
ب�ا ورود همه جانب�ه تركيه ب�ه مناب�ع گازي 
مديترانه، اختالفات شديدي ميان اين كشور 
و س�اير كش�ورها به ويژه رژيم صهيونيستي 
به وجود آمده است؛ موضوعي كه نشان مي دهد 
انرژي چه تأثيري در معادالت اين منطقه دارد. 
ائتالف غيرمنتظره رهب��ران تركيه و ليبي را بايد 
زلزله اي ژئوپلتيك دانست كه توازن قدرت را در 
شرق مديترانه و سراسر خاورميانه دگرگون خواهد 
كرد. آنكارا بدون توجه به انتقادات جامعه جهاني، 
نيروهاي ارتش خود را روانه سرزمين بحران زده 
ليبي كرده كه از يك دهه جنگ فرسايشي داخلي 

رنج مي برد. 
كشورهاي اروپايي و واشنگتن در حال تبادل نظر 
جهت تعيين روش هاي مقابله با اين لشكركشي 
نظامي و تعيين مرزهاي دريايي در آب هاي شرق 
مديترانه به وي��ژه ميان تركيه و ليبي هس��تند. 
اردوغان معتقد است توافق اخير آنكارا و طرابلس 
مي تواند ژئوپلتيك جهاني انرژي را تغيير دهد. وي 
به دنبال استقالل انرژي كشورش است و حضور 
در ميادين نفت و گاز ليب��ي مي تواند برگ برنده 

تركيه در بازار انرژي به شمار  آيد. 
اما رقباي منطقه اي تركيه به شدت مخالف اقدامات 
يكجانبه گرايانه آنكارا هستند. آنها اين توافق را يك 
دست اندازي آشكار بين المللي مي دانند كه راه را 
براي صدور گاز ساير كش��ورهاي شرق مديترانه 
به قاره اروپا به بن بس��ت خواهد كشاند. در سايه 
توافق كنوني، ساير كشورهاي شرق مديترانه بايد 

ناگزير خط لوله هاي گاز طبيعي صادراتي خود را 
از آب هاي تركيه عبور دهند. 

به هر ترتيب، توافق اخي��ر تركيه و ليبي، ممكن 
اس��ت به تنش هاي بيش��تر و گس��ترش دامنه 
جنگ به كش��ورهايي نظير مصر، رژيم اسرائيل، 
امارات متحده عربي، عربس��تان، اروپا، روسيه و 
اياالت متحده منجر ش��ود. همه طرف هاي ديگر 
كانال هاي ديپلماتيك را رها كرده و براي جنگ 
آماده مي شوند. در روز ۲۷ نوامبر، تركيه و ليبي 
تفاهمنامه اي امضا كردند كه براساس آن، آنكارا 
متعهد به كمك نظامي به دولت وحدت ملي ليبي 

خواهد بود. 
در اين تفاهمنامه، مرزهاي دريايي ميان دو كشور 
تركيه و ليبي به گونه اي تعيين شده كه صادرات 
گاز طبيعي از ش��رق مديترانه به اروپا را با چالش 

روبه رو خواهد كرد. 
  نگراني صهيونيست ها

اسرائيلي ها نگراني زيادي در مورد اين تفاهمنامه 
دارند؛ چراكه برنامه آنها براي س��اخت يك خط 
لوله هزار و 900 كيلومتري مديترانه شرقي آنها 
و انتقال گاز ميدان فراساحلي لوياتان به اتحاديه 

اروپا با بن بست روبه رو شده است. 
در مقال��ه پايگاه واينت نيوز ب��ا عنوان »رزمايش 
تركيه مي تواند دستيابي اسرائيل به آب هاي آزاد 
را متوقف كند« نگراني هاي رهبران تل آويو تشريح 
شده است. در اين مقاله مي خوانيم: در دو جنگ 
پيشين اسرائيل )جنگ ۱9۵۶ شبه جزيره سينا 

و جنگ ش��ش روزه ۱9۶۷( ما توانستيم حقوق 
دريانوردي خود را توس��عه و تثبي��ت نماييم، اما 
شرايط اسرائيل در آب هاي مديترانه در حال تغيير 
است. ما با واقعيت هاي جديدي روبه رو هستيم، لذا 
بايد اقدامات تركيه را به عنوان تهديدي راهبردي 
بشناس��يم و پيامدهاي اين فعاليت ها را به دقت 

زير نظر بگيريم. 
با ايجاد يك منطقه اقتصادي اختصاصي، بخش 
زيادي از منابع انرژي شرق مديترانه ميان ليبي 
و تركيه تقسيم ش��ده؛ اقدامي كه با محكوميت 
بين المللي و كشورهاي منطقه نظير يونان، مصر 
و قبرس روبه رو شده است. اين كشورها به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم خود را متضرر مي دانند. 

  بازي مرزي تركيه
آنكارا مناطقي را به مرزهاي خود منضم كرده كه 
حل و فصل مسائل حقوقي مربوط به آن به سال ها 
زمان نياز دارد. در واق��ع، تركيه مرزهاي دريايي 

خود را با عرض كل مديترانه تعيين كرده است. 
نشريه فارين پاليس��ي در گزارش خود اعالم كرده 
كه با اقدامات تركيه، سرنوشت مديترانه به نفع آنها 
دگرگون شده است. همچنين جنگ داخلي ليبي 
پيچيده تر شده و توسعه منابع انرژي عظيم شرق 
مديترانه با يك چالش بزرگ روبه رو گرديده است. 
در ماه جاري، ترك ها نيروها و تجهيزات نظامي 
زيادي را روانه طرابل��س كرده اند. اين اقدام براي 
سركوب نيروهاي شورشي مورد حمايت مسكو 
انجام شده است. در مقابل، دسترسي دولت هاي 

قبرس و يونان ب��ه ميادين مديترانه با بن بس��ت 
روبه رو شده است. 

اگرچه حضور نظام��ي ارتش تركيه به توس��عه 
دامنه جنگ داخلي ليبي منجر خواهد شد، اما در 
گستره اي وسيع تر، شاهد افزايش دامنه اختالفات 
و شكل گيري جبهه هاي جديد رويارويي در ميان 
كش��ورهاي منطقه راهبردي مديترانه خواهيم 

بود. 
  جنگ تركي - عربي

در يك س��وي اين رويارويي، محور تركيه- ليبي 
قرار دارد و در محور مقابل، يونان، امارات متحده 
عربي، عربستان س��عودي، مصر، رژيم اسرائيل، 
فرانس��ه، آلم��ان، انگلس��تان و احتم��االً اياالت 
متحده به چشم مي خورد. دولت ترامپ تاكنون 
موضع گيري مش��خصي در برابر تنش هاي اخير 

اعالم نكرده است. 
نبرد كنوني ميان دول��ت وحدت ملي و نيروهاي 
ارتش ملي ليبي به فرماندهي ژنرال حفتر را بايد 
بخشي از يك جنگ بزرگ تر براي تصاحب منابع 

انرژي سرشار درياي مديترانه دانست. 
در واقع، با كشف ذخاير عظيم گاز طبيعي در سال 
۲009 ميالدي و سال هاي پس از آن، ژئوپلتيك 
منطقه مديترانه دستخوش تحوالت گسترده اي 
قرار گرفته است. ما شاهد شكل گيري ائتالف هاي 
غيرمنتظره اي ميان اسرائيل، يونان، قبرس و مصر 
هستيم تا شانس بيش��تري براي خودكفايي در 

تأمين انرژي مورد نياز خود بيابند. 
ميدان هاي گازي ظهر مصر، آفزوديت قبرس و تامار 
و لوياتان اس��رائيل مهم ترين منابع كشف شده در 
اين منطقه هس��تند. تخمين زده مي شود بيش از 
۱۲0 تريليون فوت مكعب گاز در آب هاي مديترانه 
وجود دارد. اين عدد بيش از ذخاير گاز عراق به عنوان 

دوازدهمين دارنده منابع گاز طبيعي دنيا است. 
با راهبرد كنوني آنكارا ممكن اس��ت كشورهاي 
دنيا به حمايت بيشتر از ژنرال حفتر روي آورند. 
گفته مي شود وي مأمور س��يا بوده و براي تأمين 
منافع واشنگتن در سال ۲0۱۴ ميالدي روانه اين 
كشور آشوب زده شده است. نيروهاي ژنرال حفتر 
بيش از ۷0 درصد خاك ليبي را در اختيار دارند. 
در مقابل، ۶0 درصد جمعيت ليبي در مناطق زير 
سلطه نخس��ت وزير، فاير السراج، ساكن هستند. 
گفته مي ش��ود نيم��ي از نيروهاي ژن��رال حفتر 
روسي تبار يا سوداني هستند و حقوق آنها توسط 

دولت هاي منطقه خليج فارس تأمين مي گردد. 
  ماجراجويی تركيه

تركيه با اين اقدامات تهاجمي و ماجراجويانه، در 
معرض رويارويي احتمالي ب��ا ناتو و ارتش امريكا 
قرار گرفته اس��ت. در اين ش��رايط ممكن است 
اردوغان به سوي روس ها سوق داده شود، اما تيم 
ترامپ بايد بداند كه اقدامات غيرمسئوالنه آنها نيز 
ممكن است كل منطقه را به آشوب بكشاند. گويي 
مديترانه نيز همانند خاورميانه با نفرين منابع نفت 

و گاز بايد دست و پنجه نرم كند. 
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جنگ گازي در مديترانه
تركيه در مقابل اسرائيل، عربستان و امارات به فكر تصاحب منابع گازي است 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

امحاي 400 تن كاالي قاچاق و تاريخ گذشته
معاون س�ازمان اموال تمليكي با اش�اره به امح�اي 400 تن كاالي 
قاچاق و مص�رف گذش�ته گفت: بخش�ي از كاالهاي س�رمايه اي 
قاچ�اق مهندس�ي معك�وس مي ش�ود و منه�دم نخواهد ش�د. 
به گزارش فارس، روز گذش��ته بيش از ۴00 تن كاالي قاچاق و تاريخ 
انقضاء گذشته در س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان 
تهران امحا شد. معاون س��ازمان اموال تمليكي در حاشيه اين برنامه 
با بيان اينكه س��ازمان جمع آوري و فروش ام��وال تمليكي برابر قانون 
مي تواند ۱0 درصد عوايد حاصل از فروش كاالهاي ضبط شده را صرف 
امرار معاش خود كند، اظهار داشت: براي صيانت از سالمت جامعه اقدام 
به انهدام كاالهاي تاريخ انقضا گذش��ته و اقالمي كه به سالمت جامعه 
آسيب مي زنند، مي كنيم. هر استاني نس��بت به انجام عمليات انهدام 
در طول سال اقدام مي كند كه معموالً كاالهاي تاريخ مصرف گذشته 
يا كاالهايي كه مجوز سازمان استاندارد و سازمان بهداشت را ندارند و 

غيرقابل مصرف هستند، منهدم مي شوند. 
  تعرفه باالی واردات، قاچاق را پديد می آورد

حس��ين ميرمعيني با بيان اينكه ب��ا توجه به تعرفه ه��اي واردات كاال 
بسياري از سودجويان نسبت به واردات كاالي قاچاق اقدام مي كنند، 
تصريح كرد: بحث انهدام كاالي قاچاق در تمام كشورها به اجرا مي رسد، 

اما در ايران اين اقدام با وسعت بيشتري اجرايي مي شود. 
وي با اشاره به انهدام كاال در س��ال گذشته اظهار داشت: بالغ بر ۶ هزار 
و ۱00 تن كاال به ارزش 90 ميليارد تومان منهدم ش��د كه اين رقم در 
۱0 ماهه اول امس��ال حدود ۱3هزار تن و به ارزش 80 ميليارد تومان 
بوده است. 90 انبار در كل كش��ور در اختيار داريم كه ماهانه عمليات 
معدوم سازي كاالهاي س��المت محور و قاچاق در استان هاي مختلف 
انجام مي شود.  اين مقام مس��ئول با تأكيد براينكه هيچ برنامه اي براي 
انهدام كاالهاي سرمايه اي نداريم و نخواهيم داشت، گفت: تمام كاالهاي 
وارداتي كه به توليد داخل ضربه مي زنند به ش��رط صادرات به فروش 
مي رسند و بخش ديگر از اين كاالها كه امكان استفاده از آن در مهندسي 

معكوس وجود دارد، مورد استفاده داخل قرار مي گيرد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در حالي كه پرونده برخي از اين كاالها 
كه امروز معدوم مي شوند متعلق به چهار سال گذشته بوده و چرا تاكنون 
منهدم نشده است، گفت: براي انهدام بايد حكم قضايي داشته باشيم 
و سه سال طول كشيده تا حكم قضايي به نفع دولت براي امحاي اين 

كاالها صادر شود. 
  انهدام كاالهاي قاچاق بيوتروريستي پس از 3 سال

همچنين مدير جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان تهران گفت: 
برخي كاالهاي قاچاق جنبه بيوتروريستي داشته كه پرونده آنها مربوط 
به سال 9۵ است و تا زماني كه حكم قضايي براي معدوم سازي كاالها 

صادر نشود، نمي توانيم نسبت به امحاي آ نها اقدام كنيم. 
برومند ميرزايي پور در حاش��يه برنامه انهدام كاالهاي س��المت محور با 
اش��اره به اينكه اين دهمين مورد امحاء اس��ت و تاكنون هزار و 9۷0 تن 
كاال به ارزش ۲30 ميليارد ريال كاال انهدام شده است، بيان داشت: عمده 
اين كاالها تاريخ انقضا گذشته اس��ت. بخشي ديگر از اين كاالها هم جنبه 
بيوتروريستي تشخيص داده شدند به همين دليل نسبت به معدوم سازي 

آنها اقدام مي كنيم.   
وي در پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه بيوتروريستي بودن اين كاالها 
از طريق چه نهادي ش��ناخته ش��ده و كدام يك از اين كاالها احتمال 
بيوتروريستي دارند، گفت: اين احتمال وجود دارد كه دشمنان برخي 
از كاالها را آلوده و به بازار ايران ارس��ال كنن��د و از آنجايي كه احتمال 
بيوتروريستي بودن تعدادي از اين كاالها وجود داشت در برنامه انهدام و 
معدوم سازي قرار گرفتند كه البته بيشتر مواد دخاني در معرض تهديد 

بيوتروريست قرار دارند. 

اقتصاد ژاپن كوچك شد
اقتصاد ژاپن در س�ه ماهه چهارم 201۹ با سريع ترين سرعت طي 
شش سال گذشته كوچك شد و پيامد گسترش ويروس كرونا كه به 
توليد و گردشگري آسيب رسانده، مي تواند رشد اقتصادي را در سه 
ماهه اول سال جاري ميالدي تحت تأثير قرار داده و باعث ركود شود. 
به گ��زارش رويترز، اقتص��اد ژاپن در س��ه ماهه چه��ارم ۲0۱9 با 
سريع ترين سرعت طي ش��ش سال گذش��ته كوچك شد. افزايش 
ماليات فروش در سال گذشته ميالدي به هزينه هاي مصرف كنندگان 
و كس��ب و كارها صدمه زد و خطر ش��يوع ويروس كرون��ا دورنماي 
ش��كننده اقتصاد ژاپن را بدتر ك��رد. تحليلگ��ران مي گويند پيامد 
گس��ترش ويروس كرونا كه به توليد و گردش��گري آسيب رسانده، 
مي تواند رش��د اقتصادي را در س��ه ماهه اول س��ال جاري ميالدي 

تحت تأثير قرار داده و باعث ركود شود. 
 تارو سايتو، محقق مؤسسه ان ال اي ريسرچ گفت: »احتماالً اقتصاد طي 
سه ماهه اول ۲0۲0 باز هم كوچك تر مي شود. اين ويروس به گردشگري 
ورودي و صادرات آسيب مي زند و تأثير زيادي بر مصرف داخلي خواهد 
گذاش��ت. اگر تا زمان بازي هاي المپيك توكيو جلوي ش��يوع ويروس 

گرفته نشود، اقتصاد ضربه بزرگي خواهد خورد.«

 جهش ۲ درصدي سهام چين 
و نوسان سهام آسيا

س�رمايه گذاران همچن�ان در حال ارزياب�ي تأثي�رات اقتصادي 
احتم�ال وي�روس كرون�ا هس�تند؛ در عي�ن ح�ال س�هام چين 
2 درص�د جه�ش ك�رد و س�هام آس�يايي دچ�ار نوس�ان ش�د. 
به گزارش سي ان بي سي، ديروز سرمايه گذاران همچنان در حال ارزيابي 
تأثيرات اقتصادي احتمال ويروس كرونا بودند، س��هام چين ۲ درصد 
جهش كرد و سهام آسيايي دچار نوسان شد. ويروس كرونا تا كنون بيش 

از ۷0 هزار نفر را مبتال كرده و بيش از هزار و ۷00 نفر را كشته است. 
نيكي ژاپن 0/۶9 درصد پايين آمد. دفتر كابينه ژاپن اعالم كرد اقتصاد 
ژاپن در س��ه ماهه منتهي به دس��امبر ۶/3 درصد آب رفته است. اين 
در حالي بود ك��ه اقتصاددانان افتي 3/۷ درص��دي را پيش بيني كرده 
بودند. اقتصاددانان پيش بيني مي كنند كه بانك مركزي چين اقدامات 
حمايتي خود را براي مقابله با ريس��ك هاي تهديد كننده اقتصاد اين 
كشور افزايش دهد. در بازار چين، شاخص كامپوزيت شانگهاي ۲/0۱ 
درصد جهش كرد، كامپوزيت ش��ن زن هم ۲/۲۴ درصد به ارزش خود 

افزود و هانگ سانگ در هنگ كنگ 0/۷0درصد باال آمد. 
اي اس اكس استراليا با افت اندك 0/0۷ درصدي روبه رو شد و كاسپي 
كره جنوبي به رش��د اندك 0/0۲ درصدي دس��ت ياف��ت. در بازار ارز، 
ش��اخص دالر امري��كا در برابر ارزهاي مه��م جهان با اندك��ي افت به 
99/۱۱۴ واحد رسيد. نرخ برابري دالر با ين ژاپن هم با تغييري جزئي 

به ۱09/8۱ واحد رسيد. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2129613321كنترلخوردگيتكينكو
227901103ريختهگريتراكتورسازيايران

12516596داروسازيزهراوي
12579599پتروشيميشازند
379901809پشمشيشهايران

342111629مليسربورويايران
325961552حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

764523640لنتترمزايران
444652117بورسكااليايران

400771908شيرپاستوريزهپگاهخراسان
17161817دادهپردازيايران

14054669لبنياتكالبر
12668603صنايعپتروشيميكرمانشاه

227321082خدماتانفورماتيك
281981342پتروشيميخراسان
634413019پتروشيمينوري

15530739ايراندارو
10975522كارخانجاتتوليديشيشهرازي

18481879سيمانبجنورد
304941450قندهكمتان

17121814حملونقلتوكا
753383580سالمين

240601143فوالدخراسان
459262181گروهصنعتيبوتان

768713630فرآوردههاينسوزپارس
16364772پتروشيميشيراز

12256577توريستيورفاهيآبادگرانايران
232851094كارخانجاتقندقزوين

21261998كاشيالوند
10361486گروهمديريتسرمايهگذارياميد

257881209كنترلخوردگيتكينكو
18631872سيمرغ

239661121سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
15120703صنايعآذرآب
15707730ليزينگايران

4074189ليزينگصنعتومعدن
367731705پليپروپيلنجم-جمپيلن

670123107خوراكدامپارس
430381989گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

277771280باما
319561468كشتوصنعتپياذر

10715491ايرانارقام
342371567كارخانجاتتوليديشهيدقندي

11438522پگاهآذربايجانغربي
6020274سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

18589843لعابيران
504182277بورساوراقبهادارتهران

19638885كالسيمين
4977223مهركامپارس
21431960پارسمينو

11018487گروهداروييسبحان
18897829گروهصنعتيسپاهان

1201195253دشتمرغاب
20232881سرمايهگذاريساختمانايران

3478149صنايعريختهگريايران
17575749فرآوريموادمعدنيايران

258351094فوالداميركبيركاشان
5990244سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي

5332214ليزينگايرانيان
19133767كشاورزيودامپرويمگسال
341671344توليديفوالدسپيدفرابكوير

13683532سبحاندارو
386211479سيمانخاش
646052471توليديمهرام

6747258كارتاعتباريايرانكيش
275031029نيروترانس

540272009رادياتورايران
10430384توسعهمعادنرويايران

288761056پتروشيميپرديس
383721349پارسالكتريك

540821890الميران
20036695فروسيليسايران

354601219شهدايران
647382198كارتنايران

6033204بانكخاورميانه
25638851بهپرداختملت

12353409مبينانرژيخليجفارس
6744222سيمانمازندران

8555278سيمانايالم
24543793سيمانفارسنو

1126453554صنايعشيمياييسينا
997343145معدنيدماوند

18623571صنايعكاشيوسراميكسينا
29324889توليدمواداوليهداروپخش

4644139سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
23958699صنايعكاغذسازيكاوه

14691426س.صنايعشيمياييايران
18499513صنايعالستيكيسهند

24755673شيميداروئيداروپخش
9723262سيمانكرمان

6255168سرمايهگذاريبهمن
541351445المپپارسشهاب

3995104گروهپتروشيميس.ايرانيان
13182343مارگارين

493241277معدنيامالحايران
4843123بيمهالبرز

6018139سيمانايالم
9960221تكنوتار

7030155ايركاپارتصنعت
14762324سيماناروميه

20526448گلتاش
16217350توليدمحورخودرو

788611682فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
16691355كويرتاير

17547367سيمانهگمتان
5240109سرمايهگذاريسپه
17705362غلتكسازانسپاهان
26625535پتروشيميخارك

19032378فرآوردههاينسوزآذر
672941329پتروشيميپارس
14080277فنرسازيخاور

249849صنايعريختهگريايران
6153120سرمايهگذاريآتيهدماوند

8469162سيمانخوزستان
14950280پرداختالكترونيكسامانكيش

8835162معدنيوصنعتيگلگهر
12385227فوالدخوزستان
8642152سيمانشاهرود

23424405ذغالسنگنگينطبس
51561886سيمانسفيدنيريز

17105292داروسازيزاگرسفارمدپارس
21042356شهد

498876ماشينسازياراك
7596113معدنيوصنعتيچادرملو

626093سيمانصوفيان
15293211پتروشيميجم

15270209پمپسازيايران
17167234افست

11680156تايدواترخاورميانه
406753سيمانشرق
7990102سيمانداراب

18030229مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
17539222داروسازياسوه
61450751سيماناصفهان

41313500داروسازيفارابي
11504137تراكتورسازيايران
37235402داروسازيابوريحان

18897202داروسازيسينا
14001148مهندسينصيرماشين

840988سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
12129126داروسازيروزدارو

15720157كابلالبرز
43368424سيمانبهبهان

13912131فجرانرژيخليجفارس
657661گروهداروييبركت

18337167آسانپرداختپرشين
12705114دودهصنعتيپارس
26106233بيسكويتگرجي

453437س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
474238گروهداروييبركت

13112105داروسازيجابرابنحيان
1123385دادهگسترعصرنوين-هايوب

رئيس سازمان استاندارد از مردود شدن 2 درصد 
نازل هاي بنزين در سال جاري خبر داد و بار ديگر 
با تأيي�د كيفيت بنزي�ن گفت: »كيفي�ت بنزين 
مش�كلي ندارد، تردد ميليون ه�ا خودرويي كه 
اس�تاندارد يورو 2و 3 دارند، بايد متوقف شود.« 
نيره پيروزبخت در نشست خبري گزارشي از ميزان 
بازرسي جايگاه هاي سوخت در سال جاري و آزمايش 

بنزين در فصل هاي گرم و سرد امسال ارائه كرد.
وي اظهار داشت: »از ابتداي امسال تا ۲۶ بهمن ماه 
80 هزار و 8۱3 نازل بنزين مورد ارزيابي قرار گرفته 
است، هزار و 9۱۷ نازل مش��كل فني و كم فروشي 
داش��تند كه حدود ۲درص��د كل نازل ها را ش��امل 

مي شود.« 
پيروزبخت با اشاره به كيفيت بنزين افزود: »در فصل 
گرم سال در مجموع ۵۵ نمونه از بنزين برداشت شده 
كه ميانگين پارامترهاي آنها خوب اس��ت و بر اين 
اساس، اكتان بنزين س��وپر 9۵/۴3، يورو۴ معادل 
9۲ و بنزين معمولي 88 اس��ت؛ در حالي كه حداقل 

مجاز 9۱ است.« 
وي تصريح كرد: »ميزان آروماتيك در بنزين سوپر 
۱۶/۵، ي��ورو ۴ مع��ادل ۱۴/۷و در بنزين معمولي 
۱8/۵اس��ت؛ در حالي كه ميزان مجاز 3۵ است كه 
اوضاع در اي��ن مورد هم نگران كننده نيس��ت.«  به 
گفته پيروزبخت، ميزان الفين در بنزين سوپر 3/۵، 
در بنزين يورو ۴ مع��ادل 3/۱۱ و در بنزين معمولي 
۴/3۶ است كه حداكثر مجاز ۱8 تعريف شده است. 
وي ميزان بنزن در بنزين س��وپر و يورو ۴ را معادل 
0/۵عنوان كرد و گفت: »ميزان بنزن بنزين معمولي 

۱/۱ بوده است.« 
پيروزبخت در مورد آزمون بنزين در فصل سرد سال 
نيز اظهار داشت: »در بنزين يورو۴ عدد اكتان 9۱/۵، 
آروماتيك ها ۱۱/۵، الفي��ن ۴، بنزن 0/۴8 و گوگرد 
3۲/8 بوده كه البته نتيجه اين آزمون در مورد بنزين 

معمولي هنوز نهايي نشده است.« 
وی همچنين با اشاره به وجود ۲ هزار و ۴۷9 جايگاه 
س��ي ان جي در سراس��ر كش��ور گفت: »اغلب اين 
جايگاه ها مورد بازرسي قرار گرفته اند. در عين حال 
بيش از ۱00 ه��زار مخزن ذخي��ره در جايگاه هاي 

سي ان جي در كشور وجود دارد كه ۲۴ هزار مخزن 
ذخيره مورد بازرسي قرار گرفته  و در مجموع وضعيت 

پرخطري در مورد جايگاه ها وجود ندارد.« 
رئيس سازمان ملي اس��تاندارد در پاسخ به سؤالي 
در خصوص اينك��ه به رغم تأييد كيفي��ت بنزين از 
سوي س��ازمان اس��تاندارد، اما در روزهاي پاك در 
س��اعات آغازين روز به دليل تردد خودروها، هواي 
تهران آلوده مي ش��ود، افزود: »آاليندگي و آلودگي 
هواي كالنش��هر ها فق��ط مختص بنزين نيس��ت و 
ديگر دستگاه ها هم متولي هستند و در حال توليد 
آلودگي هس��تند، اما در تهران چند ميليون خودرو 
در حال تردد است كه اينها توليد دهه 80 هستند و 
همچنان يورو ۲ هستند و خودرو هاي يورو ۲ و يورو 
3 بايد از رده خارج شوند تا به مرور زمان سهم بنزين 

از آلودگي هواي كالنشهر ها كم شود.« 
  يك دانه ذرت آلوده وارد كشور نشد

نيره پيروزبخت گفت: »اين سازمان سه سال درباره 
ذرت هاي آلوده مبارزه ك��رد و اجازه نداد حتي يك 
دانه ذرت آلوده به كش��ور وارد ش��ود و در نهايت با 
دستور رئيس جمهور قرار شد ذرت ها يا امحا شوند 
يا به كشورهاي غير همسايه فروخته شود. بحثي هم 

در داخل مطرح ش��د تا اين ذرت ها به كارخانه هاي 
الكل سازي بروند كه اين موضوع هم مورد موافقت 

قرار نگرفت.« 
وي افزود: »در اين سازمان بيشتر كيفيت را مدنظر 
قرار داديم و با كم��ك از دس��تگاه هاي اجرايي در 
ماه ها و س��ال هاي اخير حدود صد استاندارد اصلي 
در كاال هاي مختلف در دس��تور كار تجديد نظر اين 
سازمان قرار گرفت كه به عنوان مثال خوراك دام، 
گندم و برنج در دس��تور كار تجديد نظر نهايي قرار 
گرفته اند كه نتيجه آن را ب��ه زودي اعالم خواهيم 

كرد.« 
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران همچنين در باره 
ترازو هاي سبك خريد و فروش در سطح شهر ها هم 
افزود: »تعداد ۱8 هزار و ۵00 دستگاه بازرسي شد 
كه از اين تعداد دو هزار و ۷3۱ مورد مردود شد كه 

آنها هم بايد اصالح شود.« 
وی درباره وس��ايل تفريحي و بازي در شهربازي ها 
هم گفت: »تعداد ۱۲ هزار و 800 عدد وسايل بازي 
توسط ۲0 شركت بازرسي مورد بررسي قرار گرفت 
و در اين حوزه ۲0 استاندارد تدوين شده و ۱3 هزار 
نفر ساعت به بازرسان براي شهربازي ها آموزش داده 

شده است.« 
پيروزبخت در خصوص كاال هاي اساسي هم افزود: 
»واردات اين كاال ه��ا در آزمايش��گاه ها زمان بر بود 
و در ت��الش هس��تيم ب��ا روش هاي جدي��د زودتر 
گواهينامه هاي ترخيص كاال ه��اي وارداتي را انجام 
دهيم و بر همين اساس ۲8۷ برگه استاندارد براي 
انواع تاير صادر ش��ده، 3۲ مورد مجوز براي واردات 
باتري هاي موتوري و وس��ايل نقليه صورت گرفته 

است.« 
رئيس سازمان ملي استاندارد گفت: »كارگاه هايي 
كه خودرو هاي بنزين سوز را به دوگانه سوز تبديل 
مي كنن��د، فعاًل از س��ازمان اس��تاندارد مجوزي 
دريافت نكرده ان��د، اما با مصوبه هيئ��ت وزيران 
مش��غول تدوين اس��تانداردي خاص ب��راي اين 
كارگاه ه��ا و تبديل ماش��ين هاي بنزين س��وز به 

دو گانه سوز هستيم.« 
پيروزبخت در خص��وص پيگيري اس��تاندارد هاي 
8۵گانه خ��ودرو افزود: »اي��ن اس��تاندارد ها هيچ 
تغييري نكرده است و هر كسي تنها يك مورد از اين 
8۵ مورد را انجام ندهد س��ازمان استاندارد برخورد 

خواهد كرد.«
 وی در خص��وص ورود خودرو هاي ۱0 هزار دالري 
هم گفت: »اينكه خودرو ارزان وارد كش��ور شود يا 
گران براي ما مسئله نيس��ت؛ مسئله اصلي داشتن 
استاندارد هاي 8۵گانه خودرو است و هر خودرو كه 
بخواهد وارد كشور شود بايد اين 8۵ مورد را رعايت 

كرده باشد.« 
رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد درباره صادرات و 
مشكل استاندارد ورود كاال ها به كشور هاي ديگر هم 
تصريح كرد: »متأس��فانه ۱0 سال است كه در حال 
مذاكره هستيم تا ش��ركت هاي بازرسي استاندارد 
در يك پروتكل بين المللي قرار گيرند و همكاري ها 
بيشتر شود تا دچار مشكل براي صادرات نشويم.« 

وی اف��زود: »در ح��ال حاضر ش��ركت هايي كه در 
كش��ور هاي همس��ايه مثل عراق وجود دارد براي 
بحث مجوز صادرات مورد تأييد سازمان استاندارد 
نيستند و از اين بابت مشكالتي براي پيشرفت تجار 

پيش مي آيد.« 

2 درصد نازل هاي بنزين در آزمون استاندارد مردود شدند
رئيس سازمان استاندارد: تردد ميليون ها خودروي يورو 2و 3 بايد متوقف شود

گزارش2


