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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

حاشیه  -متن

یک کار خوب از وزیر صنعت و معدن
و مدیران شرکتهای معدنی

در خبرهــای روزهــای اخیــر داشــتیم کــه دو تفاهــم نامــه از ســوی
گلگهــر و گهرزمیــن بــا وزارت صنعــت و معــدن بــه منظــور
همکاری در توســعه سرمایهگذاری میان این دو شــرکت با آن وزارتخانه به
صورت جداگانه امضا شــد .تفاهمنامه  ۵میلیارد یورویی گلگهر و تفاهمنامه
 2میلیارد یورویی گهرزمین در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و ایجاد تکمیل زنجیره صنایع معدنی فوالد و با تأکید بر ســرمایهگذاری در
زمینههای مختلف از جمله ،اکتشــاف ،اســتخراج ،تولید ،فناوری و نوسازی
و ...یحتمل که وزیر این وزارتخانه با توجه به حیطه پوشــش وزارتخانهاش در
کشور با شرکتهای دیگری از سایر نقاط ایران نیز چنین تفاهمنامههایی امضا
کرده که بر اساس آن و با همکاری مدیران این شرکتها مبالغی از حجم این
سرمایهگذاریهای بزرگ در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تقویت
بخش تحقیق و توسعه و بهرهمندی از حداکثر توان ساخت داخلی اختصاص
مییابد که جا دارد از ایشــان و مدیران این شرکتها بهخصوص شرکتهای
ســیرجانی تقدیر کرد .علیرضا رزمحسینی در زمان استانداری نیز با تشکیل
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،پای شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی استان
را به سمت حمایت از مناطق محروم در قالب معین اقتصادی مناطق یاد شده
باز کرد که با همکاری این شرکتها آن ایدهها دنبال و اجرا شد .به نظر میرسد
در تداوم آن حرکت ،تفاهمنامههای یاد شده نیز به امضا رسیده که میتواند آثار
و پیامدهای مثبتی در منطقه در بر داشته باشد.

تشخیص کرونا ظرف یک ثانیه!

زمان تشخیص آزمایش جدید کووید ۱۹-به طرز حیرتانگیزی ،فوری است
و در عــرض یک ثانیه میتواند نتیجه مثبت یا منفی را ارائه دهد که این امر
مهم اســت .تازهترین خبر علمی حاکی اســت محققان «دانشگاه فلوریدا» و
«دانشگاه ملّی چایو تانگ» تایوان موفق به تولید دستگاه میکروسیالی شدهاند
که میتواند پروتئین کرونا ویروس ســندرم حاد تنفسی  ۲یک نمونه بزاق را
ظرف یک ثانیه تشــخیص دهد .به گزارش ایســنا و به نقل از مد گجت ،این
دستگاه الکتروشیمیایی از آنتی بادی علیه پروتئین میخ مانند برای شناسایی
ویروس استفاده میکند و میتواند آزمایش سریع کووید ۱۹-را امکانپذیر کند.

مجید ایراننژاد
سـیرجان هم از جمله شهرهاییست که
بـه دلیل توزیع نامناسـب منابـع ثروت و
اشـتغال ،شـکاف طبقاتـی در آن بیشـتر
مجـال ظهـور و بـروز پیـدا کـرده .فاصله
طبقاتـی اثـرات منفـی جبرانناپذیری را
بـه پیکـرهی جامعـه وارد میکنـد؛ مثل
افزایـش فسـاد و رشـوه ،دزدی ،فحشـا،
قاچـاق ،آدمربایـی ،فـروش اعضـای
بـدن ،بهوجـودآوردن صدمـات روحـی،
خشـم نهفتـه و دعـوا و درگیری.تـورم و
شـکاف طبقاتـی بـه نوبهی خود شـرایط
پـا درهوایـی را بـرای اقتصـاد ایجـاد
میکنـد تـا انگیـزهی سـرمایهگذاران
بـرای راهانـدازی واحدهـای اقتصـادی از
بیـن بـرود .پس یعنـی بـیکاری افزایش
پیـدا میکند .بـیکاری هم موجـب بروز
بیشـتر پدیده تنگدستی و فقر در جامعه
میشـود.
فقـر را بایـد سـرآغاز بـروز مشـکالت

سالروز
درگذشت
حضرت امام خمینی
رضوان ا ...تعالی علیه
را تسلیت
می گوییم

درخشش زن ایرانی در میدان جهانی

زری فتحــی داور زن ایرانی ،بــا انجام قضاوتی موفق
در بازی رفت مرحله پلی آف جام جهانی  ۲۰۲۱بین
تیمهای فوتســال ویتنام و لبنان توجهات را به خود
جلــب کرد .او در اولین تجربه قضاوت خود در مرحله
پلیآف جام جهانی  ۲۰۲۱در قاره آســیا ،توانست با
نشــان دادن عملکردی درخشــان از خود نگاهها را
معطوف به خود کند و بــا قضاوتی بینقص در دوئل
ویتنام و لبنان ،تجربه باالی خود را نشان داد و مطمئنا
این درخشش میتواند در ادامه برای او ثمرات بیشتری
هم داشته باشــد؛ همواره داوران زن در مسابقاتی در

این سطح نگاهها را به عملکرد خود خیره میکنند و
اینکه فتحی با پوششی اسالمی برای قضاوت انتخاب
شده بود ،این توجهات را نسبت به او بیشتر کرد .این
داور اهل شــیراز که در لیگ داخلی هم قضاوتهای
موفقی را داشــته ،در باالترین تجربه بینالمللیاش با
خونســردی و حفظ آرامش توانست کارنامهای موفق
را در این مســابقه بین المللی از خود به جای بگذارد؛
او که در حال حاضر یکی از اســتعدادهای برتر داوری
قاره آســیا به شمار میرود ،یکی از بهترین داوران زن
قاره هم بوده و با توجه به عملکرد خوب در بازیهای

ریشههای بحران در ایران

از جنگ آب تا
بحران محیطزیست

گروه جامعه :چالشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گذشته
که در طول ســالهای گذشته به شکل بحران نمود عینی پیدا کرده قرار
اســت با تغییر قدرت در قوه مجریه پیــش روی رئیس جمهور و کابینه
بعدی قرار بگیرد .فرارو با درج این یادداشت نوشت :در حال حاضر بحران
زیســت محیطی ،بحران اقتصادی ،بحران آب و مسائل اجتماعی ازجمله
مواردی اســت که به دالیلی در دو سه دهه گذشته وضعیت پیچیده تری
به خود گرفته است .همین روزهای گذشته بود که عیسی کالنتری ،رئیس
سازمان محیط زیست بار دیگر بربحران آب در کشور تاکید کرد .او میگوید
که جنگ آب که از اســتانها آغاز شده به روستاها خواهد رسید چرا که
طبیعت ایران قربانی سیاستهای کالن شده است و متخصصان کشور نیز
یاید بابت سکوت خود برابر تاریخ پاسخگو باشند.او می گوید که تقریبا تا
اوایل دهه  ۶۰نابسامانی های طبیعی کمتری داشتیم .با توجه به افزایش
جمعیت و سیاســت های کالن کشور و با در نظر گرفتن اینکه ناپایداری
در توســعه در کشور یک رســم بود و االن هم هست ،تجاوز به طبیعت و
آب و خاک و محروم کردن طبیعت از منابع خودش ســبب شد که کشور
به این روز بیافتد؛ گرد و غبار ،خشکســالی و فرســایش آن را می بینیم.
عالوه بر چالشهای زیست محیطی ،وضعیت اقتصادی نیز چندان تعریفی
ندارد .نرخ تورم ماهیانه در اردیبهشت ماه به  ۴۱درصد رسیده که باالترین
ســطح را در  ۱۸ماه اخیر ثبت کرده اســت .فقر ،بیکاری و صندوقهای
بازنشستگی در شرایط بحرانی قرار دارند .در این میان رییس کمیسیون
مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز با اشاره به اینکه در
چند قدمی ابربحران تاریخ ایران و سقوط آزاد در سیاه چاله جمعیتی هستیم،
گفته که «بیرون آمدن از این سیاه چاله با سطح شیب دار  ۱۵۰ساله زمان
میبرد ،اما  ۸سال فرصت داریم از مدار نزدیک این سیاه چاله عبور کنیم».
مشــکالت و آســیبهای اجتماعی نیز بیش از هر زمان دیگری شکل و
شمایل بحرانی خود را به نمایش گذاشته اند.
در آن سو اقتصاد و جامعه ایران درگیر پدیدهای به نام شکست در هماهنگ
سازی هاست!به گفته ی یک اقتصاددان مشکلی در ساختار نظام سیاسی
ایران وجود دارد که مادامی که حل نشود ،نمیشود انتظار خاصی از کسی
داشــت که در راس قــوه مجریه به عنوان رئیس جمهور مینشــیند .آن
مشکل هم در اصل« ،تو در توی نهادی» است بدین معنا که تعداد مراکز
قدرت و تصمیم گیری در ایران زیاد است و این مسئله اجازه نمیدهد که
دســتگاههای تصمیمگیر هماهنگیهای الزم را با هم داشــته باشند و از
طریق این هماهنگی در جهت حل چالش و مشکالت یاد شده عمل کنند.

مشکالت  اقتصادی  چگونه  درمان  میشود؟
اجتماعـی نامید.میبینیـم کـه فالکـت
اقتصـادی یـک چرخـ ه اسـت کـه اگـر
چـوب الی آن نگذاریم هیچگاه از حرکت
نمیایسـتد.در ایـن شـرایط اقتصـادی،
اخلاق رنگ میبازد .آمـار ازدواج کاهش
پیـدا میکنـد .طلاق بیشـتر میشـود.
زندانهـا پـر میشـوند از افـراد کـه
بدهکارند(بانکـی ،مهریـه ،دیـه ،چک و)..
و هزینـه زیـادی بـه بودجه کشـور از این
طریـق وارد میشـود .هزینـهای کـه باید
صـرف آمـوزش جامعـه میشـد.چوبی
کـه دولـت و ملـت میتواننـد الی چـرخ
فالکـت اقتصادی بگذارنـد همانا آمادگی
ذهنـی ،فرهنگـی و قانونی بـرای کاهش
دخالتهای دسـتوری در اقتصاد و آزادی
بـازار اسـت .در بـازار آزاد قیمتهـا خود

بـه خـود کنتـرل میشـوند زیـرا رقابـت
وجـود دارد و تولیـد و توزیع هیچ کاالیی
در انحصار هیچ دسـته و گروهی نیسـت.
در بـازار آزاد تولیدکننـدگان هـر کاال بـر
سـر کیفیـت نهایـی محصول هـم با هم
در رقابت هسـتند و این موجب پیشرفت
علـم و تکنولـوژی در کنار اقتصاد اسـت.
در بـازار آزاد ،کسـب و کارهای خصوصی
زیـادی ایجـاد میشـود کـه هرکـدام
از آنهـا هـم میلیونهـا شـغل ایجـاد
میکننـد .یـک مثـال کوچک بزنیـم .به
تفاوت خودروسـازی با سیستم بانکداری
در ایـران نـگاه کنید .خودروسـازی ما در
طـول ایـن چند دهـه بـا ایجـاد انحصار،
ادامـه کار داده اسـت .در حالـی کـه
خصوصیسـازی بـه معنـای واقعـی

آن در بانکـداری مـا رایـج شـده اسـت.
یـک طرف شـما بـا خودروسـازی روبهرو
هسـتید کـه محصـوالت بیکیفیـت
و گـران را بـه شـما عرضـه میکنـد
و مصـرف کننـده بـه خاطـر نبـود
هیـچ کاالی جایگزیـن ناچـار اسـت
بـه خریـدن و دم برنیـاوردن .اعتـراض
هـم کنیـد راه بـه جایـی نمیبریـد.
طـرف دیگر اما در بانکداری رقابتی شـما
ناچار نیسـتید پولهای خـود را در بانکی
سـپرده بگذاریـد که سـود کمی به شـما
میدهـد .قـدرت مانـور و انتخـاب دارید
که بسـنجید پـول خود را در کـدام بانک
بگذارید که سود بیشـتری از آن عایدتان
بشـود و در ضمـن پولتـان محفـوظ
بمانـد .شـما ناچـار نیسـتید مشـتری

با حمایت روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر؛ به کار خود پایان داد:

دوره  آموزش  
تخصصی  نقاشی  با  آبرنگ  

کارگاه آمـوزش پایـه و تخصصـی نقاشـی بـا
آبرنـگ کـه توسـط روابـط عمومـی و امـور
بیـن الملـل شـرکت گلگهـر بـا همـکاری
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سـیرجان
از سهشـنبه هفتـه گذشـته آغـاز شـده بـود،
پنجشـنبه بـه کار خـود پایـان داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بینالملل
شـرکت گلگهـر ایـن دوره آموزشـی بـا
تدریـس اسـتاد اکبر اکبـری از اسـاتید مطرح
و بینالمللـی در ایـن حوزه در سـه روز متوالی
توسـط روابـط عمومـی و امـور بینالملـل
شـرکت گلگهـر و بـا همـکاری اداره فرهنگ
و ارشـاد اسلامی برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت در فراخوانـی کـه اردیبهشـت
مـاه به همین منظور منتشـر شـد هنرجویان
آثار خود را ارسـال و سـه داور آثـار دریافتی را
داوری کـرده و حـدود  ۴۵اثـر انتخاب شـدند
کـه صاحبـان ایـن آثـار در کارگاه مذکـور
شـرکت کردنـد .مهمتریـن مباحثـی کـه در
ایـن دوره تدریـس شـد ،پیرامـون نقاشـی بـا
آبرنـگ بـود .در روز اول هنرجویان تکنیکها،

انتخابی ،احتماال از ســوی فیفا از وی دعوت خواهد
شد تا در جام جهانی  ۲۰۲۱فوتسال نیز قضاوت کند.

نگاه آخر

بافتهـا و نقاشـی بـا آبرنـگ را فـرا خواهنـد
گرفتنـد .روز دوم اختصاص به فضای شـهری
و نقاشـی در این حیطه داشـت و در روز سـوم
آمـوزش پرتـره انجام گرفـت و در پایـان دوره
بـه هنرجویـان حاضـر در کارگاه آموزشـی،
گواهـی بینالمللـی دوره آبرنـگ اعطـا شـد.
گفتنی اسـت اسـتاد اکبـر اکبـری یکی از
اسـاتید بینالمللـی آبرنـگ و صاحبنظـر
عرصه نقاشـی اسـت کـه عناویـن مختلفی

را در جشـنواره های کشـوری و بینالمللی
کسـب کـرده و هنرجویـان توانسـتند در
ایـن سـه روز آموزشـی ،تکنیکهـای مهم
نقاشـی بـا آبرنـگ را از ایـن اسـتاد مطرح
بیاموزند.
قابل ذکر اسـت حضـور در این دوره آموزشـی
بـا رعایـت کلیـه پروتکلهـای بهداشـتی و
بـرای کلیـه هنرجویانـی که ثبتنـام کردهاند،
رایـگان بود.

بانکـی باشـید کـه کلـی شـاکی دارد و
بیاعتبـار شـده اسـت .مجبـور نیسـتید
پولتـان را در حسـاب بانکـی بریزیـد
کـه هیـچ تسـهیالتی بـه شـما نمیدهد
یـا در صـورت دادن تسـهیالتی مثل وام،
سـود کالنی روی بدهی شـما میکشـد.
میتوانیـد برای گرفتن تسـهیالت سـراغ
بانکـی برویـد کـه بـرای بازپسگیـری
پولـش از شـما به صورت اقسـاطی ،مبلغ
زیـادی اضافـه نمیکند.این مثـال را زدم
تـا برایتـان قابـل لمـس باشـد تفـاوت
دو تـز اقتصـادی و تاثیـر مستقیمشـان
بـر زندگـی تکتـک مـا .یـک جـا دولت
و صاحبـان قـدرت را در اقتصـاد دخالت
میدهـد و جایـی دیگر نقش دولـت را تا
حـد یـک میانجـی کاهـش میدهد.

توسط روابط عمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر در سیرجان برگزار شد:

اولین  تور  
عکاسی  معدن

بـه مناسـبت هفتـه معـدن و به همـت روابط
عمومـی و امـور بینالملـل شـرکت گلگهـر،
اولیـن تـور عکاسـی معـدن بـا حضـور بالغ بر
 ۴۵نفـر از عکاسـان سـیرجانی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور
بینالملـل گلگهـر ،ایـن تـور یکـروزه

عکاسـی بـرای عکاسـان حرفـهای و
هنرجویـان رشـته عکاسـی (مطبوعاتـی،
صنعتـی و تبلیغاتـی) ،چهارشـنبه برگـزار
و حاضـران در ایـن برنامـه از مناطـق
مختلـف منطقه معدنـی و صنعتی گلگهر
از جملـه کارخانههـای گندلهسـازی،

کارخانـه تغلیـظ و غبـار ،معـدن شـماره
یـک و سنگشـکن ،کارخانـه پلـیکام،
کارخانـه هماتیـت کارخانـه ذوب شـرکت
جهـان فـوالد ،کارخانـه شـرکت توسـعه
آهـن و فـوالد ،معدن شـماره  ۳گهرزمین،
خطـوط تولید کنسـانتره بازدید و عکاسـی
کردنـد.
ایـن عکاسـان؛ عکسهای منتخـب خود را
در محورهای انسـان و معدن ،ماشینآالت
و کارخانـه ،سـختی کار در معـادن ،معدن
و محیطزیسـت و اشـتغال و معـدن را
بـه دبیرخانـه جشـنوارهای کـه در همیـن
رابطـه با فراخـوان قبلـی برگزار میشـود،
ارسـال خواهنـد کـرد و از بیـن عکسهای
ارسـالی ایـن تـور؛  ۲۵عکـس برتر توسـط
هیئـت داوران انتخـاب و بـه آثـار برگزیده
لـوح سـپاس و جوایـزه اهـدا خواهد شـد.
گفتنـی اسـت آثـار برتـر در تاریـخ ۱۰
تیـر مـاه مصـادف بـا روز صنعـت و معدن
در قالـب یـک نمایشـگاه در معـرض دیـد
عالقمنـدان قـرار خواهـد گرفـت.

