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سهشنبه  27فروردین 1398

 10شعبان 1440

 Apr 16، 2019سال بیست و  چهارم شماره 6603

چه زمانی به کودک بگوییم پدر یا
مادر واقعیاش نیستیم؟!

تبیان :ازدواج مجدد یکی از اتفاقاتی اســت که ممکن است برای هرکسی
ت داده است اتفاق بیفتد؛ کنار آمدن با
که همســر خود را به هر شکلی از دس 
این مسئله یک امر کام ً
ال شخصی است که دو طرف باید با آن کنار بیایند اما
مشکل جایی است که زن یا مرد مطلقه صاحب فرزندی باشند.
متأســفانه نگاه جامعه به کســانی که با وجود داشــتن فرزند ،همسر خود
را به ســبب فوت یا طالق از دســت دادهاند این اســت که کسی که ازدواج
مجدد نمیکند پس وفادار به همسر سابقش است! او تمام زندگیاش را وقف
فرزندانش کرده و توانســته با بیمادری یا بیپدری فرزندانش را بزرگ کند و
آنها را سر و ســامان دهد و ...چنین تفکرات باطلی باعث شده است تا زنان
و مردان جوان زیادی فکر ازدواج مجدد را از ســر بیرون کنند و بهتنهایی بار
مشــکالت زندگی را به دوش بکشند؛ گاهی تفکرات اطرافیان اینگونه نیست
و همه با ازدواج مجدد شــما موافقاند اما مشــکل فرزند یا فرزندانی هستند
که قرار اســت با ناپدری یا نامادری ،زندگی جدیدی را آغاز کنند لذا ســؤال
اساسی اینجاســت که آیا با وجود فرزند از زندگی قبلی میتوان ازدواج کرد؟
آیــا میتوان با فردی که از ازدواج قبلیاش دارای فرزند اســت ،زندگی خوب
و موفقی داشت؟
آمادگی دارید؟
ویدا فالح روانشــناس در پاسخ به این ســؤال به تبیان میگوید« :منعی
در ازدواج بــا مرد یا زن مطلقــه صاحب فرزند وجود نــدارد؛ مالک ،ارزیابی
ویژگیهای اصلی طرف مقابل اســت؛ مثلاینکه فرد مقابل چقدر آدم سالم و
موجهی است ،چقدر از لحاظ اخالقی و شخصیتی به شما نزدیک است و اینکه
آیا در صورت وصلت ،شــما آمادگی این رادارید که نقش مشــابه پدر یا مادر
فرزند همســرتان را بازی کنید؟ آیا میتوانید بچــه را بپذیرید؟ در واقع چنین
ازدواجی مانند آغاز هر زندگی مشــترکی ،نیاز به مشاوره دارد تا طرفین خود را
ارزیابی کنند و بهطور همزمان مسئولیت فرزند پروری را هم آموزش ببینند».
بچه کوچکتر مقاومت کمتر
این مشاور خانواده به رابطه سن فرزند و پذیرش ازدواج مجدد والدین اشاره
میکند و میگوید« :بچه هرچقدر کوچکتر باشد ،مقاومت کمتر است و حتی
ممکن اســت از اینکه پدر یا مادر جدیدی پیدا میکند ابراز رضایت کند چون
بچه نیاز به پدر و مادر در کنار یکدیگر دارد اما اگر میزان وابستگی بچه با پدر
یا مادرش زیاد باشد در صورت ازدواج والد ،دچار آسیب میشود و فرزند تصور
میکند کســی در حال گرفتن جایگاه او اســت لذا اگر زن یا مردی حضانت
فرزنــدش را بــر عهده دارد و این را میداند که در آینــده نزدیک یا دور قرار

است ازدواج مجدد انجام دهد ،به فرزندش این پیامهای اشتباه را ندهد که تو
همه زندگی من هســتی ،هیچکس نمیتواند جای تو را بگیرد ،من هیچوقت
ازدواج نمیکنم و ...چرا که اینها جمالت غلط و نامناســبی اســت که باعث
میشــود فرزند حس تملکی نسبت به مادر یا پدرش پیدا کند و نسبت به فرد
جدید حساسشود».
چه زمانی فرزند را از ازدواج مجدد آگاه کنیم؟

که بچه هر چه زودتر متوجه شــود بهتر اســت اما من معتقدم که تا زیر سن
دبستان نیازی نیست که به بچه گفته شود چرا که کودک در این سن ،درکی
از این ماجرا ندارد و خیلی فرق پدر و مادر واقعی و ناپدری یا نامادری را متوجه
نمیشود اما شــرایط آگاه کردن فرزند از وجود ناپدری یا نامادری بعد از سن
 6سالگی ،بستگی به ویژگیهای شخصیتی فرزند ،رابطه پدر و مادر با فرزند،
نحوه گفتن و باور پدر و مادر نسبت به ازدواج مجدد خودشان دارد».
فالح ادامه میدهد« :هرچقدر رابطه والدین با فرزند ســالمتر و دوستانهتر
باشــد ،بچه واقعیتهای زندگی ازجملــه ازدواج پدر یا مــادرش را راحتتر
میپذیرد مشــروط به اینکه آن نامــادری یا ناپدری بهخوبــی نقش خود را
ایفا کند؛ همچنین پدر یا مادر باید در ابتدا خودشــان نســبت به ازدواجشــان
احساس بدی نداشته باشند و بپذیرند که بچه ما بهجای آنکه بیپدر یا بیمادر
بزرگشــده باشد ،یک پدر یا مادری دارد که حامی او است لذا اگر خود پدر و
مادر این مسئله را باور داشته باشند و با لحنی آرام کودک را از ازدواجشان آگاه
کنند ،مشکلی ایجاد نخواهد شــد؛ درحالیکه اگر این آگاهسازی چندین سال
بعد از بزرگ شــدن فرزند اتفاق بیفتد ممکن اســت فرزند گالیه کند که چرا
زودتر به او نگفتید بنابراین بعد از دوران پیشدبستان با توجه به شرایط و تیپ
شــخصیتی کودک باید به او گفته شود که البته برای تشخیص و ارزیابی تیپ
شخصیتی کودک باید به مشاور مراجعه شود تا او راهنمایی کند که با توجه به
تیپ شخصیتی او ،چگونه باید او را از ماجرا مطلع کرد».
ازدواجی که نیاز به اجازه فرزندان ندارد!
گاهی ازدواج پدر یا مادر نه در ســنین کودکی فرزندان است و نه در سنین
جوانی خودشــان! وقتی یکــی از زوجها در اثر کهولت ســن یا بیماری فوت
میکند ،زندگی همســر ســالخورده او دگرگون میشود لذا در این شرایط که
هرکدام از فرزندان ســرخانه و زندگی خودشان هســتند ،نیاز به همدم بیشتر
احساس میشــود اما اغلب ،فرزندان با ازدواج مجدد والدینشان در سنین باال
مشــکلدارند که در چنین مواردی این افراد یا از حرف مردم میترســند و یا
نمیتوانند ببینند که کســی جای خالی مادر یا پدرشان را گرفته است اما فالح
در این زمینه میگوید« :ازدواج در این ســنین نباید بهصورت اجازه از فرزندان
باشــد چراکه پدر یا مادری که بخواهند با ضعف ،ترس و درخواست کردن از
فرزندان ،فرد جدید را به زندگیشــان وارد کنند با مقاومت بیشــتری از سوی
آنها روبرو میشــوند لذا پدر یا مادر باید خودشان این اطمینان را حاصل کنند
که نیاز به ازدواج دارند ،ســپس به فرزندانشان اطالع دهند و امکان آشنایی با
همسر جدید را به فرزندانشان بدهند».
رودﻛﻲ ﺟﺪول 36

ازدواج پدر یا مادر در سنین کودکی فرزند اتفاق میافتد؛ کنار آمدن با
گاهی
ِ
این شرایط نه برای ناپدری یا نامادری سخت است و نه برای فرزند خردسال
اما همیشــه ترس از فهمیدن این مسئله در آینده و واکنش فرزند وجود دارد.
برخــی بهترین راه را مخفی کردن ناپدری یا نامــادری میدانند و برخی هم
نمیدانند که بهترین سن برای آگاه کردن فرزند از اصل ماجرا دقیق ًا چه سنی
اســت .فالح میگوید« :در این زمینه اختالفنظر وجود دارد؛ برخی معتقدند
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افقی:
کاری98
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ر
کردن
ﺟﺪولآهنگ
ودﻛﻲصفت-
-1نوعی
-2از میوه های پاییزی -خرج نامه -خانه
-3نوعی جواهر -مرکز استان مرکزی -پست
و خفیف
-4نظرها -قرض -سریع -دوستدار و امین
-5فوت کردن -دشنام -پهلوان
-6منسوب به مهدی -دایره ای شکل
-7مرکز اســتان مازندران -بسیار بخشنده-
بیگانگان
-8باالترین نقطه -از موصوالت -راز -خیزاب
-9حائــل بیــن در و بدنه یخچــال -زینت
انگشتر -از مجالس مشورتی
-10نــام یک فرهنگنامه فارســی -آهنگ و
زرنیخ -صریح
-11مادر عرب -رطوبت -دیم -مرگ ناشــی
از غصه
-12قیمت -دوری -شهر بلقیس -آسانی
-13از توابع اســتان مرکزی -پست -مرکز
استان آذربایجان شرقی
-14روز عرب -دردها -تعجب زنانه
-15ذخیره کردن -سوغات اراک
عمودی:
-1متنفر -مخوف ترین نهاد جاسوسی جهان
-2میوه -آهنگر انقالبی -مخفف من را
-3اصرار کردن -بازگشت -جوانه گندم
-4راه روشــن -پرتاب کردن -بی خطر -زن
دوم همسر
-5نوع صنعتی آن در تایرسازی کاربرد دارد-
شــبه جزیره ای که به روسیه ملحق شد -مرکز
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مغز
-6غصه -جام باستانی
-7پایان -بــرای بیــان تعجب می
گویند -دلیل منطقی
-8شکیبایی -از حیوانات شکارچی-
پهلوان
-9درجات -یار دم بریده -از ســاح
های خیلی قدیمی
-10جشــنواره ای سینمایی -حیوانی
خوش پوست -مار دم بریده
-11فلز خجالتی -نگهدارنده سقف-
اسب ترکی
-12از ســاح های باستانی -سخن
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بیهوده -سرور -جغد
-13اســب بارکش -حیله گر -واحد
سنجش الماس
-14مرکــز اتریــش -ویرانی -عدد
مرغان قاف
-15پیغمبری در شــکم ماهی -مرکز
استان البرز -جنگ و نبرد

ثبتی و دادگستری
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311035006969مورخ
 97/11/16هیــأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز
ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین
دلشــاد حقیقی فرزند جهان پور به شماره شناسنامه
 139صادره از مرودشــت کد ملــی 2430702053
نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 81/90مترمربع به پــاک  11/7498مفروز و مجزی
شــده از پالک  11/278باقیمانده واقع در شــیراز
شهرک قصرقمشــه خیابان نشاط کوچه  13کدپستی
 7198967769خریداری از مالک رســمی حسنعلی
کاراندیش قصرالدشتی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/569م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760311035006956مورخ
 97/11/28هیــأت اول /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی یاســر منصورآبادی فرزند محمدعلی به
شماره شناسنامه  6337صادره از شیراز کد ملی
 2300887071نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
نیمه تمــام به مســاحت  210مترمربــع به پالک
 10/6698مفروز و مجزی شــده از پالک 10/1216
باقیمانده واقع در شیراز شــهرک گلستان جنب
دانشگاه پیام نور زمینهای ارتش خریداری از مالک
رســمی عزیز بهمنی محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع
قضایی تقدیــم نمایند .بدیهی اســت در صورت
انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/570م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311035005835مــورخ
 97/10/6هیأت اول /دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی علی اکبر گلچهره
فرزند منوچهر به شــماره شناســنامه  5530صادره از
شیراز کد ملی  2300601923نسبت به ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  153مترمربع به پالک  15/6298مفروز
و مجزی شده از پالک  15باقیمانده واقع در شیراز بلوار
میرزای شــیرازی خیابان شهید دینکانی کوچه  32سمت
چپ اولین کوچه ســمت راســت درب پنجم کدپستی
 71969166361خریداری از مالک رســمی علی دینکانی
احد از ورثه خانباز دینکانی فرزند شهباز محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/571م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
شاپور زارع شیبانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139760311016001576مورخ
 1397/12/13هیــأت اول موضــوع قانــون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ســپیدان (اردکان) تصرفات مالکانــه بالمعارض
متقاضی زهرا کریمی کشــکولی فرزند جمشــید
به شــماره شناســنامه  37صادره از سپیدان در
ششــدانگ یک قطعه زمین که در قسمتی از آن
غرس اشجار گردیده است به مساحت 5277/93
مترمربع پالک  689فرعی از  3اصلی مفروز و مجزی
شده از باقیمانده پالک  3اصلی واقع در قطعه یک
بخش  6فارس مشــهور به دهپــاگاه خریداری از
مالک رسمی امراله کریمی کشکولی محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/2/11 :
/13م الف
اداره ثبت اسناد و امالک سپیدان

آگهی حصر وراثت
بهنــام حســنی دارای شناســنامه شــماره  2280346321متولد
 1368/11/20به شرح دادخواســت از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی حسنی
به شماره شناســنامه  616در تاریخ  1397/7/12در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحوم عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر بهنام حسنی به شماره شناسنامه
 2280346321صادره از شیراز فرزند متوفی
 -2علی حسنی به شماره شناســنامه  2230صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -3اسماعیل حسنی به شماره شناسنامه  362صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -4اسفندیار حسنی به شماره شناسنامه  810صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -5مریم حســنی به شماره شناســنامه  73صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -6ابراهیم حســنی به شماره شناسنامه  1106صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -7مهرداد حسنی به شماره شناسنامه  4484صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -8آذر حســنی به شماره شناســنامه  361صادره از حوزه شیراز
فرزند متوفی
 -9بانو داســتان یگانه تبار به شماره شناسنامه  360صادره از حوزه
شیراز همسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را برای یک
نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند
و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار
آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق
مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /576م الف
رئیس شعبه  48مجتمع شوراهای حل اختالف شماره دو شیراز
محمود ایمانی

