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*مهندس افشین بهبهانی
 رهبر فرزانه انقالب اسالمی دهم بهمن  1400 در 
جمع تولیدکنندگان کشور، تولید را جهاد خواندند، 
کارآفرینان را افسران و کارگران را نیز رزمندگان 
باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ  بااخالص و 

اقتصادی با آمریکا توصیف کردند.
سخنان  دیدار  در این  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مهمی در ضرورت رفع موانع جهش تولید بیان و 
بر ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و نیز مدیریت، 

هدایت، نظارت و حمایت از تولید تاکید کردند.
همانطور که پیشتر نیز ایشان متولیان را بر ضرورت 
رفع مسیرهای پیش روی تولید توصیه کرده بودند 
رفع  مسیر  که  داشتند  تاکید  نیز  دیدار  در این 
آسیب ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت 

کشور با تالش بیشتر تداوم یابد.
حضور  دیدار  در این  که  تولیدکنندگانی  چه 
داشتند و بی واسطه نقطه نظرات و مشکالتشان را 
بیان کردند و چه آنان که فرصت حضور نیافتند از 
برگزاری این نشست در این سطح بسیار خرسند و 

امیدوار هستند.
در واقع از جمله مهمترین ثمرات نشست این بود 
که عالی ترین مقام نظام جمهوری اسالمی مهمترین 
مشکالت حوزه تولید را بی واسطه از زبان فعاالن این 
نیز  تولیدکنندگان  ضمن اینکه  شنیدند؛  بخش 
رهنمودها و راهبردهای مهم نظام را در این جلسه 

دریافت کردند.
صنعتی  و  معدنی  شرکت های  از  نمایندگی  به 
محترم  مدیرعامل  عتیقی  مهندس  آقای  جناب 
در  سیرجان  گلگهر  معدنی  و  صنعتی  شرکت 
محضر رهبر انقالب اسالمی به ایراد سخن پرداخت 
و به شکلی گویا و مناسب، مهمترین مشکالت و 
نقش  بر  تمرکز  ضمن  را  بخش  راهبردهای این 
اثرات  نیز خنثی سازی  و  اقتصاد  در  آن  مقاوم ساز 

تحریم ها تشریح کرد.
معدن  توجه  قابل  سهم  دارد اینکه  اهمیت  آنچه 
در توسعه و اشتغال بر کسی پوشیده نیست و این 
موجود،  مستندات  براساس  که  است  درحالی 
از جمله بخش هایی  معدنی  فرآورده های  و  معدن 
تحریم های شدید  به شمار می رود که در شرایط 

و ظالمانه عملکرد موفقی داشته و نگذاشته چرخ 
و  فعاالن  دامن  گسترده  بیکاری  یا  بایستد  تولید 

کارگران این عرصه را بگیرد.
کشور،  در  عمیق  رکود  باوجود  معدن  بخش 
برخی  تامین  در  مشکالت  و  سخت  تحریم های 
ارزش  به کسب  موفق  تنها  نه  وارداتی،  تجهیزات 
ارزش  و ایجاد  وری  بهره  بلکه  مناسبی شده  افزوده 
افزوده را به میزان قابل مالحظه ای در همان شرایط 
سخت اقتصادی رشد داده و به سمتی رفته است 
که بسیاری از تجهیزات موردنیاز خود را بتواند به 

جای واردات و اتکا به بیرون، از درون تامین کند.
معدن درواقع از جمله بخش هایی به شمار می رود 
هم  آن  اشتغال،  در ایجاد  تاملی  قابل  سهم  که 
محلی  نیروهای  به کارگیری  نیز  و  پایدار  اشتغال 
بسیارمهمی  تاثیرات  آن  نشدن  تعطیل  و  دارد 
داشت. خواهد  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد   در 

به  وابستگی  قطع  به  کمک  ملی،  درآمد  افزایش 
ناپایدار، ایجاد  یا دیگر درآمدهای  نفتی  درآمدهای 

تامین  با  صنعتی  بخش های  دیگر  رونق  زمینه 
مواد اولیه و کاهش وابستگی ها به واردات از جمله 
ویژگی های مهم بخش معدن به شمار می رود که 
در مجموع سبب خودکفایی بیشتر و کاهش اتکا به 

دیگران می شود.
این نکات مهم در قطع وابستگی و اتصال به منابع 
پایدار درآمدی در اقتصاد بارها توسط رهبر معظم 
انقالب مورد تاکید قرار داشته و در این دیدار اخیر 
نیز باعنوان ضرورت پرهیز از شرطی کردن اقتصاد 
که  مسائلی  به  فعالیت ها  ماندن  متوقف  و  کشور 
اشاره  مورد  نیست،  خودمان  دست  در  اختیارش 
سال   10 مدت  همین  در  فرمودند:  و  دادند  قرار 
منتظر  که  بوده اند  تولیدکنندگانی  و  بنگاهها  نیز، 
برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و 

تالش، به نمونه های موفقی تبدیل شدند.
بخش  در  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی  ایشان 
تولید را حمایت از صنایع اشتغال آفرین برشمردند 
اصلی  صنایع  از  حمایت  کنار  در  باید  افزودند:  و 

اشتغال آفرین  و  پایین دستی  صنایع  از  مادر،  و 
که  شود  انجام  بانکی  و  دولتی  حمایت های  نیز 
زنجیره  و  نفت  صنعت  ذیل  در  پتروپاالیشگاهها 
صنایع پایین دستی صنعت فوالد، نمونه هایی از این 

موضوع هستند.
ضروریات  تامین  به  توجه  شرایط،  در این  حال 
توسعه در معدن و افزایش حمایت ها از آن به عنوان 
بخش مهم توسعه   و اشتغال آفرین که سرانه اشتغال 
به نسبت باال و پایداری در کنار سایر بخش ها مثل 
به  باتوجه  هم  آن  دارد   ... یا  گردشگری  خدمات، 
موقعیت جغرافیایی معادن و نیز تنوع محصوالت 
معدنی نوید افق های بسیار روشن تر را می دهد تا 
ضمن افزایش سهم خود در سرانه تولید ناخالص 
و  مستقیم  پیش  از  بیش  اشتغال  زمینه  ملی، 

غیرمستقم را نیز فراهم کند.
و  توسعه  در  معدن  نقش  اهمیت  باب  در  سخن 
اشتغال زمانی قابل تامل تر می شود که باتوجه به 
از  بخش  نقش این  معادن،  جغرافیایی  گستردگی 

با  نیز  کشور  محروم  مناطق  در  توسعه  نظر ایجاد 
مورد  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ابعاد  لحاظ 

بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
قرار گرفتن برخی معادن در مناطق کمتربرخوردار 
نه تنها در کلیت اقتصاد کشور به افزایش درآمدهای 
ملی کمک می کند، زمینه توسعه همه جانبه مناطق 
کمترتوسعه یافته را نیز فراهم می آورد که آثار آن 
را در همه زمینه ها از جمله کاهش قابل مالحظه 

بسیاری از آسیب های اجتماعی می توان دید.
مناطق  در  اشتغال  تثبیت  در  معادن  نقش 
یا تشدید  از مهاجرت  مختلف کشور و جلوگیری 
حاشیه نشینی ها نیز از منظر دیگری قابل بررسی 
عدالت  تحقق  برای  می تواند  در مجموع  که  است 

اجتماعی هم کمک کننده باشد.
برای  از جمله بخش های پرریسک  اگرچه معدن 
شمار  به  باال  سرمایه  نیازمند  و  سرمایه گذاری 
حمایتی  حلقه های  تامین  درصورت  اما  می رود 
افزایش  نیز  و  آن  راه اندازی  برای  کمک کننده  و 
دایره فعالیت ها پس از مراحل استخراج که به ایجاد 
در  تولید  زنجیره های  تکمیل  و  افزوده  ارزش های 
فرآوری مواد معدنی بینجامد، زمینه ای مطمئن و 
پایدار را برای رونق تولید و اشتغالزایی با خود به 
ارمغان می آورد که مشکالت مربوط به ریسک های 
سرمایه گذاری و هزینه های باالی آن را نیز می تواند 

جبران کند.
لذا با عنایت به سند چشم انداز 1404 و پیش بینی 
تولید 700 میلیون تنی ماده معدنی، توجه هرچه 
بیشتر برای توسعه این بخش نه تنها می تواند سهم 
دهد  افزایش  را  بخش  همین  اشتغال  و  درآمدها 
بلکه تاثیر آن را می توان در سایر بخش های صنعتی 
مواد  تامین کننده  معدن  بخش  چون  دید  نیز 
اولیه بسیاری از دیگر صنایع مهم است. پس اگر 
می خواهیم مسیر خودکفایی کشور را در بسیاری 
از صنایع رقم بزنیم، بی شک نیازمند تقویت بیش 
از پیش حمایت ها از بخش معدن نیز خواهیم بود 
که صرفنظر از سهم تعیین کننده خود در توسعه، 
نقشی حیاتی نیز در قطع وابستگی سایر بخش های 

مولد صنعتی به خارج از کشور ایفا می کند.
        * مدیرعامل  مجتمع  مس درخشان  تخت گنبد سیرجان

در دیدار تولید کنندگان و مدیران صنعت و معدن کشور با رهبر معظم انقالب مطرح شد؛ 

معدن ر  د لید  تو ِد   جها

فعالیت های  با   خیریه  موسسات  امروزه 
جهت  در  خداپسندانه  و  داوطلبانه  غیردولتی، 
رفاه و کمک به ارتقای سطح زندگی محرومان و 
افراد بیمار و ناتوان گام های ارزشمندی برداشته 
فقرا  منابع  افزایش  و  دردها  کاهش  و هدفشان 
بدون  که  می باشد  اجتماعی  خدمات  تامین  و 
نهادهای  و  دولت  از  مالی  کمک های  دریافت 
تالش های  و  خیرین  کمک  با  صرفاً  و  دولتی 
جهادی اعضا سعی در ارتقای سطح کیفی زندگی 
هزینه های  تأمین  که  دارد  افرادی  اجتماعی 

زندگی برای شان دشوار است. 
موسسه نیکان در انتهای خیابان امام زاده احمد 
فقط شنیده  و  دارد  فعالیت  است  چندین سال 
بودیم حامی بچه های سندرومی است اما امروز 
آن  عمومی  روبط  مدیر  و  عامل  مدیر  با  وقتی 
موسسه صحبت کردم متوجه شدم این موسسه 
فراتر از این کارهایی انجام می دهد که شاید برخی 
همشهریان آنها را نمی بینند وقتی وارد ساختمان 

قدیمی اش شدم مهر و صفا موج می زد.
 امروز سعادتی شد که با مدیرعامل و عوامل پر 
از مهرشان آشنا شوم و وارد دنیایی شوم و دنیای 

زیبای شان را می دیدم. 
به حرف های صادقانه و بی ریای شان که گوش 
هنوز  می کرد  ثابت  که  دیدم  دغدغه های  دادم 
هم هستند افرادی که بدون چشم داشت انرژی 
و وقت و سرمایه ارزشمندشان را به دیگران تقدیم 
می کنند و دانستم با وجود این افراد دنیا هنوز هم 
جای قشنگی برای زندگی است تصمیم گرفتم 
به جای گالیه بیشتر از فعالیت های این موسسه 
در گزارش بنویسم که مورد توجه مردم شهر و 
مسئولین قرار بگیرد که شاید باری از دوش این 

عزیزان کم شود
 فعالیت های موسسه نیکان

دانش راد؛ مدیر عامل موسسه می گوید: شروع 
به کار موسسه از یک جمع دوستانه شروع شده 

بود که هرماه به مراکز دیگر کمک می کردند و این 
جمع  کم کم بزرگ و بزرگتر شد و در سال ۹۳ 
مجوز رسمی از نیروی انتظامی گرفتیم و شروع 
و  خودگردان  کامال  موسسه  کردیم. این  کار  به 
بدون اخذ یارانه دولتی و با کادر اجرایی که به 
صورت داوطلبانه فعالیت می کنند کار خودش را 
ادامه داده است تعداد زیادی از کودکان بی بضاعت 
پوشش این  تحت  داون  سندروم  کودکان  و 
موسسه قرار دارند. وی در ادامه می گوید: دامنه 
است، حمایت  فعالیت های این موسسه گسترده 
نیازمند  افراد  به  معیشتی  و  تحصیلی  درمانی، 
است. افراد تحت پوشش این موسسه کودکان زیر 
1۸ سال، بچه های سندروم داون ، کودکان کار، 
کمک به آموزش رایگان و اشتغال زایی مادران این 
فرزندان که خود سرپرست خانوار هستند؛ است 
تحت  بی بضاعت  خانواده   1۲0 حاضر  درحال 

حمایت موسسه می باشند. 
از  حمایت  وجهت  موسسه  اهداف  درراستای 
کرامت  و  شأن  خانواده  وحفظ  سرپرست  زنان 
به  اقدام  موسسه   1۳۹۸ ازسال  آنها  انسانی 
بانوان  نمود.  بافی  گلیم  وآموزش  کارگاه  تجهیز 
عزیز بعد از سه ماه دوره آموزشی در موسسه و 
تایید مربی  مربوطه، کارگاه درمنزل آنها تجهیز 
می شود و عزیزان با نظارت مربی شروع به بافت 
گلیم و امرار معاش می کنند. که می توانید جهت 
حمایت از بانوان با شرافت و آبرومند، گلیم های 
زیبا در سایزهای متفاوت به دوستان خود معرفی 

و خریداری فرمایید.
به گفته سمیعی مسوول روابط عمومی موسسه 
آموزشی،  کارگاه های  برگزاری  مرکز  در این 
مشاوره ای و کالس های درسی در مقطع دبستان، 
انجام  و  پزشکی  و چکاپ  دوم،  و  اول  متوسطه 
آزمایشات روتین ساالنه، کاردرمانی  وگفتاردرمانی 
و انجام عمل جراحی برای کودکانی که نیاز دارند 
خود  کارنامه  در  موسسه  و این  می شود  انجام 
سندروم  نازنین های  فوتبال  تیم  اولین  تشکیل 
داون درایران را دارد و حمایت از آنها را در دستور 

کار داریم.

حمایت خداپسندانه 
در  شاهدیم  امروزه  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
برخی مراسمات ختم شاخه گل هایی که برای 
پرورش آن ها زحمت بسیاری صرف شده است 
پرپر شده و دور ریخته می شود که نه سودی به 
متوفی خواهد رساند و نه به خانواده آنها، بلکه 
موجب آزار و شرمندگی افرادی خواهد شد که 
توانایی مالی انجام چنین هزینه هایی را نداشته 
و با این وجود، قصد اعالم همدردی با مصیبت 

دیدگان را دارند.
در همین راستا این مرکز تعدادی )پایه گل نقره، 
تسلیت( خریداری  استند  و  پایه گل مصنوعی 
مراسم  جمله  از  مختلف  مراسم های  برای  و 
ختم که هزینه آن صرف امور خیریه می شود، 
با این  که  کرد  واگذار  متقاضی  همشهریان  به 
حیف  و  خرید  صرف  که  زیادی  هزینه  از  کار 
و   جلوگیری  می شود  طبیعی  گل های  میل  و 
از  می توانند  تابلوها  سفارش این  با  همشهریان 

مزایای بسیار این کار خیر، بهره مند شوند. 
هرگونه  افزود:  نیکان  موسسه  عامل  مدیر 
به  کمک  زمینه  دراین  همشهریان  حمایت 
زندگی سالم و  سرنوشت یک خانواده درمسیر 
باشرافت و جلوگیری از فساد و فقر می باشد که 
هم منبع درآمدی برای موسسه است و هم از 
اسراف و هزینه های گزاف که برای تاج گل های 

طبیعی صرف می شود، جلوگیری می کند. 
سمیعی می گوید: کمک کردن به همنوعان نه 
تنها مشکل نیازمندان را برطرف می کند مشکل 

روحی و جسمی خودمان را نیز برطرف می کند. 
یاری رساندن به افراد نیازمند باعث از بین رفتن 
تنش های فکری و اضطراب می شود. با کمک به 
دیگران می توانیم قدمی در راه ساختن جامعه ی 
برای  را  آرامش  و  زندگی  و  برداریم  پیشرفته 
از  بچه های خود هدیه دهیم کمک به دیگران 

هر طریقی، ورزشی برای روح است. 
همانطور که ما انسان ها برای سالمت جسم مان 
تالش می کنیم از غذای خوب و ورزش مناسب 
غافل نمی شویم باید به روح مان نیز توجه کنیم 
کمک کردن به دیگران یکی از راه های جال دادن 

روح می باشد.
 اکثر افراد تصور می کنند بخشندگی و کمک 
به موسسه خیریه باید به مقدار زیاد باشد تا موثر 

واقع شود. اگر چه موسسات و انجمن های خیریه 
به افراد بخشنده بزرگ هم نیاز دارند، ولی هر 
دین  خود،  مالی  اقتضای  بر  بنا  می تواند  کسی 
خود را به جامعه ادا کند. کافی است به کارهای 
دهید؛  انجام  می توانید  که  کنید  فکر  کوچکی 
مواردی که شاید به چشم شما مهم و تاثیرگذار 
نباشد ولی می تواند اثر بزرگی بر زندگی دیگران 
با  سخاوت  و  بخشندگی  بی شک  باشد.  داشته 
طرف  دو  هر  برای  خیریه  موسسات  به  کمک 
با  شما  داشت.  خواهد  همراه  به  مثبتی  نتایج 
آرامش  احساس  خیریه،  سازمان های  به  کمک 
و شادی را به خود هدیه می دهید و با روحیه 
و قدرت بیشتری در جهت توسعه و بهره وری 

بیشتر کسب و کار خود تالش می کنید.

در گفتگو با مدیر عامل موسسه نیکان مطرح شد: 

تلفیـق هنـر و کـار خیـر 
      سحر لشکری

نقص  یا دچار  امیکرون  به  مبتال  بیماران  تمامی  ویژه،  مراقبت های  در بخش  های 
سیستم ایمنی هستند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند و 

یا افرادی هستند که متأسفانه واکسن تزریق نکرده اند. 
بستری  اطفال  ویژه  مراقبت های  و  بستری  بخش های  در  که  افرادی  از  تعدادی 
شده اند، در سنین پایین بوده اند، بنابراین توصیه و تاکید کمیته علمی کشوری کرونا 

بر تقویت واکسیناسیون مادران باردار است.

 تاکید کمیته 
علمی بر تقویت 
واکسیناسیون 
 مادران باردار

خبــر
 دستگیری سارق و کشف ۱۱ فقره سرقت در سیرجان

رئیس کالنتری 11 سیرجان از دستگیری یک سارق با کشف 11 فقره سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی و ساختمان های 
نیمه کار خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی گلزاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت کابل برق شبکه هوایی و سرقت کابل برق ساختمان های نیمه کاره در نقاط مختلف شهر مأموران کالنتری 11 با انجام 
اقدامات اطالعاتی یک متهم را شناسایی و دستگیر کردند. وی بیان داشت: این سارق در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به 4 فقره 
سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی و ۳ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره اعتراف کرد و برخی اقالم مسروقه شامل کابل 

برق به ارزش ۲ میلیارد ریال از مخفیگاه این سارق کشف شد.  

 تست PCR برای شرکت در اعتکاف الزامی است

باالی ۶0 ساله ها و بیماران زمینه ای اجازۀ حضور در اعتکاف 
را ندارند معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت 
برای  اعتکاف  برای شرکت در   PCR گفت: »ارائه ی تست
تزریق کرده اند، ضروری  را  واکسن  تنها دو دوز  افرادی که 
واکسن  »افرادی که سه دوز  افزود:  فرهادی  است«.محسن 
خود را تزریق کرده اند، برای شرکت در مراسم اعتکاف نیازی 

به ارائه ی تست PCR ندارند«.
دوز  که  هستند  افرادی  بستری،  بیماران  اکثر  آمار  طبق 
کامل واکسن را دریافت نکرده اند. دریافت دوز سوم از وخامت 

بیماری کرونا و بستری شدن افراد پیشگیری می کند.
معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت نیز با 
اشاره به ضرورت ارائه ی تست PCR برای شرکت در اعتکاف 
برای افرادی که تنها دو دوز واکسن را تزریق کرده اند، گفت: 
»افراد باالی ۶0 سال و بیماران زمینه ای اجازه ی حضور در 
مراسم اعتکاف را ندارند. این افراد می توانند مراسم اعتکاف را از 
طریق رسانه ملی دنبال کنند«. وی ادامه داد: »خود مراقبتی 
موضوع مهمی است و با شیوع اومیکرون از اهمیت باالیی 
برخوردار است. افراد باید در صورت حساس بودن یا داشتن 

بیماری زمینه ای از حضور در تجمعات جدا بپرهیزند«.

آغاز پیش  ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: »پیش  ثبت نام سفرهای   

ششم  تا  و  می شود  آغاز  ماه  بهمن   ۳0 از  نوروزی  عتبات 
اسفندماه ادامه خواهد داشت«. علیرضا رشیدیان در نشست 
شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اطالعات تکمیلی ۲۵ 
بهمن ماه اعالم خواهد شد، اظهار کرد: »با توجه به ظرفیت های 
پیش بینی شده روزهای 11 و 1۲ اسفند ماه ثبت نام قطعی 
انجام و از ۲۵ اسفندماه نیز اعزام های نوروزی به عتبات عالیات 

آغاز می شود و تا هشتم فرودین 1401 ادامه خواهد یافت«.
در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با 
لزوم  بر  دانشجویی،  عتبات  ثبت نام سفرهای  آغاز  به  اشاره 
بیت  اهل  عاشقان  بهره مندی  برای  مناسب  ظرفیت سازی 
از سفرهای زیارتی اعتاب مقدسه و ارائه ی خدمات بهتر به 
زائران تاکید کرد. حجت االسالم والمسلمین نواب همچنین 
لزوم پایبندی به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفتار 
یکسان با زائران در سفرهای زیارتی را یادآور شد و خواستار 
پیگیری از سرگیری سفر زمینی کاروان های زیارتی به عراق 
شد و این اقدام را در پاسخگویی به قشر کثیری از زائران و 

کاهش هزینه های سفر مثبت ارزیابی کرد.

   خبر


