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پيامك300099004806 :
 گروه جامعه
دورهمیهای زنانه در کوچههای قدیم سیرجان
را همه به یاد داریم .همیشه جلوی خانه یکی از
همسایهها محفل بود.دورتا دورهم مینشستند و از
اتفاقات خانوادگی خیلیها آمارداشتند .به تمام ارکان
خبرپاسخ میدادند .عضوی ازفالن خانواده ،چه کرده
و کجا و ِکی و چگونه و...
آمارها رد و بدل میشد و این زنها اتفاقات را
تجزیه و تحلیل میکردند تا پی ببرند مقصرچه کسی
بوده« :شنیدین فالنی زن داشته ،حاال یکی هم افتاده
اکثرخیانتهای اینچنینی مردها بود
به پاش ».سوژه ِ
که البته به زعم تجزیه و تحلیلکنندگان آدمهایی
معصوم به حساب میآمدند که حاال یکی آمده و
گولشان زده وگرنه طرف این کاره نبوده .حاال فضای
این دورهمیها تغییرکرده و دیگرکمترکسی با چادر
گلگلی توی کوچه و دم در مینشیند برای گپ زدن.
حاال فضای آرایشگاهها ،باشگاهها و بسیاری از چنین
جاهایی محل بحث اتفاقات و خبرهای بسیاریست.
اغلب روزنامهها را خواندهاند و با فضای مجازی
آشنایند .برای همین خبرها را مو به مو خواندهاند و
حاال میخواهند نظر خودشان را با دیگری در میان
بگذارند .سوژهی خیانت کردن زنان ،بحثیست که بارها
و بارها دربارهاش گفتهاند و برایش مثال فراوان دارند.
جملهشان را اینگونه آغازمیکنند« :دیگه دوره اینقدر
خراب شده که مردها بوسیدن و گذاشتن کنار ،زنها
علمدار شدن و دوست پسر دارند» و هزاران یککالغ
چهل کالغ دیگر که معلوم نیست چقدرروی صحت
این حرفها میشود حساب باز کرد.
به همین بهانه با چند زن که درحیطهی جامعه،
مسایل مربوط به زنان و وکالت حقوق خانواده فعالیت
دارند ،به گفتوگو نشستم .بررسی خیانت از منظر
جامعهشناسی و یافتن پاسخ این سوال را که جامعه
تا چه میزان در سوق دادن افراد به خیانت تاثیرگذار
است ،با فاطمه رضوانیپوردرمیان گذاشتم.
اینکه آیا خیانت به یک امر زنانه تبدیل شده
را با صالحه حسینی فعال حقوق زنان به بحث
گذاشتم و در نهایت از فاطمه گلپایگانی وکیل پایه
یک دادگستری پرسیدم که آیا پروندههای مربوط به
خیانت و درخواست طالق به این دلیل در سیرجان
نسبت به گذشته افزایش داشته یا نه.
 آیا خیانت یک امربیشترزنانه شده یا از
اول خیانت هم بین زنها و هم مردها بوده و
فقط کمترشنیدهمیشده؟
رضوانیپور :خیانت درروابط زناشویی به معنی
شکسته شدن عهد و پیمان است .پیمانی که با ازدواج
میان زوجها شکل میگیرد و رابطهای عاطفی و جنسی
میان آنها پدید میآورد .بنابراین اگر یکی از زوجها با

فردی به غیر از شریک زندگیاش وارد رابطه
جنسی و یا حتی عاطفی شود ،مرتکب خیانت
شده است.
سالهای سال است متخصصان
حوزه خانواده با پدیدهای تحت عنوان روابط
«فرازناشویی» یا «خیانت» روبهرو هستند و به
بررسی گستردگی و ابعاد آن در جامعه امروز
میپردازند .آنها همواره کوشش کردهاند تا
ریشههای این پدیده و نیز عواملی که ظهور
و بروز این پدیده را در جامعه امروز ممکن
ساخته است،شناسایی کنند.
علی رقم تفاوتهای فرهنگی که میان
جوامع انسانی وجود دارد مساله خیانت در
روابط زناشویی در اغلب جوامع مذموم و
غیراخالقیتلقیمیشود.
پژوهشها و شواهدی که در جهان
وجود دارد نشان میدهد زنان و مردان به
شیوههای متعددی درمورد روابط فکرمیکنند.
بنابراین یکی از فاکتورهای که در پیشبینی
روابط فرازناشویی به صورت گسترده مورد
بررسی قرار گرفته جنسیت است .پژوهشها
قویا تاکید دارند که مردان بیشتر از زنان درگیر
روابط فرازناشویی میشوند .اما پژوهشهای
جدیدتر نشان میدهد که با گسترش
خیانتهای زناشوئی شکاف جنسیتی در حال
تنگتر شدن است و میزان نرخ خیانت زنان و مردان
درحال نزدیکترشدن به هم است.
 چرا خیانت کردن برای مردها به اندازه
زنها قبح ندارد و جامعه زیاد واکنش نشان
نمیدهد و آن حساسیت را ندارد؟
رضوانیپور :این به هنجارهای یک جامعه
برمیگردد .در پژوهشی که در دانشگاه خوارزمی
تهران در سال  97انجام شده است ،عوامل موثر بر
خیانت زناشویی شامل مواردی مثل؛ کسالتبارشدن
زندگی بعد کشف یکدیگر ،ضعفهای ذاتی ازدواج،
آسیبپذیری در زمان سرکوب نیاز جنسی یا عاطفه
و تحول جامعه است .علل نگهدارنده خیانت شامل؛
تمایل به تجربه کردن هیجان ،سلب مسئولیت رفتار
خود و تاکید بر ویژگیهای همسر ،کسب خالقیت
بسیاردربهدست آوردن زمان برای رابطه و پنهان کردن
آن ،کسب شجاعت به خاطر کشف ویژگیهای جدید
درخود و پاسخ به خیانت است.
به طور کلی خیانت زناشویی در روابطی اتفاق
میافتد که ازدواج خود را به صورت منفی ارزیابی
میکنند و کیفیت روابط عاطفی و جنسی آنها اندک
ت و این آشفتگی و گیجی در ارزشها زمینهساز
اس 
خیانت درروابط زناشویی میشود.

بررسی یک آسیب اجتماعی درگفتوگو با کارشناسان

خیانت

 اینکه مردم معتقدند ماهواره (مثال
فیلمهای ِجم) و شبکههای اجتماعی خیانت را به
زنها آموزش میدهند ،چقدربا واقعیت سازگار
است و آیا اساسا امرخیانت آموزشدادن ی است؟
رضوانیپور :خیانت آموزش دادنی نیست.
بیشترتحت تاثیرفضای بیهنجاری ارزشی و اخالقی
جامعه قرار میگیرد و بعد با فضای ایجاد شده در
برنامههای ماهواره یا دنیای مجازی دچاربیگانگی و گاه
آشفتگیست.
امر خیانت بین زنان و مردان رایج
 آیا ِ
شده؟ آیا االن طالقهایی که به ایندلیل رخ میده
زیاد هستند یا نه.
گلپایگانی :متاسفانه نسبت به زمان گذشته
میزان خیانت بین همسران بیشترشده و بین مراجعین
برای امرطالق خیلی اززوجین ازخیانت همسرشان هم
صحبت میکنند .هرچند ادعای خیانت مردان بیشتر
است اما بسیاری از مردان هم هستند که به دلیل
خیانت خانمشان تقاضای طالق دارند .گسترش این
معضل اجتماعیبهحدیهست کهمیتوان گفتیکی
از اصلیترین دالیل طالق در جامعه خیانت همسران
به هم هست .البته ذکر یک نکته هم حائز اهمیت
است؛ بعضی اوقات هم زوجین علیالخصوص آقایان

فقط به خاطر اینکه خودشان را توجیه کنند به کذب
اتهام خیانت به همسرشان م یزنند تا در دید اطرافیان
همسرشان را مقصر جلوه دهند و این موضوع
متاسفانه خیلی رایج است و باعث میشود با تکراراین
گفتهها قبح خیانت ریخته و دردید جامعه امری عادی
جلوه کند .به هرحال گسترش خیانت متاسفانه امروزه
باعث ازهم گسیختن بنیان خیلی ازخانوادهها شده و
این امریک واقعیت است.
 وقتی زن یا مرد خیانت دیدهاند و برای
طالق مراجعه میکنند ،برای ثابت کردن ادعا چه
مدارکی باید داشته باشند؟ آیا درست است که
ثابت کردن خیانت شوهر در دادگاه سختتر از
اثبات خیانت زن است؟
گلپایگانی :اثبات خیانت دردادگاهها کارسختی
است ،زیرا اتهام وجود روابط نامشروع و یا زنا جزو
جرایمی است که عالوه بر سایر نتایجش ،موجب
هتک آبرو و حیثیت یک فرد میشود و به همین دلیل
درزمان اثبات ادعای خیانت قضات سختگیری کرده و
دالیل محکمی را مطالبه میکنند .بیشترین دالیلی که
برای اثبات خیانت مورد استفاده قرارمیگیرد؛ شهادت
شهود و پرینت مکالمات و پیامکهای ارسالی است.
ازآنجا که در جامعه ما مردم سعی دارند که در زندگی

آگهی مجمع عمومی فوقالعاده(نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
دهیــاری پســوجان در نظــر دارد احــداث زمیــن ورزشــی روســتای پســوجان بخــش
پاریــز را بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت واگــذار نمایــد.
شرایط مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  148/584/863ریــال میباشــد کــه بایســتی
بــه صــورت واریــز بــه حســاب ســپرده  0108668245002بانــک ملــی بــه حســاب
دهیــاری و یــا بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ارائــه گــردد.
 -2دریافــت اســناد مناقصــه تــا تاریــخ  1400/04/15از محــل بخشــداری پاریــز
(دفتــر فنــی دهیاریهــا) میباشــد.
 -3مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری  1400/04/26میباشد.
 -4تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  1400/04/27ساعت  10صبح میباشد.
 -5برآورد اولیه مبلغ  2/971/697/264ریال میباشد.

آگهی فراخوان شناسایی تولیدکنندگان به شماره/1400/2ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد به منظور ایجــاد فضای ســبز بــه مســاحت  300هکتار نســبت به شناســایی
تولیدکننــدگان نهــال غیــر مثمــر با شــرایط ذیــل اقــدام نماید.
 .1تولیدکنندگان نهال میباید دارای پروانه بهرهبرداری و مجوز تولید نهال از وزارت جهاد کشاورزی باشند.
 .2نهالهــای غیــر مثمــر همیشــه ســبز و خزانکننــده مــورد نیــاز مطابــق لیســت ذیــل ،میبایــد عمــر بــاالی  10ســال داشــته باشــند و محیــط بــن
آنهــا  30تــا  60ســانتی متــر باشــد.
 .3نهالها میباید ریشه پر بوده و عاری از هرگونه آفات و بیماریها باشند.
نهالهای مورد نیاز عبارتند از:
نارون

توت آمریکایی
سرو الوسون

زبان گنجشک

صنوبر

کاج کاشفی

سدروس

چنار

ارغوان

سپیدار

اقاقیای پیوندی

توت نرک

نخل فونیکس

نخل واشنگتونیا

جگ یا شیشم

پده

کاج توپی

خصوصی دیگران دخالت کمتری داشته باشند و نیزبا
توجه به اینکه معموال روابط نامشروع و غیرمتعارف
به صورت پنهانی اتفاق میافتد لذا اثبات این موضوع
در دادگاه کار دشواری است .حتا بر فرض ثبوت این
جرم  -که ابتدا باید دردادگاه کیفری ثابت شود و بعدا
به عنوان دلیل استنادی طالق ارایه شود -دادگاههای
خانواده موضوع خیانت را به طورمطلق مجوزی برای
طالق نمیدانند .بلکه تاثیر این خیانت دربحث طالق
مفصل و بسته به اینکه در چه حد است ،متفاوت
است .مثال زنی که مستند به خیانت شوهرش تقاضای
طالق میدهد ،فروض مختلفی دارد .اگر خیانت مرد
همراه با ازدواج موقت یا دایم وی با شخص دیگری
باشد ،زن میتواند مستند به شروط ضمنعقد ازدواج
تقاضای طالق یکطرفه با حفظ کلیه حقوق مالی خود
را مطرح نموده که مورد قبول دادگاه قرار میگیرد...
ولی اگر خیانت شوهرش به صورت روابط نامشروع
(غیر از ازدواج) بوده باشد ،میتواند بنا به تشخیص
دادگاه از موجبات سوءرفتار شوهر و در نتیجه عسر
و حرج زن بوده و دلیل استنادی برای طالق باشد و
لیکن مطلق نبوده و ممکن است به تشخیص دادگاه
موجب عسر و حرج نشده و در نتیجه تقاضای طالق
زن مردود اعالم شود.

اما در خصوص مردان و تقاضای طالق
ایشان موضوع در قوانین ما متفاوت است.
زیرا در قانون ایران و شرع طالق به عنوان حق
مرد مورد پذیرش قرار گرفته؛ به این نحو که
هرزمان مرد تصمیم به متارکه داشته باشد (به
هر دلیلی از جمله خیانت همسرش) دادگاه با
خواسته وی موافقت کرده و فقط ضمن حکم
طالق ،مرد را موظف به پرداخت حقوق مالی
زوجه میکند .بنابراین مطلق بودن حق طالق
برای مرد موجب صدورحکم بیدردسروی برای
طالق میشود و برخالف تصوری که بسیاری
از مردم دارند اثبات خیانت زن تاثیری در حق
مهریه وی ندارد .یعنی حتا با اثبات خیانت زن،
وی مستحق کلیه مهریه مندرج درسند ازدواج
است .اگر بخواهیم این موضوع را مقایسه
کنیم باید بگوییم حق طالق برای مرد مطلق
است و حق مهریه برای زن و اثبات موضوعی
مثل طالق در آن بیتاثیر است.
مصادیق خیانت همانطور که قبال
عرض شد متفاوت است .گاهی این خیانت
در عرف مذموم و ناپسند است؛ مثل ازدواج
مجدد مرد بدون رضایت همسرش و بدون
اذن دادگاه ،ولیکن این مورد از نظر قانون و
شرع امری پذیرفته شده است اما مواردی نیز
مصداق خیانت است که حتا متعارف و قانونی
محسوب نمیشود مثل زنا که اگر روابط جنسی به
صورت کامل بین زن و مرد اتفاق بیفتد مصداق زنا
بوده و بین زن و مرد فرقی ندارد .نوع دیگری از روابط
بین زن و مرد هم وجود دارد که ارتباط جنسی ناقص
ولیکن به قصد التذاذ صورت میگیرد که این موارد در
قانون تحت روابط نامشروع شناخته شده و مستندا به
ماده  ۶۳۷قانون مجازات اسالمی قابل تعقیب است
و تا  ۹۹ضربه شالق مجازات آن تعیین میشود.
به زبان ساده اگر بخواهیم به این سوال جواب
بدهیم؛ مردان در اخذ رای طالق به نفع خود با دشواری
خاصی از سوی دادگاهها روبهرو نیستند؛ خواه دلیل
تقاضای طالق ایشان خیانت باشد یا هر چیز دیگری،
زیرا طالق حق مردان است و شاید بتوان گفت تنها مانع
ایشان همان پرداخت حقوق مالی زوجه ازجمله مهریه
است اما زنان در اخذ حکم طالق همواره با مشکالتی
ازجمله اثبات ادعا روبهرو هستند .علیالخصوص در
موضوعی مثل خیانت که اثبات آن به دلیل مسایلی از
جمله پنهانی بودن روابط بسیاردشواراست.
 به نظر شما خیانت کردن یک سوژه و
موضوع درحال رواج یافتن درجامعه است؟ و آیا
مردم کوچه و بازارکه زنهای امروزی
این گفتهی ِ
در حال خیانت به همسرشان هستند ،بهرهای از

واقعیتدارد؟
حسینی :حضور زنان در جامعه و شبکههای
اجتماعی بیشترباعث شده این شایعات افزایش بیابد.
خیانت چه از طرف مرد و چه زن از گذشته وجود
داشته و اکنون هم وجود دارد که دالیل مختلفی
میتواند داشته باشد شاید بعضی از مهمترین دالیل
خیانت از طرف زنان انتقام از همسر عهدشکن و
خیانتکار و یا بیتوجهی از طرف همسر ،نارضایتی
جنسی ،بدگمانی به همسر ،ویژگیهای شخصیتی و
تنوعطلبیباشد.
 اگر االن خیانت از سمت زنها بیشتر
دیده و شنیده شود چه دلیل یا دالیلی دارد؟
حسینی :هیچ خطایی به اندازه خیانت از در
نظرمردم ناپذیرفتنی نیست اما با این وجود متاسفانه
خیانت همیشه وجود داشته؛ از گذشتههای دور
تا امروز اما به دالیل مختلفی آمار دقیق خیانت در
کشورهای مختلف وجود ندارد و اینکه خیانت نسبت
به گذشته بیشتر شده ،میتواند ناشی از افزایش
جمعیت هم باشد و در رابطه با خیانت آمار دقیقی
نیست تا چه برسد به اینکه آمار خیانت زنان باالست
هم جای شک و شبهه است.
شاید یکی ازدالیل گفتن مردم کوچه و بازاردر
رابطه با خیانت زنان این باشد که زنان نسبت به گذشته
استقالل بیشتری دارند ،در جامعه حضور پررنگتری
دارند .همچنین استفاده از شبکههای اجتماعی هم
میتواند باعث به وجود آمدن این شایعات باشد.
در حالی که پژوهشها نشان میدهد که مصرف
زیاد رسانه و شبکههای اجتماعی بر خیانت زناشویی
تاثیرگذار نیست بلکه با توجه به فاصله میان زندگی
مجازی و واقعی باعث سردی روابط عاطفی افراد
میشود .البته به نظرم من االن بیشترخیانت عاطفی
وجود دارد یا خیانت جنسی.
 کودکان آسیبدیده از ازدواجهایی که
به واسطهی خیانت از هم پاشیده میشوند چه
آیندهای خواهند داشت؟ آیا بیاعتمادیشان
نسبت به روابط زن و مرد روابط خودشون را در
آینده تحت تاثیرقرارمیدهد؟
حسینی :متاسفانه در طالقهایی که اتفاق
میافتد بیشترین آسیب را کودکان میبینند و این
آسیب درکودکان طالقهای ناشی ازخیانت به مراتب
بیشتراست .البته سن فرزند دررابطه با خیانت و طالق
هم مهم است ولی در کل فرزندانی که دچار آسیب
ناشی از خیانت والدین میشوند ،بچههای پرخاشگر،
اعتماد به نفس پایین و افسردگی میشوند .همچنین
امکان اینکه در آینده خود این فرزندان دچاربیوفایی
و خیانت شوند هم زیاد است همچنین دربزرگسالی
هم به دیگران نمیتوانند به راحتی به بقیه اعتماد کنند.

کاج تهران

کلیــه تولیدکننــدگان واجــد شــرایط در صــورت تمایــل بــه شــرکت در فراخــوان میبایــد نــوع نهالهــا (مطابــق بــا لیســت فــوق) و تعــداد نهالهــای از
هــر نــوع را کــه میتواننــد تأمیــن نماینــد ،بــه همــراه پروانــه بهرهبــرداری و مجــوز تولیــد نهــال خــود از وزارت جهــاد کشــاورزی و نشــانی کامــل نهالســتان
خــود را در پاكــت دربســته و مهــر و مــوم شــده (روي پاكــت بايســتي نــام تجــاری تولیدکننــده ،شــماره و موضــوع فراخــوان قيــد شــود) قــرار داده و حداكثر
تــا تاريــخ دوشــنبه  1400/4/14بــه نشــاني دفتــر مركــزي شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر واقــع در تهــران -خيابــان دكتــر فاطمــي -روبــروي هتــل
اللــه -ســاختمان نگيــن ،پــاك  –273دبيرخانــه مركــزي -کــد پســتی  1414618551و يــا بــه نشــاني دفتــر كميســيون معامــات شــركت معدنــي و
صنعتــي گلگهــر واقــع در كيلومتــر  50جــاده سیرجان-شــيراز ارســال نماينــد .ضمنــأ الزم اســت تصاویــر نهالهــا بــا ذکــر مشــخصات کامل نهالســتان به
آدرس ایمیــل  mottaghi_mo@golgohar.comارســال گــردد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

بدینوســیله بــه اطــاع صنعتگــران ســهامدار مســتقر در شــهرک صنعتــی شــماره  2ســیرجان میرســاند

ـورخ ،1400/03/23
بــا توجــه بــه عــدم حصــول نصــاب قانونــی در جلســه مجمــع عمومــی فوقالعاده مـ

نوبــت دوم مجمــع عمومــی فوقالعــاده شــرکت خدماتــی شــهرک صنعتــی شــماره  2ســیرجان بــه

ـورخ
ـنبه مـ
ـح روز دوشـ
ـاعت  8صبـ
شــماره ثبــت  4398شناســه ملــی  14007486203راس سـ

 1400/04/21در محــل ســوله صنعتــی آقــای جــواد فردیــد بــه آدرس :شــهرک صنعتــی شــماره 2
ســیرجان– جنــب میــدان ســوم بــا دســتور کار ذیــل برگــزار میگــردد.

 -1افزایش سرمایه
هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  2سیرجان

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده (نوبت دوم)
بدینوســیله بــه اطــاع صنعتگــران ســهامدار مســتقر در
شــهرک صنعتــی شــماره  2ســیرجان میرســاند بــا توجــه بــه
عــدم حصــول نصــاب قانونــی در جلســه مجمع عمومــی عادی
ـورخ  ،1400/03/30نوبــت دوم مجمــع عمومــی
ســالیانه مـ
عــادی ســالیانه بــه طــور فوقالعــاده شــرکت خدماتی شــهرک
صنعتی شــماره  2ســیرجان به شــماره ثبت  4398شناســه
ـنبه
ـاعت  9صبح روز دوشـ
ملــی  14007486203راس سـ
ـورخ  1400/04/21در محــل ســوله صنعتــی آقــای جــواد
مـ
فردیــد بــه آدرس شــهرک صنعتــی شــماره  2ســیرجان-
جنــب میــدان ســوم بــا دســتور کار ذیــل برگــزار میگــردد.

 -1انتخاب بازرس(حسابرس) قانونی سال1400
-2تعیینحقالزحمهبازرس(حسابرس)قانونی
 -3تصویب صورتهای مالی سال  1398و سال 1399
-4انتخاباعضاءهیئتمدیره
-5تصویبآئیننامهمعامالت،انضباطیواستخدامی
 -6تصویب بودجه پیشنهادی سال جاری
 -7تصویب نرخ هزینههای مشترک
-8انتخابروزنامهکثیراالنتشار
 -9ســایر امــوری کــه در صالحیــت مجمــع عمومــی عــادی
میباشــد.

هیئتمدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شماره  2سیرجان

آگهی دعوت سهامداران شرکت کشاورزی و دامپروری و تحقیقاتی برزگران سیرجان-
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  727و شناسه ملی 10860522961
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی
ســالیانه کــه در روز پنجشــنبه مــورخ  1400/04/10ســاعت  10:00در محــل دفتــر
شــرکت تشــکیل میگــردد ،حضــور بــه همــراه رســانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضای هیئتمدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3تصویب صورتهای مالی سالهای  1397الی 1399

هیئتمدیره شرکت

