
وداع عسلي با وزارت نفت
تعادل| با فرارس��يدن دوران بازنشس��تگي مهدي عسلي 
كارش��ناس برجسته بازار نفت و مديركل امور اوپك و مجامع 
انرژي وزارت نفت، بيژن زنگنه وزير، روز گذش��ته طي حكمي 
سرپرس��ت اداره كل امور اوپك و مجامع انرژي وزارت نفت را 
منصوب كرد. به گزارش اين وزارتخانه، وزير نفت طي حكمي 
بهروز بيك علي زاده را به عنوان سرپرست اداره كل امور اوپك و 
مجامع انرژي وزارت نفت منصوب كرد. در حكم وزير نفت آمده 
است: با توجه به موعد بازنشستگي جناب آقاي دكترعسلي و 
با عنايت به تعه��د و صالحيت حرفه يي جنابعالي، به موجب 
اين حكم به عنوان »سرپرس��ت اداره كل امور اوپك و مجامع 
انرژي« وزارت نفت منصوب مي ش��ويد. اميد است با اتكال به 
ايزد متعال و تعامل با ديگر كاركنان صديق و وظيفه ش��ناس 
آن اداره، در انج��ام ام��ور و اهداف عاليه مورد نظر وزارت نفت 
موف��ق و مويد باش��يد. وزير نفت همچنين خط��اب به دكتر 
مهدي عسلي آورده اس��ت: با سالم، اكنون كه پس از سال ها 
خدمت صادقانه، به دليل بازنشس��تگي ماموريت جنابعالي به 
عنوان مديركل امور اوپ��ك و مجامع انرژي وزارت نفت پايان 
مي يابد، وظيفه خود مي داند كه از زحمات و خدمات جنابعالي 
در مدت عهده داري اين مسووليت قدرداني و تشكر كرده و از 
خداوند قادر متعال براي جنابعالي س��المت و توفيق مسالت 
كند. به گزارش »تعادل« بيك علي زاده پيش از اين در كسوت 
تحليلگر و كارش��ناس ارشد بازار و امور بين الملل وزارت نفت 

فعاليت مي كرد. 

افزايش صادرات نفت به چين 
ايرنا| صادرات نفت ايران به چين در ماه گذش��ته نزديك 
20درصد رشد كرد. »رويترز« از افزايش بيش از 19.5درصدي 
واردات نفت چي��ن از ايران در ماه مه )ارديبهش��ت- خرداد( 
نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد. چين در دوران تحريم با 
خريد نزديك 40درصد نفت خام ايران بزرگ ترين مشتري اين 
محصول كشور ما به شمار مي رفت. در دوران تحريم نيز چين 
همچنان عنوان بزرگ ترين خري��دار نفت ايران را حفظ كرد. 
پااليشگاه هاي چيني پس از اجراي برجام خريد نفت از ايران را 
افزايش دادند؛ به گونه يي كه هم اكنون قراردادهاي خريد نفت 
از اي��ران را تمديد كرده اند و به دنبال افزايش تجارت نفتي با 
ايران هس��تند. رويترز به نقل از اداره كل گمرك چين، اعالم 
ك��رد واردات نفت خام اين كش��ور از ايران در ماه مه امس��ال 
)ارديبهش��ت- خرداد( با 19.5درصد رشد ساالنه به ٦19هزار 
و ٣00 بش��كه در روز رس��يد. به نوش��ته وزارت نفت، گزارش 
گمرك چين نش��ان مي دهد واردات نفت خام چين از روسيه 
در اين دوره، به رقم بي سابقه 5ميليون و 245هزار تن معادل 
يك ميليون و 240هزار بشكه در روز، رسيد. واردات نفت خام 
چين از عربس��تان نيز در اين دوره با ٣٣.٦درصد رشد ساالنه، 
9٦1هزار بش��كه در روز ش��د. بر پايه اعالم بي. پي )ش��ركت 
نفتي انگليسي(، چين با مصرف روزانه 11ميليون و 9٦٨هزار 
بش��كه نفت در س��ال 2015 ميالدي، پ��س از امريكا دومين 

مصرف كننده بزرگ اين سوخت در جهان بود. 

تكليف دولت در اصالح 
توليد پااليشگاه ها

شانا| مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران، وظيفه و اولويت اين شركت پس از امنيت عرضه انرژي 
و صادرات را كاهش توليد مازوت اعالم كرد. عباس كاظمي با 
اش��اره به اينكه توليد مازوت مانع عملكرد خوب، اقتصادي و 
سوددهي پااليشگاه هاي كش��ور شده است، گفت: با توجه به 
شرايط كنوني 9 پااليشگاه كشور و حركت به سمت سودآوري 
ش��ركت هاي پااليش��ي، اجراي طرح ه��اي افزايش كيفيت و 
تبديل مازوت به بنزين در دس��تور كار ش��ركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار گرفته است. وي با اشاره 
به پيشگامي پااليشگاه اصفهان و اراك در زمينه تبديل مازوت 
به بنزين اظهار اميدواري كرد كه پااليش��گاه هاي بندرعباس، 
تهران و تبريز طرح تبديل مازوت به بنزين را با استفاده از اين 
الگوها پياده سازي و اجرايي كنند. مديرعامل شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، درباره وضع س��رمايه گذاري 
در طرح هاي پااليشي كشور گفت: اجراي طرح هاي توسعه يي 
پااليشگاه هاي كش��ور نيازمند حضور سرمايه گذاران خارجي 
و تضامين دولتي اس��ت كه با پيگيري هاي ش��ركت در حال 
مذاكره، امضاي تفاهم و قرارداد هس��تيم. وي با بيان اينكه ما 
از حضور س��رمايه گذاران ژاپني و چيني اس��تقبال مي كنيم، 
اظهار كرد: ما از حضور ژاپني ها به دليل تجربه و سرمايه شان 
و از چيني ه��ا به دليل ش��رايط مالي ش��ان ب��راي حضور در 
پروژه هاي پااليش��ي كش��ور اس��تقبال مي كنيم. كاظمي به 
حضور و درخواست كره يي ها براي ورود به طرح هاي پااليشي 
اش��اره كرد و افزود: اس��تنباط ما اين است كه پول بيشتر در 
چي��ن و ژاپن وجود دارد و كره يي ها هم براي س��رمايه گذاري 
از ژاپ��ن و بانك هاي خارج از كره درخواس��ت وام كرده اند. به 
گفته وي كره يي ها براي اليس��نس ها و س��اخت اظهار تمايل 
كرده اند؛ اما براي س��رمايه گذاري با چيني ها مراوده مي كنند؛ 
ام��ا به هر جهت ما از حضور همه س��رمايه گذاران توانمند در 
طرح هاي پااليش��ي اس��تقبال مي كنيم. مديرعامل ش��ركت 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به طرح هاي 
كيفي سازي پااليشگاه اصفهان اعالم كرد: اين پااليشگاه طرح 
بزرگي به ن��ام كاهش مازوت دارد كه تاكن��ون 20درصد كار 
انجام ش��ده كه به دليل مس��ائل تحريم ادامه نيافت؛ اما پس 
از برجام سرمايه گذاران به شدت براي حضور و سرمايه گذاري 
در طرح هاي كيفي سازي اعالم آمادگي كرده اند. وي ادامه داد: 
با سرويس آمدن واحد RFCC و تكميل طرح كاهش ميزان 
مازوت پااليش��گاه اصفهان از 2٨ به كمتر از 5درصد مي رسد 
و همه فرآورده هاي پااليش��گاه بنزين، نف��ت گاز و ال پي جي 
خواهد ش��د. كاظمي با اشاره به استقبال سرمايه گذاران براي 
حضور در طرح تبديل م��ازوت به فرآورده هاي ميان تقطير و 
بنزين پااليش��گاه هاي تهران، بندرعب��اس و تبريز اعالم كرد: 
س��رمايه گذاران ضمانت هاي دولتي مي خواهند كه دولت هم 
قب��ول كرده اين ضمانت ه��ا را انجام دهد كه اگ��ر اين اتفاق 
بيفت��د، يك��ي از گرفتاري هاي اين صنعت ك��ه عدم مصرف 
مازوت در كش��ور و عدم تقاضاي مازوت در خارج كش��ور در 
آينده ميان مدت و غيراقتصادي ب��ودن توليد مازوت به دليل 
اختالف ٣0 درصدي قيمت با نفت خام خواهد شد. وي ادامه 
داد: با اجراي طرح هاي كاهش مازوت در پااليشگاه هاي كشور 
ميزان توليد اين فرآورده به زير 9 درصد مي رس��د. مديرعامل 
ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعالم كرد: 
ميانگين توليد مازوت در پااليشگاه هاي كشور ٣0درصد است 
كه اميدواريم با بهبود فرآيندهاي پااليشي اين مقدار به كمتر 
از 10 درصد برسد. به گفته وي دولت مكلف شده است، توليد 
پااليشگاه ها را اصالح كند و ساالنه دو درصد از توليد مازوت را 
كاهش دهد و سرانجام طبق چشم انداز به كمتر از 10 درصد 

برساند. 

كوتاه از دنياي انرژي

روي خط پااليش

 Thu.June 23. 2016  576 پنج  شنبه  3 تير 1395   17 رمضان 1437  شماره 
energy@taadolnewspaper.ir  66420769 

15 نفت و انرژي

اقتصاد ايران زير ذره بين ادامه از صفحه اول
... محدودي��ت تغيير قيمت روزانه در بورس اصلي 
4درص��د و در فراب��ورس 5درصد اس��ت. اي��ن مقاله 
يافته ه��اي جالب��ي دارد. طبق اين يافته ه��ا، بازده و 
حجم معامالت س��هام مش��ابه در دو بازار شبيه هم 
اس��ت كه نشان مي دهد سقف قيمت روزانه اثر منفي 
مهمي روي كارايي بازار نداش��ته اس��ت، اما ريس��ك 
غيرسيس��تماتيك س��هام فرابورس بزرگ اس��ت. به 
عقيده حامد قدوس��ي، البته همچنان مي توان گفت 
كه باوجود جفت كردن س��هام مشابه )PSM( در دو 
بازار، ب��ازار فرابورس همچن��ان خصوصياتي متفاوت 
ب��ا ب��ورس اصل��ي دارد كه ممكن اس��ت نوس��انات 

غيرسيستماتيك سهام آن بازار را بيشتر كند. 
دومين مقاله ارائه  ش��ده در جلس��ه س��وم نوشته 
مش��ترك مجيد عينيان از دانشگاه صنعتي شريف و 
موسس��ه پژوهش پولي و بانكي و مسعود نيلي، استاد 
اقتصاد دانش��گاه صنعتي ش��ريف با عنوان »يكدست 
كردن مصرف و قيود استقراضي: شواهدي از پيمايش 
خانواره��اي ايران« بود كه نقد آن را حامد قدوس��ي 
انجام داد. نويسندگان مقاله به اين سوال مي پردازند 
كه آيا محدوديت هاي اعتب��اري )قرض گيري( باعث 
شده است رفتار خانوارها از مسير بهينه نظريه درآمد 

دايمي)PIH( دور باشد. 
اس��تراتژي نويسندگان اين اس��ت كه حساسيت 
مصرف ب��ه درآم��د خانواده هاي كاركن��ان دولت را، 
كه دسترس��ي بهتري به خريد قس��طي با استفاده از 
چك كارمن��دي دارند، با خانوارهاي بخش خصوصي 
خويش فرما و بيكار مقايس��ه كنن��د. اگر PIH كامل 
برقرار باش��د يعني افراد محدوديت اعتباري نداشته 
باش��ند و انتظ��ارات عقالني حاكم باش��د تنها متغير 
معن��ي داري ك��ه باي��د بتوان��د مص��رف دوره بعد را 
پيش بين��ي كند، مق��دار مصرف فعلي اس��ت و هيچ 
متغير ديگري نبايد قدرت پيش بيني داش��ته باش��د. 
يافته ه��اي مقاله نش��ان مي دهد كه اي��ن رفتار براي 
كاركنان دولت صادق اس��ت اما براي ديگران صادق 
نيس��ت در نتيجه دسترس��ي ضعيف ب��ه وام و خريد 
قسطي باعث شده كه خانواده هاي غيردولتي از مسير 

بهينه دور باشند. 
حامد قدوس��ي در بررس��ي مقاله اش��اره كرد كه 
اي��ن مقاله بس��يار مهم اس��ت و مي توان��د موجي از 
پژوهش ه��اي جدي��د در اقتص��اد ايران را ب��ه دنبال 
داش��ته باش��د. نتايج مقاله مي تواند براي كم كردن 
اث��رات رفاهي توس��عه نيافتگي نظام مال��ي در ايران، 
ارزيابي اثرات ش��وك هاي گذراي درآمد ايجاد ش��ده 
توسط دولت و ارزيابي ارزش ضمني شغل هاي دولتي 
استفاده ش��ود. ازجمله نقدهايي كه قدوسي به مقاله 
 Saving(وارد ك��رد، اين ب��ود كه ذخي��ره احتياطي
Precautionary( در م��دل مقاله لحاظ نداش��ته 
اس��ت. ضمن اينكه پيشنهاد شد كه مصرف كاالهاي 
بادوام و بي دوام و نقش وام ه��اي بلندمدت)مثل وام 
مس��كن و خودرو( و وام هاي كوتاه مدت و ضروري در 
مقاله تفكيك شود. نهايتا پيشنهاد شد كه متغيرهاي 
آينده نگر مث��ل بازده بازار س��هام در تخمين معادله 

مقاله وارد شود. 

 جلسه چهارم
جلس��ه چهارم با عنوان»متنوع س��ازي و اعتماد« 
و به رياس��ت آلبرش��ت فوش از دانش��گاه ماربورگ 
برگزار شد. نخس��تين مقاله ارائه  شده در اين جلسه 
»متنوع س��ازي اقتصادي در ايران: سياست هاي بين 
اقناع و منفعت« نوش��ته ميريام شب افروز از دانشگاه 
گوت��ه فرانكف��ورت بود ك��ه محمدرض��ا فرزانگان از 
دانش��گاه ماربورگ بررس��ي آن را بر عهده داشت. به 
عقيده نويس��نده، متنوع س��ازي اقتص��ادي از طريق 
آزادس��ازي بازاري سياستي است كه غالبا براي غلبه 
بر آثار منفي ناش��ي از وابس��تگي به ص��ادرات نفت 

تجويز مي شود. 
نويس��نده به اين نتيجه مي رس��د كه اجراي اين 
سياس��ت در اي��ران با چندي��ن مانع، ه��م در داخل 
اقتص��اد ايران و هم در نظام بين المللي روبه روس��ت. 
دو نمون��ه از اي��ن موان��ع عبارت اس��ت از اثرگذاري 
جدل هاي سياس��ي ب��ر تعيين بهتري��ن روش براي 
دس��تيابي به اين هدف و تعيين اينكه چه كس��ي از 
تغييرات و دسترسي به منابع جديد سود خواهد برد.  
دومي��ن مقاله نيز»اعتماد عمومي و نهادي در ايران« 
نوش��ته آيسگول ييلماز از دانشگاه فني استانبول بود 
و حس��ن حكيميان اين مقاله را بررس��ي كرد. پايين 
بودن س��طح اعتماد عمومي و نهادي در هر كشور نه 
فقط اثر مستقيم منفي بر توسعه اقتصادي مي گذارد 
بلكه اثر منفي غير مس��تقيمي نيز از طريق اثرگذاري 
ب��ر وضعيت دموكراس��ي و كيفي��ت حكمراني دارد. 
يافته هاي مقاله نش��ان مي دهد كه باال رفتن س��طح 
اعتم��اد در جامع��ه ايران ب��راي توس��عه اجتماعي -

 اقتصادي اين كش��ور اهميت حيات��ي دارد. افزون بر 
آن هر چند به نظر مي رسد، سطح درآمد عاملي مهم 
در برخورداري از اعتماد اجتماعي باش��د اما از لحاظ 
اعتماد نهادي سطح تحصيالت اهميت بيشتري دارد. 

 جلسه پنجم
جلس��ات پنج��م ت��ا هش��تم كنفران��س در روز 
دوم برگزار ش��د. جلس��ه پنج��م ب��ا عنوان»بنگاه ها، 
بهره وري، رش��د« و به رياست س��هراب بهداد برگزار 
شد.  نخس��تين مقاله ارائه  ش��ده روز دوم كنفرانس 
نوشته مشترك كوثر يوس��في و فاطمه زهرا سبحاني 
از موسس��ه مطالعات مديري��ت و برنامه ريزي و علي 
مدني زاده، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه صنعتي ش��ريف 
ب��ود. عنوان مقاله از اين قرار بود:»آيا با كنترل كردن 
انتخاب، ب��از صادركنندگان عملك��رد بهتري دارند؟ 
ش��واهدي از شهرك هاي صنعتي ايران«. بررسي اين 
مقال��ه را فلوريان نويمير از دانش��گاه ماربورگ انجام 
داد.  موضوع مقاله ديناميك بهره روي بنگاه هاي فعال 

در بازار صادراتي است. 
به گفته حامد قدوسي از ادبيات اقتصاد بين الملل 
مي دانيم كه بهره وري بنگاه هاي صادركننده بيش��تر 
از ديگ��ر بنگاه هاي اقتصاد اس��ت چراك��ه قادرند در 
ب��ازار بين الملل��ي رقابت كنن��د. در نتيج��ه كاهش 

موانع صادرات باعث رش��د اين نوع بنگاه ها و افزايش 
به��ره وري كل��ي صنعت مي ش��ود. هدف اي��ن مقاله 
اين اس��ت كه رابطه علي ص��ادرات و بهره وري را در 
جه��ت معكوس ارزيابي كند. به عبارت ديگر س��وال 
نويسندگان اين اس��ت كه آيا صادركننده بودن خود 
باعث رشد بهره وري بنگاه هاي صادركننده مي شود؟ 
طبعا اين سوال از لحاظ اقتصادسنجي پيچيده است 
چون بنگاه هايي كه صادركننده شده اند از همان آغاز 
با ديگر بنگاه ه��اي اقتصاد متف��اوت بوده اند )تورش 
گزين��ش نمونه( و در نتيجه به��ره وري آنها در طول 
زم��ان را نمي توان صرفا به يادگي��ري بر اثر صادرات 

نسبت داد. 
براي رفع معضل درون زايي، نويس��ندگان از روش 
جفت ك��ردن امتيازي)PSM( اس��تفاده مي كنند و 
به نتايج جالب توجهي مي رس��ند. نويسندگان مقاله 
درمي يابن��د ك��ه بنگاه ه��اي صادركنن��ده در ايران 
دستمزد بيشتري به كارگران خود مي دهند، كاالهايي 
با ارزش افزوده بيشتر توليد مي كنند )ولي تقريبا تمام 
اين ارزش افزوده به انرژي مربوط مي ش��ود( و نسبت 
به بقيه بنگاه هاي كشور بهره وري انرژي »پايين تري« 
دارن��د. موضوع را اين چنين مي توان تفس��ير كرد كه 
صادركنندگان عمدتا از انرژي ارزان كش��ور استفاده 
كرده  اند و كاالهايي با شدت انرژي باال توليد كرده اند. 
به همين خاطر قابليت صادراتي آنها نتيجه بهره وري 

نيروي كار نبوده است. 
 دو مقاله ديگر نيز در اين جلسه ارائه شد. عنوان 
يكي »اندازه گيري و مقايس��ه زيرساخت هاي صنعتي 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در بين استان هاي ايران« 
بود كه محمد رحيم پور از دانش��گاه خوارزمي، الماس 
حش��متي از دانشگاه سوگانگ در كره جنوبي و شاهو 
حاجبي و غالمرضا س��ليماني از س��ازمان پارك هاي 
صنعتي و صنايع كوچك ايران نوش��ته بودند. بررسي 
اي��ن مقاله بر عهده هادي صالحي اصفهاني بود. مقاله 
ديگر نيز»نقش بنگاه هاي كوچك در رشد منطقه يي: 
ش��واهدي از داده هاي منطقه يي ايران« نوشته ايمان 
چراتيان از دانش��گاه مازندران و سعيد قرباني بود كه 
آيدا ميرزايي از دانش��گاه ايالتي اوهايو آن را بررس��ي 

كرد. 
در مقال��ه اخير، هدف اصلي مطالعه اثر بنگاه هاي 
كوچك بر رش��د اقتصادي ايران در سطح منطقه يي 
اس��ت. يافته ه��اي اين تحقي��ق نش��ان مي دهد كه 
بنگاه ه��اي كوچ��ك خصوصي، دولت��ي و تعاوني اثر 
مثبت و معني داري بر ش��اخص هاي رشد منطقه يي 
دارن��د، درحالي كه اث��ر بنگاه ه��اي كوچك عمومي 
منفي و معني دار اس��ت. روي هم رفته نتايج تجربي 
نش��ان مي دهد كه اهميت بنگاه هاي كوچك با رشد 
اقتص��ادي منطقه يي همبس��تگي مثب��ت دارد و اين 
نتيجه يي اس��ت ك��ه در مطالعات پيش��ين هم تاييد 
شده است. عالوه بر اين ها سرمايه انساني به  كار رفته 
در بنگاه هاي كوچك نقش مهمي در رش��د اقتصادي 

منطقه يي دارد. 

  جلسه ششم
جلس��ه شش��م با موضوع »نفت، اي��ران، و اقتصاد 
جهاني« و به رياس��ت حس��ن حكيميان برگزار ش��د. 
در اين جلس��ه دو مقاله ارائه شد. مقاله نخست »نفت 
و گاز اي��ران، پتانس��يل و چالش ها« نوش��ته منوچهر 
تكين، مش��اور بين المللي نفت و ان��رژي و مقاله دوم 
»رونق ها و ركود هاي نفتي و اقتصاد جهاني« نوش��ته 
مشترك محمدهاش��م پس��ران و كاميار محدث بود. 
مقاله با اس��تفاده از مدل هاي GVAR سعي مي كند 
ش��هود جديدي در مورد رابطه قيمت نفت و عملكرد 
اقتصادي كش��ورهاي توس��عه يافته ارائ��ه كند. كاميار 
محدث در ارائ��ه مقاله ضمن ارائه تصويري تاريخي از 
تح��والت قيمت نفت و اقتصاد كالن فرضيه يي مطرح 
كرده است كه اگر »سود توزيعي« شركت ها به عنوان 
نماينده عملكرد اقتصاد اس��تفاده شود، كاهش قيمت 
نف��ت در دهه هاي اخير همواره ب��ا رونق اقتصادي در 

كشورهاي صنعتي همراه بوده است. 

 جلسه هفتم
جلس��ه هفت��م ب��ا موضوع»درس هاي��ي از تاريخ 
اقتصادي« و به رياس��ت كريس��توف ورنر از دانشگاه 
ماربورگ برگزار شد. در اين جلسه فاطمه اعتمادمقدم 
از دانش��گاه هوفسترا مقاله يي با اين عنوان ارائه كرد: 
»سلس��له هاي باديه نش��ين و زوال جه��ان اس��الم: 
ش��واهدي از ايران، عراق و آسياي مركزي )1505-

10٣7( «. بررسي اين مقاله بر عهده پروين علي زاده 
از دانش��گاه بوس��تون بود. مقاله اعتمادمقدم در واقع 
توضيحي تاريخي درباره افول جهان اس��الم در زمان 

ظهور سلسله هاي ايلخاني بود. 
دومين مقاله ارائه  ش��ده در اين جلس��ه »اقتصاد 
سياس��ي بازيافت دالرهاي نفتي در ايران و عربستان 
س��عودي در دهه 1970« نوش��ته رامين ناصحي از 
دانش��گاه SOAS لندن بود. بررس��ي اي��ن مقاله را 
نيز پروين علي زاده انجام داد. نويس��نده مقاله به اين 
سوال پرداخته اس��ت كه چرا ايران و عربستان رفتار 
هزينه يي متفاوتي در واكنش به ش��وك مثبت قيمت 
نف��ت در دهه 70مي��الدي دنبال كردن��د و از لحاظ 
پس انداز ك��ردن درآمدهاي نفتي خ��ود در خارج از 

كشورهايشان، رفتار متفاوتي داشتند. 
فرضيه ناصحي اين است كه گذشته سياست هاي 
توس��عه يي و نه��ادي در اي��ن دو كش��ور، رفتار هاي 
متفاوت��ي را از نظر هزينه كرد درآمد هاي نفتي بر آنها 
ديكت��ه كرد. عربس��تان به خاطر راضي نگه داش��تن 
كل خان��واده س��لطنتي عمال از رفت��ار تكنوكراتيك 
 دور ش��ده و بيش��تر پول را در خارج از كش��ور خرج

اه��داف  اي��ران  در  ك��ه  درحال��ي  اس��ت.  ك��رده   
بلندپروازانه يي دنبال مي ش��ده ك��ه نتيجه آن خرج 
ك��ردن عمده پ��ول نف��ت در داخل)و عمدت��ا وراي 

ظرفيت جذب اقتصاد( بود. 
س��ومين مقال��ه جلس��ه هفتم نوش��ته فرش��يد 
مجاورحسيني از دانشگاه كاليفرنيا ديويس بود. عنوان 

مقال��ه از اين قرار بود:»تحلي��ل هزينه-فايده راه آهن 
ش��مال به جنوب ايران: آيا س��رمايه گذاري معقولي 
بود؟« بررس��ي اين مقاله را فاطمه اعتمادمقدم انجام 
داد. مجاورحسيني به اين نتيجه رسيده كه اين پروژه 

در بلندمدت توجيه اقتصادي داشته است. 

 جلسه هشتم
آخرين جلسه با موضوع»بررسي آثار برنامه انتقال 
نقدي« به رياس��ت نادره ش��املو، مش��اور در زمينه 
توسعه بين المللي برگزار شد. مقاله نخست را محمود 
مسكوب ارائه كرد و سهراب بهداد بررسي آن را انجام 
داد. عن��وان مقال��ه از اين ق��رار بود:»انتقال نقدي به 
مثابه ابزار سياس��ت اجتماعي يا سياست تعديلي: از 
يارانه هاي غيرمس��تقيم ت��ا يارانه هاي نقدي در ايران 
2014-2010«. ب��ه گفته مس��كوب، س��وال اصلي 
در اي��ران از اين حيث اين اس��ت كه آي��ا بايد برنامه 
پرداخت ه��اي نقدي را به فقرا معطوف كرد يا خير و 
زياد به اين نكته توجه نمي ش��ود كه بين اين برنامه 
و مسائل سياس��ت اجتماعي در حوزه هاي سالمت و 

آموزش چه ارتباطي وجود دارد. 
مقال��ه پايان��ي چهارمي��ن كنفران��س بين المللي 
اقتصاد ايران نوش��ته غالمرضا كش��اورزحداد و آرين 
ش��هبازيان از دانشگاه صنعتي ش��ريف بود كه دكتر 
ج��واد صالحي اصفهان��ي بررس��ي مقال��ه را بر عهده 
داش��ت. عنوان مقال��ه از اين قرار اس��ت:»خودداري 
و اث��رات انتقال نقدي نامش��روط بر مصرف س��يگار: 
شواهدي از اصالحات يارانه انرژي در ايران 2010«. 
س��وال اصلي اي��ن مقال��ه، ك��ه از طريق اس��كايپ 
ارائه ش��د، اين ب��ود كه آي��ا برنامه پرداخ��ت يارانه 
 نق��دي باعث افزاي��ش مصرف محص��والت تفريحي

»وسوس��ه  برانگيز« و به طور مش��خص سيگار شده 
اس��ت؟ يافته ه��اي مقاله حكايت از اي��ن مي كند كه 
اثر معني داري از اين حيث يافت نش��ده است. منتقد 
مقاله، جواد صالحي اصفهاني ابتدا به اين نكته اش��اره 
كرد كه انتش��ار يافته هاي غيرمثبت شامل يافته هاي 
اي��ن مقاله با چالش روبه رو مي ش��ود چ��ون داوران 
اس��تدالل خواهند ك��رد كه »نيافتن« اث��ر معني دار 
مي تواند ناش��ي از خطا در مدل اقتصادسنجي، ضعف 
در كيفيت داده ها و شبيه اينها باشد و نه لزوما »عدم 
اثر حقيقي«. افزون بر اينها به برخي مسائل مربوط به 
پنل بودجه خانوار نيز اشاره شد كه به خاطر استفاده 
از آدرس فيزيكي و تغيير يك سوم نمونه، تقريبا نيمي 
از نمونه  بايد قبل از تخمين زدن حذف ش��ود. حسن 

حكيميان هم نقد مهمي درباره اين مقاله داشت. 
ب��ه اعتقاد وي، كش��ش درآم��دي كاالهايي مثل 
س��يگار پايين اس��ت و بر همين اس��اس يافته مقاله 
عجيب نيس��ت. حامد قدوس��ي مي گويد: پيش��نهاد 
من اين بود كه مس��اله مقاله در قالب سوال بزرگ تر 
»بازتخصي��ص هزينه كرد در داخ��ل خانواده« مطرح 
ش��ود ك��ه در آن افزايش مصرف»كااله��اي مردانه« 
)يعن��ي كاالهايي با احتمال مصرف بيش��تر توس��ط 
مردان بزرگسال( بيش از آنكه به خودي خود اهميت 
داشته باشد، مي تواند نشانه يي از تغيير قدرت به نفع 

مردان باشد. 

وزير نيرو از تبديل شدن درختان پسته برخي مناطق كرمان به هيزم به واسطه نبود منابع آب خبر داد

آتش اختالفات دولتي به جان درختان پسته كرمان
گروه انرژي|نادي صبوري| 

»ب��ا آتش آب بازي نكنيم«. اين جمله يي بود كه 
س��ال گذشته محس��ن رناني، اقتصاددان در يكي از 
جلسات »بايد درباره آب گفت وگو كنيم« مطرح كرد 
و به تيتر بسياري از رسانه ها تبديل شد. اين جمله با 
در كن��ار هم قرار دادن دو مفهوم متضاد آب و آتش 
س��عي در نشان دادن ميزان خطر بحران آب داشت. 
حاال اما در اتفاقي واقعي بحران آب به آتشي بر جان 
طبيعت تبديل شده اس��ت. حميد چيت چيان، وزير 
نيرو ش��امگاه روز سه شنبه در اختتاميه جشنواره يي 
با محوريت آب از اين نكته خبر داده كه به واس��طه 
تمام شدن منابع آب زيرزميني و نبود امكانات پمپاژ 
آب در اس��تان كرمان، درخت هاي پسته اين استان 
به عنوان»هيزم« آتش مورد استفاده قرار مي گيرند. 
»تعادل« پيش از اين در سلسله گزارش هايي به اين 
مساله پرداخته بود كه اختالف نظر ميان وزارت نيرو 
و سازمان مديريت بر سر اولويت طرح هاي آبي مانع 
تخصيص اعتبار كافي به طرح احيا و تعادل بخش��ي 
آب ه��اي زيرزمين��ي ش��ده اس��ت. طرح��ي كه هر 
چقدر پررنگ تر ش��ود به معناي نج��ات منابع آب و 

درخت هاي بيشتري خواهد بود. 
كرمان اس��تاني اس��ت كه »تعادل« پيش از اين 
با تهيه گزارشي از »كش��ته شدن« يكي از كاركنان 
ط��رح احيا و تعادل بخش��ي آب ه��اي زيرزميني در 
جريان بس��تن چاه هاي غيرمجاز در اين استان خبر 
داده بود. زماني كه محسن جالل پور، رييس كرماني 
اتاق بازرگاني در اس��فند ماه س��ال گذشته از »كند 
پيش رفت��ن« طرح احي��ا و تعادل بخش��ي آب هاي 
زيرزميني خب��ر داد، عبداهلل فاضلي دبيركل س��تاد 
اي��ن طرح در ش��ركت مديريت مناب��ع آب ايران در 
گفت وگوي��ي با »تعادل« به ابع��اد مغفول مانده اين 
طرح اش��اره و موانع باور نكردني در راه تحقق آن را 
فاش كرد. از عدم همكاري نيروي انتظامي گرفته تا 
تبعات جاني بس��تن چاه ها براي اف��راد فعال در اين 

طرح. 
به واسطه اشاره وزير نيرو به اينكه بعضي از باغات 
پسته به واس��طه محدوديت منابع آب زيرزميني در 
رفسنجان تبديل به هيزم شده اند با مهدي وثوقي از 
كشاورزان رفسنجان تماس گرفتيم. وثوقي كه فرزند 
يكي از زارعان بزرگ پس��ته در اين منطقه است در 
توضيح اين اتفاق گفت: »توزيع باغات پس��ته نسبت 
به منابع آب در كرمان به شكلي است كه ميان سطح 
دسترسي هر كدام از باغ ها به منابع آبي تفاوت وجود 

دارد. 
بعض��ي از مناطق از نظر دسترس��ي به منابع آب 
در عمق هس��تند و وضعيت بهت��ري دارند، بعضي از 
مناطق در آبراه ها قرار مي گيرند و مناطقي نيز وجود 
دارند كه از استخرچه و حوضچه ها تغذيه مي شوند« 
او ادامه داد:»در نتيجه باغاتي كه س��طح دسترس��ي 
كمت��ري به مناب��ع آب زيرزميني داش��تند اكنون با 

مش��كلي كه وزير نيرو به آن اشاره كرد روبه رو شده 
و نابود شده اند.«

 ارقامي به قيمت جان 
بس��تن چاه ه��اي غيرمج��از ب��ا ش��دت گرفتن 
حساسيت ها نسبت به بحران آب به چالشي جدي تر 
تبديل ش��د. مس��ووالن حاال ديگر حتي براي حفظ 
ظاهر مجبور به درگير ش��دن در اين پروس��ه دشوار 
هس��تند تا در انتهاي هر سال بتوانند عددي را تحت 
عنوان چاه هاي بسته شده اعالم كنند. واقعيت اما اين 
اس��ت كه پشت هر كدام از اين چاه ها، كسب و كار و 
معيشت يك خانواده قرار گرفته كه در زمان احساس 
خط��ر تبديل به غريزي ترين نوع مقاومت كه تا س��ر 
حد مرگ براي حفظ بقا ادامه پيدا مي كند، مي شود. 
از س��ويي ديگر نيز نبود طرح  آمايش س��رزمين هيچ 
برنامه دقيقي ب��راي آينده بهره ب��رداران غيرمجاز از 
مناب��ع آب ايجاد نك��رده و زمينه را ب��راي رواج اين 

مساله باز مي كند. 
 البته مس��اله چاه هاي غيرمجاز مانند چالش برق  
دزدي صرف��ا مربوط به اقش��ار ضعي��ف و كم درآمد 
نيس��ت. »تعادل« سال گذش��ته از برداشت بي رويه 
كارخانه هاي توليد ماسه در استان لرستان از چاه هاي 
زيرزميني براي توليد ماس��ه شس��ته و كسب درآمد 
بيش��تر پرده برداشت. مس��اله يي كه مسووالن ارشد 
كش��ور توجه چنداني ب��ه آن نش��ان ندادند. عبداهلل 
فاضل��ي، دبير س��تاد احي��ا و تعادل بخش��ي آب هاي 
زيرزمين��ي در آن تاري��خ به »تع��ادل« گفت كه به 

واس��طه عدم تخصيص اعتبارات اي��ن طرح، امكانات 
و نيروي كافي براي برخورد با موارد اينچنيني وجود 
ندارد. پس از پيگيري هاي فراوان»تعادل« مش��خص 
ش��د كه مس��اله عدم تخصيص به اختالف نظر بين 
وزارت نيرو و س��ازمان مديريت بر سر اولويت طرح ها 
بازمي گ��ردد و حتي نامه ن��گاري حميد چيت چيان با 
محمدباقر نوبخت نيز موجب گش��ايش اين گره كور 
كه ابعاد آن هر روز بيش از پيش مش��خص مي شود، 

نشده است. 

 10هزار چاه؛ 10 هزار داستان 
فروردي��ن م��اه امس��ال عل��ي عرب پ��ور، معاون 
بهره برداري و حفاظت از منابع شركت آب منطقه يي 
كرم��ان به ايرن��ا گفت كه از ٣4ه��زار حلقه چاه آب 
موجود در اين استان 10هزار چاه غيرمجاز است. در 
س��ال 94 نيز ٨49 حلقه چاه توسط گروه هاي گشت 
و بازرس��ي و با همياري مردم و مس��ووالن در استان 
كرمان مسدود شده است. عبداهلل فاضلي، دبير ستاد 
احيا و تعادل بخش��ي آب ه��اي زيرزميني نيز پيش از 
اين به »تعادل« گفته بود كه در سال 94 در مجموع 
9200حلقه چاه غيرمجاز در كش��ور مسدود شد. در 
نهاي��ت تخصيص اعتبار به اي��ن طرح برابر 4٣درصد 
ب��ود كه ٣7درصد آن تبديل به نقدينگي ش��د. او در 
ادام��ه از افزايش ه��دف اين طرح براي بس��تن اين 
چاه ه��ا خبر داده و گفت كه در س��ال 95 اين تعداد 
بايد به 20هزار چاه برس��د كه استان كرمان در راس 

سهم از اين تعداد قرار دارد. 

 ب��ا فرض طرح اين مس��ائل اگر تع��داد چاه هاي 
غيرمجاز كه امس��ال در كرمان بس��ته خواهند شد را 
بي��ش از 2برابر كرده و 2000چ��اه در نظر بگيريم با 
ف��رض تكرار اين عدد، عدم تغيير دولت و عدم تغيير 
در سياس��ت هاي دول��ت فعلي، اگر تع��داد چاه هاي 
غيرمجاز كرمان روي 1000ثابت بماند 5 سال ديگر 
زمان الزم اس��ت تا اين اس��تان نفس��ي تازه بكش��د. 
فرض ثابت ماندن تعداد چاه هاي غيرمجاز نيز فرضي 

غيرقابل پذيرش است. 
 اي��ران، امري��كا و تركي��ه از ديرب��از در زم��ره ٣ 
توليد كنن��ده بزرگ پس��ته در دنيا قرار داش��تند؛ اما 
براي ايران كه به نس��بت هر دو اين كش��ورها كمتر 
صنعتي شده است، صادرات پسته موضوعي حياتي تر 
محس��وب مي ش��ود. ب��اال و پايين ش��دن منابع آب 
زيرزمين��ي در كرم��ان به عنوان قطب توليد پس��ته 
ايران در نهايت منجر ش��د ايران كه س��ال هاي سال 
نخس��تين توليد كنن��ده در دنيا بود ج��اي خود را به 
امريكا بدهد. مشكالت فعلي پيش آمده كه وزير نيرو 
به آن اشاره كرده است نيز در معنايي ديگر مي تواند 
رتبه ايران در صادرات پس��ته و در واقع دست اقتصاد 

را بسته تر كند. 
مه��دي وثوق��ي مي گوي��د:»در گذش��ته وقتي با 
هواپيم��ا از فراز كرمان مي گذش��تيم، مناطق س��بز 
فراواني به چشم مي خورد، حاال با خشك شدن باغات 
در نقاط مختلف مي ش��ود نابودي را از آسمان  ديد.« 
او در توضيح واكنش كش��اورزان پسته در اين منطقه 
نسبت به تمام شدن منابع آب مي گويد:»براي مدتي 

اين كش��اورزان به مناطقي مانند دامغان و س��بزوار 
مي رفتند اما اكنون سير مهاجرت به ورامين جدي تر 

شده است.«
وثوقي ادامه مي دهد:»البت��ه زمين در ورامين به 
واسطه نزديك بودن در تهران گران تر از كرمان است 
اما پس��اب تهران به ورامين رفته و از اين جهت براي 
باغات مناس��ب اس��ت. اكنون 2تا ٣ه��زار هكتار باغ 

پسته در ورامين ايجاد شده است.«
 راه حلي كه البته ش��ايد در مقطعي مناسب باشد 
اما با س��وءمديريت مي توان��د منابع آبي در ورامين را 
نيز با خطر مواجه كند. در اين ميان پرس��ش بس��يار 
مه��م اين اس��ت كه چه ان��دازه و چه درص��د از اين 
مخاط��رات ب��ا اقدام هاي اصولي و نه چندان دش��وار 
مانند گش��ت زني ستاد احيا و تعادل بخشي قابل حل 
بود؟ آيا اگر س��ازمان مديريت به واس��طه تمايل هاي 
ش��خصي در زمين��ه هويت يابي دوباره در سيس��تم 
بروكراتيك اي��ران، مخالفت هايي ن��ه چندان اصولي 
با اولويت ه��ا در حوزه آب نمي ك��رد اكنون بر تعداد 

درخت هاي نجات  يافته افزوده نشده بود؟ 

 محدوديتي تمام  نشدني
فارغ از مساله طرح شده درباره كرمان، چيت چيان 
در مراسم اختتاميه جشنواره يي فرهنگي با محوريت 
آب به محدوديت هاي ديگري در اين حوزه نيز اشاره 

كرد. 
وي ب��ا بي��ان اين مطل��ب كه آب مس��اله حيات 
انسان هاس��ت و مس��ائل آن مربوط به يك سازمان و 
وزارتخانه نيس��ت، گفت: آب موضوع حيات و زندگي 
و بق��اي تمدن يك ملت به خص��وص مردم ايران در 
اين پهنه خاكي است كه به  شدت مورد توجه است. 
چيت چيان از آب به عنوان موضوعي كه سرنوشت 
هم��ه ما را تح��ت تاثير قرار مي دهد، ي��اد كرد و در 
ادامه اظهار كرد: از 40س��ال قبل هر ايراني س��االنه 
بيش از 7500مترمكعب آب تجديد شونده در اختيار 
داش��ت ولي در زم��ان حاضر اين مي��زان به كمتر از 
1400مترمكع��ب كاه��ش يافته و مناب��ع آبي نيز با 
افزاي��ش مصرف و ميزان س��رانه در اختيار هر ايراني 

روز به روز محدودتر مي شود. 
وي ب��ا اش��اره به نظريه س��ازمان مل��ل مبني بر 
اينك��ه تمام انس��ان هايي كه در طول س��ال كمتر از 
1500مترمكع��ب آب تجديدپذير در اختيار دارند در 
مرحله بحران به سر مي برند، افزود: ما از اين وضعيت 
عبور كرده ايم و هم اكنون در مرحله بحران هستيم. 

وزير نيرو با اش��اره ب��ه بارندگي هاي خوبي كه در 
سال آبي جاري داشتيم، گفت: عده يي مي گويند كه 
با اين ميزان بارش نبايد بحران آب داشته باشيم ولي 
در پاس��خ به آنها بايد گفت ضمن اينكه به خاطر هر 
قط��ره باراني كه مي بارد به درگاه خداوند ش��كرگزار 
هس��تيم اما دانستن اين نكته نيز ضروري است كه با 

يك سال بارندگي شرايط تغيير نمي كند. 


