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اینچندنفر
 20درصد مبتالیان ُامیکرون دراستانکرمان اطفال هستند
ایسنا :سرپرستمعاونتسیاسی ،امنیتیو اجتماعی استانداری کرمانبا اعالم اینخبرکه 20درصدمبتالیان
را اطفال تشکیل دادهاند ،گفت :مدارس دوره متوسطه اول و دوم با تشخیص دانشگاهعلوم پزشکی ،آموزش و
پرورش و فرمانداری به صورت اقتضایی تعطیل میشوند .رحمان جاللی گفت:دراستان هیچ شهردروضعیت
آبی کرونایی ندارد و متاسفانه وضعیت کرونا درشهرستانهای کرمان ،زرند ،کوهبنان ،رفسنجان ،شهربابک،
سیرجان،بردسیر،رابر،بافت ،ارزوئیه،جیرفت،بم،نرماشیر،رودبارجنوب ،کهنوج،منوجانوقلعهگنجقرمزاست.

قوانین درحوزه تقابل با قتل های ناموسی بازدارنده نیست
جماران:محمدرضاعارف،عضومجمعتشخیصمصلحتنظامدرواکنشبهقتلهایناموسی اخیر،نوشت:
قوانین ما درحوزه تقابل با این جرائم بازدارنده نیست و باید منطبق با وضعیت هنجارین ،قدرت بازدارندگی یابد و
این مهم قاعدتا باید ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به صورت جدی دنبال شود .اگردرزمان انتخابات
مجلس موانعی برای انتخاب ایجاد نمیشد ،مطمئنا لوایح حمایت اززنان دربرابرخشونت و منع کودک همسری
مورد بیمهری قرارنمیگرفت و عدهای درجامعه به واسطه عدم هراس ازمجازات سنگین ،دست به جنایتهایی نظیرفاجعه اهوازنمیزدند.
درماجرای فایل صوتی برخی افراد محکوم و برخی دیگرتبرئه شدهاند
خانهملت :مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی درباره فایل
صوتی اخیرگفت :اینکه کهعدهایبهدنبالتخریبسپاههستندمسئلهجدیدینیستو اینکهممکن استدریکنهاد
فسادوتخلفوجودداشتهباشدنیزمسئلهعجیبینیست امامسئله اصلی این استکهسیستمهاینظارتیقویدرسپاه
وجود دارد که تخلفات را با سرعت شناسایی میکند .او گفت :کسی که این صوت را ضبط کرده برکنارشده است  .در
همینزمینهپروندهایدرقوهقضاییهتشکیلودردادسراینظامیبهتخلفاترسیدگیشده ،البتهبخشزیادی ازاتهاماتنیزدروغبودهوعدهایتبرئهشدهاند.

یادداشت

نورسیدههایی درزمستان

رضا مسلمیزاده :میگویند بهشت جایی است که
زمستان و تابستان در آن راه ندارد و سرسبزی و خوشی و خرمی
در آن جاویدان است .چند سال پیش که اوضاع مطبوعات در
سیرجان کویت بود ،سیرجان را بهشت مطبوعات نام نهادند.
چند اتفاق کوچک اما به جاودانگی آن بهشت پایان داد؛ کوچ
روزنامهنگاران زبده ،ظهورشبکههای اجتماعی ،گرانی کاغذ و شیوع
کرونادستبهدستهمدادندتابهشتسیرجانخزانزدهوسپس
زمستانی بشود .کسانی که به طمع نام و نان آمده بودند ،عطای
مطبوعات را به لقایش بخشیدهاند و به سر مشاغل و حرفههای
نان و آبدارشان بازگشتند و علی ماند و حوضش .البته هنوزجای
مسرتوخوشوقتی است کهدراینزمستان؛نگارستانوسخنتازه
و پاسارگاد و نسیم امید و شیرگان سختجانی میکنند و سرپا
ایستادهاند .هفتهی گذشته نسیم امید هشتسالگیش را جشن
گرفت کهباید اینسختجانیرابه آنهابهشکلویژهتبریک گفت.
خبرخوش اما تولد عجیب و ناگهانی دو طفل زمستانی است که
در این سوز و سرما جرأت ورزیده و به دنیایی پای گذاشتهاند که
بسیاری ازآن پا پس کشیدهاند .یکی نشریهی «مستضعفین» است
که درزمستان کوالکی بهپا کرده و با انتشارمطلبی ازدیواربه دیواری
فقرو ثروت درسیرجان سخن گفته و آرامش متوهمانهی کسانی

را برهم زده است .دیگری «جیران» است که اولین شمارهی آن
به بازخوانی بیانیهی گام دوم انقالب اختصاص یافته و با عکس
رهبرانقالبورییسجمهورورییسمجلسوصاحبامتیازنشریه
همراه است.مستضعفینرامعینضابطیمنتشرمیکندوجیران
را عباس پورپسندی؛ هردوی ایشان هم متعل ق هستند به جریان
نواصولگرایانی که عدالت و فسادستیزی دال مرکزی گفتمانشان
راتشکیلمیدهد.دربارهینواصولگرایانعدالتخواهسخنبسیار
است و البته معلوم نیست آقایان ضابطی و پورپسندی چقدراین
مفهوم را مناسب حال خود بدانند و با آن همراهی نشان دهند و
انتصابشان را به این جرگه بپذیرند .به هرروی؛ هردوی آنها فعاالن
سیاسیهستندکهپیشازاین،شانسخودرابراینشستنبرصندلی
نمایندگیمجلسآزمودهاند؛معینضابطیباتأخیرصالحیتشتایید
شد و فرصت را ازدست داد و عباس پورپسندی اصال تأیید نشد تا
محک خورده باشد .ازهمین رو ،برخی ورود این دو فعال سیاسی
را به عرصهی مطبوعات تمهید و مقدمهای برای حضورقدرتمندتر
برای انتخاباتمجلس ارزیابیمیکنند.ورودمستضعفینوجیران
امابرای اهالیمطبوعاتمایهیمسرتودلگرمی است .اینحضور
میتواند کرختیپدید آمدهدرسالهای اخیرراتکانیبدهدوبررکود
موجود خط پایان بگذارد .باشد که حالمان به ازاین سالها بشود.

امسال تقارن روزپدرو روزولنتاین حال و هوای جالبی به کوچه خیابانها داده است .اکثرمغازهها با دکورهای قرمزرنگ سعی درجذب مشتریان ولنتاین دارند
و گلفروشیها و پوشاکفروشیهای مردانه نیزبا دکورهای خاصشان میخواهند به نام پدربرای خود نانی دست و پا کنند .عکس :شبکه اطالعرسانی دانا

روزانههای کامبیز

صیانت از فضا

 احمدرضا تخشید
همشهری گرامی خانم مهری
مؤیدمحسنی کتابی دارند به نام«اُسونه»
که بر مبنای گویش محلی نوشته شده
است« .برهی بسته گیر آوردن» یکی از
کنایههاییستکهداستانشرادراینکتاب
نوشتهاند.البتهاینجامنبدوناجازه،نگارش
معیاررا به کارمیبرم« :میگن مردی یک برهای داشت .یک روزبا بره
رفت تو صحرا تا بچره ،بره که چشمش به آب و علف افتاد ازدست
صاحبشفرارکرد.صاحبشهرچهدنبالشدویدنتوانستبگیردش
تا غروب توی صحرا موند و از هرکه سراغش را گرفت ،نتوانست
پیدایش کند .باالخره دست ازپا درازتربرگشت .همین که به آبادی
رسید چشمش به یک آغل گوسفند افتاد که یک بره شل و الغر
توش بسته بود .مرد رفت کنارگوسفند بدبخت و چوبی برداشت و
افتاد به جونش تا میخورد زدش .همین موقع صاحبش ازراه رسید
و به مرد اعتراض کرد که چی از جون این زبون بسته میخواهی؟
این حیون بیچاره چه تقصیری کرده که لت و پارهاش کردی؟ مرد
گفت:تقصیرش این است که اگربازش کنیوببریشتوصحرامثل
گوسفند من میگریزد و دیگه برنمیگردد .پس حاال که بسته است
بگذاربزنمش کهوقتی گریختدلصاحبشخنکباشد کهیکسیر
کتکخوردهورفته».زمانی کهشخصیمظلومموردظلمقرارمیگیرد
و توان دفاع از خودش را ندارد این کنایه را به کار میبرند .به اینجا
که رسیدم طبق معمول همیشه کامبیز ازراه رسید و بدون سالم و
احوالپرسی گفت:بهچیفکرمیکنی؟ گفتم:هرچندچوبهفتهی
قبل دستت نیست ولی من حساب کاردستم اومد و همچنان به

آگهی مزايده عمومی شماره /1400/12ز
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در نظر دارد « 70هزار تن
گندله سنگ آهن با عيار  65درصد» را از اسکله بارکو بندرعباس
با شرايط تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش
برساند .متقاضيان میتوانند به منظور دريافت اسناد مزايده و
همچنين اطالع از شرايط مزايده به وبسايت شرکت گلگهر به
نشانی  www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی میباید حداکثر تا ساعت
 14:00روز دوشنبه مورخ  1400/12/2به آدرس :دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده
شود .تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سهشنبه
مورخ  1400/12/3در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع
سیرجان خواهد بود.
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کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

آگهي فراخوان شماره /1400/16ف

فراخوان عمومى شناسايى ،ارزيابى كيفى و برگزارى مناقصه بين پيمانكاران واجد شرايط و مورد تایید جهت بهرهبرداری
از واحدهای انباشت و براشت ،پیش فرآوری ،خطوط تولید و آبگیری از کنسانتره و باطله خطوط  5و 6و 7شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسايى ،ارزيابي کيفي و انتخاب پيمانکاران
واجد شرايط با حداقل  5سال سابقه کار مرتبط در فرآوری سنگ آهن اقدام نماید و از آنها به منظور شرکت در مناقصه
جهت بهرهبرداری از خطوط  5و  6و  7کنستانتره خود ،با شرایط مندرج در اسناد پیوست فراخوان دعوت به عمل آورد.
لذا واجدین شرایط میتوانند به وبسایت این شرکت به نشانی  www.geg.irبخش مناقصه و مزایده مراجعه و نسبت
به دریافت ،مطالعه و تکمیل فرمهای ارزیابی کیفی و مدارک و فرمهای درخواستی همراه با مستندات الزم اقدام و حداکثر
تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ  1400/12/8نسبت به تحویل پاکات پیشنهادی خود به نشاني :تهران ،خيابان فاطمي،
روبروي هتل الله ،ساختمان نگين ،پالك  ،273دبيرخانه شركت معدني و صنعتي گلگهر و یا دفتر کمیسیون معامالت
شرکت واقع در مجتمع گلگهر به آدرس :کرمان ،شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده شیراز اقدام نمایند .شایان ذکر
است شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مخیر است.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر  

هرچه شما بگویی فکرمیکنم .کامبیزگفت :ای واداده حتما داری
به یاوهسرایی یاوهگویان درمورد طرح صیانت ازفضای مجازی فکر
میکنی .پس بدان و آگاه باش که به قول آقاتهرانی نماینده مجلس
«کلید فضای مجازی امروزدردست دشمن است .االن دشمن هر
طوری بخواهد میتواند کنترل و مدیریت کند »...گفتم :اشتباه نکن
من صددرصد موافق طرح صیانت هستم .اصال به نظرمن اینکه
اینترنت را ُکند کردیم ،جوابگو نیست .ما باید با حذف کامل فضای
مجازی و اینترنت اززندگی مردم ،هم مشت محکمی به دهان هرکه
رسید بزنیم و هم به مردم عزیزمان خدمت کنیم .کامبیزحیرتزده
نگاهم کرد و گفت :دیوونه شدی یا از ترس چوب هفته قبل این
حرفها را م یزنی؟ گفتم :از تو انتظار نداشتم کامبیز .یک حساب
دودوتا چهارتا بکن تا تو هم به همین نتیجه برسی .االن برنج شده
کیلویی  80هزارتومان اون وقت ما پولمان را خرج فضای مزخرف
مجازی بکنیم؟ این یک ،دوم هم این که بریم تو فضای مجازی تا
راست و دروغ به خوردمان بدهند؟ یکی پتهی دیگری را روی آب
بندازه ،یکی پروندههای دزدی و اختالس را رو کنه ،یکی جواب هر
حرفیروبده؟نهعزیزما اخباررا ازتلویزیونببینیمراحتتریم .کامبیز
گفت :من که نمیفهمم چه مرگت شده ولی حتما داشتی به این
حرف احمد خاتمی فکرمیکردی که گفته« :کسانی که در این 43
ت آنها بود و ریلگذاری میکردند فقرو مشکالت
سال قدرت دس 
نتیجهی کارآنهاست که درکمال ناسپاسی نظام را متهم میکنند».
گفتم :کامبیز جان من از مردم دم دست هستم سطح حرف از
اندازهایباالتربرودمتوجهنمیشوم.مننهایتبههمینسیبزمینی،
سیر و برنج فکر میکنم .االن هم برای اینکه خیالت راحت شود،
داشتمفکرمیکردم اسمحکایتخانممؤیدمحسنیچیبود؟

روابط فرا زناشویی؛ معضلی که پنهان میشود
 حسین اطمینان
بیش ازیک هفته ازقتل دردناک
«غزل حیدری» درشهراهوازبه دست
همسرش میگذرد و هنوز که این
مطلب را مینویسم ،ذرهای ازناراحتی
وعصبانیتم کمنشده است.
دلیل این واقعه هنوزبه صورت
رسمی اعالم نشده ،اما در افواه و بهطورغیررسمی؛ فرار ازمنزل
و ارتباط فرازناشویی به عنوان علت مطرح است که البته هنوز
رسما تایید یا رد نشده است.
موضوع اول درمورد اطالعرسانی مراجع مربوطه است .در
حالی که در شبکههای مجازی مصاحبههای فراوانی با خانواده
مقتول و قاتل منتشر شده و نحوه قتل را شرح دادهاند و
همچنین عکسهایی از آنها دست به دست میچرخد ،مراجع
ترجیح دادهاند کلیاتی از این حادثه بگویند .آیا با این شیوه
اطالعرسانی که صورت مسئله پنهان میشود ،میتوان امید
داشت که روابط فرازناشویی که در چند سال اخیر افزایش
قابلتوجهی درجامعه داشته کمترشود؟ یکی ازوکال که درمورد
طالق درجامعه کارمیکرد میگفت؛ اگردالیل طالق را به طور
دقیقواکاوی کنیم،بسیاری ازطالقهابهعلتروابطف رازناشویی
ازسوی یکی ازطرفین رخ میدهد .اگر این موضوع را بپذیریم،
بایدهرچهزودترفکریبرای آنبکنیم .اول ازهمهمراجعمربوطه
باید آمار را علنی و شفاف اعالم کنند .تا زمانی که همه چیز را
پنهان کنیموسعی کنیممشکالتراعلنیبهمردمو کارشناسان
نگوییم،دربرهمینپاشنهمیچرخدوبهبودیحاصلنمیشود.
درچند سال اخیرکه درمورد مسایل اجتماعی مطلب میخوانم
و ازنزدیک این مسایل را پیگیری میکنم ،متوجه شدم جامعه
ماشدیداًبافقدانپژوهشوتحقیقدرهمهحوزههای اجتماعی
مواجه است و هرکارشناسی بر اساس تجربه و دیدگاه خودش
نظر میدهد .در مورد مسایل فرازناشویی نیز با همین مشکل
مواجههستیم.بایدبعد ازاعالمعلنی آمار،پژوهشهاییبسیار
دقیق و جدی درمورد چرایی این موضوع انجام شود و دادههای
آن برای استفاده دراختیارهمگان قرارگیرد.
عصبانیتنبایدتبدیلبهپرخاششود.
درروانشناسی ،عصبانیت واکنش طبیعی بدن به یک اتفاق
است اما وقتی این عصبانیت تبدیل به پرخاش میشود ،یک
اختالل روانی است و باید فرد تحت آموزش و درمان قرارگیرد.
ریشهیابی مسایل فرازناشویی سخت است و دالیل متعددی
باعث آن میشود اما تبدیل یک عصبانیت به چنین قتلی و
سربریدن مقتول و گرداندن سردرشهر ،قطعا یک مشکل روانی
س پنهان
حاد است که پشت واژهی بدتعبیرشدهی غیرت و نامو 
شده است .فرد میبایست قبل از این حادثه تحت آموزش و
درمان قرارمیگرفت .اتفاق مشابه این حادثه شاید برای خیلی از
ما نیزرخ دهد و ما هم عملی مثل آن یا خفیفتر انجام دهیم.
پس باید دالیل پرخاشگری درجامعه بررسی شود و فکری برای
کنترل خشم بکنیم و بتوانیم رفتارمان را در اینگونه مواقع
مدیریتکنیم.
بهمسایلجنسیصریحنمیپردازیم
روابط فرازناشویی در همه جای دنیا وجود دارد

و دالیل آن هم بسیارعمیق و پیچیدهاند ،اما دلیل اکثرروابط
فرازناشویی مسایل جنسی است و تا زمانی که برای رفع نیازهای
جنسی به عنوان بخشی ازوجود که درچرخهی آفرینش انسان
قراردارد و به موضوعی ممنوعه تبدیل شده ،چارهای اندیشیده
نشود ،شیب ناهنجاری روابط ف رازناشویی کم نمیشود .باید
مشکالت و معضالت جنسی بالقوه و بالفعل به عنوان واقعیت
به شدت جاری پذیرفته شود .ازسوی دیگراینکه زن و مرد بدون
داشتن شناخت ،حداقلهای عاطفی ،مقبولیت طرفین و تعلق
خاطرعمیق و با عمده دلیل جنسی ،ازدواج میکنند ،قطعا آمار
روابط ف رازناشویی باال میرود .اینکه هنوزما درجامعهای زندگی
میکنیم که حس مالکانه به تن و روح همسروجود دارد و رابطه
فرازناشویی برایمان حکم مرگ و نداشتن آن حکم زندگی پیدا
میکند ،باید منتظرقتلهای بیشترهم باشیم .تا زمانی که یاد
نگرفتهایم یک تعهد ازبین رفته ،میتواند به خاتمه آن تعهد و
قرارداد (ازدواج به عنوان یک قرارداد اجتماعی) منجر گردد ،باید
منتظرایندستجنایتهایبیشترهمبود.دراینمواقعبایدبه
قانون تمکین کرد و اگرفردی احساس میکند مورد ظلمی قرار

گرفتهبایدبهمراجعقانونیمراجعه کند.
قاچاقدخترانمهمترازقتل است
موضوع دیگردر این حادثه غمانگیزوجود شایعه درمورد
قاچاق دختران به ترکیه است .این موضوع تاکنون از سوی
هیچ مسئولی تایید نشده و علیرغم ابعاد اجتماعی این سربری،
میبایست به آن بیشتر توجه شود .غزل به پدرش در رابطه با
رفتن به ترکیه گفته« :شبی که خانه را ترک کردم ،من را درتهران
تحویل سه نفردادند که ایرانی بودند که دو نفرآنها من را مورد
اذیت و آزار قرار دادند .یک شب در تهران ماندم و بعد از مرز
خوی خارج شدم ».پدر غزل هم در پاسخ به این سؤال که آیا
دخترت این افراد را میشناخت؟ گفته« :اینها قاچاقچی هستند
و فقط پول را میشناسند و عبد جمونگ (مرد سوری) به آنها
پول پرداخت کرده بود».
بریده شدن سرغزل و گرداندن سرش در خیابان و انتشار
فیلم آن براحساسات مردم تاثیرزیادی داشته و عالوه برترویج
خشونت ،احساس امنیت را هم در جامعه کاهش داده
است ،اما قاچاق دختران به ترکیه و ...امنیت را به خطرمیاندازد
و باید به این موضوع جدیترپرداخته شود.
این مسایل همه نیازبه کنکاش دارند و با پنهان کردن آن
آمارکمنمیشود .امیدوارم اینحادثهشروعیباشد کهمسئوالن
مربوطه با شفافیت با مردم صحبت کنند و با ارایه آماردقیق برای
پژوهشهای جدی دست یاری به سوی کارشناسان درازکنند.

