
اولین روز از ماه »می« هرسال در تقویم 

شمسی  هجری  تقویم  در  که  میالدی 

معموالً با روزهای 11 یا 12 اردیبهشت ماه 

مصادف می شود، روز جهانی کار و کارگر 

نام دارد.

جامعه ای  هر  حرکت  بازوان  کارگران 

به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند 

در  حاصل  پیرشفت های  همه  بی شک 

و  رشد  از  نشأت گرفته  زندگی  مسیر 

اندیشه ورزی  گسرتش  و  فکر  پویایی 

فرصت  از  که  جامعه ای  هر  در  و  است 

بهرت  کارگران  هرنمند  بازوی  و  اندیشه 

استفاده شود توسعه و پیرشفت، رونقی 

دوچندان خواهد یافت.

نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی 

کارگر.....

روابط عمومی منفعل 
شرکت جهان فوالد

آسیب 13000 هکتار مزارع و باغات

 شهرستان بردسیر از سرمازدگی فروردین ماه

تعیین نرخ سنگ آهن 
با توافق »کگهر« و »کگل«

لغو تحریم ها نباید دستاویز 
بازی های سیاسی شود
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 با حضور منایندگان تشکل ها، جوانان و نخبگان شهرستان سیرجان برگزار شد؛

نشست هم اندیشی دعوت از آیت ا... رئیسی در سیرجان

امام حسن مجتبی )ع(:
هرکس خدا را بشناسد،او را دوست دارد و کسی که دنیا را بشناسد آن را رها خواهد کرد. حدیث هفتــه
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پای درد و دل یکی از کارگران سیرجانی؛پای درد و دل یکی از کارگران سیرجانی؛

فقط باید کار کنیم که زنده بمانیمفقط باید کار کنیم که زنده بمانیم
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سه شنبه
7 اردیبهشت ماه 1400

خبـر
اداره کل منابع طبیعی شامل استان  امور مرتع  اداره  رییس 

کرمان گفت: برداشت هرگونه گیاه صنعتی و دارویی، طی امسال 

از مراتع استان کرمان غیرمجاز است.

محمدهادی عسکر نژاد گفت: برای حفظ رویشگاه های گیاهان 

مولد دارویی و صنعتی، محصوالت فرعی جنگل و مرتع و تداوم 

تولید در سال های آینده، برداشت گیاهان دارویی طی امسال در 

استان کرمان انجام منی شود.

او افزود: همچنین برای حفظ حامیت از گونه های در معرض 

انقراض و فرصت تجدید حیات و زادآوری به گیاهان دارویی، 

صنعتی و خوراکی، برداشت این گونه دارو های گیاهی در سال 

۱۴۰۰ در استان کرمان ممنوع اعالم شد.

عسکر نژاد ترصیح کرد: برداشت هر نوع محصول و گیاهان 

دارویی، برداشت قاچاق محسوب شده و با متخلفان برداشت 

گیاهان دارویی مطابق ضوابط و قوانین برخورد می شود.

او روستانشینان را ذی نفعان اصلی مراتع عنوان کرد و از عموم هم 

استانی ها درخواست کرد: هرگونه تخریب و ترصف اراضی ملی، 

چرای غیرمجاز دام، قطع درختان و برداشت غیرمجاز گیاهان 

دارویی را ۲۴ ساعته از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطالع رسانی کنند 

تا در رسیع ترین زمان ممکن و با قاطعیت با متخلفان برخورد 

قانونی صورت پذیرد.

برداشت گیاهان دارویی از مراتع استان کرمان ممنوع شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به رابطه مستقیم 

شیوع کرونا با افزایش شکار گفت: ۳۰۰ تفنگ مجاز طی سال گذشته 

در این استان کشف شده درحالی که این تعداد در سال قبل از آن ۱۸۶ 

مورد بوده است.

مرجان شاکری افزود: سال ۹۸ درمجموع ۳۸ تفنگ مجاز کشف شد و 

در سال ۹۹ با احتساب تفنگ های غیرمجاز ۶۲ مورد کشف داشته ایم.

توسط  مختلف  مناطق  در  که  جنگی  تفنگ های  داشت:  اظهار  وی 

محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست کشف می شود در تأمین امنیت 

سالح های  از  می توانند  افراد  این  زیرا  دارد  بسزایی  نقش  استان  این 

غیرمجاز استفاده های دیگری نیز داشته باشند.

تعطیلی های  داد:  ادامه  کرمان  استان  محیط زیست  حفاظت  مدیرکل 

افزایش  همچنین  و  بهداشتی  پروتکل های  اجرای  به منظور  ایجادشده 

قیمت گوشت، آمار تخلفات شکار غیرمجاز را در سال ۹۹ افزایش داده 

محیط زیست  از  حفاظت  به منظور  را  محیط بانان  وظایف  امر  این  که 

سنگین تر می کند که البته اقدامات زیادی نیز در این بخش انجام شده 

است.

وی ترصیح کرد: مردم در کنار حفاظت از محیط زیست به اصل ۵۰ قانون 

اساسی نیز پایبند باشند زیرا قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را 

وظیفه عمومی عنوان کرده است.

شاکری گفت: امید داریم شکارچیان غیرمجاز اسلحه های خود را کنار 

بگذارند و در کنار محیط بانان از عرصه های محیط زیست مراقبت کنند و 

در زمان بهره برداری به صورت قانونی و در چارچوب ضوابط شکار انجام 

خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان؛

افزایش قیمت گوشت، آمار تخلفات شکار غیرمجاز را در سال ۹۹ افزایش داده است

جلسه هم اندیشی حامیان گفتامن انقالب مناینده تشکل ها 

حامیان  و   96 سال  ستادی  نیروهای  و  سیاسی  احزاب  و 

آیت ا... رئیسی با حضور اقشار مختلف مردم، جوانان و نخبگان 

شهرستان سیرجان و حجت االسالم دکرت جاللی مناینده مردم 

رفسنجان و انار برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکرت جاللی با خاطرنشان کردن عدم 

مبحث  العالی(در  )مدظله  معظم رهربی  مقام  از  کرد  هزینه 

انتخابات اذعان کرد: این انتخابات به دلیل اینکه اولین انتخابات 

در تراز بیانیه گام دوم و اولین انتخابات بعد از ترور رسدار شهید 

سلیامنی است و همچنین همه عنارص اپوزیسیون و ضدانقالب 

به این نتیجه رسیده اند با انتخاب غلط مردم راه برای عدم ثبات 

است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  می شود،  فراهم  ناامنی  و 

متأسفانه دولت روحانی با عملکرد خود نشان داد متام تالش 

خود را برای عدم مشارکت و نارضایتی مردم به کار بسته است.

حجت االسالم جاللی بیان داشتند: باوجوداینکه دولت از رسمایه 

بسیاری برخوردار است به طوری که ذخیره ارزی ما از 18 هزار 

میلیارد دالر گذشته و روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه 

نفت و میعانات نفتی و گازی می فروشیم. این گرانی کاالها 

بی معنی است و تنها در راستای ناراضی سازی مردم واقعیت 

پیدا می کند. دولت متام مترکز خود را برای برجام خرج کرده 

و متام خواسته های طرف مذاکره کننده آمریکایی و اروپایی را 

بدون کم و کاستی انجام داده است اما درنهایت نه تنها هیچ 

تحریمی برداشته نشده بلکه نزدیک 1600 تحریم جدید نیز به 

لیست تحریم ها اضافه گردیده و متأسفانه با این اوصاف هنوز 

چشم امید به آمریکا و طرف های اروپایی دارد و مجدداً با وجود 

تأکید رهربی مبنی بر عدم مذاکره ارصار بر مذاکره دارد.

مناینده شهرهای رفسنجان و انار در ادامه گفت: این دولت 

رشایط را برای ورود جاسوسان باز کرد و دشمن با برجام نفت و 

اقتصاد ما را مدیریت کرد حتی می خواهد با برجام انتخابات ما 

را هم مدیریت کند. در طول این چهل وسه سال که از جمهوری 

ابتدایی اول انقالب برای  اسالمی می گذرد. منهای ده سال 

اولین بار است که متام جریانات خودی اعم از شورای ائتالف، 

شورای وحدت، جامعه مدرسین، بیش از ۲۲۰ نفر از منایندگان 

ملت و مهم تر از همه مردم که با طومارهای خود این خواسته 

را اعالم می کنند، روی یک شخص اتفاق نظر دارند و او کسی 

جزء سید ابراهیم رئیسی نیست؛ زیرا عملکرد ایشان در آستان 

قدس رضوی و قوه قضاییه نشان از کارآمدی ایشان نسبت به 

حل مشکالت و مسائل جامعه را دارد.

 با حضور منایندگان تشکل ها، جوانان و نخبگان شهرستان سیرجان برگزار شد؛

نشست هم اندیشی  دعوت از آیت ا... رئیسی در سیرجان

از هفته سالمت  روز  دومین  در  و صنعتی گل گهر  معدنی  کاروان سالمت رشکت 

و  برخوردار  کم  مناطق  در  ملی  وفاق  و  همدلی  اجتامعی،  مشارکت  شعار  با  و 

صعب العبور منطقه چهار گنبد سیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت پرداختند.

پزشک  اطفال،  و  داخلی  متخصص  پزشکان  از  نفر   ۱۰ شامل  سالمت  تیم  این 

رشکت  پزشکی  فوریت های  روانشناسی،  شنوایی سنجی،  کارشناسان  عمومی، 

گل گهر بودند که خدماتی ازجمله ویزیت، مراقبت های اولیه درمانی و توزیع اقالم 

بهداشتی ارائه کردند.

گفتنی است داروهای تجویزشده توسط تیم درمانی کاروان سالمت، توسط واحد 

بهداشت و درمان رشکت گل گهر از طریق داروخانه ها تهیه و تحویل بیامران مذکور 

می شود.

معاون هرنی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان از انتخاب 

و هرن خرب  به عنوان شهرهای خالق فرهنگ  استان  این  ۵ شهر 

داد.

حضور  با  مراسمی  در  اردیبهشت   ۵ کرد:  اظهار  محمدی  وحید 

شهرهای  شبکه  دوره  نخستین  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

مختلف  شهرهای  میان  در  که  شد  معرفی  هرن  و  فرهنگ  خالق 

کشور ۵ شهر از استان کرمان هم انتخاب و معرفی شدند.

وی ادامه داد: این شهرها شامل ۳ شهر شاملی کرمان، سیرجان 

منوجان  و  جیرفت  شامل  استان  این  جنوبی  شهر  دو  و  بم  و 

هستند.

جشنواره،  داوران  هیات  آرای  اساس  بر  داد:  توضیح  محمدی 

زمینه  زمینه هرنهای تجسمی، سیرجان در  شهرهای کرمان در 

صنایع دستی، بم در زمینه صنعت چاپ و بسته بندی، جیرفت در 

زمینه مد و لباس و منوجان هم در زمینه هرن موسیقی به عنوان 

و  فرهنگ  خالق  شهرهای  شبکه  به  پیوسنت  شایسته  شهرهای 

هرنمعرفی شدند.

معاون هرنی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان بیان کرد: 

از  از سال ۲۰۰۴ میالدی  شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هرن 

مختلفی  شهرهای  رابطه  این  در  تاکنون  و  شد  مطرح  یونسکو 

به عنوان شهرهای خالق معرفی شده اند.

دادگسرتی  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتامعی  معاون 

و  خرد  قاچاق  موارد  از  بسیاری  در  گفت:  کرمان  استان 

کالن، متولیان مبارزه خودشان منافعی دارند و به همین 

جهت در مبارزه ورود منی کنند.

سید مهدی قویدل در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق 

جرم  قاچاق  کرد:  اظهار  کرمان  استانداری  ارز  و  کاال 

تبانی  مواردی  در  و  قدرت  از  ناشی  که  است  پیچیده ای 

جامعه  در  اقتصادی  و  سیاسی  نخبگان  با  یقه سفیدها 

صورت می گیرد.

به سیاست ها، کنرتل  با قاچاق مربوط  افزود: مبارزه  وی 

مرزها و ... است و باید در استان کرمان با هامهنگی و 

رفع خألهای قانونی و اجرایی کار را دنبال کنیم.

و  خرد  قاچاق  موارد  از  بسیاری  در  کرد:  ترصیح  قویدل 

کالن، متولیان مبارزه خودشان منافعی دارند و به همین 

جهت در مبارزه ورود منی کنند.

وی با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت های مردمی استفاده 

کنیم و اطالع رسانی و آگاهی بخشی مسئله مهمی است، 

بحث  در  رهربی  معظم  مقام  دغدغه  به  توجه  با  گفت: 

تولید، باید حامیت از تولید یکی از اولویت های ما باشد.

با  مبارزه  کمیسیون  دبیر  مالئی  نادر  ایسنا،  گزارش  به 

جلسه  این  در  نیز  کرمان  استانداری  ارز  و  کاال  قاچاق 

عمل  ضعیف  خیلی  پیشگیری  در  متأسفانه  کرد:  اظهار 

می خواهیم  حاال  و  بیفتد  اتفاقاتی  کردیم  صرب  و  شده 

مبارزه کنیم.

است  داخلی  تولید  ما  کار  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کاال،  قاچاق  با  مبارزه  در  که  برویم  سمت  این  به  باید  و 

اولویت ما حامیت از تولید ملی باشد، افزود: مقام معظم 

اعالم  در شعار سال  را  اقتصادی  مسائل  هرساله  رهربی 

می کنند اما در این حوزه ها هنوز به مقصد نرسیده ایم.

مالئی ترصیح کرد: تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی 

اقتصاد  کردن  قوی  معنای  به  مقاومتی  اقتصاد  است، 

است؛ اینکه اتکاء به نفت از اقتصاد ما رخت بربندد.

الزم  و  کرد  کار  منی شود  دست خالی  با  کرد:  بیان  وی 

است دستگاه های مختلف برای مبارزه با قاچاق همکاری 

داشته باشند.

همچنین ارسالن میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 

کرمان نیز در این جلسه گفت: درصد باالیی از پرونده های 

قاچاق کاال و ارز در سال گذشته در تعزیرات مختومه شده 

که در سال قبل تعداد پرونده ها کاهش داشته و بیش از 

361 میلیارد ریال وصولی در این زمینه داشته ایم.

توسط کاروان سالمت رشکت گل گهر انجام شد؛

ارائه خدمات درمانی به خانواده های کم برخوردار روستایی و  عشایری

سیرجان به شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر پیوست

معاون دادگسرتی استان کرمان:

منافع برخی، مانع ورود به مبارزه با قاچاق کاال است
قاچاق ناشی از قدرت و تبانی یقه سفیدها با نخبگان سیاسی و اقتصادی در جامعه است
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گزارش

ادامه بخش سوم
شاخص سوم: ایمان

۵. ایجاد الفت جهان شمول:
کسی می تواند ایجاد الفت نماید که اعطی ا... برای خدا 
بدهد و منع ا... برای خدا منع کند و حب و بغضش 
اِْسَتْكَمَل  »َفَقِد  که  است  زمان  آن  باشد،  خدا  برای 
ایمانش   )۶۷۰ ص   ،۴ ج  ترمذی،  )سنن  اَْلِیَمان«، 
تكمیل شده است و مصداق »أبوه النور وأمه الرحمة«، 
)امام رضا )ع(، بحار، ج ۶۴، ص ۷۵( قرارگرفته است 
را  و رحمت، عقل عملی وی  نظری وی  نور، عقل  و 
پوشانیده  تقوا  لباس  با  را  ایمانش  و  است  فراگرفته 

»االیمان  است.  بخشیده  زینت  حیاء،  با  را  آن  و 
)پیامبر )ص(،  الحیاء«،  وزینته  التقوی  ولباسه  عریان 
الفردوس، ج، ۱ ص ۱۱۲( این چنین فردی به قوه ی 
الهی توانایی ایجاد الفت را خواهد داشت و معظم له 
ایمان دینی آن معجزه گری  فرموده اند:  باب  این  در 
و  کند  بسیج  را  مردم  همه  اوالً  قادراست:  که  است 
بیاورد، ثانیاً: آن ها را درصحنه نگه دارد، ثالثاً: سختی ها 

را برای آن ها هموار و آسان کند. )۱۳۹۰/۰۹/۲۱(
أَهَل  أََنّ  »َولَو  می فرمایند:  خداوند  برکات:  نزول   .۶
ماِء  الَسّ ِمَن  بََرکاٍت  َعلَیِهم  لََفَتحنا  َواتََّقوا  آَمنوا  الُقری 
باشد،  که  تقوا  و  ایمان   )۹۶ آیه  )اعراف،  َواألَرِض«، 
برکات  شد،  خواهد  جاری  زمین  و  آسمان  برکات 
آسمان همان فتوح معنوی است، برکات زمین یعنی 
همه آنچه به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا می کند؛ 
یعنی آزادی، یعنی رفاه، امنیت، سعه ی رزق، سالمت 

این  می خواهیم  ما  اگر   )۱۳۸۷/۰۲/۱۴(. و...  بدن 
رتبه  کند  فرهنگی  و  مادی  پیشرفت صنعتی،  کشور 
اول منطقه را حائز شود این در سایه ی انگیزش دینی 

و ایمان امكان پذیر است. )۱۳۸۴/۰۲/۱۲(
نمی بودند  مؤمنان  اگر  عذاب:  از  جلوگیری   .۷
فیكم  من  »لوال  می گردید.  نازل  الهی  عذاب  هرآینه 
من المومنین ...النزلت بكم عذابی ثم الابالی«، )پیامبر 
هم  )ع(  باقر  امام   )۲۶۷ ص  صدوق،  امالی  )ص(، 
می فرمایند: »إَِنّ اَ... لََیْدَفُع بِالُْمْؤِمِن اَلَْواِحِد َعِن اَلَْقْریَِة 
به واسطه ی  خداوند   )۲۴۷ ۲، ص  ج  )کافی،  اَلَْفَناَء«، 
یک مؤمن بال را از یک آبادی و سرزمین دفع می کند.
۸. حفظ ایمان مردم: مردمان در هر عصر به حاکمان 
خود نگاه می کنند و از آنان پیروی می کنند. »الناس 
علی دین ملوکهم«، )بحار، ج ۷، ص ۱۰۲( حال اگر 
حاکم فاقد ایمان الزم باشد، مردم نیز رفته رفته صفات 

در  می گردند.  آنان  شبیه  و  اخذ  را  آن ها  ایمانی  غیر 
حقیقت اسالم بعد از آنی که مردم ایمان آوردند، نظام 
اسالمی را مكلف کرده است که از ایمان مردم حفاظت 

و حراست بكند. )۱۳۶۵/۱۲/۱۵(
فردی  اسالمی  دولت  در  صحیح:  فهم  و  درک   .۹
الیق ریاست عامه مردم است که درک صحیح و فهم 
روشنی داشته باشد که این مهم نیازمند آن است که 
یَْهِد  بِا...  یُْؤِمْن  »َمْن  و  باشد  هدایت شده  قلبش  اول 
َقلَْبُه«، )تغابن، آیه ۱۱( و دوم عقل وی احیا گردیده 
و  )نهج البالغه، خطبه ۲۲۰(  َعْقلَُه«،  أَْحَیا  »َقْد  باشد. 
ثالثا به مرحله حب رسیده باشد؛ یعنی گوش، چشم، 
زبان و دست و دعای و درخواست وی همه و همه در 
راستای توحید قرار گیرند. »َفإَِذا أَْحَبْبُتُه ُکْنُت َسْمَعُه 
الَِّذي  لَِسانَُه  َو  بِِه  یُْبِصُر  الَِّذي  بََصَرُه  َو  بِِه  یَْسَمُع  الَِّذي 
َو  أََجْبُتُه  َدَعانِي  إِْن  بَِها  یَْبِطُش  الَِّتي  یََدُه  َو  بِِه  یَْنِطُق 

أَْعَطْیُتُه«، )کافی، ج ۲، ص ۳۵۲( که اگر  إِْن َسَألَِني 
نباشد قطعا زبان و چشم شیطان گردیده است.  این 
بالسنتهم«، )نهج البالغه، خطبه  »فنظرباعینهم ونطق 
۷( و به این دلیل است که امام سجاد )ع( می فرمایند: 
الّناِطُق  کاَن  َفاِن  َعَبَدُه،  َفَقد  ناِطٍق  إلی  اَصغی  »َمن 
الّناِطُق  َعَبَدا...، َو إن کاَن  َفَقد  عّزوجّل  یَُؤّدی َعِن اهللِ 
یطاَن«، )عیون اخبار  یطاِن َفَقد َعَبَد الشَّ یَُؤّدی َعِن الشَّ
الرضا )ع(، ج ۱ ص ۳۰۴( دراین مقال به همین تعداد 

دلیل بسنده می کنیم.
و ازجمله عالئم ایمان می توان به: گناه نكردن، از خدا 
ترسیدن، با بندگان خدا خوب بودن، با دشمنان خدا 
سرسخت بودن، از اختالفات کوچک برادران به راحتی 
صرف نظر کردن، با دشمنان ذره ذره را به حساب آوردن، 
در مقابل مؤمنین فروتن باشید و... . )۱۳۶۹/۰۳/۰۲(

ادامه دارد...

تبیین شاخص های انتخاب رئیس جمهور

یادداشت

ایجاد  تكنیک های  با  گذشته  مطالب  در  که  حال 
والدین  در  اقتدار  اصول  و  در کودکان  حرف شنوی 
رفتاری  تغییر  میزان حصول  به  بسته  آشنا شدیم، 
بپردازیم.  رفتاری  پیامدهای  بررسی  به  می خواهیم 
وقتی کودک رفتاری را انجام می دهد منتظر پیامد 
ناخوشایند.  یا  است  خوشایند  یا  که  می ماند  آن 
اگر  و  می شود  تكرار  رفتار  که  بود  خوشایند  اگر 
ناخوشایند بود عدم تكرار رفتار بستگی به این دارد 

که آیا کودک از این رفتار خسته شده است یا نه؟
ناپسند  رفتار  ناخوشایند یک  پیامد  شاید در قدیم 
این گونه  امروزه  اما  می شد  آن  تكرار  عدم  سبب 
نیست. در بیشتر خانواده ها کودک بعد از انجام یک 
کار و دریافت پیامد ناخوشایند آن از طرف والدین، 
باشد  نشده  خسته  خود  رفتار  این  از  چه  چنان 
آن را تكرار خواهد کرد. برای روشن شدن  مجدداً 
مطلب مثالی می زنیم؛ کودک می گوید: »مامان می 
شه بریم پارک؟« مادر می گوید: نه! کودک که پیامد 
ناخوشایند دریافت کرده اصرار می ورزد، بهانه تراشی 
جیغ  می زند.  دیگری  رفتار  به  دست  یا  می کند 
می زند، گریه می کند و یا وسایلش را پرت می کند؛ 
نسل  این  کودکان  است.  نشده  خسته  هنوز  چون 
احساس  ایجاد  و  جمع  در  آبروریزی  از  به خصوص 
عذاب وجدان در والدین استفاده می کنند. اگر مادر 
خسته شود، کودک پیامد خوشایند دریافت کرده و 
به خواسته خود می رسد. شاید این کار را لج بازی 
بنامیم اما باید گفت فرزند ما لج باز نیست. این ما 
آمده ایم  کوتاه  او  خواسته های  برابر  در  که  هستیم 
و خسته شده ایم. به جای اینكه او را از خواسته اش 
خسته کنیم تا کوتاه بیاید. پس راه ساده برای این 
رفتارهای لجبازی و اصرار کودک این است که سر 
تا کودک خسته  نیاییم  بمانیم و کوتاه  حرف خود 
شود و این همان اقتداری است که در سری قبل به 
آن پرداختیم. پس پیامد ناخوشایند برای عدم تكرار 
رفتار الزم اما کافی نیست و باید عالوه بر آن، باید 
سر حرف خود بمانیم و اقتدار خود را حفظ کنیم؛ 
شود  انجام  رفتاری  ابتدا  همیشه  باشد  یادمان  اما 
ناخوشایند.  پیامد داده شود چه خوشایند چه  بعد 
به طور مثال، نمی توان به کودک گفت: اگر فالن کار 
را انجام دهی، برایت فالن چیز را می خرم؛ چراکه 
ممكن است فالن چیز را بگیرد و کار را انجام ندهد 
یا اگر انجام داد شرطی شده و یاد بگیرد باج گیری 
کند، چیزی را بگیرد و بعد کاری را انجام دهد. باید 
وقتی  گفت:  باید  کودک.  نه  باشیم  قانون گذار  ما، 
فالن کار را انجام دادی در مقابل برایت فالن چیز 

را می گیرم.

نگاهی به پیامدهای رفتاری در کودکان

پای درد و دل یکی از کارگران سیرجانی؛

فقط باید کار کنیم که زنده بمانیم

روابط عمومی و امور بین امللل رشکت معدنی 

پیرامون  شایعات  رد  ضمن  گل گهر  صنعتی  و 

واگذاری معادن منطقه گل گهر به رشکت های 

چینی، این موضوع را بی اساس دانست.

مذاکراتی  در  که  محتوا  این  با  مطلبی  اخیرا 

گل گهر  معادن  است  قرار  چینی  مقامات  با 

زودی  به  معین  قیمت  با  قراردادی  قالب  در 

مجازی  فضای  در  شود؛  واگذار  چینی ها  به 

افرادی  توسط  کرمان  استان  و  سیرجان 

ناشناس و  فرصت طلب منترش شده و در حال 

بازنرش است.

بین امللل  امور  و  روابط عمومی  رابطه  این  در 

رشکت گل گهر ضمن تکذیب این شایعات و بی 

اساس خواندن این دست مطالب اعالم کرد که 

این رشکت معدنی و صنعتی دارای سهام دارانی 

مشخص است که زیر نظر وزارت صنعت معدن 

در  و  مرتبط  های  دستگاه  سایر  و  تجارت  و 

چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

ایران  فعالیت می کند و گزارش های عملکردی 

و فعالیت های انجام شده را مستمرا در اختیار 

مردم فهیم ایران اسالمی قرار می دهد.

سـبک خیـز تشـریح کـرد: شهرسـتان بردسـیر بـا سـطح زیر کشت 

زراعـی و باغـی بیـش از ۳۶ هـزار هکتـار در تولیـد محصوالت کشـاورزی 

نقـش مهمـی ایفا می کند و باغات پسـته، گـردو، بـادام، گل محمـدی 

و سـایر درختـان مثمـر در ایـن شهرسـتان درمجموع سـالیانه بیـش از 

۳۵ هـزار تـن محصوالت باغـی تولیـد و روانـه بـازار مصـرف اسـتانی و 

کشـوری می کند.

در   ً اســفندماه،  در  دمــا  افزایــش  درنتیجه  افــزود:  ادامــه  در  وی 

درختــان بیــدار و شــروع رشــد آن ها آغــاز شــد و بعضاً فروردین ماه 

شـکوفه داشـتند کـه بـا اسـتقرار توده هـوای سـرد کـه نتیجه آن افـت 

دمـا در شب های ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه جـاری بـود، باعـث 

آسـیب بـه باغـات سـطح شهرسـتان به ویژه در نواحـی مرتفـع شـد.

سـبک خیـز ترصیـح کرد: بـا توجـه بـه بازدیدها و گزارشـات کارشناسـان 

مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان از مـزارع و باغـات طـی چنـد روز 

گذشـته مشـخص شـد درمجموع از ۳۰۵۰ هکتـار باغـات گـردوی 

درصــد   ۶۰ متوســط  به طور  هکتــار   ۲۸۰۰ از  بیـش  شهرسـتان 

آسیب دیده و درمجموع بـه بیـش از ۳۰۲۴ تـن از محصـول گـردوی ایـن 

شهرسـتان به مبلـغ ۲۷۲۱ میلیارد ریال خسـارت واردشده اسـت.

وی افـزود: همچنیـن از ۳۰۸۶ هکتار باغات پسـته در سـطح شهرسـتان 

بیـش از ۲۵۰۰ هکتـار آن به طور متوسـط ۷۰ درصـد خسارت دیده کـه 

نتیجه آن کاهـش بیـش از ۷۲۸ تنـی پسـته در سـال جـاری بـرآورد 

شهرسـتان  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  اسـت.  ریالی  میلیـارد   ۱۰۹۲

اول  رتبـه  تولیـد گل محمـدی  اینکـه بردسـیر در  بیـان  بـا  بردسـیر 

در سـطح اسـتان کرمـان و رتبه دوم در سـطح کشـور را دارد، گفت: 

درمجموع بـه ۳۰۰۰ هکتـار سـطح زیر کشت گل محمـدی ۶۰ درصد 

خسـارت واردشده و بـا کاهـش ۴۵۰۰ تنـی محصـول روبه رو هسـتیم 

و بـرآورد می شود بیـش از ۵۰۰ میلیـارد ریـال بـه ایـن بخـش خسـارت 

واردشده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه خسـارت ۶۰ درصـدی سـرما بـه درختـان هسته دار 

افــزود: بــرآورد ریالــی خســارت ســرما بــه ایــن بخــش رقمــی برابــر 

۵۴۰ میلیــارد ریــال اســت و بــا افــت دمـا همچنیـن بیـش از ۴۵ 

درصـد مـزارع گندم شهرسـتان بردسـیر آسیب دیده و بـا کاهـش ۶۷۰۰ 

تنـی گنـدم در سـال جـاری مواجـه خواهیـم بـود.

رد شایعه واگذاری معادن گل گهر به چینی ها
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان بردسـیر بیان کرد:

آسیب 13000 هکتار مزارع و باغات  شهرستان بردسیر از سرمازدگی فروردین ماه

که  تقویم میالدی  ماه »می« هرسال در  از  روز  اولین 
 12 یا   11 روزهای  با  معموالً  تقویم هجری شمسی  در 
و  کار  جهانی  روز  می شود،  مصادف  اردیبهشت ماه 

کارگر نام دارد.
رشد،  به سوی  جامعه ای  هر  حرکت  بازوان  کارگران 
تعالی و شکوفایی هستند بی شک همه پیشرفت های 
حاصل در مسیر زندگی نشأت گرفته از رشد و پویایی 
فکر و گسترش اندیشه ورزی است و در هر جامعه ای 
بهتر  کارگران  هنرمند  بازوی  و  اندیشه  فرصت  از  که 
دوچندان  رونقی  پیشرفت،  و  توسعه  شود  استفاده 

خواهد یافت.
 نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر

مناسبت اول ماه »می« به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده 
است که در چهارم ماه می ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب 
و تجمع کارگران آمریكایی در شهر شیكاگو پلیس به روی 
بعداً  آنان آتش گشود که شماری کشته، عده ای مجروح و 
چهار تن نیز اعدام شدند، کارگران اعتصابی خواستار تعدیل 
به ۸  ده ساعت  از  کار  روزانه  کاهش ساعات  و  کار  شرایط 

ساعت بودند
 ۱۱ روز  ایران  اسالمی  جمهوری  کار  قانون   ۶۳ ماده  در 
اردیبهشت ماه هرسال به مناسبت روز جهانی کارگر ثبت شده 
کار  قانون  مشمول  کارگران  تمام  برای  روز  این  که  است 

تعطیل رسمی به حساب می آید.

از قانون کارفرمایان حق به کارگیری نیروی  این ماده  طبق 
توافق  با  آنان  آن که حضور  مگر  ندارند  روز  این  در  را  خود 
کارگر و پرداخت اضافه کاری روز تعطیل میسر شود، بنابراین 
مشمول  کارگران  تمام  برای  اردیبهشت ماه   ۱۱ چهارشنبه 

قانون کار تعطیل رسمی است
ازاین رو برای کنكاش از حق وحقوق کارگران و نحوه زندگی 
این قشر از جامعه گشت وگذاری در شهر زدم که ماحصل آن 

از سمع نظرتان می گذرد.
مهدی حدوداً سی ساله به نظر می رسد و در مسیر رفتن به 
میدان محل تجمع کارگران هم سفرم شد. با او سر صحبت را 
باز می کنم و در همان لحظات اول مشخص می شود که دل 

پردردی از روزگار دارد.
مهدی می گوید هرروز مسیر خانه تا میدان را باید با پای پیاده 
بیاید و صبح ها که از منزل خارج می شود با استرس زیاد که 

مبادا کاری یا پولی گیرم نیاید این مسیر را طی می کند. او 
می گوید بعضی روزها هیچ کاری برای من پیدا نمی شود و 
شب باید با خجالت به سوی خانه بروم. مهدی عنوان می کند: 
»دارای مدرک فوق دیپلم هستم که به دلیل عدم توان مالی 
پدرم از ادامه تحصیل صرف نظر کردم«. او از درآمد میانگین 
ماهی سه میلیونی خود می گوید که باید حداقل ماهی ۶۰۰ 
هزار تومان برای کرایه دو اتاق و ۴۰۰ هزار تومان هم برای 
پول آب، برق و گاز بدهد و می گوید: »از قبیل ما قشر کارگر 

در این دوره فقط باید کارکنیم که زنده بمانیم.«
مهدی پس ازاینكه به من اعتماد می کند شروع به گله کردن 
از وضعیت کار در شهر می کند و ناراحت از اینكه هیچ نظارتی 

نیست.
هستند  بیكار  همشهری  جوان های  همه  گفت:  مهدی   
یا هر چیز دیگری  پارتی  به واسطه  تعدادی که  متأسفانه  و 

جذب شرکت های معدنی و صنعتی شده اند. او از به کارگیری 
نیروهای غیربومی که به صورت زیاد در سیرجان مشغول به 
کار هستند گله مند هست و بارها این موضوع را تكرار می کند.

التماس  داده ام،  و درخواست  رفته ام  بارها   مهدی می گوید 
کردم مسئولی جواب نداد. او معتقد است در سیرجان باید 
و  باشید  رده باال  مسئولین  بعضی  به  وابسته  نیروهای  جزو 

سفارش بشوید تا بتوانید استخدام شوید.
مهدی عنوان می کند اآلن چند سال هست که آرزوی یک 
مسافرت و یا یک زیارت عتبات عالیات به دلمان مانده است، 
در ادامه از عدم بیمه و هم چنین ضمانت کاری خود می گوید 
و اینكه هیچ کس نیست این موارد را پیگیری کند و به فكر 
به سر  کارکنم چه  نتوانم  من  روزی  اگر  باشد؛  کارگر  قشر 
خانواده ام می آید؟ یا اینكه حادثه ای اتفاق بیفتد چه کسی 

پاسخگوی زن و فرزند من خواهد بود؟
درد و دل او زیاد است و آنچه می شود گفت اینكه شهرستان 
سیرجان به عنوان یک شهر ثروتمند ازلحاظ صنعتی معدنی و 
کشاورزی باید خیلی بهتر و با برنامه تر باشد و مسئولینی که 
واقعاً دلسوز هستند پای کار ساماندهی این قشر زحمتكش از 

جامعه باشند.
در این راستا در فصل برداشت محصول پسته باید از هجوم 
همشهریان  به  را  اولویت  و  کرد  جلوگیری  فصلی  کارگران 
داد. هم چنین معادن باید ترتیبی اتخاذ کنند تا جوان های 
به دنبال کار بومی سیرجان در اولویت استخدام قرار بگیرند.

در این روزگار که بیماری کرونا در حال جوالن دادن می باشد 
نسبت به همشهریان خود کمی مهربان تر برخورد کنیم، با 
آن ها  مایحتاج  تأمین  در جهت  افراد حداقل  این  شناسایی 

سهیم بشویم.
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صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ

ُصلحُ الَحَسن )علیه السالم( کتابی درباره صلح امام حسن )ع(، اثر شیخ راضی آل یاسین 
پژوهشگر و عالمی دینی شیعی است. این کتاب از معدود آثار تحلیلی و تفصیلی است 
با  امام  او و شرایط صلح  که درباره زندگانی امام حسن مجتبی )ع(، موقعیت سیاسی 
معاویه سخن گفته است. این اثر به همت حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای به فارسی 
ترجمه شده است. این کتاب در زمرۀ متقن ترین کتب تاریخی در موضوع خود است و 
مؤلف در آن به موضوعاتی پرداخته که در کتب مشابه به آن ها کمتر توجه شده است. 
منابع پژوهشی این اثر نیز قریب به صد منبع معتبر و ارزشمند است. کتاب، فراهم آمده 
فكری منظم، مبتكر و قوی است. هماهنگی و پیوستگی اش آن را به صورت جویباری 
سرشار و لبریز از اندوخته های عقلی و نقلی درآورده و به واحدهایی به هم پیوسته و به 
نهایت غنی و کامل از همه جهاتی که با موضوع متناسب است و موجب ارزش تمام- 
همانند ساخته است. پیراستگی اش همراه با جامعیت و روشنی اش همراه با عمق و نقد 

تحلیلی اش، نقطه مرکزی این ممیزات است.

شهید مهدی سریزدیشهید مهدی سریزدی
نام پدر: یحیی  تاریخ شهادت: 13۵۹-0۸-23

چهاردهم تیر 1340 در شهرستان سیرجان به دنیا آمد. پدرش یحیی قناد بود و مادرش بتول نام داشت، تا پایان مقطع 
متوسطه درس خواند و دیپلم مکانیک گرفت. از طریق جهاد کشاورزی در جبهه حضور یافت بیست و سوم آبان 13۵۹ در 

سوسنگرد بر اثر جراحات جنگی به شهادت رسید. مزار مطهر شهید سریزدی در گلزار شهدای سیرجان واقع است. 

بی برنامگی ادارات وسازمان های مسئول و کند وکاو چندباره خیابان ها- خیابان وحید یک ماه پس از آسفالت

لغو تحریم ها نباید دستاویز بازی های سیاسی شود

با خاطیان تزریق واکسن خارج از نوبت برخورد قضایی می شود

هر زمان وزارت بهداشت درخواست کند آماده برپایی بیمارستان سیار هستیم

روابط عمومی منفعل شرکت جهان فوالد

فارس: آیت  ا... سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک میالد با 
سعادت دومین اختر تابناک امامت و والیت، امام حسن مجتبی )ع( گفت: دست قدرت خدا یاور همه کسانی است که 
در مسیر الهی حرکت می کنند و توجه به آیات و امداد های الهی انسان را در دفاع از ارزش های الهی استوارتر می کند 

تا بداند ایستادگی و مقاومت او را به هدفش می رساند و می تواند گشایش ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که امروز لغو همه تحریم  ها و راستی آزمایی آن یک مطالبه ملی است و این مطالبه نباید 
دستاویز دعوا های سیاسی و وقت کشی شود، به کسانی که مسئول پیگیری و تحقق این مطالبه هستند متذکر شد که 

به طرف مقابل اجازه وقت کشی ندهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش »شوراها« را نهادی برآمده از قانون اساسی و جلوه ای از حاکمیت اراده 
مردم نسبت به زندگی خودشان دانست و گفت: شورا ها از دستاورد های مثبت قانون اساسی هستند و تالش های خوبی 

هم برای گره  گشایی از امور داشته  اند، اما با آسیب  هایی نیز مواجه شده اند.
آیت  ا... رئیسی افزود: برخی شورا ها خدمات زیادی انجام داده اند و خوش نام هستند و مردم هم به آن ها اعتماد دارند، اما برخی نیز مشكالتی داشته  اند که 

پرونده  های متعدد و قابل توجهی برای آن ها در مراجع قضایی تشكیل شده و در حال رسیدگی است.
رئیس قوه قضاییه درعین حال خاطرنشان کرد: نهاد شورا ها دارای مشكالتی ساختاری است که اگر به آن ها توجه نشده و این مشكالت به صورت ریشه  ای 

حل نشوند، همواره شاهد بروز آسیب ها و مشكالت خواهیم بود.

فارس: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در چندین شرکت دارویی ایرانی مراحل ساخت واکسن ایرانی در حال 
انجام است، ۲ واکسن ایرانی برکت و پاستور تاکنون وارد مرحله سوم کار آزمایی بالینی شده است.

سیما سادات الری با اشاره به اینكه چندین مورد تزریق واکسن خارج از نوبت گزارش شده است، گفت: این افراد 
به مراجع قضایی معرفی شدند تا با آن ها برخورد شود زیرابه خاطر حساسیت واکسیناسیون و تعداد کم واکسن ها 

که به گروه های هدف تزریق شوند، تمام تالش بر این است که این کار باید با دقت تمام صورت می گیرد.
افزایش آمار مردم نسبت به رعایت  با  انگاری مردم هم اشاره کرد و گفت: معموالً  این مقام مسئول به عادی 
پروتكل ها توجه بیشتری دارند، درحالی که در آغاز پیک چهارم کرونا رعایت پروتكل ها در کشور ۵۸ درصد بوده 

که در حال حاضر با افزایش چهار درصد رشد چشمگیری نداشته است.

تسنیم: معاون بهداشت درمان ستاد کل با ابراز اینكه به وزارت بهداشت اعالم کردیم آماده همكاری با این وزارتخانه برای 
مقابله با کرونا هستیم، عنوان کرد: ما اعالم کردیم ۱۰۰ درصد تخت های بیمارستان های نیروهای مسلح را در اختیار وزارت 
بهداشت قرار می دهیم و این امر تا امروز هم ادامه دارد و هم اکنون ۲۰۰۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های نیروهای مسلح 

بستری هستند. تا هر زمانی هم که الزم باشد این ظرفیت در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: تا اآلن ۱۵ بیمارستان سیار بنا به درخواست وزارت بهداشت برپاشده و مأموریت انجام شده و بعد از گذر از 
پیک بیماری بیمارستان سیار جمع شده است. هفته گذشته هم با وزارت بهداشت صحبت کردم و گفتیم در هر نقطه ای الزم 

باشد آماده ایم بدون محدودیت بیمارستان های سیار را برپا کنیم، اما این موضوع منوط به درخواست وزارت بهداشت است.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان که از آن به عنوان بزرگترین تولید کننده شمش فوالدی و میلگرد در جنوب شرق کشور یاد می شود تا به امروز در حوزه روابط 
عمومی بسیار منفعالنه و ضعیف عمل نموده است و انتقادات زیادی به عملكرد روابط عمومی این شرکت وارد می باشد از ارتباط بسیار ضعیف روابط عمومی این 
شرکت با خبرنگاران و رسانه ها که بگذریم، انتظار می رود روابط عمومی این شرکت حداقل در بحث تهیه و تولید خبر و محتوا برای صفحه رسمی خود در اینستاگرام 

فعالیتی مختصر انجام می داد.
اگر نگاهی به صفحه رسمی این شرکت در اینستاگرام بیاندازیم چیزی به جز پست های مناسبتی در آن نمی بینیم به طوری که آخرین پست خبری این صفحه مربوط 
به سال گذشته می باشد، البته یكی از دالیلی که باعث منفعالنه عمل کردن روابط عمومی این شرکت شده است حضور افراد غیر مرتبط و غیر متخصص با حوزه 
روابط عمومی و رسانه در این جایگاه می باشد. نشریه شیرگان در شماره های آتی به صورت مفصل به برخی حاشیه ها و اتفاقات پیرامون این شرکت خواهد پرداخت.
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و  معدنی  رشکت  و  زمین  گهر  سنگ آهن  رشکت 

صنعتی گل گهر از توافقات این دو رشکت برای 

تعیین قیمت سنگ آهن کلوخه خرب دادند.

امروز، رشکت سنگ آهن  بورس  کدال  گزارش  به 

گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  رشکت  و  زمین  گهر 

به منظور تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت 

فروخته شده،  دانه بندی  و  کلوخه  سنگ آهن 

هیئت مدیره  اعضای  حضور  با  مشرتکی  نشست 

هر دو رشکت برگزار کردند.

این دو رشکت در موارد ذیل به توافق رسیدند:

۱. قیمت فروش هر تن سنگ آهن کلوخه رشکت 

از  درصد   ۱۴/۵۲ عیار  میانگین  با  زمین  گهر 
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چهار  بند  مطابق  و  قبلی  منعقده  قرارداد  )برابر 

تن  میلیون   ۱۱ حداقل  میزان  به  قراردادها(  این 

در   EX-WORK تحویل  ترم  با  و  نقدی  به صورت 

درصد   ۸ با  برابر  زمین  گهر  رشکت  معدن  محل 

خوزستان  فوالد  شمش  سه ماهه  نرخ  متوسط 

تحویل  دوره  طی  کدال  سامانه  در  اعالم شده 

تعیین می شود.

شده  دانه بندی  سنگ آهن  تحویل  صورت  در   .۲

از محل هزینه خردایش  میلی مرت  با سایز ۰-۵۰ 

برای هر تن به مبلغ ۲۰۰ هزار ریال مازاد بر نرخ 

فروش تعیین شده کلوخه خواهد بود.

برای  تعیین شده  درصد   ۸ که  است  بدیهی   .۳

ارزش  شدن  لحاظ  با  و  ثابت  به صورت   ۹۹ سال 

سنگ تحویلی و پاداش عیار خواهد بود.

به  فروش  صورت حساب  صدور  هنگام  در   .۴

صورت  در  باال  بندهای  برابر  تعیین شده  قیمت 

به عنوان  فروش  مبلغ  درصد   ۹ معادل  تعلق 

مالیات بر ارزش افزوده در ذیل صورت حساب های 

صادره اضافه و از خریدار اخذ خواهد شد.

۵. با توجه به اینکه محل تحویل در معدن رشکت 

گهر زمین می باشد، برابر بند یک این توافق نامه 

حمل بر عهده خریدار بوده و درصورتی که خریدار 

درخواست ارسال از رشکت گهر زمین را بخواهد 

هزینه حمل بر اساس عرف منطقه و توافق طرفین 

انجام و هزینه آن از خریدار دریافت خواهد شد.

تعیین نرخ سنگ آهن با توافق »کگهر« و »کگل«
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