روزنامهاقتصادیصبح ایران

رییسجمهور در کرمانشاه:

دولت برای بازسازی
منازل خسارتدیده
وام بلندمدت می دهد

نخستوزیر بریتانیا:

روسیه تهدیدی جهانی است
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كيكنفتبهاصنافنرسيد
انتقاد فعاالن اقتصادی از تصميمات يكشبه دولت؛
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تالقی اراده اروپایی ها با آمریکا؛

چالشی بر سر توان موشکی ایران

گزارش میدانی «جهان صنعت» از روزگار دردناک زلزلهزدگان؛

«جهان صنعت» -در حالی که بارها رهبران
سه کشور اروپایی فرانس��ه ،انگلیس و آلمان از
توافق هستهای ایران با کشورهای  5+1حمایت
کردند اما موضع آنها درباره برنامه موشکی ایران
با آمریکاییها در یک راس��تا قرار دارد و بارها در
مجام��ع مختلف اعالم کردهان��د که باید برنامه
موشکی و اقدامات بیثباتکننده ایران در منطقه
کاهش یابد .اگرچه به نظر میرسید این فشارها
تنها از سوی آمریکاییها علیه ایران طرح شود اما
مدتهاست که اروپاییها نیز همصدا با آمریکا از
برنامههای موشکی ایران ابراز نگرانی کردهاند.

شب را کجا سر کنم؟

شاپور محمدي ترسيم كرد؛

اعتماد ،خط قرمز بورس
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خروج نیروهای روسی و آمریکایی از سوریه

توتال :ادامه قرارداد با ايران در گرو كنگره

تنظیف

مجي�د عابدين�يراد -در بند ق��رار دادن
ديپلمات عاليرتبه كشوري توسط كشوري ديگر
خارج از هر گونه قانون و عرف بينالمللي است
و ملت و دولت لبنان نبايد در مقابل اين حركت
نامعقول عربستان ساكت بنشينند!
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مصاحبه خبرنگار خارجی با روحانی!

نگاه نخست

رفتار سليقهاي در «مديريت بحران»

باليا و نظام تابآوري

مهرداد نيكروان
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رفتار سليقهاي در «مديريت بحران»
بيتجربه وارد عمل شود .اين در حالي
است كه اگر يك نهاد واحد با تجربيات
متعددي كه ساليان سال با مشكالت
حوادث غيرمترقبه به دست آوردهايم،
ميتوانست با اثربخشي بيشتري چنين
بحرانهايي را مديريت كند.
حضور يك واحد مشخص اثربخشي
بيش��تري در مديريت بحران خواهد
داشت اما تاكنون درباره مديريت بحران
هنوز هيچ تعيين هدفي انجام نش��ده
است .بعد از همه حوادث پيشآمده و
تجربيات مكرر احساسي عمل ميشود.
هيچ تالشي در راستاي تعريف بحران
و چارچوبهاي آن نميشود و هرچه
چالشهاي حاصل از حادثه بيشتر باشد،
ناكارآمدي مديريت بحران ملموستر
است.
تعيينچارچوبهايمديريتبحران

موجب ميش��ود در تعيين زمانيابي
بحران مديريت بهتري حاصل ش��ود.
ساعات اوليه بحران بسيار مهم و قابل
توجه اس��ت و در اين زم��ان ميتوان
قدمهايي مهم در راستاي بهبود شرايط
برداش��ت .اي��ن در حالي اس��ت كه از
دست دادن زمانهاي ابتدايي به معني
ضايعاتي بسيار شديد در بحران است.
اما در بيش��تر مواقع ساعات اوليه را از
دست ميدهيم و حاصل آن ضايعاتي
جبرانناپذير ميشود.
در پ��ي زلزله كرمانش��اه نيز عدم
مديريت يكپارچه و نداشتن فرماندهي
واح��د را ش��اهد هس��تيم .اگرچه با
مديريتي يكپارچه و تعريفي مشخص
از اينك��ه چه گروههايي ميتوانند در
منطقه حضور داش��ته باشند ،بخش
بزرگي از حواشي به طور عادي حل

توتال :ادامه قرارداد با ايران در گرو كنگره
مشكل باشد ،ميتوانيم قرارداد با ايران
را ب��ه طور قانون��ي ادامه دهيم .اما اگر
(ب��ا تصميمات كنگ��ره) تغييراتي در
ساختار تحريمها اتفاق بيفتد و مبناي
حقوقي توافق خدش��ه ب��ردارد ،بايد
در آن تجديدنظر كني��م ».در تيرماه
 ۱۳۹۶ايران و كنسرسيومي به رياست
شركت نفتي توتال فرانسه ،بزرگترين
قرارداد انرژي بعد از توافق هس��تهاي
اي��ران با قدرتهاي جهان��ي (برجام)
را براي توس��عه ف��از  ۱۱ميدان گازي
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پارسجنوبي در ته��ران امضا كردند.
اين كنسرسيوم متشكل از شركتهاي
توتال ،سىانپىسى چين و پتروپارس
ايران است و ارزش اين قرارداد نزديك به
پنج ميليارد دالر اعالم شده است .سهم
ط��رف فرانس��وي  ۵۰/۱درصد ،طرف
چيني  ۳۰درصد و طرف ايراني ۱۹/۱
درصد تعيين شده است .ميدان گازي
پارسجنوبي از بزرگترين مخازن گاز
طبيعي جهان به شمار ميرود .در دهه
 80شمسي ،در دوران رياست جمهوري

ادامه نگاه نخست

ميش��دند .ش��فاف بودن دستور كار
س��تاد بحران منجر به آن ميش��ود
كه در طول زمان حضور رس��انههاي
مختلف بهطور واضح بيان ميشود و
اگر هم از حضور رسانههاي خارجي
در ساعات اوليه جلوگيري ميشود ،در
راستاي برنامههاي مدون ستاد بحران
است نه رفتاري سليقهاي.
از مشكالت اصلي كه بايد پذيرفت در
امدادرساني اختاللي جدي ايجاد كرده،
نداش��تن امكانات و تكنولوژي روز در
امدادرساني است .استفاده از تكنولوژي
روز دنيا در مراحل امدادرساني ميزان
آسيب را به طور جدي كاهش ميدهد و
همچنين موجب باال رفتن سرعت عمل
گروههاي امدادي ميشود.
* مديرعامل پيشين
شركت شهركهاي صنعتي
v.ashtiani37 @yahoo.com
خبر آخر

محمد خاتمي ،شركت توتال فازهاي
 ۲و  ۳طرح توس��عه اين ميدان را اجرا
كرده بود .وسعت ميدان پارسجنوبي
 ۹۷۰۰كيلومتر مربع است كه ايران و
قطر بهطور مشترك در آن سهم دارند.
سهم ايران از اين ميدان مشترك ۳۷۰۰
كيلومتر مربع اس��ت .وزير نفت ايران
گفته اس��ت صنايع نف��ت و گاز ايران
براي توسعه نيازمند  ۲۰۰ميليارد دالر
سرمايهگذاري است كه با منابع داخلي
قابل انجام نيست و سرمايهگذاريهاي
عظيم خارجي را اقتضا ميكند.

www.jahanesanat.ir
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سیاه
جعبهتنظیف

دزدان بی وجدان!
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اردوغان در دیدار با پوتین مطرح کرد؛

پشتبند يك سناريوي هولناك

به گفت��ه مديرعامل توت��ال اگر
تصمي��م كنگره آمري��كا باعث حفظ
تحريمها عليه ايران شود ،اين شركت
ناچ��ار اس��ت در همكاري ب��ا ايران
تجديدنظر كند .ايران و توتال بعد از
برجام قراردادي بزرگ براي توس��عه
پارسجنوبي امضا كردند.
پاتريك پويان ،مديرعامل ش��ركت
نفتي توتال در مصاحبهاي با ش��بكه
خبري  CNNادامه كار اين ش��ركت
در ايران را به تصميمات كنگره آمريكا
وابسته دانست .پويان گفت« :در صورتي
كه چارچوب قانون��ي و حقوقي بدون

موافقت وزارت صنعت با افزایش تعرفه پلکانی
واردات خودرو

فرجام تصديگري دولت

یادداشت

 ...كارآم��د و بهين��ه نميش��ود.
مشكل آن است كه با تغيير دولتها،
نيروهايي كه تجربهاندوزي كردهاند نيز
تغيير ميكنند.
تجربيات به دست آمده در شرايط
بحران��ي هرچند هزينههايي بس��يار
سنگين بر دوش جامعه گذاشته است
اما همه اين تجربي��ات صرفا با تغيير
دولته��ا و تحول نظام انس��اني فقط
براس��اس ارزشهاي سليقهاي تغيير
شكل پيدا ميكنند .اين نگاه سليقهاي
موجب ميش��ود همه تجربيات قبلي
مدفون شوند و همه آنچه تجربه شده
بود را دوباره از صفر تجربه كنيم.
نبود يك تش��كل واحد و خالي از
تفكرات حزبي و سليقهاي كه با تغيير
دولتها تغيير نكند ،ضربهاي جدي بر
روند مديريت بحران كشور وارد كرده
و اي��ن راه موجب ش��ده ت��ا بعد از هر
بحران ستاد مديريت بحران پراكنده و

الگوي انتظارات روانی بازار ارز
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مسكن مهر در زلزله آسيب بيشتري ديده است؛

2

محمدهدايتي
در چن��د ده��ه اخير
در مواجه��ه ب��ا فجاي��ع
زيستمحيطيوبحرانهاي
انساني ،مفهوم . .

پیامد اقتصادی ابهام در سرنوشت برجام؛

امير واعظيآشتياني*
ايران در طول چند دهه گذشته شاهد
حوادث غيرمترقبه بسياري از جمله زلزله
رودب��ار ،بم ،قائنات و آذربايج��ان و ...بوده
است .در حالي كه تجربه اين حوادث همگي
ميتواند براي مديريت بحران تجربهاي مهم
و جدي باشد ،اين تجربيات هرگز ...
ادامه در همین صفحه
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