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اینچندنفر
شیوع اختالالت روانی در جامعه
برنا :ابراهیم صادقیفر؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی
گفته است :حدود  15درصد مردان و  30درصد زنان درکشور ازیکی از اختالالت روانی
رنج می برند و متاسفانه درخوشبینانهترین حالت 33درصد و دربدبینانهترین حالت 60
درصد کارگران به یکی ازاختالالت روانی مبتال هستند و  25درصد ازاین تعداد عصبی
هستند؛ یعنی ممکن است وقتی کارفرما میگوید چکش را بده ،آن را برسرکارفرما خرد کنند.

دفاع وزیربهداشت ازواکسن روسی و حمله به منتقدان
اقتصاد آنالین :وزیربهداشت میگوید که خباثتها درباره واکسن روسی خیانت ملی است .سعید نمکی در
سخنرانی کهطیسفربه کرمانداشته،با اشارهبهتامین واکسن ازمطمئنترینمنابع ،گفته است:میگویندقراراست
«واکسن نامرغوب وارد کنند و من آن را نم یزنم» .این حرفها چیست که میگویید و دل مردم را خالی میکنید .این
چهخباثتی است.مگربیغیرتشدهایم کهبرویمواکسننامرغوبوارد کنیم.بهخدا اینحرفهاخیانتملی است.
وزیربهداشتتاکید کرده:به کوریچشمخیلیها اولواکسنرابهخانوادهخودمانتزریقمیکنیمتاهمهبدانندماسالمتمردمرادراولویتمیدانیم.

طب غربی میناوند راکشت!
ایرنا :کانالتلگرامیموسومبهدفترآیتاهللتبریزیانمدعیشده است:هرکرونایی کهفوت کرد،دربیمارستان
فوت کرده است.این کانالعلتفوتمهردادمیناوند؛بازیکنسابقتیمملیوپرسپولیسراپناهبردنبهطبغربی
اعالم کردهومدعیشده استطبنوینباجهلش این افرادرا کشته است.به گفته این کانال ،اگرمیناوندودیگران
به طب اسالمی پناه برده و ازداروی امام کاظم و حجامت استفاده میکردند ،به راحتی درمان میشدند.نکته جالب
دیگردراین مطلب ،این ادعاست که هرکه به طب شیمیایی اعتماد کند ،دنیا و آخرت خود را به خطرانداخته است.

یادداشت

روایتی از ابتال به کرونا
 ادامه از صفحه  ... :5غذایم شده بود سوپ و
مایعاتوزندگیمباخوابیدنوفکرکردنمیگذشت.تا اینکه
دکتردارویم راعوض کرد و کم کم گلودردم کمترشد .امروز
که این متن را می نویسم دقیقا  ۱۰روز است به این بیماری
مبتال شدم و هنوزگلودرد را دارم و درخانه قرنطینه هستم.
این ده روزبرای من ده سال گذشته است .آنقدرکه زجر
کشیدم ،آنقدرکههرباربابدشدنحالممرگراجلویچشمم
دیدم و امروزبسیارپشیمانم ازسهلانگاری که کردم .شاید
هیچوقت هیچکس نخواهد فهمید این چه بیماری مهلکی
است تا بدان گرفتارشود.
من تا قبل از این فکر میکردم کرونا مثل
سرماخوردگیست و با استراحت و خوردن دارو برطرف
میشود و هرگز فکر نمیکردم چنین بیماری جانفرسایی
باشد.بیماری کهتامرگفاصلهچندانیندارد.بهقولمحمود
بارش مرگ هستیم.
بالی ِ
دولتآبادی؛ این روزها درمیان ِ
حال که جسمم رو به بهبودی است ذکر چند نکته
ضروری است :اول اینکه تستهای کرونا خطا دارند و اگر
کسی تست کرونا داد و جوابش منفی بود فکرنکند سالم

توگو با تعدادی از مغازهداران داخل بازار پیرامون سرقت شب گذشته از طالفروشی
گف 

استومشکلیندارد.درصورتداشتنعالیمپرخطرحتما
خودش را چند روزقرنطینه کند.
دوم اینکه کرونا به هیچ کس رحم نمیکند .افرادی
که مثل من وسواس دارند و مدام ماسک م یزنند و
دستهای شان را میشویند و مدام مکمل و ویتامین
میخورند ،فکر نکنند در امان هستند .کوچکترین
سهلانگاری آنها را دردام میاندازد.
سوم اینکه حاال که آمارکرونا پایین آمده است فکر
نکنند کرونا ازبین رفته است .همین االنی که این متن
را میخوانید صدها نفر در خانهها به دلیل ابتال به کرونا
قرنطینههستندودارندبا آنمبارزهمیکنند.
و در آخر اینکه ما که نه سفر رفتیم ،نه عروسی و نه
مراسماتعزاداریشرکت کردیم.فقط اشتباهمانشرکتدر
یک مهمانی ۴نفره بود و این بال سرمان آمد .وای به حال
کسانی که بدون ماسک و رعایت پروتکلها درشهررفت و
آمد دارند و از بانک به پست و از آنجا به بازارو شب هم به
مهمانیمیروندودارندبرایآخرهفتهشانبرنامهریزیمیکنند
که به بندربروند! خدا به داد شما و همهی ما برسد!

این اولین دفعه نیست که در دههی  90سرقت مسلحانه در سیرجان انجام میشود؛ مانند سرقت مسلحانه از بانک کشاورزی ،انبار
پسته ،یک طالفروشی در خیابان امام ،صندوق قرضالحسنه نصیری و ...ولی این اولین دفعهای است که سرقت مسلحانه منجر
به قتل میشود /.عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

روزانههای کامبیز

باقر و دزد و بز

 احمدرضا تخشید :امروز هم برای تنبیه باغدارها و
میوهفروشها ازخریدمیوهخودداری کردم
ولینتیجهعکسدادوبهجای اینکهقیمت
پایین بیاید باال رفت و درواقع انگاردریک
هفتهی گذشته من خودم و خانوادهام را
تنبیه کردهام .البته از آنجا که شما رازدار
هستید باید بگویم وُسعم نمیرسد برای
خرید میوه باالی پانزده هزارتومان و اینگونه دارم خانوادهام را توجیه
میکنم کهدلیلنخریدنچیست .امروزبازهمبایدپایبرادرانعزیزمان
درمجلسرابهمیانبکشمو ازایننیروهای ُخدومدفاعجانانهایبکنم.
ماجرا به تخریب برادر ارجمندمان عنابستانی برمیگردد که درفضای
مجازیصورتمیگیرد .این انسانشریف خدمتگزاروخاکپایملت
یک عملی انجام داده است و طرف مقابل که یک سرباز است و در
اجباری به سر میبرد و به زور دارد به ملت خدمت میکند میگوید
خدمتگزارمردم ایران به ایشان سیلی زده است درحالی که خاک پای
محترم میگوید نزدهام و فقط ُهلش دادهام .من به این سربازمیگویم
واقعا خجالت دارد اگراین عزیزما ازخط ویژه استفاده نکند پس کی
بکند .وقت این بزرگان طالست .فرض کن ده دقیقه دیربه مجلس
برسد آنوقت کی میتواند مشت به دهان یاوهگویان داخلی و خارجی
بکوبد .کی میتواند درحمایت ازمردم ستمدیده کشورشعاربدهد و
به هرکس زورش رسید بد و بیراه بگوید ...من دیگر ادامه نمیدهم
ولی ای سربازواقعا کارزشتی کردی .آیا به من حق میدهی که حرفت
در مورد سیلی خوردن را باور نکنم؟ امروز با توجه به دیروز فهمیدم
امامجمعهورامینراست گفته که«بهعنوانسخنگویمردممیگویم
وزیرارتباطاتهرچهسریعتربایدمحاکمهوبازجوییشودخیانتیازاین

باالترنیست...درفضایمجازیراهرچهسریعترببندید کهدنیاو آخرت
مردم را خراب میکند» واقعا اگراین فضای مجازی نبود صدا و سیما
هم که متشکل ازبرادرانعزیزاست و کاری به قضیه نداشت و اینقدر
اذیت نمیشد که مجبورشود خودش را با شهید بهشتی مقایسه کند.
امروزبرادرمان محمدباقر گفتند :این نوید را به مردم عزیز کشورمان
میدهم اگربحث مربوط به غنیسازی 20درصد 120کیلو درسال بود
درهمینزمانکمترازیکماهمتخصصانتوانستند 17کیلوغنیسازی
کنندیعنی ازجهتزمانبندینیزجلوترهستیم.منهفتههاستدارم
میگویم ما برای اذیت کردن حسنجان و برجام میگفتیم انرژی
هستهاینابودشدوحاالشماخودتانداریدمیبینید اگردوستانماسر
کارباشندتحریممیرود ،گرانیمیرودو کشورگلستانمیشود.دراین
گیرودارامروزیکی ازمسئولین گفتهحلببرایبستهبندیروغنجامد

نداریمومنفقطسکوتمیکنم .امروزپایمحمدباقرعزیزمانبه کار
مرغداری کشیده شد .برادرمان گفته با امکاناتی که با نرخ ارزحمایتی
به مرغدارها داده شده قیمت مرغ باید حداکثرده هزارتومان باشد.
حاال یکی ازمرغداران خجالت نکشیده و نگذاشته مشت محمدباقر
بهدهانیاوهگویانبنشیندو گفتهمدرنترینمرغداریدراختیارشما.
لطفامرغ 900تومانیراتولید کنید.تازه این انسانناسپاس گفته اجاره
مرغداری را هم خودش میدهد .من با عرض معذرت ازبرادرعزیزمان
محمدباقرباید بگویم با تجسم ایشان درلباس کاردرمرغداری یک دل
سیرخندیدم ولی بعد واقعا تاسف خوردم که چرا ما با این افراد برخورد
جدی نمیکنیم که این همه پررو شدهاند .البته ازمحمدباقرعزیزهم
میخواهم جایی که دزد و بُزحاضر است با احتیاط سخن بگویند و
حرفهایگندهرابگذارندبرایجاییکه امکان امتحانشنیست.با امید
پیروزیهایبیشتر

 بتول باللی
ساعت  8و  45دقیقه شب است .با عکاس نشریه
به بازارمیرسیم .برخالف ساعتی قبل که این مکان پر از
ازدحام و همهمه بود حاال سکوت همه جا را فراگرفته
کوتوکی ازمغازههای اطراف محل سرقت
است .فقط ت 
هنوزبازهستند .فرصتی دست میدهد تا با برخی ازایشان
پیرامون اینحادثهتلخصحبت کنیم.
 زمانی این اتفاق افتاد شما داخل بازاربودید؟
بله.
چه اتفاقی افتاد؟
هیچی آمدند ،کشتندورفتند.
زمان تیراندازی ازمغازهتان بیرون آمدید؟
نه مگردیوانه بودم بیایم بیرون تیربخورم .رفتم داخل
مغازهام.
صدایچندتاشلیکشنیدید؟
 5-6تا.
 زمان تیراندازی چه شد؟
تماممشتریهابیرونریختند.
شمانرفتیدببینیدچهاتفاقیافتاد؟
نه .نمیشد بروی داخل مغازهشان.
 اطالعاتی ازپسرآقای ریاحی دارید؟
بچهسال بود و چند سالی درمغازه پدرش کارمیکرد.
گفتوگو با یکیدیگرازمغازهداران:
توضیحمیدهیدچه اتفاقی افتاد؟
رفتهبودممسجد اعظمبراینماز.وقتی این اتفاق افتاد
دیدم یک صدایی آمد بعد ازنمازبا تلفن صحبت میکردم.
پیش خود گفتم چقدر بچههای مسجد بینظماند .میز
را طوری انداختند که چه صدایی داد .کناریام گفت :نه

صدای تیر بود .از مسجد بیرون آمدم .دیدم خیلی بازار
شلوغ است .دیدم یک نفربیرون افتاده و میخواهند او
را ببرند بیمارستان .آنموقع پسرم به جای من توی مغازه
بود .ازترس کرکره مغازه را که برقی است پایین آورده بود.
این اتفاق بعد ازنمازمغرب و عشا بین ساعت  6تا  7بود.
گفتوگوباسومینمغازهدار:
موقعحادثهچه اتفاقی افتاد؟
ساعت  6و دوازده ،سیزده دقیقه بود که تیراندازی
سروصدا شد .تنها کاری که انجام دادم به
و همهمه و 
همکارم گفتمبیروننرووبهمشتریهاهم گفتمبخوابید
کف مغازه .همه کف مغازه بودند و حدود  40-50ثانیه
مرتب تیراندازی شد و بیش از 10-15تیرشلیک شد .بعد
سکوت شد ولی همهمه زیاد بود .همچراغها میگویند
سه تا موتورسواربا سه نفردیگر که ترک موتوربودند ،با
لباس نظامی درحالیکه صورتهاشان را پوشانده بودند،
کنارمسجد اعظم ایستادند .سپس سه نفرپیاده شدند و
سهموتورسواردیگرپشتموتورهایروشنمنتظرماندند.
آن سه نفر پیاده با اسلحه آمدند در مغازه آقای ریاحی و
پسرآقای ریاحی با دزدها درگیرشده و کمریکی ازآنها را
گرفته و آنها هم تیرزدند .پسرآقای ریاحی ازناحیه قلب
تیرخورده و چند تا ازمشتریهاشان هم زخمی شدند.
با کارکنانمغازهطالفروشیصحبتنکردید؟
فرصت نشد با کسی ازآنها صحبت کنیم .سیستم
امنیتی داخل مغازه را فعال کرده بودند و خیلی دود
پیچیده بود .وقتی هم دزدها فرار میکردند ،تیراندازی
میکردند .حتا به سقف بازارهم تیرزدند .میگفتند دزدها
هیکلی بودند .مردم ترسیده بودند و خیلی جیغ میزدند.
این گفتهها را موثق شنیدم که میگویم.

سودوكو 640
 جــواب جــدول را بــه دفتــر
پاســارگاد فرســتاده و بــه قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :639
علی ابراهیمی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هــر ســطر و ســتون بايــد
اعــداد  1تــا  9نوشــته شــود.
بديهي اســت كه هيــچ عددي
نبايد تكرار شود.
 .2در هــر مربع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

در بازدید نماینده محترم ولی فقیه و امامجمعه کرمان و سیرجان از گروه صنعتی و معدنی اسمیران عنوان شد:

به گزارش روابطعمومی شرکت بینالمللی اسمیران،
طی بازدید حجتاالسالم علیدادی سلیمانی نماینده
ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمان ،حجتاالسالم
حسینی امام جمعه سیرجان ،حسنپور نماینده
مردم سیرجان و بردسیر و رییس مجمع نمایندگان
استان کرمان در مجلس شورای اسالمی ،بهاالدینی
فرماندار سیرجان به همراه عتیقی مدیرعامل جدید و
اعضای هیئتمدیره شرکت معدنی و صنعتی گل-گهر
سیرجان از خط تولید  1/2میلیون تنی کنستانتره
سنگ آهن گروه صنعتی و معدنی اسمیران ،چالشها
و مشکالت این شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید حجتاالسالم علیدادی سلیمانی با اشاره
به عزم و اراده جدی مسئولین استان کرمان و شهرستان
سیرجان در حمایت از بخش خصوصی که در قالب شرکت
بینالمللی اسمیران همواره نقش بسزایی در اشتغالزایی،
قطع وابستگی برونمرزی ،ایجاد ارزش افزوده و صادرات
داشته است عنوان داشت :از آنجا که دولت به تنهایی قادر
به رفع مشکالت در تمامی بخشها و حوزهها نیست ،یقینا
باید بخش خصوصی به طور جد وارد میدان عمل شده و
با سرمایهگذاری در صنایع تولیدی موجب رفع مشکالت
شود .همانگونه که در کالمی منسوب به حضرت علی
(علیهالسالم) آمده «وابستگی هرگز ،تولید حتمی» به این
معنا که مسلمانان باید به گونهای حرکت کنند که دیگران
نیازمندشان باشند نه اینکه ایشان به دیگران وابستگی
داشتهباشند.
امام جمعه کرمان در ادامه با تمجید از مدیرعامل و
پرسنل اسمیران از این شرکت بهعنوان نمونهای عالی برای
ترغیب بخش خصوصی به حضور در این عرصه یاد کرد و
افزود :مسئوالن استان کرمان و شهرستان سیرجان به ویژه
مسئولین شرکت گلگهر باید با حمایتهای همهجانبه خود
باعث دلگرمی و استمرار حضور بخش خصوصی شوند.
وی با بیان اینکه منباب تولید داخلی در بخش صنعت
و معدن الحمدهلل شاهد رفتارهای پسندیدهای هستیم ،ابراز
امیدواری کرد این نگاه بلندمرتبه به کل استان سرایت کرده
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و در نهایت با رفع مشکل اشتغال جوانان موجب پیشرفت
استان کرمان گردد.
طی نشستی در حاشیه این بازدید مدیران اسمیران
به بیان دغدغهها و خواستههای خود ،سرمایهگذاران و
همچنین نیروی انسانی شاغل در این مجموعه که بیم
تعدیل و بیکاری قریبالوقوع ایشان میرود پرداختند که
با قول مساعد مسئولین منتج به اخذ تدابیر و تصمیمات
امیدبخشی در این زمینه گردید.
در جریان این نشست مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی
اسمیران عنوان داشت :شرکت بینالمللی اسمیران با
پیشینهی  3دهه فعالیت در عرصه صنایع فوالدی کشور
و بهعنوان یکی از نخستین مشتریان محصوالت صادراتی
شرکتهای بزرگی همچون فوالد مبارکه و فوالد خوزستان
از سال  1371و نخستین صادرکننده سنگآهن مازاد بر
مصرف داخل به کشور چین از سال  1381تاکنون ،همواره
بهعنوان یکی از بزرگترین صادرگنندگان بخش خصوصی
کشور در زمینه توسعه صادرات و ارزآوری برای کشور ایفای
نقش نموده است.
وی افزود :این شرکت با هدف اشتغالزایی و ایجاد ارزش
افزوده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی
اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ،در سال ( 1398سال
رونق تولید) ،با توسعه فعالیت خود و گرایش به سمت تولید
داخلی با تکیه بر دانش فنی مهندسین جوان کشور و بدون
اخذ تسهیالت بانکی و دولتی ،پس از اخذ مجوزهای قانونی
الزم از مراجع ذیربط اقدام به احداث مجموعهای کامل
شامل سنگشکن ،سرند ،پرعیارسازی و خط کامل تولید
کنسانتره سنگآهن به ظرفیت ساالنه  1/2میلیون تن با
ایجاد بستر اشتغال مستقیم برای  400نفر و غیرمستقیم
برای  2000نفر در منطقه سیرجان و در مجاورت معادن
بزرگ از جمله گهرزمین نموده است.
وی خاطرنشان کرد :بدون تردید ،صنعت فوالد یکی از
بخشهای مهم و موثر در اقتصاد کشور است .این اهمیت
به دلیل فراهم کردن زیرساختهای توسعهای و ضریب
باالی اشتغالزایی است .از این رو شرکت اسمیران با قابلیت

براساس ماده  66سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه :حمایت
قضایی موثر از استحکام قراردادها
به منظور توسعه سرمایهگذاری
بخش خصوصی
تولید  1/2میلیون تنی کنسانتره در سال به عنوان عضوی از
زنجیره فوالد در راستای تامین بخشی از کسری  8میلیون
تنی کنسانتره کشور با به جریان انداختن و جذب سرمایه
بخش خصوصی و به منظور اشتغالزایی بیشتر ،اقدام به
اخذ مجوز احداث فازهای بعدی زنجیره فوالد (کارخانه

 1/2میلیون تنی گندله با ضریب اشتغالزایی  500نفر و
آهن اسفنجی به ظرفیت  860هزارتن با ضریب اشتغالزایی
 2000نفر) نموده است.
وی با اشاره به نیاز ساالنه این مجموعه تولیدی به حدود
 2میلیون تن کلوخه سنگآهن به عنوان مواد اولیه جهت
بهرهبرداری از ظرفیت کامل خط تولید مزبور خاطرنشان
کرد :در اجرای بند  3سیاستهای کلی نظام در بخش
معدن مبنی بر ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید
ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع
داخلی کشور بند  39سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
مبنی بر اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخل
کشور ،با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده
مواد معدنی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری(دام ظله)،
این شرکت پس از پیگیریهای مکرر و مکاتبات با وزرای
اسبق و سابق و معاونتهای مختلف وزارت صنعت ،معدن و

تجارت ،استانداری کرمان و نماینده محترم مردم سیرجان
در مجلس شورای اسالمی توانست در تابستان سال جاری
قراردادی به این منظور با شرکت گهرزمین منعقد نماید.
این در حالی است که تامین مواد اولیه جهت انجام تعهدات
شرکت در راستای تکمیل زنجیره فوالد علیرغم ایفای کلیه
تعهدات قراردادی خویش در زمان مقرر و در کمال تعجب
و تاسف بالفاصله پس از تغییر مدیریت شرکت گهرزمین و
پس از حمل تنها  25هزار تن کلوخه سنگآهن موضوع
قرارداد و به یکباره و به صورت یکجانبه متوقف میگردد.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی اسمیران افزود :این
اتفاق ضمن ایجاد اخالل در تولید محصول و احتمال بیکار
شدن کارگران زحمتکش ،سرمایهگذاران بخش خصوصی را
نیز دلسرد کرده ،به جای تحقق «جذب سرمایه» عمال «دفع
سرمایه» حاصل میشود و در سالی که نام «جهش تولید»
به خود میبیند این قبیل امور تنها نتیجه عکس داده و به
«ترمز تولید» میانجامد ،آن هم در شرایط نابرابر جنگ
اقتصادی و تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و همچنین
شیوع ویروس منحوس کرونا که هزینههای مضاعفی را به
کارخانجات تحمیل کرده است! ضمن اینکه تحقق سند
تولید  55میلیون تنی فوالد را نیز به مخاطره میاندازد.
وی در پایان اظهار داشت :خط تولید کنسانتره سنگآهن
اسمیران (ختکا) تا کنون متحمل وقفهی  67روزه در روند
تولید خود شده و بیم آن میرود که نتواند به انجام تعهدات
خود در قبال تامین به موقع خوراک مورد نیاز زنجیره تولید
فوالد کشور در سال جهش تولید نائل گردد .از این رو به
نظر میرسد مسئولین امر براساس ماده  66سیاستهای
کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری
(دام ظله) به رییسجمهور محترم ابالغ گردیده است مبنی
بر «حمایت قضایی موثر از استحکام قراردادها به منظور
توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی» میبایست بیشتر
حمایت و نقشآفرینی کنند تا با رفع موانع ،جهش واقعی
تولید و ایجاد اشتغال برای مردم محروم استان کرمان هرچه
بهتر محقق گردد.

