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 زهرا خواجویینژاد
دیروزیکشنبه 11نفردرسیرجان به کرونا مبتال
شدند و جمع مبتالیان به کرونا درسیرجان بهعدد
 166نفررسید.تا امروز 65نفربهبودیافتندو 3نفر
آقا فوت کردند .آخرین نفری که درسیرجان دراثر
کرونا فوت کرد مرحوم سیدحسن رضوی یکی از
کارمندانشهرداریبود کههفته گذشتهجانخود
را ازدست داد.
مرگ مرحوم رضوی از چند منظر زنگ خطر
را برای همه به صدا درآورد؛ او جوان بود و 42
سال بیشترسن نداشت .او هیچ بیماری زمینهای
نداشت.
برادرمهیچبیماریزمینهاینداشت
برادر مرحوم رضوی به پاسارگاد میگوید:
«بردارم اوایل خرداد درگیرکرونا شد و دو هفته هم
دربیمارستان بستری بود یعنی ایشان با یک تست
سرپایی به بیمارستان رفتند که بیماری پیشرفت
کرد و نمیدانم واقعا چه شد که بیماری او را از
ما گرفت .البته درحین درمان گاهی حالش خوب
میشد و دوباره حالش رو به وخامت میرفت ».او
ادامه داد« :اولین مرتبه ایشان یک مقدارتب
کرد و بدندرد داشت و به دکتر مراجعه کرد و
دارو گرفت .دکتر گفت یک مقدارعفونت است
و در خانه قرنطینه شود .از روز سوم یک مقدار
تنگینفس بهش دست داد و خودش گفت به
بیمارستان میروم ،به هر حال آنجا تجهیزات
دارند و چون مشکل تنفسی دارم آنجا راحتتر
بهم میرسند .متاسفانه رفتن همان شد و نیامدن
هم همان ».وی افزود« :جا دارد اززحمات پرسنل
بیمارستانغرضیمخصوصاپرسنلبخشیکهبرادر
من در آن بستری بود ،تشکر کنم .واقعا از جان
مایه گذاشتند؛ نه فقط برای برادر من ،برای همه
بیمارانی که آنجا بستری بودند .خیلی برای بهبودی
برادرم تالش کردند و روزی که برادرم فوت کرد،
همهپرسنلگریهمیکردند».
او در پاسخ به این سوال که برادرتان بیماری
زمینهای هم داشت ،گفت؛ « نه! اصال! یک آدم
ورزشکارسالمی که اهل هیچ برنامهای هم نبود.
کاش حداقل مشکلی داشت میگفتیم مشکل
سالم سالم بود و تا قبل ازبحث کرونا
ریوی داشتهِ .
درباشگاههای بدنسازی مربی بود ولی متاسفانه از
بین ما رفت ».او در پاسخ به سوال دیگری مبنی
براینکه ایشانچگونهبه اینبیماریمبتالشدهاند،
گفت « :به قدری ایشان مسایل بهداشتی را رعایت
میکرد که هیچکس فکرش را نمیکرد به کرونا
مبتال شود .مدام دستکش و مواد ضدعفونی
استفاده میکرد .نمیدانیم کجا و درچه مرحلهای
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برایش مشکل به وجود آمده است .احتماال در
همان شهرداری و ازطریق اربابرجوع درگیرشده
است .چون بعد ازکرونا ایشان زندگیاش را درکران
مستقر کرده بود تا کمتر در شهر و در تجمعات
باشد».
به گفتهی برادر مرحوم رضوی؛ «خوشبختانه
خانم و فرزندش به کرونا مبتال نشدهاند .عالوه
بر همسر و فرزندش خوشبختانه هیچکدام از
اعضای خانواده مبتال نشدند .چون ایشان خیلی
سریع خودش را قرنطینه کرد ».او به اخالق و رفتار
برادرش اشاره میکند و میگوید؛ «برادرم  42سال
داشت و ازورزشکاران سرآمد سیرجان بود .ایشان
رشته پرس سینه کار میکردند و مدال طالی
استانی و کشوری داشت .از پیشکسوتان ورزش
بدنسازی و پرس بودند و کلی مدال و حکم افتخار
دارد .قهرمانی استان و کشوری داشت .کارمند
شهرداری بود و  18سال سابقه کار در شهرداری
داشت .از نظر اخالقی اسطوره بود .االن تمام
شهر سیرجان به نوعی همه از این اتفاق ناراحت
هستند .بسیارآدم خوشبرخوردی بود .محال بود
که کسی به ایشان مراجعه کند و ناراضی برگردد.
اصال نیاز نیست من چیزی در مورد اخالقش
بگویم.شما ازهمکارانشدرشهرداریسوالکنید،
همههمینرامیگویند.پدرینمونهبرایدخترش
بود .بسیاروابسته به دخترش بود .هرچه بخواهم

ازخصوصیات اخالقی ایشان بگویم کم گفتهام.
ولی متاسفانه ازبخت بد ما کرونا او را ازما گرفت».
 رفتار مردم کرونا را کاهش یا افزایش
میدهد
دکترمحمدموقریمعاونبهداشتیدانشکده
علومپزشکی سیرجان با بیان این جمله که مرگ
آدمهای جوان بدون بیماری زمینهای درکشورزیاد
داشتهایم گفت :کرونا یک بیماری مرموزی است
که هنوز کسی آن را نشناخته است .او با اشاره به
 11نفرمبتالی جدید گفت :هرروزآمارمبتالیان به
کرونادرسیرجاندورقمی استو آمارمانباالست
و دراوج این بیماری قرارگرفتهایم.
دکترموقری درپاسخ به این سوال که درحال
حاضربیمارکرونایی بدحال داریم گفت :بدحال تا
جایی من خبردارم نداشتیم با این حال آماردقیق
را باید ازبیمارستان بپرسید .وی افزود :این بیشتر
شدندقیقادربدترینموقع اتفاق افتاده استچرا
کهکلیهمحدودیتهابرداشتهشدهاست.یعنیما
درپیک بیماری قرارداریم و هیچ محدودیتی هم
نداریم .این باعث میشود موارد مبتال زیاد شوند
بدون اینکه مهاری رویشان داشته باشیم .او با
تاکیدبه اینکهکنترلمردمبهشدتمشکل است،
گفت :همین امروزدرفرمانداری جلسه داشتیم و
تصمیماتیگرفتیم.برگشتنمحدودیتهانیازمند
فاکتورهاییست که فعال امکانش نیست .در

جلسهی امروزقراربراینشد کهدرصورت افزایشی
شدن آماریکسریمحدودیتهابرگردندودراین
جلسهدوبارهبابازگشاییبعضیجاهامخالفتشد.
اماواقعا کنترلمردمبهشدتسخت است.مردم
خودشانبایدرعایتکنند.
دکتر موقری در مورد دلیل افزایش آمار
مبتالیان گفت :افزایششناساییمبتالیانبه این
دلیلاستکهمانمونهگیریهایمانخیلیبیشتر
شده است؛ هم از اطرافیان بیماران نمونهگیری
میکنیم و هم موارد مثبت جدیدمان هم زیاد
است .او با اشاره به تجمع اخیر مردم در اداره
مسکن و شهرسازی هم گفت :ما امروز به اداره
مسکن و شهرسازی رفتیم و کاررا متوقف کردیم
و خود مسئوالن آنجا هم به تنگ آمده بودند.
این قوانین ضعیف در این شرایط حاد واقعا
باعث افزایش بیماری میشود .گاهی درشرایطی
تصمیماتی گرفته میشود که جوانبش سنجیده
نمیشود .در این شرایط ما بیاییم ثبتنام طرح
ملی مسکن را به این صورت انجام دهیم .باید
راهکاری باشد برای ثبتنام مردم از خانه بیرون
نیایند .اگرخداینکردهدراینوسطیکنفرمثبت
باشد ،یک عطسه ،یک سرفه یا یک تماس باعث
میشودچندیننفردرگیرشوند.
دکتر موقری معتقد است حداقل تا مدتی
آمارمان صعودی خواهد بود .آمار کل استان

پیشبینی میشود صعودی باشد .ما نگرانیمان
این است که محدودیتها برداشته شده و
مردم رفتار درستی در زمینه این بیماری ندارند.
روند این بیماری به رفتارمردم بستگی دارد .شما
ببینید آماربندرعباس ازپریروزچقدرافزایشیافته
است .چقدرازسیرجانیها همین االن بندرعباس
سراه بایستید ،ببینید چقدر
هستند؟ شما پلی 
ماشینبهسمتبندرمیرود.درایامعید اگرکسی
میخواست برود بندر اجازه نمیدادند و مسیرها
بستهشدندوپالکغیربومیراهنمیدادند.برگشتن
محدودیتها به آن سبک ایام عید به این راحتی
نیست.منامیدوارمکهرفتارمردمتغییرکندچون
رفتارمردم این قضیه را شدت یا کاهش میدهد.
او در مورد تاثیر زدن ماسک میگوید :االن
آنقدربه زدن ماسک تاکید دارند که یک ماه پیش
تاکید نمیکردند .چون تجمع بیشترهست و پی
بردند که بیشترین راه انتقال همان بحث انتقال از
طریققطراتتنفسیاست.مردمبایدواقعابترسند
و این بیماری را جدی بگیرند .ما دیگرنمیدانیم به
چه زبانی این خطررا گوشزد کنیم.
دکترموقری میگوید :ما چرا باید فردی مثل
آقای رضوی را از دست بدهیم؟ چرا باید یک
عدهای این بیماری را بگیرند و برایشان عارضه
ایجاد شود؟ نمیدانم چرا مردم رعایت نمیکنند.
دارند با چشم خودشان میبینند؛ یک آدم سالم
ورزشکار فوت کرده است .بنده خدا بسیار آدم
محترم و خوشرویی بود .واقعا هم خوب شده
بود اما این بیماری یک جوری است که یک دفعه
ممکن است مشکالت تنفسی ایجاد کند .مردم
همهیاینهارادارندمیبینندامافکرمیکنندمرگ
مال همسایه است .وی افزود :ما دوباره مجبور
شدیمبگوییمچراغهایپیستچمرانراخاموش
کنند.مردمرعایتنمیکنندوشبهادهبیستنفر
کنارهم تجمع میکنند .مردم اگربه همهی این
مواردتوجه کنند اینروزهاراپشتسرمیگذاریم.
به خدا پرسنل ما دیگر خسته شدند .بچهها
واحد نمونهگیری ،آزمایشگاه ،پرسنل بیمارستان،
پزشکان ...دوره بیماری دارد طوالنی و فرسایشی
میشود .بچههای آزمایشگاه از صبح زود که
میروند تا شب باید تو آزمایشگاه باشند .توی
این لباسها که کسی نمیتواند حتی یک ساعت
تحمل کند .ماسکها و لباسهای مخصوص،
خیلی سخت است .مردم باید دلشان به حال
این افراد بسوزد و رعایت کنند .در نانواییها،
پستبانکها،داروخانهها،بانکهافاصلهگذاریرا
رعایتکنند.

یادداشت

چقدر زن بودن در این جامعه سخت است
 زهرا خواجویینژاد
چندی پیش بعد از
اتفاقی که برای رومینا  13ساله
افتاد توییتیخواندم با این
مضمون؛ «اگر جنینی سقط
شود در صورتی که مشخص
شود جنین پسر بوده است
دیه یک انسان کامل ،اگر دختر باشد نصف دیه
یک انسان کامل و اگر جنسیت مشخص نباشد دو
سوم دیه یک انسان کامل است» این متن من را
به فکر فرود برد آنجا که نویسنده نوشته بود؛ دیه
یک جنین دختر حتی از دیه جنینی که جنسیتاش
مشخص نباشد کمتر است.
این آغاز تبعیضهاست و چقدر سخت است
زن بودن در این جامعه که اکثر قوانینش به نفع
مرد است و مردها جنس برتر هستند.
یک شب در حال رانندگی در خیابان شریعتی
به سمت میدان امام حسین بودم .ناگهان پراید
سفیدی که از روبهرو میآمد از کنارم به سرعت
گذشت و به دلیل نزدیک بودن فاصلهها آینهها
به هم خورند و بدون هیچ آسیبی از کنار هم
عبور کردیم.
میدان را دور زدم و وارد بلوار سردار جنگل
شدم که خودرویی بوق زنان از من سبقت گرفت
و ناگهان جلویم پیچید .مرد درشت هیکلی با
ریش بلند از ماشینش بیرون آمد و به ماشینم
لگد میزد و همزمان فحاشی میکرد« :زنیکهی
[ »]...بعد از اینکه فحشهایش ته کشید ،گفت
میخواستی آینهام را بشکنی ،گفتم :آینهات که
نشکست و او انگار از این جمله من ناراحت شده
باشد شروع کرد به مشت زدن به آینه ماشین،
آنقدر مشت زد که آینه شکست و روی زمین
افتاد .بهتزده از ماشین پایین آمدم و گفتم:
«مگر دیوانهای؟ به چه حقی آینهام را شکستی؟»
او با دو دستش مرا به عقب ُهل داد .از جایم
بلند میشوم و در میان دهها صدایی که میپرسند
خانم طوریتان نشد ،فقط میتوانم پالکش را
یادداشت کنم .سوار ماشینم میشوم .به 110
و همسرم تلفن میزنم و طولی نمیکشد که
همسرم خودش را میرساند و چند دقیقه بعد
 110میرسد .مامور کالنتری رو به همسرم میکند

و میگوید چه اتفاقی افتاده است و همسرم
هم توضیح میدهد .با اینکه من کنار همسرم
ایستادهام ،تمام سؤاالت و حرفها مردانه است.
ناگهان تشر میزنم که «آقا من توی ماجرا بودم نه
همسرم» مامور کالنتری شکایتی تنظیم میکند و
امضا میکنم و سوار ماشین میشوند و میروند.
به خانه که میروم همه اعضای خانه
میگویند «ولش کن ،دشمنتراشی برای خودت
نکن ،یک جا گیرت میآورد و بال سرت میآورد»
اما مرغ من یک پا دارد و پیه همه چیز را به
من روزنامهنگار زن کوتاه بیایم،
تنم میمالم .اگر ِ
اگرقرار باشد من هم مثل خیلی از زنهای این
جامعه سکوت کنم ،چنین مردهایی گستاختر
میشوند».
چند روز از این ماجرا گذشته است اما هنوز
هم در بهت هستم و دنبال جواب هزاران سوال؛
این حجم از تنفر نسبت به زن در این جامعه از
کجا آمده است؟ چرا خشونت علیه زنان همچنان
ادامه دارد؟ چرا باید چون زن هستم کوتاه بیایم؟
اگر آن روز کنار من شوهرم ،پدرم و یا برادرم هم
بود آن مرد جرات چنین کاری را داشت؟ چرا یک
زن به تنهایی در این جامعه امنیت ندارد؟ تا کی
باید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم؟
اگر آن روز آن مرد با چاقو به من حمله
میکرد ،چه کسی پاسخگو بود؟
بسیاری تصور میکنند خشونت علیه زن،
خشونت فیزیکی و بدنی است .اما همه خشونت
این نیست .شاید شنیدن متلکها و آزارهای
خیابانی برای زنان آنقدر عادی شده است که فکر
نمیکنند این هم نوعی اعمال خشونت علیه یک
زن باشد.
و در نهایت تا مادامی که زن برای هر کار
و مسافرتی نیاز به اجازه همسرش داشته باشد،
تا زمانی که زنان ما برای گرفتن مهریه در راهرو
دادگاهها بدوند و در نهایت هم با این جمله
وکیل یا قاضی مواجه شوند که مهرت را ببخش
وگرنه باید سالها بدوی ،تا زمانی که از بچگی
به بچههایمان یاد دهیم برادرت مرد است تو
کوتاه بیا ،و در نهایت تا زمانی که زنان ما در برابر
خشونتها سکوت کنند این ره که میرویم به
ترکستان است.

ورود کاروان محصوالت جدید بومیسازی گهرزمین به خطوط تولید این شرکت
 کاروان محصوالت بومیسازی گهرزمین با یاد و نام شهید سپهبد سلیمانی تحویل خطوط تولید کنسانتره شد
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل
شرکت سنگ آهن گهرزمین در تداوم
تولید و به کارگیری مجموعهها و تجهیزات
صنعتی بومیسازی شده در شرکت سنگ
آهن گهرزمین ،که در راستای اجرای
منویات مقام معظم رهبری ،در تحقق
سیاستهای درونزایی اقتصاد مقاومتی،
صورت پذیرفته است ،اولین کاروان
محصوالت جدید بومیسازی شده در سال
جهش تولید با یاد و نام مقدس سردار
دلها و سیدالشهدای جبهه مقاومت،
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی صبح
روز شنبه مورخ  ۱۷خرداد ماه  ۹۹تحویل
خطوط تولید کنسانتره شرکت گردید.
مهندس علی زهرودی ،مدیر پروژههای
بومیسازی این شرکت با اشاره به مجموعه
اقدامات و فعالیتهای این واحد عنوان کرد:
این کاروان که با یاد و نام شهید سپهبد حاج
قاسم سلیمانی تحویل خطوط تولید کنسانتره
گردید ،شامل رولهای آسیاب  HPGRهمراه
با شفتهای مونتاژی به تعداد  2دستگاه،
شفتهای یدک غلتکهای آسیاب  HPGRبه
تعداد  2دستگاه و انواع قطعات کاربید تنگستن
(شامل  STUDو  )EDGE-BLOCKبه
تعداد  35,000عدد میباشد.
وی در ادامه افزود :این محصوالت دارای
ارزش ارزی حدود ( 1,300,000یک میلیون
و سیصد هزار) یورو بوده و تولید و تحویل
آنها ،در شرکت سنگ آهن گهرزمین،

ماحصل برنامهریزی عملیاتی ،کار جهادی و
تبدیل تهدید به فرصت میباشد؛ بحمداهلل این
شرکت با اعتماد به سرمایههای علمی و فنی
مهندسین و کارشناسان خود ،در قطع وابستگی
به تامینکنندگان خارجی این محصوالت که

عمدتا اروپایی یا کانادایی میباشند ،منحصرا
اقدام به ساخت داخل و به کارگیری آنها در
خطوط تولید خود و در بین شرکتهای معدنی،
نموده است.
مدیر بومیسازی گهرزمین همچنین اظهار

داشت :رولهای موجود در محصوالت فوق که
تحویل خطوط تولید گردیدهاند ،دومین سری
از رولهای ساخت داخل میباشند که متعاقب
عملکرد بسیار مطلوب رولهای سری اول در
خط شماره  1کنسانتره شرکت ،تولید و جهت

به کارگیری در خط شماره  2کنسانتره شرکت،
مورد استفاده قرار میگیرند .در واقع رولهای
سری اول ،از مرداد ماه سال  1398در خطوط
تولید نصب و در حال سرویسدهی مطلوب و
قابل مقایسه با نمونههای اروپایی میباشند.
همچنین الزم به ذکر است ،با ساخت و تایید
عملکرد رولهای ساخت داخل ،ایران ،در ردیف
 8کشور سازنده این محصول قرار گرفته است.
زهرودی در ادامه گفت :بومیسازی شفتهای
موجود در کاروان محصوالت بومیسازی نیز،
برای اولین بار در کشور ،پس از انجام مطالعات
مهندسی و تستهای متالورژیکی– مکانیکی
جهت انتخاب متریال مناسب و همزمان،
تهیه نقشههای ساختی و طراحی تلرانسهای
هندسی ،به ویژه در نواحی حساس مونتاژ
مجموعههای رول و بیرینگ ،به عمل آمده و
جهت بکارگیری در خطوط فرآوری کنسانتره،
تحویل سایت گردیدهاند.
وی با بیان اینکه تحویل قطعات سخت کاربید
تنگستن موجود نیز ،به دلیل نقش مؤثر آنها در
خردایش سنگ آهن ،برای دومین بار ،در سطح
انبوه ،تولید و جهت نصب بر روی رولهای فوق
و انجام عملیات خردایش ،مورد استفاده قرار
خواهند گرفت ،افزود :بومیسازی و بکارگیری
این قطعات در سطح انبوه ،دارای سابقه چهار
ساله میباشد که از سال  1395و برای اولین
بار در کشور ،در این شرکت انجام شد و عملکرد
آنها تا کنون دارای نتایج بسیار موفقیتآمیزی
بوده است.

مدیر بومی سازی گهرزمین با اشاره به این اقدام
بزرگ عنوان کرد :موفقیتهای حاصل شده در
توسعه پروژههای عملیاتی بومیسازی در شرکت
سنگ آهن گهر زمین ،حاصل مدیریت جهادی
و ریسکپذیری باالی مدیرعامل ،حمایتهای
موثر هیئتمدیره و تالش خستگیناپذیر علمی،
فنی و اجرایی کلیه کارشناسان ،مهندسان و
متخصصان بومیسازی در بخشهای مختلف
طراحی -مهندسی و ساخت و همچنین ،همت
بسیار باالی شرکتهای پیمانکار توانمند کشور،
متشکل از کنسرسیوم مجتمع صنعتی اسفراین
و شرکت الماسهساز ،در ساخت این محصوالت
بوده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :انتظار میرود،
کماکان ،رزمندگان عرصه بومیسازی شرکت
سنگ آهن گهرزمین ،با تأسی به آرمانهای بلند
ولی امر مسلمین ،حضرت آیتاهلل خامنهای و
پشتوانه علمی ،تجربه و کار جهادی ،پیشرو بودن
در بومیسازی در بین صنایع معدنی بزرگ،
کشور را حفظ نموده و تداوم بخشند .امید
است با توجه به پذیرش ریسک شرکت سنگ
آهن گهرزمین ،در تولید و تست موفقیتآمیز
محصوالت تکنولوژیک بومیسازی ،سایر
شرکتهای معدنی بزرگ کشور نیز ،به منظور
حمایت بیش از پیش از صنایع ساخت داخل
و رونق و جهش تولید در کشور و همچنین
جلوگیری از خروج قابل مالحظه ارز ،اقدامات
الزم را در خصوص تامین قطعات و مجموعههای
مذکور از داخل کشور به عمل آورند.

