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 هدی رضوانی
طالق ،یکی از مسایل مهم و از شاخصهای
اجتماعی حساس در جامعه است .در شرایط
فعلی بحران کرونا و حضور بیش از اندازه زوجین
در کنار هم از یک طرف و افزایش افسارگسیخته
قیمت سکه از طرف دیگر عواملی شدهاند تا
آمار طالق دچار نوسانات شدیدی شود .معاون
وزیر کشور در صحبتهایی با ایرنا به کاهش
 ۸درصدی آمار طالق در  ۳ماهه نخست ۹۹
اشاره کرده است .همشهری هم به نقل از رییس
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به کاهش دو
درصدی آمار طالق در شش ماهه نخست سال
 ۹۸اشاره کرده است.
 محدودیتی در پرداخت سکه وجود
ندارد
با افزایش بیرویه قیمت سکه ،اگر زنی اقدام
به دریافت مهریه خود کند چه تعداد از سکههای
مهریه به او تعلق میگیرد؟ یداهلل سپهری رییس
دادگستری سیرجان در این خصوص میگوید:
از نظر دادگاه حتی اگر طرف  ۵۰۰۰سکه مهریه
داشته باشد به زوجه تعلق میگیرد ولی اگر زوج
شرایط پرداخت نداشته باشد از دادگاه تقاضای
قسط بندی میکند .ما محدودیتی برای دریافت
سکه توسط زوجه نداریم .وی در پاسخ به قضیه
پرداخت  ۱۱۰سکه که مدتی رواج یافته بود
میگوید :این پرداخت  ۱۱۰سکه برنامهای بود که
مصوب و مدتی اجرایی شد مبنی بر اینکه اگر
زوج  ۱۱۰سکه از مهریه را پرداخت کند و نتواند
بقیه را بپردازد مشمول زندان میشود ،در حالی
که کل مهریه با هر قیمتی که باشد به زوجه
تعلق میگیرد چون ما تابع بازار و قیمتها
نیستیمً .
مثال ممکن است قیمت سکه بشود
 ۵۰۰هزار تومان ،نمیتوانیم محدودیت قائل
شویم .از او میپرسم آیا اکنون هم بحث زندان
سر جای خودش باقی است؟ میگوید :خیلی
کمتر شده .با نظر آقای رییسی؛ مراجع تقلید
ً
واقعا در شرایط فعلی
اعالم کردند اگر کسی
توان پرداخت سکه ندارد به زندان نرود .به

نگاهی به تاثیر شیوع کرونا و افزایش قیمت سکه در باال رفتن آمار طالق؛

صد تا  ۱۶میلیون تومان حساب کنید چقدر میشود!
 افزایش آمار طالق در  ۶ماهه نخست امسال نسبت به  ۶ماه مشابه سال گذشته در سیرجان
همین دلیل در حال حاضر مالک ما حتی
همان  ۱۱۰سکه هم نیست .اگر  ۱۰سکه
هم نمیتواند پرداخت کند قسطبندی
میکند .یکی از عناوینی که در سند
ازدواج ثبت می شود عنوان عندالمطالبه
وعنداالستطاعهبرایمهریهاست.سپهری
در خصوص توضیح این عناوین میگوید:
عندالمطالبه یعنی هر لحظه زوجه مهریه
خود را مطالبه کند حتی اگر سر سفره
عقد هم باشد زوج موظف است پرداخت
نماید .عنداالستطاعه ،پرداخت مهلتدار
است ،یعنی هر زمانی که زوج توانایی
پرداخت داشته باشد ،زوجه میتواند
مهریه را مطالبه کند .از او میپرسم اگر
در سند ازدواج عندالمطالبه ثبت شده
باشد با شرایط تورمی فعلی همسر باید
چه کند؟ پاسخ میدهد :در این حالت
زوج محکوم میشود به پرداخت مهریه
ولی چون ندارد ،با توجه به موقعیت
درآمدیاش در اقساط مشخص آن را
پرداخت خواهد کرد .رییس دادگستری
سیرجان در خصوص آمار طالق در این
روزها میگوید :به صورت دقیق آماری نداریم
ً
معموال ظرفیت تحمل افراد کمتر شده ،یا
ولی
از نظر فرهنگی و آداب و سنن توجه چندانی به
زندگی ندارند .آمار و دالیل طالق در سیرجان
ً
تقریبا با نُرم کشوری همراه است و تفاوت

چشمگیری ندارد .متاسفانه هر روز پروندههای
ً
معموال
مهریه را در سیرجان داریم چون زوج
پایبند به تعهدات و زندگی نیست و از عهده اداره
کردن زندگی بر نمیآید ،زوجه اقدام به دریافت

مهریه و جدایی میکند و این باعث میشود آمار
طالق افزایش داشته باشد .در حالی که اگر زوجه
زندگی روبهراهی داشته باشد هرگز چنین کاری
را انجام نمیدهد.
 باید علل افزایش طالق در نسل جدید
ریشهیابیشود
محمد آرمانپور رییس اداره ثبت اسناد
و امالک سیرجان به افزایش آمار طالق در ۶
ماهه نخست امسال نسبت به  ۶ماه مشابه سال

گذشته اشاره کرده و میگوید :در شش ماهه
نخست امسال با رشد  4.3درصدی ازدواج در
سیرجان روبهرو بودیم .آمار طالق هم افزایش
داشته اما آمار دقیقی نمیتوانیم عنوان کنیم .وی
در خصوص نحوه پرداخت سکه مهریه توسط
همسر میگوید :اگر خانم از طریق اداره ثبت
برای دریافت مهریه اقدام کند ما اجرا میکنیم.
ولی معموال این کار از طریق دادگستری پیگیری
میشود ،پروندهها در دفترخانه ثبت میشوند

«آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانههای احیاء و
بریکتسازی ،تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز این کارخانهها و انبارداری
دپوهای مواد اولیه ،محصول و ضایعات شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان»
(( دومرحله ای )) «شماره -99-17خ»
شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه «انجــام
نظافــت صنعتــی کارخانههــای احیــاء و بریکتســازی ،تامیــن بخشــی از نیروهــای مــورد نیــاز
ایــن کارخانههــا و انبــارداری دپوهــای مــواد اولیــه ،محصــول و ضایعــات» خــود اقــدام نمایــد؛
لــذا از کلیــه شــرکتهای بومــی واجــد صالحیــت کــه دارای حداقــل دو ســال ســابقه کار مرتبــط
میباشــند ،دعــوت بــه عمــل م ـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن
آگهــی ،تمایــل خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس
ایمیــل  SJS.TENDER1400 @gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره تمــاس
تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی (شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی ثبــت،
گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط بــا موضــوع
مناقصه(قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و مرتبــط بــا موضــوع
مناقصــه باشــد).
 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
شرایط:
 -1محــل اجــرا :ســایت شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان واقــع در شهرســتان ســیرجان،
کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2تضمیــن شــرکت در مناقصــه :ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ،بــدون قیــد و شــرط بــا مبلــغ
 500.000.000ریــال (پانصــد میلیــون ریــال ) بــه نفــع کارفرمــا و دارای اعتبــار حداقــل ســه
ماهــه بــه نــام شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان میباشــد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -4شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختــار
میباشــد.
 -5جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

ولی رای نهایی را دادگاه صادر میکند .آرمانپور
در پاسخ به این سؤال که چرا نسل جدید بیشتر
در افزایش آمار طالق سهیم هستند میگوید:
این موضوع را در جلسه شورای فرهنگ عمومی
هم مطرح کردم .باید هیئتی تشکیل شود شامل
یک قاضی ،یک وکیل و یک مشاور که بتوانند این
با این افراد گفتوگو و پرونده آنها را بررسی
کنند .باید دالیل و انگیزههای اصلی این اتفاق
را بیرون بکشند .با ریشهیابی علت ناسازگاری

زوجین میتوان جلوی بسیاری از طالقها
را گرفت .شاید نسل جدید با اصول و
روشهای سازگاری در زندگی آشنا نباشند
و همین امر دامن بزند به افزایش آمار
طالق.
 مشاهدات میدانی نشان میدهد
طالق افزایش داشته است
یکی از راهکارهایی که برای منصرف
کردن زوجینی که اقدام به جدایی
کردهاند به کار میرود ،فرستادن آنها
پیش مشاوران است .محمودآبادی
کارشناسارشدروانشناسیبالینی،ازجمله
روانشناسانی است که با اینگونه زوجین
سروکار دارد و در خصوص افزایش
پروندههای طالق در دوران کرونا میگوید:
عدد و رقم دقیقی از پروندههای طالق در
سیرجان در دست نداریم اما همانطور
که کشورهای مختلف مثل چین آمار
دادند که در ایام قرنطینه افزایش آمار
طالق داشتند به همان نسبت در سیرجان
هم گزارشی از سوی مرکز بهزیستی
منتشر شد که محتوای آن خبر از مراجعه
بیشتر افراد به اورژانس اجتماعی و تشدید تنش
در خانوادهها میداد .در مرکز مشاوره هم
زوجینی که به دلیل اختالفات خانوادگی به ما
مراجعه میکردند در این ایام با افزایش روبهرو
بود .وی در خصوص علت بروز این اختالفاتی
ً
معموال در
که منجر به طالق میشوند ،میگوید:
زمان کرونا چون زوجین به مدت طوالنیتری در
کنار هم هستند باعث میشود همدیگر را تحمل
نکنند و اختالف نظر و تعارضات بیشتر شود .از

طرفی مسئولیت آموزش فرزندان هم بر دوش
خانوادهها قرار گرفته که فرسودگی آنها را
تشدید میکند و انرژی روانی آنها را میگیرد.
تنش و تعارض بین والدین و فرزندان و بین
زوجین باال میرود .محمودآبادی هم معتقد است
آمار طالق در حال افزایش است و خاطرنشان
میکند :متأسفانه آمار طالق در جامعه و در
سیرجان در حال افزایش محسوسی است.
مشاهدات میدانی نشان میدهد طالق افزایش
داشته .متاسفانه مرجع دقیق و حسابشدهای
برای کسب آمار پدیدهها و آسیبهای اجتماعی
نداریم که بتوان آمار صحیح را از آنجا استخراج
کرد .این روانشناس بالینی در پاسخ به این سؤال
که در شرایط تورم فعلی و افزایش بیرویه
قیمت سکه چقدر تمایل به دریافت مهریه
توسط خانمها بیشتر شده؟ می گوید :پروسه
طالق که اتفاق میافتد خود به خود این امر هم
جریان پیدا میکند .چون خانم پس از جدایی
پشتوانه اقتصادی و امید به زندگی اقتصادی
بهتری ندارد .تورم و افزایش قیمت سکه هم
کمی وسوسهانگیز شده .صدتا از سکههای مهریه
را هم اگر موفق شوند بگیرند صد تا  ۱۶میلیون
تومان حساب کنید چقدر میشود؟
در شرایط فعلی که بسیاری از مردان
سرپرست خانواده به دلیل شیوع کرونا دچار
بحران بیکاری شده و شغل خود را از دست
دادهاند و به دلیل تورمهای وحشتناک اقتصادی
و رسیدن خط فقر به  ۱۰میلیون تومان بسیاری از
خانوادهها زیر فشار مشکالت اقتصادی کمر خم
کردهاند .آستانه تحمل و تابآوری افراد خانواده
پایین آمده و همین عوامل باعث میشود در
اصطکاکی که بین زوجین ایجاد میشود شعله
یک جدایی روشن شود و اگر نهاد یا بنیان
مشخصی برای رفع این اضطرابها و تنشهای
درون خانوادهها وجود نداشته باشد ،چه بسا
همین شعلههای کوچک آتش به جان زندگی
بسیاری میاندازد و خاکستر طالق را بر سر و
صورت یک زندگی چندین و چندساله میپاشد.

آگهی مزایده (نوبت دوم)
ـر دارد نســبت بــه فــروش عرصــه تعــداد ســه
ـیرجان در نظـ
ـهرداری سـ
شـ
جایــگاه ســوخت خــود بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات
منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی
( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000002بــه فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی99/07/21 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 99/07/21 :الی  99/08/10ساعت 10:00
مهلت ارسال پیشنهاد 99/07/21 :الی  99/08/10ساعت 14:00
تاریخ بازدید 99/07/21 :الی 99/08/10
تاریخ بازگشایی 99/08/11 :ساعت 17:00
تاریخ اعالم به برنده 99/08/12 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر جایــگاه ســوخت بایســتی بــه صــورت فیــش نقــدی
و واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه
صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد.
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شرح

مساحت عرصه

قیمت کل عرصه

91/5715

1997/97/

(متر مربع)

عرصه جایگاه سوخت بلوار قائم

عرصه جایگاه سوخت انتهای بلوار ابن سینا

عرصه جایگاه سوخت جاده تهران -ورودی جاللآباد

1918751

7/21728

(میلیون ریال)

111517726
95126798

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت میباشــد و کلیــهمراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (ودیعــه) ،ارســال قیمــت و
اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 کلیــه اطالعــات امــاک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگــذاری در اســنادمزایــده موجــود میباشــد.
 عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــیالکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نمایند .مرکــز پشــتیبانی و راهبردی
ســامانه021 - 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

