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   شماره دوازدهم- مهــر ماه 99 -  32 صفحه    قیمت 80000 ریال

ماهنامه سراسری اقتصادی- اجتماعی

گره گشایی از بازار ورق فوالدی
دستیابی به رکوردهای پیاپی در گروه  فوالد مبارکه
رشد 2.5 درصدی صنعت در سه ماهه اول سال 99

به بخش خصوصی اعتماد کنید
بازاری که ازدست رفت

در بیم و امید یک طرح تازه
سور و سات صنعت در دل کویر

نگاهی به وضعیت توسعه انسانی در سال 2020
تاثیر مثبت نمایشگاه جدید اصفهان بر بهبود معیشت مردم

تراژدی ای به نام ازدواج!
این جمالت را به افرادی که طالق گرفته اند نگویید

پایان افسانه 8 لیوان آب در روز
سرگرمی های مفید برای سالمندان در دوران قرنطینه

خطرخاموش، پشت پنجره های مجازی
نماد کمال در معماری، عشق در واقعیت!

هشدار؛ خدشه به خودکفایی در بخش کشاورزی
پول نداریم!

این جا هسته اولیه تهران است یا سِر گردنه؟!

تعرفه آگهی ماهنامه سراسری اصفهان صنعت

مبلغ )ریال(کادرصفحهردیف

70/000/000تمامصفحهپشتجلد1

35/000/000تمامصفحهسومگالسه)روبرویداخلپشتجلد(2

55/000/000تمامصفحهدومگالسه)داخلپشتجلد(3

35/000/000تمامصفحهسومداخلی)روبرویداخلرویجلد(4

55/000/000تمامصفحهروبرویسومگالسه)داخلرویجلد(5

50/000/000تمامصفحهروبرویفهرست6

20/000/000تمامصفحهصفحاتداخلی7
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این روز ها این جمله را  بسیار از ســوی مقامات ارشد کشور می شــنویم؛ قیمت ها افزایش پیدا نمی کند. این در شرایطی است 
که نوســان های اخیر قیمت دالر، افزایش قیمت برخی از کاال ها همچون خودرو و نیز دســتورهای دوباره برای تشدید کنترل 
قیمت ها، این نگرانی را به وجود آورده که شاید موج تورمی جدیدی برای سال 99 در راه است. برخی تغییرات در شاخص های 
اقتصادی همچون رشد نقدینگی و کسری بودجه، نگرانی ها برای رشد تورم در ســال 99 را جدی تر می کند. تورم از مشکالت 
دیرینه اقتصاد ایران به شمار می رود که با  رشد سرسام آور خود، همه سیاست های اقتصادی کشور را  تحت الشعاع خود قرار داده 
است؛ بانک مرکزی جهت مهار غول تورم برای اولین بار به سیاست هدف گذاری تورم و کنترل سود بانکی و مدیریت نقدینگی 
روی آورده است. در راستای تحقق این سیاســت، نرخ 22 درصد به عنوان هدف تورمی سال 99 انتخاب شده و در این مسیر، 
ابزارهایی نیز معرفی شده اســت. مقامات ارشــد دولتی تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال 99، روی کنترل تورم 
خواهد بود. کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست گذاری اخیر، مستلزم اعالم نرخ تورم هدف و تشریح فرآیند های 

الزم برای تحقق این هدف است. 
هدف گذاری امسال بانک مرکزی در راستای مسئولیت اصلی بانک مرکزی یعنی مهار تورم قرار دارد، به طوری که اولویت اول را 
  مهار تورم و سپس مقابله با  رکود قرار داده است. بدین منظور باید کاری کرد که پایه  پولی رشد نکند؛ با  رشد پایه پولی و تزریق 
نقدینگی، تورم رشد بیشتری خواهد کرد. تمرکز اصلی روی دو موضوع انتشار اوراق بدهی و کنترل سود، از طریق انتشار اوراق 
بدهی، هزینه های دولت را پوشش می دهد. این موضوع باعث می شود که رشد پایه پولی نداشته باشیم و پولی که در  جامعه وجود 
دارد در مسیر خود قرار گرفته و هزینه شــود. دولت نیز در آینده، این بدهی ها را تسویه خواهد کرد. با اجرای این سیاست، رشد 
نقدینگی ناشی از رشد پایه  پولی نخواهیم داشت. پیش بینی ها حاکی از آن است که روند کاهنده نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی 
غیرنفتی در سال آینده تداوم خواهد یافت و با  ادامه روند موجود و ثبات سایر شرایط، نرخ تورم در سال آینده 20 درصد تقلیل 
یابد که  چشم اندازی برای تقویت سیاست های ضدتورمی و کاهش بیشتر نرخ تورم و ثبات بخشی به اقتصاد و انجام اصالحات 

ساختاری در بازار پول کشور را فراهم خواهد کرد.
امید است که رفاه قشر عظیم جامعه به ویژه طبقات پایین که در 2 سال اخیر به خاطر مشکالت اقتصادی آسیب دیده اند، به آن ها 

بازگردد.

مدیرمسئول - مهندس الهه زین الدین

سازوکارمقابلهباتورم

درسالجاری
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مدتی اســت ورق های فوالدی در کش وقوس 
میــان تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
روزهای پرالتهابی را می گذراند. تولیدکنندگان 
می گویند هرچه در توان داشته اند برای تولید 

بیشتر به کار گرفته اند.
  مصرف کننــدگان نیز نظام توزیــع کاالها را 
مقصر اصلی می دانند که آن ها را مجبور می کند 
به بازاری روی بیاورند که سکان آن در دست 
دالالن و واسطه هاســت. واقعیت آن است که 
سیستم نظارتی و مکانیسمی که برای توزیع 
ورق های فوالدی طراحی شــده کارایی الزم 
را ندارد و سیســتم هایی مــوازی پیش روی 
خریداران قرار داده تا کاال را با دردسر و قیمت 

بیشتر خریداری کنند. 
اینجاســت که نه تولیدکننده از آنچه از جیب 
مصرف کننده نهایی و واقعی خارج می شــود 
منتفع می گــردد و نــه مصرف کننده کاالی 
خود را به بهای واقعی دریافــت می کند. این 
رویه مدت هاســت که پابرجاست و مشکالت 

همچنان وجود دارد.
 طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی 
شرکت فوالد مبارکه، در همین باره در گفت و 
گویی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان فوالد به 
فروش محصوالت خود کامــال پایبند بوده اند 
و به تعهدات خود عمــل می کنند، بر این باور 
است که کنترل دستوری قیمت فوالد سبب 
اختالف قیمت ورق در بازار شده است؛ بنابراین 
دولت باید مکانیســم هایی را به کار گیرد که 
توزیع ورق به صورت کامال نظارت شده و بدون 
دخالت های دستوری دولت به شیوه عرضه و 

تقاضا پیش رود.

 مدت زیادی اســت که قیمت ورق های 
فوالدی در بازار با چالش مواجه اســت. 
تولیدکننــدگان می گوینــد هر آنچه 
تولید می کنند به بــازار ارائه می دهند و 
مصرف کنندگان بر این باورند که دستشان 
به آنچه نیاز واحدهای تولیدی شان است 
نمی رســد. نمونه آن هم تولیدکنندگان 
لوازم خانگی هستند که تولیدکنندگان 
محصوالت فــوالدی را مقصر می دانند. 
به هرحال شــرکت فوالد مبارکه ازجمله 
شــرکت های معظــم تولیدکننده ورق 
فوالدی و تأمین کننده اصلی نیاز صنایع 
پایین دستی در این حوزه است. ریشه بروز 

اختالفات قیمت ورق در بازار چیست؟
بدون تردید دلیــل اصلی اختالف قیمت ورق 
در بازار، کنترل دستوری قیمت ورق فوالدی 
به جای تعیین قیمت در فرایند شفاف عرضه 
و تقاضا در بورس کاالســت. البته باید به این 
نکته هم توجه داشــت که نوسانات قیمت ارز 
و انتظار افزایش قیمــت ورق های فوالدی در 
بین مشــتریان نیز بی تأثیر نبوده و اوضاع به 
نحوی پیش رفته کــه موجب افزایش تقاضا و 
انباشت ورق در شــرکت های خریدار به دلیل 
ترس از افزایش قیمت بیشتر و نیز سفته بازی و 
سودجویی دالالن به دلیل ناتوانی شرکت های 
تولیدکننده واقعی از خرید شود. در این میان، 
اصرار بیش از حد بــر کنترل قیمت در بورس 
کاال نیــز دقیقا ســبب ورود دالالن به چرخه 
خرید محصول شده اســت. با انجام عملیات 
ســفته بازانه، اقالم الزم به دست تولیدکننده 
واقعی کــه به نوعــی مصرف کننــده واقعی 

محصوالت فوالدی اســت، نمی رسد؛ چراکه 
دالالن این فرصت را از صنایع پایین دســتی 
به عنــوان مصرف کننــده واقعــی می گیرند. 
بنابراین باید تأکید کرد که الزم است همانند 
سال های گذشــته، عرضه اختصاصی هرچه 
بیشتر برای شرکت هایی همچون فوالد مبارکه 
فعال گــردد تا نیاز تولیدکننــدگان واقعی بر 
اساس شناخت و تجربه 25 ساله این شرکت 
تأمین گردد و ضرورتی برای مراجعه مشتریان 
به بازار و ایستادن در صف انبوه دالالن نباشد و 

سفته بازی نیز کاهش یابد.

به هرحال دولت هم می خواهد نقش خود 
را به عنوان سیاســت گذار و مداخله گر 
به منظور تنظیم بازار ایفا کند و بنابراین 
درست یا غلط، دست به اقداماتی می زند. 
آیا در حوزه محصوالت فوالدی تخت، واقعا 
کمبود تولید وجود دارد یا مکانیسم های 

عرضه به خوبی کار نمی کنند؟
واقعیت آن اســت کــه در ســال 98 مصرف 
ظاهری اسلب در کشــور حدود 8 میلیون تن 
بوده که تقریبا همین مقدار نیز به بازار داخل 
عرضه شده است. البته الزم است جهت تأمین 
هرچه بیشــتر اســلب موردنیاز بازار داخلی، 
اهتمام بیشتری صورت گیرد و تولیدکنندگانی 
که توأمان اسلب، بلوم و بیلت تولید می کنند، 
تمرکز اصلی خود را بر تأمین حداکثری اسلب 
موردنیاز بازار داخلی قرار دهند. همچنین باید 
به این نکته توجه داشت که اسلب تحویل شده 
به نوردکاران کشــور برای تولید محصوالت 
خطوط پایین دستی فوالدی، نظیر محصوالت 

 معاون فروش و بازاریابی
شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد

گره گشایی از بازار ورق فوالدی

گو
 و 

ت
گف
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گرم، سرد و پوشش دار است و بر این اساس، 
اگر دیگر شــرکت های نوردکار، محصوالت 
تولیدی خود را مانند شــرکت فوالد مبارکه 
به صورت منظــم و مداوم در بــورس عرضه 
کنند، تقاضای بــازار فروکش می کند و بین 

عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می شود. 
بــرای این مهم ضروری اســت چنــد اقدام 
اساســی صورت گیرد: اوال نــوردکاران باید 
زمینه افزایــش بهره وری خطــوط تولیدی 
خود را فراهم ســازند؛ ثانیا قرار تعهد تولید 
برای آن ها از ســوی دولت و سیاســت گذار 
صادر گــردد. البته این دو اقــدام به تنهایی 
کافی نیست؛ بلکه نکته سومی که باید مورد 
توجه قرار گیرد آن است که قیمت پایه برای 
نوردکاران باید بر اساس میانگین کشف شده 

قیمت های قبلی باشد.

شــائبه ای از ســوی مصرف کنندگان 
ورق های فوالدی مطرح می شــود و آن 
اینکه خود تولیدکنندگان شــرایط را 
به گونه ای پیش می برند که وضعیت بازار 
این طور باشد. با توجه به این توضیحات، 
آیا باز هم شما معتقدید تولیدکنندگان 
از عرضه به موقع و مکفی ورق ســر باز 
می زنند یا این کار اصوال صرفه ای برای 

تولیدکنندگان ورق ندارد؟
همان طور که مستحضرید از ابتدای راه اندازی 
بورس کاال در کشور، شــرکت فوالد مبارکه 
همواره و به صــورت پیوســته و منظم، تنها 
شــرکت عرضه کننده ورق های فوالدی بوده 
است؛ درحالی که دیگر تولیدکنندگان ورق، 
تاکنون هیچ گونه عرضــه ای در بورس کاال 

نداشــته اند و پیگیری نهادهای نظارتی نیز 
منجر به عرضه آن ها نشده است. 

بر این اســاس، مقتضی اســت تدابیر الزم و 
مؤثری در این خصوص اتخاذ گردد و نظارت 
دستگاه های نظارتی بر عملکرد این شرکت ها 
بیشتر شود. ما این نکته را قبول داریم که باید 
همه تولیدکنندگان دست به دست هم دهند 
و نیاز داخلی و صنایع پایین دستی را با قیمت 
مناسب و در شــرایط خوب تأمین کنند، اما 
فوالد مبارکه در این مســیر از هیچ کوششی 

دریغ نکرده است.

به هرحال هجمه تولیدکنندگان صنایع 
پایین دستی به مجموعه هایی مثل فوالد 
مبارکه هر چند وقت یک  بار فضای بازار را 
در برمی گیرد و مقامات مسئول را درگیر 
می کند. سؤال اصلی اینجاست که چه 
دالیلی در ذهن صنایع پایین دســتی 
هست که به شکل گیری این فضاها منجر 

می گردد؟
شرکت فوالد مبارکه دارای کامل ترین زنجیره 
خطوط تولید محصوالت فوالدی تخت و تنها 
عرضه کننده همیشــه در صحنه بورس کاال 
بوده و هست و همواره از سیاست گذاری های 
کالن کشــور از جمله عرضه محصوالت در 
بورس کاال، فروش محصوالت بر اساس سامانه 
بهین یاب و مــواردی از این دســت تبعیت 
کرده و اطالعات شــفاف و روشنی در اختیار 
تمام نهادهای نظارتی و عامه مردم گذاشته 
است؛ همین دالیل باعث شده از فوالد مبارکه 
انتظار برود که به عنوان تنها مرجع شــفاف 
تأمین ورق فوالدی تخت در کشــور، کاالی 

موردنیاز تمام صنایع را، خصوصا مشتریانی 
که به محصوالت باکیفیت نیاز بیشتری دارند، 

تأمین کند.

دغدغه تأمین پایدار مواد اولیه صنایع 
پایین دستی در حوزه فوالد همواره وجود 
داشته است. چگونه می توان این دغدغه 

را  برطرف کرد؟
همان طور که می دانید تأمین مواد اولیه برای 
هر تولیدکننده ای چالش هــا و دغدغه هایی 
ایجاد می کند که بر هیچ کس پوشیده نیست؛ 
ولی در حــوزه محصوالت فــوالدی جهت 
اطمینان خاطر تولیدکنندگان از تأمین پایدار 
مواد اولیه، نیاز است قراردادهای بلندمدتی 
منعقد شــود و این مهم از طریق ترکیبی از 
عرضه عمومی و اختصاصــی در بورس کاال 

قابلیت تحقق دارد.

شــما چه برنامه هایی برای تأمین ورق 
موردنیاز صنایعی مانند خودروسازی، 

قطعه سازان و لوازم خانگی دارید؟
تقاضای ماهانه کالف و ورق سرد 88 هزار تن 
بوده که 65 هزار تن از آن مربوط به تقاضای 
صنایع استراتژیک خودروسازی، قطعه سازی 
و لوازم خانگی است و تأمین نیاز این صنایع 
فقط با عرضه عمومی بدون شک به مخاطره 
خواهد افتاد. بنابراین تنها راه حل این است 
که تأمین نیاز صنایع اســتراتژیک مذکور از 
طریق 90 تا 95 درصد عرضه اختصاصی در 
بورس کاال و مابقــی از طریق عرضه عمومی 
انجام پذیــرد.  بدین ترتیــب کل تقاضای 
صنایع مذکور که در کشور قابل تولید است 

گو
 و 

ت
گف
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تأمین خواهد شــد. در همین راســتا فقط 
بشـــکه سازان بتوانند از محل حداکثر 10 
درصد عرضه عمومی در بورس کاال نیازشان 
را تأمین کنند که چون مقدار تقاضا و عرضه 
عمومی متناسب می شود، قیمت کشف شده 

کاهش خواهد یافت.

راه حل مدیریت فضای کنونی چیست و 
دولت با چه روش هایی می تواند این فضا 

را کنترل کند؟
یکی از بهترین راه حل های کارشناســی که 
دولت به واسطه آن می تواند شرایط را بهبود 
بخشد، تسهیل عرضه اختصاصی فوالد مبارکه 
است که بر اساس شناخت فنی و کارشناسی 
25 ساله این شــرکت، نیاز مشتریان واقعی 
را تأمیــن می کنــد و تضمین می شــود که 
تولیدکنندگان واقعی دغدغه تأمین مواد اولیه 
را نداشته باشــند. از همین رو، تقاضا در بازار 
کاهش می یابد و حساسیت بر تعیین قیمت 
در بورس هم از بین می رود و در مدت حداکثر 
3 ماه قیمت ها به شرایط عادی برمی گردد و 

عمال بازار کنترل خواهد شد.

آیا روش هایی مثل بورس کاال می تواند 
بازار را به آرامش برساند؟

کنترل دســتوری قیمت و بر هم زدن نظام 
کشــف قیمت از طریق عرضــه و تقاضا در 
بورس در مرداد 1397 نیز تجربه شــد که 
به افزایش تقاضــا و تشــدید اختالف بین 
قیمت بورس و بازار منجر شــد. از آذر همان 
سال که فشــارها برداشته شــد، قیمت ها 
کنترل شــد و بازار آرامش یافت. به هرحال 
فوالد مبارکــه 100 درصد محصوالت خود 
را در بــورس عرضه می کنــد؛ ضمن اینکه 

40 درصد محصــوالت گــرم در تاالرهای 
اصلــی و 60 درصــد باقی مانده بر اســاس 
دستورالعمل های ســتاد تنظیم بازار عرضه 
می شــود. نکته حائز اهمیت آن اســت که 
بر اساس دســتورالعمل های ســتاد تنظیم 
بازار، این شــرکت در مورد ورق سرد نیز در 
تاالرهــای اصلی 20 درصد و بــرای صنایع 
اســتراتژیک فوالد 80 درصــد عرضه دارد. 
بنابرایــن همان طور که گفتم، از ســال 85 
محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال عرضه 
شده و این شرکت به وظیفه حاکمیتی خود 
عمل کرده است. به این نکته نیز باید توجه 
داشت که عرضه فوالد مبارکه دقیقا بر اساس 

برنامه ریزی بورس کاالست. 
ما از همان ابتدا کف عرضه را رعایت می کنیم؛ 
لذا اول هر ماه عرضه عمومی انجام می شود. 
از ســوی دیگر، مچینگ فوالد مبارکه کامال 
مشخص است و عرضه به صورت اختصاصی 
به تولیدکنندگان واقعی صورت می گیرد. در 
عرضه اختصاصی نیز کار کارشناسی صورت 
گرفته و ظرفیت تولیدکنندگان پایین دست 

را ارزیابی می کنیم. 
به هرحال فــوالد مبارکه بر اســاس تجارب 
چندین ســاله در عرضه محصوالت به بازار، 
اطمینان دارد با تعییــن قیمت طبق فرایند 
عرضه و تقاضا، فعال شــدن فروش مچینگ 
و بازگشــت به روال عادی عرضه در بورس 
کاال، التهاب قیمــت در بازار رونــد نزولی 
خواهد گرفت و این امــر در مجموع به نفع 
زنجیره فوالد کشور و بازگشت ثبات به بازار 
محصوالت فوالدی تخــت خواهد بود. برای 
اجرای این مهم الزم اســت تمامی بندهای 
تصمیمات هشتادمین جلسه کارگروه تنظیم 
بازار اجرا شــود، از جمله عرضه محصوالت 

ســایر شــرکت های خریدار ورق فوالدی و 
نوردکاران در بــورس کاال، فروش انواع لوله 
و پروفیل حداکثر 12 درصد بیشتر از قیمت 
ورق گــرم دریافتی در همان مــاه، نظارت 
و کنترل بر موجودی انبارهای مســتقر در 
استان ها، تسهیل در عرضه محصوالت فوالد 
مبارکه به میــزان 40 درصد ورق گرم و 20 
درصد ورق ســرد در تــاالر معامالت بورس 
کاال و فــروش بقیه تولیــدات در مچینگ و 
عدم ابطال معامالت. همچنین روش تعیین 
قیمت پایه در بورس کاال و سقف رقابت نیز 
باید اصالح شود که بر این اساس، پیشنهاد 
می گردد قیمت پایه برابر با متوسط موزون 
قیمت کشف شده قبلی برای هر نماد در نظر 
گرفته شود و امکان رقابت تا سقف قیمت های 
جهانی با نرخ تسعیر  ارز سنا  )اسکناس( در 
نظر گرفته شود. با این روش نوسانات قیمت 
در عرضه های متوالی به حداقل می رســد و 
مشــتریان به دلیل اطمینان از ثبات نسبی 
قیمت و دریافت کاال بــرای خرید از بورس 

کاال هجوم نمی آورند. 
از ســوی دیگر، به علــت نیاز گــروه فوالد 
مبارکه به ارز برای تأمیــن برخی تجهیزات 
و مواد اولیه از خارج کشــــور، الزم اســت 
صادرات حدود 25 درصد مجموع محصوالت 
گروه فوالد مبارکه مجاز باشد و موانع انجام 
صادرات این گروه تا این ســقف برداشــته 
شــود؛ ضمن اینکه جهت تــداوم تولید در 
شرکت های فوالدساز از جمله فوالد مبارکه 
تأمین به موقع و کافی مــواد اولیه موردنیاز 
ازجمله سنگ آهن و کنسانتره الزم و ضروری 
اســت و باید معادن و کارخانجات تولیدی 
ملزم به تأمین به موقع و مــداوم مواد اولیه 

برای شرکت های فوالدی باشند. 
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در شــهریورماه، آخرین ماه از فصل تابســتان 1399 کارکنان نواحی 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم و نورد ســرد فوالد مبارکه و همچنین 
شرکت های فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
به رکوردهای تازه ای در تولید روزانه و ماهانه دســت یافتند و گام های 
استواری برای تحقق اهداف ساالنه خود برداشتند.  کارکنان بلندهمت 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه موفق شدند با تولید 
ماهانه 639 هزار تن تختال و تولید روزانه 133 ذوب در آخرین روزهای 

شهریورماه، گام دیگری برای تحقق اهداف ساالنه این شرکت بردارند.
در ادامه صحبت های مسئوالن فوالد در این باره را می خوانید:

غالمرضا سلیمی- مدیر ناحیه فوالدسازی:
 این میزان تولید 2 هزار تن از رکورد قبلی در خردادماه 99 بیشتر است؛ 
ضمن اینکه در شــش ماهه اول ســال جاری 3 میلیون و 590 هزار تن 
تختال تولید شد که در مقایسه با تولید شــش ماهه اول سال قبل 6.8 

درصد افزایش داشته است.
 رکوردشــکنی های پیاپی همکاران در تمامی نواحی شــرکت، به ویژه 
در ناحیه فوالدسازی در ســال جهش تولید و با وجود شرایط تحریم  و 
مبارزه با بیماری کووید 19، نشان از عزم و اراده و توان کارکنان جهادگر 
ناحیه دارد و تحقق نتایجی فراتر از اهداف از پیش تعیین شده را تسهیل 

می کند.

قاسم خوشدل- رییس تولید ریخته گری مداوم فوالد مبارکه:
همــکاران ریخته گری بــرای سومیـــــن بار در ســـــال 99 تالش 
همـــکاران ناحیــــه فوالدسازی و سایر واحدهای مرتبط را تکمیل 
کردند و با نشان دادن عزم راسخ خود در تحقق اهداف شرکت، جهش 

تولید را در عمل به نمایش گذاشتند.
در کســب این موفقیت ها حمایت های مدیریت در تسهیل روند امور و 
ایجاد انگیزه و همدلی و نقش همکاران واحدهای تولید، تعمیرات جنبی، 
کارگاه تعمیرات ریخته گری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، برنامه ریزی 
تولید، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی و... مؤثر بوده که شایسته قدردانی 

است.

دانیال نظری- رییس تعمیرات کوره های پاتیلی:
تمامی واحدهای تولید و تعمیرات عزم خود را برای کسب این رکوردها 
جزم کرده بودند. در این بین، کارکنان واحد تعمیرات متالورژی ثانویه 

علی رغم تمام محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا، با تالشی 
مضاعف، آماده به کاری تجهیزات را در سطح مطلوبی نگه داشتند.

امیر حسین مرادی- رییس تولید کوره های قوس الکتریکی 
کســب رکورد تولید در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم برگ 
زرین دیگری بر افتخارات این ناحیه افــزود و در این خصوص، زحمات 
شــبانه روزی واحدهای تعمیرات کوره، دفاتر فنی و هماهنگ کنندگان 
تولید، حمل مواد، حمل سرباره و ناحیه آهن سازی در جهت دستیابی به 

این رکورد قابل تقدیر است.

محمد نصیری-رییس تعمیرات کوره های قوس الکتریکی:
در شــرایط خاص حاکم بر کشور، رکورد شــهریورماه نشان از تالشی 
همگانی دارد و نماد خواستن است که در تک تک کارکنان فوالد مبارکه 
و ناحیه فوالدســازی دیده می شــود. در این خصوص، واحد تعمیرات 
کوره های قوس فوالدسازی با برنامه ریزی دقیق و استفاده از سیستم های 
نوین در نگهداری و تعمیرات بهره ور و مبتنی بــر قابلیت اطمینان در 
جهت کاهش توقفات اضطراری و افزایش بهره وری تجهیزات در خطوط 

تولید نقش مؤثری ایفا کرد.

مسیب فتاح المنان- رییس عملیات ثانویه: 
در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم در تاریخ 30 شهریورماه 99 
رکورد تولید روزانه شکسته شد و تولید 133 ذوب به دست آمد. رکورد 
قبلی تولید 131 ذوب و مربوط به پنجم اردیبهشت ماه 99 بود. ثبت این 
رکوردهای پی درپی در فوالد مبارکه بی اثر بودن تحریم این شــرکت و 
همت واالی مدیریت و کارکنان را نشان می دهد. این رکورد حاصل نشده 
است، مگر با همدلی و همکاری واحدهای تولیدی و تعمیراتی ناحیه و 

همراهی واحدهای ستادی و پشتیبانی.

مجیددادجــو- رییــس خدمــات فنی فوالدســازی و
ریخته گری مداوم:

ثبت رکوردهای پی درپی در شش ماه اول ســال جاری در حالی اتفاق 
می افتد که حدودا از پنج سال گذشته تاکنون توسعه و افزودن تجهیزات 
جدید در ناحیه صورت نگرفته اســت. این توفیقــات حاصل بهره وری 
نیروی انسانی و به کارگیری هرچه بهتر تجهیزات و نشانه باور شعار »ما 

می توانیم« در شرکت است.

در شهریورماه سال جاری صورت گرفت؛ 
 دستیابی به رکوردهای پیاپی

در گروه فوالد مبارکه
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جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت در مراسم افتتاح فاز 2 فوالدسازی شرکت فوالد کاوه جنوب کیش گفت: 
امروز به همت متخصصان ایرانی و با وجود همه تحریم های ظالمانه به ظرفیت 37 میلیون تن فوالد خام رسیدیم.
وی با بیان اینکه رتبه 10 فوالد دنیا را به دست آورده ایم، گفت: در چند سال گذشته توانستیم فرانسه و ایتالیا را 

از لحاظ تولید فوالد پشت سر بگذاریم.
سرپرست وزارت صمت با یادآوری اینکه رشد تولید فوالد دنیا در سال گذشته 3.5 درصد رشد داشته است، بیان 
کرد: اما علی رغم سنگین ترین تحریم ها با اتکا به روحیه جهادی رشد تولید فوالد خام کشور 6.5 درصد شده است.

سرقینی ادامه داد: در پنج ساله منتهی به سال 1392 هر ساله 22 تا 23 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می شد 
که این رقم در سال گذشته به کمتر از 4 میلیون تن رسیده است.

صادرات ۱۲ میلیون تنی انواع فوالد در سال گذشته
وی اضافه کرد: در سال 1391 حدود 6.5 میلیون تن واردات فوالد و 1.5 میلیون تن صادرات فوالد داشتیم اما 
در سال 98 در زمینه صادرات فوالد رکورد زده شد و به 12 میلیون تن صادرات انواع فوالد رسیدیم.همچنین در 

نتیجه تکمیل زنجیره ها فقط 200 تا 300 هزار تن واردات فوالد داشتیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری چشــم انداز تولید 55 میلیون تنی فوالد خام تا افق 1404 
بیان کرد: اکنون 37 میلیون تن فوالد آماده به کار داریم و بیست میلیون تن نیز در دست اجرا می باشد که شروع 

شده است و با این ظرفیت حتماً چشم انداز تولید 55 میلیون تنی فوالد محقق خواهد شد.
ســرقینی گفت: صنعت فوالد بومی شــده اســت و حتی تکنولوژی پرد را به همت متخصصان ایرانی به دست 

آورده ایم.
وی با اشاره به برخی آمارهای تولید در پنج ماهه امسال بیان کرد: در پتروشیمی رشد تولید 6.3 درصدی، لوازم 
خانگی 42.5 درصدی، آلومینیوم 50 درصدی، فوالد 8 درصدی، سیمان 15 درصدی و خودرو 18.5 درصدی 

داشته ایم.
سرپرســت وزارت صمت ادامه داد: در زمینه پروانه های بهره برداری رشد 70 درصدی به لحاظ سرمایه گذاری 

داشته ایم و صدور جواز تاسیس افزایش 31.5 درصدی داشته است.
رشد مثبت ۲.۵ درصدی صنعت در سه ماهه اول امسال

سرقینی گفت: همه تحریم ها رشد صنعت به گفته بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سه ماهه اول امسال 
2.5 درصد مثبت بوده است.
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دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد هرگز با بخش خصوصی مدارا 
نکرد و نخواست بخشــی از قدرت فوق العاده و اختیارات گسترده نهاد 
دولت و صدها دستگاه دولتی به بخش خصوصی را سلب کند. درهمان 
روزها دکتر دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت وقت به اتاق 
ایران دعوت شد تا سخنان بخش خصوصی را بشنود و حرف های خودش 

و احتماالً دولت را انتقال دهد. 
دانش جعفری به عنوان نماینده دولت گفت که تردید دارد بخش خصوصی 
ایران آنقدر توانایی و نیرو داشته باشــد که بتواند جانشین دولت شود و 
نقش هایی را که این دولت اجرا می کنــد، ایفا کرده و جای خالی دولت 
را بگیرد. او ادامــه داد که افکار عمومی بــه نمایندگان بخش خصوصی 
اعتمادی ندارد زیرا تفکرات ملی ندارنــد یا اگر تفکرات ملی دارند آن را 

نشان نداده اند. 
واقعیت این است که سخنان ســال 1386 داوود دانش جعفری که از 
اقتصاددانان و مدیران منصف و معتدل اســت، باور و ســخن دل همه 
مدیران ارشد دولتی است که در ایران و در دهه های تازه سپری شده در 
ذهنیت آنها نهادینه شــده و به مدیران میانی و نیز مدیریت های پایین 

انتقال یافته است.
این روزها نیز که دولت و سایر قوای اداره کننده کشور با محدودیت های 
درآمدی رو به رو شــده و از سوی شــهروندان زیر ضرب قرار دارند که 
برخی کارها را به بخش خصوصی بسپارید، دوباره مقوله توانایی بخش 
خصوصی در اداره اقتصاد کشور در محافل و مراکز سیاسی مطرح شده 
است. بدون درنگ و بدون چون و چرا می گویم در وضعیت فعلی آرایش 
و توزیع قدرت میان نهادهای مدنی و دولت و ســایر نهادهای سیاسی 
واقتصادی حکومتی و توجه به شرایط سیاست خارجی، بخش خصوصی 
نمی تواند همه تنگناها را برطرف کند چون در سطح سیاستگذاری های 

کالن ندارد.
اما اگر اجازه داده شود وظایف و تکالیف و تعهدات دولت شرایط عادی 
پیدا کند و اختیارات کافی به بخش  خصوصی نیز داده شــود، حتماً این 
جانشــینی توأم با کامیابی خواهد بود و نمی تــوان بخش  خصوصی را 

امتحان پس  نداده مردود اعالم کرد. 

یادمان باشــد حتی در خصوصی ترین اقتصادها و جامعه ها مقوله های 
بسیار بااهمیت مثل امنیت داخلی و امنیت مرزهای کشور و نیز تأمین 
منابع الزم برای بهداشت و درمان و نیز آموزش عمومی از وظایف دولت 

است.
اگر تقسیم اختیارات و وظایف در باالترین سطح میان دولت و نهادهای 
مدنی از جمله نهــاد بنگاه های خصوصی به طور کارشناســانه و بر پایه 
پیمان های محکم برقرار شده و توزیع انواع قدرت مثل قدرت فرهنگی، 
قدرت اجتماعی و قدرت سیاســی استوار شــود بخش خصوصی ایران 
می تواند در مسیر کاهش دشــواری های ملی گام های مؤثر بردارد و به 
دولت کمک کند. درحال حاضر نیز ســهم بخــش خصوصی در ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی برای میلیون ها ایرانی و نیز ایجاد ارزش افزوده برای 

بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی قابل اعتنا است. 
به نظر می رسد دولت محترم باید در کلیت خود استفاده از توانایی های 
مادی، فکــری و ظرفیت کارشناســی بخش خصوصی بــرای غلبه بر 
دشــواری ها در برخی حوزه ها را یک امر عینی و واقعی تلقی کرده و از 

گرفتاری های خود بکاهد.
به طور مثــال در وضعیت فعلی که درآمد ارزی دولت به دلیل ســقوط 
صادرات نفت خام  و بودجه امسال با شدیدترین فشارها مواجه شده، باید 

به بخش خصوصی اعتماد کند. 
بخش خصوصی ایران توانایی ســازگار کردن منافع خود و کارگران را 
دارد و اگر دولت دراین حوزه نیز سطح دخالت های جانبدارانه را کاهش 
دهد می توان از این گرداب عبور کرد. بخش خصوصی ایران می تواند در 
صورت سیاست خارجی متعادل به جذب سرمایه خارجی و نیز فاینانس 

کمک کرده و گرفتاری های دولت را کاهش دهد. 
اما همه این رخدادها هنگامی از ذهن به عمل منتقل می شود که دولت ها 

به بخش خصوصی اعتماد کنند.
از سوی دیگر باید بدانیم بخش خصوصی به میزانی با اقبال دولت مواجه 
می شود که بتواند در کوتاه مدت مشورت کارشناسی کاربردی برای حل 
مسائل و دشواری های امروز ارائه کند، اگر بخش خصوصی توانایی چنین 

مطالبه ای را نتواند فراهم کند، کار سخت خواهد شد.

به بخش خصوصی اعتماد کنید

حسین سالح ورزی 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران
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صنعت سیمان کشور با حدود 80 سال ســابقه، با سهمی 2درصدی از 
تولید ناخالــص داخلی در یک دهه اخیر با تالطم و تغییرات بســیاری 
مواجه بوده است اما این صنعت در کنار تهدیدها همواره به وجود آورنده 
فرصت ها نیز بوده است. ســیمان مانند فوالد ماده اولیه ایجاد توسعه و 
آبادانی برای هر کشوری اســت و بدون آن تقریبا توسعه شهری و حتی 

صنعتی محال است. 
محمد رضا  ســلیمیان، مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر درباره آخرین 
وضعیت و دورنمای صنعت سیمان کشور اما صحبت هایی دارد از جنس 
هشدار. هشــدار درباره ســیمان ایران که جای خود در بازار دنیا را به 
سیمان عربســتان داده؛ همان طور که پیش از این شاهد ازدست رفتن 
بازارهای جهانی زعفران و فرش ایران بوده ایم و هیچ کس هم هشدارها را 
نشنید و اگر هم شنیده شد، کسی گویا دغدغه جدی در این باره نداشت 

تا ایران، یکی یکی بازارهای جهانی خود را از دست بدهد. 
در ادامه صحبت های »سلیمیان« در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها 

را در این باره می خوانید:
*بازار سیمان ایران در حال حاضر درگیر چالش مازاد عرضه نسبت به 

تقاضا است. برای بررسی این موضوع باید توجه داشته 

باشیم که در فاصله ســال های 1385 تا 1391، سرمایه گذاری فراوانی 
برای توسعه کارخانه های سیمان کشور انجام شــد که عمدتا به دلیل 
تزریق بودجه کافی جهت پروژه های عمرانی توسط دولت، رونق ساخت 

و ساز در بخش مسکن و به ویژه اجرای طرح مسکن مهر بوده است.
این امر سبب شده است که ظرفیت تولید اسمی سیمان در کشور شاهد 
رشد چشمگیری باشد و در سال گذشته به 86 میلیون تن در سال برسد. 
در نقطه مقابل و از منظر تقاضا، با به پایان رسیدن طرح مسکن مهر و نیز 
با تشدید رکود اقتصادی و به تبع آن کاهش بودجه عمرانی کشور، تقاضا 

برای سیمان سیر نزولی را پیش روی خود می بیند.

* مصرف ســیمان عمدتا متاثر از اجرای طرح های عمرانی و پروژه های 
بزرگ است که در حال حاضر بودجه مناســبی به این حوزه تخصیص 
نمی یابد. طبق آمار منتشرشده توسط انجمن کارفرمایان صنعت سیمان 
در سال 97 میزان مصرف سیمان در کشور 48 میلیون تن بوده که حدود 

57درصد ظرفیت اسمی تولید کشور است.
میزان تولید محقق شده سیمان در سال 97 نیز حدود 55 میلیون تن 
بوده که حدود 64 درصد ظرفیت اســمی تولید کل کشور است. این در 
حالی اســت که با اتمام عملیات اجرایی 

 وقتی سیمان عربستان، جایگزین سیمان ایران
در بازار عراق و کویت می شود

بازاری که ازدست رفت
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طرح های نیمه تمام احداث کارخانه های ســیمان تا ســال 1400، حدود 
7 میلیون تن به ظرفیت اسمی ساالنه تولید سیمان کشور افزوده می شود. 
بنابراین پیش بینی می شود شکاف فزاینده ای که در پنج سال اخیر بین عرضه 
و تقاضای سیمان در بازار داخلی ایجاد شده است، روند افزایشی داشته باشد. 
پیامد این مســاله، افزایش بیش از پیش رقابــت و در نتیجه کاهش قیمت 

سیمان و افت شدید حاشیه سود برای تولیدکنندگان است.

*مابه التفاوت ظرفیت تولید واقعی سیمان و کلینکر کشور و مصرف داخلی، 
در سال های گذشته به خارج از کشور صادر شده است که با توجه به ظرفیت 
بازارهای صادراتی در دو سال گذشــته حدود 12 میلیون تن در سال بوده 
است. متاســفانه ظرفیت صادراتی کشــور نیز به دلیل تحریم ها و افزایش 
هزینه های صادراتی و محدود شدن صادرات سیمان به کشورهای همسایه 

به ویژه عراق دچار افت شدیدی شده است.
در سال 1393، میزان صادرات ساالنه سیمان و کلینکر کشور 19 میلیون 
تن بوده اســت که هم اکنون به 12.7 میلیون تن کاهش یافته است. در آن 
زمان، عراق یکی از بزرگ ترین  مقاصد صادراتی سیمان و کلینکر ایران بود. در 
حالی که هم اکنون، حجم صادرات به این کشور با اعمال محدودیت از طرف 

دولت عراق کاهش چشمگیری داشته است.

*با توجه به ورود عربســتان به بازارهای صادراتی از ابتدای سال 2019، به 
نظر می رسد با توجه به روابط سیاسی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج 
فارس، از دست رفتن بازارهای بزرگ صادراتی از جمله کویت به عنوان یک 

تهدید جدی تلقی شود.

*افزایش شدید هزینه های حمل و نقل در سال گذشته، عمال موجب تغییر 
الگوی عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی شد. بر خالف گذشته، با افزایش 
هزینه های حمل ونقل ، فروش محصوالت تولیــدی کارخانه ها به بازارهای 

مصرف دورتراز محل استقرار آنها، محدودتر شده است.
با افزایش شدید هزینه های حمل و نقل، درعمل بهای تمام شده محصوالت 
برای مصرف کننده در فواصل زیاد، بیشتر شده و امکان رقابت با محصوالت 
کارخانه های محلی را ندارد. بنابراین آنچه در عمل شــاهد هستیم، ایجاد 

رقابت شدید در بازارهای مصرف بزرگ تر است.
چون کارخانه ها ناگزیر هستند برای فروش محصوالت خود، روی بازار مصرف 
بزرگ تر تکیه کنند و گزینه جذاب دیگری را پیش روی خود نمی بینند. از 
طرف دیگر، افزایش هزینه های حمل و نقــل، تاثیر مخرب خود را بر فروش 

صادراتی نیز گذاشته است.

*واقعیت این اســت که هم اکنون یکی از دالیل امکان پذیری رقابت برای 
سیمان ایران، هزینه پایین انرژی است. در صورت آزادسازی قیمت انرژی، 
بهای تمام شده سیمان کشــور آن قدر باال می رود که رقابت بر سر قیمت با 

محصوالت خارجی در بازارهای صادراتی بسیار دشوار خواهد شد.
بنابراین شرکت های سیمانی کشور باید توجه فراوانی  به ارتقای بهره وری 
خود داشته باشــند. به ویژه در شــرایط اقتصادی فعلی، کاهش هزینه ها از 
محل بهبود بهره وری موضوعی کلیدی برای تداوم حیات این کارخانه ها به 
حساب می آید. نکته مهم دیگری که در تحلیل جایگاه صنعت سیمان ایران 
در دنیا باید به آن توجه داشــته باشــیم، تحوالت اقتصادی، تکنولوژیک و 

زیست محیطی است که در این صنعت در حال رخ دادن است.

*گزارش آینده پژوهی Global Cement که در ماه می 2019 منتشر شد، 
پیش بینی مناسبی از آینده صنعت سیمان در سال 2050 ارائه می کند. بر 
اساس مفاد این گزارش، امروزه با توجه به ورود چین به عنوان سازنده معتبر 
به بازارهای جهانی، هزینه تاسیس کارخانه جدید یا اضافه کردن ظرفیت به 
خطوط قدیمی بسیار پایین آمده و دیوارهای ورود به این صنعت از همیشه 

کوتاه تر شده است.

*با توجه به محدودیت های شدید بازار داخلی و مازاد عرضه بر تقاضا، ناگزیر 
به تمرکز بر بازارهای صادراتی هســتیم. خصوصا بازارهای عراق و سوریه با 
توجه به شروع دوران بازسازی به شدت باید مورد توجه قرار گیرند و دولت 

بستر مناسب را برای ورود و حضور شرکت های ایرانی فراهم کند.
در عین حال داشــتن برنامه های متنوع برای صادرات اهمیت فراوانی دارد 
زیرا در شرایط فعلی امکان صادرات به کشــورهای مختلف، مدام در حال 
تغییر و تحول اســت. نوآوری در روش های صادرات مانند پیشبرد موضوع 
SWAP با کشــورهایی همچون عراق جهت ورود به بازار ســوریه نیز در 
برون رفت از وضعیت فعلی می تواند موثر باشد. در هر صورت، با افزایش نرخ 
ارز، شرکت های سیمانی در صورت حل مســائل صادراتی با توجه به اینکه 
وابستگی کمتری در تامین اقالم مورد نیاز به نسبت بخش درآمدی )فروش 
صادراتی( دارند، می توانند انتفاع زیادی کسب کنند. از طرف دیگر، زنجیره 
ارزش صنعت سیمان نیازمند بهبود بهره وری اســت. فراهم کردن امکان 
فروش مستقیم و کاهش واسطه های فروش به منظور افزایش حاشیه سود 

تولیدکنندگان و نیز توجیه پذیری اقتصادی تولید، یک راهکار مهم است.
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شهریورماه بود که خبر رسید »طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو« 
به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید که محور اصلی این طرح، عرضه 
خودرو در بورس کاالی ایران به منظور شــفافیت باالی معامالت این 

بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کاالی مصرفی است.
این طرح موافقان و مخالفان جدی داشته است. در همین باره »خانه 
ملت« پایگاه خبری مجلس نوشت: »روند صعودی قیمت خودرو در بازار 
همچنان ادامه دارد و مرزهای جدید قیمتی پی در پی فتح می شوند 
به گونه ای که در نیمه نخست ســال 99 بازار چهارچرخ ها تحت تاثیر 
عواملی مانند نوســانات نرخ ارز، کمبود عرضه، اُفت شاخص سهام در 
بورس و... التهابات زیادی را تجربه کرد و قیمت پراید از مرز 110 میلیون 
تومان نیز گذشت این در حالی است که مسئوالن دولتی به ویژه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح های پیش فروش خودرو را راهکار 
اصلی ساماندهی بازار خودرو دانسته و همچنان بدون داشتن دستاوردی 

بر اجرای آن اصرار می  ورزند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که ترمز قیمتی خودرو بریده 
و قیمت ها سربه فلک گذاشــته تنها به اجرای طرح های پیش فروش 
بسنده می کند، طرح هایی که بســیاری از کارشناسان از آن به عنوان 
التاری یاد می کنند، زیرا قیمت خودرو در کارخانه و بازار تفاوت فاحشی 
با یکدیگر داشته و هر فرد با برنده شدن در این طرح ها می تواند حداقل 
چندین میلیون تومان یک شبه سود به دست آورد این عملکرد موجب 
شد وکالی مردم در خانه ملت با تدوین طرحی کارشناسانه به  دنبال 
درمان مشکالت صنعت خودرو و تنظیم این بازار از مسیر بورس باشند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم بر آن است با تصویب طرح 
ساماندهی بازار و صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف کند تا صرفا از 
طریق عرضه مستقیم در بورس کاال محصوالت خود را عرضه کنند و 
فروش خودرو خارج از این فرآیند قاچاق محســوب شود، نمایندگان 
معتقدند با اجرای این طرح فرآیند توزیع خودرو که در حال حاضر به 
یکی از چالش های اصلی بازار تبدیل شده، رفع و عرضه خودرو شفاف 
می شود. با تحقق این مهم ســوداگری، رانت و تقاضای کاذب از بازار 
حذف خواهد شد در نتیجه قیمت ها کاهشی شده و خودرو به جایگاه 

واقعی خود یعنی کاالی مصرفی، بازمی گردد.
براساس طرح ســاماندهی صنعت و بازار خودرو، قیمت چهارچرخ ها 
در بورس براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود اما مابه التفاوت بهای 
تمام شده تولید خودرو و قیمت عرضه در بورس به جیب خودروسازان 
نمی رود و در مســیرهایی مانند مالیات، ارائه تســهیالت کوتاه مدت 
قرض الحسنه به خودروسازان برای توســعه و R and D و همچنین 

تشویق خودروسازان برای عرضه بیشتر به کار گرفته خواهد شد.«

روح ا... ایزدخواه مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس می گوید: »طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو به منظور کوتاه 
کردن دست دالالن از بازار خودرو با 20 ماده تدوین شد و در این طرح، 
عرضه خودرو تنها در بورس امکان پذیر است تا نحوه عرضه به بازار شفاف 
شود. همچنین قیمت خودرو در طرح ساماندهی بازار خودرو بر اساس 

عرضه و تقاضا تعیین می شود.«
در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی هم معتقد اســت که اگر تقاضای کاذب بازار 
خودرو حذف شده و تاثیر نرخ ارز بر بهای تمام شده تولید آن مشخص 
شود، بازار خودرو ساماندهی می شــود. و در »طرح ساماندهی بازار و 

صنعت خودرو« از ظرفیت های بورس کاال استفاده می شود.
در مقابل اما شورای رقابت مخالف این طرح اســت. رییس این شورا 
می گوید: چــون خودرو کاالیی انحصاری به شــمار مــی رود، تعیین 
دستورالعمل قیمت گذاری آن بر عهده شورای رقابت است. بنابراین تا 
وقتی شورا تشخیص ندهد، امکان تعیین قیمت خودرو در بورس وجود 
ندارد. »رضا شیوا« دلیل مخالفت با نرخ گذاری خودرو در بورس کاال را 
کمبود عرضه و تقاضای باال عنوان کرده است. البته رییس شورای رقابت 
در حالی این اظهارات را بیان می کند که که به واســطه قیمت گذاری 
این شورا هم اکنون هزینه نهایی تولید خودرو با فروش تطابقی ندارد 
و تعیین قیمت توسط شورای رقابت برای مصرف کنندگان نیز سودی 

دربرنداشته و تنها به سوداگری در بازار دامن زده است. 
با مخالفت شورای رقابت که خود را مرجع اصلی قیمت گذاری می داند، 
این سوال مطرح شد که این مخالفت می تواند ورود خودرو به بورس را 
منتفی کند؟ کمااینکه رییس شورای رقابت اواسط شهریور ماه ورود 
خودرو به بورس را منتفی دانسته بود. »شــمانیوز« اما در همین باره 
به نقل از یک مقام آگاه در بورس کاال نوشــت کــه »اگر طرح اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس رای اکثریت را کسب 
کند، شورای رقابت نمی تواند با آن مخالفت کند و این شورا باید تابع 

تصمیم مجلس در این زمینه باشد.«
البته جواد فالح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران ضمن اینکه 
اعالم کرده در طرح ارائه شده خودروهای وارداتی و داخلی که تیراژ باال 
دارند در بستر معامالتی بورس کاالی ایران قرار خواهند گرفت، به این 
نکته اشاره کرده که در این طرحی که نمایندگان مجلس در خصوص 
عرضه خودرو در بورس کاال مطرح کرده اند قیمت گذاری خودرو توسط 

شورای رقابت انجام می شود.
به هرحال به نظر می رسد شورای رقابت درنهایت مرجع تعیین قیمت 
خواهد بود و این یعنی بیم و امیدها برای سامان گرفتن بازار به شدت 

نابسامان خودرو ادامه خواهد داشت. 

بورس؛ کلید قفل بسته صنعت خودرو می شود؟
در بیم و امید یک طرح تازه
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   یزد به شــهر ســخت 
کوشــی و قناعت معروف اســت؛ با 
توجه به اقلیم حاکــم بر این منطقه، 
این اســتان مردمانی پرتالش، قانع 
و آینده نگر دارد کــه با بهره گیری از 
فناوری روز برای توسعه همه جانبه و 
پایدار استان بی وقفه تالش می کنند.

آنها با این ویژگی ها، این ســرزمین 
تاریخــی را با حــدود 2 میلیارد تن 
ذخیره بــه دومین اســتان معدنی و 
چهارمین استان توسعه یافته صنعتی 
ایران تبدیل کردند. )استان یزد را به 
دلیل ذخایر معدنی »بهشت معادن« 
می نامند. این اســتان دومین استان 

معدنی ایران پس از کرمان است.(
مهمترین صنایع اســتان سرامیک 
و کاشــی است که بیشــتر در دشت 
یزد- اردکان قــرار دارد و تعدادی از 
این واحدها هم در دیگر نقاط استان 
پراکنده اســت و یزد بــا 54 درصد 
تولید این محصــول از این لحاظ در 

رتبه نخست کشور قرار دارد. 
همچنیــن یــزد در بخــش صنایع 
نســاجی ایران با 25 درصــد تولید 

در جایگاه دوم قــرار دارد و در بخش 
تولید فوالد نیز در میان 31 کشور در 
جایگاه سوم است.در یزد بیش از 50 
نوع اندیس معدنی مانند سنگ آهن، 
ســرب و روی، اورانیوم، خاک های 
صنعتی، باریــت و... وجود دارد و در 
ســه هزار و 700 واحــد تولیدی و 
صنعتی آن بیش از 800 نوع محصول 

تولید می شود.
همچنین از یزد با عنوان نخســتین 
شــهر خشــت خام و دومین شــهر 
تاریخی جهان یاد می شــود، و از آن 
با عنوان شهر بادگیرها، دوچرخه ها 

، قنات ها و قناعت هم یاد می کنند.
در این منطقه ظرفیت  های اقتصادی 
و زمینــه ســرمایه   گــذاری زیادی 
در بخش  هــای صنعتــی، معدنــی، 
کشــاورزی، تجــارت، بازرگانــی و 
گردشــگری نهفته که تاکنون تنها 

بخشی از آن استفاده شده است.
آن طور که رییس ســازمان صنعت 
معدن و تجارت این اســتان دوسال 
پیــش در گفت و گــو با رســانه ها 
عنوان کــرده بود: اســتان یــزد با 

استان یزد بهشت سرمایه گذاری و معادن

سور و سات صنعت در دل کویر
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دارا بــودن پانصد و چهــل معدن 
کوچک و متوســط، دومین استان 
معدنی کشــور و رتبه اول از لحاظ 
تنوع ذخیره معدنی را داراســت و 
همچنین تامین کننده پنجاه درصد 
از مــواد معدنی مورد نیــاز صنایع 

کشور است.
یزد قطب تولید سرب، روی و باریت 
کشور هم هســت و معدن سرب و 
روی مهدی آباد بهادران این استان، 
بزرگتریــن معدن ســرب و روی 
خاورمیانه و دومین معدن سرب و 

روی دنیا است.
یازده هزار و هشتصد و 25 اشتغال 
معدنی در اســتان وجــود دارد و 
ایــن اســتان در ســال های 95 و 
96 رتبه نخســت در زمینه صدور 
گواهی کشف معدن و صدور پروانه 
بهره برداری را به خــود اختصاص 
داد. )هرچند حاال برخی مسئوالن 
این اســتان از میزان باالی بیکاری 
با وجود شــرایط ویژه یزد در حوزه 

صنعت گالیه مند هستند.(
اســتان یزد دارای زنجیــره کامل 
تولیــد فــوالد، شیشــه ی جام و 
همچنین اسید فسفوریک از معدن 
تا بهــره برداری اســت و در زمینه 
تولید این محصوالت به خود کفایی 

رسیده است.
شهرســتان بافــق در این اســتان 
کویری هم یکی از غنی ترین مناطق 
به لحاظ بهره مندی از معادن است 
و در این میان ســنگ آهن دارای 
بیشترین و غنی ترین معادن در این 
شهرستان اســت که از این رو بافق 

را »شهر معدنی ایران« می نامند.
شهرســتان بافــق دارای معــادن 
گوناگــون و ارزشــمندی از قبیل: 

ســنگ آهن چغــارت، فســفات 
آســفوردی، آنومالی مالی شمالی، 
سرب کوشــک، ســنگ آهن سه 

چاهون، میشدوان و زاغیا است.
در همین باره »دشــتی« نماینده 
مردم اردکان در مجلس شــورای 
اســالمی در حاشــیه دیــدار بــا 
سرپرســت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی اســتان یزد گفت: استان 
یزد بهشت سرمایه گذاری و معادن 
اســت، امــا میانگیــن 7.2 درصد 
بیکاری شایســته اســتان نیست. 
مطالبه مردم اســتان و شهرستان 
اردکان این است که مدیران آینده 
صنایع باید بومی شهرستان باشند.

اســتاندار یزد هــم تاکیــد دارد 
کــه بــا اراده  جــدی مســئوالن، 
دولــت و حمایت هــای مرکــز 
بیــش از گذشــته ظرفیت هــای 
 بخش معدن اســتان مــورد توجه

 قرار می گیرد. 
یزد به شهر سخت کوشی و قناعت 
معروف اســت؛ و همیــن قناعت و 
تالش، این اســتان زیبای کویری 
بــا آن بافت قدیمــی منحصربفرد 
را تبدیــل بــه بهشــتی بــرای 
ســرمایه گذاری تبدیل کرده است. 
فرامــوش نکنیم که یــزد همانند 
بسیاری از مناطق مرکزی ایران به 
دریا دسترسی ندارد و کمتر تحت 
تاثیر ابرهای باران زا در کشور قرار 
دارد، به این دلیل سرزمینی کم آب 
اســت، با این وجود به دلیل تنوع 
اندیس های معدنــی و تولید کاالی 
صنعتــی، آن را ســرزمین معجزه 
الهی می داننــد. در واقع صنعت و 
معدن یزد، 2 بازوی توسعه در این 

سرزمین معجزه الهی هستند. 
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بانک جهانی گزارشی تازه از وضعیت شاخص توسعه انسانی منتشر کرده است. توسعه انســانی، میزان سرمایه ای را که یک کودک تا 18 سالگی به 
دست خواهد آورد، اندازه می گیرد که از اجزای مهم آن می توان به ریسک آموزشی، ریسک سالمتی، بازدهی اقتصادی نظام آموزش و درمان اشاره کرد. بر 
اساس این گزارش، سنگاپور کشوری با توسعه انسانی بسیار باال در رتبه اول و آفریقای مرکزی با توسعه انسانی بسیار پایین در رتبه آخر قرار دارد. در این 

اینفوگرافیک، به وضعیت توسعه انسانی در سال 2020 پرداخته شده است.
منبع داده ها: بانک جهانی

نگاهی به وضعیت توسعه انسانی در سال ۲۰۲۰

آذربایجان
۰/۵8 4

ارمنستان
۰/۵8 ۲

اتیوپی
۰/38 1

ایـران
۰/۵9 1

عربستان سعودی
۰/۵8 ۵

کره جنوبی
۰/8 4

ژاپـن
۰/8 3

هنگ کنگ
۰/81 ۲

سنگاپور
۰/88 1

گرجستان
۰/۵8 3

ی
راف

وگ
ینف

ا
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کشورهای با توسعه انسانی بسیار باال

کشورهای با توسعه انسانی متوسط رو به پایین

کشورهای با توسعه انسانی بسیار پایین

اعداد، شاخص توسعه انسانی را نشان می دهند که بین صفر تا 
یک هستند که صفر بدترین وضعیت و یک بهترین وضعیت است.

شاخص توسعه انسانی، میزان سرمایه ای را که 
یک کودک تا ۱8 سالگی به دســت خواهد آورد، 
اندازه می گیرد که از اجزای مهــم آن می توان به 
ریسک آموزشی، ریسک سالمتی، بازدهی اقتصادی 

نظام آموزش و درمان اشاره کرد.

آفریقای مرکزی
۰/۲9 ۵

سودان
۰/38 3

چــاد
۰/3 4

ساحل عاج
۰/38 ۲

کانادا
۰/8 4

ی
راف

وگ
ینف

ا
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کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد صنعت 
نمایشگاهی مولد ارزش افزوده است و اگرچه 
ایران با صنعت نمایشگاهی کشور های توسعه 
یافته فاصله زیادی دارد، اما آمار های رســمی 
حکایت از مسیر رو به رشــد و توسعه صنعت 
نمایشــگاهی کشــور دارد و به طــور قطع با 
همگرایی در حوزه صنعت نمایشگاهی می توان 

به رونق تولید و اقتصاد شهر کمک کرد.
علیرضا نصراصفهانی رییس شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان اعتقاد دارد نمایشگاه  اصفهان 
طی ســال های گذشــته تاکنون بــا برپایی 
نمایشــگاه های مختلف نقش عمــده ای در 
درخشش اصفهان داشــته است؛ او می گوید: 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگانی که در 
نمایشــگاه های مختلف حضــور یافته اند، به 
نوعی از ظرفیت های اصفهان بهره گرفته اند. 
نصراصفهانی با بیان اینکه برپایی نمایشــگاه 
در هر شــهر، رخدادی اســت کــه می تواند 
توانایی های آن شــهر را پررنگ تــر کند و در 
حقیقت توانمندی های یک شــهر از بســتر 
برپایی نمایشگاه ها نمایان تر می شود، تصریح 
کرد: به طور قطع برپایی نمایشــگاه ها موجب 
رونق تولید و اشــتغال می شود و فضایی برای 
ارتباط دو ســویه مردم با تولیدکنندگان و یا 
بخش های مختلف تولید مهیا خواهد کرد. به 
گفته وی، با توجه به اینکه در فضای نمایشگاه 
به نوعی گردش بازار، بازارســازی و بازاریابی 
انجام می شــود، افراد حاضر در آن به صورت 

کارشناســی در بحث اشــتغال و رونق تولید 
تاثیرگذار خواهند بود و از بســتر نمایشــگاه 
اتفاقات بعدی در جهت رونق اقتصادی شــهر 

اتفاق می افتد. 

را  اصفهان  اقتصاد  جدید،  نمایشگاه 
ماندگار می کند

 رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: 
برگزاری نمایشــگاه به خصوص زمانی که در 
سطح ملی برگزار می شــود با تبلیغات جانبی 
خود می تواند پتانسیل های شهر و بخش های 
مختلف را به صورت دو سویه معرفی کند و به 
طور قطع هر چه نمایشــگاه از اعتبار و مکان 
فاخر و مناســب تری برخوردار باشد موجب 
استقبال مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان 

تخصصی می شود. 
وی همچنین ادامه داد: برپایی نمایشــگاه ها 
از دو جنبه در حــوزه گردشــگری اصفهان 
تاثیرگــذار اســت و بــه واســطه برپایی آن 
می توان شــاهد جذب گردشــگر و به نوعی 
گردشگر تجاری باشیم، از سوی دیگر  در این 
فضا صنعت گردشــگری و هتلداری اصفهان 
رونق می گیرد، به همین دلیل طی سال های 
گذشته سرمایه گذاری بســیاری برای ایجاد 
مکانی فاخر و در شــأن اصفهان برای ساخت 
نمایشــگاه جدید انجام شــده تــا تصویری 
ماندگار از توانایی های اصفهان در ذهن فعاالن 

اقتصادی باقی بمانــد و به طور قطع در فضای 
جدید نمایشگاه بزرگ اصفهان، ظرفیت های 

نمایشگاهی افزایش خواهد یافت. 
به گفته نصراصفهانی، فضای جدید نمایشگاه 
با توجــه به برخــورداری از اســتانداردهای 
بین المللی نمایشــگاهی به جهــت فضا، نور، 
چینــش، گرمایــش، ســرمایش، پارکینگ 
و... شــرایط مطلوب تــری بــرای جــذب 
مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان تخصصی 

مهیا خواهد کرد.

تغییر الگوهای اقتصادی اصفهان در بستر 
نمایشگاه

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز با تاکید بر اینکه اصفهان به عنوان یکی از 
شهرهای اقتصادی بعد از تهران، مرکز تجارت 
کشور محسوب می شــود و بزرگترین تجار و 
واحدهای تولیدی و صنعتی در اســتان جمع 
شده اند، گفت: به همین منظور زیرساخت های 
بســیاری برای حــوزه تجارت فراهم شــده 
و اصفهان بــه عنوان اســتانی صادرات محور 

فعالیت می کند. 
احمد خوروش با تاکید بر اینکه نمایشگاه نقش 
مهمی در ارائه خدمــات و همچنین تابلویی 
برای شهر و تمام صنایع اصفهان است، افزود: 
با سرمایه گذاری قابل توجهی که در سال های 
اخیر انجام شده، نمایشــگاهی در خور و شأن 
این شهر ساخته می شــود و امیدواریم طبق 

تاثیر مثبت نمایشگاه جدید اصفهان

 
بر بهبود معیشت مردم
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برنامه ریزی ها در آبان امسال نخستین نمایشگاه 
در محل جدید برگزار شــود و بتوانیم تابلویی از 
فعالیت های اقتصادی خود را بــه صورت کاماًل 

مدرن به نمایش بگذاریم. 
وی تاکید کرد: زمانی که نمایشگاه به سمت بهبود 
وضعیت شرایط اقتصادی برود، تاثیر موثری در 
اصفهان خواهد داشــت؛ چرا که اصفهان شــهر 
گردشــگری و صنعتی با قدمتی بسیار باال است 
و به طور قطع برپایی رویداد نمایشگاه در محل 
جدید می تواند سرنوشت اصفهان را تغییر دهد. 
رئیس کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی 
اصفهان با بیان اینکه در دنیا رشد شهری وابسته 
به اقتصاد آن اســت، تاکید کرد: بــه طور قطع 
تمام دستاوردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری 
در محل نمایشــگاه به نمایش گذاشته می شود 
و به مرور شــاهد تغییراتــی در اقتصاد اصفهان 

خواهیم بود. 
خوروش با اشاره به شــیوع کرونا، گفت: در حال 

حاضر با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی، 
تولید و صنعت کشــور در حال فعالیت است تا 
اقتصاد کشــور از نفس نیفتد و با توجه به اراده 
مدیریت استان و مسئوالن اصفهان در راه اندازی 
هر چه سریع تر نمایشگاه، امیدواریم در آینده ای 
نزدیک شــاهد تاثیر مثبت نمایشگاه بزرگ در 

معیشت مردم این شهر باشیم.

به  را  اصفهان  صنعت  جدید  نمایشگاه 
اهدافش می رساند

رییس هیئت مدیره انجمــن کارفرمایان صنایع 
نســاجی اســتان اصفهان نیز تاثیر نمایشــگاه 
جدید این اســتان در رونق اقتصادی این شهر 
را وابسته به سیاســت هایی دانست که از این به 
بعد قرار اســت اتخاذ کنیم. حبیب ا... شاه کرمی 
گفت: بر اســاس سیاســت ها، میزان تبلیغات، 
درصد شــرکت کنندگان و امتیازاتــی که برای 
آنها در نظر گرفته می شــود، میزان تاثیرگذاری 

نمایشــگاه متفاوت خواهد بود. وی افزود: باید 
توجه داشت که چه گروه و برندهایی در نمایشگاه 
شرکت می کنند و اینکه آیا تنها نگاه درآمدی به 
نمایشگاه داریم و یا به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
به آن نگاه می کنیم، نمایشگاه می تواند در اقتصاد 

یک کشور و شهر تاثیرگذار باشد. 
وی با بیان اینکــه از محل نمایشــگاه می توان 
دست واســطه ها را برای جذب مشتریان جدید 
کوتاه کرد، تاکید کرد: اینکه نمایشگاه می تواند 
محلی برای توسعه صنعتی و اقتصادی باشد و یا 
برعکس، به سیاست  و برنامه ریزی های برپایی آن 
برمی گردد، بنابراین برای بهره مندی مناسب از 
فضای جدید نمایشگاه نیازمند مدیریت مناسب 
هســتیم. به گفته شــاه کرمی، اگر با مدیریت و 
برنامه ریــزی صحیح پیش رویــم، محل جدید 
نمایشــگاه اصفهان تا باالی 40 درصد می تواند 
صنعت استان را به جلو ببرد و رونق اقتصادی از 

مسیر این زیرساخت اتفاق خواهد افتاد.
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باتوجه به اینکه در این سال ها ازدواج نکردن یک بحران جدی شده است و کشور با تهدید نسل جدی روبرو است و  سیده زهرا عبدی منش

فرصت پنجره باز جمعیتی نیز رو به اتمام است، باید برای تغییر نگرش و دیدگاه نسل امروز نسبت به ازدواج فکر جدی کرد.
میل به تشکیل خانواده و امتداد نسل از جمله مسائلی اســت که در تمام اقوام و افراد بشــر وجود دارد اما این روزها در کشور ما به واسطه 
شرایط اقتصادی و همچنین تغییر مالک  ها و معیارهای گوناگون که محصول عوامل مختلفی است ازدواج جوانان با تعویق جدی و یا حتی 

تجردگزینی مطلق روبرو شده است. 
تجردگزینی محصول امروز نیست

با نگاه به وضعیت ازدواج و تشکیل خانواده در می یابیم که تجردگزینی محصول دهه حاضر نیســت، اگر به دنبال سرنخ این ماجرا باشیم، 
می توانیم بگوییم سیاســتگذاری های چهاردهه و به ویژه دوران پس از جنگ تحمیلی منجر به تغییر ذائقه در نسل شد، رویکردهایی مثل 
ایجاد تشخص در دختران با تکیه بر تحصیل و استقالل مالی، عدم استطاعت جامعه کار برای به کارگیری پسران متخصص و تحصیلکرده، 
گرانی مسکن و افزایش هزینه سبد خانوار، افزایش سطح توقعات از زندگی، تجمل گرایی و... گوشه ای از مسائلی است که باعث شده نسل 
امروز بیش از هرچیز به دنبال زندگی مجردی باشــد و البته این زندگی فقط منحصر به پسران جوان نیست بلکه دختران هم نسبت به این 

سبک از زندگی و تشکیل آن تمایل نشان می دهند. 
باال رفتن سن ازدواج و افزایش نرخ طالق

در سال های اخیر ما با دو آمار رو به افزایش مواجه هســتیم، آماری که حتی در برابر آمار و ارقام مجردان قطعی با تزاید بیشتری خودش را 
نشان می دهد. افزایش سن ازدواج و افزایش نرخ طالق نگران کننده است البته میزان جدایی در ازدواج با سنین باال کمتر اتفاق می افتد؛ زیرا 
فرآیند عقل منطقی در تصمیم گیری در سنین باالی سی سال نقش پررنگ تری دارد اما با این حال مصداق باال رفتن سن انتخاب همسر و 
تشکیل زندگی دیرهنگام در زاد و ولد تأثیر شگرفی می گذارد نرخ طالق نیز موضوع جدی است که به غیر از تمام عواقبی که سایر کارشناسان 

مطرح می کنند یک اثر منفی جدی دارد که کمتر به آن پرداخته می شود و آن عبارت است از بی اعتمادی قشر مجرد به تشکیل خانواده. 
بایدها و نبایدهای روزهای بحران

باتوجه به اینکه در این سال ها ازدواج نکردن یک بحران جدی شده است و کشور با تهدید نسل جدی روبرو است و فرصت پنجره باز جمعیتی 
نیز رو به اتمام است، باید برای تغییر نگرش و دیدگاه نسل امروز نسبت به ازدواج فکر جدی کرد، اصوال بچه هایی که موقعیت زیستی آنها، 
آنان را تبدیل به دهه شصتی کرده است، قربانی عدم ازدواج و تنهایی هستند. ایجاد بستر مناسب از طریق شبکه جامع اشتغال، سیاستگذاری 
فرهنگی برای مسکن، کاهش هزینه سبد خانوار و از همه مهمتر اشتغال بایدها و نبایدهای روزهای بحران است. اگر امروز فکری برای این 
نسل و به تبع آن دهه هفتادی ها نکنیم قطعا در آینده  ای نه چندان دور با جامعه بحران زده روبرو خواهیم شد؛ جامعه  ای که افسرده، تنها و 

منفک از نسل های پیش از خودش است.

تراژدی ای به نام ازدواج!

اتفاقی که دیگر 
دراماتیک 

نیست
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گاهی اوقات حتی دلسوزانه ترین کلمات ما می تواند برای کسانی که تازه طالق گرفتند دردناک باشد.
هر کسی در ابتدای ایجاد زندگی مشترک تصورات و رویاهایی برای خود دارد. اگر زوجی از هم طالق می گیرند یعنی به هر حال به آن تصویرهای خود از 
خوشبختی، نرسیدند. ممکن است حتی برای برخی با گذشت مدت طوالنی هنوز یادآوری این موضوع ناراحت کننده باشد. در واقع ما باید به تصمیمات 

دیگران در زندگی خصوصی و شخصی شان احترام بگذاریم. در ادامه شما را با جمالتی که نباید به افراد مطلقه گفته شود بیش تر آشنا می کنیم.
۱. »چه اتفاقی افتاد؟«

پرسیدن دلیل طالق، قطع به یقین جذاب نیســت و توضیح دادن این موضوع، می تواند افراد را معذب کند. در واقع اگر شما روانکاو یا کسی هستید که 
این افراد از شما برای رفع بحران روحی خود کمک خواستند، حق دارید بپرسید؛ ولی اگر تنها یک دوست یا حتی اعضای خانواده هستید نباید این سوال 

را بپرسید. این سوال ها در دسته  موضوعات شخصی هستند و پرسیدن سوال »چه اتفاقی افتاد که طالق گرفتید؟« تجاوز به حریم شخصی افراد است.
۲. »بهترین کار را کردی«

گاهی اوقات شرایط به سمتی پیش می رود که بهترین راه برای هر دو نفر در رابطه، طالق است. ولی شما نباید این حرف را به کسانی که طالق گرفتند 
بزنید. در واقع آنها نیز به همین نتیجه رسیدند که از یکدیگر جدا شدند؛ اما شنیدن این جمله از اطرافیان به هیچ عنوان تسکین دهنده نیست. اغلب این 
جمله را برای دلداری می گوییم که ممکن است اثر معکوس بگذارد. آنها بهترین تالش خود را برای ساختن زندگی شان انجام دادند و حاال خوشایند نیست 

که بشنوند تالش شان از نظر بقیه اشتباهی بیش نبوده است.
3. »با شخص جدید آشنا شو«

شما نیت خیرخواهانه دارید و می خواهید به دوست یا بستگان خود کمک کنید تا زودتر به روال زندگی طبیعی خود برگردند؛ اما مالقات یک فرد جدید، 
آن هم مدت کمی بعد از طالق نه تنها به نفع هیچ کدام نیست؛ بلکه موجب سرکوب احساسات شده و این یعنی انفجاری در راه خواهد بود. باید به افراد 

زمان داد تا اتفاقات را هضم کرده و خود را برای ادامه  زندگی آماده کنند.
۴. »خانه بنشین تا بتوانی خودت را پیدا کنی«

درست است که افراد بعد از طالق نیاز به زمان برای بازسازی احساسات و انگیزه  خود دارند؛ ولی دلیل نمی شود تمام مدت را در خانه بنشینند و زانوی غم 
بغل بگیرند تا به اوضاع طبیعی برگردند. سرکار رفتن، دیدن خانواده و تفریحات با دوستان گاهی می تواند به گذراندن آن دوره  حساس کمک شایانی کند.

سواالتی که تجاوز به حریم شخصی 

فرد طالق گرفته است

این جمالت را به افرادی که 

طالق گرفته اند نگویید
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در اوایل قرن نوزدهم، مردم باید خیلی به مرگ نزدیک می   شدند تا رضایت 
دهند که آب خالی بنوشــند. بر اساس مشــاهدات وینسنت پریسنیتز، 
بنیانگذار هیدروپاتی )آب درمانی(، تنها کسانی که »به آخرین مرحله فقر 

رسیده باشند، تشنگی خود را با آب برطرف می کنند.«
به گزارش فرادید به نقل از بی بی سی، او همچنین گفته بود که بسیاری از 

مردم هرگز بیش از نیم لیوان آب را یکجا نخورده اند.
مقایسه کنید با حاال. مثاًل، در انگلستان امروز، بزرگساالن بیش از هر زمان 
دیگری آب مصرف می کنند و همزمان در آمریکا، به تازگی فروش بطری 
آب از نوشابه گازدار پیشی گرفته است. ما از هر سو در محاصره پیام هایی 
هستیم که به ما می گویند نوشــیدن چند لیتر آب در هر روز، راز داشتن 
سالمت، انرژی بیشتر و پوست عالی است و باعث کاهش وزن و جلوگیری 

از سرطان می شود.
به استفاده کنندگان از حمل ونقل عمومی توصیه می شود که بطری آب با 
خود داشته باشند، به دانش آموزان گفته می شود که با خود آب به سر کالس 
درس ببرند و کمتر جلسه ای بدون وجود یک پارچ بزرگ آب، شروع به کار 

می کند.
قاعده »8 در 8« نیز هیزم در آتش این اشــتهای به آب می ریزد؛ بنا بر این 
توصیه غیر رسمی، باید هشت لیوان 240 میلی لیتری آب در روز بنوشیم که 
مجموعاً حدود دو لیتر می شود؛ و این آب، جدای از نوشیدنی های دیگری 

است که در طول روز مصرف می کنیم.
این »قاعده« اما، اساســش بر یافته های علمی نیست و دستورالعمل های 
رسمی نظیر دستورالعمل های انگلستان یا اتحادیه اروپا نیز نمی گویند که 

ما باید این مقدار آب بنوشیم.
سر و کله این قاعده از کجا پیدا شده است؟ به احتمال زیاد قضیه برمی گردد 

به برداشت اشتباه از دو دستورالعمل که هر دو به دهه ها قبل برمی گردند.
در سال 1945، برد غذا و تغذیه شورای ملی پژوهش آمریکا به بزرگساالن 
توصیه کرد که به ازای هر کالری خوراکی توصیه شده، یک میلی لیتر مایع 
مصرف کنند، که در زنانی با رژیم غذایی 2000 کالری معادل دو لیتر و در 
مردانی که 2500 کالری می خورند، معادل دو لیتر و نیم می شود؛ و منظور 
از مایع تنها آب نبود، بلکه تمام انواع نوشیدنی ها را شامل می شد؛ از جمله 

میوه و سبزیجات که می توانند تا 98 درصد آب داشته باشند.
از ســوی دیگر، در ســال 1974، مارگارت مک ویلیامز و فردریک استار، 
متخصصان تغذیه، در کتابشــان با نام »تغذیه برای ســالمتی«، توصیه 
کردند که بزرگســاالن بین شــش تا هشــت لیوان آب مصرف کنند. اما 

نگارندگان کتاب همچنین نوشته بودند که این میزان شامل میوه، سبزی، 
نوشیدنی های کافئین دار و بدون الکل و حتی آبجو هم می شود.

 به تشنگی اعتماد کنید
آب البته که اهمیت دارد. این مایع، دو سوم وزن بدن ما را تشکیل می دهد. 
آب مواد مغذی و ضایعات را  در بدن مــا جابه جا می کند، دمای بدنمان را 
تنظیم می کند و در مفاصل ما نقش روان کننده و جاذب ضربه را ایفا می کند. 
همچنین در اکثر واکنش های شیمیایی که در بدن رخ می دهند، نقش دارد.

ما پیوسته از طریق تعریق، ادرار و تنفس آب از دست می دهیم. اطمینان 
داشتن از اینکه آب کافی داریم برای توازن بدن مهم بوده و برای جلوگیری 
از کمبود آب بدن حیاتی است. عالئم کمبود آب بدن، از زمانی که بین 1 
تا 2 درصد آب بدنمان را از دســت بدهیم شروع به ظاهر شدن می کنند و 
تا زمانی که تانکرمان را پر کنیم، بدتر شدن حالمان ادامه پیدا می کند. در 

موارد نادری، چنین کمبودی می تواند منجر به مرگ شود.
سال ها هیاهوی بی پایه بر سر قاعده هشت در هشت، باعث شده تا به این 
باور برسیم که زمانی که احساس تشنگی می کنیم، نشانگر این است که به 
وضع خطرناکی دچار کمبود آب هستیم. اما متخصصان اکثراً در این موضوع 
متفق اند که ما بیش از میزانی که بدنمان می طلبد و آن هم زمانی که آن را 

می طلبد، به مایع نیاز نداریم.
اروین روزنبرگ، دانشمند ارشد در البراتوار عصب شناسی دانشگاه تافت 
ماساچوســت، می گوید: »کنترل میزان آب بدن یکــی از پیچیده ترین 
چیز هایی اســت که ما در جریان تکامل به آن رسیده ایم، که قدمت آن به 
زمانی که نیاکان ما از دریا به زمین خزیدند بازمی گردد. بدن ما تکنیک های 
پیچیده زیادی برای حفظ میزان آب کافی دارد که از آن استفاده می کند. «

در یک بدن سالم، مغز زمانی که آب بدن کم می شود، تشخیص می دهد و 
کلید تشنگی را می زند تا فرد به نوشیدن تحریک شود. همچنین هورمونی 

ترشح می کند که به کلیه ها با متراکم کردن ادرار، آب را ذخیره کنند.
کورتنی کیپس، مشاور پزشکی ورزشی و استاد پزشکی ورزشی در دانشگاه 
یو سی ای می گوید: »اگر شما به حرف بدنتان گوش دهید، به شما می گوید 
که چه وقت تشنه هستید. این افسانه که وقتی تشنه می شوید که دیگر دیر 
شده، بر این فرض شکل گرفته که تشنگی نشانگر ناقص کمبود مایع است، 
اما چرا هر چیز دیگری در بدن کامل است و فقط تشنگی ناقص است؟ این 
مکانیز هزاران سال در جریان تکامل انسان به خوبی وظیفه خود را انجام 

داده است.«
در حالی که آب به خاطر نداشــتن کالری ســالمترین گزینه است، دیگر 

کی و چقدر آب بنوشیم؟

پایان افسانه 8 لیوان آب در روز
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نوشیدنی ها نیز از جمله چای و قهوه، ّآب را به بدنمان باز می گردانند. اگرچه 
کافئین قدری اثر ادرارآور دارد، اما همچنان چای و قهوه در تامین نیاز بدن به 

مایعات موثرند.
نوشیدن برای سالمتی

شاهدی بر اینکه نوشیدن آب بیش از آنچه که بدنمان برایش عالمت می دهد، 
فایده ای بیش از جلوگیری از کمبود آب بدن داشته باشد، وجود ندارد.

با این حال، آنطور که از پژوهش ها برمی آید، جلوگیری از مراحل اولیه کمبود 
آب مالیم نیز می تواند فواید مهمی به همراه داشته باشد. در برخی از تحقیقات 
یافت شده که مثاًل نوشیدن کافی که از کمبود آب مالیم جلوگیری کند، به 
عملکرد مغز کمک کرده و توانایی ما در انجام وظایف ساده، نظیر حل مسئله را، 

در وضع مناسب حفظ می کند.
برخی از تحقیقات از کمک مصرف مایعات به مدیریت وزن می گویند. برندا 
دوی، استاد تغذیه انسان و ورزش در انستیتوی پلی تکنیک ویرجینیا، چند 

مطالعه در رابطه با رابطه مصرف مایعات و وزن انجام داده است.
در یکی از این مطالعات، او افراد را به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم کرد. 
از هر دو گروه خواسته شد تا به مدت سه ماه، یک رژیم غذایی سالم را در پیش 
بگیرند، اما به افراد یکی از گروه ها گفته شــد تا نیم ساعت پیش از هر وعده 
غذایی، 500 میلی لیتر آب بنوشند. گروهی که آب نوشیدند، به نسبت گروه 

دیگر، وزن بیشتری کم کردند.
همچنین از هر دو گروه خواسته شده بود تا 10000 قدم در روز راه بروند، و 
کسانی که آب می نوشیدند، بیشتر به این کار پایبند بودند. حدس برندا دوی 
این است که کمبود آب مالیم حدود 1-2 درصدی بسیار شایع است و بسیاری 
از مردم موقع رویداد آن، متوجهش نمی شوند؛ اما حتی این کمبود آب مالیم 

نیز می تواند روی حال و سطح انرژی ما تاثیر بگذارد.
اما باربارا رولز، استاد پزشکی اورژانس در یونیورسیتی کالج لندن، معتقد است 
که هر نوع کاهش وزنی که به نوشیدن آب منتسب می شود، بیشتر ناشی از 

استفاده از آب به عنوان جایگزینی برای نوشیدنی های حاوی قند است.
او می گوید: »این موضوع که نوشیدن آب زیاد پیش از وعده غذایی موجب آب 
شدن چربی می شــود، چندان پایه ای ندارد، و آبی که به خودی خود مصرف 
شود، خیلی سریع از معده خارج می شود. اما اگر آب بیشتری را از طریق غذایی 
که می خورید وارد بدن کنید، مثاًل با خوردن سوپ، این می تواند شما را سیر 

نگاه دارد چرا که آب با غذا همراه است و می تواند بیشتر در معده بماند.«
دیگر فایده ای که ادعا می شود خوردن آب بیشتر به همراه دارد، بهبود پوست 
و حفظ رطوبت آن است. اما در حاضر شواهد علمی کافی برای این قضیه وجود 

ندارد.
زیاده روی در یک چیز خوب؟

آن هایی که در بین ما هدفشان نوشیدن هشت لیوان آب در روز است، آسیبی 
به خود نمی زنند. اما این باور که ما باید آب بیشتری از آنچه که بدنمان برایش 

عالمت می دهد بنوشیم، می تواند پیامد های خطرناکی داشته باشد.
مصرف بیش از اندازه مایعات، زمانی که موجب رقیق شدن سدیم خون شود، 
می تواند عواقبی جدی داشته باشد. این امر می تواند موجب ورم مغز و ریه ها 

شود.
کیپس، در یک دهه اخیر حداقل 15 مورد از ورزشکارانی را سراغ دارد که در 
حین رویداد های ورزشی به دلیل بیش مایعی )Over-hyderation( جان خود 
را از دست داده اند. او معتقد است که بخشی از دلیل چنین اتفاقاتی این است 
که ما نسبت به مکانیزم تشنگی خود بی اعتماد شده ایم و فکر می کنیم که بیش 
از آنچه که بدنمان می طلبد باید بنوشیم تا از کمبود آب بدن جلوگیری کنیم.

چقدر؟
این باور که پیوسته باید هیدراته باشیم، معنایش این است که بسیاری افراد 
هر جا که می روند با خود آب به همراه دارند و بیش از آنچه بدنشان نیاز دارد، 

آب می نوشند.
هیو مونتگومری، مدیر پژوهش انستیتوی ورزش و سالمت لندن، می گوید: 
»حداکثری که یک فرد در داغترین شــرایط ممکن در وسط بیابان می تواند 

عرق کند، 2 لیتر در ساعت است، اما همچین رخدادی بسیار دشوار است.«
 او اضافه می کند: »این تصور که در سفر 20 دقیقه ای با مترو با خود نیم لیتر 
آب ببرید، خیلی محلی از اعراب ندارد؛ شما هرگز آنقدر گرمتان نمی شود تا به 

میزانی که گفتیم عرق کنید، حتی اگر خیس عرق شوید.«
آن هایی که به جای توجه تشنگی، دوست دارند از دستورالعمل های رسمی 
پیروی کنند، بد نیســت بدانند که ان اچ اس انگلســتان توصیه می کند که 
روزانه بین شش تا هشت لیوان مایعات بنوشــید که شامل شیر کم چرب، و 

نوشیدنی های بدون شکر از جمله چای و قهوه هم می شود.
مهم است که به خاطر داشته باشیم که مکانیزم های تشنگی ما با گذر از شصت 

سالگی، حساسیت خود را از دست می دهند.
اکثر متخصصان معتقدند که نیاز به مایعات در ما بسته عواملی نظیر سن، اندازه 

بدن، جنس، محیط و میزان فعالیت فیزیکی است.
روزنبرگ می گوید: »یکی از ایراد های قاعده هشــت در هشت، ساده انگاری 
شدید این موضوع اســت که ما چطور به عنوان اورگانیسم به محیطی که در 
آن هستیم واکنش می دهیم. ما باید همانطور که نیاز به انرژی نگاه می کنیم، 
به نیاز به مایع نگاه کنیم؛ و به دمای محیطمان و میزان فعالیت فیزیکی خود 

توجه داشته باشیم.«
اکثر متخصصــان بر این باورند که مــا نباید نگران اینکه میزان مشــخصی 
آب در روز بنوشــیم باشــیم؛ بدن های ما همانطور که در هنگام خســتگی 
و گرســنگی به ما عالمت می دهند، در هنگام تشــنگی نیز بــه ما عالمت 
می دهد. تنها فایــده ای خوردن بیش از نیــاز آب به همــراه دارد، ظاهراً به 
 آن کالری هــای اضافــه ای کــه در رفت وآمد بــه آبریزگاه می ســوزانید

 برمی گردد.



13
99

اه 
ر م

ــ
مه

م/ 
ده

واز
ه د

مار
 ش

م/
دو

ل 
سا

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

24

ت
الم

س

در خانه ماندن روزهای طوالنی قرنطینه می تواند موجب ایجاد مالل 
و افسردگی در سالمندان شــود اما انجام برخی سرگرمی های مفید برای 

سالمندان در دوران قرنطینه می تواند مانع از این حالت گردد.

آشنایی با استفاده از تلفن همراه
به فرد سالمند نحوه چت  و یا تماس 
تصویری بــا دیگــران با اســتفاده 
از تلفن هــای هوشــمند را نشــان 
داده و بــرای آنها بازی هــای فکری 

تقویت کننده حافظه را نصب کنید.

نقاشی کشیدن
پژوهشــگران دریافته اند که نقاشی 
کــردن در ســالمندان باعث تقویت 
حافظه می شود زیرا نقاشی مستلزم 
استفاده از مناطق مختلف مغز است 
و به بهبود اختالالت شناختی کمک 

شایانی می کند.

کاشتن گل و گیاه
صــرف چنــد ســاعت در روز برای 
رســیدگی به گل و گیاهان می تواند 
باعث بهبود روحیه، کاهش افسردگی 
و تقویت استقامت بدن در سالمندان 

شود.

حل کردن سودوکو
سودوکو یک بازی مناسب برای بهبود 
استدالل انتزاعی، مهارت حل مسئله 

و تقویت حافظه در سالمندان است.

داستان  کتاب  گویی  خالصه 
برای دیگران

از ســالمند بخواهید کتاب داستان 
خوانده شده را به صورت مختصر برای 
دیگران تعریف کند ایــن امر نه تنها 
جنبه سرگرمی دارد بلکه باعث تقویت 

مهارت های حافظه می شود.

نگهداری از پرندگان
مطالعات نشــان داده کــه نگهداری 
پرنــدگان باعث کاهــش اضطراب و 
افزایش طــول عمر در ســالمندان 
می شود زیرا ســالمندان بیش از هر 
گروه ســنی دیگری بــه هم صحبت 

نیاز دارند.

سرگرمی های مفید 
برای سالمندان در 

دوران قرنطینه



 
با گسترش استفاده از اینترنت در ایران جرایم مرتبط با این فضا نیز به سرعت رشد داشته است هر چند پلیس تالش کرده تا با آگاه سازی و ارائه اطالعات در این 
زمینه بخشی از سرعت رشد جرایم فضای مجازی را کنترل نماید اما همچنان افراد زیادی هستند که در سایه نبود سواد مجازی قربانی کالهبرداری و شیادی در 
این فضا می شوند. یکی از رایج ترین جرم ها در فضای مجازی، کمین اینترنتی است که قربانیان زیادی به خصوص در میان جوانان و نوجوانان داشته است. کمین 
اینترنتی به فعالیتی اطالق می شود که طی آن افرادی از اینترنت و سرویس های آن یا دیگر اجزای الکترونیکی برای تهدید، ارعاب یا اتهام های جعلی به کاربران 
اینترنتی استفاده می کنند. مزاحمت ها یا کمین اینترنتی شامل ارسال مداوم ایمیل هایی با مضمون تهدید، اتهام های ناروا و یا ارسال این مضامین از طریق تلفن 
موبایل یا قرار دادن عکس های خصوصی فرد با اتهام به شخص در وب سایت، دزدی هویت یا مونیتورینگ و جاسوسی از کامپیوتر شخصی افراد می باشد که با هدف 
به خطر انداختن آبروی افراد جهت اخاذی یا کالهبرداری از فرد صورت می گیرد. گاهی این تهدیدات در فضای مجازی آغاز و حتی باعث ایجاد آزار و اذیت در فضای 
غیر مجازی نیز می شود. با این تفاسیر متوجه می شویم که جرایم اینترنتی تنها به هک و نفوذ و ارسال ویروس و تروجان محدود نمی شود و تمامی افرادی که در 
فضای مجازی فعالیت می کنند، باید برای هر نوع تهدیدی آماده باشند و اطالعات خود را به گونه ای به روز کنند که با این مشکالت درگیر نشوند. در واقع کمین 
اینترنتی به فعالیتی اطالق می شود که طی آن افرادی از اینترنت و سرویس های آن یا دیگر اجزای الکترونیکی برای تهدید، ارعاب یا اتهام های جعلی به کاربران 
اینترنتی استفاده می کنند. هر شخصی در فضای اینترنتی ممکن است مورد کمین اینترنتی قرار گیرد اما آمار نشان می دهد که 80 درصد از افرادی که مورد 
کمین یا مزاحمت اینترنتی قرار می گیرند، خانم ها هستند. افراد در شبکه های اجتماعی با رفتارهای پر ریسک خود، موجبات قرار گیری در معرض مزاحمت های 
اینترنتی را فراهم می کنند. این رفتارها شامل: بارگذاری عکس های خصوصی در صفحه پروفایل شبکه های اجتماعی، قرار دادن اطالعات شخصی در پروفایل از 
قبیل اطالعات خود و همسر و خانواده، چت کردن هایی که در چت روم ها منجر به افشای اطالعات خصوصی می شود، مهندسی اجتماعی و... می شود. در همین 
زمینه پلیس توصیه می کند افراد به مزاحمت های اینترنتی، پاسخ ندهند. رییس پلیس فتای استان قزوین بابیان اینکه پاسخ به مزاحمان سایبری تنها وضعیت را 
بدتر می کند، بیان کرد: تحریک شما به پاسخ دادن دقیقاً همان چیزی است که مزاحمان می خواهند. سرهنگ محمدعلی فرهودی گفت: باور ناشناس ماندن و یا 
استفاده از هویت جعلی از سوی کاربران یکی از مهم ترین عوامل افزایش مزاحمت اینترنتی برای دیگران است. وی با اشاره به اثرات مخرب مزاحمت اینترنتی بر 
روی کاربران افزود: مزاحمت اینترنتی می تواند اثراتی شامل خشم، درماندگی، تنهایی و حتی خودکشی در فرد ایجاد و یا منجر به مشکالتی از قبیل افسردگی، 
اضطراب، و عزت نفس پایین شود. رییس پلیس فتای استان افزود: فحاشی، توهین، افترا، تهدید، تمسخر، ارسال پیام و تصاویر نامناسب، انتشار شماره تماس 
افراد و یا اطالعات کاری و خصوصی آن ها در فضای مجازی یا در شبکه های اجتماعی و غیره از مصادیق مزاحمت اینترنتی است و برابر ماده 641 قانون مجازات 
اسالمی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. بنابراعالم مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی استان قزوین، فرهودی، به افرادی که مورد مزاحمت اینترنتی واقع شده اند، توصیه کرد: اگر شما توسط مزاحمان سایبری هدف قرارگرفته اید، مهم است 
که به هرگونه پیام یا پست نوشته شده در مورد شما، هرچقدر مضر و یا نادرست است پاسخ ندهید. وی با بیان اینکه پاسخ به مزاحمان سایبری تنها وضعیت را 
بدتر می کند، تصریح کرد: تحریک شما به پاسخ دادن دقیقاً همان چیزی است که مزاحمان می خواهند. این مسئول انتظامی با اشاره به این نکته که در مزاحمت 
سایبری به دنبال انتقام نباشید، اظهار کرد: شما نباید به یک مزاحم سایبری تبدیل نشوید چراکه این موضوع نیز هیچ اتفاق مثبتی ایجاد نکرده و وضعیت را بدتر 
می کند. وی ادامه داد: به کودکان نیز آموزش دهید در مواجهه با مزاحمان سایبری ضمن بیان موضوع به یک بزرگ تر، مراتب را با در میان گذاشتن با کارشناسان 
پلیس فتا حل کنند. رییس پلیس فتای استان به والدین توصیه کرد: برای جلوگیری از مزاحمت اینترنتی ضروری است به فرزندان خود بیاموزید تا اطالعات 
شخصی از قبیل شناسه و رمز عبور خود را در اختیار کسی قرار نداده، با افراد غریبه ارتباط نداشته باشند، از خواندن پیام های افراد ناشناس خودداری و مسائل 

شخصی مرتبط با فضای مجازی نزد افراد غیرمطمئن مطرح نکنند.

خطرخاموش، پشت پنجره های مجازی
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The Taj Mahal
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تاج محل یکی از بناهای تاریخی زیبا می باشد که در آگرا )یکی از شهرهای( هند ساخته شده است.آگرا تا سال 1637 خانه امپراطوران مغول بود. شاه 
جهان، امپراطور پنجم مغول، تاج محل را به عنوان یک مقبره )آرامگاه( برای همسر دوم محبوب خود، آرجومند بانو ساخته بود. او در سال 1630، بعد از به 

دنیا آوردن چهاردهمین فرزندشان فوت کرد. وقتی که جسد او را به تاج محل منتقل کردند، او به عنوان ممتاز محل شناخته شد.
تاج محل قسمتی از مجموعه ای بزرگ است که همچنین شامل: دروازه، باغ، مسجد و یک مهمان خانه است. باغی به سبک ایرانی است که بزرگ و استادانه 
ساخته شده با استخری طوالنی از آبی که تاج محل بر روی آن منعکس شده است. گنبد مرکزی تاج محل 58 فوت عرض و 213 فوت طول دارد. ممتاز محل 

در یک اتاق پایین تر دفن شده است. بعد از مرگ شاه، جسدش را در کنار او )همسرش( قرار دادند.
شاه جهان، معروف ترین معمار ایرانی روز، استاد احمد را برای طراحی این مجموعه )تاج محل( استخدام کرد. بیست هزار کارگر و صنعت گران ماهر، از سراسر 

هند و آسیا، برای اجرای طراحی )تاج محل(، به آگرا آورده شدند. بیش از 1000 فیل، بهترین مصالح ساختمانی پیدا شده در هند را، حمل و نقل کردند.
آرامگاه به طور کامل از سنگ مرمر سفید ساخته شده است، و با سنگ های )گوهر( قیمتی و نیمه قیمتی منبت کاری شده است. در طول روز، نور خورشید، 
و در شب نور مهتاب بر روی سنگ های مرمر منعکس می شود که به زیبایی آن می افزاید. مسجد و مهمان خانه هر طرفشان از ماسه سنگ قرمز ساخته شده 

است. 22 سال تکمیل این پروژه به طول انجامیده است.
تاج محل یک نمونه برجسته از هنر و معماری اسالمی اســت. بعضی از مردم فکر می کنند که زیباترین بنا بر روی کره زمین است. در سال 1983، سازمان 
ملل متحد این بنا را میراث جهانی اعالم کرد. سالهاست که میلیون ها گردشگر از تاج محل، این نماد کمال در معماری و عشق در واقعیت را بازدید کرده اند.

درباره »تاج محل« یکی از زیباترین سازه های جهان

نماد کمال در معماری، عشق در واقعیت!
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The Taj Mahal is a beautiful monument that is 
found in Agra, India.
Agra was the home of the Mughal emperors until 
1637. Shah Jahan, the fifth Mughal emperor, had 
the Taj Mahal built as a mausoleum (a tomb) for 
his beloved second wife, Arjumand Banu. She 
died in 1630 after giving birth to their 14th child. 
When her remains were moved to the Taj Mahal, 
she became known as Mumtaz Mahal.
The Taj is part of large complex that also includes 
a gateway, a garden, a mosque, and a guest house. 
The Persian – Style garden is large and elaborate, 
with long pools of water that reflect the Taj. The 
central dome of the Taj is 58 feet wide and 213 
feet high. Mumtaz Mahal is entombed in a lower 
chamber. After the Shah’s death, his body was 
placed next to hers.
Shah Jahan employed Ustad Ahmad, the most 
famous Persian architect of the day, to design the 
complex. Twenty thousand workers and master 
craftsmen from all over India and Asia were 
brought to Agra to carry out his design. Over 
1000 elephants transported the finest building 
materials found in India.
The mausoleum is made entirely of white mar-
ble, inlaid with precious and semi-precious 
gems. Light from the sun reflects off the marble 
during the day and moonlight reflects off it at 
night, which adds to its beauty. The mosque and 
the guest house on either side of it were built 
from red sandstone. It took 22 years to complete 
the project.
The Taj Mahal is an outstanding example of Is-
lamic art and architecture. Some people think it is 
the most beautiful building on earth. In 1983, the 
United Nations declared it a World Heritage Site. 
Over the years, millions of tourists have visited it
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شایان نادری- پژوهشگر امنیت غذایی 

متاســفانه در ســال 99 در بخش های کشاورزی و 
دامداری شــاهد آن هســتیم که طی دفعات مکرر 
نهادهای متولی بخش کشــاورزی بخشنامه هایی به 
فعاالن بخش کشاورزی و دامداری ابالغ کرده بود که 
دال بر افزایش قیمت بود؛ یکی در بخش کشــاورزی 
که ما شاهد آفزایش قیمت در کود شیمیایی بودیم 
و دیگری که اخیرا اتفاق افتــاده، افزایش قیمت در 
واکسن دام ها و طیور بوده اســت و با این روند دیگر 
برای کشاورزان و دامداران صرفه اقتصادی نمی کند 
که در حوزه کشاورزی و دامداری فعالیت کنند و این 
امر در دراز مدت باعث نابودی خودکفایی نسبی در 
برخی کاالهای اساســی حوزه کشاورزی و دامداری 

مانند گوشت قرمز است را در چی خواهد داشت.
آن چه که به عینه مشــهود می باشــد، بهانه فعاالن 
اقتصادی بخش کشــاورزی و دامداری این است که 
دولت برای تامین کاالها و ادوات مهم در این حوزه ها 
را ارز دولتی اعطا نمی کند و فعاالن این حوزه در این 
مقطع به دنبال این هستند که واکسن مربوط به دام و 
طیور و کودهای شیمایی از طریق واردات و ارز دولتی 

تامین شود.
سوالی در ذهن ها به وجود آمده مبنی بر این که چرا 
دولت در سال جهش تولید که باید از تولید حمایت 
کند چنیــن رویکردی در پیش گرفته اســت؛ واقعا 
رویکرد نهاد های متولی ماننــد دولت و وزارت جهاد 

کشاورزی در این مسئله شفاف نیست.

عالوه براین، این ســوال پیش می آید که دولت چرا 
ارز دولتی و یا یارانه حمایتی به تولید کنندگان اعطا 
نمی کند. در این خصــوص نکته ای وجود دارد مبنی 
بر این که اســتراتژی اعضای دولــت در این زمینه 
چیست؛ متاسفانه ما در این خصوص شاهد یک روند 
باطل هستیم که دولت هر ســاله در این بزنگاه مهم 
یارانه های حمایتی را قطع کرده و حمایت جدی را از 

واردات به عمل می آورد.
به عنوان مثال دولت بــه جای این که یارانه حمایتی 
به شــرکت های تولید کننده واکسن حیوانات و کود 
شــیمیایی اعطا کند، در بخــش واردات دارو و کود 
شــیمیایی یارانــه حمایتــی و ارز دولتی تخصیص 
می دهد و این رویکرد در اصل هیچ کمکی به دامدار و 
کشاورز داخلی نمی کند و در مقابل این عمل لطفی به 

کشاورزان و دامداران خارجی است.
سیاســت های حاکم و موجــود در دولــت و جهاد 
کشــاورزی به گونه ای اســت که بر خالف سیاست 
خودکفایی اســت؛ با ایــن افزایش قیمــت برخی 
محصوالت مانند واکســن که ابتدا در فروردین 99 
افزایش قیمت داشــته سپس در شــهریور سال99 
تکرار داشــته که باعث می شــود برای دامدار صرفه 
اقتصادی نداشته باشد که محصوالت دامی و گوشتی 

تولید کند.
با توجه به نزدیکی به فصل کشت پاییزه این افزایش 
قیمت در کود شیمیایی، کشــاورزی کشور را دچار 
مخاطره می کند، زیرا کشــاورز برای کشــت پاییزه 
خود نیازمند کود شــیمیایی اســت و با این افزایش 

هشدار؛ خدشه به خودکفایی در بخش کشاورزی
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قیمت چند برابری در کود شیمیایی، کشــاورز دچار چالش می شود؛ 
با این اوصاف قطعا در آینده در خصوص کشــاورزی شاهد یک بحران 

خواهیم بود.
دولت باید دربخش کشاورزی و دامداری هرچه زودتر یارانه حمایتی را 
اعطا کند که تا کنون این امر میسر نشده؛ اگر این امر صورت نگیرد بحث 
خودکفایی نســبی که در برخی از اقالم اساسی کشور وجود دارد دچار 
خدشه شدید می شود و ما شاهد راهگذرهای واردات خاص در برخی از 

اقالم اساسی خواهیم بود.
متاسفانه دولت برنامه مدونی در این خصوص ندارد؛ سال قبل هم یارانه 
حمایتی و ارز دولتی به اشــخاصی به خصوص اعطا شد که در حقیقت 
تاثیر بسزایی در صنعت غذایی کشور نداشتند و ما متاسفانه شاهد یک 
رانت و پارتی بازی در این زمینه بودیم.با این حال ایران در منطقه غرب 
آسیا از جایگاه نخست در صنعت کشــاورزی و غذایی برخوردار است؛  

عالوه برآن بعد از نفت و مشــتقات نفتی، محصوالت کشــاورزی و دام 
طیور از جایگاه ویژه ای در اقالم صادراتی ایران برخوردار است؛ با وجود 
چنین چالشی در صنعت کشاورزی و غذایی این فرضیه وجود دارد که 
جایگاه و صادرات ایران در این حوزه دچار خدشه شود و شاید امکان دارد 
در شرایطی که تحریم  های ظالمانه ای به کشور تحمیل شده، نیازمند 
آن باشیم در تامین برخی از اقالم کشاورزی و غذایی به واردات متوسل 
شویم.جلوگیری از این این امر نیازمند مدیریت جدی و حمایت دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان و دامداران است تا کشور به چنین 
مشکلی چه در سطح داخلی و چه در ســطح بین المللی برخورد نکند؛ 
کما این که در سال های اخیر مقام معظم رهبری در شرایطی که کشور 
دچار تحریم های سنگینی است، تاکید بخصوصی به رونق و جهش تولید 
کاالی داخلی داشته اند؛ حوزه کشاورزی و دامی هم پتانسیل این امر را 

دارد که کشور از این حیث به خود کفایی الزم برسد.
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انتقادات درباره عدم ساخت پاالیشــگاه در کشورکارشناسی نیست، طی 
40 سال گذشته بیشتر تمرکز نفت روی توسعه گاز بوده است، با نگاهی به 
منحنی مصرف انرژی درمی یابیم که روزانــه معادل 3 میلیون و 700 هزار 
بشکه انرژی گاز اســتفاده می کنیم که ارزان تر از فرآورده است و هم اینکه 
روی برداشت از منابع مشترک تمرکز کرده ایم که اگر این منابع را استفاده 
نمی کردیم قطر برداشت می کرد. چرا به این مسئله توجه نمی شود؟ باید در 
نظر داشته باشیم که منابع پولی کشورمحدود است، طی 40 سال ترجیح بر 
این بود که روی گاز تمرکز شود که نتایج آن را هم می بینیم. اگر می خواستیم 
این انرژی مورد نیاز را از طریق نفت تامین کنیم هم مخارج استخراج و هم 
هزینه پاالیشگاه نفت بیشــتر از گاز بود و هم اینکه نمی توانستیم از منابع 

مشترک گازی استفاده کنیم.
سیاست سرمایه گذاری روی گاز به جای نفت بجا بوده است. می گویند چرا 
به همان میزان سرمایه گذاری روی گاز، برای پاالیشگاه نفت سرمایه گذاری 
نشده، پاسخ واضح است؛ چون پول نداشتیم، سرمایه کجاست؟ یک میزان 
پولی داشتیم که وزارت نفت روی گاز سرمایه گذاری کرده و نتایج مثبت آن 
را هم می بینیم. در هر خانه ای گاز وجود دارد. واقعیت این است که تولید و 
تصفیه نفت گران تر است و اگر روی نفت تمرکز می کردیم، مزیت گاز را از 

دست می دادیم.

کسانی که انتقاد می کنند به مسائل مالی توجه ندارند، موجودی منابع مالی 
صرف تولید گاز شده بنابراین خرج نامطلوبی نشده است. ضمن اینکه اکنون 
مانعی برای ساخت پاالیشگاه وجود ندارد، سال 85 خصوصی سازی شده و 
اکنون دولت وظیفه ای برای ساخت پاالیشگاه ندارد. چرا این سوال مطرح 
نیست که چرا بخش خصوصی اقدام به ســاخت پاالیشگاه نکرده و چرا این 
موضوع آسیب شناسی نمی شود؟ بعد از سال 85 که خصوصی سازی انجام 
شد، نفت وظیفه ای در قبال ساخت پاالیشگاه نداشــته، منابع را روی گاز 

سرمایه گذاری کرده که نتیجه آن مطلوب بوده است.
اکنون که صادرکننــده بنزین هســتیم چرا بخش خصوصی پاالیشــگاه 
نمی ســازد؟ چرا بررسی نمی شــود که چرا بخش خصوصی ســرمایه وارد 

پاالیشگاه سازی نمی شود؟
امروز حدود 50 میلیون متر مکعب ظرفیت مصرف گاز ایجاد شده، روزانه 
معادل 25 میلیون لیتر گاز مصرف می شود که اگر اینگونه نبود باید بنزین 
مصرف می کردیم. کسانی که مافیای بنزین را مطرح می کنند؛ پاسخ دهند 

اکنون ما صادرکننده بنزین هستیم چرا پاالیشگاه ساخته نمی شود؟
واقعیت که ســرمایه به طرف گاز رفته، اگر به ســمت گاز نمی رفت ما نیاز 
شدیدی به نفت داشتیم؛ 3 میلیون و 700 هزار بشکه معادل گاز، به اضافه 
1.5 میلیون لیتر باید نفت خام وارد، تصفیه و توزیع می کردیم، کدام روش 

عدم پاالیشگاه سازی فقط یک جواب دارد؛

عباس کاظمی پول نداریم!
معاون سابق وزیر نفت 
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مطلوب تر بود؟ آیا باید نفت خام وارد می کردیم، پاالیشگاه را با سرمایه زیاد و زمان طوالنی می ساختیم تا بنزین 
بیشتری مصرف کنیم؟

کسانی که بحث مافیای بنزین را مطرح می کنند، بگویند اکنون که صادرکننده هستیم چرا سرمایه گذاران در این 
سود زیاد پاالیشگاه نمی سازند؟ جواب مشخص است، سرمایه سنگین می خواهد و ما این سرمایه را نداریم. البته 
اکنون هم پول را هدر ندادیم، روی گاز ســرمایه گذاری کردیم. ابتدای انقالب 2 پاالیشگاه گاز که یکی بیدبلند 
بود را داشتیم، اکنون بیش از 30 پاالیشگاه گازی داریم، تمام روستاها و شهرها به شبکه گاز متصل شده اند، چرا 
اینها مطرح نمی شود؟ فقط می گویند پاالیشگاه نفت نساختند، چون می خواستند مافیای بنزین داشته باشند!

اگر اکنون پاالیشگاه نفت می ساختیم انتقاد نمی شد که چرا مخزن پارس جنوبی رها شد که اعراب ثروت ما را 
بخورند و ما گاز نداشته باشیم؟ همین انتقادی که قبل از انقالب به شاه می کردند که روستاهای آلمان گاز دارند 
و ایران یا گاز را می سوزاند و یا شــوروی می برد. امروز تمام گاز پارس جنوبی وارد شبکه شده، چرا کسی در این 
مورد صحبت نمی کند؟ 95 درصد شهرها و 82 روستاها به گاز متصل است چرا یک بار روی این مسئله صحبت 
نمی شود؟ بپذیریم منابع محدود است، اولویت بندی درســت بوده، به جای نفت روی گاز تمرکز کرده ایم، گاز 
ارزان تر و با محیط زیست هم سازگارتر است. توجه کنیم مخزن گازی مشترک است، اگر تعلل می کردیم رقیب 

برداشت می کرد.
اکنون ما صادرکننده تمام محصوالت نفتی هستیم، ما هم قبول داریم که به جای صادرات نفت خام بهتر است 
فرآورده صادر کنیم، کار عاقالنه تری است، اما چرا سرمایه گذاری نشده؟ چون پول نداریم. اگر پول درست مصرف 
نمی شود وزارت نفت که نباید پاسخ دهد. این همه ویال که در دامنه کوه های البرز ساخته می شود، چرا به سوی 
نفت نمی آید؟ آیا سیاست گذاری این بوده که به جای ساخت پاالیشــگاه پول به سمت اتومبیل های لوکس و 

ساخت ویال رفته است؟
ارجح است که به جای صادرات نفت خام، فرآورده تولید و صادر کنیم این یعنی صادرات و ایجاد اشتغال و ارزش 
افزوده؛ اما چرا انجام نشده؟ وزارت نفت باید پاســخ دهد یا کل کشور؟ چرا به جای سرمایه گذاری روی فوالد و 
نفت و... پول جای دیگر می رود؟ پاسخ این است که سرمایه گذار ترجیح داده به آن سمت برود. دولت هم که باید 
80 میلیون جمعیت را تغذیه کند، روی امنیت، بهداشت و راه و.... سرمایه گذاری کند، از سوی دیگر بودجه را 
مجلس تصویب کرده و اگر مجلس روی این قضیه مصر است، چرا در تقسیم بودجه و برنامه های 5ساله  کمتر 
روی ساخت پاالیشگاه تمرکز شده؟ مجالس 11 گانه جواب بدهند. چرا زمان تقسیم بودجه کمتر توجه کردند؟ 
البته بودجه در انرژی درست تقسیم شده بودجه به سمت گاز و برق رفته اکنون صددرصد کشور به برق و 90 

درصد به گاز مجهزند.
اگر قرار بود پاالیشگاه هم توســعه پیدا کند باید سرمایه ها به جای ویالســازی در دریا و کوه ها به سمت تولید 
می رفت، اگر نرفته وزارت نفت نباید پاسخگو باشد. ما کشــوری هستیم که طبق گفته اسدا...اعلم در سال 53، 
4 درصد روستاها برق داشتند و یک درصد آب. اکنون صددرصد برق و 83 درصد گاز دارند. یعنی اولویت ها در 
نظر گرفته شده است زیرا انرژی گاز و برق نسبت به فرآورده مطلوب تر است. منتقدان پیش خودشان اینگونه 
تفسیر می کنند که مافیای بنزین در کار بوده، اما جواب نمی دهند که اگر روی پارس جنوبی تمرکز نمی کردیم 
چقدر از منابع ما غارت می شد، با وجودی که 80 درصد مخزن سمت قطر است در برداشت از این کشور جلوتریم. 
انرژی بدرستی اولویت بندی شده است. علیرغم مصرف باال نه قطعی برق و نه قطعی گاز داریم، فرآورده را هم 
صادر می کنیم. من هم سوال دارم که چرا پاالیشگاه نساختیم، پاسخ اینکه بخشی از سرمایه ها از پروژه های کمتر 
اولویت دار در هر بخشی به سمت ساخت پاالیشگاه نفت برود تا ما به جای نفت خام فرآورده صادر کنیم، اکنون 
امنیت انرژی برقرار است، کسانی که بیهوده انتقاد می کنند یا نمی دانند و یا مسائل سیاسی را دخالت می دهند.



13
99

اه 
ر م

ــ
مه

م/ 
ده

واز
ه د

مار
 ش

م/
دو

ل 
سا

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

32

ایسنا: بیل مکانیکی درست بین کاخ جهانی گلستان و سرای پرماجرا و تازه افتتاح شده  دلگشا، بین حفاظ کارگاهی جا خوش کرده که چند 
سالی است در حاِل ایجاِد راهی زیرزمینی برای رسیدن به بازار تهران است، جایی که قرار بوده برای هر کلنگی که به زمین می زنند، نخست 

باستان شناسی عبور کرده باشد.
البته همه چیز در بازار تاریخی تهران به خصوص در روزهای تعطیل، فقط حضور یا فعالیت این بیل مکانیکی نیســت، بلکه زندگِی فعال و 
جارِی کلنگ ها، بیل ها و ابزارآالت خراب کردن و از نو ساختن، قدری آن طرف تر، درست وسط هسته  تاریخی تهراِن قدیم ادامه دارد. آن جا 
یعنی بین داالن های بازار قدیم تهران، کسبه و کارگران مشغول اند، برای احیا، بازسازی و تعمیر مغازه هایی که روزی تهران را شکل داده اند 

و حاال فقط جداره ای را شکل می دهند که کسب و کاری شکل بگیرد.
یکی دیوارهای مغازه اش را سنگ می کند و دیگری کِف پاساژی را که به تازگی ساخته شده و از سوی دیگر کارگرانی با حفر زمین در داالن های 

بازار در حال کشیدن سیم و لوله اند و آجرهای نصفه و نیمه شکسته شده ای که پایین حفره ها نظامی ساختارمند را شکل داده بودند.
حدود سه ماه قبل یعنی 29 تیر و بعد از وقوع آتش سوزی در بازار کفاش های تهران، درست کنار بازار سیدولی، مرتضی ادیب زاده- معاون 
میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران- به ایسنا اعالم کرده بود »با توجه به این نوع اتفاقات الزم 
است تا زمانی که قرار است اقداماتی در بازار تهران به خصوص در روزهای تعطیل انجام شود و از آتش یا برق استفاده شود، حتما یک ناظر از 

هیات امنای بازار یا مسئوالن آن راسته بازار در محل حضور داشته باشند و کار فقط به عهده  کارگر نباشد.«
او البته تاکید کرده بود که »قرار است این پیشنهاد توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی استان در جلسه ای با حضور نماینده های بازار تهران 
و نمایندگان دفاتر شهرداری و مراکز تسهیل گری اعالم شود« و از سوی دیگر»این درخواست باید از طریق دفاتر تسهیل گری که با بازاری ها، 

شهرداری ها و میراث فرهنگی ارتباط دارند به صورت مکتوب به هیات امنا منعکس شود.«
هرچند به نظر می رسد هنوز این درخواست به دفترها و نهادهای مرتبط نرسیده که هر کدام از کسبه با فکر و ایده و طرح خود اقدام به بازسازی 

مغازه ها می کنند؛ مغازه هایی که بخشی از بافت تاریخی بازار تهران هستند و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اند.

این جا هسته اولیه تهران است یا سِر گردنه؟!
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