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از  آموزان  اینکه بی اطالعی دانش  بابیان  استان کرمان  فتا  پلیس  رئیس  مهر:  
تهدیدات و آسیب های فضای مجازی زمینه ساز به خطر افتادن دانش آموزان است 
گفت: پلیس فتا در این کانال محتوا های آموزشی موردنیاز دانش آموزان را در 
قالب عکس نوشته، داده نما، کلیپ های آموزشی، هشدار های متنی و... در اختیار 
دانش آموزان قرار می دهد که بامطالعه آن می توانند در برابر بسیاری از تهدیدات 

و آسیب های فضای مجازی آگاه شوند.           

کانال پلیس فتا 
در شبکه شاد پل ارتباطی 

با دانش آموزان

مرگ کودک 16 ماهه در سطل آب کولر
 رکنا : یک کودک 16 ماهه در اثر سقوط به داخل سطل پر از آب جانش را از دست داد.  رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: در پی گزارش غرق شدن کودک 16ماهه ، هنگام مراجعه تکنسین اورژانس کودک عالئم حیاتی نداشته و این کودک به 
بیمارستان  منتقل شد اما تالش ها برای احیای این کودک بی نتیجه ماند. گفته می شود این سطل پر از آب برای کولر استفاده می شده 
و کودک پس از سقوط دچار خفگی شده امابی آبی این روزهای گرم تابستان در بیشتر روستاهای شهرستان نرماشیر باعث شده تا 

خانواده ها برای ذخیره آب به سطل های بزرگ یا بشکه های فلزی رو بیاورند .

 بی شک خانواده، نخستین و مهم ترین بستر رشد همه 
جانبه انسان است که از دیرباز نقش ها و کارکردهایش 
مورد توجه روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصان 
تعلیم و تربیت بوده. یکی از وجوه منفی پدید آمده 
است  طالق  نام  به  آسیبی  اجتماعی،  نهاد  این  از 
بسیاری  اجتماعی  ناهنجاری های  بروز  موجب  که 
درگیر  ناخواسته  فرزندان  طالق،  سایه  در  می شود. 
تضادهایی می شوند که نه توان درک آن ها را دارند و 
نه تاب کنار آمدن با آن ها را. محرومیت فرزندان از 
سرپرستی مشترک پس از انحالل خانواده، آن ها را از 
بسیاری مواهب و مزایای خانوادگی محروم می کند و 

اثرات جبران ناپذیری بر آن ها باقی می گذارد. 
از  یکی  درددل  پای  نامه  هفته  دفتر  در  گذشته  هفته 

همشهریان نشستیم.
گفت.  طالقش  جزییات  از  نگرانی  و  تشویش  با  مرد  آن 
نمی شد  فرزندش ختم  و  آقا  این  به  تنها  این مشکل  ولی 
و بسیارند کودکانی که حال و آینده شان در ماجرای طالق 
از هم گسیخته  و طفلی  تباه می شود. خانواده ای  والدین 
که میان این از هم گسیختگی به یک گره ی کور می رسد 

و نابود می شود. 
لطمه های  و  حضانت  پیرامون  گزارشی  مهم  این  پی  در 
است  آمده  تحریر در  به رشته ی  فرزندان طالق  اجتماعی 

که در پی می آید.
و  11سالشه  پسرم  شده ایم.  جدا  رسما  که  دوساله  ما 
مادرش  که  است  بار  دومین  این  هست.  من  با  حضانتش 
او را بی اجازه می برد و از تحصیل باز می دارد یکبار پیش 
از جدایی رسمی  وقتی اول دبستان بود پسرم را برد و از 

درس خواندن باز ماند و اخراج شد. 
این بار که کالس چهارم است هفت ماه پیش بدون اطالع 
و  فرزندم   نمی دانم  ماهه  هفت  من  است.  برده  را  پسرم 
همسر سابقم کجا زندگی می کنند. این بی خبری مرا کالفه 
کرده است. از طریق مراجع قضایی اقدام کردم اما به خاطر 
سر  به  کامل  بی خبری  در  ماه  هفت  من  همکاری ضعیف 
این ترم تحصیلی اخراج شده است.  می برم. پسرم مجددا 
نمی دانم وقتی او را پیدا کنم با این ضعف تحصیلی اش چه 

به مشکل  که  قضایی خواهشمندم  مراجع  از  کنم؟ 
من رسیدگی کنند و فرزندم را برایم پیدا کنند.

شرایط حضانت فرزند
حضانت  قوانین  از  دقیق  آگاهی  کسب  منظور  به 
حقوق  کارشناس  یزدانی؛  امیر  با  طالق  فرزندان 
شرایط  با  رابطه  در  وی  نشسته ایم،  وگو  گفت  به 
حضانت چنین می گوید:  حضانت در لغت، پرورش 
و نگهداری از کودک معنا می گیرد در قانون جدید 
حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این 
موضوع پرداخته شده است. الزم به ذکر است که از 
رسیدگی  جنبه های  به  بیشتر  حضانت  قانونی  دید 
و پرورش جسم کودک تاکید دارد و چندان موارد 
تربیتی و پرورش اخالقی را در بر نمی گیرد. به طور 
بود.  والدین خواهد  بر عهده  فرزندان  کلی حضانت 
از  یکی  صالحیت  عدم  که  خاصی  شرایط  در  مگر 
والدین و یا هردوی آنها برای شرایط حضانت فرزند 

به صورت قانونی تائید شود.
حضانت فرزند بعد از طالق

از  پس  می افزاید:  ادامه  در  حقوق  کارشناس  این 
طالق زوجین از یکدیگر اولویت نگهداری از فرزندان 
تا سن ۷ سالگی دختر و پسر بر عهده مادر و پس از 
سن ۷ سالگی فرزندان حضانت آن ها به دست پدر 

خواهد بود. در صورتی که والدین بر سر حضانت فرزندان 
موردشرایط  در  دادگاه  شوند،  مواجه  مشکل  با  یکدیگر  با 

حضانت فرزند به صورت قانونی تصمیم خواهد گرفت.
الزم به ذکر است در صورتی که پدر به )اعتیاد و...( دچار 
به  نیز  از سن ۷ سالگی  بعد  فرزند  باشد، شرایط حضانت 
بلوغ  به  زمان  تا  حضانت  این  و  شد  خواهد  واگذار  مادر 
رسیدن  بلوغ  به  از  پس  می یابد.  ادامه  فرزندان  رسیدن 
فرزند، خودش می تواند مادر و یا پدر را برای ادامه زندگی 
انتخاب نماید. البته پدر موظف است در تمامی مدتی که 
مخارج  و  هزینه ها  هستند،  مادر  حضانت  تحت  فرزندان 

مرتبط را تامین نماید.
حضانت فرزند بعد از طالق توافقی 

کارشناس  پرسیدیم که  را  ادامه بحث شرایط حضانت  در 
از  با استناد به ماده ۲۹ قانون حمایت  اینگونه پاسخ داد؛ 

خانواده، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزندان در 
هر نوع طالقی تصمیم گیری کند. چنانچه زوجین به دنبال 
طالق توافقی باشند و دختری کمتر از ۹ سال سن و پسری 
کمتر از 1۵ سال داشته باشند باید در مورد حق حضانت 
پرداخت  فرزندان،  با  مقابل  مالقات طرف  میزان  فرزندان، 
به  برسند.البته الزم  توافق  به  نفقه  میزان  و  فرزندان  نفقه 
ذکراست که دادگاه موظف است در تعیین حضانت فرزندان 

بعد از طالق، مصلحت آن ها را در نظر داشته باشد.
از  طفل  حضانت  فرزندان،  حضانت  و  طالق  قوانین  در 
پدر  به  و  می شود  گرفته  نماید،  ازدواج  مجددا  که  مادری 
داده می شود. اما در طالق توافقی با توافق زوجین، فرزندان 
نیز کماکان  تحت حضانت  مادر  ازدواج  از  می توانند پس 

وی قرار داشته باشند.
حضانت فرزند بعد از فوت والدین 

حضانت  والدین،  از  یکی  فوت  صورت  در  قانون  طبق  بر 

فرزند بر عهده والد زنده خواهد بود. یعنی در صورت فوت 
پدر، مادر حضانت طفل را بر عده خواهد گرفت. البته در 
را  از دادخواست ولی قهری، مادر  صورتی که دادگاه پس 
دارای صالحیت الزم برای حضانت از فرزند نداند، حضانت 

از وی گرفته می شود.
انواع ضمانت اجرای حضانت

این  توسط  ما  مخاطبین  آگاهی  دیگری که جهت  مبحث 
کارشناس مسایل حقوقی توضیح داده شد ضمانت جهت 
باره می گوید:   این  این کارشناس در  اجرای حضانت است 
قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای 
  ۳ دهند،  انجام  درستی  به  طالق  از  بعد  فرزند  حضانت 
بسیار  اهمیت  از  که  است  گرفته  نظر  در  اجرایی  ضمانت 

باالیی برخوردار هستند. 
 مشکالت روانی فرزندان طالق 

یلدا صدوقی؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و درمانگر 

کودک و نوجوان نیز در رابطه با این موضوع می گوید: 
می دانیم که در فرهنگ ما طالق و جدایی بار منفی 
البته از نظر روانشناختی نیز  زیادی به همراه دارد و 
نوجوان  و  کودک  روان  و  روح  بر  زیادی  منفی  تاثیر 
در  ماندن  موارد،  از  بسیاری  در  دیگر،  از سوی  دارد. 
درگیری،  و  تنش  از  پر  و  معیوب  مشترک  زندگی 
روی  بر  طالق  به  نسبت  بدتری  تاثیرات  می تواند 

کودک و نوجوان داشته باشد.
با  می توان  شرایطی  چنین  در  که  اینجاست  نکته 
کمک گرفتن از متخصص شرایط را به گونه ای اصولی 
برد که طالق و جدایی کمترین  و هوشمندانه پیش 
اولین  باشد.  داشته  به همراه  فرزندان  برای  را  آسیب 
روانی  ثبات  ایجاد  جدایی،  بحبوحه  در  فرزندان  نیاز 
که  دهند  توضیح  او  برای  والدین  اینکه  اوست.  برای 
طالق و جدایی دلیل بر بد بودن هیچکدام از والدین 
که  دیگری  مهم  مورد  نیست.  کودک  بودن  مقصر  یا 
نباید فراموش کرد این هست که به هیچ عنوان نباید 
از کودک و نوجوان در این جریان استفاده منفی کرد، 
انتقال احساسات منفی به  با کودک و  درددل کردن 
تالش  کودک،  در حضور  دیگر  والد  کردن  تحقیر  او، 
برای تیم سازی با کودک علیه والد دیگر، استفاده از 
کودک برای گروکشی از همسر، ممانعت از دیدن والد 
دیگر برای فرزند، ابراز خشونت های کالمی و غیرکالمی و.... 
مواردی هستند که در این جریان روی روح و روان کودک، 
نگرش و دیدگاه او به زندگی و آدمها و صدالبته آینده او, 
تاثیر بسیار بدی می گذارد. کودک و نوجوان دچار تناقض و 
فشار عاطفی سختی شده و با کاهش احساس ارزشمندی و 

عزت نفس، ثبات روانی او از بین می رود. 
توجه به عالیق و ویژگی های شخصیتی فرزندان، و آشنایی 
با حقوق آنها از جمله داشتن ثبات روانی، ثبات و آرامش، 
از  توجه  و  عشق  دریافت  والد،  دو  هر  با  تعامل  و  ارتباط 
هردو والد، داشتن شرایط زندگی و تحصیل آرام و با ثبات، 
ارتباط و تعامل اجتماعی امن و بدون قضاوت با همساالن 
و.... مواردی هستند که در طالق و جدایی  و بزرگساالن، 
کمترین  نوجوان  و  کودک  تا  گیرند  قرار  توجه  مورد  باید 

آسیب را ببینند.

گزارشی از مشکالت روانی فرزندان طالق؛

مرداب آسیب ها در کمین کودکان طالق 
      معظمه صادقی نژاد

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

   بزرگان نمودند تورا انتصاب 
         محمد تویـی بهترین  انتخاب

جناب آاقی مهندس اکبری نسب

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت رفاه و امور 
اجتماعــی شرکت معدنــی و صنعتـی گل گهـــر 
را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را در این 

عرصه آرزومندم.
مجید اریانمنش  

                         
کاراتن رد دمرییت رافه و امور اجتماعی          هم

جناب آاقی

مهندس اکبری نسب
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیریت رفاه و امور 
و صنعتی گــل گهـــر  معدنی  اجتماعــی شرکت 
را تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در این عرصه از 

درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
دمری عامل و هیئت دمریه

 رشکت تعاونی حمل و نقل گل گهر

مهندس  میعاد اریان ژناد  
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر روابط عمومی  
و حوزه مدیرعامل شرکت توسعـه آهن و فوالد گل گهر  
را تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در این عرصه از 

درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هفته انهم  سخن اتزه

جناب آاقی

  دکتر  رقیه  شهریاری پور  
دانشگاه  ریاست  سمت  به  سرکارعالی  شایسته  انتصاب 

نموده،  عرض  تبریک  را  سیرجان  واحد   - نور  پیام 

موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه  آرزومندیم.

هفته انهم  سخن اتزه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/02/22 می باشد.

از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

را از   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 2 2 پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


