديد با نيروي انس��اني جديد شكل مي گيرد كه 

عده اي مي توانند بدين واسطه ارتزاق كنند. 
ذيل وزارتخانه هاي مختل��ف دهها هزار ميليارد 
تومان در سال هزينه هاي جاري مربوط به نيروي 
انس��اني و نگهداري س��اختمان و تأسيس��ات و 
ملزومات اداري و... انجام مي گي��رد، از اين رو در 
دنياي كنوني به كمك فناوري هاي الكترونيكي 
كار را ب��ا كمترين هزينه ه��اي غير مرتبط با كار 

انجام مي دهند بر پايه همين باور عده اي معتقدند 
كه دول��ت بايد به ه��ر طريق ممك��ن كوچك و 
چابك شود و با خروج از ش��ركت داري به حوزه 
سياستگذاري عمومي ورود جدي و عام المنفعه 

داشته باشد. 
در همين راستا عضو كميسيون صنايع مجلس 
ضمن مخالفت با احياي وزارت بازرگاني و تأكيد 
بر اينكه افراد پيگير اين موضوع به دنبال فرافكني 
هستند، گفت:دولت بايد به دنبال كوچك كردن 
خودش باش��د و با اص��اح س��اختار و افزايش 

اختيارات استان ها، مشكاتش را برطرف كند. 
سيد مهدي مقدس��ي، عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اس��امي، درباره طرح 
تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت و احياي 
وزارت بازرگاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
گف��ت: مجلس پيرام��ون اين موض��وع چند بار 
اعام نظر و آن را رد كرده است. طرح مجدد آن 
موضوعيتي ندارد و من به شدت با تفكيك مخالف 
هستم. علت آن هم اين است كه معتقدم دولت 
بايد به جاي اضافه كردن وزارتخانه، ساختارش 
را اصاح كند. دولت بايد به دنبال كوچك كردن 
خودش باش��د و با اص��اح س��اختار و افزايش 

اختيارات استان ها، مشكاتش را برطرف كند. 
وي اف��زود: دول��ت بايد ش��يوه تصميم گيري را 
اصاح كند. دولت الكترونيك و دولت هوشمند 
را گسترش دهد. بنابراين من فكر مي كنم فعًا 
طرح اين مباحث راهگش��ا نيس��ت و ما بايد به 
جاي طرح اين موضوعات به سمت كوچك كردن 
دولت برويم، كاري كه خيلي از كشورها از جمله 
گرجستان اخيراً انجام داده كه باعث كاهش فساد 
هم شده است. مجلس هم پيشتر در چند مرحله 
پاسخ اين اصرار را داده و فكر مي كنم افراد پيگير 

اين موضوع به دنبال فرافكني هستند. 
مقدسي درباره تأثير تشكيل وزارت بازرگاني بر 
تنظيم بازار اظهار داشت: وزرا بايد معاونين خود 
را در حد وزير انتخاب كنند. اختيارات ويژه اي به 
آنها تنفيذ كنند، امتيازات ويژه  اي به اس��تان ها 
بدهند، تا دولت چابك ش��ود. بدنه دولت متورم 
اس��ت، مغز آن متناس��ب با بدنه نيست. دولت 
نبايد در هر چيزي دخالت كند، بلكه بايد نظارت 
كند. مرز بي��ن نظارت و دخال��ت را بايد تعريف 
كنيم. اگر دولت بخواه��د در هر چيزي دخالت 
كند، كارها به هم ريخته  تر مي  شود. بنابراين اگر 
به اس��ناد باالدس��تي هم نگاه كنيد، آنها ما را به 
دولت كوچك رهنمون مي  دهد، نه اينكه روز به 

روز گسترش پيدا كند.

عملياتبازارباز
ياجبرانكسريبودجهدولت؟!

 بر اساس تعريف، عمليات بازار باز: )Open market operation( به 
خريد و فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد، براي گسترش يا انقباض 
ميزان پول در سيستم بانكي گفته مي شود. اين اوراق كه توسط بانك هاي 
مركزي كشورها خريد و فروش مي شود، به سيستم بانكي پول تزريق يا 
گردش پول را محدود مي كند. در اثر اي��ن عمليات ها تحريك تقاضا يا 
افزايش عرضه يا توأمان باهم رخ داده و رشد اقتصادي را افزايش مي دهد، 
در حالي كه فروش ها اوراق عكس اين رفتار را در بازار پولي – مالي دنبال 
مي كند و اصطاحاً با جمع كردن پول، سياست انقباضي دنبال مي شود 

تا با اين بهانه نرخ سود بانكي و تورم كاهش يابد. 
همان  طور كه بيان ش��د عمليات بازار باز مي تواند اه��داف متفاوتي را 
دنبال كند. در بسياري كشورها مهم ترين وظيفه بانك مركزي كنترل 
نرخ تورم است كه اين كنترل از طريق عمليات بازار باز صورت مي گيرد 
همچنين در كشورهايي كه نرخ برابري ارز را كنترل مي كنند، عمليات 

بازار باز با هدف كنترل نرخ ارز صورت مي گيرد. 
اما نكته مهم و اساسي اين است كه فدرال رزرو در امريكا اين سياست ها 
را بر مبناي اقتصادي مبتني بر توليد و سيستم بانكي اي سياستگذاري 
كرده اس��ت كه تقريباً بازاري رقابتي در بين بانك ها وجود دارد، از اين 
رو با اقتصاد ايران تفاوت  هاي اساسي دارد به خصوص كه زمان اجراي 
اين سياست با همه جنبه هاي مثبتش در ايران، در سال جاري با خطر 
جدي كسري بودجه دولت مواجه هس��تيم و اجراي آن در مرحله اول 
بسيار حساس اس��ت. زيرا به جاي اس��تقرار عمليات بازار باز و هدايت 
نقدينگي به سوي فعاليت هاي عمراني و احياناً استفاده از ظرفيت هاي 
بيكار در بخش توليد واقعي، ممكن اس��ت مانند سال هاي قبل خداي 
ناكرده صرف هزينه هاي جاري دولت يا صنايع ورشكسته اي شود كه 
هم اكنون گرفتار دهها هزار ميليارد تومان بدهي و تعهدات پيش فروش 
هستند. تجربه چاپ و توزيع اوراق قرضه در سال هاي اخير به نام هاي 
مختلف و حتي در دولت هاي قبل نشان مي دهد كه اين اوراق بيش از 
آنكه به عمليات بازار باز منجر شود و مثًا عاملي براي خروج ركود از راه 
عرضه بيشتر بشود، و يا از مسير فعاليت هاي عمراني، اقتصاد تحريك 
مثبت شود، عمدتاً به انحراف رفته است. به طوري كه آنچه نصيب مردم 
كرده است، نرخ هاي باالتر سود هاي بانكي در رقابت با اوراق قرضه از يك 
سو از سوي ديگر تزريق بي موقع نقدينگي به كشور است كه در نهايت به 

جاي كنترل تورم به افزايش قيمت ها منتهي شده است. 
قانونگذاران قوه مقننه از يك س��و و بانك مركزي از سوي ديگر كه از 
جهاني مش��ابه فدرال رزرو نقش آفريني مي كند، بايد به هوش باش��د 
كه عمليات بازار باز اگر چه بعد از اين س��ال ها در كشورهاي متكي به 
توليدات ) و نه تك محصولي ( بركات خود را نشان مي دهد و به عنوان 
يك تجربه قابل قبول در كنترل تورم يا خروج از ركود در كتب اقتصاد 
كان بررسي مي شود، اما بازار پولي و مالي كشوري مانند ما با نقدينگي 
بيش از 2000 هزار ميليارد تومان، بانك هاي با ضريب ريس��ك باال و 
ادغام هاي پي درپي و هزينه باالي جاري دولت مي تواند به محملي براي 
سوء استفاده دولتي از اين بازار بدل ش��ود كه در آن هم با پارك بيشتر 
نقدينگي در بخش هاي ناكارآمد و صرف كردن چاپ بيش از حد اوراق 
قرضه به اهداف كنترل تورم نمي رسد و يا ممكن است با باال رفتن نرخ 

سود اوراق و به تبع آن نرخ سود بانك ها ركود را عميق تر كند. 
 توجه داش��ته باش��يم كه هم اكنون نيز دولت هزاران ميليارد تومان 
اوراق بدهي را در قالب هاي مختلف منتشر كرده است،بنابراين اعمال 
عمليات بازار باز به تيغ چند لبه اي مشابه اس��ت كه سياستگذاران و 
مجريان آن تنها با در دس��ت گرفتن يك لبه غير برنده ممكن اس��ت 
به اهداف خود برس��ند. وگرنه اگر بنا باشد همچنان منبع درآمدهاي 
دولت ) فرآورده هاي هيدرو كربوري ( رو به كاهش باشد و از سوي ديگر 
اين اوراق به بهانه عمليات بازار باز بي محاباتر از گذشته از سوي دولت 
چاپ و بانك ها آنها را به عنوان اس��ناد قابل اطمينان در سرفصل هاي 
حسابداري خود قرار دهند، عمليات بازار باز، خود مي تواند به عنوان 

يك منشأ مهم تورم به شمار برود.

نقرهداغشدگانبازارارز
ب��ازار ارز در دوران رئي��س كل جديد بان��ك مرك��زي متفاوت ترين 
روزهاي خود را نسبت به گذشته تجربه كرد چه تحليلگران بنيادي و 
تكنيكالي كه تحليل هايش��ان در اين بازار با شكست روبه رو نشد و چه 
سرمايه گذاران حرفه اي كه در اين بازار در يك روز ميليارد ها تومان به 
دليل ريزش قيمت س��وخت ندادند، از اين رو به نظر مي رسد اين بازار 

خلوت تر نسبت به گذشته شده است. 
 بازار ارز بعد از ركورد 19 هزار توماني روزهاي عجيبي را پش��ت س��ر 
گذاشته است به طوري كه بزرگ ترين سرمايه گذاران و تحليلگران در 
اين بازار ديگر تحليل هايشان جواب نمي دهد و حتي ميليارد ها تومان 
نيز ضرر و زيان خورده اند، از اين رو در شرايطي كه قيمت در كانال 13 

الي 14 هزار تومان قرار دارد، حجم معامات فروكش كرده است. 
 شكست هاي پي در پي تحليلگران موجب خروج سرمايه گذاران از اين 
بازار شده است و حتي عده اي از آنها كه بازارهاي جهاني و داخلي را به 
قول خودش��ان مثل آب خوردن تحليل و روند قيمت ها را پيش بيني 
مي كردند،  اي��ن روزها از عصبانيت ب��ازار ارز را ناب��ازار مي خوانند و به 
س��ايرين هم توصيه مي كنن��د در اين ب��ازار حداقل س��رمايه گذاري 

كوتاه مدت نكنند. 
هر چند عده اي پيش از اي��ن در پي ركوردهاي 19 ه��زار تومان دالر 
ارقامي در حدود 30 و حت��ي در مقطعي 50 هزار توم��ان را براي ارز 
پيش بيني مي كردند، اما سر كليه اين تحليل ها و پيش بيني ها به طاق 
خورد و غلط از آب درآمد، اما همچنان اين پرسش مطرح است كه چرا 
دولت در حساب و كتاب 9 ماهه سال 97 از محل واگذاري اوراق مالي در 
حدود 65هزار ميليارد تومان تأمين مالي كرده است و چرا به جاي ايجاد 
بدهي براي آيندگان ساير دارايي هاي خود اعم از زمين و ساختمان و 

بنگاه و ارز و. . . با بهاي مناسب به فروش نمي رسد. 
هر چند هزينه ايجاد اس��تقراض از ناحيه دولت به نوعي آينده فروشي 
ارزيابي مي شود، اما به هر روي فعاالن اقتصادي در انتظار هستند تا ببيند 
نتيجه شكل گيري بازار متشكل ارزي چه مي شود و آيا با راه اندازي اين 
بازار وضعيت در بازار ارز همراه با ثبات ش��فاف خواهد ش��د يا خير. دور 
جديد تحريم هاي نفتي در ارديبهشت ماه وتشكيل بازار متشكل ارزي و 
همچنين تغيير هاب ارزي ايران از امارات و دبي به عراق و تغيير و تحوالتي 
كه در حوزه شركاي تجاري كشور رخ خواهد داد، جزو مواردي است كه 

تحليل در بازار ارز را پيچيده تر نسبت به گذشته كرده است. 

چرا۴۰۰هزارتومان
برايهمهكاركنانواريزنشد؟

با وجود اينكه طب�ق اعالم س�ازمان برنامه و بودج�ه بايد تمامي 
پرداخت هاي حقوق�ي در فروردين ماه به هم�راه 4۰۰ هزار تومان 
پيش بين�ي ش�ده ب�راي افزايش حق�وق انج�ام مي ش�د، برخي 
دس�تگاه ها در اين رابطه اقدام نكردند که رئيس سازمان برنامه و 
بودجه دس�تور پرداخت های جديد را در هفته ج�اری صادر کرد. 
به گزارش »ايسنا«، طبق قانون بودجه 1398 دولت موظف به افزايش 
400 هزار توماني حقوق به طور يكسان بين كاركنان و بازنشستگان به 
اضافه 10 درصد افزايش است؛ از اين رو بايد بعد از اباغ مصوبه حقوقي 
و ضرايب آن احكام نيز صادر شده و پرداخت ها در اين چارچوب انجام 
ش��ود. با توجه به اينكه معموالً در فروردين ماه شرايط افزايش حقوق 
براي تمامي دستگاه ها فراهم نيست، افزايش از ماه هاي بعد در دستور 
كار آنها قرار مي گيرد، اما براي فروردين ماه امسال طبق آن چه سازمان 
برنامه و بودجه اعام كرد مبلغ 400 هزار توماني كه براي افزايش حقوق 

مصوب شده بود، بايد در تمامي دستگاه ها پرداخت مي شد. 
ماجرا از اين ق��رار بود كه گرچه بايد طبق مصوب��ه مجلس براي تغيير 
حقوق در س��ال جديد حكم جديد صادر ش��ده و پرداخت ها طبق آن 
انجام شود، ولي سازمان برنامه و بودجه اين گونه پيش بيني و اعام كرد 
كه بايد براي تمامي كاركنان دولت اعم از شاغان و بازنشسته ها، 400 
هزار تومان پرداخت شود، حتي اگر دستگاه هايي هنوز حكم هاي جديد 
را صادر نكردند، مبلغ ثابت افزايش حقوق يعني 400 هزار تومان براي 
آنها مورد محاسبه و پرداخت قرار خواهد گرفت كه در اين رابطه منابع 

الزم تخصيص داده شد. 
از اين رو در شرايطي كه انتظار مي رفت كاركنان و بازنشسته ها حتي 
خارج از حكم جديد امسال، براي فروردين ماه افزايش 400 هزار تومان 

را در حقوق خود دريافت كنند در برخي دستگاه ها اين اتفاق نيفتاد. 
اينكه در اين ميان مس��ئول عدم واريز 400 هزار تومان كاركنان چه 
بخشي است، موضوعي است كه پيگيري آن از اين حكايت داشت كه 
سازمان برنامه بودجه طبق اعام خود منابع الزم را تخصيص داده است 
و بايد اين پرداخت انجام شود و اگر در اين رابطه واريزي صورت نگرفته، 
دستگاه هاي مربوطه بايد پاسخگو باشند كه طبق چه شرايطي موفق به 
پرداخت 400 هزار تومان نشده اند، هر چند در اين بين روند پرداخت ها 

در خزانه بعد از اباغ تخصيص مورد توجه است. 
اما به هر حال حتي اگر براي ماه ابتدايي هم واريز انجام نش��ده باشد، 
افزايش حقوق براي آن محاسبه و معوقات در ماه هاي بعدي به حساب 

كاركنان واريز خواهد شد. 
اين در حالي است كه طبق مصوبه هيئت دولت حداقل حقوق مشموالن 
قانون نظام هماهنگ پرداخت ها يك ميليون و 563 هزار تومان تعيين 
شده است كه در مقايسه با سال گذشته حدود 440 هزار تومان افزايش 
دارد. بر اين اساس گويا رئيس سازمان برنامه و بودجه دستور داده است 

تا تمامی دستگاه ها400هزار تومان را تا پايان هفته واريز كنند. 

نقدينگيبهمن۱۸۳۰هزارميلياردتومان
قائم مق�ام بان�ك مرکزي با بي�ان اينك�ه نقدينگي بهم�ن ۹۷ به 
1۸۳۰ ه�زار ميلي�ارد تومان رس�يد، از کاهش 1۶ ه�زار ميليارد 

توماني بدهي بانك ها خبر داد. 
به گزارش »فارس«، اكبر كميجاني روز گذش��ته در مراسم افتتاحيه 
دوازدهمين نمايش��گاه بورس، بان��ك و بيمه اظهار داش��ت: يكي از 
مؤلفه ه��اي مهم بدهي بانك ها اس��ت كه به دالي��ل مختلف افزايش 
يافته بود، با اقدامات صورت گرفت��ه بدهي بانك ها كه در پايان مهرماه 
97 به 182 هزار ميليارد تومان رس��يده بود، در پايان بهمن ماه سال 

گذشته به 166 هزار ميليارد تومان رسيد. 
وي اف��زود: حمايت از توليد و اش��تغال از آغاز دول��ت يازدهم يكي از 
جهت گيري هاي بانك  مركزي بود و منابع بانكي عمدتاً صرف سرمايه 
در گردش شد و سياست هاي كنوني بانك  مركزي حول اين سياست 

است. 
قائم مقام بانك مركزي  گفت: اقتصاد ما بانك محور است و عمده تأمين 
مالي بر عهده سيستم بانكي اس��ت و بايد تمركز نظام بانكي بر تأمين 
مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط بوده و تأمين مالي بنگاه هاي بزرگ بر 

عهده بازار سرمايه باشد. 
وي با اش��اره به اينكه بازارهاي مالي در تحقق اهدافي از جمله رش��د 
اقتصادي سهم زيادي دارند، گفت: اما اينكه اين بازارها تا چه ميزان در 
تأمين مالي ايفاي نقش كنند، به شفافيت و فراهم بودن بسترهاي الزم 
براي دسترسي به اطاعات از يكسو و از سوي ديگر به توسعه بازار مالي 

و ايجاد ثبات در اقتصاد كان ارتباط دارد. 
كميجاني اف��زود: بانك مركزي در س��ال هاي اخير ب��ا رعايت قوانين 
و مقررات س��عي در ايجاد فضاي��ي ش��فاف و س��ازگاري و انطباق با 
استانداردهاي بين المللي از جمله IFRS و استاندارد سازي صورت هاي 
مالي بانك ها داشته است. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در سال 
97 نيز شاهد تحوالتي در بازار پولي و ارزي بوديم، ادامه داد: تاش بانك 
مركزي در جهت ثبات در ب��ازار ارز بود، اما در كنار اين اقدامات در بعد 

ريالي و حمايت از توليد و اشتغال نيز اقداماتي انجام شد. 
كميجاني درب��اره اين اقدام��ات توضيح داد: بانك  مرك��زي با هدايت 
جريانات ريالي و كاهش سقف تراكنش 50 ميليون توماني در كارت هاي 
بانكي و ساماندهي چك هاي تضميني توانست حجم زيادي از عمليات 

سوداگري در بازار ارز را سر و سامان دهد. 
وي ادامه داد: همچنين بانك مركزي با بررسي هاي متعدد دستورالعمل 
سپرده گذاري مبتني بر ارز را تصويب كرد كه به زودي اجرايي خواهد 
ش��د. عضو هيئت عامل بانك مركزي تصريح كرد: در عين بازگش��ت 
تحريم ها، با انباشت نقدينگي در س��ال هاي گذشته مواجه بوديم، به 
شكلي كه نقدينگي در 12 ماه منتهي به بهمن 97، به يك هزار و 830 
هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به بهمن سال 96 يك دهم درصد 
كاهش داشت. قائم مقام بانك مركزي كنترل تورم و ساماندهي اضافه 
برداش��ت بانك ها را از ديگر اقدامات بانك مركزي عنوان كرد و افزود: 
پس از اقدامات كارشناسي صورت گرفته، دستورالعمل عمليات بازار 
باز طي هفته هاي اخير از سوي ش��وراي پول و اعتبار تصويب شد كه 

يكي از ابزارهاي مهم در بازارهاي پولي است. 
وي ادامه داد: اين دستورالعمل عاوه بر گسترش خريد و فروش اسناد، 

اضافه برداشت بانك ها را نيز كاهش خواهد داد.

بارش هاي مناس�ب س�ال آبي ج�اري باعث ش�ده ت�ا ميزان 
ذخيره آب س�دهاي کش�ور با رش�د ۶۳ درصدي نس�بت به 
س�ال گذش�ته ب�ه بي�ش از ۳۹ ميلي�ارد مترمكعب برس�د و 
۷۸ درص�د از ظرفيت مخازن س�دهاي کش�ور نيز پر ش�ود. 
به گزارش وزارت نيرو، ميزان بارندگي هاي كش��ور از ابتداي سال 
آبي جاري تاكنون به 314 ميلي متر رس��يده است كه اين رقم در 
مقايسه با )120 ميلي متر( مدت مشابه سال گذشته 161 درصد و 
در مقايسه با )209 ميلي متر( مدت متوسط بلندمدت 50 درصد 
افزايش داشته است. روند افزايشي بارندگي ها موجب شده است تا 
كشور ما پربارش ترين سال آبي نيم قرن اخير خود را تجربه كند و 
حجم بارندگي  تمامي استان هاي كشور از مدت ميانگين 50 سال 

اخير كشور هم فراتر برود. 
سدهاي كشور نيز تحت تأثير بارندگي هاي مناسب سال آبي جاري 
وضعيت بسيار مناسبي را تجربه مي كنند به طوري كه ورودي آب 
به سدهاي كشور از ابتداي مهرماه سال گذشته تاكنون به 56/64 
ميليارد مترمكعب رسيده، كه اين رقم در مقايسه با ورودي 14/56 
ميليارد مترمكعبي مدت مشابه سال گذشته 289 درصد افزايش 

داشته است. در حال حاضر ميزان ذخيره آب سدهاي كشور با رشد 
63 درصدي نسبت به سال گذشته به بيش از 39 ميليارد مترمكعب 
رسيده اس��ت و 78 درصد از ظرفيت مخازن سدهاي كشور نيز پر 
شده است. ميزان خروجي از سدها نيز با افزايش 170 درصدي به 
37/55 ميليارد مترمكعب رسيده اس��ت كه همين امر نويد سال 

زراعي بسيار مناسبي را مي دهد. 
بارش هاي مناسب سال آبي جاري باعث شده است تا از ميان 178 

سد مهم كشور حدود 77 س��د بزرگ كه 54 درصد از ظرفيت كل 
مخازن سدهاي كشور را شامل مي شوند بين 90 تا 100 درصد پر 

شده باشند. 
هم اكنون 92 درصد مخازن س��دهاي حوضه آبريز خليج فارس، 
83 درصد مخازن سدهاي حوضه آبريز درياچه اروميه، 59 درصد 
مخازن س��دهاي حوضه درياي خزر، 57 درصد مخازن س��دهاي 
حوضه آبريز مركزي، 55 درصد مخازن سدهاي حوضه آبريز هامون 

و 42 درصد مخازن سدهاي حوضه آبريز سرخس نيز پر است. 
سياب هاي فروردين ماه در كنار بارش هاي مناسب چندماه اخير 
موجب شده اس��ت تا سدهاي اس��تان خوزس��تان نيز در وضعيت 
بسيار مطلوبي قرار گيرند؛ به طوري كه ورودي به سدهاي استان 
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به حدود 34 ميليارد مترمكعب 
رسيده است. اين رقم سال گذشته در چنين زماني تنها 6 ميليارد 

مترمكعب بوده است. 
در حال حاضر 95 درصد مخازن سدهاي خوزستان پر است و آب 
موجود در مخازن سدهاي استان با افزايش 83 درصدي به بيش از 

23 ميليارد مترمكعب رسيده است.

۷۸ درصد مخازن سدهاي كشور پر شد
   نیرو

هادی   غالمحسینی
  گزارش   یک
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