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  اعالم تعرفه های جدید 

5 اینترنت ثابت 

 اعتماد به بازار سرمایه، خط قرمز

3  سازمان بورس و اوراق بهادار 

هشدار ۱5 هزار دانشمند جهان 

۱2 درباره تخریب زمین  

 کنترل۱00 درصد

 کاالهای وارداتی از گمرک  ۱۱

 مقاوم سازی؛
 تنها راه مقابله 

با زلزله

اکنون با توجه به رشد فناوری های نوین، متاسفانه 
دانش بشری  نتوانسته است زلزله را بطورقطعی و کامل 
پیش بینی نماید و زلزله همچنان از وقایع بسیار تلخ غیر 
قابل پیش بینی قلمداد می شود که هزاران انسان بیگناه 
را به کام مرگ می کش��اند.در این ارتباط برای  مقابله 
 با آن در کش��ور زلزله خیزی مث��ل ایران ، باید تدابیر

 جدی تری از س��وی س��ازمان ها و اداراتی که نقش 
اصلی و کلیدی در مباحثی از جمله پیشگیری، مقابله و 
مدیریت و... را بعهده دارند،اندیشیده شود. دراین زمینه 
مسلما از تجربیات کشورهای گوناگون در برخورد با این 
 پدیده طبیعی می تواند، بسیار راهگشا بوده و آسیب ها

 و تلف��ات  ناش��ی از آن را تا ح��د قابل مالحظه ای 
کاهش داد.

زمین لرزه یا زلزله، لرزش و جنبش زمین است 
که به علت آزاد ش��دن انرژی ناشی از گسیختگی 
سریع در گسل های پوس��ته زمین در مدتی کوتاه 
روی می دهد. مقدار بزرگی یک زلزله متناس��ب با 
انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله های کوچکتر از 
بزرگی 3ریشتر، اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ۶ 
خسارت های جدی را به بار می آورند. معموال پیش 
از وقوع زمین لرزه اصلی زلزله های نسبتا خفیف تری 
در منطقه روی می دهد که به پیش لرزه معروفند. به 
لرزش های بعدی زمین لرزه نیز پس  لرزه گویند که 
با شدت کمتر و با فاصله زمانی گوناگون میان چند 
دقیقه تا چند ماه رخ می دهند. زمین لرزه ها توسط 

دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می شوند.
طب��ق آم��ار و ارقام موج��ود، ای��ران در بین 
ده کش��ور زلزله خیز جهان ق��رار دارد و همین امر 
ضرورت توجه هر چه بیش��تر مس��وولین و آحاد 
جامع��ه را در پیش��گیری و در گام بعدی آمادگی 
 الزم در برابر خطرات احتمالی و شرایط بحرانی را

 می طلبد. هر چند تا کنون اقداماتی درباره مقابله با 
این بالی طبیعی در کشور صورت گرفته، اما هرگز 
کافی نبوده و باعث مصونیت کشور و کاهش آمار 
 تلفات ناش��ی از زلزله نشده است. زلزله؛ پدیده ای

 اس��ت که تنها در طی چند ثانیه م��ی تواند اثرات 
مخرب و جبران ناپذیری را در س��ازه و تاسیسات 

مهم و شریان های حیاتی کشور داشته باشد.
بررسی زمین لرزه های شدید به وقوع پیوسته 
در ایران در سال های گذشته،  همچون زلزله رودبار 
و منجیل در س��ال 13۶9 و تراژدی ویرانگر بم در 
س��ال 1382 و متاسفانه زلزله چند روز گذشته در 
غرب کشور می تواند فرصت مطالعاتی و تجارب 
گران قیمتی در اختیار متخصصین این امر قرار دهد. 
تحقیق و بررسی در کشورهای زلزله خیز جهان 
همچون مکزیک، ژاپن، چین و آمریکا و... تدابیرشان 
در مقاوم س��ازی س��اختمان ها و زیرساخت های 
شهری در کاهش تلفات و خسارات، امری ضروری 
بنظر می رس��د. مجهز شدن به سیستم هشدار دهنده 
 مع��روف به SASMEX ، ایمن س��ازی اس��کلت

 س��ازه ه��ا از فناوری های جدی��د بلبورینگ دار و 
مدلس��ازی ه��ای کامپیوتری در عملکرد س��ازه در 
شرایط وقوع زلزله تنها بخشی از پروژه های مطالعاتی 

در این تکانه مخرب زمین  محسوب می شود. 
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  ضرورت 
 توجه به غذای روح
 در فضای مجازی

  مسعود دریس
در این یادداش��ت س��عی شده اس��ت به ابعاد 
گوناگون نگریستن به طعام بر مبنای آیه 24 سوره 

عبس »فلینظر االنسان الی طعامه« پرداخته شود.
این آیه و محتوای آن می تواند راهبردی بسیار 
مهم و تاثیرگذار در تامین س��المت روح و جسم و 
متضمن سالمت و امنیت فرد و جامعه باشد. لذا بنا 
داریم نگاهی متفاوت و کاربردی به تاویل و تفسیر 

آن داشته باشیم.
از ام��ام باقر و امام صادق علیهما الس��الم در 
خصوص معنای طعام در این آیه پرس��یده شد و آن 
ذوات مقدسه پاسخ دادند که منظور از طعام، علمی 
است که از دیگران فرا می گیرد. انسان باید بنگرد که 
علم خ��ود را از که فرا می گیرد. »فلینظر الی علمه 

ممن یاخذه«
در جای دیگر از امام علی )ع( نقل شده است؛ 
چرا مردم موقع غذا خوردن در ش��ب، چراغ روشن 
می کنند تا با چشم خود ببینند چه طعامی می خورند 
ولی در تغذیه معنوی خود همت ندارند که چراغ عقل 
را با شعله علم روشن کنند تا از غذای آلوده مصون 
بمانن��د و دچار عوارض نادان��ی و گناه در عقاید و 
اعمال خود نشوند . همانطور که مشخص گردید، این 
آیه اشاره که به هر دو بعد طعام جسم وروح دارد و 
بدیهی است که مراد، نگاه کردن به غذا نیست، بلکه 
مراد، دقت و اندیشه کردن در ساختمان مواد غذایی، 
اجزا حیاتبخش آن و تاثیرات شگرفی است که در 
وجود انس��ان دارد و درنهایت اندیشه در خالق آن 
هاست که در این بین باید به حکمت بالغه و قدرت 
قاهره خداوند پی برد.از بعد اخالقی و تربیتی نیز پیام 
این آیه آن اس��ت که در غذای جس��م و روح خود 
بنگرید که از حرام نباشد و با نگاه به آن از محرومان 
و مستمندان غافل نش��وید. از سوی دیگر به طعام 
بنگرید و اندیش��ه کنید که ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک باهم کارکرده اند تا این طعام در اختیار شما 
قرار گیرد، پس سزاوار نیست که شکر منعم و سپاس 
آن را بج��ای نیاوری��د و پس از آن به خدمت خلق 
نکوشید. از سوی دیگر، همانطور که آب باران باعث 
این همه برکات می گردد و این برکات برای مصرف 
جسم ما تدارک دیده شده است، همانطور هم باران 
وحی به سرزمین قلب پیامبر صلی ا... علیه و آله نازل 
 می گردید و از آنجا در سینه معصومین ذخیره می شد

 تا همچون چشمه های جوشانی در صفحه قلوب 
مومنی��ن جاری گردد و ان��واع میوه های لذتبخش 
همچون ایمان و تق��وا و فضائل اخالقی را در روح 
انسان پرورش دهد که این هم تاویل و تفسیر دیگری 
از این آیه ش��ریفه و پر مضمون است.لذا باید گفت: 
همانگونه که انسان جسم و روح دارد، همانطور هم 
طعام نیز جس��مانی و روحانی اس��ت. سپس دقت 
در غذای جس��م و پس در غ��ذای روح، هم از نظر 
محتوا و س��اختمان و هم از نظر راه های اکتس��اب 
 »ممن یاخذه« می تواند آدمی را در مسیر معرفت ا...

 و تهذیب نفس و خودس��ازی پیش برد. در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی هم امروزه بایستی به 
محتوای آن و هم قالب آن و هم به تولید کنندگان آن 
با دقت و مراقبت کامل نگریست. به راستی امروزه 
خوراک فک��ری و غذای روحی و روانی خود را از 
چه کسانی می گیریم؟ چقدر نسبت به نوع طعام خود 
در این فضا مراقبت داریم و نسبت به آن حساسیم؟  
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سرمقاله

یادداشت 

 راهکارهای حذف حاشیه
 از بازار فروش

هجوم دالالن به بازار 
خودروهای جدید

صفحه 9

قائم مقام وزیر نیرو مطرح کرد

توقف فروش برق دولتی 
 به مصرف کنندگان

 باالی ۵ مگاوات

روند معکوس 
تولید خودروهای چینی 

در ایران!

  پشت پرده
  صادرات 

صنایع باالدستی 

صفحه 4

  رئیس جمهور در جمع

 مردم سرپل ذهاب :

  کمک بالعوض
  و  وام بلند مدت 

به زلزله زدگان 
پرداخت می شود

 تحرکات سوداگرایانه در بازار ارز

  دالر در پستوی برخی صرافی ها
صفحه 2

   رئی��س جمه��ور گفت: ۱۱ هزار خانه روس��تایی و حدود 4۵۰۰ 
خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به ساخت ۳۰ هزار مسکن 

جدید داریم. 
 به گزارش  تفاهم، حسن روحانی پیش از ظهر  دیروز در جمع مردم 
س��رپل ذهاب با قدردانی از مردم اس��تان کرمانشاه و سراسر ایران که در 
این حادثه همچون همیشه در کنار هم بوده و به یاری یکدیگر پرداختند، 
اظهارداشت: باید همچنین از تالش های نیروهای امدادرسان و نیروهای 
مسلح برای کمک و امداد رسانی به زلزله زدگان قدردانی کرد. دولت همه 

امکانات خود را برای کاهش سریع مشکالت مردم بسیج کرده است.
 روحانی با اشاره به نیاز مردم به چادر و امکانات زندگی موقت در 
مناطق زلزله زده، گفت: س��تاد بحران در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم 

برای بازسازی و جبران خسارت های وارد شده به مردم اختصاص داده 
خواهد شد.

 رئیس جمهور تصریح کرد: بنیاد مس��کن انقالب اسالمی تمام توان 
 خود را برای بازسازی منازل مردم به کار خواهد گرفت و همه دستگاه های

 مسوول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد.
 روحانی با اشاره به اینکه حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان 
آزمایش الهی برای بندگان در مس��یر یاری و کمک به همنوعان اس��ت، 
اف��زود: دول��ت تالش می کند در این آزمایش موفق باش��د، کما اینکه از 
س��اعت های اولیه وقوع این حادثه تالش ما بر حل مشکل مردم بوده و 
همه دستگاه ها و مسوولین در این راستا بسیج شده اند.رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه بطور مستمر روند امداد رسانی و جبران خسارات مردم این 

منطقه را پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: بیمارستان های تهران، کرمانشاه 
و اس��تان های معین برای ارائه خدم��ات درمانی فوری به مصدومان این 
حادثه بس��یج هس��تند.روحانی با اش��اره به اینکه در ای��ن حادثه برخی 
ساختمان هایی که بصورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث 
آنه��ا زمان کم��ی می گذرد، تخریب و دچار حادثه ش��ده اند، گفت: باید 
اشکاالت و کاستی های موجود در ساخت این بناها بررسی شود و دولت 
مطمئنا این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی 
خواهد کرد.رئیس جمهور تاکید کرد: دولت مردم را تنها نمی گذارد و ما به 
عن��وان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود.روحانی گفت: 11 هزار خانه 
روستایی و حدود 4۵۰۰ خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به 

ساخت 3۰ هزار مسکن جدید داریم.

 سیده مینا دیوبند 
Mina.divband@yahoo.com

 رئیس کمیس��یون صنعت اتاق تهران، آزادس��ازی اقتصادی 
و ح��ذف ران��ت را به عنوان راهکار جلوگیری از خام فروش��ی 
مواد اولیه دانس��ت و گفت: برخی صنایع باالدست به دلیل وجود 
امتیازات، به س��مت صادرات تمای��ل دارند. مهدی پورقاضی در 
گفتگو بامهر با بیان اینکه یک راه حل مناسب برای جلوگیری از 
خام فروشی مواد اولیه و صادرات آن، عرضه در بورس کاال طبق 
م��اده 3۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اس��ت، گفت: اصل 
قضیه این اس��ت که عرضه مواد خام به گونه ای باشد که صنایع 
 پایین دس��تی بتوانند با قیمت رقابت��ی حاکم بین عرضه کنندگان

 مواد اولیه خود را متناس��ب با قیمت های جهانی تامین و اقدام 
به تولید کنند.

 وی، آزادس��ازی اقتصادی و حذف رانت را به عنوان دیگر 
راهکارهای جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه جهت تامین مواد 
اولیه مصرفی صنایع پایین دستی برشمرد و تاکید کرد: اگر اقتصاد 
به سمت آزادس��ازی حرکت کرده و قیمت ها به صورت رقابتی 
تعیین ش��ود، صنایع پایین دستی حوزه فلزی یا معدنی می توانند 
راحت تر و با قیمت های مناسب تر مواد اولیه مورد نیاز خود را 
تامین کنند و فعاالن صنایع باالدستی نیز می توانند ارزیابی کنند 
که آیا عرضه داخلی به صرفه تر اس��ت ی��ا صادرات مواد خام.

ضم��ن اینکه اجرای این ماده قانونی م��ی تواند ارزش افزوده به 
مراتب باالتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و عالوه 
بر افزایش شفافیت، به حذف واسطه ها و دالالن نیز منتهی گردد.

پورقاضی، وجود برخی امتیازات در صنایع باالدس��تی را عامل 

عدم رعایت این ماده قانونی برای عرضه در بورس کاال دانس��ت 
و گف��ت: در حال حاضر برخی صنایع باالدس��ت به دلیل وجود 
این امتیازات و انگیزه های غیراقتصادی به سمت صادرات تمایل 
دارند. این ش��رایط مل��زم می کند تا نظارت بیش��تری روی آنها 
اعمال ش��ود تا رانت های موجود از بین رفته و بازارها به ثبات 
برسد.این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 
حرکت به س��مت آزادسازی اقتصاد را برنامه ای بلندمدت جهت 
جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه صنایع یاد کرد و افزود: اگر 
این هدف محقق گردد، صنایع باالدست در می یابند که صادرات 
به نفع آنهاس��ت و یا تامین نیاز ب��ازار داخلی. به اعتقاد بنده، در 
مسیر رسیدن به اقتصاد باز، عرضه در بورس کاال می تواند همراه 
با اتخاذ سیاس��ت هایی همچون لغو معافیت های صادراتی مواد 
خ��ام و در نظر گرفتن عوارض ناچیز برای صادرات به تس��ریع 

این امر کمک کند.
 پورقاض��ی با تاکید بر اینکه صنایع باالدس��تی در صادرات 
مواد خ��ام در صنایع مختلف از رانت زی��ادی برخوردار بوده و 
انگیزه بخش خصوصی را ندارند، اظهار کرد: این سیاس��ت های 
صنایع باالدست است که مانع عرضه مواد خام اولیه صنایع پایین 
دس��ت آنها در بازار می شوند؛ از این رو، بایستی آنها را ملزم به 

عرضه در بورس کاال و در فضای رقابتی کرد.
 بر اساس این گزارش، طبق ماده 3۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری موادخام 
و تبدی��ل کاالهای ب��ا ارزش افزوده پایین داخل��ی ووارداتی به 

کاالهای با ارزش افزوده باال از انواع مش��وق های الزم استفاده 
کن��د. وضع ه��ر گونه عوارض ب��ر صادرات کااله��ا و خدمات 
غیریاران��ه ای و مواد خام و کاالهای باارزش افزوده پایین مازاد 
بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در 
داخل با لحاظ حفظ درصدی از س��هم بازار جهانی به تشخیص 

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

 پشت پرده صادرات صنایع باال دستی 

دولتی کردن؛ مانع تحقق اقتصاد مقاومتی

 گالیه رئیس اتاق اصناف
 از سرکشی به حساب بانکی 
واحدهای صنفی

 معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان اوقاف خبرداد

 اعطای جایزه ملی وقف 
به 54 نخبه کشور

صفحه ۱۱ صفحه ۱2

با دستور وزیر اقتصاد صورت گرفت؛
 پرداخت ۷۱ میلیارد تومان

 برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر
 در پی وقوع زلزله، وزیر اقتصاد دس��تور پرداخت مبلغ ۷1 میلیارد و 1۰میلیون تومان در س��رفصل های مختلف تخصیص داده 
شده، برای کمک به آسیب دیدگان ایالم و کرمانشاه را صادر کرد. به گزارش تفاهم به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پی 
وقوع زلزله در استان های ایالم و کرمانشاه، وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیارد و ده میلیون تومان 

در سرفصل های مختلف تخصیص داده شده برای کمک به آسیب دیدگان این دو استان را صادر کرد.
بر اس��اس این دس��تور، مبلغ ده میلیارد تومان از محل تنخواه ماده 12 وزارت کشور، 14 میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان از محل 
تملک اس��تان کرمانش��اه، 1۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تملک استان ایالم، 1۵ میلیارد تومان اورژانس کشور و تهران، 2 میلیارد 
و 9۵4 میلیون و 8۰۰ هزار تومان پزش��کی قانونی، ۵ میلیارد تومان به وزارت کش��ور و 12 میلیارد و 94۶ میلیون  تومان از محل 
جمعیت هالل احمر پرداخت شد.کرباسیان همچنین روز دوشنبه در پیام تسلیت خود به مردم استان های ایالم و کرمانشاه، با اشاره به 
دستور رییس جمهور و معاون اول وی، در نامه های جداگانه ای خطاب به معاون امور بانکی و بیمه، رییس کل سازمان امور مالیاتی 

و خزانه داری کل کشور، دستورات ویژه ای به منظور رسیدگی فوری و مساعدت به زلزله زدگان صادر کرد.

شرح در همین صفحه 
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