
از  رفت  برون  و  بازار  تعدیل  راه  صادرات 
افزایش قیمت ها

از  رفت  برون  و  بازار  تعدیل  راه  صادرات 
افزایش قیمت ها

                 اخبــــــــــــــار

021-66974910 www.iropex.ir info@iropex.ir

چالشهاي نظارتي و بازرسي بر معادن

کاري  نرمال  شرايط  به  باالخره  آيا 
برمي گرديم؟

رئیس هیات مديره انجمن سنگ آهن ايران ، بازارآهن وفوالد کشور در سال 1400را با توجه به انتخابات رياست جمهوری غیر قابل 
پیش بینی دانست وگفت: دولت بايد با  اتخاذ سیاستهای انبساطی و صادراتی در حوزه فوالد، تعديل قیمت بازار و مصرف داخلی 
را فراهم کند .                       ...ادامه صفحه 2

از  رفت  برون  و  بازار  تعديل  راه  صادرات 
افزايش قیمت ها

شعار  هماتیت،  سنگهاي  فراوري  نهضت 
محوري انجمن سنگ آهن است / بهره برداري 
طرح  تعريف  از  حاصل  کارخانه  نخستین  از 

منهاج در سال 1400

مجوز بانک مرکزي براي »واردات کاال با 
رمزارز« به زودي صادر مي شود

بسته مانع زدايي از تولید به دولت رفت

حمايت بخش معدن از »هپکو« و تامین 
ماشین آالت معدني

فهرســـــــــــــــــــــــــــــــت مطالــــــــــــــــــــــــــــــــــب

یادداشــت و مقـــــــاله             گفــــــت و گــــــــو  

دبیرخانه: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، تقاطع فلسطین، پالک 20، واحد 7

# شماره 37 - هفته نامه داخلی الکترونیک انجمن سنگ آهن ایران

يکشنبه 22 فروردين ماه 1400

ی مشاهده آرشیو خبرنامه
برا

Q کد را اسکن کنید.
R



بازگشت به فهرست عناوینصفحه 2

# شماره 37                       یکشنبه 22 فروردین ماه 1400

         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

درباره  فوالدبان  با  درگفتگو  اکبریان  مهرداد 
بازارآهن وفوالد کشور در سال ۱۴۰۰، گفت 
: دست اندرکاران بخش تولید و تجارت سال 
اقتصاد  و  مردم  برای  سختی  سال  را   ۹۹
 ۱۴۰۰ سال  برای  اما  دانستند،  کشورمی 
انتخابات  و  دولت  تغییر  چون  موضوعاتی 
ریاست جمهوری وجود دارد که موجب تغییر 
شرایط داخلی کشور در جهت منفی یا مثبت 

خواهد شد.
وی تاکید کرد : این تغییرات اما باید با توجه 
به فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری بر 
مانع  و  تولید  بخش  از  حمایت  موانع،  رفع 
زدایی و اشتغال باشد تا شرایط قابل قبولی 

برای بخش تولید فراهم شود.
آهن  سنگ  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
قیمت  تعیین  موضوع  افزود:  ادامه  در  ایران 
همانند   ۱۴۰۰ سال  در  فوالدی  محصوالت 

عامل مثل  براساس چند  نیست که  قبل  سالهای 
حجم تولید و مصرف نظر قطعی داد بلکه تعیین 
قیمت فوالد در سال ۱۴۰۰ با توجه به تغییرات از 

سخت ترین کارهاست .
اکبریان با اشاره به صادرات محصوالت فوالدی در 
سال ۱۴۰۰، گفت : دولت برای اینکه زنجیره فوالد 
را در سال ۱۴۰۰ نجات بدهد باید توجه ویژه ای به 
بخش معدن و صادرات داشته باشد و با  باز کردن 
،قیمت  حوزه  این  فعاالن  برای  صادراتی  مفرهای 
بازار و مصرف داخلی را تعدیل کند و قیمتها را به 

ثبات برساند.
وی تصریح کرد : ایجاد مفرهای صادراتی با حمایت 
ممکن  صمت  وزارت  و  مرکزی  بانک   ، گمرک 
خواهد شد و سیاستهای انبساطی موجب افزایش 
تخصیصی های صادراتی در مقایسه با سالهای قبل 
در حوزه فوالد می شود که نتیجه آن تعدیل بازار و 

مدیریت قیمت ها در بخش فوال کشور خواهد بود.

انجمن  محوری  شعار  هم  هنوز  هماتیت، 
سنگ آهن است که درصورت تحقق موجبات 
اقتصادی شدن این معادن و فعال شدن آنها 

خواهد شد.

ابراز  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس  نائب 
نخستین   ۱۴۰۰ سال  در  کرد:  امیدواری 
کارخانه حاصل از تعریف طرح منهاج توسط 
انجمن سنگ آهن ایران در استان هرمزگان 
که با محوریت شرکت عمران مومان چابهار 
و  برسد  کامل  بهره برداری  به  شد،  پیگیری 
فراوری  توسعه  برای  مناسبی  الگوی  بتواند 

سنگ های هماتیتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: افزودن کنسانتره هماتیت 
به مواد اولیه گندله سازی، در ارتقای کیفیت 
محصول  این  از  قطعا  و  است  موثر  گندله 

استقبال خواهد شد.
صفریان تصریح کرد: کنسانتره هماتیت تنها 
برای  می شود  و  نیست  هماتیت ها  محصول 
تعریف  مختلف  طرح های  پایین تر  عیارهای 

کرد.

گفت:  ايران  آهن  سنگ  انجمن  ريیس  نائب 
شعار نهضت فراوری سنگ های هماتیت، هنوز 
هم شعار محوری انجمن سنگ آهن است که 
درصورت تحقق موجبات اقتصادی شدن اين 

معادن و فعال شدن آنها خواهد شد.

سایت  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  صفریان”  “علی 
خبری تحلیلی معدن ۲۴ درباره سنگ های هماتیت 
سال  در  آن  درخصوص  انجمن  این  برنامه های  و 
۱۴۰۰ افزود: سنگ های هماتیتی ذخایر ارزشمند 
و مغفول بخش سنگ آهن کشور است که می تواند 

نقطه عطف نگاه فوالدسازان به مواد اولیه باشد.
وی بیان داشت: سنگ های هماتیت دارای ژنزهای 
آنها  فراوری  برای  واحد  برنامه  و  است  متعدد 

نمی توان داشت.
به گفته صفریان، اگرچه رفتار سنگ های هماتیت 
اما  است،  متفاوت  پرعیارسازی  تجهیزات  برابر  در 
سنگ های  انواع  همه  از  استفاده  برای  تکنولوژی 
طراحی  و  تست  نیازمند  و  بوده  موجود  هماتیت 

برای هر معدن یا چند معدن مشابه است.
وی اظهار داشت: شعار نهضت فراوری سنگ های 

نهضت فراوری سنگ های هماتیت، شعار محوری انجمن سنگ آهن است
بهره برداری از نخستین کارخانه حاصل از تعریف طرح منهاج در سال ۱۴۰۰
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حمایت بخش معدن از »هپکو« و تامین ماشین آالت معدنی

خرید برخی ماشین آالت معدنی به هپکو و پیشنهاد انجام 
نیازسنجی خانه معدن ایران از معادن کوچک و متوسط در 
راستای تامین ماشین آالت مورد نیاز آنها و نیز حمایت از هپکو 
از دیگر دستاوردهای این نشست است. مهدی صادقی نیارکی، 
معاون امور صنایع وزارت صمت نیز با اشاره به تاکید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بر احیای شرکت هپکو توسط بخش 
معدن خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۲۰۰میلیارد تومان از 
بدهی های این شرکت به صورت تهاتر انجام شد که این اقدام، 
هپکو را در آستانه شروعی مجدد قرار داده است. وی ادامه 
به سازمان  هپکو  از سهام شرکت  داد: همچنین ۵۳درصد 
تامین اجتماعی و نیز ۷درصد به بانک های تجارت، صادرات 
و ملت واگذار شد. علی محمد رفیعی، مدیر عامل هپکو نیز 
به تشریح برنامه ها و خدمات پس از فروش این شرکت برای 
تامین نیازهای بخش معدن در تامین ماشین آالت و تجهیزات 
مشکالت  بررسی  ضمن  سعدمحمدی  همچنین  پرداخت. 
موجود و استانداردهای مورد نیاز ماشین آالت معدنی گفت: 
شرکت ملی صنایع مس با انجام سفارش خرید ماشین آالت، از 

»هپکو« حمایت خواهد کرد.

دنیای اقتصاد: محورهای حمايت از هپکو در راستای 
از  بخش  اين  نیاز  مورد  معدنی  ماشین آالت  تامین 
سوی ايمیدرو مطرح شد. به گزارش روابط عمومی 
معدنی  و صنايع  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
ايران)ايمیدرو(، وجیه اهلل جعفری، رئیس هیات عامل 
مهدی  حضور  با  نشستی  در  گذشته  ايمیدروروز 
صنعت،  وزارت  صنايع  امور  معاون  نیارکی  صادقی 
معدن و تجارت، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن، 
مديران ارشد شرکت های ملی صنايع مس، گل گهر 
و چادرملو و نیز مديرعامل شرکت هپکو، محورهای 

حمايت بخش معدن از اين شرکت را عنوان کرد.

جعفری گفت: تامین ماشین آالت بخش معدن، حمایت 
از شرکت هپکو، بازسازی ماشین آالت معدنی شرکت های 
بزرگ همچون گل گهر و چادرملو و بررسی برنامه هپکو 
محورهای  از  معدنی،  ماشین آالت  واردات  و  تولید  برای 
افزود:  است. وی  از شرکت هپکو  معدن  حمایتی بخش 
همچنین اعالم نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران برای 

بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کاال با رمزارزهای 
تولیدشده داخلی را از طريق بانک ها و صرافی های مجاز 
صادر خواهد کرد و قرار است آيین نامه مرتبط با آن را 

در شورای عالی پولشويی به تصويب برساند.

اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معامالت فعلی رمزارزها در 
داخل کشور را تائید نمی کند اما با ضوابط خاصی که تدوین 
می شود، مخالفتی با معامالت آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی 
معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده 
است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط 
آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که 

مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.

جهت مطالعه متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.

مجوز بانک مرکزی برای »واردات کاال 
با رمزارز« به زودی صادر می شود

بسته مانع زدایی از تولید به دولت رفت

اعالم  با  وزارت صمت  صنايع  امور  معاون 
به  صمت  وزارت  مانع زدايی  بسته  ارجاع 
ستاد اقتصادی دولت گفت: در وزارت صمت 
يک بسته سیاستی در راستای تحقق شعار 
دولت  اقتصادی  ستاد  به  و  تدوين  سال 

ارسال شده است.

در این بسته سیاستی، بخش های مختلفی نظیر 
اجتماعی،  تامین  و  بیمه ها  مالیاتی،  موضوعات 
موضوعات ارزی، صدور مجوزها، موضوعات پولی و 

بانکی، موضوعات زیرساختی و ... با دو نگاه تسهیلگری 
مقررات زدایی  و  تولید  از  بیشتر  پشتیبانی  یعنی 
یعنی مانع زدایی مورد توجه قرار گرفته است. مهدی 
صادقی نیارکی افزود: یک بخشی از این بسته نیاز به 
از طریق  باید  قانونی دارد که  مقررات و مجوزهای 
هماهنگی با مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی 
سران قوا انجام شود و بخش دیگر نیز مباحث عمدتا 

بهبود اقدامات، مدیریت و عملکرد است.

به گزارش »شاتا« وی در مورد عمده ترین موانع مسیر 
تولید، گفت: موانع تولید نیز در این بسته اشاره شده 
است؛ طبق نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی 
فضای اقتصاد کالن و موضوعات پولی، بانکی و ارزی 
به عنوان مسائل اصلی حوزه تولید مطرح شده و بعد 
از این موارد بحث مجوزها برای شروع یا تداوم کسب 
و کار است. در مرحله بعدی نیز بحث مالیات و تامین 
اجتماعی مطرح است. همچنین فضای اقتصاد کالن و 
قابل پیش بینی بودن اقتصاد و نوسانات آن مورد تاکید 

فعاالن اقتصادی نیز قرار دارد.
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چالش های نظارتی و بازرسی بر معادن

دنیای اقتصاد : ساالنه ۵00 معدن دار سلب 
مقابل هم حدود  در  و  صالحیت می شوند 
آماری  اين  می شوند.  تشويق  معدن   ۵00
است که مديرکل بهره برداری معادن وزارت 
صمت اعالم کرده است. بر اساس گزارش 
خبرگزاری تسنیم، کاووس قاسمی در يک 
برنامه تلويزيونی، نبود مديريت باطله های 
معدن را يک معضل در معدن داری کشور 
عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مديريت 
باطله های معدن با دارنده امتیاز معدن است 
و در مرحله بعدی دولت مقصر است، زيرا در 
قانون بحث بازسازی و احیای معادن ديده 

شده است.

وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ 
دولتی  حقوق  درصد   ۱۰ ساالنه  باید  »دولت 
معدن دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به 
حساب سازمان جنگل ها واریز شود و مسوولیت 
بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل هاست، اما 
این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمی شود.« 
حجت ورمرزیاری کارشناس توسعه روستایی در 
این برنامه تاکید کرد که در احداث معدن نباید 
تنها به صرفه اقتصادی آن توجه داشت؛ در برخی 
موارد برای احداث معادن حدود ۲۳ هزار اصله 
درخت نابود و قطع شد، جالب اینجاست که برای 
چنین تخلفی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه 
این  بسیار؛  رایزنی های  از  پس  که  شد  بریده 
جریمه به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داده شد؛ 

پس اعمال قانون ما چندان تعریفی ندارد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در 
ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهاد ما 
این است که در کشورمان هم مطابق همه دنیا؛ 
بهره بردار  به  معادن  احیای  و  بازسازی  وظیفه 
معدن سپرده شود و البته باید نظارت بر امور و 
اجرای احیای معادن به بهره بردار معدن سپرده 
شود و  کارشناسی و حساب شده انجام شود. 
بابک بهادری دیگر کارشناس صنعت و معدن در 

و بازرسی بر این معادن وجود دارد که طبیعی 
است نظارت ایده آلی انجام نمی شود. وی ادامه 
داد: اگر این ۵ نفر نیروی ناظر با موارد و تخلفات 
مواجه شوند احتماال  ساالنه حدود هزار معدن دار 
بهره برداران  زیرا  می شوند،  صالحیت  سلب 
متخلف و متجاوز به حریم روستا ممکن است 
اصول اخالقی را رعایت نکرده باشند، پس حتما با 
متخلفان برخورد می شود.  قاسمی درباره برخی 
معدن داران که به حریم روستا تجاوز می کنند 
و باز هم سلب صالحیت نمی شوند، گفت: اگر 
اداره تمدیدات مستقر در استان ها گزارشی دال بر 
تجاوز معادن به حریم روستا ها ارائه کند؛ بی شک 
سلب صالحیت می شود، اما اگر مدیریت باطله 
معادن از سوی معدن داران انجام شود و معارض 
روستایی و محلی نداشته باشد؛ مجوز آنها تمدید 

می شود.

علی بالی، معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق 
سازمان محیط زیست نیز در ارتباط تصویری با 
این برنامه گفت: سازمان محیط زیست در کنار 
و  بازسازی  راستای  در  اقداماتی  خود  وظایف 
احیای معادن انجام می دهد، اما بر اساس اصالح 
برای  حوزه  در  سال ۹۰،  مصوب  معادن   قانون 
حفاظت  مناطق  ملی،  پارک  چهارگانه  مناطق 
استعالم  و حیات وحش؛  ملی  شده، طرح های 
اساس  بر  و  می شود  گرفته  زیست  محیط  از 
آن، مناطقی که خارج از مناطق چهارگانه باشد 
استعالمی از محیط زیست دریافت نمی کنند. وی 
ادامه داد: در خصوص بهره برداری از معادن؛ یک 
نفر از وزارت صمت مسوول نظارت بر فعالیت های 
معادن است، ولی سازمان محیط زیست اقدامات 
الزم را بر اساس پایش ها انجام می دهد، اما این 
اقدامات کافی نیست، زیرا در قانون معادن نقش 
حفاظت محیط زیست کمرنگ دیده شده است 
سال  دو  حدود  محیطی  زیست  ضوابط  گرچه 
قبل از سوی سازمان محیط زیست تهیه شد که 

متاسفانه به تایید وزارت صمت نرسید.

ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در کشورمان چارچوب های الزم 
برای قرار گرفتن معادن در یک شاکله قانونی و اصولی وجود 
دارد، اما قوانین ما ایراداتی هم دارد؛ ناکارآمدی و ضعفی که در 
برنامه ریزی و مدیریت و نظارت وجود دارد سبب شده است تا 

مشکالت، بیشتر خودنمایی کند.
قاسمی، مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت در ادامه این 
برنامه با بیان اینکه حدود ۱۴ هزار معدن در کشور وجود دارد 
افزود: در مقابل این تعداد معدن؛ تنها ۵ نفر نیرو برای نظارت 
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۱- تنظیمات ساختاری. اقتصاددانانی که اولین بار از 
این  به  استفاده کردند،  مغناطیسی  پسماند  اصطالح 
نتیجه رسیدند که حتی بعد از بازگشت از یک رکود 
رکود  از  قبل  دوران  به  نسبت  بیکاری  نرخ  بزرگ، 
به واسطه  بلندمدت،  اثر  این  می ماند.  باال  همچنان 
فاکتورهای متعددی مثل از بین رفتن مهارت ها، عدم 
تمایل به سرمایه گذاری و هزینه های تعدیل بازسازی ها 

به وجود می آید.
مغناطیسی  پسماندهای  ریسک   امروز،  اقتصاد  در 
و  خرده فروش ها  اگر  است.  واضح  کامال  ساختاری 
درحال  مسافرتی  و  هتلداری  خدمات  شرکت های 
بسیار  آنها  بازسازی  هزینه های  باشند،  ورشکستگی 
زیاد و اثر آن بر جوامع ماندگار خواهد بود. به همین 
دلیل است که در برخی کشورها، دولت ها مجبور به 
مداخله شده اند تا این نوع کسب وکارها را نجات دهند. 
اما حتی با وجود این طرح های سخاوتمندانه، برخی 
که  همان طور  هستند؛  فنا  به  محکوم  کسب وکارها 
برندهای معروفی مثل دبنهامز و آرکادیا در انگلستان 
چنین  آمریکا،  در  پنی  جی سی  و  مارکوس  نیمن  و 
را  مغناطیسی  پسماندهای  کردند.  پیدا  سرنوشتی 

می توان کم کرد، اما نمی توان حذف کرد.
۲- تغییرات در رفتار مصرف کننده. از وقتی پاندمی 
شروع شده، تغییرات مشهودی در رفتار مصرف کننده 
موقتی  تغییرات  این  از  برخی  اینکه  با  و  شد  ایجاد 
هستند، اما برخی دیگر احتماال ماندگار خواهند بود، 
)استریم  لذت بخش  یا  آنالین(  )خرید  کارآمد  چون 

فیلم( هستند.
مطمئنا این تغییرات بخشی از یک انقالب دیجیتال 
گسترده تر هستند که ۲۰ سال است در جریان است 
رفتارهای  باعث شده  پاندمی  می شود  گفته  اینکه  و 
جدیدی برای خرید کردن و مصرف شکل بگیرد، کامال 
محرک  نیروی  که  کرد  تاکید  باید  اما  است.  درست 
بازار  عرضه  طرف  از  عمدتا  جدید،  رفتارهای  این 
آمد. به عنوان مثال، دانشگاه ها همیشه اصرار داشتند 
جلسات  یا  شوند  برگزار  به صورت حضوری  کالس ها 
شوند،  برگزار  اعضا  همه  حضور  با  باید  حتما  کاری 
آنالین  جایگزین های  فهمیدند  زود  خیلی  آنها  اما 
می توانند آنها را شناور نگه دارند. اما این احتمال زیاد 
به طور  پاندمی  از  بعد  این روش های جدید  است که 
کامل به روال سابق برنگردد. اتفاقی که باید می افتاد، 
شاهد  بخش ها  از  خیلی  در  می رسد  نظر  به  افتاده. 
دنیای دوگانه فیزیکی-دیجیتال باشیم. به عنوان مثال، 
می توان یکسری کالس های تئوری و پایه دانشگاه ها 
را به صورت آنالین برگزار کرد و فقط برای دوره های 
کالس  در  خواست  دانشجوها  از  عملی  یا  پیشرفته 

حضور داشته باشند.
۳- تغییرات در رفتار محیط کار. تغییر ناگهانی به 
سابق،  دفتری  کارمندان  برای  مجازی  کار  سوی 
اتفاق مهیج و از روی انتظار یا تقاضا نبود. حاال ما 
به درک خوبی از اثربخشی این امتحان اجتماعی 
اندازه  به  دورکاری،  با  ما  بیشتر  بزرگ رسیده ایم. 
قبل بهره ور هستیم و توانایی ما برای انجام کارها، 
بخش بندی  قابل  راحتی  به  که  وظایفی  به ویژه 
شدن هستند، افزایش پیدا کرده و فرصت ها برای 
یادگیری آنالین فراوانند. از طرف دیگر، خالقیت و 
همکاری کمتر شده و حل وفصل مسائل پیچیده 
مربوط به پرسنل دشوارتر شده و فرصت ها برای 
وظایف  گرفتن  عهده  بر  مثال  حرفه ای-  توسعه 

پرچالش جدید- کمتر از قبل است.
مجازی  کار  گفته اند  شرکت ها  بیشتر  اینکه  با 
نمی دهند،  ادامه  پاندمی  از  بعد  مطلق  به طور  را 
کار  و  دورکاری  دوگانه  مدل  از  آنها  از  خیلی  اما 

حضوری استقبال کرده اند.
۴- قوانین و مقررات دولتی. در نهایت، این سوال 
مطرح می شود که قوانین و مقررات دولتی چطور 
مسائل را بعد از پاندمی تغییر خواهد داد؟ همان طور 
اقتصادی  وظیفه  اولین  شد،  اشاره  هم  قبال  که 
فروپاشی  از  را  سیستم  کل  که  بود  این  دولت ها 
نجات دهند و بعد از اینکه این مشکل حل شد، 
برای  روش هایی  که  است  این  آنها  بعدی  وظیفه 
تامین هزینه مداخالت خود پیدا کنند که می تواند 
شامل باال بردن مالیات ها و قوانین سختگیرانه تر در 

هزینه های عمومی برای سال های آینده باشد.
مانع  که  دارد  وجود  هم  دیگری  حوزه های  البته 
بازگشت به شرایط نرمال می شود. یکی از آنها عدم 
تمایل به برداشتن قوانین جدید است. همان طور 
بستن  چراغ  نکند،  کامل  توقف  هواپیما  تا  که 
انتظار داشت  نمی شود، می توان  کمربند خاموش 
و  اجتماعی  فاصله  به حفظ  مربوط  قوانین  برخی 
سفر، تا چند ماه یا حتی چند سال بعد از رفع کامل 

خطر پاندمی، ادامه داشته باشد.
همچنین نشانه هایی وجود دارد که برخی دولت ها 
از پاندمی به عنوان روزنه فرصت استفاده کرده اند تا 
قوانینی ایجاد کنند که قبال با مقاومت مواجه بود. 
مسیرهای  مادرید،  و  پاریس  مثل  مثال شهرهایی 
جدید دوچرخه سواری ایجاد کرده اند. کاهش قابل 
توجه مصرف انرژی در دوران پاندمی، به طور خاص 
اهداف  تعیین  برای  را  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
جاه طلبانه تر مبنی بر کاهش انتشار کربن، تشویق 

کرد.

مترجم: مريم رضايی
London Business School :منبع

دنیا  در سطح  کووید-۱۹  واکسیناسیون  که  حاال 
روی روال افتاده، همه ما منتظریم هر چه زودتر 
اما بازگشت به شرایط  به شرایط نرمال برگردیم. 
نرمال چه شکلی است؟ بستگی دارد این سوال را 
از چه کسی بپرسید. برخی ها می گویند آن قدر به 
یک سری رویکردها و رفتارهای جدید در دوران 
به  نمی توانیم  دیگر  که  کرده ایم  عادت  پاندمی 
سابق برگردیم. اما برخی دیگر رفتارهای جدید را 
یک سازگاری موقت با شوکی ناگهانی می دانند و 
پیش بینی می کنند وقتی بحران کرونا تمام شود، 

کامال به شرایط قبل بازخواهیم گشت.
ماهیت  است.  درست تر  دوم  تفکر  من،  نظر  به 
تکامل  و  رشد  کندی  به  که  است  طوری  انسان 
پیدا می  کند و نیازهای اولیه اجتماعی و روانی ما 
تغییری نکرده است. با این حال، باز هم می توان 
گفت خیلی چیزها بعد از پشت سر گذاشتن کووید، 

به شرایط نرمال برنمی گردد.
منطق من بر نکته پسماندهای مغناطیسی استوار 
سپس  شده  مطرح  فیزیک  در  اول  که  است 
اقتصاددان ها از آن استفاده کرده اند. معنای آن این 
است که اثر یک تغییر بر یک سیستم با دور کردن 
نیرویی که در مرحله اول بر آن سیستم وارد کرده 
بودید، از بین نمی رود. به عنوان مثال، وقتی میدان 
مغناطیسی که بر یک تکه آهن وارد شده از بین 
می ماند.  باقی  مغناطیسی  حدی  تا  آهن  می رود، 
نمی شود  خارج  شوک  از  ناگهانی  به طور  سیستم 
باقی  آن  در  دائمی  حتی  و  ماندگار  تغییر  یک  و 

می ماند.
چهار دلیل وجود دارد که باعث می شود هر چیزی 

هیچ وقت به شرایط نرمال برنگردد:
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