
عبور از مه
استراتژی های بهره گیری از فرصت های کرونا

تنها امیدواری درباره بحران کرونا این است که روزی به پایان 
می رسد و بعدازآن نوبت بهره برداری از فرصت هایی خواهد بود 
که در بطن تهدیدات این روزها به وجود آمده اســت؛ مانند 
بازگشت حیات وحش به منطقه چرنوبیل دوباره تقاضا برای 
خرید بسیاری از محصوالت به حالت تعادل جدید می رسد و 
برای برخی کاهش و برای برخی دیگر افزایش پایدار به وجود 
می آید. این بحران مانند یک ازهم گسیختگی بزرگ در بازارها 
اســت که فرصت شکل دهی آن ها را برای آنان که هوشیار و 

کارآفرین ترند می کند. 
این شرایط بهترین فرصت برای بنگاه های کوچک و چابک 
خواهــد بود که بر مزیت های رهبری بــازار بنگاه های بزرگ 
چیره شوند. شرکت هایی که به دلیل بزرگی، هزینه های زیاد 
و ساختار بوروکراتیکشــان، نتوانسته اند امواج سهمگین این 

بحران را تاب بیاورند.
پژوهش ها درباره بحران های اجتماعی گذشته از زمان های 
دور همچون طاعون و جنگ جهانی تا نزدیک مانند یازدهم 
سپتامبر و همه گیری سارس در چین، آن شرکت هایی از این 
وضعیت منتفع شــده اند که در چنین روزهایی بدون تعلل و 
وقت کشی، در دو جبهه متفاوت راهبردهای هوشمندانه را اتخاذ 
کرده اند که یکی دوام آوردن در دوره بحران اســت و دیگری 

شکل دهی به بازار و محیط کسب وکار پس ازآن.
رویکردهــای مرتبط با روزهایی کنونی شــامل محافظت 
از ســامتی کارکنان، مدیریت دقیــق گردش نقدی، پایش 
دقیــق وضعیت زنجیره تأمین و کمــک برای برطرف کردن 
عدم توازن و گلوگاه های مختل شــده آن است و راهبردهای 
پسا کرونا عموماً مرتبط با بررسی شیوه تحریک تقاضا، ایجاد 
مزیت های رقابتی ممتاز، دگرگونی در ارزش های پیشنهادی 
محصوالت، تمرکز بر حل چالش های اجتماعی با فراهم آوری 
محصوالت و خدمات متناســب با آن ها و ایجاد قابلیت های 
 ممتازی ازجمله انعطاف و انطباق پذیری در مواجهه با تغییرات 

خواهد بود.

یادداشت
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دنیای اقتصاد - ضربه ویروس کرونا بر بخش 
کشاورزی به میزانی بوده که مسووالنی از آن با 
عنوان ضربه مهلک یاد می کنند چراکه گسترش 
این ویروس، باعث شده است کشاورزان همانند 
سال های قبل نتوانند محصوالت تولیدی خود 
را به بازار عرضه کنند. واقعیت آن است کاهش 
دسترسی به محصوالت کشاورزی و غذایی، از 
دست رفتن بازارهای صادراتی بخش کشاورزی، 
ممنوعیت صادرات محصوالت کشــاورزی و 
غذایی و از دست رفتن بازار فروش خارجی 
ازجمله پیامدهای نامطلوب شــیوع ویروس 
کرونا بشمار می آید که فعاالن این صنعت را 

درگیر خودکرده است.
تعطیلی کســب وکارهای مختلف به دلیل 
شیوع کرونا، از واضح ترین پیامدهای اقتصادی 
هجوم ایــن ویروس بود که تعطیلی برخی از 
اصناف چون رستوران ها، تاالرهای پذیرایی و 
کسب وکارهای مرتبط با صنعت غذا گویا بیش 
از دیگر فعالیت ها به چشم می آید؛ اما موضوع 
قابل تأملی که شاید کمتر نسبت به آن توجه 
می شود آنکه با تعطیلی انبوهی از رستوران ها 
در کشور، صنایعی که تهیه کننده مواد اولیه 
آن ها هستند در چه شرایطی بسر می برند؟ 
وسوال دیگر آنکه آیا ترس از ویروس کرونا، 
تقاضا برای کاال های کشــاورزی را در سطح 

جهانی تغییر داده و خواهد داد؟

س: گالره بهداد / دنیای اقتصاد
   عک

رویداد هفته

مهدی محمدی-   این روزها از خیلی چیزها خبری 
نیست، همانطور که چشم و گوش آدم ها، چیزهایی 
را تجربه می کند که تا همین دو ماه قبل برایش قابل 
تصور نبود، اصا در مخیله آدمی نمی گنجد که کسی 
را از دست بدهد و نتواند کسی را بغل کند و یک دل 
ســیر برایش گریه کند، پدری که فرزندش را در بی 
خبری به خاک می ســپرد یا فرزندی که مادرش را و 

کسی که همسرش را.
 دیگر دل و دماغی باقی نمانده، انگار واژه تعلیق برای 
همین روزهاست، ُهرست زمانه، آواری شده تا یکی خود 
را به بی خیالی بزند و دیگری از ترس بی نشان رفتن، جز 
زانوی غم، چیزی برای به آغوش گرفتن نداشته باشد، 
خیلی از شــما رد ماسک را بر صورت های قرمز شده 
پرستاران یا درمانگران دیده اید، همان هایی که مانند 
همه آدم های دیگر کسی در خانه منتظرشان است تا 
برگردند، دور میز یا سفره ای بنشینند و چند دقیقه گپ 
یا حتی نق بزنند، اما همان ُهرست فراگیر جایی برای 

این کارها نگذاشته است.
نقل است در یونان باستان وقتی کسی بر اثر آتش سوزی 
یا آتشفشــان و حوادثی از این دست، درمی گذشت و 
بدنی برای به خاک سپردن از او باقی نمی ماند، بر خاف 
اعتقاد همگانی به عناصر چهارگانه، برایش گوری خالی 
یا کوزه ای تهی برمی گزیدند تا روحش را بدرقه دنیای 
دیگر کنند،نه از سکه ای بر چشمانش خبری بود و نه 
پوششی که تنش را در دنیای زیرین حجاب باشد، انگار 
که آدمی در سخت ترین حوادث، بیشتر هراسش از بی 

نام و نشان رفتن بوده تا چگونه رفتن!
امروز هم اینجا تراژدی و گروتســک دست در دست 
هم نهاده اند، شــرایطی که هب طرز نگران کننده ای 
عجیب اما تراژیک است، همین چند روز پیش یونس، 
پزشک جوانی در یکی از شهرهای استان اصفهان، اگر 
سر راست تر بخواهید، شاهین شهر، بعد از یک روز کار 
طاقت فرسا در آن لباس های بی درز  و منفذ، کارش 
به احیای قلبی کشید،انگار که  جسمش در برابر روح 
کم آورده باشد، بعد از احیا، قلبش دوباره تپید اما جانش 
از ُکما برنخواست، حاال او همسری دارد که برای تحمل 
تنهایی هایش تنهاست، دوستانی دارد که فرصت تسلی 
را از دست داده اند و در چنبره فاصله های جانپناه، پناهی 

برای دیگری نیستند.
اینجا در اصفهان هم از میان همه تیمارگران و درمانگران، 
دکتر حقیقی هم جان خود را بر سر جنگی گذاشت که 
دشمنش چون سایه ها روی دیوارهای شهر می رقصد، 
دشمنی که تنها صدایش سرفه های خشک قربانیانش 
اســت. شاید اگر این ویروس منحوس در همان جایی 
که زاده شــده بود، به عدم می پیوست، امروز از خیل 

دکترها و تیمارگران، یونس و سعید کنار کسانی بودند 
که دوستشان داشــتند، می توانستند پدری کنند و 
واسطه ســامت جان های نژند شوند. اما حاال تردید 
چشــم بادامی ها، آتشی ساخته که خاموش کردنش 

طاقت ها را طاق کرده است.
 صبح تا شب و دوباره شب تا صبح، گزاره های بهداشتی 
از در و دیوار روی سر شهروندان می بارد، توصیه به آب 
وصابون و گندزدایی، اندرزهایی برای در خانه ماندن و 

سفارش کردن های بی حد وحصر برای ماندن در فاصله 
ها!  گفتنی هایی فارغ از شوخی که با جدی گرفتنشان 
می شود زنجیرهای  این اتصال دهشتناک را شکست 
اما به شرط گوش فرا دادن هایی بیشتر از امروز، گوش 
سپردن هایی که می تواند زنده ماندن ها و جان به در 

بردن ها را  بیشتر کند.
اگر کسی بگوید تکلیف آنانی که با آمدن و رفتن های 
غیرضرروی، فشار کار یونس و سعیدها را بیشتر کرده 

اند، چه می شــود؟ پاسخی برای  آن هست! رفتن به 
تفرج گاه ها، ازدحام در مســیرها، مغازله ها و معارفه 
های پرشــمار و به سخره گرفتن اندرزهای دکتران و 
تیمارگران و نگذشتن از دلخواه ها به قیمت درگذشتن 
برخی دیگر از جانشان؟ به راستی اگر کمی از این بار 
هم بر دوش گوش ناسپردگان باشد، آنها چه پاسخی 
می دهند، آیا خواهند توانست جوابی درخور برای دل 
های همدرد نیافته بیابند یا سر در چنبره بی خیالی فرو 

خواهند برد و باز هم به جای افروختن شمع، لعنت به 
تاریکی می فرستند؟

هرچند البت که باید گذشت، درست است که حاال، قرار 
نیست گورهای خالی، نام ها را به خاطر بیاورند اما بی 
صدا، بدون مویه و ســوگواری، یاد نشدن و فریادی که 
رفتگان را صدا بزند سخت می نماید، سخت تر از آن 
روان های زخمی بازماندگان است که چون مهاجران 
عصری به دوره ای دیگر، باید بدانند از کجا به این جا 

رسیده اند. شاید اگر شهرها و مردمانش می توانستند 
جایی را داشــته باشــند تا نام ها را به خاطر بیاورند، 
یادهایشان را گرامی بدارند و فرصتی داشته باشند تا 
پیوندهای گسسته را بار دیگر پیوسته کنند. شاید همه 
شهرها فارغ رنگ و نژاد یا قوم و ملیت، بهتر است جایی 
را داشته باشند تا یادآورشان باشد، مهاجران کرونا به 
بومیان عصر پیش رو، بگویند که چه شــد، آخر هیچ 

کس سزاوار از یاد رفتن نیست.

همه سزاوار یاد شدن هستند

س: ایسنا - اصفهان
   عک
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گزارش

خبرادامه یادداشت

دستکش در بازار اصفهان کمیاب شد
انواع دستکش های یک بار مصرف و التکس در بازار 
اصفهان کمیاب شده و بررسی های میدانی نشان می دهد 
که قیمت دستکش های موجود نیز نسبت به اسفند سال 

گذشته افزایش زیادی یافته است.
بر اساس مشــاهده خبرنگاران ایرنا و همچنین گزارش های 
مردمی، انواع دســتکش یک بار مصرف موســوم به فریزری و 
پاستیکی و همچنین پزشکی التکس در بازار اصفهان در چند 
روز گذشته بسیار کمیاب شده و انواع موجود نیز با افزایش قیمت 

زیادی مواجه شدند.
یکی از شهروندان اصفهان به خبرنگار ایرنا گفت که یک پاکت 
دستکش فریزری را سال قبل به قیمت حدود پنج هزار تومان 
خریداری می کردم اما اکنون این دستکش ها در بازار به سختی 
یافت می شود و قیمت آن به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است..

سلجوقی با بیان اینکه قیمت انواع پاستیک فریزر نیز افزایش 
یافته است، افزود: دستکش التکس که اصا در بازار پیدا نمی شود 
و اگر هم باشد هر بسته آن را به قیمت باالی ۱۰۰ هزار تومان 

می فروشند.
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی با اشاره به اینکه در فروردین 
یکی از فروشگاه های بزرگ اصفهان در هر روز ۲ نوبت دستکش 
التکس توزیع می کرد، اظهارکرد: اما چند روزی است که دیگر 
این دستکش ها در فروشگاه مذکور توزیع نمی شود و وقتی دلیلش 
را پرســیدم اعام کردند که مدتی است که این دستکش ها را 

برای آنها نیاوردند.
امامی با بیان اینکه من و اعضای خانواده ام هنگام بیرون رفتن از 
منزل و خرید کردن حتما از دستکش و ماسک استفاده می کنیم، 
افزود: به همین دلیل مجبور هستم دستکش التکس را به صورت 
تک عددی و با قیمت هر جفت چهار هزار تومان خریداری کنم.

این زن خانه دار با اشــاره به اینکه بسیاری دیگر از مردم نیز 
برای تهیه دستکش با مشکل مواجهند، تصریح کرد: برخی از 
آنها به ویژه افرادی که کارگر یا کاسب یا شاغل در بانک ها و اداره 
های خدمات رسان هستند و ناچارند در فضاهای عمومی فعالیت 

کنند به سختی می توانند آن را تامین کنند.
امامی خاطرنشان کرد: از برخی از فروشگاه های بزرگ و زنجیره 
ای اصفهان نیز که درباره دلیل نداشتن دستکش فریزری سووال 
می کنیم پاسخ می دهند که آنها حتی این دستکش را به زحمت 

برای کارکنان خود تهیه می کنند.
پیش از این نیز برخی از فعاالن صنفی به کمبود اقام پیشگیری 
از بیماری کرونا در اصفهان اشاره کردند از جمله پیمان کامران 
رییس انجمن جایگاه داران سوخت اصفهان که گفت: جایگاه های 
سوخت در این استان برای تامین دستکش با مشکل مواجهند 
در حالیکه در هر هفته به ده ها هزار عدد از این کاال نیاز دارند.

به گفته رییس انجمن جایگاه داران سوخت اصفهان، در برخی 
پمپ بنزین ها بدلیل کمبود دستکش از پاستیک معمولی فریزر 

استفاده می شود.
جایگاه های سوخت یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا 
بشمار می آید به همین دلیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اباغ 
کردند که سوختگیری در این جایگاه ها فقط با دستکش یک بار 

مصرف انجام شود.
همچنین رســول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان به 
ایرنا گفت که بر اســاس دستورهای بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، کارکنان واحدهای صنفی باید از دستکش و ماسک 
استفاده کنند اما آنها برای تامین این اقام به ویژه دستکش با 

مشکل مواجه هستند.
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در 
پاسخ به ایرنا درباره کمبود دستکش در بازار گفت که درباره این 
موضوع، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باید 
اظهارنظر کند. اسماعیل نادری با بیان اینکه ما در زمان حاضر 
درباره ماسک پارچه ای می توانیم توضیح دهیم، افزود: تولید و 
توزیع ماسک پارچه ای در اصفهان روند قابل قبولی دارد و مشکل 

خاصی در این زمینه نداریم.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در این 
زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: از نظر دستکش التکس برای مراکز 
بهداشتی و درمانی استان هنوز با محدودیت مواجهیم بنابراین 
اولویت ما تامین دستکش برای این مراکز است و در زمان حاضر 

این نوع دستکش در بازار با کمبود مواجه است.
ابوالفضل اصانی افزود: در مذاکره با سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان مقرر شد تا دستکش فریزری به داروخانه ها 
تحویل داده شــود تا تقاضا و خواست اولیه مردم در این زمینه 
برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: راهکار دستکش پارچه ای نیز 
توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای 

رفع نیاز مردم در حال پیگیری است.
اصانی پیش از این به ایرنا گفت که عمده نیاز این دانشگاه در 
زمان حاضر برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، ماسک های 
سه الیه جراحی و N95 ، دستکش و دستگاه ترمومتر )تب سنج( 
غیر تماسی است. وی افزود: اگر شرکت های مختلف به ویژه دانش 
بنیان برای تولید ماسک سه الیه جراحی و ان ۹۵ آمادگی دارند 
می توانند با معاونت غذا و دارو و مدیریت تجهیزات پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هماهنگ کنند تا مجوزهای مورد 

نیاز آنها در اسرع وقت صادر شود.

زنجیره  ازهم گسیخته کشاورزی
کشاورزی گرفتار کرونای مدیریتی است

عبور از مه
استراتژی های بهره گیری از فرصت های کرونا

ادامه از صفحه اول
تحلیل های آماری صدسال گذشته بسیار جالب توجه است، 
مثاً در زمان های معمول، به طور متوسط هرسال ۱۰ شرکت از 
لیست پانصد شرکت برتر جهان خارج می شوند اما در سال هایی 
که بحران های اقتصادی و اجتماعی اثر کرده است، این شاخص 
به میزان شــصت شرکت در هرسال افزایش می یابد و اگر در 
نظر داشته باشیم که بحران های اقتصادی سده اخیر همچون 
رکود اقتصادی دهه اول قرن حاضر در برابر بحران کرونا بسیار 
کوچک تر بوده اند، درمی یابیم که احیاناً در چندماهه آینده تعداد 
زیادی از شرکت های بزرگ، ممتاز و رهبر بازار، جای خود را به 
رقبای بسیار کوچک تر اما چابک و انعطاف پذیر خود خواهند داد.

z:پنج رویکرد استراتژیک مواجهه با بحران
اول: شناسایی و تحلیل تغییرات

سه اتاق فکر برای تحلیل موضوعات تقاضا و مشتریان، رقابت 
و قانون گذاری تشکیل دهید و با سازمان دهی تیم های خبره 
بین واحدی، بررسی کنید که کدام یک از ویژگی های فعلی در 
این حوزه ها، پس از بحران پایدار می ماند و کدام یک احیاناً تحت 
تأثیر تغییرات قرار خواهد گرفت. کدام یک از نشانه ها بیشتر 
اهمیت دارد و باید دائماً پایش شود و کدام یک از آن ها برای 
سازمان ما فرصت خواهد ساخت. در زمان بحران، رصد و تحلیل 
سیگنال ها باید بسیار سریع انجام شود تا جایی که حتی آن را 
روزانه پیشنهاد کرده اند. این روزها شرکت های هوشمند در حال 
تحلیل داده های حجیم )Big Data( مرتبط با شیوه هزینه 
کردن مردم برای خرید کاالها و دگرگونی های آن نسبت به 
ماه های گذشته هستند تا الگوهای تغییرات پایدار در آینده را 
از بطن آن کشف نمایند. اکنون برخی از سیگنال ها نمایان شده 
است، مانند خرید از راه دور، تقاضا برای محصوالت مرتبط با 
سامت و بهداشت فردی و عمومی و احتیاط در سفر و گردش 
گری، اما آن ها که هوشمندترند، عائم مخفی تری را می بایند 

که از آن ها قباً توسط دیگران بهره گیری نشده است.
دوم: جلو افتادن در رقابت:

همان گونه که گفته شد کارکرد مهم بحران ها آن است که 
آن دسته از مزیت هایی که بنگاه های اقتصادی در طی سالیان 
زیاد به دست آورده بودند و بر پایداری آن در افزایش درامد و 
سوددهی تکیه می کردند به ناگاه تبخیر می شود و این بهترین 
فرصت برای دیگرانی است که با ایجاد مزیت های جدید بر آن ها 
فایق آیند. پس این روزها ضمن بررسی سریع راهکارهای دوام 
آوری، میزانی از تمرکز و تأمل مدیران باید بر باز تحلیل رقبا 
قرار گیرد که کدام یک از مزیت هایشان در برابر این دگرگونی ها 
شکننده است و دستخوش تغییر خواهد شد. احیاناً مزیت هایی 
مانند قیمت تمام شده کمتر و مقیاس تولید بیشتر، جای خود 
را به قابلیت هایی می دهد که مرتبط با هوشمندی خریداران 
بحران زده خواهد بود. حال این تمایزات می تواند در شیوه ارائه 
محصول باشد یا روش پرداخت. دگرگونی در نوع محصوالت 
بتواند مزیت های جدید ایجاد کند و یا در شیوه های ترویج و 

تبلیغ آن ها.
سوم: شتاب بخشی به بازسازی و سرمایه گذاری

در زمان هــای معمــول مدیران در بازســازی قابلیت های 
سازمانی شان تعلل می کنند و جلب حمایت سهام دارانشان برای 
سرمایه گذاری هم طوالنی می شود زیرا آن ها مدام به هزینه های 
فرصت و مقایســه میان گزینه های مختلف فکر می کنند و 
توازن بخشــی بین منافع کوتاه و بلندمدت و ریســک های 
هریک برایشان تردیدهای فرسایشی و زمان بر را ایجاد می کند 
اما معموالً در هنگام بحران، گزینه ها بسیار کمتر می شوند و 
هزینه هــای فرصت ناچیز. پس این مواقع بهترین زمان برای 
تصمیم گیری سریع و شجاعانه برای ایجاد تحوالت عمیق در 
سازمان است که اگر هم زمان با دو رویکرد قبلی یعنی تحلیل 
نشانه ها و رقابت انجام شود، مزیت های جدید مؤثری را برای 

بنگاه ایجاد خواهد کرد.
چهارم: تملک سرمایه های ارزان شده

به طورمعمــول در دوران بحران هــا، همه چیز برای فروش 
گذاشته شده است! جالب است که نرخ متوسط بازگشت سرمایه 
آن دسته از بنگاه ها که در زمان بحران و رکود اقدام به خرید 
دارایی های جدید کرده اند، به طور چشــمگیری از زمان های 
معمول بیشتر بوده است؛ بنابراین میزانی از ارتقا قابلیت های 
سازمانی می تواند از طریق تملک دارایی های ارزان شده ایجاد 
گردد. شاید اکنون بهترین فرصت برای خریداران هوشمند در 
بازار به شمار آید تا گلوگاه های تکنولوژیک، فرایندی و دانشی 
خود را بهبود بخشند؛ اما این خریدها باید هوشمندانه باشد 
و بتواند با دیگر قابلیت های طرح ریزی شده برای بنگاه همسو 

و هم پیوند گردد.
پنجم: بهره گیری هوشمندانه از حمایت های حاکمیتی 

و مسوولیت های اجتماعی
طبیعتــاً یکی از وظایــف دولت ها، حمایــت از اقتصاد و 
کســب وکارها در دوران بحران است تا با تزریق منابع مالی 
و حمایت های دیگــر از جنس تحریک تقاضا و مانند آن، از 
فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند. بهره گیری هوشمندانه 
از ایــن فرصت ها به معنی ســوق دادن نقدینگی حاصل از 
آن به ســمت ایجاد قابلیت های پایدار و کمک به حاکمیت 
بــر غلبه بر چالش های اجتماعی با فراهم آوری محصوالت و 
خدمات متناســب با آن ها است. در دوران بحران، استراتژی 
مســوولیت های اجتماعی، بازی دو سر بردی برای بنگاه ها و 
جامعه خواهد بود. با بهره گیری از این اســتراتژی، شرکت ها 
می توانند بر کسب منفعت از تقاضای عظیم شکل گرفته در اثر 
چالش های اجتماعی تکیه کنند و هم زمان با آن توان البی گری 

و قدرت برند خود در حوزه تعامل با جامعه را بهبود بخشند.
به عنوان جمع بندی می توان گفت دوران بحران فعلی مانند 
فضایی مه آلود است که در بطن خود فرصت های بی شماری 
را نهفتــه دارد. آنان که با دقت و فراســت به این حیطه بکر 
نفوذ کنند، پس از کنار رفتن غبار و مه، خود را پیشتاز دوران 

جدید می یابند.

* مشاور مدیریت استراتژیک
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نفیســه زمانی نژاد -   ضربه ویروس 
کرونا بر بخش کشاورزی به میزانی بوده 
که مسووالنی از آن با عنوان ضربه مهلک 
یاد می کنند چراکه گسترش این ویروس، 
باعث شده است کشاورزان همانند سال های 
قبل نتوانند محصوالت تولیدی خود را به 
بازار عرضه کنند. واقعیت آن است کاهش 
دسترسی به محصوالت کشاورزی و غذایی، 
از دســت رفتن بازارهای صادراتی بخش 
کشاورزی، ممنوعیت صادرات محصوالت 
کشاورزی و غذایی و از دست رفتن بازار 
فروش خارجی ازجمله پیامدهای نامطلوب 
شــیوع ویروس کرونا بشمار می آید که 
فعاالن این صنعت را درگیر خودکرده است.

zخسارتی که جبرانش، بسیار سنگین خواهد بود
تعطیلی کسب وکارهای مختلف به دلیل شیوع 
کرونا، از واضح ترین پیامدهای اقتصادی هجوم این 
ویروس بود که تعطیلی برخی از اصناف چون 
رستوران ها، تاالرهای پذیرایی و کسب وکارهای 
مرتبط با صنعت غذا گویا بیش از دیگر فعالیت ها 
به چشم می آید؛ اما موضوع قابل تأملی که شاید 
کمتر نسبت به آن توجه می شود آنکه با تعطیلی 
انبوهی از رســتوران ها در کشور، صنایعی که 
تهیه کننــده مواد اولیه آن ها هســتند در چه 
شرایطی بسر می برند؟ وسوال دیگر آنکه آیا ترس 
از ویروس کرونا، تقاضا برای کاال های کشاورزی را 

در سطح جهانی تغییر داده و خواهد داد؟
 در پاسخ می توان گفت حوزه کشاورزی یکی 
از حوزه های مغفــول در دوران بحران کرونا در 
کشور است. به عبارتی برخی از کسب وکارهایی 
که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رونق بخش 
کشاورزی تأثیر دارند، با تعطیلی یا رکود مواجه 
شــده اند. کاهش ســطح فعالیت رستوران ها، 
کسب وکارهای تأمین غذا، هتل ها و موارد مشابه، 
منجر به افت تقاضا برای محصوالت کشاورزی 
شــده است. این امر در کوتاه مدت و میان مدت 
بر بخش کشاورزی که تأمین کننده مواد اولیه 
غذایی این کسب وکارها است، تأثیری نامطلوب 
دارد. چه بسا که شرایطی چون به خطر افتادن 
معیشت کشــاورزان، بیکاری حاصل از کاهش 
فعالیت های اقتصادی و سطح درآمد در روستا، 
از توان تحمل روستاییان در این شرایط بحرانی 
بکاهد و اگر تســهیات و تمهیدات الزم برای 
پیش گیری از شــیوع بیماری کرونا بر اساس 
آنچه استانداردهای بین المللی است رعایت نشود، 
روزبه روز بر وخامت این موضوع افزوده شــده و 
مضاف بر اینکه این امکان وجود دارد کشورهای 
بیشــتری منع واردات محصوالت کشاورزی و 

غذایی از ایران را اعام کنند.
با این اوصاف آســیب زیادی از بی اعتمادی 
مصرف کنندگان کشــورهای هدف صادراتی، 
نسبت به ایمنی و سامت محصوالت کشاورزی 
و غذایــی ایران، بر صنعت کشــاورزی ما وارد 
خواهد آمد و خسارت سنگینی به وجود می آید 
کــه رفع آن هزینه وزمانی طوالنی را می طلبد. 
قطعاً جبران خسارت های ناشی از این بیماری 
تنها با حمایت های دولت امکان پذیر خواهد بود.

z تولید گندم، امنیت غذایی کشور را تحکیم
می بخشد

بنا به گفته رییس صندوق بین المللی توسعه 
کشاورزی سازمان ملل  )ایفاد( تمامی کشورها 
باید در اقدامی به موقع و هماهنگ مانع از تبدیل 
بحران همه گیری کرونا به یک بحران تأمین مواد 

غذایی شوند.
گیلبرت اف. هونگبو رییس ایفاد خاطرنشان 
می کند: نتیجه ناشی از بیماری کووید-۱۹ ممکن 
است خانواده های روستایی را حتی به عمق فقر، 
گرســنگی و ناامیدی سوق دهد که این مساله 
یک تهدید واقعی برای رونق و ثبات جهانی است.
هونگبو یادآور می شود: بسیاری از کشاورزان در 
مقیاس کوچک قادر به دسترسی به بازارها برای 
فروش محصوالت یا خرید نهاده ها مانند بذر یا 
کود نیستند و چون زنجیره های تولید مختل 
شــده و بیکاری افزایش یافته، کارگران روزانه، 
مشاغل کوچک و کارگران غیررسمی که اکثراً 
زن و جوان هستند، آسیب پذیرترین اقشار در 
نظر گرفته شده اند. و البته این مسائل در حالی 
مطرح است که در این شرایط، محصوالتی چون 
گندم که به عنوان اقام استراتژیک مطرح هستند 
فقدانشان بیش از دیگر محصوالت کشاورزی، 

امنیت غذایی یک کشور را بر هم می زند.

z حال بخش کشاورزی کشور ما از این رهگذر چه
آسیب هایی می بیند؟

 بخشی که ۱۹ درصد اشتغال کشور، معادل 
چهار میلیون فرصت شغلی را فراهم می کند و 
۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور نیز مربوط به 

بخش کشاورزی است.
اما در شرایط شیوع بیماری کرونا، بسیاری از 
معادالت تغییر کرده و ممکن است میزان تولید 

محصوالت کشاورزی به دلیل میزان حضور نیروی 
کار و میزان دستمزد تغییر یابد.

به عاوه آنکه به دلیل مسائل قرنطینه ای شرایط 
صادراتی بازارهای هدف محصوالت کشاورزی 
که بسیاری از آنان کشورهای منطقه و همسایه 

هستند ممکن است دستخوش تغییرات شود.
محمد شــفیع ملک زاده رییس نظام صنفی 
کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر ضربه مهلک 
کرونا به بخش کشاورزی می گوید: کمرنگ شدن 
حضور مردم در بازار موجب شده است تا به همان 
نسبت شتاب برای خرید محصوالت کشاورزی 
دچار محدودیت شود به طوری که اکثر محصوالت 
روی دســت کشاورزان مانده است و این ضربه 
سنگین مالی به آنان وارد کرد. او تصریح می کند: 
اگر مسووالن ذی ربط توجهی به بخش کشاورزی 
نداشته باشند، دیگر تولیدکنندگان قادر به ادامه 

فعالیت نخواهند بود.
اما مسووالنی هم با نگاهی خوش بینانه تر بر 
این باورند که کرونا تأثیر چندانی بر کشاورزی 
به ویژه در بخش گندم نداشته است. در این زمینه 
رامین امینی، معاون مدیریت ریســک و بیمه 
صندوق بیمه کشــاورزی بیان می کند: امسال 
بارندگی خوبی که در کشــور بود به نحوی که 
تاکنون بیش از ۲۵۰ میلی متر در سال آبی در 
کشور بارندگی داشته ایم و پیش بینی می شود 
حدود ۱۴ میلیون تن تولید گندم در قریب به ۴ 
میلیون هکتار زمین های دیم و حدود دو میلیون 
هکتار زمین های آبی از ۶ میلیون هکتار اراضی 

زیر کشت گندم داشته باشیم.
امینی می گوید: قیمت خرید تضمینی گندم 
برای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان افزایش یافته است 
که می تواند برای تشویق کشاورزان مفید باشد.

بــه گفته امینی طبق پیش بینی بیش از ۱۰ 
میلیون تن گندم در ســال ۹۹ از کشــاورزان 
خریداری می شــود که این امر می تواند امنیت 

غذایی کشور را تحکیم بخشد.

zضدونقیض های بازار برنج
شیوع کرونا نه تنها موجب ضربه به کشاورزان 
شــد بلکه ازدحام مردم برای خرید محصوالت 
غذایی باعث شده قیمت محصوالتی مانند برنج 
در بازارهای جهانی افزایش یابد. واردکنندگان 
به منظور انبار و افزایش ذخایر خود حجم واردات 
را افزایش داده اند در مقابل صادرکنندگان حجم 
صادرات خود را کاهش داده اند. عدم تناسب بین 
عرضه و تقاضا قیمت را در بازار افزایش داده است.
به طوری کــه شــورای بین المللــی غات با 
پیش بینی رشد شدید تقاضا برای برنج و گندم 
اعام کرد: قیمت برنج به بیشترین میزان ۷ سال 
گذشته رسیده و قرارداد آتی گندم در بازارهای 
جهانی نیز از نیمه دوم مارس تاکنون ۱۵ درصد 

رشد کرده است.
و اینجا بحثی که وجود دارد آنکه ازیک طرف 
واردکنندگان با استناد به قصد کشورهای هند و 
پاکستان برای ممنوعیت صادرات برنج به دلیل 
مشکات بهداشتی ناشی از شیوع کرونا و تداوم 
مشکات تخصیص ارز واردات این محصول در 
بانک مرکزی ایران، نســبت به کمبود و گرانی 
مجدد این اقام هشدار می دهند، تولید کنندگان 
داخلی و متولیان تنظیم بازار از رشد تولید برنج 
ایرانی، رشد واردات برنج و ذخایر مطمئن این 
محصول خبر داده و تأکید می کنند برنج خارجی 

گران نمی شود.
و البته گزارش های میدانی هم نشان می دهد 
نرخ انواع برنج پاکستانی که در سال گذشته نیز 
با تنگنای تأمین ارز و واردات مواجه شده بود، این 

روزها سیر صعودی به خود گرفته است.
بااین وجود مسووالنی هم از بی تأثیری کرونا بر 
بازار برنج خبر می دهند. جمیل علیزاده شایق، 
دبیر انجمن تولید کنندگان برنج ایران، با استناد 
به افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج داخلی در سال 
جــاری و واردات باالی برنج خارجی بی تأثیری 
بحران ناشی از ممنوعیت صادرات برنج هندی 
و پاکستانی بر بازار برنج ایران را اعام می کند و 
می گوید: میزان تولید امسال برنج در استان های 
جنوبی و شمالی درمجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن است و سال گذشته نیز حجم برنج وارداتی 
نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته و روند ورود آن 
با تخصیص ارز نیز ادامه دارد و با توجه به تولید 

داخلی و واردات نه تنها بازار کسری برنج ندارد، 
بلکه با اضافه عرضه نیز روبه رو است. همچنین از 
اواسط بهمن ماه سال گذشته بازار برنج به ثبات 
نسبی رسیده و این ثبات تا  ماه محرم ادامه خواهد 
داشت و ورود به فصل کشت برنج در بهار نیز خود 
عامل دیگری برای بازار بدون تنش خواهد بود.

zکشاورزان اصفهان در دوران کرونا
اما در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر کشاورزی 
به ویژه در اســتان اصفهان مسووالن معتقدند 
تأثیرگذاری این ویروس بر کشــاورزی استان 
مشــابه بقیه کشورهاست ولی آنچه از قبل هم 
وجود داشته تاکنون شدت بیشتری پیداکرده 
اســت کرونای مدیریتی در بخش کشــاورزی 
کشور ماست. محمدصادقی رییس کمیسیون 
کشاورزی اتاق صنعت، معدن و بازرگانی اصفهان 
با تأکید بر این نکته به دنیای اقتصاد می گوید: 
کرونای مدیریتی باعث نابودی وضعیت معیشتی 
کشاورزان ما شد به طوری که روزبه روز ضعیف تر 
شدند و حتی کشــاورزی که زکات دهنده بود 
زکات گیرنده شــد. او می افزاید: مسووالنی که 
بی کفایتی های خود را تحت عنوان خشک سالی 
نامیدند و بیدار نشــدند درصورتی که ضعف در 
تصمیم گیری کان وبها ندادن به متخصصان 
در رشته کاری خود و رابطه به جای ضابطه در 
تعیین مدیران کشــور باعث آن شد که به این 
شرایط برســیم وامیدواریم که این کرونا باعث 

بیداری تصمیم گیران کشور شود.
این مسوول در رابطه با تأثیر کرونا بر کشاورزی 
خاطرنشــان می کند: بدون تردید بحران کرونا 
بر تمام حوزه های اقتصــادی تأثیرگذار بوده و 
خواهد بود ازجمله کشاورزی که البته برآوردها و 
پیش بینی ها نشان می دهد تأثیرش بر کشاورزی 
کمتر از بخش گردشگری و صنایع دیگر بوده و 
در کشورهای دیگری که شیوع کرونا هم زمان با 
حمله ملخ ها، آفات و تغییرات اقلیمی بوده قطعاً 
تأثیرات شــدیدتری بر بخش کشاورزی داشته 
است کما اینکه دبیر کل سازمان ملل هم نسبت 
به قحطی به بعضی از کشورها هشدار داده و البته 
این هشدار به غیر ازتاثیر کرونا مرتبط با تغییرات 

اقلیمی، کمبود منابع آبی و... هم بوده است.
او تصریح می کند: باید توجه داشــته باشیم 
کرونا در چند حوزه اثرگذار اســت مثل منابع 
انســانی که به دلیل ســامتی و درگیر بودن 
نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و البته این 
موضوع در کشاورزی کمتر و شاید ممکن است 
در سال های بعد هم در این حوزه نیز اتفاق افتد 
به دلیل اینکه دولت نتواند منابع خرید تضمینی 
را انجام دهد و می افزاید: مورد بعدی اینکه تأثیر 
چنین مواردی چه در جهان و ایران بر زنجیره 

محصوالت کشاورزی اثرگذار است.
صادقی ادامه می دهد: اما کشــاورزی استان 
اصفهان هــم ازلحاظ تأثیرپذیــری از ویروس 
مشابه بقیه کشورهاست این چنین که میزانی از 
نیروی کار بااستفاده ماندند وعمدتا فعالیت های 
کشاورزی در خودش یک فاصله گذاری هایی را 
در مزارع دارد اما تأثیرات بعدی را هم نیز خواهد 
داشت مثاً تغییراتی در تقاضا به وجود خواهد 
آمــد به نحوی که میزان تقاضا برای محصوالت 

کشاورزی ممکن است کمتر شود.
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان دربــاره تأثیر کرونا بر تولید و تقاضای 
محصولی چون گندم اظهار می کند: در رابطه با 
گندم، چون این محصول استراتژیک و جزیی از 
سبد مصرفی خانواراست بعید است که از تقاضا 
برای مصرف این محصول کاسته شود و البته در 
حوزه های پایین تر مثل رستوران ها ومخصوصا 
محصوالت شیرینی فروشی که مصرف کننده 
آرد بودنــد کاهــش تقاضا وجود داشــته ولی 
 هم زمان در مصرف خانگی با افزایش متقاضی،

 مواجه بوده ایم.
به اعتقاد این مسوول تاکنون درزمینه تولید 
و تقاضای گندم، مشکلی وجود نداشته ولی در 
اقامی که کشاورزان باید استفاده می کردند در 
این مدت با مشکل روبرو بوده ایم و این بر صنعت 
کشاورزی تأثیرگذار بوده و باید منتظر عواقب آن 
در آینده باشیم. او بیان می کند: به نظر نمی رسد 
به غیراز عوامل اشاره شده کشاورزی استان اصفهان 
با مشکلی روبرو شده باشد ولی احتمال می رود 

در لجستیک، حمل ونقل و فروش، موانعی ایجاد 
شــود و همین طور در حوزه های تأمین مالی از 
بانک ها که چرخه وصــول از خریداران و غیره 
ممکن است دچار مشکل شود و کشاورزان را با 

محدودیت هایی روبرو کند.
صادقی می گوید: اینکه گفته می شود کرونا بر 
نرخ آرد و گندم تأثیرگذار بوده دور از انتظار است 
که در کوتاه مدت تاثیرخاصی داشته باشد به دلیل 
استراتژیک بودن این کاال و نقش آن در امنیت 
غذایی کشــور به احتمال زیاد، بودجه الزم برای 
خرید تضمینی گندم اختصاص داده می شود. او 
اظهار می کند: با توجه به مصاحبه های وزیر جهاد 
کشاورزی و همچنین ریاست جهاد کشاورزی 
استان میزان کشــت گندم در سطح کشور و 
استان خوب بوده و مشکل عرضه نخواهیم داشت. 
چراکه پیش بینی کردند امسال حدود ۱۴ میلیون 
تن برداشت داشته باشیم که حدود ۱۰ میلیون 
تن آن خرید تضمینی خواهد شد و اگر دولت با 
مشکل جدی برای تأمین مالی بابت خرید روبرو 
نشود بتواند چنین اقدامی را انجام دهد احتمال 
تأثیــر کرونا بر نرخ گنــدم ضعیف خواهد بود. 
البته در موقعیت بحران، دگرگونی های خیلی 
زودهنگام و لحظه ای اتفاق خواهد افتاد واحیانا 
ممکن است موارد پیش بینی نشده ای پیش آید 
که از اکنون نمی توان در مورد آن نظری ارائه داد.
 او تأکید می کند: مسووالن مربوطه باید این 
موضوع را پاسخ دهند ولی همان طور که اشاره 
شد بر اساس گفته های مسووالن ذی ربط میزان 
تولید گندم امسال بیش از مصرف خواهد بود 
و ازلحاظ ذخیره ها تأمین و مشــکلی پیش رو 

نخواهیم داشت.

zراه حل های کرونایی برای کشاورزان
معضات این بخش از صنعت کشور در میانه 
کرونا، یک سوی ماجراست و سوی دیگر ماجرا 
راهکارهایی برای دوران پساکرونا برای تقویت 

کشاورزی است.
بحران کرونا، درمجموع آسیب پذیری سیستم 
تأمین غذایی جهانی را برجسته کرده است، اگر 
سرمایه گذاری الزم برای ساختن یک سیستم 
غذایی محلی انعطاف پذیر و متنوع صورت نگیرد 
در سال های آتی با شرایط پیچیده تری روبه رو 
خواهیم شــد. برنامه ریزی و اقدام فوری دولت 
برای اطمینان از دسترسی همه افراد جامعه به 
مواد غذایی سالم باقیمت مناسب، ضروری است. 
همچنین مدیریت توزیع مواد غذایی برای جوامع 

محلی، به ویژه اقشار آسیب پذیر الزامی است.
دکتر مهران بــرادران نصیری کارشــناس 
اقتصادی و استاد دانشگاه در »اکو ایران« در رابطه 
با تأثیرات کرونا بر بخش کشاورزی و راهکارهای 
رفعش می گوید: بحران کرونا در میان مدت باعث 
کاهش قیمت محصوالت کشاورزی می شود. برای 
کاهش تأثیر بحران کرونا در بخش کشاورزی، 
بایــد روی کاالهای اســتراتژیک متمرکز بود. 
خرید کاالهای پــس زده صادراتی و جلوگیری 
از باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت با دادن 
یارانــه، از راه های مدیریت این بحران در بخش 

کشاورزی است.
همچنین درباره آینده کشــاورزی در دوران 
پساکرونا دکتر رضا پناه می گوید: »در آینده باید 
به ســوی تغییر نظام بهره برداری از محصوالت 
کشــاورزی حرکت کنیم.« رییــس اتحادیه 
انجمن های علمی گیاه پزشکی کشور با مثالی 
از آلمــان در این رابطه تأکیــد می کند: برای 
مثال سیستم تازه خوری شهروندان در آلمان 
تنها ۲۵ ســاعت اســت و این باعــث افزایش 
 انتقال محصوالت کشــاورزی به مصرف کننده 

می شود.
نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
نیز تصریح می کند: پروتکل های تجاری منصفانه 
می تواند در دوران پساکرونا تجارت ایران را نجات 
دهد. او تنها راهکار خروج ایران از بن بست پس 
از دوران کرونا را تقویت دیپلماســی اقتصادی 
می داند. و صادقی رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی نیز در گفتگــو با دنیای اقتصاد 
بیان می کند: شاید هم این کرونا ۴۰۰ نانومتری 
فرشــته ای است که از آه و ناله این قشر پاک و 
زحمت کش کشور که نان خود را از بازوی خویش 
تأمین می کردند تا انسان های پرمدعا و طغیانگر 
را بیدار کند و بفهماند که چیزی نیستند نقاب را 
از چهره واقعی خود بردارند چون همه در مقابل 
آفریننده خود یکسان اند پس هوشیار شوید برتری 

بر انسانیت است نه...
به گفته این مســوول کشاورزی در همه رده 
کشــور مظلوم شد و امروز همان طور که شاهد 
هستیم دولت هایی که به صنعت کشاورزی بها 
دادند خسارت کمتری را متحمل شدند و بااینکه 
همه فعالیت های دنیا مختل شده تنها نگرانی 
جهان فقط امنیت غذایی است وامید است در 
زندگی بعد از کرونا به واقعیت ها بیشتر اهمیت 
بدهیم وامانت دارهای خوبی شــویم خصوصاً 

مسووالن کشور.
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گزارش ویژه

شکیبا شیرازی-  ویروس ناشناخته و خطرناک 
کرونانشان داد که عالوه برگرفتن جان انسان قادر 
است بسیاری از فعالیت های اقتصادی را فلج کرده 
و تولیدکنندگان را از چرخه اقتصادی خارج کند و 

همچنین دولت را به چاره اندیشی وادارد.
شیوع ویروس کرونا در ایران به یک باره تیشه برریشه 
صنعت دامداری و دام پروری زد تا جایی که این روزها اکثر 

فعاالن این صنعت با مشکات عدیده ای روبرو هستند. از 
نخریدن به موقع شیر توسط کارخانه داران و ارزان خریدن 
محصول و عدم همراهی دولت در تأمین نهاده های دامی 

باقیمت مناسب و اقساطی گایه دارند.
صنعت دامداری ایران پیش از شــیوع کرونا با انتشار 
خبری مبنی بر وجود سم آفاتکوکسین در شیر و تأثیر 
این خبر بر میزان مصرف، مشــکاتی را تجربه می کرد 

اما صنایع لبنی با تغییر میزان نوع محصوالتی که تولید 
می کنند همچنان خریدار شیر از دامداران بودند تا اینکه 

سروکله ویروس کرونا بعد از چین در ایران پیدا شد.
اتحادیه های فعال در عرصه واردات، تولید و توزیع صنایع 
دام و طیور با صدور بیانیه ای اعام کردند: شیوع ویروس 
کرونا، کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت دامی، ریزش 
بی سابقه قیمت جوجه یک روزه، کاهش مصرف شیر خام 

و مواد لبنی از یک ســو و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی 
دستگاه های نظارتی و حمایتی منجر به بروز خسارت های 
مالی-اعتباری زنجیره ای برای تولیدکنندگان صنایع دام 

و طیور شده است.
اگرچه شرایط کشور با شیوع ویروس کرونا قابل درک 
است و بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان دچار خسارت 
شده اند، اما باید به شیر و دامی که روی دست دامداران 
مانده توجه ویژه ای کرد تا تولید شیر در آینده با مشکلی 

روبه رو نشود.
مصرف لبنیات در کشــور کاهش یافته است و برخی 
کارخانه ها یا شیر را از دامداران تحویل نمی گیرند یا میزان 

دریافت شیر را کاهش داده اند.
شیر مانند محصوالت دیگر نیست که در انبار ذخیره و 
در شرایط عادی عرضه شود. شیر خام را حداکثر می توان 
تا ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگه داشت و 
اگر بعدازآن وارد خط تولید نشود باید آن را دور ریخت.

باید تولید و عرضه شیر در این ایام مدیریت شود، زیرا 
اگر تولید دچار مشکل شــود و کاهش یابد جبران آن 
سال ها طول خواهد کشید و از طرفی به صنعت دامداری 
و دامداران و درنهایت اقتصاد کشور لطمه وارد می شود. 
چرخه صنعت تولید شیر از دامداری گرفته تا فروش آن 
به صورت خام در برخی از فروشگاه های مواد لبنی و صنایع 
بزرگ تبدیلی و غذایی، اکنون در برابر بحران ویروس کرونا 

بیش از هر صنعت دیگری نیازمند حمایت است.
کارشناسان بر این عقیده اند که محصول شیر به دلیل 
اینکه یکی از مواد فاسدشدنی است نیازمند حمایت است 
و اکنون باوجود بحران کرونا این حمایت بیش از گذشته 
احساس می شود. گسترش شیوع کرونا در کشور با کاهش 
مصرف مواد لبنی توسط مردم در کنار سامتی، صنعت 

لبنیات را نیز تهدید می کند.
zمصرف شیر هیچ تأثیری روی روند ابتال به کرونا ندارد

تینا جعفری متخصص تغذیه درباره ابهامات موجود در 
خصوص مصرف شیر در روزهای شیوع کرونا می گوید: 
حذف لبنیات از برنامه غذایی اشتباه است و به هیچ وجه 

توصیه نمی شود.
مصرف مواد لبنی مانند شیر هیچ تأثیری روی اینکه فرد 
به کرونا مبتا شود یا نشود یا در صورت ابتا وضع او بدتر 
شود، ندارد، توصیه این است که مایعات گرم خورده شود و 
این مساله بااینکه شیر مصرف نشود، متفاوت است چراکه 

مصرف مواد لبنی هیچ تأثیری روی بیماری کرونا ندارد.
وی، با تأکید بر مصرف شیر به عنوان یک منبع خوب 
سرشــار از پروتیین، ویتامین و مواد معدنی، اظهارکرد: 
همواره تأکید بر مصرف شیر کم چرب و ماست بوده است 
و در ایــن ایام نیز این توصیه به قوت خود باقی اســت، 
چراکــه این مواد به دلیل پروبیوتیک بودن می توانند به 
تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک کنند، ولی نباید در 
مصرف آن ها زیاده روی کرد بلکه مصرف باید در حد ۲ تا 

۳ لیوان شیر در روز باشد.
همچنین دانشیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی 
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران گفت: تاکنون هیچ گونه 
گزارشــی مبنی بر انتقال ویروس کرونا از طریق شیر به 
انسان وجود ندارد؛ چراکه در حال حاضر در مرحله انتقال 

انسان به انسان این ویروس هستیم.
نگین نوری بــا تأکید بر لزوم افزایش مصرف لبنیات 
در روزهایی که ابتا به شــیوع ویروس کرونا در کشور 
افزایش یافته اســت، تأکید کرد: هر موقع بحث هرگونه 
آلودگی پیش می آید، مصرف شیر به شدت توصیه می شود، 
اما مشــخص نیست پشت اخبار مربوط به لزوم کاهش 

مصرف شیر چه استدالل علمی نهفته است.
وی بابیان اینکه کرونا ویروسی که گاو را بیمار می کند 
با کرونا ویروســی که امروز با آن سروکار داریم، متفاوت 
اســت، اظهارکرد: در مورد مصرف شیر  دومساله مطرح 
است نخست اینکه آیا مصرف شیر می تواند باعث انتقال 
بیماری شود یا خیر؟ و دوم آنکه چرا این روزها اعام شد 

با مصرف شیر، امکان ابتا به کرونا وجود دارد.
به گفته نوری، آن چیزی که در مورد شــیر اهمیت 
دارد، رعایت مقررات بهداشــتی در تمام مراحل تولید 
ایــن ماده لبنی و از لحظه ورود به کارخانه تا تحویل به 

مصرف کننده است.
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران اعام کرد: 
البته این مقررات همیشه رعایت می شد، اما با توجه به 
اینکه کرونا وارد مرحله جهانی و اپیدمیک شــده است، 
باید روی این مراحل دقت بیشتری داشته باشیم و شیر 
باز نباید مصرف کنیم. هر ماده غذایی دیگری وقتی باز 
باشد، در معرض محیط بیرون و فرد آلوده قرار می گیرد.

نوری با تأکید بر اینکه شیر را به صورت غیر حرارت دیده 
نباید مصرف کرد، گفت: ویروس کرونا در مدت ۳۰ دقیقه 
و در حرارت ۶۰ درجه ســانتی گراد از بین می رود و باید 

از پاستوریزه بودن و حرارت دیدن شیر مطمئن شویم.
اســتاد دانشکده دامپزشکی دانشــگاه تهران با اشاره 
به شیرهای فرادما و اســتریل، خاطرنشان کرد: امروزه 
شیرهای فرا دما و استریل به خاطر درجه حرارت دمایی 

که می بینند، قابل توصیه تر هستند.
نوری درباره بسته بندی شیرها تأکید کرد: انواع و اقسام 
بســته بندی ها برای شــیر در نظر گرفته شده است، اما 
شیرهای با بسته های پاکتی )تتراپک( که در آن کاغذهای 
چندالیه برای بســته بندی به کار می رود بیشتر توصیه 
می شود؛ چراکه یکی از الیه های این پاکت نقش غیرقابل 
نفوذ بودن هوا را دارد. وی حرارت دیدن را مهم ترین عامل 
نابودی انواع آلودگی ها از شیر دانست و افزود: حرارت دیدن 
شیر می تواند مشکل را حل و نوع بسته بندی آن خیال ما 
را بابت مصرف آن راحت می کند و مطمئن باشیم شیر از 

آلوده بودن حفظ شده است.
دانشیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده 
دامپزشکی دانشگاه تهران به دومین مساله درباره شیر 
اشاره کرد و اظهارکرد: مصرف شیر، بدن را مقابل بیماری ها 
تقویت می کند؛ چراکه هر موقع پای این قبیل بیماری ها 
به میان می آید، مصرف مواد پروتیینی اهمیت بیشتری 
می یابد؛ شیر هم منبع پروتیینی خوبی است که باید در 

وعده صبحانه میل شود.
نوری بابیان اینکه شــیر دارای پروتیین خاصی است 
که به آن کازیین گفته می شود، یادآور شد: شیر سیستم 
ایمنــی بدن را تقویت می کنــد و توانایی بدن را مقابل 
بیماری ها افزایش می دهد؛ درواقع، پروتیین شــیر در 
کنار پروتیین گوشت و تخم مرغ نقش خوبی در افزایش 

سیستم ایمنی دارد.

زنجیره ارزش گوشت مرغ شامل تأمین کننده عوامل 
و نهادههــای تولید، الین، اجداد، مــادر، پرورش مرغ 
گوشــتی، کشتارگاه و مصرف کننده واسطهای و نهایی 
)کسب وکارهای مرتبط )مثل هتل و رستوران، فرآوری 
کنندگان و...(، بازار خارجی و خانوارها( است که ارکان 
اصلی زنجیره را تشــکیل داده و هدف از ساماندهی و 
قانونمــداری زنجیره افزایش کارایی و بهره وری، تأمین 
غذای سالم، خلق ارزش و ثروت و حفاظت و صیانت از 
محیط زیست و منابع است. به عبارت دیگر می توان گفت 
زنجیره ارزش گوشت مرغ با تولید غذای سالم و با کاهش 
قیمت تمام شده، با حضور و مشارکت فعال و هوشمندانه 
همه بازیگران زنجیره ارزش به نوســانات بازار نهاده و 
محصول نهایی پاسخ داده و در ارتباط عقایی و متعهدانه 
بازیگران زنجیره با مشارکت هم مشکات و کمبودهای 
یکدیگر را بررســی و ارزیابی و راهکاری برای آن اتخاذ 
می کنند. هنگامی که زنجیره ارزش گوشت مرغ توانمند 
و کارآمد باشد راه حل مشکل در درون زنجیره با مشارکت 
بازیگران حاصل می شود: گاهی برای تأمین سرمایه در 
گردش یکی از بازیگران، زنجیره وام داده و تأمین مالی 
می کنــد، گاهی برای انتقال تجارب و یافته های علمی 
داوطلبانه آن ها را در اختیار بازیگران زنجیره قرار می دهد، 
گاهی برای حل مشکل یک بازیگر با دولت و حاکمیت 
وارد گفتگو می شود، گاهی محصول جدیدی که تقاضا 
برای آن وجود دارد معرفی می کند و ... مشاهده این گونه 
رفتارهاست که نشــان دهنده ساماندهی و قانونمداری 
زنجیره است. زنجیره ارزش، مفهوم علمی است و تجلی 
عینی آن زمانی اتفاق می افتد که پیامدهای مثبت آن دیده 

شود نه با عنوان و تیتر و دادن یک لقب زنجیره ارزش 
به وجود می آید و نه با شکل دستوری از باال به پایین. در 
این میان دولت و حاکمیت در لوای حکمرانی خوب نه 
درصدد ایجاد زنجیره بلکه در جهت مشارکت و همفکری 
و کمک به بازیگران زنجیره برای ساماندهی و قانون مداری 
زنجیره، در کنار بازیگران ایفای نقش می کند، اگر نیازی 
به تصویب قانونی برای ساماندهی است، اقدام می کند، 
اگر حمایتی از بازیگران زنجیره الزم است با نظرسنجی 
و تعامل با بازیگران و تحقیق و مطالعه بهترین را انتخاب 
و پیگیری می کند و از این قبیل رفتارهای دولت مدنی. 
متأســفانه زنجیره ارزش همانند مفهوم تعاونی، دولتی 
شده است یعنی دولت می خواهد زنجیره تشکیل دهد 
و بازیگران به امید دریافت کمک از دولت زیر لوای این 
مفهوم کنار هم می آیند نه به معنای واقعی که نیاز بازیگران 
باشد و متعهدانه و جسورانه برای رسیدن به اهداف زنجیره 
ارزش در تعامل و مشارکت با تمامی بازیگران باشند. این 
نوع نگاه دولتی کردن زنجیره ارزش باعث شده که نبود 
یک زنجیره کارآمد و توانمند به خوبی در زمان های بحران 
احساس شود، نمونه آن در شرایط فعلی شیوع ویروس 
کرونا است. صنعت مرغداری در ایران به دلیل وابستگی 
باال به واردات نهاده ها )گنجاله سویا حدود ۹۵ درصد و 
ذرت حدود ۵۰ درصد( به شدت متأثر از تغییرات قیمت 
این نهاده ها در بازار داخلی و خارجی و همچنین اتفاقاتی 
مانند تغییرات نرخ ارز یا موضوعاتی مانند تحریم ها بوده که 
باعث می شود قیمت خوراک روند نوسانی داشته و اغلب 
روند افزایشی قیمت نهاده ها اتفاق می افتد. در این میان 
توجه به این نکته اهمیت دارد که وجود انحصار در واردات 
و توزیع خوراک و عوامل و نهاده های تولید طیور به قیمتی 
بیشتر از فضای رقابت می انجامد و در کنار آن به دلیل 
قدرت انحصاری به موقع نهاده ها در بازار توزیع نشده و 
وقفه ایجاد می شود که این دو عامل قیمت باال )دسترسی 

اقتصادی( و تهیه و تدارک نهاده ها )دسترسی فیزیکی( را 
برای تولیدکننده مرغ با مشکل مواجه می سازد.

همچنین گرچه زنجیــره تولید طیور از مرغ الین تا 
جوجه یک روزه در کشور وجود دارد، ولی نیاز روزافزون به 
تولید بیشتر و همچنین تأثیر نوسان قیمت جوجه یک روزه 
)به عنوان آخرین حلقه این زنجیره( و گاه مشــکاتی 
مانند بروز بیماری ها و... نیاز به واردات تخم مرغ و جوجه 
یک روزه در مراحل باالی زنجیره را ضروری می سازد که 
از مشکات این صنعت به شمار می آید. صنعت مرغداری 
ایران وابسته به مرغ الین است و به دلیل نداشتن فناوری 
تولید مرغ الین در ایران این بخش اصلی و مرحله اول 
تولید گوشت مرغ به کشورهایی وابسته است که فناوری 
الین را در اختیار دارند.  همه این نمونه ها حاکی از آن 
است که زنجیره ارزش گوشت مرغ به معنای علمی آن 
توانمند و کارآمد نشــده است و در این شرایط بحرانی 
شــیوع ویروس کرونا با مشکات عدیده ای روبرو شده 
و خواهد شد. نگاهی به ارقام منتشرشده وخامت اوضاع 
فعلی را برای تمامی بازیگران زنجیره ارزش گوشت مرغ 
به تصویر میکشاند. گرچه انتشار روزآمد و شفاف اطاعات 
چند صباحی است دستوری متوقف شده است اما بازهم با 
اندک آماری که منتشرشده و مشاهدات میدانی می توان 

به حال ناخوش صنعت مرغداری پی برد.
بر اســاس آمار منتشرشده مرکز آمار ایران از متوسط 
قیمت اقام خوراکی منتخب در اسفند مشاهده می شود 
که قیمت یک کیلو مرغ در اسفندماه ۱۳۹8 نسب به مدت 
مشابه سال قبل حدود ۱۳.۴ درصد به میزان ۱۹۹۴ تومان 
برای هر کیلو کاهش قیمت داشته است. حال آنکه بر اساس 
اطاعات پایگاه خبری صنعت مرغداری و دامپروری، قیمت 
ذرت از رقم ۱۵۰۶ تومان در آبان ماه سال ۱۳۹8 به رقم 
۱۵۶۳ تومان برای هر کیلو در اسفندماه ۱۳۹8 رسیده 
که در حدود ۵۷ تومان به هر کیلو اضافه شــده که طی 

این ۵ ماه نوسانات قیمت افزایشی بوده است. ذرت یکی 
از اقام خوراک طیور اســت که با افزایش قیمت مواجه 
بوده است. جالب توجه آن است که قیمت مرغ زنده برای 
تولیدکننده در آبان ماه سال ۱۳۹8 هر کیلو حدود ۹۰۱۴ 
تومان بوده که با کاهش شدید قیمت در اسفندماه ۱۳۹8 
به رقم 8۴8۴ تومان بر ای هر کیلو رســیده است یعنی 
در حدود ۵۳۰ تومان کاهش قیمت برای هر کیلو اتفاق 
افتاده است. حال چطور امکان پذیر است تولید اتفاق بیافتد 
و پایدار باشد درحالی که تورم تولیدی در حال افزایش و 
قیمت فروش مرغ در حال کاهش باشد و مرتب سرکوب 
قیمت تکرار شــود؟ درحالی که اســفندماه ۱۳۹8 رقم 
۱۲8۹۶ تومان برای هر کیلو گوشت مرغ در بازار توسط 
مرکز آمار ایران ارائه شــده است آنچه تولیدکننده از این 
رقم دریافت کرده برای هر کیلو 8۴8۴ تومان اســت و 
مابقی آن یعنی ۴۴۱۲ تومان برای هر کیلو سهم عوامل 
فرآوری، فروش و بازاریابی است. به عبارتی از قیمت بازار 
۶۶ درصد سهم تولیدکننده است نه همه آن. گرچه تأمین 
امنیت غذایی مصرف کننده )دسترسی اقتصادی و فیزیکی 
و غذای سالم( از وظایف مهم دولت ها است که بایستی 
باسیاست های مناسب شرایط و زیرساخت ها، الزامات آن 
را فراهم آوردند و در کنار بازیگران زنجیره ارزش در جهت 
کارایی و بهره وری برآیند، اما این اتفاق نیفتاده است. در 
حال حاضر شاهد بحران در طول زنجیره ارزش گوشت 
مرغ هستیم. قیمت جوجه یک روزه از رقم ۱۷۵۷ تومان 
برای هر جوجه در فروردین سال ۱۳۹8 به رقم ۵۴۲ تومان 
در فرودین سال ۱۳۹۹ رسیده که روند کاهشی داشته 
یعنی ۶۹ درصد کاهش قیمت، ذرت از رقم ۱۴۵۶ برای 
هر کیلو در فرودین سال ۱۳۹8 به رقم ۱88۱ در فروردین 
۱۳۹۹ بالغ شده یعنی ۲۹ درصد افزایش قیمت، قیمت 
یک کیلو مرغ زنده از ۹۲۲۰ تومان در فرودین سال ۱۳۹8 
به رقم ۶۷۱۴ تومان در فرودین ۱۳۹۹ رسیده یعنی ۲۷ 

درصد کاهش داشته که این ارقام اوضاع ناگواری را برای 
صنعت مرغداری و بازیگران زنجیره آن رقم زده است. این 
آمار را در بستر تورم )سال ۱۳۹8 در حدود ۳۴.۴ درصد 
تورم( اقتصاد ایران ماحظه کنیم که قدرت خرید واقعی 

پول در حال کاهش است.
در این میان با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا به 
دلیل تعطیلی کســب وکارهای مرتبط با زنجیره ارزش 
گوشــت مرغ همچون هتل و رستوران و تهیه غذا و از 
طــرف دیگر کاهش قدرت خرید واقعی و تغییر الگوی 
مصرف خانوار )بیشتر اقام بهداشتی( و تعطیلی مراسم 
مذهبی، مهمانی ها و جشــن ها و ... بر کاهش تقاضا اثر 
گذاشــته اســت. کاهش تقاضا یعنی کاهش فروش و 
درآمــد و کاهش نقدینگی برای ادامه فعالیت. از طرف 
دیگر احتمال کمبود نیروی کار در طول زنجیره ارزش 
و افزایش دستمزدها می رود که فشارهای عظیمی را بر 
صنعت مرغداری به ویژه برای تولیدکنندگان در مقیاس 
کوچک ایجاد کرده است. همچنین پیش بینی صادرات 
جهانی برای تجارت گوشت گاو و مرغ به دلیل تهدیدهای 
ناشــی از شیوع ویروس کووید ۱۹ کاهشی است یعنی 
بازارهای فروش خارجی هم محدود می شــود چراکه 
پیش بینی های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ حاکی از 
کاهش رشد اقتصادی و تأثیر بر مصرف کنندگان و کاهش 

تقاضا برای پروتیین حیوانات خواهد شد. 
بســته شدن گسترده رســتوران ها و مراکز خدمات 
غذایی و همچنین کاهش گردشگری و مسافرت باعث 
کاهش تقاضا برای پروتیین گوشت می شود. عاوه بر این، 
اختــاالت حمل ونقل در حال حاضر محدودیتی برای 
تجارت جهانی است. ویروس کووید ۱۹ عدم اطمینان 
قابل توجهی به پیش بینی ها اضافه کرده است و انتظار 

می رود تجارت را در سال ۲۰۲۰ مختل کند.
 در این شــرایط درصورتی که سیاست های هدفمند 

بــرای طرف عرضه و تقاضا و بازیگــران زنجیره ارزش 
گوشــت مرغ مطالعه، تحقیق و با مشــارکت بازیگران 
زنجیــره و دولت و حاکمیت )حکمرانی خوب( تهیه و 
اجرایی نشود چه بسا در آینده نزدیک با شرایط ناگواری 
همچون معدوم کردن مرغ های پرورشی روبرو شده یعنی 
اتاف منابع و ورشکستگی زنجیره ارزش و ناامنی غذایی 
و کاهش اعتماد عمومی. ضرورت دارد در بخش تولید 
و فرآوری باسیاســت های حمایتی مناسب با مشارکت 
بازیگران زنجیره در زمینه تأمین ســرمایه در گردش، 
تخفیــف مالیاتی و عوارض، تأمیــن نهادهها و عرضه 
محصوالت جدید متناسب با تقاضای موجود در جهت 
افزایش کارایی و بهره وری گام برداشت. در بخش تقاضا 
راهکارهایی برای حفظ و افزایش تقاضا از طریق تبلیغ 
و فروش فیس بوک، فضای مجازی و فروش الکترونیک 
مهیا شــود، خرید دولتی و افزایش ذخایر استراتژیک 
توسط دولت صورت گیرد، محدودیت های صادراتی رفع 
شود، کاربرگ خرید مرغ به خانوارهای آسیب پذیر ارائه 
شود، خرید محلی و اقتصاد محلی تشویق شود و از این 
قبیل اقدامات را مطالعه و اجرایی کرد. در این خصوص 
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که ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده محلی برقرار 
کرده تا منافع، موانع و خطرات درک شده بین تولیدکننده 
و مصرف کنندگان  به اشتراک گذاشته شده و از این طریق 
ضمن تقویت فروش و اقتصاد محلی، دو طرف تولیدکننده 
و مصرف کننده از مشکات و موانع موجود مطلع شده 
انتقال نیازها و خواستههای مصرف کننده به تولیدکننده 
صورت گرفته و از آن طرف هم مشکات تولیدکنندگان 
به مصرف کنندگان منتقل می شود و هر دو طرف عرضه و 
تقاضا در شرایط بحرانی با ارتباط متقابل و مؤثر در جهت 

بهتر شدن اوضاع کمک کنند.

مریم قلمکاری- گاهی ترس از یک بحران از خود 
بحران سریع تر منتشر می شــود. چنان که هفته های 
گذشته هم دیدیم در مدت زمان یک ماه، ویروس کرونا 
جهان را به ســمت وارونه خود سوق داد، و حاال ترس 
ابتا به کووید-۱۹ ســریعتر از خود ویروس گسترش 
یافته است. یکی از اصلی ترین دالیل سرعت باالی انتشار 
ترس از ابتا به کووید-۱۹، ناشناخته بودن رفتار و کنترل 
پیامدهای ویروس است. اگرچه اپیدمی کرونا در درجه اول 
یک بحران بهداشت عمومی است اما درست در زمانی 
که آموزش های بهداشتی و قرنطینه کردن فراگیر شد، 
ویروس کرونا نگرانی های دیگری را فراهم کرد. عکس های 
منتشر شده  از بســیاری کشورها مصرف کنندگانی را 
نشان می دهند که وحشــت زده به فروشگاه های مواد 
غذایی می روند، و خالی کردن قفســه ها در آماده سازی 
قرنطینه های خانگی که ممکن است برای هفته ها دوام 
داشــته باشد، نگرانی بلند مدت را درباره اشتهای رو به 
رشد جهان و استرس هایی که بر جامعه تحمیل می شود 
آشکار می کند. کارشناسان در حال حاضر نگرانی های 
خود را مبنی بر اینکه این ویروس می تواند تأثیر بسیار 

گسترده  تری در اقتصاد چین و جهانی داشته باشد ابراز 
می کنند و خبر از ایجاد اختاالت اقتصادی، اجتماعی و 
حتی زیست محیطی در سراسر جهان می دهند، این همه 
در حالی است که هیچکس نمی تواند قاطعانه زمانی را 
پیش بینی کند که انتشــار ویروس کرونا به طور کامل 

متوقف شده است.
بیماری هــای زئونوز - همــان بیماری هایی که بین 
حیوانات و انســان ها رواج می یابد - بیشــترین تعداد 
بیماری های جدید و نوظهور مانند کووید-۱۹ را شامل 
می شــوند، که برخی دانشمندان معتقدند از خفاش ها 
سرچشــمه گرفته اســت. مانند آنفلوانزای مرغی، این 
گونه بیماری ها را می تــوان در مکان هایی ردیابی کرد 
که در آن ها انسان حیوانات را به روش های غیرطبیعی 
مصرف یا ذبح می کند. بیشــتر بیماری های مشترک 
انسان و سایر مهره داران از حیوانات وحشی سرچشمه 
می گیرند که زیستگاه های جنگلی آن ها در حال نابودی 
است، و عمدتاً برای کشاورزی و بیشتر برای گاوداری یا 
محصوالت زراعی که برای تغذیه گاوها استفاده می شود. 
با افزایش جمعیت جهانی، و تقاضای غذا به همراه آن، 

این زیستگاه ها همچنان از بین می روند یا کاربری آنان 
تغییر می یابند. محققان می گویند گونه های حیوانی که در 
این بسترها رشد می یابند، به ویژه خفاش ها و موش هایی 
که تکثیر می شوند، در انتقال ویروس های کشنده کامًا 
مناسب هستند. به عبارت دیگر، اشتهای رو به رشد جهانی 
ما باعث ثبات و افزایش جمعیت گونه هایی می شود که 
به بهترین نحو طراحی شده اند تا ما را با ویروس های 
جدید بکشند. هرچه نیاز به مواد غذایی و تغییرات اقلیمی 
بیشتر می شود، اختال در زیستگاه های طبیعی نیز بیشتر 
شده و احتمال ظهور این دست از بیماری ها قوت می یابد. 
بنابراین از دست دادن تنوع زیستی، دقیقاً مانند تغییر 
اقلیمی، می تواند مانند یک مشکل انتزاعی برای انسان 

ایجاد کننده آن باشد.
بروز بحران در محیط زیســت خود یک عامل تغییر 
در عادات غذایی و حتی فشار بیشتر به محیط طبیعی 
اســت. تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های 
تولید مواد غذایی جهانی است و از بارزترین نشانه های 
ظهور آن پدیده هایی نظیر خشکســالی، جاری شدن 
سیل و غیرقابل پیش بینی شدن شرایط جوی هستند. 
این امر همچنین کشــاورزی را به مراحل جدیدی وارد 
می کند که به معنای تبدیل بیشتر زیستگاه های طبیعی 
به زمین های زراعی است. از سویی انتظار می رود جمعیت 

جهان تا سال ۲۱۰۰ به ۱۱ میلیارد نفر برسد، بنابراین 
انسان مواد غذایی بیشتری نیاز دارد و زمین بیشتری نیز 
برای تولید آن نیاز خواهد داشــت و از بین رفتن تنوع 
زیستی، که خود زمانی عامل محافظت افراد در مقابل 
بیماری زئونوز بود، تسریع می شود. کشاورزی مهم ترین 
کاربری و بزرگ تریــن تولیدکننده مواد غذایی در کره 
زمین است و با افزایش جمعیت جهان و تقاضای جهانی 
غذا، همچنان بزرگ ترین کاربری نیز باقی خواهد ماند. 
همین موضوع یک چالش اساسی برای محیط طبیعی 
است که نیازمند دسترسی به بسیاری از منابع مشترک با 
تولیدکنندگان در کشاورزی است و بنابراین از اثرات جانبی 
توسعه کشاورزی آسیب می بیند. با افزایش جمعیت و 
تقاضا برای مواد غذایی، استفاده از منابع اراضی برای رفع 
نیازهای کشاورزی اولویت می یابد و تولیدات حاصل شده 
جایگزین محصوالتی می شوند که پیش تر محیط زیست 
آنان را به طور طبیعی فراهم می کرد. در نتیجه با افزایش 
تقاضا برای غذا کشــاورزی تبدیل به صنعتی پرتولید 
اما تخریب گر تنوع زیستی، ذخایر طبیعی و منابع آب 
می شود. هم چنین دولت ها از تولید محصوالت کشاورزی 
به روش هایی که اغلب برای محیط زیست مفید نیستند 
به شدت حمایت می کنند و هزینه های اندکی را صرف 
کاهش تاثیرات زیست محیطی می کنند. این در حالی 

است که کشاورزی بیشتر از سایر بخش های اقتصادی 
در تخریب محیط زیست نقش دارد و با تغییر اقلیمی 
رابطه متقابل دارد. تغییرات اقلیمی از طریق میزان بارش و 
تغییرات دما بر تولید محصوالت کشاورزی تأثیر می گذارد. 
در عوض، شیوه های نامناسب کشاورزی نیز، تغییرات آب 
و هوایی را افزایش می دهد. مهم ترین تغییر اقلیمی در 
ارتباط با کشاورزی توسط متان، اکسید نیتروژن و دی 
اکسید کربن به وجود آمده است، و همه این ها گازهای 
گلخانه ای هســتند که از طریق کشاورزی به جو زمین 
منتقل می شوند. از سویی دیگر کاربرد سموم دفع آفات 
و کودها با تولید ترکیباتی مانند فسفر، نیترات و آمونیاک 
بر کیفیت هوا تأثیر می گــذارد. عاوه بر این، مدیریت 
ضعیف کشاورزی باعث تخریب خاک، کاهش بهره وری 
کشاورزی و ایجاد تقاضای بیشتر برای مواد مغذی، آب و 

تبدیل زمین می شود.
اینکه آیا می توان این  هم افزایی مثبت میان صنعت تولید 
و محیط زیست را متوقف کرد هم چنان محل بحث است. 
هر ساله راه حل های زیادی برای محدود کردن هزینه های 
زیست محیطی ناشــی از کشاورزی یافت می شود. این 
موارد شامل کاهش ترخیص زمین از طریق بهبود بازده 
محصوالت زراعی موجود، به حداقل رساندن مصرف بیش 
از حد مواد مغذی و آب و تغییر تولید از دام به ســمت 

محصوالت زراعی اســت. اجرای این شیوه ها فقط برای 
تعداد کمی از کاالها در برخی کشورهای جهان می تواند 
از مزایای زیست محیطی بزرگی برخوردار باشد. هم چنین 
موفقیت این روش ها به این بســتگی دارد که سیاست 
پیاده ســازی آن ها به خوبی عمل کند. سیاســت های 
کشاورزی با اهداف حفظ محیط زیست عموماً در حدود 
ســه رویکرد خاصه می شــود: ۱- مقررات، از جمله 
محدودیت در استفاده از سموم دفع آفات یا منابع آب، که 
می تواند از طریق جریمه ها و سیاست های تشویقی نظیر 
حمایت مالی از کشاورزان، اعمال شود. ۲- رویکردهای 
جامعه محور، که از کشاورزان و ذی نفعان محلی حمایت 
می کند تا در برخورد با تأثیرات زیست محیطی به طور 
جمعی کار کنند. ۳- ابزارهای اقتصادی، که در آن هزینه 
به طور مستقیم به کشاورزان پرداخت می شود و یا ایجاد 
بازارهایی برای اتخاذ شیوه هایی که تأثیرات زیست محیطی 
را به حداقل می رساند و خروجی های غیرمتعارف را بر 
اساس مقررات موجود تنظیم می کند. همچنین می توان 
از تعرفه ها برای داخلی سازی هزینه های زیست محیطی 
استفاده کرد. اگر کشاورزان انگیزه کافی را داشته باشند 
که یک یا چند مورد از این رویکردها را بپذیرند، در حالی 
که هزینه های اقتصادی ناچیزی را متحمل می شوند، از 

مزایای حفظ محیط زیست نیز برخوردار خواهند شد.

دوراهی صنعت دامداری
سردرگمی مردم برای مصرف یا عدم مصرف محصوالت دامی

صنعت مرغداری و ویروس کرونا

رژیم های غذایی را اصالح کنید

اگرچه شرایط کشور با شیوع ویروس 
کرونا قابل درک است و بسیاری از 
اصناف و تولیدکنندگان دچار خسارت 
شده اند، اما باید به شیر و دامی که روی 
دست دامداران مانده توجه ویژه ای 
کرد تا تولید شیر در آینده با مشکلی 
روبه رو نشود

فاطمه پاسبان
 عضو هیات علمی دانشگاه



4
 سال هجدهم  شماره 4874    سه شنبه  9 اردیبهشت 1399  

کارآفرینی

در شرایط فعلی هرم 
مازلو تا حد زیادی 

می تواند برای شروع 
درباره اینکه چه 
کسب و کاری در 

عصر پساکرونا، فراهم 
کننده و پوشش دهنده 

نیازهای بیشتری از 
انسان است، مناسب 

به نظر می رسد

شنبه های خالق اصفهان
Isfahan Creative Saturdays

Powered by Isfahan Idea cup
مجید یحیی آبادی-  شنبه های خاق اصفهان سومین قدم از 
کارهایی است که برای افزایش مشارکت شهروندی توسط مدیریت 
پژوهش، خاقیت و فناوری های نوین برداشته شده است. اولین قدم 
یک درگاه دائمی است که شهروندان می توانند ایده ها، طرح ها و 
پیشنهادهای خودشان را از طریق آن با شهرداری در میان بگذارند 
و این ایده و طرح ها پس از بررسی در کمیته های فنی برای اجرای 
پایلوت به حوزه های بهره بردار ارجاع می شود. دلیل اجرای پایلوت 
طرح ها برای این است که بتوان قدم های کوتاه ، عملیاتی و با درصد 
کنترل باالتری برای اجرایی شدن هر ایده یا طرح برداشت، مثالی در 
این باره اجرای طرحی با عنوان »آب بان« با کارکرد آبیاری هوشمند 
در بستر اینترنت اشیاء بود که الیه  شناخت)جمع آوری اطاعات( 

در محل گذر نوآوری در فروردین ماه امسال اجرا شد.
دومین قدم که برای افزایش مشــارکت شهروندی در مدیریت 
پژوهش و متعاقب آن در شهرداری اصفهان برداشته شد که سطح 
گســترده تری از مردم را تحت پوشش قرار میداد و به یک تعبیر 
فرهنگسازی در بستر آن اتفاق می افتاد رویداد ایده کاپ بود، ایده کاپ 
حول یک محور مشخص ایده های همه مردم در سطوح مختلف 
اجتماع را جمع آوری می شــود و از بین این ایده ها هم ایده هایی 
اجرا شــد یا در دست بررسی برای اجرا می باشد. مثا دو طرح از 
ایده کاپ زیباســازی اجرا شده و یک طرح دیگر در دست بررسی 
برای اجرا می باشد و یا طرح کارواش اتوماتیک از ایده کاپ درآمد 
در حال آماده شدن برای عقد قرارداد است. البته ناگفته نماند که 
روند بررســی و تایید طرح ها به دلیل حساســیت ویژه ای که در 
شــهر اصفهان برای اجرا وجود دارد طوالنی است. منتها با چشم 
انداز اجرایی شــدن جهت انجام اصاحات مورد نیاز بررسی های 

کمیته های فنی صورت می گیرد.
شنبه های خاق اصفهان در پی پر کردن خاء این دو درگاه جذب 
مشارکت شهروندی بود، خاء رویداد ایده کاپ را که ایده ها به دلیل 
حضور همه اقشار مردم بیشتر سمت انتزاعی پیدا می کرد و قابلیت 
اجرایی شدن نداشتند و بلندپروازانه تر هستند و خاء درگاه ورودی 
دائمی ایده ها را که گســتره ی وسیعی داشت به این معنی که به 

تعداد آدم های این شهر برای موضوعات مختلف ایده وجود دارد.
ما شنبه های خاق را برای این طراحی کردیم که بتوانیم حول یک 
سری چالش مشخص ایده های عملی از متخصصان، شرکت های 
دانش بنیان، استارتاپ ها و به معنای کلی طبقه خاق شهر دریافت 
کنیم، ایده هایی که نه تنها قابلیت اجرایی دارند که خود ایده پرداز 
توانایی اجرای آنها را داشته باشد. مثا »شنبه های خاق اصفهان؛ 
چالش اول« که در تاریخ ۳۰ فروردین ۹8، حول موضوع کرونا برگزار 
شد. آن چیزی که القای این زمانه به آدمهای این شهر و حتی جهان 
بود باعث میشه تا یک سری راه حل ها به ذهنشان برسد در صدر اینها 
»طبقه خاق« شهر قرار دارند. ما کشف این آدمها و ایده هایشان را 
در دستورکار خودمان قرار دادیم و برای اینکه هم از پتانسیل آنها 
برای رفع چالش های شهر خودمان استفاده کنیم و از طرفی آن ها 
را به آدم های بیشتری معرفی کنیم این رویداد را طراحی کردیم.

»شنبه های خاق اصفهان« ذیل مفهومی تشکیل شده به نام 
اکوسیستم نوآوری، که این اکوسیستم نوآوری خودش واجد یک 
مشخصاتی است که این را به رویداد شنبه های خاق اصفهان نیز 
داده است. مثا در اکوسیستم نوآوری وقتی ایده ای برای اجرایی 
 )MVP(شدن برنامه ریزی می شود ابتدا آن را به صورت مدل اولیه
در اختیار عموم یا یک طبقه مشخص برای تست قرار می گیرد و 
پس از جمع آوری بازخوردها و انجام اصاحات، برای تجاری سازی 

آن برنامه ریزی می شود.
 »شنبه های خاق اصفهان« اکنون در همین مرحله است یعنی 
مدل اولیه آن به تست گذاشته شده است و ما به دنبال این هستیم 
که از دل این رویداد شنبه های خاق نه تنها راه حل ها را استخراج 
کنیم بلکه چالش های شــهر را نیز از دل همین رویداد استخراج 
کنیم. یعنی این برنامه  دو قسمت داشته باشد، یک قسمت نخبگان 
این شهر چالش هایش را به بحث بگذارند و همین چالش ها بشود 
موضوعات رویدادهای بعدی که برای آن ها راه حل هایی ارائه شود.

zما به دنبال چه چیزهایی نیستیم؟
137 :  درگاه اشتراک گذاری شکایات از روندهای موجود است، 

ما به فراتر از روندهای موجود می اندیشیم.

مســابقه : مخاطب ناشــناس اســت و وجه تعاملــی آن با 
شرکت کنندگان کم است، داوری آن شفاف و اطمینان بخش برای 

شرکت کنندگان نیست.

مالقات حضوری شهروندی: در این سری برنامه ها مشکات 
شخصی با بیان شخصی ارائه می شود، به بیان واضح تر این برنامه ها 

به دنبال رفع دغدغه شخصی است تا شهری

ایده کاپ: شرط موفقیت ایده کاپ تدوین، تمرکز و تبیین است. 
اجرای این سه شرط مستلزم زمانی در حدود ۴۵ روز می باشد.

تدوین)تدوین محوري دقیق، مشــخص و ملموس( : 
موضوعات انضمامی به جای انتزاعی

تمرکز)تمرکز بر جامعه مخاطب مرتبط با محور تدوین 
شده( : مذاکره با کلونی های مخاطب رویداد 

تبیین)تبیین محور براي جامعه مخاطب( : برگزاری پیش 
رویداد با کلونی مخاطب

به صورت خاصه : اول: جایگاه رهبران شهر از مدیران آن متفاوت 
است. ماموریت رهبران شهر، خلق جهان بینی است. مدیران می 
گویند شهر چه می شود، و رهبران می گویند چه باید شود. اینکه 
چگونه شهر را دید، اهداف آن را ترسیم کرد و شهر را برای نیل به 

این اهداف بسیج نمود.
دوم: شنبه  های خاق اصفهان برای گذر از چالش های این شهر 
با استفاده از تعامل و مشارکت با طبقه خاق شهر)صاحب ایده( 

طراحی شده است.
سوم: روح مشارکت پذیری این رویداد از ایده کاپ الهام گرفته 
 شــده و وجهه تعاملی آن از شــبکه های اجتماعــی وام گرفته

 شده است.

 اهمیت توسعه فناوری و نوآوری 
در دوران کرونا و پساکرونا

گروه کارآفرینی- همه گیری ویروس کرونا، شالوده حرکت 
و اســتمرار فعالیت های اقتصادی و صنعتی جهان را مختل 
کرده و آینده پیش رو در مواجهه با این بحران مبهم  به نظر 
می رسد، چه ابزاری می تواند مسیری میان بر برای عبور از این 
شــرایط فراهم کرده و تصویری روشن پیش روی مخاطب 

خود قرار دهد؟
توســعه فناوری و نوآوری، الزامی کلیدی برای کشورها در 
راستای توســعه و گذار به اقتصاد دانش بنیان است. اهمیت 
فناوری و نوآوری به حدی است که اکثر کشورهای توسعه یافته 
آن ها را از اولویت اصلی سرمایه گذاری های خود می دانند. امروز 
با ظهور ویروس همه گیر کرونا و تهدید آن برای ســامت و 
اقتصاد و حیات جهان، نوآوری به الزامی برای مدیریت شرایط 
فعلی و خلق فرصت های جدید بدل شده است. گرچه ابعاد 
گسترده این بحران مرزهای پیشرفته ترین کشورها در حوزه 
فنــاوری و نوآوری را نیز فتح کــرده و معضات متعددی را 
برای بیش از ۲۰۰ کشــور جهان به وجود آورده اســت، در 
این میان اما کشــورهایی که پیش تر برای حفاظت در برابر 
روزهای مبادا، اهمیت بیشتری به نوآوری داده بودند، امروز 
وضعیت مناسب تری دارند. نوآوری در ابعاد گوناگون زندگی 
از اقتصاد تا سامت، مقاومت ها و مصونیت های بیش تری را 
برای کشورهای مجهز به توانمندی توسعه فناوری و نوآوری 

به ارمغان آورده است.
حال پرسش اینجاست که اصفهان در این میانه چه می کند

چند سالی است که اصفهان با مراکز تحقیقاتی و علمی خود 
رفتار مهربانانه تری دارد، نگاهی به فعالیت های شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان و حضور بیش از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان 
در این شهرک، آینده ای بهتر برای استان در مواجهه با عصر 

فناوری های پیشرفته را نشان می دهد.
توســعه زیســت بوم نوآوری و فناوری و گــذار به اقتصاد 
دانش بنیــان با نقش محــوری شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارتاپ ها باعث شــده تــا به تدریج اصفهــان به بلوغی 
سازمان یافته در مسیر خود دست پیدا کنند که می توان ما به 
ازای بیرونی آن را در توانایی تغییر کاربری و راه اندازی خطوط 
جدید برای ساخت محصوالت پیچیده حوزه سامت و درمان 

توسط شرکت های دانش بنیان ظرف یک ماه اخیر دید.
موفقیت هــای قابل تأمل در عرصه علم و فناوری، رشــد 
روزافزون و کســب رتبه های برتر جهانی در تولید علم، ثبت 
اختراع و شــکل گیری و اســتحکام نهادهای حامی علم و 
پژوهش و کارآفرینی، ایجاد زیرساخت های موردنیاز توسعه 
سرمایه انساني، فني و دانشــی تنها تعداد محدودی از این 
دستاوردهاست. جهش علمی و فناوریانی در سال های گذشته 
به ویژه در حوزه دارویی، تجهیزات پزشکی، نانو فناوری، کشور 
را اکنون به جایگاهی رسانده است که توانمندی حاصل از آن با 
برنامه ریزی و توجه به شرایط امروز می تواند یاری رسان جدی 

اصفهان در عبور موفقیت آمیز از بحران کرونا باشد.
به همین منظور و برای واقعی سازی و بهبود وضعیت اصفهان 
در شاخص ها و رتبه بندی فناوری و نوآوری باید در پی یافتن 
GII بود، این شاخص که یکی از رتبه بندی های معتبر جهانی 

درزمینه نوآوری است، ساالنه توسط سازمان بین المللی فکری 
منتشرشده و کشورها را با چارچوبی متوازن از منظر ورودی ها 
و خروجی  های نوآوری مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. 
این شاخص ها و زیر شاخص های آن ازاین جهت اهمیت دارند 
که انطباقشان با شرایط اصفهان می تواند به روشنی مسیری 

را برای آینده بگشاید.
در گزارش ســال ۲۰۱۹ شــاخص جهانی نوآوری ایران با 
رتبه ۶۱ در مقایســه با رتبه ۱۲۰ در ســال ۲۰۱۴، رشدی 
مستمر و سریع داشته و درنتیجه اتخاذ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم نوآوری و 
کارآفرینــی، بهبودی ۵۹ پله ای یافته و ایران از این حیث در 
میان اقتصادهای با بیشترین رشد درزمینه نوآوری و نیز پیشرو 
در نوآوری در منطقه آســیای جنوبی و مرکزی قرارگرفته و 
می توان گفت که روند توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در 
شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا با برنامه ای مدون و مستمر 

تداوم یافته و در حال پیگیری است.
ایران توانسته در تولید علم جهانی حوزه مهندسی زیستی و 
زیست فناوری در سال ۲۰۱۷، به ترتیب نهم و سیزدهم جهان 
باشد که با عنایت به جایگاه دوم اصفهان در میان شرکت های 
دانش بنیان کشــور می توان بخش مهمی از این موفقیت را 
مدیون پیشرفت اصفهان در حوزه صنایع دانش بنیان دانست.
برای نمونه در ابتدای شــروع انتشــار ویروس کرونا، ۱۵ 
شرکت فناوری در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقر 
بودند که به تولید محصوالتی ازجمله مواد ضدعفونی کننده، 
الکل و ماسک های نانو مشغول بودند و حاال ۱۵ شرکت دیگر 
با تغییر خط تولید خود به جمع ۱۵ شرکت پیشین پیوسته 
و در حال حاضر ۳۰ شرکت فناور و دانش بنیان در حال تولید 
محصوالتی برای مقابله با این ویروس هســتند، این مساله 
نشان می دهد تا امروز دست فرمان توسعه فناوری ها در جهت 
درست حرکت کرده است، روندی که در صورت ادامه می تواند 
 به تحقق محور توسعه اصفهان بر مبنای فناوری های سطح باال 

کمک کند.

پساکرونا  و فرصت های کارآفرینی

مهدی محمدی -  عصر پساکرونا در حال 
آغاز است، این جمله شاید برایتان تکراری 
شده باشد یا شنیدن و خواندنش، آدرنالین 
خونتان را باال ببرد، شاید هم اسباب خستگی 
و فرسودگی ذهنتان را فراهم کرده و بگویید 
بس است، فهمیدیم و می دانیم هیچ چیز 
مثل قبل نیست! اما آیا واقعا وقتی در مقام 
کارآفرین، صاحب کسب و کار یا صاحب ایده 
قرار می گیرید هم همین حرف را می زنید؟

امروز تاثیرات پاندومی این ویروس ۱8۰ نانومتری 
تا آنجا پیش رفته چشم انداز میان مدت صنایع 
نفتــی را چالش مواجه کرده و بخش عظیمی از 
کسب وکارها) ســنتی یا غیر آن ( را با تعلیق و 
پرسش هایی از جنس بقا مواجه کرده است، پس 
جایی برای نشنیدن، ندیدن و امتناع از پرداختن 
به آن وجود ندارد، به عبارتی شرایط به طرز نگران 
کننده ای عجیب به نظر می رسد و ِصرف در پیش 
گرفتن  راه حل امتحان شده، پاسخ مناسبی حداقل 
در مباحث اقتصادی به شما نمی دهد و البته مهمتر 

از همه شکم کسی را سیر نمی کند.
با کمی تخفیف می شود گفت، در شرایط فعلی 
هرم مازلو تا حد زیادی می تواند برای شروع درباره 
اینکه چه کسب و کاری در عصر پساکرونا، فراهم 
کننده و پوشش دهنده نیازهای بیشتری از انسان 
است، مناسب به نظر می رسد، کاهش تولیدات 
کشاورزی در سراسر جهان و چشم انداز افزایش 
گرسنگان، بیکاران و پایین افتادگان طبقاتی، تهدید 
بزرگی را پیش روی بشر و کیفیت زندگی او گذاشته 
و به همان میزان، فرصت های پرشماری را برای 
صاحبان ایده های نو در صنایع غذایی و کشاورزی 

خلق کزده است.
آمار رشــد اقتصادی  در ســال ۹8 نشان می 
دهد علی رغم رشد منفی اقتصاد در بخش نفتی، 
کشاورزی توانسته رشد مثبتی از خود نشان دهد، 
آن هم در شــرایطی که سیل بزرگ، آسیب های 
بســیاری به سطوح زیر کشت و زیرساخت های 
مرتبط با آنها، از جمله خطوط انتقال آب، زه کشی 
های مزارع  و تاسیســات گلخانه های رساند. در 
مقابل اما استفاده از مزیت های نسبی کشور در این 
بخش و پیشرفت آهسته کشاورزی علمی توانست 

از عقب ماندن صنعت کشاورزی جلوگیری کند.
در این میان استان اصفهان پس از چندین سال 
تنش آبی، توانست از سال زراعی ۹۷- ۹8 به احیای 
ظرفیت های کشاورزی خویش بپردازد، پس از آنکه 
در ســال زراعی ۹۶-۹۷، سطح زیرکشت و تولید 
محصوالت کشاورزی به نزدیکی نقطه حضیض 
سال 8۷ رســید، نخبگان صنعت کشاورزی در 
اســتان بیشــتر از همیشــه به ضرورت تعیین 
استراتژی توسعه این بخش و نگاه علمی به آن در 

جهت تولید صنعتی و توسعه پایدار کشاورزی پی 
برده اند، افزایش مساحت گلخانه ها  وشکل گیری 
خوشه های کشت گلخانه ای در نجف آباد، شهر 
ابریشم، غرب اصفهان و دیگر نقاط استان، نشان 
دهنده فعال شدن بیشتر ظرفیت های این صنعت 

در چهارچوب اقتصاد ملی است.
ولی پرسش اینجاست که روند فعلی در توسعه 
کشاورزی تا چه حد می تواند پاسخگوی تقاضای رو 
به افزایش و چشم انداز کاهش تولیدات غذایی این 
بخش باشد؟ آیا ِصرف افزایش سطح زیر کشت و 
حتی افزایش بهره وری برداشت محصول در استانی 
مانند اصفهان می تواند نشان دهنده ظرفیت های 

علمی و فناوری آن باشد؟
اصفهان در حال حاضر یکی از تولید کنندگان 
اصلی محصوالت کشاورزی و دامی در سراسر کشور 
است، نزدیک به هفتاد هزار تن از نیاز گوشت قرمز، 
دویست هزار تن مرغ و بیش از صد هزار تن تخم 
مرغ، بخشی از تولید یک میلیون و هفتصادو پنجاه 
هزار تنی محصوالت دامی استان به شمار می رود 
که در کنار رقم تقریبی ۴ میلیون تن محصوالت 

زراعی، جایگاه مناســبی از نظر 
میزان تولید برای خود به دست 

بیاورد.
با این همه اما اصفهان مشــابه 
با دیگــر نقاط کشــور از همان 
مشــکاتی رنــج می بــرد که 
توسعه  و  غیرعلمی  کشــاورزی 
نیافته به آن دچار است، بهره وری 
پایین در سطح زیر کشت که به 
گواه آمار ۱8 سال گذشته  تغییر 
چندانی نداشته و از ۵۳۰  تا ۵۷۰ 
هــزار هکتار اراضی زیر کشــت، 
هماهنگ با بارش ها یا رها سازی 
آب در زاینده رود، تنها بین سه و 
نیم تا ۵ میلیون تن محصول زراعی 

به دست آورده است.
ایــن ارقام در برابر مخاطب چه چیزی قرار می 
دهد؟ توسعه نیافتگی  و صنعتی نشدن بخش تولید 
یا فرصت توسعه یا به عبارت دیگر، مزیت توسعه 
نیافتگی! برای مثال اگرچه گلخانه ها در استان از 
ســال ۹۰ تا امروز  توانسته اند از ۹۰۰ هکتار به 
۱۷۰۰ هکتار  مســاحت دست پیدا کنند اما در 
مقابل سطح زیر کشت آبی و  اراضی آیش آبی که 
تقریبا ۴۹۰ هزار هکتار از کل سطوح زیر کشت را 
در بر می گیرند، مساحت گلخانه های استان، عدد 

خاصی محسوب نمی شود.
معنای این اعداد ظرفیت شــکل گیری خوشه 
های خرد و متوسط گلخانه ای به همراه بازارهای 
ثانویه محلی و منطقه ای در استان اصفهان به دلیل 
حجم باالی فرصت ها در حوزه تولید و همچنین 

شمول باالی مصرف در سطح ملی است، آن هم 
به واسطه جمعیتی که می تواند در صورت تنوع، 
کیفیت و مطلوبیت قیمتی، مشتریان بیشتری برای 

بازار این محصوالت فراهم کنند.
در اســتان اصفهــان امروز هم شــمار زیادی 
واحدهای بســته بندی و فرآوری مواد غذایی یا 
محصــوالت دامی حضور دارنــد، اما این حضور 
نتوانسته در حوزه تقاضا تحرک خاصی ایجاد کند، 
مطلوبیت قیمت کاالی فله ای در برابر کاالی بسته 
بندی شده، مصرف کننده را کماکان به خریدهای 
حضوری و فله ای ترغیب می کند و متغییر کمبود 
زمان تنها توانسته مصرف غذاهای آماده را تحریک 
کند و مصرف کننده همچنان می تواند وقت خود 
را صرف خرید حبوبــات و پاک کردن آنها بکند 
چون فکر می کند  ارزان تر برایش تمام می شود.
با این حساب تولید صنعتی محصوالت کشاورزی، 
پایین آوردن هزینه های کاشت، داشت و برداشت 
در کنار به روز رسانی صنایع بسته بندی  وتبدیلی 
می توانند در شرایط امروز استان به اهرمی برای 
شکل گیری کشاورزی صنعتی در پیو.ند با عصر فرا 

صنعتی شوند.
پس اینکه که مطلب پیش 
رویتان را خواندید می توانید 
به فضای مجازی ســر بزنید 
و فنــاوری های جدیدی که 
در حــال دگرگونی صنعت 
کشاورزی و دیجیتالیزه کردن 
آن اســت را مشاهده کنید، 
فناوری هایی  که هدفشان  
افزایش کیفیــت و کمیت  
محصول نهایی و کمتر شدن 
ضایعات  به نظر می رسد و 
می توانند فضای مناســبی 
اکوسیســتم  در  برای خود 
کارآفرینی و اقتصادی استان 

باز کنند.
دیجیتالیزه شده صنعت کشاورزی افق جدیدی 
را در برابر کارآفرینان این حوزه گشوده است، افقی 
که در آن می توان با بهره گیری از فناوری های 
ســطح باال که از اتفاق یکــی از دو محور اصلی 
توسعه اصفهان در اسناد باالدستی هم هست، به 
رشد تولید در سطح ، بهره وری در استفاده آب 
و خاک در کنار سطوح باالتری از امنیت غذایی 
هم دست پیدا کرد. نگاهی به برخی رویدادهای 
نوظهور همچون رویدادهــای تقاضای فناوری 
توسط بخش خصوصی برگزار می شوند، نشان 
می دهد بازارهای مرتبط با  محصوالت کشاورزی 
و غذایی تا چه حد می تواند به فعال شدن ظرفیت 
های بخش های تحقیقات و فناوری کمک کند، 
حضور نیروی دانشــگاهی و تحصیل کرده در 

استان به همراه انباشت تئوریک مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی، طی کردن این مسیر برای کارآفرینان 

در شرایط پساکرونا را آسان تر کرده است.
هرچند نباید از نظر دور داشت، کشاورزی، تولید 
و بخش زیادی از صنایع تبدیلی یا فرآوری، هنوز 
حیات خود را بر مدار شــیوه های سنتی کار و 
تولید جستجو می کنند و پارادایم های حاکم 
بر بازاراهای ســنتی را به دلیل آشناپنداری آن، 
بیشتر می پسندند اما باید به این نکته اشاره کرد 
که ظرفیت ساختار سنتی حوزه کشاورزی و غذا 
از انچه امروز هست فراتر نمی رود، بدون باال  بردن 
بهره وری در اســتفاده از آب  وخاک یا استفاده 
از فنــاوری های پایش و رصد بازار نمی توان به 
بازارهایی سودآورتر با درجه بیشتری از اطمینان 

به پایداری آنها، دست پیدا کرد.
فقدان اطاعات به روز و رصد مداوم تقاضاهای 
کوتاه مدت و میان مدت جامعه مخاطب، باعث 
شــده تا هر ســال حجم باالیی از محصوالت 
کشاورزی و زراعی، به چاه ویل بی خبری ریخته 
شود، مساله ای که در بسیاری کشورهای توسعه 
یافتــه با به کارگیری سیســتم های نظارتی و 
پایش بازار، انجمن های بخش خصوصی و ایجاد 
بانک های اطاعاتی از مشتریان، مصرف کنندگان 
و روندشناسی بازارهای مواد غذایی، مدت هاست 
که حل شده و انواع بورس های کاالی محلی و 
منطقه ای مازاد نیاز مصرف کنندگان را به سرعت 

در بازارهای ثانویه تخلیه می کنند.
در اصفهان اما هنوز تا شکل گیری بانک جامع 
اطاعات کاشت و رصد مداوم بازار برای به دست 
آوردن الگوی تقریبی مصرف در بازه های زمانی 
مختلف راه زیادی در پیش است و عاوه بر آن 
پراکندگی اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن آنها 
و فقدان نسبی آشنایی کشاورزان با سیستم های 
اطاع رسانی سنجش بازار، موجب شده تا استان 
اصفهان در این بخش تا امروز حرکت مناسبی از 
خود نشــان ندهد. با همه آنچه رفت، روندهای 
جدید در حوزه های دیجیتال و همپوشانی آنها) 
اختیاری یا اجباری( با دیگر حلقه های تو در توی 
اقتصادی این فرصــت را فراهم کرده تا با گریز 
منطقی از پارادایم های سنتی اقتصاد کشاورزی، 
زمینه برای حضور نسل جدیدی از کارآفرینان 
فراهم شــود، کارآفرینانی که با تکیه بر دانش 
دیجیتال و شناخت حوزه مارکتینگ، می توانند 
ضمن باال بردن امکان شناخت تولید کننده از بازار، 
راه های جدیدی برای تولید پایدار صنعتی یافته 
و فروش محصوالت و تقویت برندینگ کاال پیدا 
کنند و از تهدید کرونا در دوران پساکرونا برای 
رســیدن به نقطه غیر قابل بازگشت در توسعه  
صنعتی و دیجیتالیزه شــدن اقتصاد کشاورزی 

استفاده کنند.

گزارش

پسماندهای عفونی کرونا در اصفهان چگونه امحا می شود؟
مسوول برنامه بهداشت محیط بیمارستان های استان اصفهان 
روند امحا و دفن پسماندهای عفونی بیماران مبتا به کرونا را 

در بیمارستان های اصفهان تشریح کرد.
احمدشــماعی زواره در گفت وگــو با ایمنــا در خصوص 
روش هــای امحای پســماندهای عفونی در بحــران کرونا 
اظهــار کرد: به صورت میانگین روزانه ۱۲ تن پســماند در 

بیمارستان های استان اصفهان تولید می شود.
وی افزود: در بحران کرونا با توجه به تعطیلی فعالیت اتاق های 
عمل و کاهش فعالیت بخش های غیرضرور بیمارســتان ها 

شاهد افزایش محسوس پسماندهای عفونی، تیز و برنده در 
استان نبودیم.

مسوول برنامه بهداشــت محیط بیمارستان های استان 
اصفهان در خصوص روش امحای پسماندهای عفونی تیز و 
برنده بیمارستان های استان اصفهان ادامه داد: این امر مطابق 
با پروتکل های وزارت بهداشت به روش غیرسوز بی خطرساز 
پســماند در داخل بیمارستان ها امحا می شود. در این روش 
پسماندها را در کیسه زباله های مخصوص قرار داده و با بخار 
مرطوب توسط دستگاه های اتوکاو و هیدروکاو با دمای ۱۳۵ 

درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه حرارت می دهند.
شــماعی زواره گفت: دستگاه های اتوکاو و هیدروکاو به 
لحاظ مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تست روزانه و هفتگی 
می شوند. وی با بیان اینکه پسماندهای عفونی، تیز و برنده 
پس از امحا به شــرکت های پیمانکار بخش خصوصی مورد 
تایید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل می شوند، ادامه داد: 
این زباله ها به محل جمع آوری و دفن پسماندهای عفونی در 
سجزی منتقل و با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

اصفهان به روش های استاندارد دفن می شوند.
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شهر

گزارش
 بررسي مشکالت اقتصادي 
صنعت کشاورزي در کرونا

امیرحســین جعفري- کافی است تا ســري به مراکز 
عرضه ی میوه  بزنیــم و به صورت میداني به گفته های مردم 
گــوش دهیم؛ خریداران و فروشــندگان معتقدند کشــف 
میوه های احتکار شــده تأثیر زیادي بر بازار نداشته و یا بهتر 
اســت بگوییم ثمره  این کشــف و ضبط ها هنوز در جامعه 
احساس نشده است تا اعتماد مردم به سیستم های نظارتي 
در این شرایط با این تصور که آن ها در کنار مردم ایستاده اند 
ایجاد شود. به عنوان مثال افزایش قیمت لیموترش در یک ماه 
اخیر تا چهل هزار تومان و در مقابل کشف بیش از ۵۰۰ تُن 
از ایــن محصول در انبارهای محتکران فقط در یک منطقه 
 از اســتان نتیجه  مطلوبي نداشته و به کاهش قیمت کمکي 

نکرده است.
تحمل دردهای جســمي و رواني حاصل از کرونا نباید با 
دغدغه های معیشــتي و گراني محصوالت اولیه همراه شود 
تــا مردم توان خود را در مقابله با بیماري و مقاومت در برابر 
آن از دست بدهند که متأسفانه یکي از مهم ترین زخم های 
این اتفاق بر پیکر جامعه، عملکرد آزادانه محتکران در زمینه  
جمع آوری ، اقام کشاورزي و از همه مهم تر اقام بهداشتی 
ست. دالالن حاضر در میدان های تره بار نیز اثري به شدت منفي 
بر روي ســاختار عرضه  محصوالت دارند که اغلب متصدیان 
این عرصه آن ها را مقصر اصلي مشکات می دانند و این تصور 
وجود دارد که قدرت یک دالل در بازار بیشتر از تولیدکننده 

و فروشنده است. 
حذف واسطه ها از بخش تولید و عرضه در اقتصاد کشاورزي 
باعث عدم شکل گیری ارزش اضافي در راستاي منافع خورده 
سرمایه دارهایی می شود که از تاش کشاورزان بهره ی مالي 
نامشــروع می برند و ایجاد یک خط مستقیم خرید و عرضه 
توسط دولت از کشاورز تا خریدار باعث کاهش نفوذ این افراد 
در بازار می شــود زیرا هرکجا که یک فرد بدون نظارت یک 
دستگاه تصمیم گیرنده و نظارتي مشغول به فعالیت اقتصادي 
شــود با تخلفات زیــاد و با توجیه بخش خصوصي هر عمل 
ناشایستي را در راستاي منافع شخصي انجام می دهد و یکي 
از ثمرات کرونا براي جهان عیان شده عیب های نظریه  )دولت 
کوچک مالیات کمتر، آزادي بیشــتر مقررات کمتر( بود که 
در جهان پساکرونا شاهد شکست این نوع سیاست گذاری ها 
هستیم هرچند در برابر این ادعا باید پرسید که آزادي براي 
کدام طبقه؟ بــراي که و براي چه؟ آزادي براي یک دالل یا 
محتکر که خون مردم را در شیشــه کرده است؟ کرونا باعث 
پرسش های زیادي از سیستم های غربي شده است. درنهایت 
به این می رسیم که دالل پول دارد و پول در جامعه به جای 

همه چیز حرف می زند.
به اصفهان برگردیم، تفاوت قیمت تمام شــده در بازارهای 
تهران و اصفهان نیز یکي دیگر از مشکات اساسي پیش رو 
در این زمینه اســت که ارائه  قیمت باالتر در تهران براي این 
محصوالت باعث عدم تمایل به فروش کاال در اصفهان شده 
که فرد صاحب کاال ترجیحش ارسال میوه به پایتخت باقیمت 
باالتر است و مشخصاً این امر باعث افزایش ناخواسته  هزینه ها 

در شهرستان های دیگر می شود. 
با حســاب این شــرایط؛ قیمت گذاری نهایي در بیشــتر 
میدان های عرضه کاال با در نظرگیري قیمت های تهران ارائه 
می شــود که ایراد مهم این کار در اینجاست که متقاضي هر 
محصولي بدون حضور در پایتخت، هزینه ی زندگي در آنجا 
را پرداخت می کند که مراجع تصمیم گیرنده در این زمان باید 
در نظر داشــته باشند که ساختار طبقاتي موجود در کشور 
به خصوص در شرایط فوق، سیاست گذاری های متفاوتي نیز 
طلب می کند زیرا ما با یک جامعه  یکسان ازنظر طبقه  متوسط 
مواجه نیستیم و حاشیه نشینی در ایران موضوعي بسیار جدی 
اســت. بااین حال اگر این افزایش قیمت از جانب کشاورزي 
که زحمت محصول را کشــیده تعیین می شد یک خریدار 
می دانست هزینه ی اضافي را به چه علت پرداخت می کند اما 
گران شدن کاالها سود بیشتر را براي کساني ایجاد می کند که 
با اوج شقاوت از وضعیت بحراني کشور سوءاستفاده می کنند و 
باقدرت گیري بیشتر آن ها کشاورز و خریدار هر دو، روزبه روز 

با سفره  کوچک تری مواجه می شوند.

zکرونا به مثابه یک تهدید
کرونا به عنوان یک تهدید امنیت ملي کشورها را در وضعیت 
فوق العاده ای مانند یک جنــگ تمام عیار قرار داده که خط 
مقدم های مختلفي دارد و اعمال منفعت طلبانه از اوضاع بد 
اقتصــادي مردم و از آب گل آلود ماهي گرفتن عده ای باعث 
رنجش طبقات مختلف جامعه شــده است که پس از پایان 
بیماري باید به خطاهای آن ها رسیدگي و در حضور ملت در 

برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
 درزمانی که جهــان در حال دفاع همه جانبه براي حفظ 
جان مردم و دست یابی به واکسن ویروس است عده ای تنها 
 و تنها براي سود بیشــتر ترجیح می دهند جان های زیادي 
فدا شود. نتیجتاً نظارت حداکثري بر روند قیمت گذاری ها و 
ارائه توســط مراکز مختلف و نشان دادن تأثیر کشف کاالها 
از انبارهای احتکار شده می تواند باعث نوعي اعتمادسازی در 

جامعه شود که در این موقعیت بسیار الزم و جدی است.
ایجاد بســترهای جدید اقتصادي براي کشاورزي پس از 
فروکش کردن بحران کرونا می تواند بر بهبود روند تولید تأثیر 
خوبي بگذارد تا کشاورزان با امید و انگیزه ی بیشتر به کار خود 
بپردازند و بازار هدفمندتر و بدون افراد مخل امنیت اقتصاد به 

خدمت رسانی بیشتر بپردازد.

خبر
شهردار اصفهان: 

 یک گام مؤثر برای هوشمندسازی شهر
 با ارائه 34 خدمت به صورت الکترونیک

دریافت دو جایزه ملی مصرف انرژی، نشان دهنده 
تعهد مدیریت شهری در حوزه کاهش مصرف انرژی بود

شهردار اصفهان گفت: دریافت دو 
جایزه ملی در حوزه مصرف انرژی 
نشان دهنده تعهد مدیریت شهری 
اصفهان به زمین و آیندگان است.

قدرت اله نوروزی در ارتباط رادیویی 
با برنامه »سام اصفهان« با تبریک ماه 
مبــارک رمضان، ماه رحمت و مهربانی خدا و ماه نزول قرآن 
افزود: در این ماه پر برکت آرزوی سامتی برای همه مردم دارم.  
وی همچنین با تســلیت درگذشت دکتر سعید حقیقی، 
متخصص طب اورژانس، اظهار کرد: این پزشک پس از یک 
هفته مبارزه با کرونا به جمع شهیدان مدافع سامت پیوست 
که این اتفاق را به همه شهروندان به ویژه تاش گران عرصه 

سامت تسلیت می گویم.  
شهردار اصفهان با بیان اینکه هفته گذشته شهرداری اصفهان 
در روز زمین پاک افتخاری به دســت آورد و دو جایزه ملی 
در زمینه مصرف انرژی را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: 
طبــق اعام برگزارکنندگان این جایزه معتبر ملی، اولین بار 
است که یک شهرداری در کشور به چنین عرصه ای ورود پیدا 
می کند که در این راستا در همایش امسال تندیس تدوین 
فرآیند ساخت، بهره برداری و ایجاد بستر الزم استفاده از انرژی 
های تجدیدپذیر و توسعه ساختمان های سبز به شهرداری 
اصفهان اهدا شــد. همچنین رتبه برتر کاهش مصرف انرژی 
 الکتریکی در بخش موتورهای آبرسانی به شهرداری اصفهان 

اهدا شد. 
وی افــزود: اهمیت این جایــزه در درجه اول از آن جهت 
است که اهتمام شهرداری اصفهان به کاهش انرژی را نشان 
داد و اینکه امسال در روز ساعت زمین یکی از قول هایی که 
بــه مردم دادیم، تاش برای کاهش مصرف انرژی در معابر و 
اماکن عمومی شــهر اصفهان بود که در ســال های گذشته 
 هــم این دغدغه را در قالــب نمودارهای عملکرد این بخش 

نشان دادیم. 
نوروزی افزود: اهدای این جایزه نشــان دهنده تعهد ما به 
ایــن زمین و آیندگان بود. این راه را با جدیت و مشــارکت 
همه مردم ادامه خواهیم داد تا شــهر و شهرداری بتواند در 
حوزه های مختلف به سمت ارتقای بهره وری و چابک سازی 

بیشتر حرکت کند. 
وی با اشاره به اینکه تاش شهرداری در توسعه هوشمندسازی 
خدمات و ارائه خدمات الکترونیک است، تصریح کرد: یکی از 
قول هایی که ما به مردم دادیم هوشمندسازی شهر بود و اکنون 
در زمینه شهرسازی ۳۴ خدمت را به صورت الکترونیک در 
دسترس مردم قرار دادیم، ۲۶ خدمت از این موارد شهرسازی 
الکترونیک از جمله گواهی استعام دفترخانه، گواهی بانک ها، 
گواهی حفاری، اطاع از وضعیت ملک و .... است که اکنون در 

دسترس مردم قرار دارد.
شــهردار اصفهان اظهار کرد: هشت خدمت تخصصی هم 
شامل مراحل صدور پروانه تا پایان دستور نقشه، صدور گواهی 
ســفت کاری، صدور گواهی پایان کار، اعام میزان در مسیر 
و موارد دیگر در سه منطقه ۶، ۷ و ۱۲ به صورت پایلوت در 

دسترس مردم قرار دارد.  
وی ادامــه داد: این خدمات از طریق ســایت شــهرداری 
اصفهــان به آدرس www.isfahan.ir در اختیار شــهروندان 
 است که در روزهای آینده در این باره اطاع رسانی بیشتری 

خواهیم کرد.
نوروزی به برگزاری رویداد شــنبه های خاق اصفهان نیز 
اشــاره و اظهار کرد: برای شــنبه های خــاق در خصوص 
کرونا موضوعی را مطرح کردیم تا همشهریان در این زمینه 
به مدیریت شــهری کمک کنند، هفته گذشــته  شــرکت 
کنندگان در این بخش شــرکت های دانــش بنیان بودند 
و ایــن هفته هم با نخبگان شــهر در خصــوص چگونگی 
 برخورد با کرونا همراه با خاقیت تا بهبود وضعیت، صحبت 

خواهیم کرد. 

فروش های کرونایی
فروشگاه های عرضه گوشت و مرغ مصون از تعطیلی کرونایی

علیرضا پویانســب- مدت ها است که 
ویروس کرونا ذهن همه انسان ها را درگیر 
خودش کرده و هفته ها است که رسانه های 
دنیا به ویروس کرونا مشــغول هستند 
و صفحات رســانه ای خود را در اختیار 
گزارش ها و هر آنچه در مورد این ویروس 
منتشر می شــود قرار داده اند. در همه 
جای دنیا هــر روزه آمارهای پی در پی 
می آید و هر روز کشورها در جایگاه های 
مختلفی از نظر میزان ابتال یا مرگ و میر 
قرار می گیرند. شبکه های اجتماعی نیز پر 
است از راه حل ها، شایعات و واقعیت های 
که در مورد کرونا منتشر می شوند گاهی 
این آمارها ترســناک و گاهی این آمارها 

خوش بینانه است. 
همین بالتکلیفی که به واسطه بمباران 
اطالعاتی ایجاد شده است هم مردم را دچار 
اضطراب کرده و هم سالمت روان جامعه 
و شــهرها را به چالشی اساسی کشیده 
است. مردم در یک دوگانگی باور کردن یا 
نکردن قرار دارند و به همین خاطر سخت 
به پیش گام بر می دارند. این ویروس شاید 
در آینده ای نزدیک همه مبادالت را بهم 
بزند و حتی شاید نگرش ها و گرایش های 

امروزی انسان ها را متحول کند.

کرونا در اصفهان درست مثل همه دنیا کسب 
و کارها را درگیر کرده اســت، مدل زندگی را 
تغییر داده و شهر را از نظر رفت و آمد دگرگون 
کرده است. گروهی از شهروندان یا بی توجهی 
می کنند، و گروهی دیگر هم رعایت می کنند و 
منتظر می نشینند تا متخصصان دستورات الزم 
را صادر کنند. شهر آرام آرام به حالت عادی باز 
می گردد، اما هنــوز اصفهان، اصفهان پیش از 

کرونا نشده است.
کســب و کارها نیز دچار دگرگونی شده اند 
آنهایی که مباحث آموزشی را دنبال می کردند 
مجبور به بسترســازی و رفتن به سراغ فضای 
مجازی شدند، بازاری ها در خانه نشستند تا از 
کم خطر تا پرخطر دسته بندی شده و به سر 
کار بروند و عده ای از آنها نیز خاقیت هایی ایجاد 
کردند تا فروش بیشتری داشته باشند. کارمندان 
هم به سر کار می روند و مجبور اند که در همین 

شرایط هم کار کنند.
در این میان برخی کسب و کارها نیز یا تغییر 
آنچنانی نکردند یا فروش بیشــتری را تجربه 
کردند. کسب و کارهای نوینی مثل مراکز فروش 
آناین و همچنین مراکز سنتی فروش عمدتا 

خوراکی که دچار چالش نشدند.
فروشگاه های فروش گوشت گوسفندی، مرغ 

و ماهی از آن دست کسب و 
کارهایی بودند که فراز و نشیب 
زیادی را تجربه کردند چراکه 
کرونــا بخش هایی از چرخه 
تولیــد آنهــا را دچار چالش 
کرد، اما بخش فروش آنها را 

متوقف نکرد. 
در ابتدای شیوع کرونا و با 
توجه به شایعاتی که دقیقه به 
دقیقه منتشر می شد، وضعیت 
کســب و کارها نیز بر همین 
اســاس متغیر بــود، یکی از 
مهمترین شایعاتی که بر روی 
وضعیت کسب و کارهایی مثل 
فروش گوشت تاثیر گذاشت 
موضوع قرنطینه بود، همین 

امر موجب شــد تا قیمت گوشــت درست در 
همین زمان افزایش یابد چراکه هم تقاضا برای 
گوشت ناگهان افزایش یافت و همچنین برخی 
سودجویان نیز وارد گود شدند، این درحالی بود 
که کشتارگاه ها فعال بودند و مشکلی برای ادامه 
کارشان به وجود نیامد به همین دلیل موضوع 
کمبود گوشــت پس از یکی دو روز مجدد آرام 

گرفت و دیگر به آن توجهی نشد.
امــا اتفاق دیگری که عرضه و تقاضا را دچار 
چالش کــرد، روند حمل و نقل بود، چراکه بر 
اســاس ستاد کرونا یا ورود و خروج به برخی از 
استان ها محدود شد و یا حمل و نقل جاده ای 
به طور کلی تعطیل شد. همین امر موجب شد 

تا نهادهای دامی دیرتر به مقصد برسد.
همه ایــن اتفاقات موجب 
نشد که فروشندگان گوشت 
در شهر اصفهان دچار مشکل 
شــوند و آنها اتفاقا با صفوف 
بیشتری از مردم مواجه شدند، 
اما داستان مرغ در میانه های 
راه کرونــا در اصفهان اندکی 
تغییر کرد شایعه ای در فضای 
مجازی باعث شــد تا مردم 
تصور کنند که گوشت مرغ 
می تواند منتقل کننده کرونا 
باشد شایعه ای که برای گوشت 
قرمز نیز مطرح شد، اما بر روی 
مرغ جدی تر دامن زده شد تا 
جایی که هشدارهای نخریدن 
و نخــوردن مــرغ در همین 
شــبکه ها ارائه و ذهن مردم را به خود مشغول 
کرد و کاســبان گوشت مرغ را نیز با مشکات 
متعددی مواجه کرد آنها ناگهان با افت فروش 
مواجه شدند و کشتارگاه ها نیز با مشکل مازاد 

مرغ دست و پنجه نرم کنند.
تــا اینکه این بحران نیز کوتــاه مدت بود و 
زود گذر کرد متخصصان وارد میدان شــده و 

گفتند ویروس کرونــا در حال حاضر از دام به 
انسان منتقل نمی شود؛ ممکن است شباهت 
بین کرونا و ویروس موجود در خفاش باشد اما 
هم اکنون موضوع انتقال به انسان مطرح است. 
کرونا هیچ ارتباطی به گوشت مرغ و قرمز ندارد 
و به هیچ عنوان ســبب آلودگی گوشت، مرغ و 
لبنیات نمی شود اما گوشت و مرغ به شکل ثانویه 

می توانند آلوده باشند.
با همه این شرایط باید گفت که بازار فروش 
گوشــت مرغ، گوســفند و ماهی کساد نشده 
است و خوشــبختانه از بازارهایی بودند که با 
وجود برخی شایعات حتی دچار فروش بیشتر 
و عرضه بیشــتر شدند، اما همه این صحبت ها 
به معنی عاری بودن گوشــت مرغ و گوسفند 
از کرونا نیست چراکه با توجه به شرایط فعلی 
ویروس در کشــور و اصفهــان باید خانواده ها 
از درخواســت خــرد کردن مــرغ و ماهی در 
فروشگاه ها خودداری کنند هرچند که بر اساس 
اعام دامپزشکی اســتان اصفهان تمام مراکز 
بسته بندی گوشت، مرغ، ماهی، میگو و غیره در 
کشتارگاه ها، فروشگاه های کوثر، عمده فروشی ها، 
هایپر مارکت ها، سیتی سنتر و خرده فروش ها زیر 
نظارت شدید اداره کل دامپزشکی استان هستند.

این ســازمان اعام کرده است هیچ مشکلی 
در حوزه فرآورده های خام دامی نیست اما مانند 
همیشه در مورد تمام ویروس ها و باکتری ها به 
خانواده ها توصیه می شود تا مرغ، گوشت، ماهی 
و غیره را به صورت کامل بپزند و از مصرف غذای 

کاماً پخته نشده خودداری کنند.
هرچند که درست در همین زمان فروشگاه ها 
و مراکز تخصصی گوشت چه مرغ، چه گوسفند 
و چه ماهی از خاقیت های خود استفاده کردند 
و ارسال رایگان گوشت ها به منزل و حتی خرد 
کردن گوشت در منزل را به منوهای خود اضافه 
کردند تا به هیچ وجه مشــتری های خود را از 

دست ندهند و مشتری بیشتری جذب کنند.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که ویروس 
کرونا این روز ها آرامش را از افراد گرفته و آنها را با 
نگرانی روبه رو کرده است. اما به گفته متخصصان 
بهداشت و کسانی که در این زمینه فعالیت دارند 
در صورتی که بهداشت فردی مانند شستشوی 
مداوم دست ها با آب و صابون یا مایع رعایت شود 

جای هیچ نگرانی نیست. 

شــهرداری اصفهان در بخش توسعه بهره 
گیری از انرژی های تجدیدپذیر تندیس نقره ای 

جشنواره را کسب کرد.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
همزمان با روز جهانی زمین پاک، شهرداری اصفهان 
موفــق به دریافــت دو جایزه ملی انــرژی از کمیته 
برگزارکننــده جایزه ملی پنجمین جشــنواره ملی 
مدیریت انرژی متشــکل از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان 
مدیریت صنعتی کشور، سازمان ملی استاندارد کشور 
و ســازمان ملی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 

انرژی کشور شد.   
تندیس نقره ای تدوین فرآیند ساخت، بهره برداری 
و ایجاد بستر الزم از انرژی های تجدیدپذیر و توسعه 
ساختمان های سبز و رتبه برتر و لوح تقدیر در بخش 
کاهش مصرف انرژی الکتریکی در بخش موتورآالت 
آبرســانی جوایزی بودند که از سوی برگزارکنندگان 
جایزه به شهرداری اصفهان تعلق گرفت. همچنین در 
این رویداد شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو 

در حوزه بهینه سازی مصرف شناخته شد. 
معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان با اشاره به 
کسب این جوایز از سوی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 

شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری  کشور 
در فرآینــد ارزیابی جایزه ملی مدیریت انرژی حضور 
داشــت و در بخش توسعه بهره گیری از انرژی های 
تجدیدپذیر تندیس نقره ای جشنواره و در بخش بهینه 
سازی مصرف و کاهش مصرف در تجهیزات و تاسیسات 
عنوان نهاد برتر و لوح تقدیر جشنواره را به دست آورد.
حســین امیری ضمن اشــاره به حضور شهرداری 
اصفهان در پنجمین جشنواره ملی مدیریت انرژی، اظهار 
کرد: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
الزامات اسناد و قوانین باالدستی از جمله سند چشم 
انداز، سیاست های کلی اصاح الگوی مصرف، قانون 
برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون 
اصاح الگوی مصرف انرژی، استفاده از استانداردها و 
مدل های سیستمی مدیریت انرژی ملی و بین المللی 
و استاندارد های ملی معیار مصرف انرژی، شهرداری 
اصفهان برای نخستین بار در فرآیند اعطای جایزه ملی 

مدیریت انرژی شرکت کرد.  
وی با بیان اینکه ترویج استانداردهای سیستم مدیریت 
انرژی، معیارهای مصرف بهینه انرژی، توسعه فرهنگ 
دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم مدیریت 
انرژی و همچنین ایجاد انگیزه و شــور و شوق جهت 
انجام فعالیت در این خصوص از اهداف اصلی اعطای 

این جایزه است، تصریح کرد: در طراحی مدل این جایزه 
به دو مقوله توانمندسازها )نگرش، سیستم، ساختار و 
فرآیندها( و نتایج )دستاوردهای حاصل از عملکرد( به 
نحو مناسبی پرداخته شده و در آن استانداردهای ملی 
تدوین شده به منظور معیارهای مصرف انرژی به کار 
گرفته می شود.   امیری توجه اولیه به حوزه های مهم و 
اولویت دار در مقوله مدیریت انرژی و استفاده از تجارب 
موجود، تعیین مقادیر مصرف و شــاخص های انرژی 
برای بخش های مختلف شهرداری اصفهان، شناسایی 
فرصت های بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و ارائه 
راهکارهای مؤثر در دستیابی به صرفه جویی در مصرف 
انرژی را از جمله دالیل حضور شهرداری اصفهان دراین 
فرآیند دانست و گفت: روند اعطای این جایزه بر اساس 
مشارکت سازمان مدیریت صنعتی و سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، شرکت بهینه سازی 
مصرف ســوخت، ستاد توســعه فناوری حوزه انرژی 
معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری و همچنین 

سازمان ملی استاندارد ایران اجرا می شود. 
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه 
بر اساس الگوی تدوین شده برای ارزیابی در تعلق این 
جایزه، موضوعات سیستمی و مدیریتی در کنار نتایج 
حاصل از فرآیندها، مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: 

این الگو ســه وجه، قانون و تعهد شرکت ها به رعایت 
مفاد آن، وضعیت گذشته و حال در مورد میزان مصرف 
انرژی و رعایت اصول مدیریت را در کنار یکدیگر قرار 

داده است. 
امیری تصریح کرد: بدون شک این فرآیند می تواند 
باعث نهادینه شــدن موضوع توجه به مصرف انرژی، 

مدیریت آن و نهایتاً کاهش مصرف سوخت شود. 
الزم بــا توجه به طرح فاصله گــذاری اجتماعی و 

پیشگیری از شیوع کرونا اسامی برندگان بدون برگزاری 
مراسم و از طریق ویدئو کنفرانس اعام شد. 

شهرداری اصفهان در حالی به عنوان اولین شهرداری 
کشور در این فرآیند شرکت کرد و حائز دریافت تندیس 
نقره ای شــد که ایــن دوره از جایزه، تندیس طایی 
نداشت.  حضور شهرداری اصفهان در فرآیند این جایزه 
به عنوان اولین شهرداری در کشور نشان دهنده اهمیت 

مدیریت انرژی در مدیریت شهری اصفهان دارد.  

فروشگاه های فروش 
گوشت گوسفندی، مرغ 

و ماهی از آن دست 
کسب و کارهایی بودند 
که فراز و نشیب زیادی 
را تجربه کردند چراکه 

کرونا بخش هایی از 
چرخه تولید آنها را 

دچار چالش کرد، اما 
بخش فروش آنها را 

متوقف نکرد

دو جایزه ملی انرژی برای شهرداری اصفهان
معرفی شهرداری اصفهان به عنوان شهرداری پیشرو کشور در حوزه بهینه سازی مصرف 

رویدادهای شهری از دریچه مجازی 
گروه گزارش- شهردار اصفهان در مورد  
رویدادهایی که توســط شهرداری برگزار 
خواهد شد، گفت: شهرداری همواره در قالب 
جلسات حضوری برگزار می شد که به دلیل 
شرایط جدید اجرای آن ها به صورت مجازی 
انجام می شود و حاال  امیدوارم شهروندان 
به گونه ای کارهای خود را تنظیم کنند که در 
شرایط کنونی فرصت مشارکت در این برنامه 

را پیدا کرده و با ما همراه باشند.
قدرت اهلل نــوروزی با اشــاره به  برنامه 
»شنبه های خاق« گفت: شهرداری برای 
دریافت ایده های شهروندان ایده کاپ هایی 
بــا موضوعات مختلف برگزار می کرد اما با 
فضای جدید ناشــی از ویــروس کرونا، ما 

رویداد شنبه های خاق را طراحی کرده و 
فرصتی برای مشارکت شهروندان در اداره 

بهتر شهر در نظر گرفتیم.
z مدیریت شهری به دنبال ایده های شهروندان

در برابر کرونا
نوروزی گفت: از مردم می خواهیم برای 
وضعیت جدیدی که به خاطر کرونا در شهر و 
برای زندگی تک تک ما ایجاد شده، ایده های 
جدیدی بدهند تا بتوانیم بر مشکات غلبه و 

فرصت های جدید خلق کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: امروز منتظر 
نظرات و پیشنهادات شما هستیم و راه های 
ارتباطــی برای این موضــوع هم از طریق 
رسانه ها و فضای مجازی اعام شده است تا 

شهروندان ایده های خود با موضوع مواجهه 
با وضعیت کرونایی را به مدیریت شهری ارائه 
دهند. وی دومین برنامه مجازی شهرداری را 
هفته فرهنگی اصفهان دانست و گفت: هفته 
فرهنگی اصفهان که  از سوم اردیبهشت آغاز 
شده و چون امسال هم چون امکان تجمع 
و تشکیل اجتماعات وجود ندارد نمی توان 
این برنامه ها را در سطح شهر اجرا کرد اما 
برنامه ریــزی خوبی برای برگزاری مجازی 
این رویداد در قالب های مختلف با مشارکت 
شــهروندان صورت گرفته که امیدوارم با 
مشارکت مردم اتفاقات خوبی در این هفته 
در شهر اصفهان رخ دهد. شهردار اصفهان 
گفت: سومین برنامه شهرداری، برنامه جامع 

شهر اســت که تدوین آن به ما در جهت 
روشن ساختن آینده اصفهان و اینکه چگونه 
باید برای رســیدن به آینده بهتر اصفهان، 

تاش و برنامه ریزی کرد، کمک می کند.
وی افــزود: تنهــا تفاوت ایــن برنامه با 
برنامه های قبلی این است که برای اولین بار 
در کشور برنامه جامع یک شهر با مشارکت 
شــهروندان تدوین می شــود که در این 
راســتا قرار بود از اول اردیبهشت محله به 
محله جلساتی را داشته باشیم که به دلیل 
شیوع کرونا امکان اجرای این کار نیست، 
 بنابراین از مردم می خواهیم از طریق سایت

ایــن  در   www.isfahanplan.ir  
گفت وگوهای مجازی شرکت کنند.
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صنعت

 باران مدرس- شــیر و گوشت تولیدی روی 
دست دامداران مانده است! کرونا هرچند قیمت 
بعضی از اقالم صیفی و میوه را نجومی کرد اما 
مصرف شیر و گوشــت را هم در سبد مصرف 
خانوارها کاهش داد تا تولیدکننده ها در سال 
جهش تولید با کاهش تقاضا، کاسه »چه کنم« 
به دست بگیرند و شیر تولیدی را به هر قیمتی 
قبل از فاسدشدن به کارخانه هایی تحویل دهند 
که انبارهایشان از شیر خشک انباشته و صادرات 

هم مقدور نیست!
صنعت دامپروری که مانند ســایر صنایع با 
کسری بودجه، سرمایه در گردش، رشد انواع 
هزینه دارو و درمان دام، مشکل تامین اعتبار، 
بیمه و... دست وپنجه نرم می کند حاال باید نگران 
فروش محصولی باشد که ماندگاری اندکی دارد 
و اگر به خط تولید کارخانه های لبنیات و شیر 

پاستوریزه نرسد باید فاتحه اش را خواند.

zاپیزود اول: پنجه در پنجه رکود 
استان اصفهان با ۱۶۲۳ واحد صنعتی و ۹۰۶۰ واحد 
نیمه صنعتی و سنتی دامداری، ازنظر تولید شیر خام، 
رتبه اول کشور را با تولید سالیانه یک میلیون و ۱۹۳ 
هزار تن در اختیار دارد. این اســتان با تولید ۶۷۵۰۰ 
تن گوشــت قرمز در سال، رتبه پنجم و ازنظر تعداد 
گاوداری شیری و افزایش بهره وری در گاوداری های 
صنعتی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

حجم باالی تولید در زمان رکود و انباشتگی شیر 
خشــک در انبار کارخانه ها کار دست دامداران داده 
تا جایی که حتی شــیر تولیدی را از چرخه مصرف 

خارج می کنند.
اولین گام کاهش مصرف لبنیــات اوایل دهه ۹۰ 
و با افزایش قیمت شــیر در راســتای اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها برداشــته شــد. بخش زیادی از 
کارخانه های تولید لبنیات که فقط شیر پاکتی ارزان 
تولید می کردند، همان سال ها تعطیل شدند. گام های 
بعدی با افزایش قیمت شیر در سال های بعد برداشته 
و سال ۹۷ با جهش دالر، تیر خاص زده شد. کاهش 
مصرف شیر که باقیمت گذاری و بازار سازی اشتباه، 
همراهی می شد، کارخانه ها را به سراشیبی ورشکستگی 
نزدیک کرد. در این میان واحدهای تولیدی جان سالم 
به دربردند که عاوه بر تولید شیر محصوالت جانبی 
مثل بستنی، انواع ماست و دوغ و پنیر پیتزا هم تولید 

می کردند. 
زمستان سال گذشته با پخش شایعه عدم سامت 
شــیرهای تولیدی، اندک مصرف کنندگان شیر هم 

کاهش یافت و شیوع کرونا کارها را سخت تر کرد.
امــروز ویروس کرونا نه تنها بر مصرف شــیر تأثیر 
گذاشــته که بازار سایر محصوالت لبنی مثل پنیر را 
هم متأثر کرده است. کارخانه های تولید لبنیات که 
برای چندمین بار در لبه پرتگاه ورشکستگی ایستاده اند 
به ناچار قیمت و میزان خرید شیر خام را کاهش دادند.

این تصمیم در حالی گرفته شد که دامداران با کمبود 

نهاده های دامی و جهش قیمت آن مواجه هستند و 
درعین حال نمی توانند حجم تولید شیر را هم کاهش 
دهند. به همین دلیــل به ناچار از قیمت کارخانه ها 
تمکین می کنند تا شیر روی دستشان نماند. در حال 
حاضر قیمت مصوب هر لیتر شــیر ۲۶۵۰ است اما 
تعــدادی از کارخانه ها قیمت خرید را کاهش داده و 
۲۳۵۰ تومان و کمتر می خرند اما قیمت تمام شــده 

تولید را کاهش نداده اند.
کاهش مصرف شیر در کشور و استان کار را به جایی 
رســاند که ۱۷ اسفند سال گذشته مرتضی رضایی، 
معاون وزیرجهادکشــاورزی طی نامه ای به قبادی، 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از تولید روزانه 
۶ هزار تن شیر خام مازاد بر مصرف در کشور خرداد. 
او توضیح داد که این حجم تولید مازاد باعث هجوم 
برخی دامداران و صنایع لبنی به کارخانه های تولید 
شیر خشک شــده و این در حالی است که علی رغم 
موافقت با صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک در اوایل 
اسفند، اما برخی صنایع لبنی بزرگ در سراسر کشور 
بــه دامداران اعام کرده اند که دریافت روزانه شــیر 
خام را ۲۰ درصد کاهش می دهند. رضایی از وزارت 
صمت درخواست کرده بود که کارخانه های به صورت 
سه شیفت شیر خشک تولید کرده و صادرات آن به 

میزان ۶۰۰ تن در روز انجام شود!
مشکل اما حل نشد تا آنکه حسین جهانبانی، رییس 
هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی 
دامداران استان اصفهان ۲۶ اردیبهشت سال جاری 

در نامه ای به وزیر صمت درباره کاهش مصرف لبنیات 
در استان توضیح داد که »شیوع بیماری کرونا، کاهش 
مصرف لبنیات و افزایش بهای تمام شــده شیر خام، 
وضعیت دامداران را با بحران مواجه کرده است. از سوی 
دیگر شیر خشک در انبارها دپو شده است. اگر در آذر 
۹8 که وزیرصمت در استان حضور داشت و دستور 
صدور  شیر خشک داده شد، صادرات آن انجام می شد 
امروز کارخانه ها و دامداران مشکات کمتری داشتند.«
دامدار مجبور به دوشــیدن گاو اســت و ازآنجاکه 
نمی تواند شــیر را ذخیــره کند، به قیمــت روزبه 
کارخانه های لبنی می فروشد، آن ها هم با توجه به رکود 
موجود، شیر را به شیر خشک تبدیل می کنند تا زمان 
صادرات فرارســد. کرونا اما صادرات را سخت کرده و 
انبار کارخانه ها انباشته از شیر خشک است. حاال تنها 
راه چاره را تولید خامه و کره می دانند. محصوالتی که 

بازار هدف گسترده ای هم ندارد!
مهرداد مرادمند، رییس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان ۲۱ اسفند سال گذشته به رضایی، 
معــاون امور دامی وزارت جهاد کشــاورزی از تولید 
روزانه ۲۴۰۰ تن شیر خام در استان اصفهان خبر داد. 
او همان زمان به وزارتخانه اعام کرد که کارخانه های 
لبنی از دریافت شیر خام دامداری ها امتناع می کنند که 
باعث پس زدگی شیر در دامداری ها شده است. مرادمند 
تنها راه حل این مشکل را حمایت از کارخانه های تولید 
شیر خشک اعام و پیشنهاد کرد که خامه تولیدی 
ایــن کارخانه ها به صورت توافقی خریداری و به کره 

تبدیل شود.
در آخرین روزهای ســال ۱۳۹8 در ستاد تنظیم 
بازار مصوب شد که خرید توافقی شیر خام زیر نظر 
ســازمان تعاون روستایی انجام شود اما با فرارسیدن 
تعطیات عید و شــیوع کرونا و نیمه تعطیل بودن 
بخش های مختلف کشور، این توافق تا امروز به نتیجه 

نرسیده است.

zاپیزود دوم: قوز باال قوز غذای دام 
از یک سو شیوع کرونا باعث شد تا راننده هایی که باید 
نهاده های دامی را از بندر به اصفهان بیاورند، عطای 
کرایه را به لقای ترس از ابتا به بیماری ببخشند و از 
طرف دیگر کمبود نهاده های دامی و دپوی نهاده های 
وارداتی در گمرک، قیمت را افزایش داد و پای دالل را 
به بازار غذای دام و طیور باز کرد. سویا امروز به قیمت 
هر کیلو ۴۲۰۰ و ذرت ۲۳۵۰ تومان عرضه می شود که 
با نرخ مصوب دولتی ۱۳۵۰ تومان فاصله زیادی دارد.
وضعیت بازار نهاده های دامی کار را به جایی رساند که 
اول اسفند سال گذشته، عباس کشاورز، سرپرست وقت 
وزارت جهاد کشاورزی و رضا رحمانی وزیر صمت در 
نامه ای به همتی، رییس بانک مرکزی از او درخواست 
کردند که طبق مصوبه ۲8 بهمن ۹8 کارگروه تنظیم 
بــازار و تأییدیه هیات وزیران در ۳۰ بهمن ۹8 برای 
تأمین فوری نیاز واحدهای دامی و طیور و رفع مشکل 
رسوب ۲ میلیون تن ذرت های دامی در بندرها اقدامات 

الزم انجام شود.
علی رغم نامه نگاری ها و پیگیری ها اما این مشکل 
حل نشــد. حســین جهانبانی، رییس هیات مدیره 
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان 
اصفهان در ۲۶ اردیبهشت سال جاری در نامه ای به 
وزیرصمت، وضعیت دامــداران اصفهانی را این گونه 
توصیف می کند:«نهاده هایی که توسط وزارت جهاد 
کشاورزی و پشتیبانی امور دام در اختیار دامداران قرار 
می گرفت با محدودیت مواجه شده و آن ها نهاده ها را 
از دالالن خریداری می کنند ولی امروز حتی در بازار 
واسطه گری هم نهاده ای وجود ندارد که بتوان هزینه 
نگهداری دام زنده را تأمین کند.« جهانبانی در این نامه 
برای حل مشکات از وزیر صمت درخواست می کند 
که در اسرع وقت جلسه ای را با اتحادیه دامداران استان 

اصفهان برگزار کند.

z!اپیزود سوم: گوشت اضافه 
به غیراز مشکل شیر خام مازاد بر نیاز دام های سبک 
و ســنگین نیز روی دست دامداران مانده و علی رغم 
نیاز بازار با توجه به فرارســیدن ماه رمضان اما دام ها 
خریداری ندارد و یا باقیمتی اندک خریداری شده و به 
قیمتی گزاف به دست خریدار می رسد. برای جلوگیری 
از زیان دامداران، بهمن سال گذشته اتحادیه دامداران 
اصفهان با اتحادیه قصابان این استان توافق نامه خرید 
گوشت گوســاله به قیمت هر کیلو ۲8 هزار تومان 

امضا کردند.
این در حالی است که سال گذشته هم برای خرید 
توافقی دام، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مصوب 
کرد که دام های سنگین با ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلو وزن را 
از دامداران خریداری و به عنوان ذخایر اســتراتژیک، 
منجمد کرده و در زمــان الزم به بازار عرضه کنند. 
هرچند طبق اظهارات مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
دام این اقدام آغازشده است ولی بازهم دامداران استان 

از عدم تحقق این وعده صحبت می کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اما به تازگی 
اعام کرده است درصورتی که دامداران با طرح خرید 
گوشت قرمز از داخل همکاری کنند، امسال نیازی به 
واردات گوشــت از خارج نخواهد بود! به گفته عباس 
معروفان، ساالنه 8۵۰ تا 8۶۰ هزار تن گوشت قرمز در 
کشور تولید می شود که در زمان پیک مصرف با کمبود 
۴۰ تا ۵۰ هزار تن با کمبود گوشت مواجه و این میزان 
را وارد می کند. او توضیح داده که تولیدکنندگان دام در 
کشور قول داده اند، اگر دولت گوشت قرمز وارد نکند 
تولید خود را بیشتر خواهند کرد تا نیاز کشور به طور 
کامل از تولید داخل تأمین شــود. این شرکت اعام 
کرده که به صورت آزمایشــی در مرحله اول ۱۰ هزار 
تن گوشت گوساله و سه هزار تن گوشت گوسفندی 

از آنان برای ذخایر استراتژیک خریداری کند.

zاپیزود آخر: مساله امنیت غذایی
همه گیری کرونا عاوه بر تأثیرات کوتاه مدت، تأثیرات 

منفی بلندمدت و جدی بر امنیت غذایی می گذارد. 
پیش بینی می شــود به دلیل تعطیلی بســیاری از 
کسب وکارها در پساکرونا رکود تورمی تشدید می شود 
و قیمت انواع مواد غذایی هم افزایش یابد. این جهش 
قیمت که امــروز به تدریج خودنمایی کرده، کاهش 

تقاضای غذا و کاالهای مرتبط را به همراه دارد.
کاهش تقاضا برای اقام غذایی تولیدشده در داخل، 
جریان نقدینگی در بخش تولید را کاهش می دهد که 
نتیجه آن کاهش بیشتر تولید و افزایش بیشتر قیمت 
غذا خواهد بود. ادامه این چرخه معیوب می تواند در 
میان مدت بقای واحدهای تولیدکننده غذا و امنیت 
غذایی جامعه را بــا خطر جدی مواجه کند. این در 
حالی است که به علت محدودیت های حمل ونقل و 
واردات و صادرات در دنیا برای پیشــگیری و کنترل 
بیماری، جبران کســری مواد غذایی بــا واردات یا 
 صادرات مازاد مواد غذایی تولید داخل نیز امکان پذیر 

نخواهد بود.
شایعه مضر بودن مصرف لبنیات و افزایش قیمت 
این فراورده ها در کنار کاهش توان مالی بســیاری از 
خانوارها به کاهش تقاضای لبنیات در سطح جامعه 
منجر شــده اســت. کاهش تقاضای جامعه در کنار 
اختال در صادرات ناشــی از اپیدمی کرونا، کاهش 
سطح تولید صنایع لبنی و کاهش تقاضای شیر خام 
را در پی داشته است، اما در بخش عرضه، به علت اینکه 
تولید شیر تابع چرخه زیستی دام است، امکان کاهش 

تولید شیر خام برای دامداران وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل عدم  فروش  محصول، دامداران 
نقدینگی الزم برای تأمین خوراک دام را ندارد. امروز 
نه تنها کمبــود خوراک دام وجود دارد که قیمت آن 
نیز چند برابر شــده و دامدارانی که به دالیل فوق با 
کسری بودجه مواجه هستند، توان خرید نهاده های 

دامی گران قیمت را از دالالن ندارند.
ادامه این دومینو در زمان کوتاهی، تعطیلی همیشگی 
واحدهای تولید شــیر را در پی دارد که به تدریج و با 
گذر زمان می توان واژه بحران را برای حوزه لبنیات و 

دام کشور و استان، بازتعریف کرد.

 به گزارش روابط عمومی صدر تامین، اولین 
جلسه شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامیــن با حضور مدیران عامل و معاونان 
شرکت های تابعه و وابسته و معاونان و مدیران 
ســتادی صدر تامین با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا به طور ویدیو کنفرانس 
برگزار شد. در این جلسه در ابتدا سیاست ها و 
اهداف تاصیکو مطرح و در ادامه عملکرد شرکت 
های تابعه و سیاست های اجرایی آنان در دستور 

کار قرار گرفت و اعالم شد.

غامرضا سلیمانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین در جلسه شورای راهبردی شرکت های 
تابعه و وابسته که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، 
گفت: عصــر کرونا فصل جدیدی برای آناین کردن 
ارتباطات ایجاد کرده اســت به طوری که به صورت 
مجازی در خدمت همکارانمان در شرکت ها هستیم و 
از این پس هفتگی نیز جلسات متعدد با هیات مدیره ها 
و همکاران در شرکت های تابعه و وابسته به صورت 

مجازی خواهیم داشت.
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ضمن تشکر از جمال 
علیرضاپور، مشاور، بازرس ویژه مدیرعامل و مدیر اداری 
که پیشتر دبیری جلسات را عهده دار بود، هوشنگ 
فرجی، مدیر امور نظارت بر شــرکت ها را به عنوان 

دبیرجلسات معرفی کرد.
مدیرعامل هلدینگ صــدر تامین از زحمات همه 
مدیران، هیات مدیره ها و مجموعه مدیریتی شرکت های 
تابعه تشــکر و قدردانی کرد و اظهارکرد: در سالی که 
گذشت همه با هم تاش خوبی داشتیم و توانستیم 
باالتر از اهدافی که وعده داده بودیم را محقق کردیم و 
انشاهلل امسال نیز با تمام  تاشمان سعی خواهیم کرد 
که در هلدینگ و شرکت های تابعه اهدافی که تدوین 

شده است را محقق کنیم.
وی ضمن تشکر از مدیران شرکت های تابعه که با 
تدابیر الزم در ســطح شرکت ها امکاناتی را به وجود 
آوردند تا از سامت نیروی انسانی صیانت شود، اعام 
کرد: تا کنــون در مجموعه هلدینگ مورد حادی از 
بیماری کرونا وجود نداشته و انتظار می رود این تدابیر 

ویژه ادامه پیدا کنند.
سلیمانی با بیان این موضوع که کرونا در تمام دنیا 

شرایط اقتصادی جدیدی به وجود آورده است و اقتصاد 
جهانی را دچار چالش کرده است و قطعا بنگاه های 
اقتصادی ما نیز از این موضوع مستثنا نخواهند بود، 
تاکید کرد: الزم است ما تمام فعالیت های اقتصادی 
مان را طبق برنامه های دولت پیش ببریم و حتی باالتر 
از آن در راستای تحقق شعار سال »جهش تولید« و 
اهداف شستا که ۴۰ درصد فراتر از اهداف پیش بینی 
شــده را انتظار دارد، با رصد مستمر روزانه، هفتگی و 
ماهانه شاخص های حیاتی هر بنگاه، موضوعات را به 
گونه ای مدیریت کنیم که همه برنامه ها محقق شوند 

و عملکرد خوبی را ارائه دهیم.

zملزم به تغییر مدل در کسب و کار هستیم
سلیمانی مباحث اصلی جلسه را با تاکید برتشکیل 
کارگروه هایی در سطح هر بنگاه مشتمل بر مدیرعامل، 
معاونان و مدیران شــرکت برای ارزیابی مســتمر به 
صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی شاخص های 
حیاتی شرکت و بازنگری در مدل کسب و کارها آغاز 
کرد و گفت: کرونا خیلی از کسب و کارهای فیزیکی 
را دچار مشــکل کرده اســت، خیلی از دارایی های 
فیزیکی دنیا مثل وال مارت با ســه هزار فروشــگاه 
زنجیره ای اعام کرده اند که ناچار به تغییر بیزینس 
مدلشان هستند، خیلی از کارها وارد بستر مجازی می 
شــوند، ما نیز ملزم به تغییر در مدل کسب و کارمان 
 هســتیم و باید با مطالعه و تحلیل دقیق تغییراتی را 

اعمال کنیم.
 بنا به گفته وی زنجیره تامین و قیمت تمام شده 
باید دائما مدیریت شود و نهایتا باید بتوانیم کیفیت 
سود را باال ببریم. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
با ارائه دوره های زنجیره ارزش و تدوین بیزینس مدل 
به صورت مجازی کمک خواهد کرد که بازنگری ها را 
انجام دهیم و بهره وری را ارتقا دهیم. ما در هلدینگ 

وظیفه داریم به اقتصاد کشور کمک کنیم.
مدیرعامــل هلدینــگ صدر تامین مطــرح کرد: 
بازنگری برنامه راهبردی شرکت ها و عملیاتی کردن 
آن در دستور کار قرار گرفته است و این مهم اولویت 
مجموعه به شــمار می رود. مدیران عامل باید توجه 
داشته باشند که همکاران ما در ستاد مشغول بازنگری 
برنامه راهبردی هلدینگ هستند و آنان نیز باید در این 

خصوص همراهی الزم را داشته باشند.

zشرکت های تابعه الزامات شستا را رعایت  کنند
وی درارتباط با برنامه و بودجه شرکت ها اظهارکرد: 
برنامه و بودجه شرکت ها مصوب و اباغ شده است، 
انتظار است همکاران، الزامات شستا را رعایت  کنند 
و این موضوع توسط همکاران ما در هلدینگ کنترل 
می شود و انتظار می رود ضمن تحقق شاخص های 
عملکردی مطابق کتابچه برنامه و بودجه ســال ۹۹ 
الزاماتی از قبیل جذب نیروی انسانی، افزایش سرمایه 
ها و اجرای پروژه ها رعایت شوند. جذب نیروی انسانی 
بایستی با مجوز هلدینگ صورت پذیرد، افزایش سرمایه 
هرچند در بودجه دیده شــده است اما باید از طریق 
قانونی و فرآیندتعریف شــده با تصویب هیات مدیره 
شرکت، هلدینگ و شستا انجام شود، پروژه های نیمه 
تمام تا پایان بهمن ماه بایستی به اتمام برسند و تا ۱۰ 
اردیبهشــت باید تمام برنامه های زمان بندی جدید 
اجرای پروژه های نیمه تمام به روز ارائه و فعالیت های 
بحرانی شناســایی و جبران شوند، مدیران و ساختار 
پــروژه مورد ارزیابی قرار می گیرند، در این خصوص 

من شخصا ورود پیدا خواهم کرد.
وی در ارتبــاط با مبحث بودجه ادامه داد: طوالنی 
دوره وصول مطالبات به هیچ وجه قابل قبول نیست 
و طبق برنامه و بودجه باید محقق شــود، شرکت ها 
تمــام تدابیر خود را بکار بندنــد که پرونده حقوقی 
جدیدی شــکل نگیرد، با توجه به شرایط پیش آمده 
اعتبارسنجی دقیق در ارتباط با مشتریان صورت گیرد. 
در ارتباط با مسوولیت های اجتماعی با توجه به شیوع 
کرونا و توقعات جامعه محلی انتظار می رود اینگونه 
 فعالیت هــا در قالب بودجه و با هماهنگی هلدینگ 

صورت پذیرند.

zتوزیع سود 90 درصدی باید رعایت شود
سلیمانی با تاکید بر برگزاری به موقع مجامع مطابق 
برنامه زمان بندی بیان کرد: مجامع با حداکثر ۱۵ نفر 
و با رعایت الزامات سازمان حسابرسی، بورس و شستا 
برگزار می شــوند و توزیع سود ۹۰ درصدی بایستی 

رعایت شود.
مدیرعامل هلدینگ تاصیکو گفت: برگزاری مرتب 
جلسات هیات مدیره بر اساس رویه اباغ شده مورد 
انتظار اســت. در ماه حداقل ۲ مرتبه جلسات هیات 
مدیره برگزار شوند و از تدابیر هیات مدیره ها که نماینده 

سهامداران هستند استفاده شود.
سلیمانی از برنامه های دیگر هلدینگ برگزاری دوره 
های تربیت مدیران آینده را مطرح کرد و با تاکید بر 
تکمیل زنجیره تولید با تملک معدن گفت: در تمام 
شرکت ها باید دپارتمانی با عنوان معدن شکل گیرد.  
پیاده سازی و بهبود نظام HSE از موارد دیگری بود که 

سلیمانی بر آن تاکید ویژه داشت.
 
z 10 کسب و کار جدید راه اندازی کنیم

مدیرعامل هلدینگ صدر تامین اظهارکرد: شتابدهنده 
به عنوان مرکز و هاب فناوری هلدینگ فعالیتش را از 
امروز رسما آغاز کرده و در ارتباط با این مهم دو کار از 
شما مدیران مورد انتظار است اول اینکه عارضه یابی 
فناوری به صورت مستمر و دوم بومی سازی قطعات 
و مواد توســط واحد های مرتبط شرکت ها تا انشاهلل 
بتوانیم بر اساس ماموریت شتابدهنده امسال ۱۰ کسب 

و کار جدید دانش بنیان را راه اندازی کنیم.
وی همچنین گفت: توســعه صــادرات و مدیریت 
بازارداخلی جزو مهم ترین اقدامات امســال اســت؛ 

دیجیتالی کردن کســب و کارها در بستر IT باید در 
دستور کار شــرکت ها قرار بگیرد و همچنین بحث 
هوشمندسازی معادن همانگونه که در دنیا مطرح شده 
است جز الزامات می باشد. سامانه های شستا و BI را 
حتما به کار ببریم و از تحلیل گران در سطح شرکت 

ها استفاده کنیم.

z روابط عمومی ها عملکردهای مثبت شرکت ها را
انعکاس دهند

سلیمانی در ارتباط با مجموعه فعالیت های روابط 
عمومی صدر تامین و نقش مدیران روابط عمومی در 
شرکت های تابعه و وابسته، گفت: با توجه به شرایط 
موجود، جامعه محلی و همکاران توقعات بیشتری از 
شرکت ها دارند، روابط عمومی ها باید فعال تر عمل 

کنند و عملکردهای مثبت شرکت را انعکاس دهند.
سلیمانی همچنین پیاده سازی مدیریت ریسک در 
شــرکت ها را ضروری دانست و بیان کرد: طرح های 
سرمایه گذاری حتما در قالب اباغ شده تدوین و برای 
ما ارسال شوند. اماک مازاد شرکت ها تا اردیبهشت 

ماه کارشناسی و به مزایده گذاشته شوند.
مدیرعامل هلدینگ صدر تامین در پایان با تاکید بر 
به روز رسانی آیین نامه رفاهی شرکت ها اظهارکرد: 
مدیریت منابع انسانی انتظار ماست و باید در انتخاب 

کارکنان و خدمات رفاهی آنها دقت شود.

z افزایش حدود 6 درصدی در تولید فوالد خام
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در 
این جلسه به خاصه عملکرد این شرکت در سال ۹8 
و برنامه های ســال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: در سال 
۱۳۹8، با وجود تنگناها و محدودیت های پیش آمده 
که عمدتا در خصوص تامین مستمر و کافی مواد اولیه 
مــورد نیاز از نظر کمی و کیفی بود، با انجام و اجرای 
برنامه ریزی های موثر، ضمن حفظ تولید و سعی در 
رعایت میزان و ترکیب برنامه تولید سالیانه، تاش شده 
میزان تولید همراه با ارتقاء کیفیت وتنوع محصوالت 
افزایش یابد. وی ادامه داد: در این سال ۲ میلیون و ۵۲۶ 
هزار و ۱۷۴ تن چدن مذاب در ذوب آهن تولید شد که 
افزایش حدود ۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷داشت. 
همچنن در سال ۹8 شاهد افزایش حدود ۱۴ درصدی 
در تولید آگلومره ، افزایش ۲ و نیم درصدی در تولید 

کک خشک ، افزایش حدود ۶ درصدی در تولید فوالد 
خام و افزایش ۵ و نیم درصدی در جمع کل محصوالت 

اصلی بودیم.
یزدی زاده گفت: باتوجه به توانایي هاي کسب شده؛ 
وجــود دانش فنــي الزم و کیفیت مطلوب در تولید 
محصوالت فوالدي که در انطباق با استانداردهاي بین 
المللي قرار داشته و الزامات این استانداردها را برآورده 
مي کند، امکان بازاریابي و فروش محصوالت صادراتی 
فراهم شــد. در همین راســتا و با عنایت به تقاضای 
بازارهاي خارجي، محصوالت بازاریابي شده مطابق با 
استانداردها و شرایط فني مورد درخواست مشتریان ، 
تولید و تحویل شده که این میزان در سال ۹8منجر به 
صادرات بالغ بر ۱.۱۵۴.۵۲۶تن انواع شمش فوالدي و 
محصوالت نوردي گردیده است. مدیرعامل ذوب آهن 
به تولید پایدار ریل دراین شرکت اشاره کرد و گفت : 
در ســال ۱۳۹8 فوالد مخصوص ریل به صورت انبوه 
 49E1 60 وE1 ، 46E2 تولید گردید.تاکنون ریل های
در کارخانه ذوب آهن تولید و برنامه ریزی برای تولید 
ریل های دیگر از جمله ریل مترو 54E1 در حال انجام 
است.همچنین  ریل معدن  R18 با موفقیت تولیدشد.

یزدی زاده ، در خصوص اقدامات این شرکت برای 
مقابله با کرونا و حفظ تولید شرکت با اولویت سامت 
کارکنان و ارائه خدمات به منطقه درجهت مقابله با این 
بیماری گفت : این شرکت با شروع نخستین مباحث در 
خصوص شیوع کرونا در کشور، با تشکیل ستاد بحران 
با محوریت بیمارستان شهید مطهری اقدامات مؤثر و 
گسترده ای با برنامه ریزی مناسب و هماهنگ با سایر 

مراجع ذیربط از سوم اسفند ماه آغاز نمود. 
وی افزود : غربالگری کلیه کارکنان شرکت به صورت 
روزانه در مبادی ورودی ، ضدعفونی کلیه تجهیزات و 
کارگاه ها ، تهیه وسایل حفظ بهداشت کارکنان و .... 
از جمله اقداماتی بود که در این شــرکت برای حفظ 
سامت کارکنان و تولید شرکت انجام شد. همچنین 
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان با متوقف 
نمودن بخش های مختلف درمانی ، فعالیت خود را بر 
مقابله با کرونا متمرکز نمود و مرکز اصلی ارائه خدمات 
درمانی به بیماران مشــکوک به کرونا در شهرستان 
لنجان شد. این بیمارستان بخشی را کاماً به صورت 
آمــاده باش به بیماران تب دار و مشــکوک به کرونا 

اختصاص داده است .

شیر و گوشت روی دست اصفهان ماند
دامداران در بحران مدیریت کباب شدند

مدیرعامل تاصیکو در جلسه مدیران عامل شرکت های تابعه خبر داد

تمام اهداف عملیاتی سال 89 هلدینگ محقق شد

همه گیری کرونا عالوه بر تأثیرات 
کوتاه مدت، تأثیرات منفی بلندمدت 
و جدی بر امنیت غذایی می گذارد. 
پیش بینی می شود به دلیل تعطیلی 
بسیاری از کسب وکارها در پساکرونا 
رکود تورمی حاصل شده و قیمت انواع 
مواد غذایی هم افزایش یابد. این جهش 
قیمت که امروز به تدریج خودنمایی 
کرده، کاهش تقاضای غذا و کاالهای 
مرتبط را به همراه دارد
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فوالد

خبر

 خلق ثروت از مواد اولیه معدنی 
جایگزین اقتصاد متکی به نفت

مهندس عظیمیان در مراسم کلنگ زنی پروژه احداث 
سنگ شکن اولیه شماره B و خط خردایش شماره دو 
4.2 میلیون تنی شرکت فوالدسنگ مبارکه، با تأکید 
بر به روزرسانی دانش و فناوری در صنعت، تصریح کرد: 
خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی در گروه فوالد 

مبارکه روی داده است.
 وی با اشــاره به سودآوری اقتصادی با استفاده از فروش و 
صادرات خدمات متنوع گروه به خارج از فوالد مبارکه و دیگر 
کشورها گفت: با وجود توانمندی شرکت هایی نظیر ایریسا در 
گروه فوالد مبارکه، می توانیم به خارج از کشور خدمات نرم افزاری 
ارائه کنیم. باید جهانی اندیشید تا بتوان با اجرای پروژه هایی در 
آن ســوی مرزها، فارغ از اقتصاد نفتی برای کشور درآمدزایی 

ارزی ایجاد کنیم.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکــه در ادامه با تأکید بر این که 
ظرفیت و توانمندی های الزم برای نهادینه شدن این راهبرد 
در این گروه وجود دارد، گفت: معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه، 
شرکت های فنی و مهندسی، ایریسا و شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری به خوبی می توانند مباحث مربوط به بومی سازی و صاحب 

تکنولوژی شدن را مدیریت و اجرا کنند.
وی در ادامه، بر انسجام و هماهنگی کل گروه فوالد مبارکه 
تأکید کرد و با بیان این که هیچ یک از شــرکت ها نباید تفکر 
جزیره ای داشته باشــد، گفت: عاوه بر شرکت های یادشده، 
معاونت امور معادن فوالد مبارکه نیز باید با همکاری شرکت های 
فلزتدارک و فوالدسنگ، فعالیت های تجاری و خریدوفروش 
 در حــوزه فعالیت خود را در راســتای اهــداف فوالد مبارکه 

پیش ببرد.
عظیمیان بر ضرورت دوراندیشی، انجام فعالیت های تحقیقاتی 
با استفاده از دانش و تخصص داخلی مجموعه و بهره گیری از 
تجربیات علمی دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: مادام که افکار 
گروه بزرگ باشد، اتفاقات بزرگی هم رخ می دهد؛ همچنان که 
امروز در شــرکت فوالدسنگ شاهد آنیم که سنگ شکن دوم 
وارد مرحله احداث شده و در آینده نیز شاهد راه اندازی فاز سوم 
کوره خواهیم بود. نتیجه این اقدامات تأمین کل آهک موردنیاز 
فوالد مبارکه در این بخش و سایر نیازهای معدنی، تجهیزاتی 
و تکنولوژیکی در بخش های دیگر بدون نیاز به واردات خواهد 

بود و چه بسا به صادرات در همه حوزه ها بینجامد.
وی خاطرنشان کرد: با تمرکز و مدیریت بر اهداف ترسیم شده 
در ســه ســال آینده بخش قابل توجهی از پروژه های شرکت 
فوالدسنگ با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به سرانجام 
خواهد رسید و درآمد اصلی شرکت فوالدسنگ از محل صادرات 

خواهد بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود با تأکید بر این که 
شرکت فوالد مبارکه شرکتی بین المللی است و انتظار می رود 
جهانی رفتار کند، تصریح کرد: همه ما بسیج شده ایم که شرکت 
فوالد مبارکه را از تولیدکننده صرف ورق های فوالدی به یک 
شــرکت فناور و صاحب تکنولوژی تبدیل کنیم. خوشبختانه 
رونــد فعالیت ها تاکنون امیدوارکننده بوده و جهش خوبی را 

نشان می دهد.
مدیرعامــل فوالد مبارکه در ادامه از تمرکز فوالد مبارکه بر 
منطقه هرمزگان و اجرای توســعه های گروه فوالد مبارکه در 
این منطقه در سال جدید خبر داد و گفت: در مسیر صاحب 
تکنولوژی شــدن، باید با مدیریت متمرکــز و دقیق، از تمام 
ظرفیت های فکری نخبگان و شرکت هایی که می توانند در این 
زمینه یاری رسان فوالد مبارکه باشند استفاده کرد. به خاطر 
داشته باشیم اجرای هریک از این پروژه ها به تنهایی می تواند 

اشتغال زایی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر انجام کار ایمن در فضایی 
کاما آرام و مفرح تأکید کرد و گفت: مسلما الزمه دستیابی به 
همه اهداف یادشده، وجود نیروی انسانی سالم و شاداب است. 
امیدوارم در سال جهش تولید و به ویژه از نیمه دوم سال، شاهد 

اتفاقات خوبی در گروه فوالد مبارکه باشیم.
 

افزایش تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه
در اولین ماه از ســال جهش تولید با تالش و همت 
مضاعف همکاران خطوط نورد ناحیه نورد سرد، تولید 
محصوالت ویژه در فوالد مبارکه افزایش یافت. بهزاد 
بهادرانی، مدیر ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه، ضمن 
اعالم این خبر گفت: با تالش مضاعف این همکاران، تولید 
محصولت ویژه با کیفیت باال )MB( در خط نورد تاندم 
میل به20هزار و200تن افزایش یافت، درحالیکه رکورد 
تولید قبل در این محصوالت 14هزار و900تن بوده است. 
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه ورق موردنیاز تولید 
تسمه مصرفی خطوط خود را نیز تولید می کند، گفت: 
تولید این نوع ورق سخت در این ماه از300تن قبل، از 

مرز یک هزار و400تن گذشت.
بهادرانی در ادامه با بیان اینکه تولید کاف خام برای زنجیره 
قلع انــدود فوالد مبارکه نیز در فروردین مــاه از مرز۱۲هزار 
و۵۰۰تن عبور کرد، افزود: بیشترین میزان تولید این محصول 
مربوط به شهریورماه۹8و به میزان۱۲هزار و۲۰۰تن بوده است. 
مدیر ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه کسب این دستاوردهای 
ارزشمند را به همه کارکنان فوالد مبارکه و به ویژه همکاران 

ناحیه نورد سرد تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد.

 نقش ویژه صنایع معدنی  در صادرات غیرنفتی

امسال می توانیم در بخش معدن 
و صنایع معدنی با افزایش 

استخراج و تولید، صادرات را 
افزایش دهیم. بر این اساس، 
بخش معدن و صنایع معدنی 
بین 20 تا 25 درصد صادرات 

غیرنفتی کشور را به خود 
اختصاص داده است و در این 

خصوص نیز خوشبختانه عملکرد 
بسیار موفقی داشته است

طرح نورد 2 فوالد مبارکه 
ازجمله طرح های بسیار ارزشمند 
در حوزه معدن و صنایع معدنی 
کشور به شمار می رود که حمایت 
از آن نیز در دستور کار سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران قرار دارد. این 
طرح کامال توجیه فنی و اقتصادی 
دارد و از سوی فوالد مبارکه در 
مراحل اجرایی است. 
این طرح که به منظور تولید 
ورق های خاص فوالدی طراحی 
شده است، می تواند تأمین کننده 
نیاز کشور باشد

خبر

معدن و صنایع معدنی ازجمله صنایعی 
است که می تواند در  زمان کم رونقی ِ 
بازار نفت، نقش آفرین باشد و بخشی از 
ارزهای موردنیاز دولت را برای کشــور 

تأمین کند.
خداداد غریب پور معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت می گوید : امروز  توانایی 
تأمین  ورق های فوالدی موردنیاز صنایع 
نفت و گاز و خودروســازی در کشور 
وجــود دارد، به طوری کــه این بخش 
از نیــاز داخلی که منجر بــه ارزبری 
هم می شــده، به واسطه صنایع داخلی 
تأمین می شــود. در این میان تکمیل 
زنجیره ارزش ازجمله اقداماتی است که 
در سال های  دولت  تأکید  مورد  نه تنها 
و  بلکه صنایع معدنی  بوده،  گذشــته 
ازجمله فوالدســازان بزرگ نیز به این 
سمت حرکت کرده و رکورددار اجرای 
طرح هایی شــده اند که می تواند عالوه 
بر اشــتغال زایی و رونق تولید داخلی، 
زمینه ســاز ارزآوری برای کشور باشد. 
در واقع، تکمیل زنجیره های ارزش در 
صنعت فوالد ازجمله راهکارهایی است 
که می تواند منجر به جهش تولید و رونق 
هرچه بیشتر صنایع معدنی کشور شود.  
و   و تجارت  معاون وزیر صنعت، معدن 
رییس هیات عامل ســازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
از چشــم انداز اجرای طرح های معدنی 

در سال 1399 می گوید.

z با توجه به وضعیت کنونی فروش نفت در
بازارهای جهانی و ضرورت تأمین ارز مورد 
نیاز کشور، معدن و صنایع معدنی نقش 
مهمی بر عهده دارند. چه نقش و سهمی را 
می توان برای این بخش در حوزه جهش 

تولید در نظر گرفت؟
امسال می توانیم در بخش معدن و صنایع 
معدنی با افزایش استخراج و تولید، صادرات 
را افزایش دهیم. بر این اساس، بخش معدن 
و صنایع معدنی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد صادرات 
غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است 
و در این خصوص نیز خوشــبختانه عملکرد 
بسیار موفقی داشته است. در این میان، نکته 
حائز اهمیت آن است که ازآنجاکه محصوالت 
معدنی و صنایع معدنــی صادراتی ایران در 
تعداد زیادی از کشورهای دنیا معامله می شود، 
خطر آن برای صادرات کمتر است؛ بنابراین 
این کاالها همچون نفت نیستند که تنها چند 
کشور محدود خریدار آن ها باشند. می توانیم 
محصوالت معدنــی را به نقاط مختلف دنیا 

صادر  کنیم.
به هرحال، امســال با تدبیــر مقام معظم 
رهبری »جهــش تولید« نام گذاری شــده 
اســت. این امر در ادامه نام گذاری سال های 
پیش، برنامه ای بلندمدت و هدف دار اســت 
که حرکت براساس آن می تواند کشور را به 
نقطه مطلوب خود نزدیک کند. واقعیت آن 
است که جهش تولید مفهومی عینی است که 
در سال ۹۹ در بخش معدن و صنایع معدنی 
محقق خواهد شد؛ چراکه این جهش، مرهون 
مجموعه برنامه ها و اقداماتی است که سازمان 
ایمیدرو طی سال های اخیر با مشارکت بخش 
خصوصی و در راســتای سیاست های دولت 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت اجرایی 
کرده اســت. به عبارت دیگر، سرعت گرفتن 
اجرای طرح های توســعه در زنجیره فوالد، 
مس، آلومینیوم، ســرب و روی و حتی طا، 
از یک سو و ورود گام به گام پروژه های جدید 
به مدار تولید از سوی دیگر، دلیلی آشکار بر 

این امر است.
 ایمیدرو با هماهنگــی بخش خصوصی، 
امســال برنامه راه انــدازی ۲.۳ میلیارد دالر 
طرح توســعه ای جدید را پیش رو دارد. این 
طرح ها 8 هزار و ۳۰۰ شــغل مستقیم و ۶۴ 
هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می کند، بنابراین 
در مجمــوع، بیش از ۷۰ هــزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم از این حوزه صاحب 

کار و درآمد می شوند. 

بُعد دیگر این طرح ها این است که کشورمان 
نیــز از ثمرات افزایــش تولیدات این بخش 
بهره مند خواهد شد. در این میان، ایمیدرو، 
پیش از ایــن، کارگروهی را برای نظارت بر 
تحقق اهداف توسعه ای این طرح ها تشکیل 
داده که پایش مســتمر، بررســی و برطرف 
کردن نقاط بحرانی حوزه های تولید و توسعه 
را بر عهده دارد. با چنین تجربه ای بنا داریم در 
سال ۹۹ نیز کارگروهی را با حضور نمایندگان 
همه شــرکت های بزرگ برای تحقق جهش 
تولید در بخش معدن و صنایع معدنی و رفع 

موانع آن ایجاد کنیم.

z آیا امسال برای میزان صادرات   محصول 
معدنی به بازارهای جهانی هدف گذاری 

شده است؟
بله، این هدف گذاری صورت گرفته است؛ به 
این معنا که ایران همه ساله، حدود ۱۰ تا ۱۱ 
میلیون تن فوالد به سایر کشورهای دنیا صادر 
می کند اگر شرایط به همین شکل فعلی ادامه 
یابد، حتما به هدف گذاری های صورت گرفته 
خواهیم رسید و درعین حال، به همین میزان 

می توانیم صادرات فوالد را تجربه کنیم.

z اجرای طرح های توسعه ای ایمیدرو در 
سال جهش تولید چگونه خواهد بود؟

ما امسال بیش از ۲ میلیارد دالر طرح در 
حوزه معدن و صنایع معدنی افتتاح خواهیم 
کــرد و در کنار آن، حــدود 8 هزار نفر نیز 
به صورت مســتقیم، مشغول به کار خواهند 
شــد که این ها به صورت مستقیم در جهش 
تولید مؤثر اســت، به هرحال هر طرحی که 
به بهره برداری می رسد، بخشی از بار تولید و 

اشتغال کشور را بر عهده می گیرد.

z حوزه در  یکه تاز  صنایع  فوالد جزو 
صادرات محصوالت معدنی است. مشخصا 

برای بخش فوالد چه برنامه ای دارید؟
صادرات فوالد ایران حدود ۴ میلیارد دالر 
اســت و ســاالنه برنامه صادرات بین ۳ تا ۴ 
میلیارد دالر را دنبال می کنیم. امســال نیز 
همین هدف گذاری شده و امیدواریم بتوانیم 
کار را به نحوی پیش ببریم که همین میزان 
صــادرات را حفظ کنیــم. به هرحال ارتقای 

میزان صادرات نیز در دستور کار است.

z در حوزه اجرای طرح ها و پروژه هایی که 
تکمیل کننده زنجیره تولید فوالد هستند، 
چقدر وارد عمل شده اید و این بخش چقدر 
از نظر سیاست گذار بخش معدن و صنایع 

معدنی حائز اهمیت است؟
واقعیت آن است که ما در مجموعه سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
طرح هــای مختلفی را بــرای اجرا به منظور 
توسعه طرح های معدنی کشور در دستور کار 
داریم که اجرای دقیق آن ها نه تنها می تواند 
در حوزه رونق تولید مؤثر باشد، بلکه جهش 

تولید را هم رقم خواهد زد. 
در واقــع، بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
صورت گرفتــه از ســوی ایمیــدرو، تمامی 
بخش های زنجیره فوالد برای ما حائز اهمیت 
اســت؛ به این معنا که در مجموعه ایمیدرو، 
هم سنگ آهن برای ما ارزشمند است و هم 
طرح های پایین دســتی صنایع فوالد برای 
سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایــران حائز اهمیت اســت. به این 
معنا که حوزه تأمین ســنگ آهن، فرآوری و 
سایر بخش های زنجیره فوالد برای ما بسیار 

مهم است.

z آیا شما در حوزه صنایع فوالد نیز هدف گذاری
کرده اید؟

ما در حوزه کنسانتره، امسال طرح کنسانتره 
فوالد مبارکه و کنسانتره فوالد خوزستان را 
افتتاح خواهیم کرد و طرح هایی را در مجموعه 
چادرملو و گل گهــر پیش بینی کرده ایم که 
امیدواریم با اجرای آن ها بتوانیم بخشــی از 
زنجیره فوالد خود را در حوزه تولید و رونق 
آن، پرقدرت تر پیــش ببریم. همان طور که 

می دانید، در واپسین هفته های سال گذشته، 
دو شــرکت فوالد مبارکه و ملی صنایع مس 
افزایش سرمایه داشتند؛ اما به سبب مشکات 
ناشی از ویروس کرونا، افزایش سرمایه را به 
آینده ای نزدیک موکول کردند و پس از آن 
نیز دیگر شرکت بزرگ سنگ آهن )چادرملو(، 

قرار دارد. 
این برنامه )افزایش سرمایه( در واقع ضامن 
رشد و جهش تولید در زنجیره فوالد خواهد 
بود. در همین حال، هدایت هزاران میلیارد 
تومان از سود انباشته شرکت های بزرگ به 
سمت توسعه، اوج گیری اجرای پروژه ها را در 
پی خواهد داشت. تأثیر برنامه ای که ایمیدرو 
در دو سال گذشــته همواره پیگیر آن بوده 
در سرعت گرفتن طرح های توسعه مشاهده 
می شود. البته باید تأکید کرد که پایه فعالیت 
بخش های معدن و صنایع معدنی اکتشافات 
اســت؛ ازاین رو طی یک سال و نیم گذشته 
۴۰۰ هزار کیلومترمربع به فعالیت های این 
بخش افزوده شده که بی سابقه ترین فعالیت 
اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور است. 
حاصل این اکتشافات تاکنون کشف ۷۶۰ 
محــدوده امیدبخش بوده که بــرای ۲8۰ 
محدوده آن، درخواســت صدور پروانه شده 
است. این اکتشــافات معادن جدیدی را به 
کشور معرفی خواهد کرد که قطعا در جهش 

تولید نقش مهمی خواهد داشت.

z در حوزه احیای معادن راکد کار را به چه 
نحوی پیش خواهید برد؟

ایمیدرو همچنین در ســال ۹۹ همچون 
ســال قبل، پروژه احیای معادن راکد بخش 
خصوصــی را با برنامه ای وســیع تر به اجرا 
درمی آورد که خــود گامی در جهت تأمین 
خــوراک و جهش تولیــد در بخش معدن 
و صنایع معدنی به شــمار می آید. در سال 
گذشــته ۱۴۶ معدن احیا شد که بخشی از 
آن ها وارد مدار تولید شــده اند و برای سال 
جدید نیز احیــای ۲۰۰ معدن را در برنامه 
داریم و پیش بینی این است که با فعال سازی 
کامل این معادن، ساالنه ۳ هزار شغل در این 
بخش ایجاد و بخش قابل توجهی از خوراک 
کارخانه های فرآوری از این معادن تأمین شود. 
در این میان افزایش دوباره سرمایه صندوق 
بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی و 
رســیدن به رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی  یکی 
از اجزای این برنامه توسعه ای است که هدف 
جهش تولید را پیگیــری می کند. البته در 
سال گذشته سرمایه این صندوق زیرمجموعه 
ایمیدرو، از ۱۱۰ میلیــارد به ۳۵۰ میلیارد 
تومان رسیده بود و این رقم برای سال پیش 

رو ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
 به این موارد باید برنامه رســیدن ظرفیت 
تولیــد فوالد به ۱۰ میلیــون تن در منطقه 
ویژه خلیج فــارس را اضافه کرد. بخشــی 
از ایــن برنامــه تاکنون اجرایی شــده و به 
تولید رســیده و بخش دیگر آن با مشارکت 
شرکت های واقع در منطقه عملی می شود. 
همچنین در شرقی ترین ساحل کشور یعنی 
چابهار برنامه ای مشــابه در دست اجراست، 
به طوری که ســواحل مکران، میزبان اجرای 

۱۰ میلیون تن فوالد شود. 
خوشبختانه با پیگیری های ایمیدرو، موضوع 
تأمین انرژی آن مورد موافقت دستگاه های 
باالدستی قرار گرفته و شورای عالی مناطق 
آزاد هــم برای تحقق ایــن برنامه، همکاری 
نزدیکــی با ایــن ســازمان دارد. به هرحال، 
ارزآوری بخــش معــدن و صنایــع معدنی 
اســت که ضمن رشد دورقمی صادرات طی 
۱۱ ماه ســال قبل، ســهم رو به افزایش از 
صادرات کل کشور را بر عهده گرفته و امروز 
 نقش ویژه ای در صادرات غیرنفتی کشــور 

ایفا می کند. 
دســتاوردهای فــوق در شــرایطی برای 
اقتصاد کشــور حاصل شــده که این حوزه 
تحــت تحریم های چندباره و پیچیده دولت 
آمریکا قرار گرفته، امــا توانمندی های این 
بخش همراه با راهبری سازمان ایمیدرو و نیز 
حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و به ویژه بانک مرکزی، ســبب شکستن سد 
تحریم ها در برابر ارزآوری کشور شد. به واقع 
رشــد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، 
اجــرای طرح های توســعه و مدیریت کان 
حاکم بر آن، جملگــی نویدبخش رونقی از 
جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد 
خواهد بود که در ســال جاری مملوس تر از 

گذشته به ثمر می نشیند.

z اجرای طرح نورد 2 فوالد مبارکه چقدر
در دستور کار ایمیدرو برای حمایت قرار 

دارد؟
طرح نــورد ۲ فوالد مبارکــه نیز ازجمله 
طرح های بسیار ارزشــمند در حوزه معدن 
و صنایع معدنی کشــور به شمار می رود که 
حمایت از آن نیز در دســتور کار ســازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایــران قرار دارد. این طرح کاما توجیه فنی 
و اقتصــادی دارد و از ســوی فوالد مبارکه 
در مراحل اجرایی کار اســت. این طرح که 
به منظــور تولید ورق های خــاص فوالدی 
طراحی شده اســت، می تواند تأمین کننده 

نیاز کشور باشد.
 وزارت صنعت چقــدر در این طرح ورود 
کــرده و چه اقدامات حمایتــی از آن انجام 

داده است؟
ما در خصوص طرح نورد ۲، منابع الزم را 
از محل افزایش ســرمایه برای فوالد مبارکه 
تأمین کردیم. همان طور که می دانید، یکی از 
مهم ترین موارد در اجرای این طرح نیز تأمین 
مالــی الزم برای آن بود و ما از محل افزایش 
سرمایه فوالد مبارکه تاش کردیم این طرح 

را تأمین مالی کنیم.

zاکنون مشکلی در این حوزه وجود دارد؟ 
خیــر، هم اکنون تأمیــن مالی نیز صورت 
گرفته و مجوزهای الزم کســب شده است.  
به هرحال خود فوالد مبارکه هم اعام کرده 
که بعد از اتمام دوره بحرانی شــیوع کرونا، 

حتما این طرح را افتتاح خواهد کرد.
این طرح مشکلی ندارد و تأمین مالی الزم 
برای آن نیز صورت گرفته اســت. به هرحال 
ایمیدرو، هــم در دوره کوتاه مدت و هم در 
میان مدت و بلندمدت، برنامه ای برای پیشبرد 
اهداف دولت در حوزه معدن و صنایع معدنی 
تدوین کرده است. تاش ما بر آن است که در 
حوزه معدن و صنایع معدنی راهکارهایی را به 
کار ببندیم که این صنعت بتواند جهش کند. 
بر این اســاس با توجه به دانش فنی خوبی 
که در این بخش وجود دارد، سرمایه خوبی 
در این بخش متمرکز شــده و هم بازارهای 
داخلی و هم بازارهای جهانی می توانند ما را 

به اهداف نزدیک کنند. 
به هرحــال نورد ۲ نیــز ازجمله طرح های 
موفق برای تکمیل زنجیــره تولید و تأمین 
ورق های فوالدی اســت کــه ثمرات خود را 
خواهد داشــت؛ این در حالی است که وارد 
مدار شدن کنســانتره ۵ میلیون تنی فوالد 
مبارکه در سنگان و ۲.۵ میلیون تنی گندله 
فوالد خوزســتان در سنگان می تواند بخش 
مهمی از جهش تولید در بخش فوالد باشد؛ 
این در حالی اســت که به دلیل این که تیم 
مدیریتی ایمیدرو در چند سال اخیر توسعه 
را در قالب استراتژی جدیدی پیگیری کرده 
و  توجــه وافری به ســایر اجزای این پیکره 
داشته است؛ به طوری که در جایگاه سازمان 
راهبــر بخش معدن و صنایع معدنی، ضمن 
پیگیری توســعه و پشتیبانی از شرکت های 
خصوصی، افزایش ســرمایه و هدایت سود 
انباشــته بنگاه های بزرگ را در همین مسیر 
 تعریف کرده که اینــک ثمرات آن در حال 

عیان شدن است.

منبع: سایت شرکت فوالد مبارکه

 معاون اول رییس جمهوری :
 فوالد مبارکه ضمن حضور در جبهه تولید به خوبی 

از سالمت کارکنان صیانت کرده است
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در 
جلسه ای که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور دکتر اسحاق 
جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر صمت و معاونان 
این وزارتخانه برگزار شد، گزارشی از دستاوردهای فوالد مبارکه 
در حوزه تداوم تولید و اقدامات مدیریت شرکت برای حفظ 

سالمت کارکنان در مقابل ویروس کرونا ارائه کرد. 
در جریان این جلسه، معاون اول رییس جمهوری پس از استماع این 
گزارش، ضمن ابراز خرسندی از تدابیر این شرکت برای حفظ سامت 
نیروی انسانی تصریح کرد: فوالد مبارکه ضمن حضور در جبهه تولید 
به خوبی از سامت کارکنان صیانت کرده است. وی با تأکید بر اهمیت 
تولید برای کشور، خاطرنشان کرد: برای ما اهمیت داشت که بدانیم 
فوالد مبارکه به عنوان یک مرکز بزرگ صنعتی و با توجه به تعداد زیاد 
کارکنانی که در آنجا مشغول به کار هستند و نیز ضرورت حفظ تولید، 
چه تدابیری اتخاذ کرده که در این شرایط ویژه به جهت جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا، با مشکل اساسی و بحران روبه رو نشده است. 
اکنون پس از شــنیدن گزارش اقدامات خوب صورت گرفته از آقای 
مهندس عظیمیان، جا دارد از ایشــان و دیگر همکارانشان در فوالد 
مبارکه به جهت پیش بینی هــا و مراقبت های صورت گرفته و ادامه 
حضور در جبهه تولید و کمک به چرخ اقتصاد کشــور تشکر کنم. 
وی در ادامــه افزود: ازجمله موارد مهمی که به نظر من در خصوص 
مقابله با شیوع بیماری کرونا و کاهش تبعات ناشی از آن اولویت دارد، 
رسیدگی فوری و اورژانسی به گروه هایی است که آسیب پذیری بیشتری 
دارند. در مورد بیماری کرونا هم نباید ساده اندیشی کرد و آن طور که 
مشخص شده تا این لحظه در جهان برای مقابله قطعی با این ویروس، 
راهکار قطعی علمی پیدا نشده است؛ بنابراین تصور اینکه مثا تا یک 
ماه آینده این موضوع خاتمه پیدا خواهد کرد، تصور درستی نیست. 
دکتر جهانگیری تأکید کرد: در مورد ادامه فعالیت مردم و بخش های 
تولیدی کــه می خواهند نیازهای ضروری مردم را تأمین کنند باید 
راهکاری اندیشــیده شود تا آن ها نیز بتوانند هم زمان با وجود کرونا، 
ضمن مراقبت از سامت کارکنان، به فعالیت های خود ادامه دهند. 
معاون اول رییس جمهور خطاب به حاضران در جلســه افزود: دلیل 
این که بنده با حساسیت از مدیران عامل فوالد مبارکه و ایران خودرو 
به عنوان واحدهای بزرگ تولیدی درباره تدابیر آن ها با توجه به تعداد 
زیاد کارکنان و ضرورت ادامه تولید سؤال کردم این است که به همه 
مدیران تولیدی تأکید مضاعف کنیم که صیانت و مراقبت از سامت 
کارگران هم زمان با تولید برای حفظ تعادل تولید کشور مورد توجه 
قــرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد این بیماری هر چه زودتر از همه 
کشورهای جهان دور شود. بنابراین گزارش، در این جلسه حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن اشاره به وسعت حوزه 
فعالیت های این شرکت در گستره کشور، به اجرای طرح غربالگری 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه و انجام تدریجی آزمایش خون از تمام 
کارکنان اشــاره کرد و به شرح تمامی اقدامات صورت گرفته از اواخر 
سال گذشــته، با هدف ادامه فرایند تولید با در نظر گرفتن اولویت 
سامت کارکنان پرداخت و عدم شیوع گسترده این بیماری در میان 
کارکنان این شرکت را نشان از موفقیت اقدامات و تدابیر اتخاذشده 

در این شرکت دانست.

تحقق رونق تولید و آمادگی برای جهش 
تولید در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشــان در تشریح 
دستاوردهای این شرکت و با بیان این که نتیجه تالش کارکنان 
این شرکت دست یابی به رکوردهای متعدد تولید و فروش و 
سود، سالی پربرکت برای سهام داران و ذی نفعان شرکت بود، 
گفت: در ســال 98 با وجود همه تحریم ها و محدودیت ها، 
پوالدمردان امیرکبیر کاشان با ثبت رکودهای روزانه، ماهانه 
و ســاالنه در خطوط اسیدشویی، نورد سرد، اسکین پاس و 
خط گالوانیزه توانستند برگ های زرین دیگری بر افتخارات و 

توانمندی های خود بیفزایند.
شــهرام عالی وند  اظهارکرد: این شرکت عاوه بر کسب افتخار در 
زمینه تولید، در راســتای رشد و تعالی سازمانی و بهبود مستمر، در 
ارزیابی و ممیزی های مختلف نیز حضور داشت و در این مسیر هم به 

کسب افتخارات فراوانی نائل شد.
وی گفت: بخشی از مهم ترین این افتخارات عبارت اند از: ۱- کسب 
تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی؛ 
۲-کسب تندیس زرین صنعت سبز کشور در بیست ویکمین همایش 
ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور؛ ۳- کسب تندیس واحد 
تولیدی نمونه صنعت استان اصفهان؛ ۴- کسب تندیس واحد تولیدی 
نمونه استاندارد در استان اصفهان؛ ۵- کسب تقدیرنامه واحد نمونه 
کیفی در سطح استان اصفهان؛ ۶- کسب تقدیرنامه واحد نمونه صنعتی 

در سطح استان اصفهان؛ ۷- کسب تندیس سرآمدی روابط عمومی
مدیرعامل فوالد امیرکبیر کاشــان ضمن قدردانی از حمایت های 
شرکت فوالد مبارکه و سپاس گزاری از همراهی و تاش شبانه روزی 
همه کارکنان که با همدلی و روحیه جهادی، علی رغم فراز و نشیب ها، 
موجب رشد و تعالی شرکت در سال گذشته شده اند، اظهار امیدواری 
کرد در سال جاری که به فرمایش رهبر معظم انقاب اسامی سال 
جهش تولید نام گذاری شده است بتوان با انجام برنامه و اهداف زیر به 
شــعار معظم له جامه عمل پوشاند. وی مهم ترین اهداف سال جاری 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان را به این شرح بیان کرد: حفظ پایداری 
و تداوم تولید؛  افزایش تولید محصوالت و کاهش توقفات خطوط تولید؛  
توسعه تکنولوژی، بهبود فرایندها و افزایش کیفیت محصوالت؛  افزایش 
بهره وری و راندمان ماشین آالت؛  استفاده بیشتر از خطوط ریلی و کاهش 
هزینه های حمل ونقل؛  افزایش رضایت و وفاداری مشتریان؛  حفظ و 
ارتقای مزیت های رقابتی شرکت )برند بودن، کیفیت مطلوب و...(؛ توسعه 
بازارهای داخلی، بازارهای صادراتی و نهایتا افزایش فروش؛  توســعه 
و تعمیق تعالی سازمانی و نظام های مدیریتی؛  توسعه سیستم های 
اطاعاتی یکپارچه و زیرساخت ها؛ توسعه شایستگی کارکنان و ارتقای 
ســطح ایمنی و بهداشت؛  کاهش آالینده های محیط زیست و بهبود 
مصرف منابع و انرژی؛ اهتمام ویژه به انجام مسوولیت اجتماعی و توجه 
جدی به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ و نگهداری محیط زیست. 
شهرام عالی وند در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به 
شیوع ویروس کرونا، اولویت اصلی مدیریت این شرکت حفظ سامت و 
تندرستی منابع انسانی که سرمایه های اصلی شرکت اند و خانواده آنان 
است. این مهم به صورت ویژه و جدی در دستور کار است، ضمن این که 
این شرکت تحقق جهش تولید را سرلوحه کار واحدهای تولیدی قرار 
داده است تا ان شااهلل بتواند در راستای منویات مقام معظم رهبری و 

محقق شدن شعار سال عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد.
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یکی از نکات مثبت بازار ســرمایه در ایران و 
بسیاری از کشورهای پیشرفته، وجود سامانه های 
معاماتی و اطاعاتی اســت که به مشــتریان 
کمک می کند بــدون ورود واقعی به بازار اقدام 
به خریدوفروش مجازی کرده، اســتراتژی های 
احتمالی خود را بسنجند و از خطاهای خودآگاه 
شــوند؛ تاالر مجازی سازمان بورس یکی از این 

سامانه ها است.
بااین وجــود بیشــتر افــراد عاقه منــد به 
سرمایه گذاری مســتقیم در بازار سهام بوده و 
تمایلی به استفاده از چنین سامانه هایی ندارند. 
این افراد ترجیح می دهند در شرایطی که بازار 
ســهام اصطاحاً گاوی است و قیمت سهام به 
دالیل مختلف مسیر صعودی خود را بی توجه به 
بسیاری از رخدادهای تأثیرگذار بر تمامی بازارهای 
سهام نظیر شیوع کرونا و سقوط تاریخی قیمت 
نفت طی می کند، مستقیماً به معامله پرداخته و 

از فرصت سوزی بپرهیزند!
یکــی از متداول تریــن روش ها بدین منظور 
استفاده از سامانه معاماتی برخط کارگزاری ها 
بوده که امکان انجــام معامات را در هرلحظه 
)طی ساعات معاماتی به صورت برخط و خارج 
از آن به صورت آفاین( ممکن می سازد. در چنین 
شــرایطی افراد سرمایه های خود را به بازار وارد 
کرده و بــدون دانش کافی و نهایتاً با یادگیری 
چند تکنیک ساده معامله می کنند. همین مساله 
به سرمایه گذاران مبتدی، دید کوتاه مدت داده و 

باعث بروز رفتارهای هیجانی می شود.
حتماً شنیده اید که نباید همه تخم مرغ ها را در 
یک سبد گذاشت. تاش برای رعایت این اصل 
باعث می شــود که اکثر افراد حاضر در بازار به 
دلیل تمایل ذاتی به افزایش ثروت و جلوگیری از 
کاهش ارزش روز دارایی خود، سرمایه خود را میان 
چندین سهم تقسیم کنند. حال در نظر بگیرید 
فردی که تازه به بازار واردشده، دید کوتاه مدت 
و رفتــار هیجانی دارد تقریباً هرروز حداقل یک 

معامله انجام داده و گاه برای ورود به یک سهم 
از دستورات خرید با مبلغ پایه )درگذشته ۱۰۰ و 

اکنون ۵۰۰ هزار تومان( استفاده می کند.
این مساله با در نظر گرفتن بیش از ۱۲ میلیون 
کد معاماتی موجود، فعالیت افراد تازه وارد که 
مستقیماً به سرمایه گذاری مبادرت می ورزند و 
فعالیت سفته بازان، تعداد معامات را با افزایش 
قابل توجهی مواجه کرده است. سامانه معاماتی 
فعلی بورس ها اکنون تقریباً دوازدهمین ســال 
فعالیت خود را ســپری می کند و این در حالی 
است که میانگین حجم معامات بورس در هنگام 
خریداری این سیستم تقریباً ۲۰۰ میلیون سهم در 
روز بوده، این روزها به بیش از شش میلیارد سهم 
در روز رسیده و گاه این عدد مقادیر باالتری نظیر 
۱۰ میلیارد سهم در روز را نیز تجربه می کند. به 
نظر می رسد هسته بورس با این حجم از معامات 
و باوجود بومی ســازی ها و فعالیت متخصصان 
داخلی در حداکثر ظرفیت خود قرار داشــته و 
بنابراین با اندک فشــار مضاعفی هنگ کرده، از 
کار می افتد یا به طورکلی دچار اختال می شود.

 یکی از مواردی که فشار بر سامانه معاماتی 
بورس ها را افزایش می دهد معامات در نمادهای 
تازه عرضه شده یا نمادهای بزرگی است که حجم 
قابل توجهی از معامات یا دستورات خریدوفروش 
را به هسته ارسال می کنند. از همین رو یکی از 
اقدامات جدید بازار ســرمایه، تغییر در ساعات 
معاماتی تعــدادی از این نمادها بود که گاه از 

آن به افزایش ساعات معامات نیز یاد می شود.
از سوی دیگر تغییر در میزان حداقل سفارش 
خرید نیز بار دیگری از هســته برداشته است. 
روح اهلل دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران در این خصوص گفت: »این تغییر با 
تصمیم ناظر بورس ها گرفته شده تا از این طریق، 
ضمن کاهش فشار بر سامانه معامات، هزینه هر 
تراکنش به صرفه باشد. همچنین طی سال های 
اخیر، قیمت سهام شرکت ها افزایش یافته و ارزش 

معامات نیز بیشتر شده است؛ بنابراین حداقل 
سفارش خرید ۵۰۰ هزارتومانی، معقول و منطقی 
بوده و باعث جلوگیری از ورود سفارش های کم 
ولی پرتعداد و کاهش فشار بر سامانه معامات 

می شود.«
در همین مورد همایون دارابی، کارشناس بازار 
سرمایه، خاطرنشان کرد: »برخی معامله گران با 
انجام معامات با تعــداد کم و ارزش پایین، به 
تغییر قیمت ها در تابلوی بورس پرداخته و روند 
کلی بازار را تحت تأثیر قرار می دادند که این اقدام 

جلوی خریدوفروش های پارازیتی را می گیرد.«
zصحت سنجی استراتژی جدید بورس

اســتراتژی اتخاذی بازار سرمایه از دو جنبه 
قابل بررسی است. از طرفی اقدام در پیش گرفته 
شده درباره تغییر ســاعت معاماتی در برخی 
نمادها اگرچه باعث کاهش قابل توجه فشــار بر 
هســته معامات شده است اما به نظر می رسد 
با روند پیش رو، این اقدام چندان پایدار نباشد و 
حداکثر تا پایان سال جاری قابل استفاده باشد. بازار 
سرمایه طی دو سال اخیر جذابیت های بسیاری 
پیداکرده و تمایل شرکت ها برای پیوستن به آن 
افزایش یافته است. هرچه بر تعداد شرکت های 
موجــود در بازار ســرمایه افزوده شــود، تعداد 
معامات و حجم آن نیز رشد خواهد کرد و این، 

فشار مضاعفی بر هسته معاماتی وارد می کند.
در حال حاضر متوســط حجم ارسالی در هر 
ســفارش خریدوفروش برابر با شش هزار سهم 
است )بر اساس اطاعات آخرین روز معاماتی 
هفته گذشته( که این مولفه مقادیر بیش از 8۵۰۰ 
سهم را نیز به خود دیده است. این وضعیت در 
شرایطی است که تعداد شرکت های موجود در 
بازار سهام تقریباً به ۶۵۰ شرکت می رسد. بر اساس 
اخبار و شایعات می توان ورود تقریباً ۵۰ شرکت 
جدید را تا پایان سال جاری به بازار سهام محتمل 
دانست. این مساله با کاهش متوسط حجم هر 
معامله می تواند فشار بیشتری بر هسته وارد کند.

از سوی دیگر بررسی داده های موجود نشان 
می دهد، افزایش حداقل میزان سفارش ها خرید 
از ۱۰۰ بــه ۵۰۰ هزار تومان در کاهش تعداد و 
معامات تأثیر قابل توجهی نداشته است. متوسط 
تعــداد معامات پیش از تصویــب این مصوبه 
)بهمن ماه( تقریباً برابر بــا ۷۲۰ هزار معامله و 
متوسط حجم روزانه معامات در بهمن ماه برابر 
با شش میلیارد سهم بوده است. این آمار پس از 
گذشت تقریباً یک ماه، تغییر منفی از خود نشان 
نمی دهد. داده های اخیر نشان می دهد متوسط 
تعداد معامات بورس اوراق بهادار تهران حدوداً 
برابر با یک میلیون و ۱۵۰ هزار معامله و متوسط 
حجم معامات نیز تقریباً هفت میلیارد سهم در 
روز بوده است؛ بنابراین از مجموع این آمار می توان 
نتیجه گرفت چنین اقدامی از حیث فشار بر هسته 
معامــات تقریباً بی تأثیر بوده و تنها هزینه هر 

تراکنش را به صرفه می سازد.
zراه حل اصلی چیست؟

در شرایط فعلی بهترین راه حل، تقویت هسته 
معامات بوده که به دو شکل امکان پذیر است. از 
یک سو می توان این اقدام را با خرید یک سیستم 
معاماتی جدید از کشــورهای پیشرفته انجام 
داد کــه به نظر نمی رســد به دلیل تحریم های 
ایاالت متحده علیه کشــور عزیزمان امکان پذیر 
باشد اما از سوی دیگر می توان از توان متخصصان 
داخلی به تنهایی یا باراهنمایی شرکت های خارجی 
عامل بهره برد که هزینه به مراتب کمتری بر بازار 

سرمایه تحمیل می کند. 
خوشــبختانه اخبــار مثبتی از تــاش این 
متخصصان داخلی به گوش می رســد اما بنا بر 
گفته برخی مسووالن راه اندازی بی عیب و نقص 
این سیســتم ها تا پایان سال جاری امکان پذیر 
نیست. درنهایت باید به مسووالن بازار سرمایه 
یادآور شد، رفع مشکات این چنینی بازار سرمایه 
تنها بر عهده مســووالن امر اســت نه دیگران؛ 

مشکات باید به سرعت مرتفع شوند.

استراتژی جدید سازمان بورس در کنترل فشارهای هسته ای معامالت مؤثر بوده است؟

س: گالره بهداد/ دنیای اقتصاد
   عک

  اسرار هستي
گالره بهداد-تاللو نور بر ساقه های طالیی کاه که با نسیم 
خنک بهاری از پشته های انباشته بلند شده اند و آسمانی 
آنقدر آبی که هفتاد ساله این ماه تا ماهی از خود به یاد 
نمی آورد، گشت و گذار فاتحانه دیگر ساکنان از مور تا 
گور و اهلی و وحشی بر زمینهایی که از آن ناگزیر رانده 
شده بودند و رقص پیروزی باد بر خیابان ها و کوچه های 

خالی،  شگفتی های ناباورانه این روزها است. 
مدتی است که اسیر قدرت ریزترین همزیستانمان 

شده ایم و برای غلبه بر آن، از تابش خورشید و گرمای 
آفتاب یاری می خواهیم باشد تا دوباره درهای بسته 
و آغوش های بی عزیز را بگشاییم و برخورداری از 

نعمت هایی که هیچ گاه به چشم نمی آمدند را
 این بار شکر گوییم . 

آب و نان هنوز بر سر سفره است و دهقان ها سرافراز در 
دشت فراخ با فاصله و عرق ریزان، جوانه های نو رسته 
را آبیاری می کنند. گویی همان ها که با زیستگاه خود 
مهربان تر بودند حاال از بخشندگی اش بهره مند ترند.

عکسهفته

محمد رضایی فرد-  هســته معامالت بورس که به اختصار هسته بورس نامیده می شود، واژه نام آشنایی است که 
این روزها نقل بسیاری از مجالس و محافل شده است اما در روزهای طالیی بازار سرمایه با ادبیات انتقادی! هسته 
بورس مرکز انجام معامالت و دادوســتدهای سهام میان خریداران و فروشندگان است و بروز هرگونه ایراد در این 
بخش می تواند زیان بسیاری از سهامداران و فعاالن بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. در چند ماه اخیر، اختالل 
پی درپی در هســته معامالت با چاشنی بروز ایراد در سامانه معامالت آنالین برخی کارگزاری ها، داد فعاالن بازار را 
درآورده و انتقادات فراوانی را به نهادهای مربوطه ازجمله ســازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران، فرا بورس ایران، شــرکت های کارگزاری و شرکت های خدمات بر خط بازار سرمایه )OMS( وارد کرده 
است. در این میان مسووالن هر بار با توجیه یا انداختن تقصیر به گردن دیگری، صورت مساله را نادیده می گرفتند. 
درنهایت اما دو شرکت بورس و فرا بورس تصمیم گرفتند تا با »تغییر ساعات معامالتی در برخی نمادها« و »تغییر در 
حداقل مبلغ موردنیاز برای ارسال دستور خرید سهام« از فشار موجود بر هسته معامالت بکاهند. در این گزارش به 
بررسی دالیل اختالل در هسته معامالت و میزان موفقیت این استراتژی جدید پرداخته می شود. در دو سال اخیر با 
هدف گذاری راهبردی سازمان بورس و دولت مبنی برافزایش و رشد جایگاه بورس و بازار سرمایه در کنار سودهای 
گاه شگفت انگیز و باورنکردنی در این بازار، مطلوبیت آن را به شدت در میان اقشار مردم افزایش داده و سرمایه های 

بسیاری را به سمت خود جذب کرده است.


