حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید
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گروه حوادث /علی عزیزی
وقــوع قتل فجیع در شــهرهایی با
شرایط ســیرجان که هم رسانههای
فعالــی دارد و هم مردمی ماجراجو،
همواره نمود بیشتری دارد .شاید در
جوامعی که مردم نسبت به حوادث
محلــی پیرامون خــود بیخیالتر
هســتند حوادثی ماننــد قتلهای
هولناک ،حاشیه و فضای احساسی
آرامتری ایجاد میکند.
شکی نیســت که وقوع قتل فجیع بر
میزان احساس امنیت شهروندان اثر
منفــی دارد اما آثار قتــل بعضاً برای
افرادی کــه در متن آن قــرار دارند
ویرانکنندهتر و بعضــاً جبرانناپذیر
خواهد بود .در موارد همسر ُکشی در
صورت داشتن فرزند ،تنها افرادی که
بیشترین آسیب به آنها وارد خواهد
شد فرزندان قاتل و مقتول هستند که
بخشــی از این آسیب جبرانناپذیر و
بخش دیگر به سختی جبران خواهد
شد .خانوادهای را تصور کنید که پدر یا
مادر به هر دلیلی توسط همسرش به
قتل رسیده و دو فرزند دارند و اگر در
آینده رضایتی اخذ نشود و طرف مقابل
قصاص شود ،چه سرنوشت تاریکی در
انتظار فرزندان خواهد بود .به همین
ســید رضا
منظور گفتوگو کردیم با
ّ
شهیدی کارشناس روانشناسی تا ابعاد
ایــن اتفاقات تلــخ را از زاویه زندگی
فرزندان قاتل و مقتول بررسی کنیم.
این کارشــناس روانشناسی میگوید:
اینگونه قتلها عمومــاً در زوجهای
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بررسی آثار روانی همسر ُکشی بر فرزندان خانواده در گفتوگو با کارشناس روانشناسی

با ســن باال رخ نمیدهد و چون این
فجایع معمــوالً برای جوانترها اتفاق
میافتد ،عموماً بچههای آنها یا کودک
هستند و یا نوجوان .اگر به فرض مثال
یــک فرزند را کــودک و فرزند دیگر
را نوجوان در نظر بگیریم بیشــترین
آســیب به فرزند نوجوان این خانواده
شدت به پدر
وارد میشــود .فرزند به ّ
و مادر خصوصاً مادر نیاز دارد و وقتی
در ســنین پایین از وجود مادر و پدر
بیبهره شود از نظر روحی ،شخصیتی و
جدی میبیند .از طرفی
تربیتی آسیب ّ
کودک برای اینکه در بزرگسالی بتواند
شخصیت سالمی داشته باشد و بزرگی
کند باید در بچگی ،بچگی کرده باشد
و یکی از ضروریات بچگی کردن هم
این است که کودک با اتفاقات ناگوار
دنیای بزرگساالن مانند قتل ،جنایت
و  ...آشــنا نشده و ذهن او درگیر این
مسائل نشــود .برای همین است که
روانشناســان تأکید دارند کودکان به
هیچ وجه مسائلی مانند قتل یا جنایت
را حتی از طریق فیلم و ســریال هم
تماشا نکنند .چرا که اگر ذهن کودک
اسیر دنیای بزرگســاالن شود نشاط
کودکانه از بین مــیرود .حال فرض

پس مرگ
امان از ِ
کنید کودکی در شرایطی قرار بگیرد
که در حادثهای مانند همسر ُکشــی
مادر یا پدر او به قتل رســیده و قاتل
نیز گرفتار حبس است .او در بدترین
شرایط ممکن قرار دارد و اثرات منفی
فراوانی بر روان او وارد میشــود .این
کودک یک مرتبه طی چند ساعت از
فضای خانواده خود وارد فضای خانواده
دیگری میشود .ناگهان روش و فضای
تربیتــی حاکم تغییر پیــدا میکند.
همچنین به علت درگیری سرپرست
جدید و خویشــاوندان با حادثه قتل،
فضایی که کودک در آن حضور دارد

بســیار ناآرام و مســموم خواهد بود.
رفتار متفاوت کودک را دچار دوگانگی
میکند و حال روحی او کام ً
ال به هم
میریزد .برای کودک در سنین پایین
پدر مظهر امنیت است و وقتی قتل،
آن هم از سوی پدر رخ میدهد ،نگاه
کودک به عامل تأمین کننده امنیت
به ناگاه تغییر میکند .مظهر امنیت به
نماد ناامنی و کسی که مادر را کشته
تبدیل میشود و این احساس ناامنی
تا پایان عمر با وی همراه خواهد بود.
احساس عدم امنیت از نزدیکان باعث
میشود کودک پرخاشگر شده و نتواند

رابطه خوبی با اطرافیانش برقرار کند.
او نه تنها به اطرافیان بلکه به دنیا به
دید محلی ناامن نگاه میکند .از سوی
دیگر کمبود محبت و نقش حمایتگر
مادر بســیار آثار ســوءی بر کودک
خواهد گذاشت.
سید رضا شهیدی تصریح کرد :سن
ّ
نوجوانی سن بحران هویت است .یک
نوجوان اگر در یک شرایط عادی و در
یک خانواده عادی مشغول به زندگی
باشــد به صورت خود به خود دچار
بحران هویت میشــود .پیش خود
میپرســد ،من که هستم؟ چه کاره

 به علت درگیری سرپرست جدید و خویشاوندان با حادثه قتل ،فضایی که کودک در آن
حضور دارد بسیار ناآرام و مسموم خواهد بود .رفتار متفاوت کودک را دچار دوگانگی میکند و
حال روحی او کامًال به هم میریزد .برای کودک در سنین پایین پدر مظهر امنیت است و وقتی
قتل ،آن هم از سوی پدر رخ میدهد ،نگاه کودک به عامل تأمین کننده امنیت به ناگاه تغییر
می کند .مظهر امنیت به نماد ناامنی و کسی که مادر را کشته تبدیل می شود و این احساس
ناامنی تا پایان عمر با وی همراه خواهد بود .احساس عدم امنیت از نزدیکان باعث می شود
کودک پرخاشگر شده و نتواند رابطه خوبی با اطرافیانش برقرار کند
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هستم و قرار است چه کاره شوم .چرا
دارم با این شــرایط زندگی میکنم
و ...یــک نوجوان در شــرایط عادی
نیاز به آرامش ،دیده شــدن ،احترام
و پشــتیبانی دارد تــا بتواند دوران
بحران هویت را با ســامت از جنبه
روحی طی کنــد .حال فرض کنید
یک نوجوان در دوران بحران هویت
دچار بحران بسیار بزرگتر و ناگوارتر
دیگری نظیر همسر ُکشی توسط پدر
یا مادرش شــود .مدام به این حادثه
و جنبههــای آن فکر میکند .ذهن
شــدت درگیر میشود .با خود
او به
ّ
فکر میکند که من با چه کسانی(!!!)
زندگی میکــردم .ذهنیت دیگری
نســبت به پدر و مادر پیدا میکند.
سؤاالتی زیادی در ذهن او به وجود
میآیــد و میتواند این نوجوان را به
سمت پرخاشگری ،رفاقت با دوستان
ناباب ،اعتیــاد و خدای ناکرده حتی
خودکشی پیش ببرد .بنابراین برای
کاهش آســیبهای چنیــن اتفاقی
بایســتی در مرحله اولیه با کودک
و نوجــوان به طرز صحیح همدردی
کــرد .دوم کودک و نوجوان را از این
فضــای بحرانی به وجــود آمده دور
کننــد و در نزد آنهــا به هیچ وجه
درخصــوص قتل صحبــت نکرده و
پیگیــری ماجرا را درحضــور آنها
دنبــال نکنند .در مرحله ســوم این
کودک و نوجوان نیاز به مشــاوره با
یک روانشناس دارند که بتواند برای
گذر از این بحران و کاهش آسیب آن
به آنها کمک کند.

پرونده اختالس  11میلیاردی در انتظار حکم

گروه خبر :پرونده اختالس  ۱۱میلیــارد تومانی که
توسط عامالن معدودی در بیمارستان شهید باهنر شهر
کرمان انجام شده بود به صدور حکم نزدیک شده است.
این خبر را معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی دانشگاه
علوم پزشــکی کرمان گفت و افزود :این پرونده ســال
گذشته کشف شــد که با ارجاع آن به دستگاه قضائی
همهی عوامل اختالس شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،مســعود مقدری اظهار کرد :دانشگاه

علوم پزشــکی از نظارت دســتگاههای بیرونی همواره
اســتقبال کرده و به خصوص در این موضوع خاص از
هرگونه همکاری دریغ نداشــته که خود باعث پیبردن
و کشــف حقایق شده است .وی افزود :این اختالس که
توسط عامالن معدودی در بیمارستان شهید باهنر شهر
کرمان انجام شــده بود در سال گذشته کشف شد که
با ارجاع پرونده به دســتگاه قضائی منتظر صدور حکم
هستیم.سازمان بازرسی کل کشور در خبری اعالم کرد:

در راستای بررسی عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی
استان و یکی از بیمارستانها مالحظه شد مسئول امور
مالی بیمارســتان ،از ابتدای ســال  ۱۳۹۸با مشارکت
پیمانــکاران دارویی ،طبخ و توزیع و خدمات و تنظیف
اقدام به ثبت  ۱۱۰میلیارد ریال سند صوری در سیستم
حسابداری بیمارستان کرده و تا زمان کشف جرم مبلغ
 ۸۴میلیارد ریال از وجوه بیمارستان به این پیمانکاران
پرداخت شده است.
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نقد و نظر

حال شهرمان خوب نیست

اینجا یک مادر میمیرد
از کبر و خود پرستی بردم ِز یاد خدا را /
او پــــرده پوش به عیبم من پرده در حیا را

سحر ایرانمنش
در این روزهای تلخ و درگیری همه با کرونا ،دلمان یک تیتر خوب میخواهد
تا حالمان بهتر شــود ،تا امیدمان به بازگشت به زندگی بیشتر ،ولی....
« پیدا شــدن سر زن جوان در ســطل زباله!» چه تیتر وحشت انگیزی
!!! یک زن به وحشــیانهترین شکل ممکن به قتل میرسد و هنوز کسی
نفهمیــده چه اتفاقی افتاده ،فقط گفتند َمــرد در حالت عادی نبوده و
بــا چاقوی میوهخوری ســر زن را بریده ....،و چــه حرفهای بیپایه و
اســاس بین مردم شهر که رد و بدل نشــد ...این اتفاق داشت کمرنگ
میشد و حرفها کمتر که ناگهان عکسی منتشر شد و تیتر زدند«:پیدا
شــدن جنازه یک زن در حومهی شهر! » این قضیه هم داشت فراموش
میشــد که حرف مردم شــد :دو مرد جنازه زن جوان را از ماشین به
بیــرون پرت کرده و فرار کردند ...هر کســی حرفی زد و شــد قصهی
یک کالغ و چهل کالغ محافــل گروهی و خانگی! چقدر حالمان بدتر
شــد با این خبرهای ناامن! مدت زیادی نگذشــت که دوباره تیتر زده
شــد« :دو خواهر ،یکی با جسم ســنگین کشته شد و دیگری به شدت
مصدوم گردید و به بیمارســتان منتقل شــد!» باز در شهر حرفهای
بیپایه و اســاس پخش شد و آخر مشخص نشد قضیه چه بوده است...
هجمهی ناباوری بود ،به فاصله چند ماه ،زنها کشــته شــدند و مردم
فقط حرف زدنــد ،اما این اتفاقات پایانی نداشــت ..چون ناباورانه تیتر
زدنــد «:جنازه ســوخته یک زن جــوان در میان شــعلههای آتش!»
حرفها دوباره شــروع شــد بیآنکه کســی از اصل ماجرا خبر داشته
باشــد ..فقط از تراژدی تلخ و تکراری خیانت میگویند ! و این تهمتها
و حاشــیهها شــده راهی برای فرار از اصل واقعیت و توجیه کار کسانی
که نامشان فقط همسر اســت ...خبرهای ویران کنندهای که نه به من
آرامش میدهد نه به شما حس خوب! اینجا چه خبر است؟
انگار قصه کشتن زنها سریالی شده و برای مردم عادی! هر بار ببینن و
بش َن َون یک زن کشته شد! فقط شیوهی کشتن عوض میشود ،در حالی
فکر نمیشود که این زن مادرست ،آن زن فرزند دارد ! این انسان است
که حق حیات دارد اما به دســت یک اجنبی از پای در میآید ،سوخته
میشود ،آن یکی سرش جدا میگردد ،این یکی از ماشین پرت میشود.
جــواب پدر و مــادر و فرزند او را که میدهد؟ غافــل از اینکه حرف و
حدیــث مردم ،شــایعهها و یک کالغ و چهل کالغها تمام میشــود و
فرزندان معصوم چه میماند
شایعه پخشکنها میروند اما در ذهن این
ِ
و چه میگذرد؟ چرا قتل؟ چرا جنایت؟ هیچ خطایی جرمش کشــتن،
ســر بریدین ،جسم سنگین به ســر زدن و سوزاندن نیست! یک لحظه
بیندیشــیم چه میکنیم و این همه خشونت و قتل برای چیست؟ چرا
اینقدر حال شهرمان را بد میکنیم ....چرا؟

فراخوان شماره 1400-1
انجام امور نگهدا ری ،بهره ربداری و تعميرات روتین و بلند مدت نيروگاه سيکل رتکيبي گهران سيرجان
(پیش ارزیابي توان اجراي كار)

شركت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای نسبت به شناسایی
شركت های واجد شرایط زیر جهت انجام امور نگهداری ،بهره برداری و تعمیرات روتین و بلند مدت اورهال نیروگاه

سیکل تركیبی گهران سیرجان اقدام نماید.

دعوت به پیشارزیابي صالحیت ،به منظور ارزیابي و انتخاب پیمانکاران مجربي انجام مي شود كه درصورت احراز

صالحیت ،از ایشان جهت شركت در مناقصه دعوت بعمل آید.

موضوع :قرارداد بهرهبرداري ،تامین قطعات ،انجام تعمیرات برنامه ای و تعمیرات غیر برنامه ای و نگهداري نیروگاه گهران
براي یک دوره پنج ( )5ساله و قابل تمدید تا ده ( )10سال

محل اجرا كار :استان كرمان -شهرستان سیرجان -نیروگاه گهران مالک نیروگاه  :شركت گهر انرژي سیرجان
مدت اجراي كار :دوره پنج ( )5ساله و قابل تمدید تا ده ( )10سال

مشخصات كلي پروژه :بلوک اول نیروگاه گهران سیرجان دارای دو واحد گازی  V94.2-MAP2Bبا ظرفیت اسمی

 183مگاوت برای هر واحد گاز و بخش بخار به ظرفیت اسمی  164مگاوات (  2بویلر به همراه یک واحد توربین بخار) كه
واحد های گازی از سال  1395سنکرون و مورد بهره برداری قرار گرفته است .

مهلت تهیه و تحویل اسناد :از تاریخ درج آگهي به مدت 14روز
حداقل شرایط الزم براي پیشارزیابي صالحیت:

الف) داشتن پروانه صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه  ،صادره از وزارت نیرو  ،معتبر و دارا بودن ظرفیت آزاد
ب) داشتن متوسط گردش مالي معادل حداقل هشتاد ( )80میلیارد ریال درسال ،در دورة پنج سالة اخیر
پ) داشتن پنج ( )5سال تجربة قابل قبول در زمینة بهرهبرداري ،تعمیر و نگهداري نیروگاههاي سیکل تركیبي

ت) داشتن سیستم مدیریت كیفیت طبق استاندارد ISO 9001: 2015
ث) دارا بودن پرسنل فنی و متخصص كارآمد و با سابقه كار مفید و همچنین داشتن حداقل  5مورد سابقه انجام تعمیرات بلند مدت اورهال نیروگاه
های سیکل تركیبی( از نوع ) V94.2
ج) داشتن وضعیت مالي باثبات ،با دسترسي به امکانات مالي كافي به منظور تأمین نقدینگي الزم براي اجراي قرارداد،كه معادل بیست( )20میلیارد
ریال ،بدون در نظر گرفتن تعهدات متقاضي بابت قراردادهاي دیگر برای شروع فعالیتهای ذیل این قرارداد كنار گذاشته باشد.
چ) سابقة مراجعه به مراجع قضائي قابل قبول براي كارفرما (عدم مراجعه یا نداشتن محکومیت).
نتایج بررسي تقاضاهاي ارسالي درزمان مقتضي به متقاضیان اعالم خواهدشد .فقط شركتها و مشاركتهاي تأییدشده ،طبق این پیشارزیابي
صالحیت به شركت در مناقصه دعوت خواهند شد.
نحوه تحویل اسناد  :اسناد تسلیمی می بایست بصورت پاكت الک و مهر شده ارائه گردد
محل تحویل اسناد تکمیل شده : :تهران-خیابان فرشته ،خیابان بیدار-پالک  9شركت گهرانرژي سیرجان -امورقراردادها
پاسخگویی به سوأالت  :پاسخگویی به سوأالت و ابهامات احتمالی مناقصه گران در دوره تعیین شده برای تهیه و تحویل اسناد،از ساعت  8صبح
الی  15بعد از ظهر و از طریق تماس با واحد امور قراردادهای این شركت به شماره تماس  021-26232873داخلی  125امکان پذیر خواهد بود.
الزم به ذكر است كارفرما در رد یا قبول مدارک مناقصه گران در تمام مراحل بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران هرگونه خسارتی اختیار تام دارد.

امور قراردادهاي شركت گهر انرژي سیرجان

