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ماجرای عجیب یک جشن تولد

|حسن شجاعی -دبیرگروه فرهنگی|
در روزهای گذشته تالش کردیم تا
وجوه مختلفی از زندگی سراسر معنویت امام
رضا علیهالسالم را برای شما خوبان به تصویر
کشیده و از این راه بتوانیم در مسیر زندگی
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی خود انتخاب
درستی بر اساس الگو گرفتن از سیره این امام
همام داشته باشیم.
در این شماره در ادامه این سلسله مطالب
به موضوع محبت امام رضا علیهالسالم به
شیعیان مطالبی را از زبان حجت االسالم
علیا کبر فاطمی زاده ،استاد حوزه و دانشگاه
و حافظ کل قرآن کریم تقدیم شما میکنیم؛
امید که مقبول شما عزیزان قرار گیرد.
وی در ابتدا بابیان این نکته سبک و زندگی
هرشخصیمیتواندمتأثرازالگوهایمختلفی
باشد گفت :ا گر الگوی ما در زندگی ائمه
معصومین علیهمالسالم باشند بهطورقطع
ویقیناینانتظار وجوددارد کهدر روز قیامت
نیز این عزیزان از ما دستگیری کرده و به فریاد
ما برسند و این همنشینی در این موقعیت
حساس دستگیر ما خواهد شد .به همین
دلیل ا گر مصاحبت و همنشینی با امام رضا
علیهالسالمدر دستور کار ماشیعیانقرار گیرد
بهطور حتم می توانیم از برکات این همراهی

معراجالسعادۃ
شناختن حقیقت «بدن»  ،امری است سهل و
آسان  ،زیرا دانستی که آن از جنس مادیات است و
شناخت حقایق مادیات  ،چندان صعوبتی ندارد.
و اما «نفس» ،چونکه از جنس مجردات است به
حقیقت او رسیدن و او را به کنه  ،شناختن در این
عالم میسر نیست  -رو مجرد شو مجرد را ببین  -و
ازاینجهتبود کهبعدازآنکهحضرترسولصلیاهلل
علیهوآلهوسلمشرححقیقتاوراخواستندحضرت
بیان نفرمود  ،خطاب رسید که « :و یسئلونک عن

در روز قیامت بهرهمند شویم.
فاطمی زاده سپس به میزان محبت و ارادت
امام رضا علیهالسالم به شیعیان اشارهکرده و
بابیانایننکته کهایشانعالقهبسیارشدیدی
بهشیعیانداشتهودربرآوردنحاجاتایشان
چهدرزمانحیاتوچهپسازآنالتفاتویژهای
دارند گفت:ایشانهموارهبهیادشیعیانخود
هستند بهنحویکه گفته میشود وقتی یکی
از اصحاب به ایشان عرض میکند :التماس
دعا ،امام میفرمایند مگر من برای شما دعا
نمیکنم؟ من همیشه به یاد شما هستم و
برای شما دعا میکنم .این بیان امام رضا
علیهالسالم مبتنی بر این است که ائمه
معصومین همواره به یاد شیعیان
خود هستند و همراه آنان را در نظر
دارند و با ناراحتی آنان ناراحت و با
شادی آنها شاد میشوند.
ایناستادحوزهودانشگاهیادآورشد:
محبت ما به امام رضا علیهالسالم
درجهبندیداردوهرکسیبهفراخور
ارادت خود به ایشان عرض ادب
میکنداماایشانبههمهشیعیانخودبهیک
اندازهمحبتدارندودرباالتریندرجهمحبت
اینارادتبهشیعیانقراردارد.ا گرشمانگاهی
بهمعجزاتامامرضاعلیهالسالمداشتهباشید

«جلسهغیرعلنی»2
پیگیروعدههاینمایندگانخانهملت
|حدیثه سوختانلو |
مجلسشورایاسالمیبهعنوانرکنقانونگذار کشور در طول
40سالاز تأسیسخودبافراز ونشیبهایبسیاریمواجهبودهاست
و در برهههایی از تاریخ ،تصميمات و قانونهای سرنوشت سازی را
برای کشور وضع کرده است.
اکنونپسازحرفوحدیثهایمتعددپیرامونعملکردضعیفمجلس
دهموباروی کارآمدنمجلسیازدهمشبکهسهسیماباساختبرنامه
تلویزیونی «جلسه غیرعلنی» و دعوت از نمایندگان مجلس یازدهم،
حرکتی تازه را در تاریخ برنامهسازی تلویزیون رقمزده است.
جوانگراییمحوریتاصلیاینبرنامهاستونمایندگانجوانمجلس
یازدهم با حضور در این برنامه مجال مناسبی را برای بیان عقاید و
آرا خود پیرامون موضوعات مختلف پیدا کردند .انتخاب مهمانان
بهگونهای است که میتوان پوشش ا کثریت تخصص و مهارتها را

ماه من بیدار شو
گفتمش خورشید سر زدِ ،

درمییابید کهایشاندرسختیها کنارشیعیان
هستند.حرعاملیازشیخطبرسینقلمیکند
که معجزات امام رضا علیهالسالم به حد تواتر
میرسد به حدی که برای هیچکسی شک
و شبه ای از میزان معجزات ایشان به مردم
باقی نمی گذارد.
حافظ کل قرآن کریم بابیان این نکته که امام
رضا علیهالسالم واسطه آبروی شیعیان و
محبین خود هستند گفت :این
محبتبیاندازهاستوایشاندر
زمان گرفتاری مردم در برآوردن
حاجاتآنها کوتاهینمیکنند.
حتی زمانی میبینیم امام رضا
علیهالسالم تمام اموال خود را
بین فقرای شهر تقسیم میکنند
و وقتی شا گرد ایشان دلیل این
کار را میپرسند عنوان میکنند که از این کار
هیچ خسارتی بر من وارد نمیشود و خداوند
متعال بهتر از آن را به من میبخشد.
حجتاالسالمفاطمیزادهدربخشدیگریاز

سخنان خود به موضوع نهی از منکر از سوی
امام رضا علیهالسالم بهعنوان بخشی دیگر از
الطافو کراماتایشانبهشیعیانیادمیکند
و میافزاید :در روایات مختلفی داریم کهامام
رضا علیهالسالم با توصیهها و نهی از منکر
کردنهای خود اصحاب را از خواب غفلت
بیدار کردهوزمینهساز تعالیآنهامیشدند.
امام رضا علیهالسالم در داستانی فردی که
دائی خود را که درباره ذات پا ک خداوند
متعال دچار تشکیک بود و مطالبی را عنوان
میکرد میفرمایند یا با او بنشین و دور ما را
خط بکش یا با ما باش و از او دروی کن .زیرا
ا گر نظر این فرد در اراده تو تأثیر هم نگذارد اما
زمانی که عذاب الهی نازل شود خشک و تر را
باهم میسوزاند و این نهی از منکر امام رضا
علیهالسالم که در عین عالقه و دلسوزی از
عاقبت این فرد عنوان شد نشان میدهد که
این امام همام تا چه اندازه به شیعیان خود
عالقه داشتند و نمیخواستند عذاب الهی
شامل حال او شود.

فوالد در خدمت اقتصاد ملی

ضلعغربیجهاد كشاورزیوخیابانضلعشرقی كیافسیراازطریقمناقصه
عمومی به پیمانكاران واجد شرایط وا گذار نماید .لذا كلیه شركتهای واجد
شرایط میتوانند حدا كثر ظرف مدت  10روز از انتشار آ گهی نوبت دوم جهت
دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری نور مراجعه نمایند.
انتشار نوبت اول آ گهی مناقصه مورخ  99/4/2میباشد.
انتشار نوبت دوم آ گهی مناقصه مورخ  99/4/10میباشد.

فرامرز چمنآرا – شهردار نور

آ گهی مزایدات – نوبت دوم

شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در نظر دارد با برگزاری مزایدات عمومی ذیل نسبت به فروش اقالم اسقاط و مستعمل خود در انبار امور برق چابهار اقدام نماید .لذا از
متقاضیان خرید اقالم ذیل دعوت به عمل میآید در این مزایدات شركت نمایند.
شماره مزایده

شرح

99-4

فروش انواع پایه چوبی اسقاط تحویل در شهرستان چابهار

99-3
99-5

فروش انواع پایه بتنی اسقاط تحویل در شهرستان چابهار

فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط ،كابل آلومینیوم اسقاط و
ضایعات متفرقه آلومینیومی

واحد

مقدار تقریبی

تضمین شركت در مزایده

تاریخ بازگشایی

اصله

258

 2/745/000ریال

ساعت  10:30مورخ 1399/05/05

اصله

كیلوگرم

202

26/346

 158/076/000ریال

کاریکاتور

حمیدرضارجبی/تسنیم

حمیدرضاعظیمیان،مدیرعاملگروهفوالدمبارکه عنوانکرد

شهرداری نور در نظر دارد عملیات پیادهروسازی خیابان پاسداران و خیابان

 9/530/000ریال

گفت تا من بـرنخیزم کی بـرآید آفتاب؟!

منجربهایجادروندیروتینوتکراریدراینبرنامهمیشودرابتوان
پرسشهای ثابت و تکراری از هر نماینده در هر قسمت برنامه
دانست که نیازمند تجدیدنظر و فضاسازی با پرسشهای تازه و
متفاوت میباشد .از سوی دیگر ،صندلی سکانداران مجلس در
برنامهجلسهغیرعلنینیازمندحضورپیشکسوتانوریشسفیدان
عرصهسیاستودانشاستتابتوانبانمایشطیفهایفکریو
جبه ه گیریهایمختلف،بهمخاطب،امکانقضاوتصحیحرادر
خصوص عملکرد و اتفاقات ر خداده در مجلس داده شود.
شایانذکر است که رسانه ملی با ساخت این برنامه جدید
و فار غ از ساختارهای موجود ،سطحی از انتظار و توقع را
در مخاطب ایجاد میکند که در کنار معرفی نمایندگان
خانه ملت و ایدهها و تفکرات آنان ،در برهه دیگری از زمان،
برنامه جلسه غیرعلنی  ٢را برای پیگیری و بررسی مباحث
مطر حشده قسمتهای قبل بسازد تا این ساختارشکنی و
ایدهنوبرایبرنامهسازیبههدفیمتعالیبرایرفعمشکالت
مردم و کمک به ارزشها و هنجارهای اصیل فراموششده
در کشور باشد.

نوبت دوم

شركت توزیع نیروی برق
سیستان و بلوچستان

شاطرعباسصبوحی

توییتر

در آن مشاهده کرد.
شاید یکی از نقاط مثبت این برنامه را بتوان کمک به شفافیت آرا و
عقاید نمایندگانی دانست که قرار است برای آینده چهارساله ملت
تصمیمگیری و جریان سازی کنند .البته نباید از این نکته فار غ شد
که نمایش شفاف دیدگاههای یک نماینده در یک برنامه تلویزیونی
و در برابر افکار عمومی دارای تبعات و آثار فراوانی است و درصورتیکه
مردم عملکردی در تضاد با این عقاید مطر حشده را مشاهده کنند،
قطعا دچار بیاعتمادی و بیانگیزگی در مواجه باسیاست مداران و
مسئوالن کشور و رویدادها و اتفاقات جامعه خواهند شد.
اظهارنظر نمایندگان مهمان در خصوص عملکرد مجلس دهم از
رویکردهایاصلیاینبرنامهاستواینامرمیتواندخوداقدامی
پیشگیرانهدرجهتعدمتکرارتصمیماتاشتباهوروندنامناسبو
غیرمؤثرمجلسهایدورهقبلباشدچرا کهنمایندگانبااظهارنظر
درباره ضعفهای مجالس پیشین باید خود را در قبال بازسازی
مخروبههایبهجاماندهازدورههایقبلوساختمسیریتازهبرای
شکوفایی و پیشرفت کشور در تمام عرصهها مسئول بدانند.
شایدیکیازایراداتواردهبهبرنامهجلسهغیرعلنی که گاهیاوقات

آ گهی مناقصه عمومی

خ ش99/4/2 :

بهترین و مناسبترین را هحل برای جلوگیری از تابش اشعه
ماوراءبنفش ،استفاده روزانه از كرم ضد آفتاب است ،هرچند كه
لباسهایآستیندار ،كالهلبهپهنوعینكآفتابی نیز مانعرسیدن
نور خورشید به پوست میشود.

بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

بررسیسیرهمحبتامامرضاعلیهالسالمبهمردم؛

ماجرای عجیب یک جشن تولد هفتمین
کتابازمجموعه کتبمدافعانحرمروایت
زندگی شهید مدافع حرم مهدی ثامنی راد
به قلم جوادکالته عربی است که در تیرماه
 ۱۳۹۹چاپ و منتشرشده است.
کتابحاضردرقالبروایتزندگیبهصورت
قصه گویی با استناد به مصاحبهها و
مستنداتزندگیشهیدپرداختهشدهاست.
نویسنده برای رسیدن به تصویری از
زندگی شهید مهدی ثامنی راد ،با خانواده ،دوستان ،همکاران و
همرزمانش نزدیک  100ساعت به گفتوگو نشست .روایت زندگی
مهدی در این کتاب بر اساس یادداشتهای شخصی بهجامانده از
ایشان ،فایلهای ویدئویی که از وی بهجامانده و ...موبهمو در این
کتاب روایتشده است.
عالقهمندان می توانند کتاب فوق را که  340صفحه است باقیمت 30
هزارتومان از نشر  27بعثت تهیه و مطالعه نمایند.

الروح قل الروح من امر ربی».
یعنی « :از تو از حقیقت روح سؤال میکنند  ،بگو که «روح» از امور پروردگار است و از
عالم امر است ».و بیش از این رخصت نیافت که بیان کند .بلی هرگاه نفس انسانی
خودرا کاملنمودهباشد،بعداز قطععالقهاز بدنوحصولتجرداز برایآنمیتواند
شد که آن را بشناسد  .بلکه هرگاه در این عالم نیز کسی نفس خود را کامل نموده
باشد و بخواهد به سر حد کمال برساند و عالقه او از بدن کم شود  ،دور نیست که
تواند فی الجمله معرفت به نفس به هم رساند .
*فصل سوم  :راه شناختن نفس
بدان که:آنچه گفتمآدمیراغیراز همینبدنمادیوصورتحسی،جزویدیگرهست
مجرد  ،که آن را «نفس» میگویند ،ا گرچه فهمیدن و دانستن آن صعوبت دارد ولیکن
هرگاه کسی به نظر تحقیق  ،تأمل کند این مطلب بر او ظاهر و روشن میشود  ،زیرا که :
هر که ساحت دل خود را از غبار عالم طبیعت پا ک کند و عالیق و شهوات حیوانیت را
اندکی از خود دور نماید و آئینه دل را از زنگ کدورات این عالم فی الجمله جالئلی دهد و
گاهگاهی در دل را بر روی اغیار نابکار ببندد و با محبوب حقیقی خلوتی نماید و با حضور
قلب،متوجهبهعالمانوارشودوبانیتخالصمشغولبهمناجاتحضرتپروردگار گردد
و گاهی تفکر در عجایب ملک و «ملکوت» جمال و «جبروت» قادر ذوالجالل کند البته
از برای او حالتی نورانی و «بهجتی» عقلی حاصل میشود که به سبب آن یقین میکند
کهذاتاواز اینعالمجسمانینیست،بلکهاز عالمدیگراست.وراهیدیگر کهبهسبب
آن بتوان دانست که آدمی را غیرازاین بدن  ،جزئی دیگراست که از جنس بدن نیست
«خواب» است ،که در خواب  ،راه حواس بسته شود و بدن از حرکت بازماند و چشم از
دیدن،و گوشاز شنیدنبسته،وتندر گوشهایسا کنوبیحسشودوباوجوداین،
در آنوقت آدمی در آفاق و اطراف عالم مشغول سیر کردن باشد و با اصناف خالیق در
گفتن و شنودن .بلکه ا گر نفس را فی الجمله صفائی باشد در عالم ملکوت راه یابد ،و
ازآنجاامور آیندهراببیندوبشناسدوبرمغیبات،مطلعشود،بهنوعی کههرگزدر بیداری
و در وقتیکه این بدن درنهایت هوشیاری است نتواند بدان رسید.
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دستگاه مزایده گزار :شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
نوع مزایده :عمومی یكمرحلهای
زمان ،مهلت ،مبلغ و نحوه دریافت اسناد مزایده:
متقاضیان میتوانند از تاریخ  1399/04/11لغایت  1399/04/16به سامانه الكترونیكی تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام
نمایند.
اطالعات تماس مزاید ه گزار:
تلفن 054-31137340 :و  31137348فكس  054-31137050پیام كوتاه 09307280200
پست الكترونیك ,sbepdc@gmal.com :وبwww.sbepdc.ir :
مزاید ه گران میتوانند از تاریخ  1399/4/16لغایت  1399/5/4در ساعت  10لغایت  12با هماهنگی دفتر حراست و امور محرمانه از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورند.
زمان و محل تحویل تضمین شركت در فرآیند كار :پیشنهاددهندگان میبایست ضمن بارگذاری پیشنهادات در سامانه الكترونیكی دولت تا ساعت  13روز شنبه مورخ 1399/05/04
نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرایط در جشده در اسناد مزایده در پا كات الك و مهرشده تا مهلت تعیینشده فوق به دبیرخانه شركت به آدرس نشانی زاهدان ،خیابان دانشگاه،
حدفاصل دانشگاه  37و  39شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان اقدام نمایند .الزم به ذكر تمامی فرآیند مزایده از طریق سامانه تداركات دولت صورت میپذیرد.
محل بازگشایی پا كات :پیشنهادات ارائهشده در سامانه تداركات دولت در سالن كنفرانس شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن شركتكنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تداركات دولت ،میبایست به سایت یادشده مراجعه و نسبت به ثبتنام و دریافت امضاء الكترونیكی اقدام نمایند
جهت اطالعات بیشتر در این خصوص میتوانید با تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایید.
مركز تماس  021-41934مركز ثبتنام 021 - 88969737 :و 021-85193768
مدت قرارداد 15 :روز
ضمنا متقاضیان میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت توانیر به نشانی  Tender.tavanir.org.irیا سایت شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به
نشانی  www.sbepdc.irهمچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند .بدیهی است این شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
«سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است».
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/10 :
خ ش99/4/9 :

امور تداركات و قراردادها – شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در یادداشتی درخصوص شرایط
فعلی اقتصاد ایران و کارکردهای آن و نیز ظرفیت های موجود در نحقق شعار جهش
تولید مطالبی را عنوان کرد .وی همچنین ضمن برشمردن رفع موانع تولید برای فوالد
و صنایع باالدستی و نیز دالیل اهمیت صنعت فوالد در توسعه اقتصادی کشور مطالبی
را عنوان کرده که در ادامه می خوانید.
اقتصاد ایران در سال  99بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد .فشار
تحریمها ،موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی کشور،
یعنی جهش تولید بایستد .اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان و تحصیلکرده،
دسترسی به بازار  400میلیون نفری منطقه ،وجود پتانسیلهای درونی ،مانند معادن
و وجود راههای استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد .البته فشارهای خصمانه آمریکا
در سه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامه اقتصادی ایران منفی شود ،ولی
ً
بدنهتولیدوصنعت کشور همچناناستوار استوبهراهشادامهمیدهدواتفاقاهمین
ایستادگی نماد میزان زیاد تابآوری اقتصاد ایران است .ا گر مسئله امروز جامعه ایران،
اشتغالومعیشتمردماست،بایدبرایرفعدغدغههایعمومی،مسیرتوسعهاقتصاد
ملی را تسهیل کرد .هیچ کشوری بدون افزایش قدرت ،در رشد یا افزایش تولید ناخالص
داخلی موفق نمیشود و خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود ،در اقتصاد
ایران نیز شعار «جهش تولید» در پیشانی استراتژیهای اقتصادی و ملی قرار گرفته تا
نیاز مهم ایجاد اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.
صنایع کشور به کدام سمت میروند؟
«جهش تولید» استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار ،بخشهای
صنعتی و تولیدی میدانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند .البته وضعیت
کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد .متأسفانه در سه سال گذشته ،رشد بخش واقعی
اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده این روند تا پایان
سال  99در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به  -5درصد برسد .از منظر علمی،
اقتصاد ایران در دوره رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز کشور است
سرمایه گذاریهای جدید و توسعه صنایع مولد و باالدستی است .البته با توجه به
ً
فرا گیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریمها ،دولت احتماال با  140هزار میلیارد
تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود .پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس برای
کسری بودجه عدد  185هزار میلیارد تومان است .در کنار آن ،تورم هم در بخش تولید
به  36/7درصد رسیده و این رقم اثر تسهیالت پرداختی بانکها را نیز کم کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزی ،طی 12ماهه سال  1398معادل  975هزار میلیارد تومان
تسهیالت از سوی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص دادهشده که
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 26 ،درصد رشد داشته است؛ درحالیکه رشد
نقدینگی در این سال بیش از  31درصد ،تورم تولیدکننده معادل  36/7درصد و تورم
مصرفکننده معادل  36/5درصد اعالم شده؛ بنابراین میزان پرداخت تسهیالت
مالی بانکها به نرخ ثابت ،نسبت به سال قبل حدود  10/5درصد کاهش یافته است.
علیرغم کاهش رشد  7درصدی تولید ناخالص ملی در سال  ،98نسبت تسهیالت
پرداختی بانکها به تولید ناخالص ملی از حدود  40/8درصد در سال قبل به 39/6
درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهشیافته است .این وضعیت نشان
میدهد صنعت کشور ،باوجود پتانسیلهای قابلتوجه ،نیاز به حمایتهای جدی
و اساسی دارد .البته نکته قابلتأمل در مورد وضعیت تولید و صنایع کشور مربوط

به تابآوری صنایع است .صنایع با وجود تحریمها و فشارهای مالی طی دو سال
گذشته ایستادگی کردهاند و اجازه ندادهاند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه
شود و همچنان نیز میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.
رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی
شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران مطرح
شده موضوع شیوه حمایت از صنایع است .برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از
صنایع بهمعنای تزریق منابع به آنهاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب
موضوعات مالی میدانند .گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی ،به
رفع موانع تولیدی نیازمندند .شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها میتوانست
بهصورت جدا گانه مؤثر باشد ،ولی امروز و در میانه تحریمها ،صنایع نیازمند حمایت
مالی و ساختاری شدهاند .البته رفع انواع موانع تولید ،مانند تسهیل شرایط تأمین
اشتغال بیشتر برای کشور ،مقدم
اجتماعی ،مالیاتی ،گمرکی و بانکی به نفع تولید و
ِ
بر هر عملی است .دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریمها بر دوش
ً
صنایع سنگینی میکند ،باید به تغییر روندها و رویهها بیندیشد؛ مخصوصا اینکه
تغییر این شرایط نه نیازمند تأمین منابع است و نه به شرایط آنسوی مرزها و تحریمها
وابستگی دارد .نمونه آشکار این موضوع کاهش  48درصدی میزان صادرات کاالیی
کشور در فصل بهار است .کرونا و تحریمها دلیل غالب بوده ،ولی موانع صادرات نیز
نقش کمی نداشته است .در این موقعیت ،جهش تولید ،ایجاد اشتغال و کمک
به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد .از منظر اقتصاد کالن ،موقعیت
صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست .البته فشار تحریمها بر
این صنایع بهشدت سنگین شده و یک نمونه آن اقدامات خزانهداری آمریکاست
که میکوشد با شناسایی روندهای مالی ،هر شخص و شرکتی را که با صنعت فوالد
ایران در ارتباط است زمین گیر کند .بااینحال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف
شده و نه میتوان آن را متوقف کرد .رسالت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد
اقتصادی ،حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چر خهای اقتصاد ملی است و از این
منظر ،دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.
فوالد چه کرد و چه میکند؟
توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد ملی
حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریمها مدام رویهم
تلنبار میشود .اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت فوالد
ت شده است .یکی از مهمترین و استراتژیکترین آنها مشارکت قابلتحسین
کشور ثب 
صنعت فوالد در راهاندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است .برای اولین بار
در تاریخ اقتصاد کشور ،لولههای فوالدی مناسب برای انتقال نفت ترش در کشور به
کمک فوالد مبارکه و فوالد ا کسین تولید شده است .همین اقدام موجب صرفهجویی
چندین میلیون دالری در کشور شده و عالوه بر آن ،صنعت فوالد را نیز از نظر فناوری
تولید و تجربه ساخت ،چندین گام به پیش رانده شده است .همزمان ،راهاندازی ابر
پروژه نورد گرم شماره  2نیز موفقیت بزرگ دیگری است که در کارنامه فوالد مبارکه و
ً
اساساصنعتفوالد کشور بهثبترسیدهاست .ایناقدام«پویشتولید،تداوموامید»
برای فوالد مبارکه است .با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره  2ظرفیت تولید کالف
گرم در فوالد مبارکه به  7.2میلیون تن خواهد رسید و بر این اساس نهتنها از واردات
بینیاز خواهیم شد ،بلکه امکان صادرات نیز خواهیم یافت .همین امروز نیز بخشی از
ورقهای موردنیاز صنایع خودروسازی ،صنایع نفت و گاز و لولهسازی و لوازمخانگی
در داخل تولید میشود .همچنین همزمان با افتتاح نورد گرم شماره  ،2اشتغال
قابلتوجهیبرایجوانان کشور ایجادم َ
یشود.خوشبختانهصنعتفوالد،بهخصوص
فوالد مبارکه ،با قدرت مسیر توسعه را ادامه میدهد و نمونه بارز آن رشد سود عملیاتی
فوالد مبارکه است که در سال گذشته به رقم قابلتوجه  62درصد رسید .سال گذشته
فروشصادراتیفوالدهمرشد146درصدیداشتومیزانفروشوزنیفوالدنیزبارشد
 5درصدی همراه بود و به رقم  6میلیون و  130هزار تن رسید .در فروردین ماه امسال
هم میزان فروش فوالد  11درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش
از 240درصدی در سال جاری همراه بوده است.
امروز اقتصاد ،رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به یکی از مهمترین موضوعات کشور
بدلشدهوبایدتمامالزاماتبرایتحققاهدافباالدستیودستیابیبهجهشتولید
رعایتشود.اقتصادایرانزمانیاز دامرکودخارجم َ
یشود کهصنایعمهمیمانندفوالد
مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و بهعنوان پیشران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را
در مسیر پیشرفت قرار دهند.

