«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان ابعاد مبهم واردات تخممرغ را بررسي ميکند

پشت پرده تخم مرغ گران!
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رئيس مرکز تجارت ايران :غروب و طلوع چهارروزه «تخممرغ» سناريويي سؤالبرانگيز است!!
مدير عامل سابق اتحاديه مرغداران تخمگذار در گفتوگو با «عصر ایرانیان» :برخي آقايان خيلي وقت است پيگير بودند که تخممرغ وارد کنند

گروه اقتصادي -اميرعلي امينيان :پس از چند روز که تخممرغ در کشور
با افزايش ناگهاني قيمت مواجه شده است برخی از کارشناسان ابعاد
تازهاي از چرايي اين مسئله را مطرح کردهاند که براساس این اظهارات
يک سناريوي از پيش تعريفشده براي چراغ سبز واردات اين محصول
پروتئيني بوده و سهلانگاريهاي زيادي پشت پرده گراني تخممرغ
نهفته اســت .موضوعی که الزم است توسط نهادهای نظارتی بیشتر
بررسی شود.
به گزارش «عصر ايرانيان» ،بــاال رفتن قيمت تخممرغ در روزهاي
گذشته مشکالت زيادي براي مردم و اقشار آسيبپذير جامعه به وجود
آورد و باوجوداينکه برخي کاربران فضاي مجازي اين گراني را دستمايه
طنزهاي گوناگوني کردند اما حقيقت تلخ ماجرا نشان ميداد سادهترين
غذاي سفره فقرا با گراني سرسامآور و بيسابقهاي مواجه شده است.

تخممرغ در بازار 20هزار تومان عرضه ميشــود 3.سال است که به
وزارت جهاد کشاورزي ميگوييم به ما در ميادين عرضه غرفه بدهيد
تا تخممرغ را بــه قيمت درب کارخانه به مردم عرضه کنيم اما چون
غرفهها بهصورت مافيايي در اختيار دولت است و باقيمتهاي ميليوني
مبادله ميشود هيچ همکاري در اين زمينه نکردهاند .به گفته اين فعال
بخش خصوصي هر ســه قوه درزمينه گراني تخممرغ مقصرند.قوه
مجريه فعاليتهاي خود را به نحو احسن انجام نداده است.قوه قضائيه
باعرضه کنندگان غيرمجاز تخممرغ برخورد نميکند و قوه مقننه هم
نظارت کافي بر فعاليتها ندارد .نبي پور ادامه داد:مرغداران باوجوداينکه
در شرايط سختي توليد را انجام ميدهند بازهم ميتوانند تخممرغ را
شانهاي  7هزار تومان ارزانتر به بازار عرضه کنند اما بايد براي اين کار
همکاري و کمک دولت وجود داشته باشد.درحاليکه دولت هيچ برنامه
مشخص و مدوني براي بازار ندارد.

همهچيز در  4روز

کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که برخي اقدامات روزهاي گذشته در
حوزه توليد و توزيع تخممرغ مشکوک بوده و غروب و طلوع چهارروزه
«تخممرغ» ســناريويي سؤالبرانگيز اســت!! محمدرضا سبزعليپور ،
اقتصاددان و رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در اين زمينه گفت :اينکه
چرا قيمت تخممرغ ناگهان دو برابر شد يک بحث است و اينکه چطور
ظرف چهار شــب مجدداً مملکت از تخممرغ پر شد و قيمت آن طبق
دســتورات صادره با شيب تندي به چيزي حدود  400الي  450تومان
رســيد نيز بحث مهم ديگري اســت که موضوع را مبهم و مشکوک
ميکند! وي افزود :پسازاينکه قيمت تخممرغ يکشــبه دو برابر شد
مسئوالن افزايش قيمت  25تا  30درصدي نهادههاي ذرت و کنجاله
سويا را دليل اين افزايش قيمت عنوان کردند ،سپس مسئولين ديگري
دليل گراني تخممرغ را ،آنفلوانزاي فــوق حاد پرندگان اعالم کرده و
اظهــار کردند که اين بيماري نهتنها در ايــران بلکه در اروپا و آمريکا
و ژاپن نيز دهها ميليون مرغ را از بين برده اســت!! پسازاين سخنان،
بهيکباره مســئولين ديگري در حوزه بازرگاني و دام و طيور کشور در
برابر رســانهها پديدار شــدند و اعالم کردند که بيش از  20هزار تن
تخممرغ از خارج وارد ايران شد و توزيع آنهم در بازار و ميادين ترهبار
انجام و مردم ميتوانند هر شــانه تخممرغ را باقيمتي حدود  12هزار و
 500تومان خريداري کنند که اين خب ِر بسيار خوشحالکنندهاي براي
مردم بود زيرا  20هزار تومان ظرف ســه شــب شد  12هزار تومان و
افتخاري شد براي دولت تدبير و اميد که با زيرکي و تدبير دولتمردانش
توانست کمبود و گراني تخممرغ را طي چهار شب حلوفصل کند! اين
کارشناس اقتصادي که مشروح سخنانش در تسنيم درجشده سؤاالت
زيادي درباره گراني تخممرغ مطرح کرده است.ازجمله اينکه اگر افزايش
نهادههاي دام و طيور و همچنين آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان و معدوم
شــدن حدود ده ميليون مرغ ،علت گرانــي و افزايش قيمت تخممرغ
بوده ،پس چرا چندان تغيــري در قيمت مرغ به وجود نيامد زيرا عقل
حکم ميکند که در چنين شــرايطي اول قيمت مرغ آنهم با شــيب
تندي افزايش يابد سپس قيمت تخممرغ .اما در کمال تعجب ديديم که
طي چند روز گذشته مرغي آنچنان گران نشد و برعکس فقط قيمت
تخممرغ اوج گرفت!!؟
دولت سوپرمن!

سبزعلي پور در ادامه تصريح کرد :سؤال بعدي اين است که چطور و
چگونه ظرف سه چهار شب آقايان توانستند حدود  20هزار تن تخممرغ
را از خارج خريداري ،سپس حمل و نهايت ًا در بازار ايران توزيع کنند خود
معادلهاي مبهم و غيرقابل درک است زيرا سوپرمن هم قادر به انجام

اجراي يک روش نادرست

چنين کاري در اين مدتزمان کوتاه نيست.حال اگر هر کاميون کانتينر
بــر (کانتينر  40فوتي) نيز حدود  20تن تخممرغ حمل کند (که البته
به دليل ســبکي و حجيم بودن تخممرغ ،قطع ًا کمتر از  20تن حمل
ميکند) ســرجمع بيش از  1000کاميون کانتينربر  40فوتي موردنياز
است که جمعآوري و سازماندهي کردن اين تعداد کاميون حداقل يک
هفته زمان ميبرد!! وي با اشاره به اينکه حمل کاال از ترکيه به ايران
حدود  48ساعت زمان ميبرد و عبور بيش از  1000کاميون از گمرک
و انجــام کارهاي اداري آنها حدود يک روز زمان ميبرد ادامه داد :با
يک محاســبه ساده ميتوان دريافت که  2روز براي خريد ،حدود يک
هفته براي سازماندهي اين تعداد کاميون ،حدود  2روز براي حمل کاال
به ايران  1 ،روز تشريفات گمرک و  4الي  7روز زمان براي توزيع کاال
در سراســر ايران جمع ًا حدود  2هفته زمان ميبرد؛ حال چگونه آقايان
اينهمه کار را طي  3الي  4روز انجام دادهاند؟ اين کارشناس اقتصادي
افزود :بااينهمه ســروصدا در رسانهها و تبليغاتي که روي اين کاالي
اساســي شد ،مردم از ترس گران شدن مجدد اين محصول ،حال که
قيمتش حدود  12هزار تومان شده به دنبال خريد چند شانه و ذخيره آن
هستند!! يعني واردکنندگان اين کاال بدون آنکه حتي يک ريال بابت
تبليغات بازرگاني بپردازند ،از اين فرصت طاليي رايگان تبليغات بهره
جســته و تخممرغ حدود  10هزارتوماني آخر آذرماه را با منت حدود
 12هزار تومان خواهند فروخت که سود مازاد تجارت تخممرغ چيزي
حدود  20ميليارد تومان خواهد بود!!.
مديريتهاي فاميلي در دامپزشکي

البته برخي ديگر از کارشناسان دليل گراني تخممرغ را سو مديريتهاي
موجــود در دولت ميدانند و معتقدند دولــت کنترل دقيقي روي بازار
نداشــته و بايد مقصران اين ماجرا به مردم معرفي شــوند .علي وقف
چي،عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسالميدرباره موضوع
گراني تخممرغ به خبرنگار عصر ايرانيان گفت :سياست زدگي زمينه
بروز خيلي از مشکالت کشور شده است و علت اصلي گراني تخممرغ
مديريت غلط سازمان دامپزشکي کشور است .وي بابيان اينکه متأسفانه
مديريتهاي فاميلي  ،حزبي و گروهي سبب شده مشکالت زيادي براي
کشور به وجود آيد اظهار کرد :برخالف بسياري از نقاط دنيا در بسياري

از پستهايي که نيازمند مديريت علمياست از افراد علمياستفادهنشده
است و به نظر در سازمان دامپزشکي همچنين باشد.مرکز آمار ملي ما
کاربردي نيست.اينســو مديريتها سبب ميشود که توليد به حدي
کاهش يابد که سبب افزايش قيمت ميشود و براي قشر آسيبپذير
مشــکل ايجاد کند .وقف چي تأکيد کرد :مشکالت بايد ريشهاي حل
شود.بحث نظارتي مجلس هم بايد تقويت شود.نظارت دولتي جوابگوي
برخورد باکســاني که در اين زمينه کوتاهي کردهاند نيست .وقتيکه
ناظريــن بازار از همان مجموعهاي که بايد بر آن نظارت کنند حقوق
ميگيرند شرايط چنين ميشود .نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس
شوراي اسالميبا اشــاره به تلفات ناشي از آنفوالنزاي مرغي تصريح
کرد :مسببان افزايش بيشازحد تلفات چه کساني هستند؟کشور بايد به
اين نقطه برسد که عوامل بروز چنين مسائلي را شناسايي و مجازات
کرده و تکليف روشــن شود.مشکل تلفات ناشي از تلفات آنفوالنزاي
پرندگان ســاليان متمادي است که تکرار ميشود.مجلس هم جايگاه
نظارتياش متزلزل بوده که نظارتي نداشته و در اين مسير بايد مقصران
به مردم معرفي شــوند .عضو کميسيون کشــاورزي مجلس شوراي
اسالميدرباره گاليه مرغداران از مسئوالن کشور اظهار کرد :مرغداران
ميتوانند از مسئوالن سه قوه به دليل سهلانگاري احتمالي درزمينه
گراني تخممرغ به کميسيون اصل  90شکايت کرده و مقصران اصلي
گراني تخممرغ را معرفي کنند.
همه قوا در گراني تخممرغ مقصرند

ناصر نبي پور  ،رئيس هيئتمديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران
نيز در اين زمينه به خبرنگار «عصر ايرانيان» گفت:سازمان دامپزشکي
فروردين و ارديبهشت امسال پاييز  96درباره شيوع آنفوالنزاي پرندگان
در کشور هشدار داده بود اما هيچ اقدامياز سوي مسئوالن کشور براي
کنترل بازار صورت نگرفته اســت.در مدت  90روز بيش از  15ميليون
مرغ معدوم شــدند و هيچکدام از مســئوالن در اين زمينه همکاري
نکردند.متأسفانه کميسيون کشاورزي مجلس هم در اين زمينه غفلت
کرده اســت .نبي پور با تأکيد بر اينکه امروز توليدکننده در قيمت بازار
نقشي ندارد اذعان کرد:فاصله قيمت بين محل توليد و بازار زياداست.
توليدکننده تخممرغ را  13هزار و  500تومان عرضه ميکند اما همين

هدايت اصغري مديرعامل سابق اتحاديه سراسري توليدکنندگان مرغ
تخمگذار و کارشــناس کشاورزي نيز در گفتوگو با «عصر ايرانيان»
دربــاره حرفوحديثها از ماجراهاي پشــت پــرده گراني تخممرغ
گفت:زماني که بازار افسارگســيخته ميشود اتفاقاتي ميافتد که اگر
مديران شرايط بازار را کنترل شرايط بازار مانند خودرويي ميشود که
در جاده لغزنده ليز خورده و ديگر از کنترل راننده نيز خارج اســت .وي
با اشــاره به اعالم گراني تخممرغ به دليل آنفوالنزاي پرندگان اظهار
کرد:آنفوالنزا در حوزه مرکزي کشــور رخ داد که اتفاق ًا کشور در اين
حوزه بزرگترين مصرفکننده بوده و توليد در بخشهاي ديگر کشور
صورت ميگيرد.هيچ توجيهي ندارد که تخممرغ  20هزار تومان شود
اين روش ناصوابي بود که براي باال بردن قيمت تخممرغ اتفاق افتاد.
اصغري تأکيد کرد:دولت ميتوانست بازار را مديريت کند و تخممرغ
توليدي استانهاي خراسان رضوي،آذربايجان و گلستان را در مناطق
مرکزي توزيع کند تا گراني اتفــاق نيفتد اما چنين کاري نکرد .اين
کارشناس کشاورزي با اشاره به شائبه واردات از پيش برنامهريزيشده
تخممرغ نيز تصريح کرد:برخي آقايان خيلي وقت است پيگير بودند
که تخممرغ وارد کنند.کشــور ما رويه وارداتش بســيار راحتتر از
صادراتش است و يک ســري افراد مترصد بودند که منفعتي ببرند.
براي روشن شدن حقايق اگر مسير واردات را کنترل کنيم مشخص
ميشود چه اتفاقاتي افتاده است .مديرعامل سابق اتحاديه سراسري
توليدکنندگان مرغ تخمگذار يادآور شد در سالهاي  88و  89بيش از
 20ميليون مرغ به دليل آنفوالنزا معدوم شــد اما در آن زمان افزايش
قيمت چنداني در کشــور رخ نداد چراکه اراده مسئوالن اين بود که
موضوع را مديريت کنند .بر اســاس اين گــزارش با فروکش کردن
نسبي تب گراني تخممرغ در بازار ،اين سؤالها ذهن بسياري از مردم
را مشغول کرده که چرا در شــرايط مشابه سال  88و  89چرا چنين
گرانيهايي رخ نداد و از سوي ديگر زماني که اتحاديه توليدکنندگان
مرغ تخمگذار بهعنوان متولي بازار تخممرغ توانايي و صالحيت الرم
براي کنترل بازار را نداشــته چگونه واردکنندگان براي مجوز واردات
بايــد به اين مجموعه مراجعه کنند و آيا اين رويه خود نوعي رانت از
پيش برنامهريزيشده نيست؟
اينها ســؤاالتي هستند که دولت و بهويژه محمود حجتي وزير جهاد
کشاورزي بايد براي آن پاسخي داشته باشد و در اختيار رسانهها و مردم
قرار دهد.بايد منتظر ماند و ديد روزهاي آينده بازار کاالهاي اساســي
بازهم شاهد چنين بيبرنامگيهايي خواهد بود با خير.

«عصر ايرانيان» گزارش مقدماتي رئيس کميسيون عمران درباره مسکن مهر کرمانشاه را بررسي کرد

گروه راه و مســکن -میثم ترکیان :پس از وقوع زلزله در استان
کرمانشاه عکسهايي از تخريب واحدهايي از چند بلوک مسکوني
مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب منتشر شد که در آنها بيشتر
نما و ديوارهاي بيروني ســاختمان تخريبشده بود و اسکلت و
پايههاي ساختمان پابرجا بود .هجمهها عليه پروژههاي مسکن
مهر با اظهارات معاون اول رئيسجمهوري شروع شد و از وزارت
راه خواســت موضوع مسکن مهر کرمانشاه را بررسي کند .اما در
مهمترين واکنش به ســــخنان اسحاق جهانگيري ميتوان به
انتقاد ســردار وحيد حقانيان معاون امور ويژه دفتر رهبري اشاره
کرد .وي پس از اظهارات جهانگيري مبني بر ««بيشترين تخريب
زلزله يکشنبهشب استان کرمانشاه مربوط به پروژههاي مسکن
مهر است ».گفت « :اولين تخم لق سياسي را ايشان گذاشت! ».
مسکن مهر مناطق زلزلهزده کام ً
ال پابرجاست

بعد از درخواست جهانگیری ،احمد اصغري مهرآبادي قائممقام وزير
راه و شهرسازي به همراه نمايندگان و رئيس کميسيون عمران در
مناطق زلزله کرمانشــاه حضور يافتند و ضمن بازديد از پروژهها و
استماع توضيحات زلزلهزدگان در جريان آخرين وضعيت واحدهاي
مســتقر در اين منطقه قرار گرفتند .اصغري مهرآبادي با تأکيد بر
اينکه پروژههاي مســکن مهر مناطق زلزلهزده کرمانشاه کام ً
ال
پابرجا هستند که باعث کاهش چشمگير تلفات جاني و مالي شده،
گفت:برخي اظهارنظر افراد تحت تأثير اخبار کذب بوده اســت .از
ســوي ديگر روابط عمومياداره راه و شهرسازي استان کرمانشاه،
مديرکل راه و شهرســازي کرمانشاه و شهردار کرمانشاه نيز طي
گروه انرژي :سرانجام پس از  60روز عمليات اطفاي
حريق چاه  147ميدان نفتي رگ سفيد شامگاه گذشته
آتش آن سرانجام خاموش شد.
نايب رييس کميسيون انرژي مجلس درباره طوالني
شــدن عمليات اطفاي حريق چــاه  147ميدان نفتي
رگ ســفيد گفت :تيم اطفاي حريق در حال فعاليت
و تالش براي مهار آتــش و خاموش کردن اين چاه
اســت ولي اگر تيم وزارت نفت منســجم تر و بهتر
عمل ميکرد بايد آتش زودتر مهار ميشد و از همین
جهت هزينههاي زيادي متوجه کشــور شــد .اين در
حالي اســت که معاون توليد شرکت ملي نفت معتقد
است وعده  45روزه وزير نفت درباره پيشبيني زمان
بندي مهار فوران چاه  147ميدان نفتي رگ سفيد در
زمان شروع عمليات به طور کامل درست بوده است،
چراکه طرح در نظر گرفته شده براي تحقق آن وعده
به داليل تکنيکي مطرح شده عملياتي نشد.به گزارش
«عصرايرانيان» ،هفتم آبان ماه بود که دکل شــماره
 95فتح در چاه  147رگ ســفيد دچار آتش ســوزي
شد.شــرکت ملي حفاري ايــران و ملي مناطق نفت
خيز جنوب وارد ميدان شــدند و بــا تماميامکانات تا
به امروز سعي در مهار اين چاه سرکش دارند.تاکنون
بيــش از  50ميليون دالر از منابــع ملي در اين آتش
سوخته اســت که اين رقم در حال افزايش است اين
در حالي اســت که بعد از وقوع اين حادثه مطالبي که
از رسانههاي مختلف منتشر ميشود در دو دسته قرار
ميگيرند ،يک دســته ميگويند تيم حاضر در منطقه
رگ ســفيد بهترين تيم کنترل فوران در کشور است
و عدهاي ديگر نيز ميگويند کمکاريهاي بسياري از
سوي اين تيم صورت گرفته است.طوالني شدن مدت

جهانگيري و بومرنگ مسکن مهر

اظهارنظرهاي جداگانهاي تأکيد کرده بودند اکثر تلفات و خسارات
در مناطق مسکوني غير از مسکن مهر بود.

مسکن مهر مناطق زلزلهزده ازلحاظ سازهاي و کيفيت مشکلي
نداشت

اما روز گذشته رئيس کميســيون عمران مجلس ،از آماده شدن
گــزارش مقدماتي در رابطه با زلزله اخير غرب کشــور خبر داد و
گفت :طبق بررسيهاي انجامشده واحدهاي مسکن مهر مناطق
زلزلهزده ازلحاظ ســازهاي و کيفيت هيچ مشکلي نداشتهاند .بعد
از گذشــت  44روز از زلزله کرمانشاه  ،رئيس کميسيون عمران
مجلس محمدرضا رضايي اظهار کرد :طبق بررسيهاي انجامشده
واحدهاي مسکن مهر مناطق زلزلهزده ازلحاظ سازهاي و کيفيت
هيچ مشکلي نداشتهاند .به گزارش تسنيم ،وي با تأکيد بر اينکه
مسکن مهر در مناطق زلزلهزده غرب کشور درگير حواشي زيادي
شــد ،افزود :گزارش مقدماتي نشان داده که اين واحدها به لحاظ
مکانيابي روي گسل ساختهشــده و ارتفاع ساختمان بار زيادي
برسازه وارد کرده ازاينرو تکانهاي بيشتري نيز رخ داده است .وي
با بيان اينکه روز چهارشنبه کميسيون عمران مجلس بازديدي از
روند بازسازي مناطق زلزلهزده غرب کشور خواهند داشت از ارائه
گزارش اين زلزله تا پايــان هفته آينده در صحن علني مجلس
خبر داد و گفت :گزارش امکانات و تجهيزات براي مقابله با زلزله
تهران تهيه شد .بر اساس اين گزارش پس از بررسي وزارت راه

از مسکن مهر قائممقام وزير جواب درخواست جهانگيري مبني
بر براي بررسي اوضاع مســکن مهر کرمانشاه را داد و تاييدکرد
مسکن مهر پابرجاست و اظهارنظرها تأثير اخبار کذب بوده است.
سخنان روز گذشته رئيس کميسيون عمران درواقع پاسخ مجلس
به معاون اول دولت براي بررسي اوضاع مسکن مهر کرمانشاه بود.
به گزارش «عصر ايرانيان» جهانگيري گفته بود که «بيشــترين
تخريب زلزله يکشنبهشب استان کرمانشاه مربوط به پروژههاي
مسکن مهر است ».وي از وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت
اين موضوع را که چرا خانههاي نوساز تا اين حد آسيبپذير بودهاند
بررسي کند .حال با سخنان رضايي و تأکيد وي بر اينکه مسکن
مهر مناطق زلزلهزده ازلحاظ ســازهاي و کيفيت مشکلي نداشت
بايد ببينيم ايا اقاي جهانگيري که تنها فايده بازديدش از مناطق
زلزلهزده حضور با کفش در چندين چادر مردم زلزلهزده بود که با
واکنش منفي در فضاي مجازي ،افکار عموميو رسانهها داشت،
حاضر به عذرخواهي است؟
استفاده يک درصدي مردم از حملونقل هوايي

اظهارنظــر رضايي درباره مســکن مهر در حالي اســت وي
در گفتگوي ديگري از اســتفاده يک درصد مــردم از خطوط
حملونقــل هوايي خبر داد و به فــارس کفت :درحاليکه عمر
متوســط هواپيما در دنيا  11سال بوده اين عمر در کشور ما 24
سال است و نشان از فرسودگي ناوگان هوايي و نيازمند نوسازي

و تجهيز جديد است .رئيس کميسيون عمران مجلسبا اشاره به
وجود نزديک به  279هواپيما در ايران گفت 50 :هزار صندلي در
حوزه حملونقل هوايي کشور وجود دارد که يک درصد مردم از
آن استفاده ميکنند .اما نکته قابلتأمل اينجاست که در شرايطي
که سهم استفاده مردم از حملونقل هوايي به يک درصد کاهش
پيداکرده اســت وزارت راه همچنان اولويت خود را که ناموفق
بوده اســت بر اين حوزه گذاشته است و موضوعات مهميچون
حملونقل زميني و مسکن باکم توجهي مواجه است .ضرورت
نوســازي ناوگان حملونقل هوايي بر کسي پوشيده نيست اما
موضوع بحث اولويتبندي حوزههاي وزارت راه است .از روز اول
دولت روحاني مسکن مهر هميشه موردانتقاد بوده است .مسکن
مهري که  12ميليون نفر از جمعيت  80ميليوني کشور -يعني
حدود  14درصد -را در خود جايداده است .اين پروژه در دولت
يازدهم و دوازدهم مورد بيمهري واقعشده و «مزخرف» خوانده
شــد .در مقابل اين پروژه عظيم که دستاورد دولت نهم و دهم
بود ،وزارت راه با خريد  330ميليون دالري تمام نقدي هواپيما
سعي بر نوســازي ناوگان هوايي کشور داشت تا دستاوردي در
حوزه راه داشته باشد .خريد نقدي که با استناد به سخنان رئيس
کميسيون عمران مجلس فقط براي یکدرصد جامعه انجامشده
است .سرمايهگذاري در حمل نقل هوايي به قيمت کنار گذاشتن
بيشتر پروژههاي عمراني کشور و استقراض صندوق توسعه ملي
بدون اولويتبندي که قرار بود تا پايان آذرماه گذشته وارد کشور
شوند ،کار غلطي است.

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس در گفتگو با «عصرايرانيان» عنوان کرد

اگر انسجام بود «رگ سفید» زودتر خاموش میشد

زمان مهار چاه  147رگ ســفيد موجب شده است تا
سازمانهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي کل کشور
نيز وارد ميدان شــود تا فرآيند مهار چاه را از نزديک
مشاهده کنند.رســانههاي مختلف خارجي مخصوصا
رسانههاي وابسته به عربســتان طوالني شدن مهار
آتش چاه  147ميدان رگ سفيد را دستمايه طنز کرده
و از آن به عنوان عدم توانايي ايرانيها در مهار فوران
چاههاي نفت نام ميبرنــد.از اين بدتر اعالم آمادگي
متخصصان نفت ديگر کشــورهايي است که سابقه
فعاليتشــان در صنعت نفت به قدمت ايران نيست به
عنوان مثال اخيرا مديرعامل شــرکت هلندي «دي.
ان.ام اينترنشنال» گفته اســت اين شرکت ميتواند
ظرف سه الي چهار هفته ،آتشسوزي چاه  147ميدان
نفتي رگ ســفيد ايران را مهار و خاموش کند.اين در
حالي اســت که وزير نفت وعده داده بود که  45روزه
آتش را مهار خواهد کرد.

وعده وزير نفت به دليل مســائل تکنيکي محقق
نشد

قابل ذکر است که معاون توليد شرکت ملي نفت معتقد
است معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران درباره
تحقــق نيافتن وعده  45روزه وزير نفت مبني بر مهار
ميدان نفتي رگ ســفيد ،گفت :همه ميدانند با وجود
برنامه ريزي براي اجراي هر طرحي ،در عمل ممکن
است شرايط به گونهاي ديگر رقم خورده و دچار تاخير
شويم.بنابراين وعده وزير نفت درباره پيشبيني زمان

بندي مهار فوران چاه  147ميدان نفتي رگ سفيد به
مدت  45روز ،در زمان شــروع عمليات به طور کامل
درست بوده است ،چراکه طرح در نظر گرفته شده براي
تحقق آن وعده به داليل تکنيکي مطرح شده عملياتي
نشد.محســن پاک نژاد درباره اينکه برخي ديگر مهار
فوران رگ سفيد را با مهار فوران چاههاي نفتي کشور
کويت مقايســه ميکنند گفت :بيشتر چاههاي کويت
فشــاري به ميزان  250تا  PSI 300را داشته و بعد
از چند روز با ترکيب بخشــي از آب مخزن با ستون
به خودي خود مهار شــده اند.بنابراين نميدانم افراد
چگونه چاه کويت را با چاه  147ميدان نفتي رگ سفيد
با مخزن سرکش و فشار  2هزار و  PSI 400مقايسه
ميکنند.پاک نژاد افزود :مقايسه کردن اين دو ،نوعي
مغالطه است.اين موضوع همانند درمان بيماريهاي
مختلف است که هر بيماري شرايط خاص خود را دارد.
از اين رو نميتوان گفت که يک نسخه قطع به يقين
درمان درد مهار فوران رگ ســفيد اســت.وي با بيان
اينکه تيم مهار پذيراي دريافت هرگونه پيشــنهادي
اســت ،ادامه داد :در تمام اين مــدت همکاران ما با
مراجعات متعددي حتي از طريق نامه روبرو بوداند.اما
هيچ يک در عمل کاربردي نبوده است.برخي مهار چاه
را با اطفاي حريق ساختمان پالسکو مقايسه ميکنند
در حالي که ايــن دو به طور کامل متفاوت و مجزا از
هم هستند.معاون مديرعامل شرکت ملي نفت گفت:
متاسفانه برخي مغرضانه و در فضاهاي مجازي اعالم

ميکنند که اگر ما بوديم اينگونه نميشد و مهار سريع
تر رخ مــيداد ،در حالي که اين افراد در مرحله عمل
و ارائه پيشــنهاد به تيم مهار ،هيچ پيشنهاد کاربردي
مطرح نکرده اند.

آتش چاه  147ميدان رگ ســفيد بايد زودتر مهار
ميشد

اين در حالي اســت که نايب رييس کميسيون انرژي
مجلــس در گفتگو با «عصرايرانيــان» ،درباره وعده
وزير نفت درباره خاموش کردن چاه  147رگ ســفيد
گفت :وعده وزير نفت در خصوص اينکه  45روزه چاه
 147ميدان رگ سفيد را خاموش کند يک پيشبيني
براســاس زمان خاموش کردن چاههاي دچار حريق
شــده قبلي بوده اســت که البتــه پيشبيني دقيقي
نميشــد براي زمان خاموش کردن چاه اعالم کرد
و بهتر بود وزير نفت يک بازه زماني براي مهار آتش
اعالم ميکــرد ولي خب حاال پس از  60روز ،حریق
ي افزود :البته تيم اطفاي
اين چاه خاموش شد .خادم 
حريق فعاليت و تالش بــراي مهار آتش و خاموش
کردن اين چاه را انجام دادند ولي اگر تيم وزارت نفت
منسجم تر و بهتر عمل ميکرد بايد آتش زودتر مهار
ميشــد که متاســفانه اين اتفاق نيفتاد و هزينههاي
زيادي متوجه کشور شد .خادميدرخصوص پيگيري
پرونده آتش سوزي چاه  147ميدان نفتي رگ سفيد
در مجلــس هم گفت :کميســيون انرژي مجلس در
حال انجام بررسيهاي خود در اين مورد است ولي به

تيم وزارت نفت فرصت داده تا بدون تنش و استرس
فعاليت خود را انجام دهد تا وقتي که آتش مهار شــد
گزارش نهايي ايــن واقعه را به صحن علني مجلس
بدهيم.نايب رييس کميســيون انرژي مجلس درباره
ادعاي استفاده نکردن از افراد حرفهاي در تيم اطفاي
حريــق اين چاه توضيح داد :تيميکه وزير نفت براي
اطفاي حريق به کار گرفت اکثرشــان همان کساني
بودند که در گذشته در مهار چاههاي دچار حريق شده
به فعاليت پرداختند ولي عــدهاي هم بودهاند که در
گذشــته فعاليت داشتند و حاال بازنشسته شدهاند و يا
هم اکنون در ســازمانهاي مورد نظر فعاليت ندارند
کــه وزير نفت با توجه بــه معذوريتهاي خويش از
آنها اســتفاده نکرده اســت ولي خب قبال مديريت
منســجم تر بود و تيم گذشــته بهتر عمل کرد .وي
درباره مقايسه اطفاي چاههاي نفتي کويت با چاه 147
ميدان نفتي رگ ســفيد اظهار داشت :هرچاه شرايط
خــاص خود را دارد و نميتوان از يک نســخه واحد
براي خاموش کردن چند چاه با ويژگيهاي متفاوت
اســتفاده کرد .در آتش ســوزي چاههاي نفت کويت
فشــار برخي چاهها کم بود که خاموش کردنشان به
راحتي صورت گرفت ولي فشار برخي چاهها هم زياد
بود که براي خاموش کردن آنها از تيمهاي بين المللي
از کشورهاي کانادا ،آمريکا ،نروژ و ...استفاده شد که
البته تيميهم از کشور ما براي خاموش کردن چاهها
در منطقه حضور پيدا کرده بود که خاموش کردن اين
چاهها هم به سختي صورت گرفت بنابراين نميتوان
خاموشي چاههاي کويت را کاري ساده در نظر گرفت
و خاموش کردن چاه  147رگ سفيد را کاري سخت
دانست.
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اخبار
تورم دو رقميشد

براساس محاسبه بانک مرکزي ،نرخ تورم
در دوازده ماه منتهي به آذرماه  ۱۳۹۶نسبت
به دوازده ماه منتهي به آذرماه  ۱۳۹۵معادل
۱۰درصد است.
به گزارش روابــط عموميبانک مرکزي،
خالصه نتايج بهدست آمده از شاخص بهاي
کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري
ايران براساس ســال پايه  1395=100به
شرح ذيل است:شــاخص بهاي کاالها و
خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در
آذرماه  1396به عدد 111.9رسيد که نسبت
به ماه قبــل  1.9درصد افزايش يافت .نرخ
تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1396
نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1395
معادل  10درصد است.شــاخص مذکور در
آذرماه  1396نسبت به ماه مشابه سال قبل
معادل  10درصد افزايش داشته است .اين
رقم نســبت به ماه قبل  0.2درصد رشد و
تورم نقطه به نقطه  1.3درصد کاهش يافته
است.
گراني «بنزين» در کميسيون انرژي
رد شد

عضو کميسيون انرژي مجلس از مخالفت
اعضاي کميســيون متبوعــش با افزايش
قيمــت حاملهــاي انــرژي در اليحــه
بودجه  ۹۷خبر داد.غالمرضا شــرفي عضو
کميسيون انرژي مجلس شوراي اسالميدر
تشريح جلسه کميسيون متبوعش ،اظهار
داشت :در اين جلسه تبصرهها و پيشنهادات
نمايندگان که در حوزه تخصصي کميسيون
انرژي مجلس بود ،بررسي شد .وي با بيان
اينکه در اين جلســه بنــد(ج) که مربوط
به افزايش قيمت حاملهــاي انرژي بود،
بررسي شد ،گفت :اعضاي کميسيون انرژي
با افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بودجه
سال  97مخالفت کردند که اين تبصره نيز
به کميسيون تلفيق ارجاع شد.
 ۷۵۰۰ميليارد تومان درآمد پنهان در
بودجه امسال

عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس
گفت :از محل مابه التفاوت نرخ محاسباتي
ارز در بودجه امسال و نرخ مبادلهاي7500 ،
ميليــارد تومان درآمد پنهــان عايد دولت
ميشود.
ي در مورد
بــه گزارش فارس،هــادي قوام 
رديــف متفرقه درآمدي  10هــزار ميليارد
توماني از محل مابه التفاوت نرخ ارز ناشي
از فروش نفت و گاز در اليحه بودجه سال
 97اظهار داشت :اين رديف متفرقه درآمدي
فعال در کميسيون برنامه و بودجه مجلس
حذف شــد ،يعني دولت نميتواند ،چنين
درآمدي در بودجه سال آينده داشته باشد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با
ابراز تاســف از اينکه در سال  96و قبل آن
نيز از اين درآمد استفاده شده است ،گفت:
با وجود آنکه رديف درآمدي نداشته دولت
درآمد مابه التفاوت نرخ محاسباتي دالر را
خرج کرده اســت .براي اينکه نتواند سال
آينده از اين محل استفاده کند ،مصوبهاي
در کميسيون داشتيم.
قواميبا بيان اينکه دولت سالي  6تا  7هزار
ميليارد تومان از اين محل درآمد کســب
ميکرده اســت ،بيان داشت :در بودجه 96
نرخ محاسباتي  3300تومان بود ،اما عمال
دالر نفت را  3600تومان ميفروشد ،اگر 30
ميليارد دالر نفت فروخته باشد ،تفاوت اين
دو نرخ  300تومــان بوده که درآمد 7500
ميليارد تومان حاصل ميشود که اگر درآمد
ماليات محقق نشود ،جايگزين آن ميکند.
وي افزود :اين درآمد پنهان در بودجه بوده
که جزء درآمد واگذاري دارايي ســرمايهاي
هم محاسبه نميشد.
انتقاد رئيس خانه صنعت از دولت

رييس خانه صنعت و معدن ايران در اعتراض
به تنظيم اليحه اصالح قانون ورشکستگي
در نامهاي به رئيس جمهور گفت :در تنظيم
اليحه مذکور هيچ مشورتي با توليدکنندگان
نشــده و محتواي آن به ســفارش برخي
بانکها که عامل اصلي و ورشکســتگي
واحدهاي توليدي هستند تهيه شده است.به
گزارش تسنيم ،ارسال اين اليحه که توسط
بانک مرکزي تدوين و پيشنهاد شده است،
مــورد اعتراض فعــاالن بخش خصوصي
قرار گرفت و سيد عبدالوهاب سهل آبادي
رييس خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران
با ارسال نامهاي خطاب به حسن روحاني از
عدم مشورت با بخش خصوصي و يک سو
نگري اين اليحه ابراز نگراني کرد .در اين
نامه آمده اســت« :ظاهراً در تنظيم اليحه
مذکور هيچ مشورت و نظرخواهي از بخش
خصوصي به ويژه حوزه توليد و صنعت نشده
و به نظر ميرســد محتواي آن به سفارش
برخي بانکها که خود عامل اصلي توقف
و ورشکستگي بسياري از واحدهاي توليدي
بوده و هستند تهيه شده و با واسطه بانک
مرکزي به هيات محترم وزيران ارسال شده
است.

