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 زهرا خواجویینژاد
تصادفات جادهای همیشه قربانیان زیادی دارد؛
از جانهایی که کف جادهها جا میمانند و برای همیشه
حسرت بر دل خانوادهها میگذارد تا جانهایی که نقص
عضو میشوند و یک عمر پشیمانی و دردسر برای افراد
درستمیکند.داستانزندگیمجتبیمرادیهمین است،
کسی که قربانی تصادفات جادهای شده است .او 41
سال سن دارد و مجرد است .ورزشکار بوده و به ورزش
بوکس بسیارعالقه داشته و درسرخود آرزوهای زیادی را
میپرورانده است؛ شرکت درمسابقات کشوری ،مسابقات
آسیایی و ...اما یک اتفاق زندگیاش را از این رو به آن رو
میکند.خرداد 99به همراه دوستش با یک خودروی تیبا در
حال رفتن به کرمان بودند که ماشینشان واژگون میشود
ودراثرآنمجتبیبهبیرونپرتابمیشودوماشینرویش
میافتد و از همان زمان مشکالت و بدبختیهایش آغاز
میشود.
 ساالنه  70هزار نفر آنها در اثر تصادفات
معلولمیشوند
قربانیانتصادفاتجادهایهمیشهشامل افرادیکه
فوت میکنند ،نیستند .بلکه بخش بزرگی از آنها را افرادی
تشکیل میدهند که دراثرتصادفات نقصعضو میشود
و زندگیشان تا آخرعمردچارمشکل میشود .مدیرعامل
ستاد دیه کشور گفته است :طبق آمار منتشر شده در
طول هفت سال و 11ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در
برابربعثیها  188هزارو پانزده رزمنده به شهادت رسیدند،
حال اینکه تنها دردهه اخیر 210هزارو ششصد ایرانی در
مسیرجادهها جان خود را ازدست داده و دهها برابرهمین
آمارهموطن ایرانی با ایراد جراحتهای سطحی و عمیق
روانه بیمارستانها شدهاند .همچنین پیرحسین کولیوند،
سرپرست اورژانس ایران اعالم کرد :ساالنه بین  60تا 70
هزار نفر بر اثر تصادف رانندگی برای همیشه معلول می
شوند .او با اشاره به 370هزارنفری که ساالنه درتصادفات
ایران مصدوم می شوند اظهارداشت :حدود 15تا 20درصد
این افرادبرایهمیشهمعلولمیشوند.به گفتهسرپرست
اورژانس ایران حوادث جادهای ایران ساالنه حدود  16هزار
فوتیقربانیمی گیرد .اوبابیان اینکهدراینبارهجاینگرانی
زیادی وجود دارد ،تاکید کرد :همواره آمارها بر اساس
فوتیها اعالممیشود ،امابایدتوجهبیشتریبهمصدومان
حوادث جادهای داشت چرا که این تعداد مصدوم حدود
 800هزاربارمراجعه به مراکزدرمانی را به وجود می آورد.
داستانزندگیمجتبی
مجتبی یکی از این 70هزار نفری است که دچار
معلولیت دایم شده است .برای دیدن مجتبی راهی
نجفشهر میشویم .مادر و برادرش با روی گشاده از
ما استقبال میکنند و ما را به داخل خانه فرا میخوانند.
مجتبیروییکتختداخلیک اتاقخوابیده است .ابتدا
احساس میکنم چیزی نمیفهمد اما زمان که میگذرد،

گفتوگو با خانواده جوانی که در اثر تصادف معلول شده است

آرزو دارم یک باردیگربا پاهای خود راه بروم
میبینم کامال میفهمد و حرف م یزند .برادر
مجتبی درتوضیح اتفاق پیش آمده برای او
میگوید:
برج سه پارسال با دوستش در یک
ماشین تیبا درجاده کرمان درحال رانندگی
بودند که ماشین واژگون میشود و او از
داخل ماشین به بیرون پرتاب میشود
و ماشین رویش میافتد در اثر آن یک
چشمشنابینامیشود،کمر،دستوپایش
میشکند ،ریهاش ضربه میخورد .بعد از
تصادف اورابهبیمارستانبردیم.حتییکبار
هم دربیمارستان فوت کرد که به لطف خدا
 cprشد و دوباره دراثرشوکهایی که بهش
دادند برگشت .حدود ده روزی دربیمارستان
بود و دراین مدت پزشکان نظرات متفاوتی
داشتند .در اثرکورشدن یکی ازچشمانش
عفونت وارد خون و در نتیجه مغزش
شده بود و میبایست در آن دورهای که در
بیمارستانبود،بهاوداروبدهندکهعفونتاز
بین برود .یک ماه درآیسییو بستری بود و
بهخاطربیتحرکبودندرآیسییووجابهجا
نشدنشدچارزخمبسترشد.
برادرش میگوید :االن یک سال و
نیم است تو خانه روی تخت خوابیده است
اماکوچکترینزخمیرویبدنشنیستاما
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
توی آنیکماهی کهدربیمارستانبودزخم
بستروحشتناکی گرفت .بعد ازآن هرروزدراثرعفونتی که شلنگ ازداخل دماغش بهش غذا میدادیم .بعد ازمدتی
وارد خونش شده بود ،تشنج میکرد ،کمکم کلیههایش از که او را خانه آوردیم کمکم داشت جون میگرفت .فقط
مدامتشنجمیکردوخودمانرفتیمقرصتشنج گرفتیمو
کارافتادند.
آن روزها مثل االن نبود ،مثل یک تیکه گوشتی بهش دادیم و کمکم تشنجاش هم خوب شد و االن دیگر
روی تخت افتاده بود و هیچ حرکتی نداشت و فقط گاهی حتیقرصتشنجهمبهشنمیدهیم.بعدازچندماهدیالیز
چشمانش را بازو بسته میکرد .سوند بهش وصل بود و با شدندوباره کلیههایشبه کارافتادندوخوبشدند .کمکم

تکلمشبرگشتوتوانستحرفبزند.
زندهبودنمفقطمعجزه است
مجتبیمیگوید :اینکهمن االنزندهام،فقطمعجزه
شده است .وگرنه میبایست تا االن مرده باشم.
برادرش ادامه میدهد :خودمان رفتیم دستگاه
فیزیوتراپی گرفتیمودرخانه انجاممیدهیم.حتیدستگاه

اقتصاد دانشبنیانکرمان
 فرناز خانعلیزاده
مطمئناتاکنوندرمکانهای
مختلف نام اقتصاد دانشبنیان و
شرکتهایی که ثبت دانشبنیان
شدهاند را شنیدهاید .طبق تعاریف
موجود شرکت دانشبنیان؛ شرکت

یا مؤسسهی خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی
علم و ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و
اقتصادی(شامل گسترشو کاربرد اختراعونوآوری)وتجاریسازی
نتایجتحقیقوتوسعه(شاملطراحیوتولید کاالهاوخدمات)در
حوزه فناوریهای برترو با ارزش افزوده فراوان است.
امروزه اقتصاد روی این همافزایی حساب بازکرده و امید

دارد که تعداد این شرکتها بیشتر شود .طبق آخرین گزارش
معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،تهران با  3459شرکت
اولین استان پیشرو در این حوزه است و کرمان با  59شرکت
دانشبنیان ثبت شده نسبت به دیگر استانهای کشورعملکرد
متوسطی دارد .از این  59شرکت ،بیشترین فعالیت مربوط به
حوزهی«سختافزارهایبرقو الکترونیک،لیزروفوتونیک» است.

اکسیژن برایش گرفتیم .روی تخت تشک ضدزخمبستر
انداختیم .االن درحال حاضریک لخته خون روی مغزش
است که باید عمل شود .یکی ازچشمانش هم نابینا شده
و دستها و پاها هم ازکارافتادند .راه اصال نمیتواند برود
و برای همین هم سوند بهش وصل است و هم ظرف زیر
پایش میگذاریم .ما تمام مدارکاش را پیش دکترصادقی

در تهران فرستادیم گفت عفونت وارد
مغزش شده است .دکترقرهگوزلو درتهران
هم همین نظر را داشت و گفت عفونت
وارد مغزش شده ،البته االن کم شده اما
هرچه زودترباید عمل شود و همه عفونت
از روی مغزش پاک شود ،اما ما هزینه
عملاش را نداشتیم .او با بیان اینکه کل
داراییمان همین خانه است ،گفت :ارزش
چندانینداردوچندباربرایفروش گذاشتیم
اما مشتری پیدا نشد .االن برای عمل حدود
 100میلیون پول الزم داریم.
او معتقد است؛ تنها راه چارهمان
گرفتن خسارت تصادف است که آن هم
میگفتندیابایدخودشرابیاوریدکهباتوجه
به شرایطش امکانپذیرنبود یا پدرش باید
باشد که پدرمان هم سالهاست ما را ول
کرده است یا میبایست از سر و بدنش
امآرآی بگیریم که چون روزهای اول مدام
دچارتشنجمیشد،زمانی اوراداخلدستگاه
میبردند،دچارتشنجمیشدونمیتوانستند
عکسبگیرندوهنوزدیهتصادفرانگرفتیم.
از طرفی آنقدر بیمه سنگ جلوی پای آدم
میاندازد که حد ندارد.
 مادری که هم پدر بوده و هم
مادر
مادرمجتبی میگوید :من برایشان
هم پدر بودم و هم مادر .االن  25سال است که جدا
شدهایم .برادرمجتبی میگوید :پزشک قانونی ما را فرستاده
پیش یک دکتردرکرمان که معاینهاش کنند و نامه بگیریم
تا شاید بتوانیم دیه بگیریم و با پولش عملش کنیم .به
هرکسی گفتیمپولعملرابدهدتاوقتی کهدیهرا گرفتیم
پولراپسبدهیم،هیچکس کمکماننکرد.

بیشترین تعداد شرکتها در استان تهران تولیدی نوع  2هستند؛ مختلف فناوری عملکرد بهتری داشته باشد و درحوزههایی مثل
یعنی حداقل  %10از فروش آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت «صنایعفرهنگی،خالقوعلوم انسانیو اجتماعی» کههنوزشرکتی
مربوط به فروش محصول دانشبنیان است .طبق آخرین گزارش ثبت نکرده نیزفعال شود .درچنین شرایطی اقتصاد استان رونق
معاونت علمی و فناوری ،مدیرعامل  12درصد از شرکتهای پیدا میکند و با جذب نیروی کارازپتانسل نیروی انسانی استان نیز
دانشبنیانزنانهستندو 22درصد اعضایهیئتمدیرهراتشکیل استفاده شده و همزمان با چرخش چرخ اقتصاد ،بازار کار استان
میدهند که از این آمار استان کرمان با تعداد  39عضو استان نیزبهشکلهدفمندیبهبودمییابد.مسئوالنبایداهمیتاقتصاد
پانزدهمین استان در فراوانی اعضا هیئتمدیره زن را داراست .دانشبنیان و تاثیر آن به رشد عملکرد استان را دریابند و درجهت
استان ما به واسطه منابع متعددی که دارد میتواند درحوزههای ارتقایموقعیت استاندرسطح کشورتالش کنند.

 اگرمجتبی عمل کند حداقل میتواند روی
ویلچربنشیند
میپرسم اگراینعملرا انجامبدهیدمجتبیخوب
میشود؟میگوید:حتمابهترمیشود.حداقلمیتواندروی
ویلچربنشیند.
مادرش میگوید حداقل میتواند خودش
چهاردستوپابرود.تاجابهجایشمیکنیمومیخواهیم او
راحمامببریم ازجانمیافتیم.
مجتبی کهخودش ازعملمیترسد،مداممیگوید؛
من اگرعملبشوممیمیرم.بعدهممیگوید؛کاش ازکمر
فلجشدهبودم،حداقلرویویلچرمیتوانستمبنشینم.
هنوزامیدیهست
برادرش کف پاها را تحریک میکند و او واکنش
نشان میدهد و میگوید هنوزامیدی هست که بتواند راه
برود.منمطمئنمهنوزهم امیدیهست.همهمشکلش
ازعفونت داخل مغزش است.
مادرش میگوید :پسرم پهلوانی بود برای خودش .تا
قبل ازاینکه تصادف کند ورزشکاربود .پسرم بوکسوربود.
کلیمقام آورد.
مجتبی خودش به زنجیرداخل اتاق اشاره میکند و
میگوید :همیشه به آن کیسهبوکس وصل بود و شبها
میآمدم بوکس کارمیکردم و هزارتا آرزو داشتم که این
تصادفلعنتیزندگیامراداغون کرد.
 افسردهشدهام
میپرسم؛ این روزها چه حس و حالی داری؟
میگوید؛خیلیناراحتم .اصال افسردهشدم .کسی کهمدام
بیرون از خانه بوده ،حاال یکسال و نیم است که از روی
تخت تکان هم نخوردهام .امیدی به زندگی ندارم .آرزوی راه
رفتن به دلم مانده است.
 مادرمهمسرطانمغزاستخواندارد
او ادامه میدهد :متاسفانه درد یکی دو تا نیست.
مادرم هم سرطان مغز استخوان دارد و آنقدر در این
مدت استرس مجتبی را داشته که نه غذا میخورد و نه
به خودش میرسد .این دفعه که برای شیمیدرمانی کرمان
رفته بودیم ،دکترگفت؛ مادرتان آنقدرضعیف شده است
که نمیتوانیم شیمیدرمانی کنیم و االن دوزشیمیدرمانی
را پایین آوردهاند .میگویم؛ مادرچرا به خودتان نمیرسید؟
میگوید؛بهنظرشماوقتیمیماندبهخودمبرسم؟رسیدگی
دلخوشمیخواهد.وقتیمیبینمبچهجوانمرویتخت
افتاده اززندگی سیرمیشوم .بعد هم م یزند زیرگریه.
 مردمبهما کمک کنند
برادر مجتبی پروندههای پزشکی مجتبی را نشان
میدهد و میگوید :پزشکی قانونی با ما همراهی کند تا ما
بتوانیم هرچه سریعتردیهاش را بگیریم و عملش کنیم و
آخراینکه اگرخیری پیدا میشود به ما کمک دهد تا هرچه
زودتر او را عمل کنیم .چون بهطورقطع گرفتن پول دیه
زمانبرخواهدبود.

در آیین افتتاح پروژ ه  80واحد مسکونی شرکت سنگ آهن گهرزمین مطرح شد:

پیگیر حل مشکل مسکن در سیرجان هستیم
روز پنجشـنبه  21بهمـن مـاه  1400در ایـاماهلل
دهـهی فجـر و در چهـل و سـومین سـال پیـروزی
انقلاب اسلامی و همزمـان بـا افتتـاح  102طـرح
تعاونـی در سراسـر کشـور ،بـه همت تعاونی مسـکن
گهرزمیـن سـمنگان ،آییـن افتتـاح پـروژه  80واحد
مسـکونی کارکنـان شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین
انجـام شـد .ایـن مراسـم بـا حضـور معـاون اول
رئیسجمهـور ،وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی به
صـورت ویدئوکنفرانسـی و بـا حضـور سـیدمحمود
حسـینی امامجمعه ،شـهباز حسـنپور نماینده مردم
سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای اسلامی،
ب بهاءالدینـی فرمانـدار ،علیاکبـر کریمیپـور
سـهرا 
شـهردار ،حسـن خدامیپـور رئیـس شـورای شـهر
سـیرجان ،مجتبـی مصبـاح مدیـرکل تعـاون ،کار و
رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان ،دکتـر محمدرضـا
خضریپـور عضـو هیئتمدیـره شـرکت سـنگ آهن
گهرزمین و معاون توسـعه مدیریت و سـرمایه انسانی
گهرزمیـن و دیگر مسـئوالن شهرسـتان برگزار شـد.

 اقـدام در زمینه سـاخت مسـکن ،نوعی
جهاد اسـت

در ایـن مراسـم دکتـر محمدرضاخضریپور عضو
هیئتمدیـره و معـاون توسـعه مدیریـت و سـرمایه
انسـانی گهرزمیـن ،گفـت :شـرکت تعاونـی مسـکن
گهرزمیـن سـمنگان از سـال تاسـیس ایـن تعاونـی
( )1395تـا کنـون در راسـتای نهضـت ملی مسـکن
و ایجاد مسـکن بـرای همکاران و افراد واجدالشـرایط
چندیـن پـروژه را اجـرا کـرده اسـت .وی بیـان کرد:
عزم شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن و هیئتمدیره و

مدیرعامـل این شـرکت آقای مهنـدس محمد
فلاح بـر ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـه عنـوان
یـک شـرکت معدنـی و صنعتی در شهرسـتان
سـیرجان در بحـث خانـهدار شـدن و مسـکن
همکارانمـان در ایـن شـرکت و همشـهریان
عزیـز سـیرجانی کمک کنیم .امروز مسـکن به
یکـی از دغدغههای اصلی جامعه تبدیل شـده
اسـت و بخش عمـدهای از هزینـهی خانوادهها
در شـهرهای بـزرگ و در شـهر صنعتـی مثـل
سـیرجان بـه هزینـهی اجـاره خانـه اختصاص
مییابـد .اگـر بتوانیـم در ایـن زمینـه کاری
انجـام دهیـم قطعـا باعث افتخـار اسـت .اقدام
در زمینـه سـاخت مسـکن نوعی جهاد اسـت.
قطعـا دیـدگاه ما هـم در هیئتمدیره شـرکت
سـنگ آهـن گهرزمیـن همین اسـت.
عضـو هیئتمدیـره شـرکت سـنگ آهـن
گهرزمیـن از زحمـات مهندس شهسـواریپور
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی مسـکن گهرزمین
سـمنگان در جهـت تالش برای بهرهبـرداری از
پروژههـا در موعـد مقرر ،تشـکر کرد .همچنین
از مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در
راسـتای حمایتهـای همهجانبـه و نیز از مسـئوالن
شهرسـتان و همـهی کسـانی کـه در به ثمررسـیدن
ایـن پروژههـا کـه در شـرایط مناسـب تلاش و
همـکاری میکننـد ،تقدیـر کرد.
 مشـکل مسـکن ،فقط با همـکاری حل
خواهد شـد
شـهباز حسـنپور نماینـده مـردم سـیرجان و

بردسـیر در مجلس شـورای اسلامی ضمـن تبریک
ایـاماهلل دهـه فجـر بـا ایـراد سـخنانی دربـاره حـل
مشـکل مسـکن در سـیرجان ،گفـت 30 :هـزار نفـر
در سـیرجان فاقـد مسـکن هسـتند و بـرای مسـکن
ثبتنـام کردهانـد .اداره مسـکن و شهرسـازی ،بنیـاد
مسـکن ،اداره تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی و شـرکت
گهرزمیـن بـه تنهایـی نمیتواننـد پاسـخگوی نیـاز
مسـکن مـردم شهرسـتان باشـند .اگر بخواهیـم این

 30هـزار صاحـب خانـه شـوند و یک آرامش نسـبی
داشـته باشـند ،بایـد حامیان دولـت صادق باشـند و
بـا همـهی تـوان بـه میـدان بیاینـد .وی خطـاب بـه
فرمانـدار سـیرجان ،گفـت :آقـای بهاءالدینـی؛ بـه
عنـوان نماینـده عالـی دولـت ایـن  30هـزار واحـد
مسـکن را تقسـیم کنیـد تـا هـر ارگانـی در سـاخت
مسـکن مشـارکت کند .شـهرداری نیـز بایـد در این
زمینه کمک دهد .بایسـتی کلنگ احـداث واحدهای

مسـکونی شـهرداری نیز بـه زمین زده شـود و
بـه تعـداد کارگـران خود خانه بسـازد .مشـکل
مسـکن ،فقـط بـا همـکاری حـل خواهد شـد.
اگـر همـه دسـت به دسـت هم دهند ،مشـکل
حـل میشـود.
 امیـدوارم خدمـت شـایانی در
حـوزهی مسـکن انجـام دهیـم
در ادامـهی مراسـم مهنـدس محمـد
شهسـواریپور مدیرعامـل شـرکت تعاونـی
مسـکن گهرزمیـن سـمنگان ،توضیحاتـی
دربـاره پروژههـای ایـن تعاونـی مسـکن ارائـه
داد :پـروژهی  80واحـدی شـرکت گهرزمیـن
از سـال  1397شـروع شـده اسـت و در پایـان
سـال  1399تحویـل همکارانمـان در ایـن
شـرکت شـد .ایـن پـروژه بـا بیـش از  11هزار
متـر مربـع یکـی از باکیفیتتریـن و بهتریـن
پروژههـای سـاختمانی احـداث شـده در
شهرسـتان سـیرجان اسـت .ایـن واحدها 110
متـر زیربنـا دارد و بـا با کمتریـن قیمت حدود
هـر متر مربع یـک میلیون و  500هـزار تومان
و هزینـهای بالـغ بر  20میلیارد تومان سـاخته
توسـازهای شرکت تعاونی
شـده اسـت .فاز اول ساخ 
مسـکن را چند سـال گذشـته افتتـاح کردیـم .پروژه
 80واحـدی دومیـن پـروژه شـرکت تعاونی مسـکن
شـرکت سـنگ آهن گهرزمین اسـت .پروژهی سـوم
هـم واقع در میدان شـورا یک پـروژهی  224واحدی
طـرح اقـدام ملـی مسـکن و در حال سـاخت اسـت.
پـروژهی چهـارم نیـز  48واحـد اسـت و در زمینـی

واقـع در روبـروی بیمارسـتان امامرضـا(ع) در حـال
احـداث میباشـد .امیدواریـم بـا مصوبـهی اخیـری
که از هیئتمدیرهی شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین
گرفتیـم ،بتوانیـم حـدود  300نفـر از همکارانمان را
صاحـب خانـه کنیم.
مدیرعامـل شـرکت تعاونـی مسـکن گهرزمیـن
سـمنگان ،ادامـه داد :برای فـاز دوم پـروژه اقدام ملی
مسـکن نیـز در حـال برنامهریـزی هسـتیم .اگـر این
پروژه شـروع شـود در خدمـت همکاران و بخشـی از
مردم شـریف سـیرجان در حوزهی مسـکن هسـتیم
تـا بتوانیـم خدمت شـایانی در حوزهی مسـکن انجام
دهیم.
شهسـواریپور عنـوان کـرد :آنچـه در حـوزهی
تعاون در سـیرجان رقم خورده اسـت تعـدادی پروژه
در دسـت احـداث توسـط شـرکت تعاونـی مسـکن
گهرزمیـن اسـت و این اتفـاق با همت مدیران ارشـد
این شـرکت منجملـه آقای فلاح مدیرعامل محترم
صـورت گرفتـه اسـت .بـا خودمـان عهد بسـتیم که
ایـران را میسـازیم بـه گونـهای کـه بـرای همـگان
الگـو شـود و ثابـت خواهیـم کـرد میتوانیـم در برابر
قدرتهـای بـزرگ بـرای آبادانـی و پیشـرفت ایـران
لحظـهای نایسـتیم و کوتاه نیاییم .جـادارد از زحمات
کسـانی که تالش کردند و تعاونی مسـکن گهرزمین
را بـه ارتقـاء کیفی و کمی رسـاندند ،تشـکر کنم .در
سـنگر سـازندگی ایـران اسلامی از تمامـی مدیـران
جهـادی اسـتان کرمـان و شهرسـتان سـیرجان کـه
زمینـهی این موفقیتهـا را فراهم نمودنـد ،بینهایت
سپاسگزارم.

