
چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 18 آبان ماه 3/1400 ربیع الثانی 1443/ 9 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره  3550

مدیرکل ورزش کرمان
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فرمانده انتظامی استان خبر داد:

دستگیری 125 متهم در حوزه 

قاچاق کاال در طرح یک هفته ای 

پلیس کرمان

شرایط و مراحل اخذ
 سرپرستی فرزند؛

رنگ لبخند کودکان بهزیستی 

بر دیوار های خانه 

متن در صفحه دوم
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3

وزارت بهداشت هشدار داد: 

کم شده  است کسن   استقبال مردم از وا

فرماندار کرمان:

باید با رعایت پروتکل های بهداشتی 

کنیم از تعطیلی و ورشکستگی اصناف پیشگیری 

زنان باردار تا زمان زایمان

 ردیابی می شوند!

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
معاون دادگستری کل استان:

حدود ۹۵درصد از معتادان 

متجاهر دوباره به چرخه

 اعتیاد باز می گردند

کرمان از ابتدای آذرماه؛ گزارش »کرمان امروز« از زنگ خطر بازگشایی قطعی مدارس در استان 

رعایت پروتکل ها در بسیاری از مدارس ناممکن است!

متن کامل در صفحه سوم

   بسیاری از کارشناسان بهداشت و درمان می گویند؛ بازگشایی مدارس از ابتدای آذرماه اشتباه است و هرآن ممکن است دوباره این بیماری اوج بگیرد و وارد موج ششم کرونا شویم. 
تصمیم به بازگشایی مدارس در شرایطی اتخاذ شده که براساس جدیدترین نقشه رنگ بندی کرونایی استان، دو شهرستان زرند و شهر بابک قرمز و شهرستان های کرمان، سیرجان و 
رفسنجان نارنجی هستند. از سویی دیگر بسیاری از مدارس اصال توان رعایت پروتکل ها را ندارند و به عنوان مثال مدارس غیرانتفاعی در خانه های قدیمی با کالس های کوچک و فاقد 

پنجره هستند و...

کهفعاالناینصنعترادلسردمیسازد؛ روایت»کرمانامروز«ازوجودنامبارکدالالندرعرصهفروشمحصوالتکشاورزی

آفتی نابودگر به نام دالل
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره1400/43/ع

عدد  اندازی سه  راه  و  نصب  تامین،  دارد »طراحی،  نظر  در  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( 
سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب«مجتمع خود را از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الکترونیکيWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل 
پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/9/1 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/8/24 مقرر شده 
است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل آگهی مزایده
حدود 13.000.000 لیتر نفت کوره )مازوت(

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل حدود 
13.000.000 لیتر نفت کوره )مازوت( از مبدا انبار شهید محمد منتظری اصفهان به کارخانه سیمان کرمان از طریق 
مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت  و امکانات الزم می باشند تقاضا 
می شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران این شرکت 
مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت 7 )هفت( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات 

کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(
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اخبار استان

تفاوتی  بی  دچار  همه  گویا  گفت:  کرمان  فرماندار 
خطرناکی نسبت به رعایت دستورالعمل های کرونا 
شده ایم در حالی که باید همه ما با رعایت پروتکل 
ها و تزریق واکسن افراد جامعه را از شرایط بحرانی 

نجات دهیم.
شهرستان  کرونای  ستاد  جلسه  در  بابایی«  »علی 
کرمان  افزود: هر چند که شهرستان کرمان از نظر 

ابتال و نرخ تزریق واکسن به نسبت استان و کشور در 
جایگاه نسبتا مطلوبی قرار دارد، اما باید هرچه سریع 

تر افراد واکسن نزده شناسایی و اقناع شوند.
دستورالعمل  رعایت  با  باید  کرد:  تصریح  بابایی 
های بهداشتی از تبدیل وضعیت نارنجی به قرمز و 

تعطیلی و ورشکستگی اصناف پیشگیری کنیم.
فرماندار کرمان گفت: شناسایی افراد واکسینه نشده 

تزریق  مقابل  در  مقاومت  و  تاخیر  یابی  علت  و 
جهت  در  محتوا  تولید  و  سازی  فرهنگ  واکسن، 
تشویق و اقناع سازی مردم برای دریافت واکسن و 
استفاده از ظرفیت سازمان ها، ادارات، کارخانجات، 
پروسه  تکمیل  برای   ... و  ها  اتحادیه  اصناف،  اتاق 
در  اصلی  اولویت  سه  عنوان  به  باید  واکسن  تزریق 

دستور کار ستاد کرونای شهرستان قرار بگیرد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در اجرای 
به ارزش  انواع کاالی قاچاق  طرح یک هفته ای 

۱۰۳ میلیارد ریال کشف شد.
خبرنگاران  جمع  در  ناظری«  سردار»عبدالرضا 
مقام  فرمایشات  اجرای  راستای  در  کرد:  اظهار 
معظم رهبری )مدظله العالی( یکی از اولویت های 

قاچاق  با  برخورد  جاری  سال  در  ناجا  ماموریتی 
یک  اجرای  طی  مهم  این  که  است  ارز  و  کاال 
امنیت  طرح یک هفته ای در دستور کار پلیس 

اقتصادی استان کرمان قرار گرفت.
بی  تالش  با  و  طرح  این  اجرای  طی  افزود:  وی 
استان  سراسر  در  اقتصادی  پلیس  ماموران  وقفه 
انواع لوازم آشپزخانه، فرآورده های نفتی، کاالی 

و  خوراکی  اقالم  برخی  و  دام  پوشاک،  دخانی، 
مصرفی دیگر که در مجموع ارزش آن ها از سوی 
برآورد  ریال  میلیارد   ۱۰۳ از   بیش  کارشناسان 
متهم دستگیر  رابطه ۱۲۵  این  در  و  شد، کشف 

شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به توقیف 
سنگین  و  سبک  خودروی  انواع  دستگاه   ۶۷

این  با  رابطه  در  پرونده  فقره   ۱۰۳ تشکیل  و 
کشفیات، تصریح کرد: اجرای این گونه طرح ها 
با  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  با  راستا  هم 
با  بیماری کرونا  از  ناشی  به شرایط خاص  توجه 
همکاری  با  قطعا  و  داشت  خواهد  تداوم  جدیت 
خوب شهروندان با پلیس نتایج ارزشمندتری نیز 

حاصل خواهد شد.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
درصد   ۹۵ گفت:  کرمان  استان  کل  دادگستری 
در  ضعف  علت  به  یافته  بهبود  متجاهر  معتادان 
ارائه حمایت های اجتماعی، پس از خروج از مراکز 

درمانی مجدد به چرخه اعتیاد بازمی گردند.
مربی  تربیت  کارگاه  در  قویدل«  »سیدمهدی 
معتادان  رفتار  دانش  و  مهارت  مهاجر)مدیریت 
مواد  مصرف  کرد:  اظهار  کرمان  در  یافته(  بهبود 
مشکالت  از  بسیاری  بروز  در  اعتیاد  و  مخدر 
افزایش شمار زندانیان  اجتماعی مانند بیکاری و 
تاثیرگذار است به طوریکه آمار زندانیان۴۶ درصد 
به طور مستقیم و ۶۸ درصد به طور غیر مستقیم 

برگرفته از معضل اعتیاد است.
وی افزود: اعتیاد همچنین یکی از عوامل طالق، 

و  همسرآزاری  دختران،  فرار  موجب  خودکشی، 
کودک آزاری است و عواملی مانند فقر، تبعیض، 
حمایت های  کاهش  نشینی،  حاشیه  گسترش 

اجتماعی باعث افزایش آن در جامعه می شود.
قویدل با اشاره به اینکه اعتیاد عالوه بر اینکه عامل 
خیلی از آسیب ها و جرایم می باشد، معلول کم 
توجهی و تعلل در اجرای وظایف قانونی دستگاه 
تصریح  نیز هست،   ... و  بیکاری  فقر،  تورم،  و  ها 
کرد: در قوانین مرتبط و سیاست های کلی مبارزه 
مراکز  از  نامه  معرفی  معتادانی که  مواد مخدر  با 
ماده ۱۵ ندارند و یا متجاهر محسوب می شوند 
مجرمند و با دستور مقام قضایی برای درمان به 
مراکز ماده ۱۶ ارجاع شده و حداقل به مدت یک 

ماه در مراکز نگهداری می شوند.

بیان کرد: دوره  استان کرمان  معاون دادگستری 
مبتال  بهجویان  توانمندسازی  هدف  با  مهاجر 
کمپ،  در  مستقر  روانگردان  مصرف  سوء  به 
باورهای  تقویت  ها،  لغزش  از  پرهیز  راستای  در 
مذهبی، پیشگیری از لغزش و عود بهبود یافتگان، 
فعالیت های مثبت اجتماعی، گسترش ارتباطات 
مثبت و پرهیز از روابط نامناسب برگزار می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به مغفول ماندن آیین نامه 
دستگاه های  بین  معتادان  خروج  از  بعد  مراقبت 
از  برنامه  صحیح  اجرای  با  می توان  مسئول 
متجاهر  معتادان  درصدی   ۹۵ و  مجدد  بازگشت 

بهبود یافته به چرخه اعتیاد پیشگیری کرد.
قویدل بیان کرد: امیدواریم با همراهی،  همکاری، 
انسجام و پیوند مربیان با معاونت و سایر سازمان 

مراکز  بین  پیوند خوبی  ایجاد  با  و همچنین  ها 
با حضور  را  فعلی  معیوب  بتوان چرخه  ماده ۱۶ 
مستمر، فراگیر، علمی و کاربردی مربیان اصالح 

کرد.
آیین  کردن  عملیاتی  ضمن  بایستی  گفت:  وی 
نامه مراقبت پس از خروج و برابر شیوه نامه بومی 
و  اجرایی  را  ها  دستگاه  از  هریک  سهم  استان، 
همچنین  شود،  اعالم  و  بررسی  هریک  عملکرد 
می  اجرا  ناقص   ۱۶ و   ۱۵ ماده  اینکه  به  باتوجه 
دوره  این  در  مربیان  شود  می  درخواست  شود، 
قضایی  مقام  خود  جامع  گزارش  و  تحلیل  با  ها 
را برای صدور دستورات کاربردی و اجرایی یاری 
کنند و خودشان نیز پیگیر اجرای این دستورات 

باشند.

گفت:  کرمان  استان  شمال  راه  پلیس  رییس 
۳۴۹ نفر در هفت ماهه سال جاری در حوادث 
از  را  خود  جان  کرمان  استان  شمال  رانندگی 

دست داده و بیش از ۲۶۰۰ نفر مجروح شدند.
سرهنگ علی رضایی  در نشست خبری اظهار 
تصادف  ارکان  نقلیه  وسیله  و  انسان  راه،  کرد: 
هستند و وضعیت جوی را کارشناسان اضافه می 

کنند که در حوادث رانندگی تاثیر دارد.
وی افزود: سهم راننده در حوادث رانندگی بیش 
سهم  دقیق  بخواهیم  اگر  و  است  درصد   ۷۰ از 
راننده  از  کمتر  نیز  خودرو  و  راه  سهم  بدهیم، 

نیست.
رضایی با تاکید بر فرهنگسازی مسائل ترافیکی 
این  مطالبه  و  پلیس  ها،  رسانه  توسط  ایمنی  و 
کرد:  تصریح  مختلف،  های  دستگاه  از  موضوع 
حین  در  رانندگی  تلفات  از  درصد   ۴۶ حدود 
و  لذا سهم  افتد  می  اتفاق  بیمارستان  و  انتقال 
نقشی که وزارت بهداشت، وزارت راه و نهادهای 
مختلف از جمله ارشاد و آموزش و پرورش دارند، 

باید ایفا شود.
رییس پلیس راه شمال استان کرمان بیان کرد: 
بیش از ۵۰ درصد فوتی های تصادفات ما بین 
۱۸ تا ۲۵ سال هستند که این ها نیروی جوان و 
کار جامعه هستند که از دست می روند؛ ۱۵ تا 
۲۰ درصد از مصدومان حوادث رانندگی معلول 

شده و از چرخه کار و زندگی خارج می شوند.
فرهنگسازی  و  آموزش  بر  مجدد  تاکید  با  وی 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند سهم 
مشخص  باید  ای  جاده  حوادث  در  ها  سازمان 
فرهنگ  زمینه  از  اعم  ها  دستگاه  باید  لذا  شود 
وظایف  به   ... و  ها  راه  احداث  آموزش،  سازی، 

خود عمل کنند.
رانندگی  تصادفات  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
دومین عامل مرگ و میر در کشور است، افزود: 
۳۴۹ نفر در هفت ماهه سال جاری در حوادث 
از  را  خود  جان  کرمان  استان  شمال  رانندگی 

دست داده و بیش از ۲۶۰۰ نفر مجروح شدند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد حوادث 

بیان  است،  واژگونی  از  ناشی  استان  رانندگی 
کرد: بیش از ۵۳ درصد از حواث در محورهای 
اصلی رخ داده و ۵۴ درصد تصادفات متعلق به 

خودروهای سواری است.
محور  گفت:  کرمان  استان  راه  پلیس  رییس 
کرمان – بم، کرمان – سیرجان، انار – رفسنجان 
و انار – شهربابک محورهای پرحادثه استان در 

سال جاری بودند که تلفات زیادی نیز داشتند.
وی با تاکید بر اینکه باید دستگاه ها وظیفه خود 
کاهش حوادث  و  ترافیکی  فرهنگ  ارتقاء  در  را 
ایفا کنند، گفت: حدود ۱۰۰۰ نفر در کل استان 
کرمان در سال گذشته جان خود را در حوادث 
رانندگی از دست دادند و با وجود این رتبه دوم 
کاهش تلفات را در کشور داشته ایم؛ جاده های 
استان آبستن حوادث ترافیکی هستند و تلفات 
خوبی  وضعیت  نیز  اکنون  و  است  بزرگی  عدد 

نداریم.
گستردگی  ها،  راه  طول  کرد:  تصریح  رضایی 
و  آلودگی  خواب  و  خستگی  استحفاظی،  حوزه 

... از جمله چالش ها و عوامل تاثیرگذار در بروز 
حوادث رانندگی است.

رییس پلیس راه شمال استان کرمان در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به فرا رسیدن فصل 
سرما اظهار کرد: رانندگان در زمان سردی هوا 
پایان  در  رفتن  سفر  از  جوی  های  ناپایداری  و 
شب و ابتدای صبح خودداری کنند ضمن اینکه 
باید به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس 
گرم، زنجیر چرخ و نحوه استفاده از زنجیر توجه 

داشته باشند.
برای  کار  دستور  در  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
کاهش واژگونی خودروها افزود: در این موضوع 
بر سهم راننده و استفاده از کمربند ایمنی تاکید 

داریم.
استفاده  بر  همچنین  کرد:  تصریح  رضایی 
تاکید  کمربند  از  خودروها  عقب  سرنشینان 
داریم و باید عزیزان همراهی کنند و بعد از طرح 
لسانی که در این زمینه آغاز شده و ۱۰ روز اجرا 

می شود، با متخلفان برخورد می کنیم.

فرماندار کرمان:

باید با رعایت پروتکل های بهداشتی از تعطیلی و ورشکستگی اصناف پیشگیری کنیم

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 125 متهم در حوزه قاچاق کاال در طرح یک هفته ای پلیس کرمان 

معاون دادگستری کل استان:

حدود۹۵درصدازمعتادانمتجاهردوبارهبهچرخهاعتیادبازمیگردند

رییس پلیس راه کرمان:

بیشاز۵۰درصدحوادثرانندگیاستانناشیازواژگونیاست

مدیرکلورزشکرمانازسمت

خوداستعفاداد
میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان از سمت خود 

استعفا داد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در گفت 
و گویی اعالم کرد: در مردادماه استعفای خود را تقدیم وزارت کردم، 
اما از آنجا که تغییرات در وزارتخانه انجام گرفت، سجادی وزیر ورزش 

و جوانان با استعفای اینجانب موافقت نکرد.
او گفت: در هفته گذشته نیز استعفا خود را تقدیم دفتر وزیر کردم و 
ظاهراً موافقت نشده بود که نیز پیرو استعفای قبل، دوباره استعفای 

خود را به وزارت ارسال کردم. 
من  وظیفه  کرد:  تصریح  خود  بعدی  سمت  خصوص  در  پاریزی 
امانتداری و فعالیت در حوزه ورزش طی این مدت بود و از این به بعد 
نیز هر جا که مصلحت خدا باشد، به فعالیت خودم ادامه خواهم داد.

طالوجواهراتسرقتیتحویل

مالباختهشد
فرمانده انتظامی کوهبنان از دستگیری سارق و مالخر طال و جواهرات 
اموال  با تالش ماموران  از یک منزل خبر داد و گفت:  سرقت شده 

سرقتی به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال تحویل مالباخته شد.
از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
کرمان، سرهنگ صمداهلل ترابی، فرمانده انتظامی کوهبنان گفت: در 
پی وقوع یک فقره سرقت طال و جواهرات از منزلی در شهر کوهبنان 
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس این 
شهرستان قرار گرفت. او افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
تخصصی در این پرونده، موفق به شناسایی سارق و مالخر شدند که 
ضمن هماهنگی قضایی در عملیات های جداگانه آنان را دستگیر و 

اموال سرقت شده شامل زیورآالت و سکه های طال را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان با اشاره به اینکه سارق سوابق 
به  اعتراف  از  متهمان پس  کرد:  بیان  دارد،  کارنامه خود  در  زیادی 
این سرقت، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند 
و اموال مسروقه نیز به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال به مالباخته 

تحویل داده شد.
به  را  خود  منازل  خواست  شهروندان  از  پایان  در  ترابی  سرهنگ 
تجهیزات ایمنی و بازدارنده مجهز کنند و در صورت مشاهده افراد 
در  را  بالفاصله موضوع  از سکنه،  منازل خالی  نزدیکی  در  مشکوک 

اسرع وقت از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

در جام باشگاه های فوتبال زنان  آسیا؛

بانوانتیمفوتبالشهرداریسیرجان

بهپیروزیمقتدرانهدستیافتند
جام  در  خود  بازی  اولین  در  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم 
برتری دست  به  ازبکستان  بنیادکار  مقابل  آسیا  زنان  فوتبال  باشگاه های 
پیدا کرد.  به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، در آغاز دومین دوره رقابت های آزمایشی جام باشگاه های فوتبال 
ورزشگاه  در  تاشکند  بنیادکار  و  سیرجان  تیم های شهرداری  آسیا،  زنان 
لیگ  رقابت های  در  که  تیم هایی  رفتند.  یکدیگر  مصاف  به  اردن  عقبه 
داخلی ایران و ازبکستان فصل گذشته موفق شده بودند عنوان قهرمانی را 
از آن خود کنند.  این دو تیم به همراه تیم های گوکوالم کراال هند و امان 
باشگاه های  جام  آزمایشی  تورنمنت  برگزارکننده  تیم  چهار  اردن  کالب 
این  برگزاری  با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  هستند.  آسیا  زنان  فوتبال 
تورنمنت آزمایشی به دنبال نهایی کردن برگزاری این رقابت ها در عرصه 
فوتبال زنان با حضور تیم های برتر قاره در منطقه غرب و شرق آسیاست.

بدین ترتیب تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در نخستین دیدار خود 
در مسابقات قهرمانان جام باشگاه های آسیا در کشور اردن موفق شد با 
نتیجه ۲ بر یک بنیادکار ازبکستان را شکست دهد و با کسب سه امتیاز 

شیرین، اولین گام خود را محکم و با انگیزه بردارد.
در این دیدار رقیه جالل نسب در دقیقه ۵ و زهرا علیزاده در دقیقه ۶۸ 
موفق به گلزنی شدند و تک گل حریف از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

زهرا علیزاده با یک گل و یک پاس گل برترین بازیکن زمین بود.
 تیم شهرداری سیرجان قرار است در دومین دیدار خود به مصاف گوکوال 

کراال هند برود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 1400603190050000389  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی سیرچی 
فرزند حسین  به شماره شناسنامه 1687 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204 متر مربع پالک 1611 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی واقع در بخش 26 
کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی 
آقای سید حسین نوابی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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، 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. 965 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

قانون  برابر رأی شماره 1400603190050000390  مورخ 1400/06/22 هیأت اول موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  سند رسمی  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
حوزه ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی دادخدایی سیرچی 
فرزند حسین  به شماره شناسنامه 1687 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
258/50 متر مربع پالک 1612 فرعی مفروز و مجزی از 394 فرعی 47 - اصلی واقع در بخش 
26 کرمان  به آدرس سیرچ - پل آبگرم روبرو رستوران هفت چنار خریداری از مالک رسمی 
آقای سید حسین نوابی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 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، 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. 967 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/4  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/18

ابراهیم سیدی -رییس ثبت اسناد و امالک

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در اجراي آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد 
اجرای پروژه به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا 
از واجدین شرایط دعوت مي شود از تاریخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع 

است. ۱۱۱۳م/الف
مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

 امور قراردادها 

فراخوانشماره13-14۰۰/پ)نوبتاول(
 
 
 

 /پ 1011-13شماره   فراخوان 

به  در نظر دارد اجراي پروژه قانون برگزاري مناقصات 11ج ماده نامه اجرايي بند مدارس استان كرمان در اجراي آيین ، توسعه و تجهیزاداره كل نوسازي
-عتبر واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت ميشرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینامه م
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 كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باشند ممنوع است.
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

وزارت بهداشت هشدار داد: 
 استقبال مردم از واکسن کم شده  است

چگونه می توانیم خستگی چشم را رفع کنیم؟

زنانباردارتازمانزایمانردیابیمیشوند!

 معاون بهداشت وزارت بهداشت در توضیحی در خصوص مصاحبه خود با 
مضمون اینکه قرار بوده واکسن کرونا پولی شود، ارائه و تاکید کرد: واکسن 

کرونا رایگان است و هدف دولت سیزدهم، تامین سالمت مردم است.
 مهم ترین بخش  های  سخنان دکتر کمال حیدری به شرح ذیل است: 

* عدم بیان کامل مطلب از سوی بنده، دلیل ایجاد ابهام در مورد رایگان 
بودن واکسن کرونا بوده که باعث برداشت های گوناگونی در رسانه ها شد. 
تمام دغدغه و تالش در مصاحبه مذکور،  صیانت از سالمت مردم و تشویق 

جامعه به واکسیناسیون بود. 
که  کرده  ثابت  متعدد  و  گوناگون  حوزه های  در  علمی  تحقیقات   *
واکسیناسیون نقش بسیار اثر گذار و چشمگیری در کاهش میزان بستری ها 
و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا دارد اما متاسفانه به دلیل 
برخی تبلیغات سوء و منفی، شاهد کاهش استقبال مردم به واکسیناسیون 
کرده  نگران  را  در حوزه سالمت  ملت  ما خادمان  امر هم  و همین  هستیم 

است.

* تمام هم و غم و تالش ما تشویق و ترغیب جامعه برای مشارکت در 
واکسیناسیون، مدیریت کرونا و حفظ جان و سالمت مردم عزیز ایران است.
افتخار است و مردم ولی نعمت ما  ایران  * خدمت گزاری به ملت بزرگ 
بیماری  با  برای مقابله  از همه مردم درخواست می کنم که  هستند. مجددا 
کرونا و حفظ سالمت خود و عزیزان شان، حتما در واکسیناسیون شرکت 
نیز  و  کشور  اقتصاد  و  کارها  و  کسب  رونق  کرونا،  مدیریت  شاهد  تا  کنند 

بازگشت سالمتی و لبخند دوباره در سراسر کشور باشیم.

های  از کالس  آموزان  دانش  و  دانشجویان  که  است  ماه  چندین 
آنالین بهره می برند و هنوز مشخص نیست که مدارس و دانشگاه ها 

چه زمانی به صورت کامل حضوری بازگردند.
تغییراتی که در امر آموزش به سمت مجازی شدن ایجاد شد منجر 
به  را  روز  از  متفاوتی  ساعات  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  که  شد 
صورت مداوم به استفاده از ابزار الکترونیک شامل کامپیوتر، تبلت و 

گوشی همراه بپردازند.
درمورد  نگرانی  دنیا  سراسر  در  که  است  شده  موجب  امر  همین   
عوارض مختلف استفاده طوالنی از این ابزار الکترونیکی افزایش یابد.
ابزار  از  استفاده  علت  به  که  چشمی  مشکالت  شایعترین  از  یکی 
ابزار  ناشی  چشم  خشکی  و  خستگی  می شود،  ایجاد  الکترونیک 
احساس  خارش،  چشم،  خشکی  شامل  شایع  است.عالیم  دیجیتال 

جسم خارجی، اشک ریزش، تاری موقت دید و سردرد است.
را  مشکل  این  شیوع  جهان  مختلف  مناطق  در  مختلف  مطالعات   
استفاده  آنالین  کالس های  از  که  دانشجویانی  و  دانش آموزان  بین 

می کنند از 25 درصد تا 93 درصد متغیر گزارش کرده اند و نشان 
داده اند که شیوع خشکی چشم در نوجوانانی که از گوشی هوشمند 
استفاده می کنند و خصوصا در استفاده بیشتر از دو ساعت در شبانه 

روز، بیشتر است.
زمینه  در  محدودیت هایی  کرونا  پاندمی  دوره  در  همچنین   
فعالیت های خارج از منزل کودکان و نوجوانان به وجود آمد که خود 
منجر می شود ساعات بیشتری را به بازی های کامپیوتری یا تلویزیون 

و ابزار الکترونیک، ختی خارج از ساعات درسی اختصاص دهند.
مطالعات نشان دادند استفاده بیشتر از یک ساعت در شبانه روز از 
بازی های کامپیوتری روی گوشی های هوشمند یک فاکتور خطر مهم 

برای ایجاد خشکی چشم است.
آگاه  خطرات  این  از  معلمین  و  والدین  که  دارد  اهمیت  بنابراین 
این  از  نوجوانان  و  کودکان  استفاده  مدت  طول  مورد  در  و  باشند 
فعالیت های  نوع  و  دارند  نمایشگر  صفحه  از  که  فاصله ای  وسایل، 

روزانه آنها دقت بیشتری داشته باشند .

 مهمترین پیشنهادی که برای جلوگیری از عوارض چشمی ناشی 
ابزار  این  از  استفاده  ساعات  کاهش  دارد،  وجود  الکترونیکی  ابزار  از 
است. حداقل کاری که می شود انجام داد کم کردن ساعات استفاده 
فعالیت های  افزایش  و  کامپیوتر  و  هوشمند  گوشی  از  درسی  غیر 

فیزیکی و خارج از منزل است.
چشم ها  به  است  بهتر  الکترونیکی  ابزار  از  استفاده  فواصل  در 
استراحت داده شود و با پلک زدن های ارادی و نگاه کردن به فواصل 
دور از خستگی چشم ها کاست. همچنین توصیه می شود که هنگام 
نگاه کردن به صفحه نمایشگر مرتب به صورت ارادی پلک زده شود 

تا پرده اشکی خشک نشود.
بدون  که  نگهدارنده  بدون  مصنوعی  اشک  قطره های  از  استفاده 
با  که  صورتی  در  می شود.  توصیه  هستند  تهیه  قابل  پزشک  نسخه 
بروز  صورت  در  یا  و  نشود  برطرف  عالیم  نکات  این  رعایت  وجود 
نظر  در  باید  پزشک  توسط چشم  معاینه  ها  التهاب چشم  و  قرمزی 

گرفته شود.

 طرح جوانی جمعیت در روزهای اخیر در حالی در شورای نگهبان تایید و 
وارد فاز اجرایی شد که گفته می شود؛ قرار است مشوق هایی به خانوارها داده 
شود، بسته های تشویقی که به دلیل بار مالی برای دولت، به نظر می رسد 
اجرای آن چندان هم قابل تحقق نباشد. با این حال بخش دیگر این طرح 

که شامل »ممنوعیت« هاست، خیلی سریع تر اجرایی شده است!
 در همین رابطه روزنامه توسعه ایرانی در بخشی از گزارش خود با عنوان 

»تشویق به فرزندآوری زیر سایه تهدید« نوشته است:
* طرح جوانی جمعیت در روزهای اخیر در حالی تایید شد که قرار است 
مشوق هایی مانند خودروی بدون قرعه کشی، 2۰۰ متر زمین و تسهیالت 
تسهیالتی  و  آورند  دنیا  به  سوم  فرزند  که  شود  داده  خانوارهایی  به  مالی 
کمتر، برای آنان که اقدام به ازدواج می کنند و برای فرزند اول و دوم دست 

به کار می شوند.
* از سوی دیگر در حالی که در ماده 52 این قانون عقیم سازی موقت و 
دائم جرم انگاری شده، در ماده 5۴ آن نیز تاکید می کند که تمام آزمایشگاه ها 
باید به صورت آنالین اطالعات مراجعه کنندگان را ثبت کند تا اگر زنی برای 
تشخیص بارداری اقدام کند اطالعاتش ثبت و تا زمان زایمان ردیابی شود. 
در حالی که این ردیابی برای جلوگیری از سقط های غیر قانونی عنوان شده 
است، اما بسیاری از کارشناسان بهداشتی معتقدند، این ماده، روش بهداشت 
از  بسیاری  به شدت کاهش می دهد و سبب می شود  را در کشور  باروری 
زنان از وحشت این پیگیری از مراجعه به پزشک خودداری کنند و در این 
میان زنان در مناطق محروم کشور بیش از پیش در معرض آسیب ناشی از 

بارداری های ناخواسته قرار خواهند گرفت.

گزارش »کرمان امروز« از زنگ خطر بازگشایی قطعی مدارس در استان کرمان از ابتدای آذرماه؛

رعایت پروتکل ها در بسیاری از مدارس ناممکن است!

گویند؛  می  درمان  و  بهداشت  کارشناسان  از  بسیاری 
اشتباه است و هر آن  ماه   آذر  ابتدای  از  بازگشایی مدارس 
ممکن است دوباره این بیماری اوج بگیرد و وارد موج ششم 
کرونا شویم. با این وجود مجوز حضور دانش آموزان ابتدایی و 

متوسطه از اول آذر در مدارس صادر شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در امر بازگشایی مدارس 
یک  در  آموزی  دانش  جمعیت  که  صورتی  در  کرده  اعالم 
مدرسه به گونه ای باشد که نیاز به گروه بندی داشته  باشد 
تا فاصله رعایت شود قطعا آموزش ترکیبی خواهد بود اما اگر 
تراکم در مدرسه ای باال نبود می توانند همه پنج روز هفته را 

فعالیت حضوری داشته  باشند.
تصمیم به بازگشایی مدارس در شرایطی اتخاذ شده که  بر 
دو  استان،  کرونایی  بندی  رنگ   نقشه   ترین  اساس جدید 
شهرستان زرند و شهر بابک قرمز و شهرستان های کرمان، 

سیرجان و رفسنجان نارنجی است.
گشایی  باز  استان  درمان  و  بهداشت  سیستم  کارشناسان 
عجوالنه مدارس را زنگ خطری برای افزایش شیوع کرونا می 
دانند و می گویند باید مدتی صبر کرد و با افزایش تعداد افراد 
واکسینه شده و رعایت دقیق و درست پروتکل های بهداشتی 
و فراهم کردن زیر ساخت های الزم  بازگشایی مدارس انجام 

گیرد.
آیا زیر ساخت ها  فراهم است؟

نباید از نظر دور داشت که مدارس در مناطق مختلف استان 
و حتی در مناطق مختلف  شهری دارای امکانات مختلف و 
که  انتفاعی  غیر  مدارس  از  بسیاری  هستند، حتی  متفاوتی 

تراکم کمتر دانش آموز را نیز دارا می باشند در خانه های 
قدیمی با کالس های کوچک و گاها فاقد پنجره هستند. 

از سویی دیگر میزان استقبال از واکسیناسیون در شهرها 
تاریخ مشخص  تعیین  یک  رو  این  از  است.  متفاوت  با هم 
برای بازگشایی مدارس نمی تواند یک تصمیم  منطقی و قابل 

قبول باشد.
 همچنین بر اساس استاندارد تعریف شده برای فضای هر 
دانش آموز، در کالس باید از هر طرف حداقل 5 /1 متر فاصله 
رعایت شود و حتی اگر فضا بزرگ  بود حداکثر 15 نفر باید 
در کالس باشند. با این اقتضائات احتماال خیلی از مدارس دو 
اینکه تعداد معلمان محدود  با توجه به  شیفته می شوند و 
است و ساعت کاری موظفی معلمان مشخص است، آموزش 
و پرورش چگونه خود را برای این مدیریت آماده کرده است؟

در مدرسه برخی نکات بسیار مهم است. یکی سرویس های 
برای  استان  پرورش  و  آموزش  هاست.  آبخوری  و  بهداشتی 
بهسازی آنها در دو سال گذشته چه اقداماتی انجام داده است؟

تامین شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده بسیار مهم است. 
در این زمینه آموزش و پرورش چه کرده است؟ و از همه مهم 
ترموضوع تهویه کالس هاست. در فصل سرد سال به سر می 
بریم. نمی شود که در این فصل  دائم پنجره ها باز باشد! تهویه 

هوای داخلی کالس ها چگونه انجام می شود؟
همه این موارد سئواالتی است که خانواده ها با همکاران ما 
در گروه اجتماعی کرمان امروز مطرح می کنند که البته به 
حق هم است. چرا که خانواده ها واقعیت های اجتماعی را می 
بینند. مشکالت ناشی از بیماری کرونا، رعایت نکردن پروتکل 
ها، عملکرد نادرست مدیریت بحران و واکسن گریزی برخی 
از افراد جامعه را متوجه می شوند. بنابراین نمی توان صرفا 
بر اساس یک تصمیم نادرست خانواده ها را مجبور کرد که  
فرزندان خود را  به مدارس بفرستند. باید به سمت اصالحات 
در این زمینه رفت تا خانواده ها نیز آموزش و پرورش را در 

زمینه بازگشایی اصولی و درست مدارس همراهی کنند.

ابتدای آذرماه  از  بازگشایی مدارس  از کارشناسان بهداشت و درمان می گویند؛    بسیاری 
اشتباه است و هرآن ممکن است دوباره این بیماری اوج بگیرد و وارد موج ششم کرونا شویم. 
رنگ  نقشه  جدیدترین  براساس  که  شده  اتخاذ  شرایطی  در  مدارس  بازگشایی  به  تصمیم 
بندی کرونایی استان، دو شهرستان زرند و شهر بابک قرمز و شهرستان های کرمان، سیرجان 
و رفسنجان نارنجی هستند. از سویی دیگر بسیاری از مدارس اصال توان رعایت پروتکل ها را 
ندارند و به عنوان مثال مدارس غیرانتفاعی در خانه های قدیمی با کالس های کوچک و فاقد 

پنجره هستند و...

شعرهای 
مرا 

ببخشید
شعر های مرا ببخشید 

مثل آدم هاِی سمی می ماند 
با خواندنشان 

رگهایتان به جاِی خون 
اندوه حمل می کنند 

احساس هایم خیلی حساس تر شده اند
هر لحظه بدتر می شوند 

همین چند لحظه پیش حسی از من
کلمه ای را بغل میکرد و می گریست

نمی دانم 
تحمل این روحیه برای جسمم امکان پذیر نیست

نمی دانم کی تمام می شود 
ولی روحم با شعر نفس می کشد 

شعر های مرا ببخشید

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
بی حضورت تمام 

تساوی های جهان 

به هم می ریزند 
در  مدام  اما  ام  نبرده  لذت  هرگز  که  بودنت  از 
حضورت  بی  که  زیرا  ام  سوخته  نبودنت  آتش 
که  ریزند  می  هم  به  جهان  های  تساوی  تمام 
ارادتم بی پاسخ مانده است. از زنده ماندن بی تو 
سراغم  به  خبر  بی  که  مرگی  همچون  ترسم  می 
از  را  ام  باشد وقتی که می آیی کوه غصه  آمده 
و  کنم  تماشا  را  دنیا  سبکبالی  در  تا  بردار  دوشم 
زندگی را درد نکشم، در وجود یکدیگر شکوفا 
شده و پاییزهای متوالی را به عشق همدیگر دوام 
آخر  در  را  ها  جوجه  افتخار  با  بتوانیم  و  بیاوریم 

پاییز بشماریم. 
تو که در چشم هایم بخندی باغ دلم شکوفه باران 
می شود و یخبندان وجودم پر از آفتاب می شود 
تا همسفر با زندگی باشد. وقتی تو نیستی غصه ات 
اینجاست، خیالت اینجاست عکس یادگاری ات 
بر دامن زندگی ام چنگ می اندازد. از رفتنت دلم 
جهان  همیشه  از  تر  فعال  ها  آتشفشان  و  سوخت 
و  است  شده  جهنم  اینجا  کشیدند  آغوش  به  را 
کوچه  توست.  خاطرات  مرور  ماندنم  زنده  راه 
پا  من  اما  برسند  ات  خانه  به  شاید  بسیاری  های 
بیش  حسرتم  که  گذارم  نمی  ای  کوچه  هیچ  به 
با من نیست  این دلم را نسوزاند چرا که دلت  از 
و حرف هایت پر از احکام سنگین است که مرا 
محکم خواهد کرد. من به انصاف تو شک دارم 
و اگر هر روز ببینمت انگار ندیده ام هر چند که 
به  را  زندگی  ولی  آوری  نمی  دوام  مرا  دردهای 
تو  خوشبختی  از  خیالم  الاقل  تا  بکش  آغوش 
راحت باشد. تو که به خواسته هایت برسی الاقل 

یک گوشه از جهان زیباتر می شود.
جان جهان فدای تو 
زنده به هر هوای تو 
حسرت روزگار ما 

در دل شب صدای تو 

به قلم
مهناز سعید
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت»کرمانامروز«ازوجودنامبارکدالالندرعرصهفروشمحصوالتکشاورزیکهفعاالناینصنعترادلسردمیسازد؛

آفتی نابودگر به نام دالل

شرایط و مراحل اخذ سرپرستی فرزند؛

رنگ لبخند کودکان بهزیستی بر دیوار های خانه 

بارهاهممسئوالنبهمضراتحضوردالالناشارهکردهاندوهمما
رسانههابهاینموضوعنامبارکاشارهکردهایمامامتاسفانهبازهم
پایدالالنبهگونهوشیوهایدیگربهمیدانبازمیشودوگویا
دولتیانمیخواهدجلویایناتفاقرابگیردویااینکهتوانمقابله

پیچیدهباایندالالنراندارد.
امروزشاهدآنهستیمکهدراستانکرماندالالنقیمتمزرعه
تامغازهراتامرز500درصدافزایشمیدهند.درحالیکهمبلغ
پرداختیبهکشاورزانآنقدرناچیزاستکهبسیاریازایشاندرفکر
تغییرشغلوبیرونریختنمحصوالتخودهستند.چندیپیش
مشاهدهکردیمکهبرخیکشاورزانگوجه،خیاروهندوانههایخود
رادرکنارهجادهوزیرچرخاتومبیلهارهاکردندوباردیگراعالم
کردندکهاقتصاداینصنعتمهمدراستانماآفتزدهاستونیاز
بهدرماندارد،دیگرمسکنهایمقطعیکهتنهابهدردیکجوابیه

درروزنامهمیخورد،کارسازنیست.
نکتهایکهدراینبینبدچشمیمیکندایناستکهکشاورزان

درآمد حداقل باید بسته پینه دستان و سوخته آفتاب رخسار با
باید500درصد مسئوالن پیشچشم امادالالن باشند، داشته را
و راخالی اینگونههمجیبمردمخریدار و قیمتدهند افزایش

همکشاورزبینواراورشکستمیکنند.متوجهنمیشومکهچرا
برایدولتجمعکردنایناراذلداللاینقدرسختاستوچرا
بایدآشکاراایناتفاقنازیباراشاهدباشیم؟چقدربایدازکشاورزی

جنوباستانبنویسیموتاکیبایداینمظلومیترانمایشدهیم
وتاچهزمانیمسئوالنمیخواهنداینرفتارهاراببینندوسکوت

کنند؟
چنددههاستکهمسئوالنومردممتوجهاینآفتشدهاند،اما
کسیپاسخگونیست.امیدواریمکهدولتجدیدبتواندبرایآنراه
حلیپیداکندودکترزینیوندبهفکربرنامهایکارآمدبرایبرون
رفتازاینوضعیتباشد.نهاینکهتنهااینایرادرامطرحکنیمو
مسئولمربوطههمبگویدکهاصالداللیوجودندارد.ماشهادت
میدهیمکهایندالالنهنوزهستندوپُررنگترازدیروزفعالیت
میکنند.اگرباورنداریدباخبرنگارانمابهجنوباستانسفرکنید
وازخودکشاورزهابپرسید،نهازکشاورزانیکهمسئوالنشهرستان
بهشمامعرفیمیکنند.ازکشاورزانیسوالبفرماییدکهبهصورت
تصادفیخودتانانتخابکردهباشید،تابگویندبهشماکهدالالن
نفروشیم اگر ازماجنسمیخرندو تلفنی بهصورت اینروزها
چناندرگیرمافیایفشارمیشویمکهدرنهایتبایدمحصولرا
درکنارخیابانویاجادهرهاکنیم.بایدازمسئوالنپرسید؛این
چهامنیتاقتصادیاستکهبرجامعهکشاورزانحاکمشدهونقش
شمادقیقاچیست؟چرابایدعدهایمفسداقتصادیکشاورزانرا
باشید؟سواالت گر نظاره وشما کنند نخریدنمحصول تهدیدبه
دراینبارهبسیاراستوتصورمیکنمکهاینمقداربرایاشاره
کافیباشدتاشایداینسایهسیاهازسرزندگیکشاورزانجنوبو
خریدارانمیوهحذفشودودولتجدیدبتواندمتنیسبزبردفتر

تاریخایناستانبنویسد.

به را دختران و ها زوج سرنوشت که نیست دلیلی تنها ناباروری
های شیرینی کردن تقسیم تمایل اگر که چرا زند می گره بهزیستی
که نیست مقدس آنقدر پیوندی هیچ نباشد معصوم کودکی با زندگی

بتواندخانهایرامیزبانلبخندهایصمیمانهاینکودکانکند.
درهرحالدالیلگونانوباورهایزیباییوجودداردکهباعثمیشود
نامیکفردبهعنوانمتقاضیسرپرستیکودکدرفرمهایبهزیستی
گوش به کودکی مادر و پدر داشتن آرزوی صدای اینکه  شود؛ ثبت
کودکانه زبانی به مامان و بابا کلمه شنیدن قرار بی که برسد زوجی
تایید و صالحیت اثبات قانونی، های خم و پیچ به هستند شیرین و

مشاورانبهزیستیبستگیدارد.
 متقاضیان سرپرستی باید چه شرایطی داشته باشند

باشگاه با گو و گفت در دادگستری یک پایه وکیل زارع امینی امین
خبرنگارانجواندربارهقوانینناظربربهسرپرستیگرفتنومراحلآن
اظهارکرد:ضوابطومقرراتناظربهاینموضوعرامیتواندرمقررات
و کودکان از حمایت قانون دولت، مصوبات بهزیستی، سازمان داخلی
نوجوانانبیسرپرستوبدسرپرست،قوانینمربوطبهنحوهنگهداری
وحضانتطفلدرقوانینخانواده،حمایتخانوادهوامثالاینهایافت.
اوگفت:مطابققوانینموجودسرپرستیطفلیانوجوانبهسهگروهاز
افرادمشروطبرداشتنویژگیهاییکهبهآناشارهخواهدشدواگذار
میشود.اینگروههاشاملزنوشوهریکهپسازگذشت5سال
ازآنهاحداقل30سال ازاینازدواجصاحبفرزندینشدندویکی
سنداشتهباشد،زنوشوهریکهصاحبفرزندهستندویکیازآنها
حداقل30سالداشتهباشدوهمچنیندخترانوزنانبدونشوهر30

سالهوباالیاینسنهستندمیشود.
امینیزارعدربارهشرایطیکهبایدافرادمتقاضیسرپرستیبایدداشته
باشندتوضیحداد:مقیدبودنبهانجامواجباتوترکمحرمات،تمکن
موارد رعایت با مؤثر جزایی محکومیت نداشتن نبودن، محجور مالی،
یا الکل بهموادمخدر، اعتیاد نداشتن قانونمجازاتاسالمی، مقرردر
برای عملی توانایی و الزم روانی و جسمی سالمت گردان، روان مواد
نگهداریوتربیتکودکانونوجوانانتحتسرپرستی،مبتالنبودنبه
بیماریهایواگیریاصعبالعالج،شایستگیاخالقی،اعتقادبهیکیاز
ادیانمصرحدرقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانازشرایطیاست

کهمتقاضیانسرپرستیبایدداراباشند.
اینوکیلدادگستریدربارهرعایتاشتـراکاتدینیمـیانسرپرسـت
وافرادتحتسـرپرستیگفت:مطابققانونرعایتایناشتراکاتالزامی
است،امادادگاهصالحبارعایتمصلحتکودکونوجوانغیرمسلمانمی

تواندسرپرستیویرابهدرخواستکنندگانمسلمانسپارد.
و  پدر  مراجعه  علت  به  سرپرست  از  کودکان  سرپرستی  گرفتن 

مادر اصلی کودک
امینیزارعتصریحکرد:ضعفیکهقانوندرجریانتعیینالویتسرپرست
طفلنشاندادهایناستکهاگرپدریامادر،جدپدریکودکیانوجوان
ووصیمنصوبازسویولیقهریبرایگرفتنکودکمراجعهکنندو
دادگاهآنانراواجدصالحیتالزمولوباضمامینیاناظرتشخیصدهد
ومفسدهمهمینیزکودکیانوجوانراتهدیدنکند؛بااخذنظرسازمان
بهزیستیوبارعایتحقحضانتمادروتقدمآننسبتبهاستردادآنان

حکمبهنفعایشانصادرمیشود.
اینوکیلدادگستریگفت:برایمثالسرپرستیطفلبهعلتانحطاط
اخالقیازوالدگرفتهمیشودیااوفرزندشرارهامیکنداماویپس
ازگذشتچندینسالبرایگرفتنسرپرستیطفلمراجعهمیکندو
دادگاههایمادراغلبمواردبارفعمشکالتیکهباعثسلبصالحیت

شدهحکمبهرفعبدسرپرستیوواگذاریطفلبهایشانمیدهد.
ویادامهداد:ایندرحالیاستکهاغلبکشورهایدنیاالویتسرپرستی
رابهکسانیمیدهندکهباعالقهوانسانیتکودکرادرنازونعمت

نگهداریمیکنند.
امینامینیزارعتوضیحداد:اینمسائلهوقتیبهچالشجدیتبدیلمی
شودکهتعدادقابلتوجهیازکودکانسازمانبهزیستیتحتمراقبت
هایاجباریهستندیعنیپدرومادردارندامابهعلتنداشتنصالحیت
از ایشان سرپرستی اخالقی مشکالت یا جرم ارتکاب نظیر مسائلی و

والدیناصیشانسلبشدهاست.
اینوکیلدادگستریبیانکرد:دراینحالتاکثرمتقاضیانسرپرستی
ترجیحمیدهندفرزندیداشتهباشندکهپدرومادرمشخصینداشته
به نسبت مدتی از پس طفل اصلی والدین است ممکن که چرا باشد
حضانتاوادعاداشتهباشندوبتوانندطفلرابگیرند.بدیهیاستکه
اشخاصبهدالیلیمانندایجاددلبستگیونگرانیازآیندهکودکتمایلی

بهسرپرستیموقتنداشتهباشند.
امور مالی در جریان سرپرستی

فرزند قانون طبق گفت: سرپرستی به مربوط مالی مسائل درباره وی
خواندهارثنمیبردمگراینکهسرپرستانثلثاموالرابهنفعاووصیت
کنند.اینیکیدیگرازاشکاالتقانوناستکهباوضعاحکامثانویهو
ارشادیمیشودآنرابرطرفکردامادرحالحاضربهنظرمیرسید
در سعی آمد خواهد آن شرح که دیگری مقررات وضع با گذار قانون

جبراناینمسالهدارد.
امینیزارعبیانکرد:درخواستکنندهیادرخواستکنندگانبایدمتعهد
شوندکهتمامیهزینههایمربوطبهنگهداریوتربیتوتحصیلافراد
تا نیز ایشان فوت از پس اینحکم و کنند تأمین را تحتسرپرستی

تعیینسرپرستجدید،برایکودکیانوجوانجاریخواهدبود.
اوادامهداد:برایتامیناینمنظورسرپرستیاسرپرستان،موظفندبا
نظرسازمانخودرانزدیکیازشرکتهایبیمهبهنفعکودکیانوجوان

تحتسرپرستی،بیمهعمرکنند.
اینوکیلدادگستریدربارهمالیکهبایدبهکودکتملیکشودتصریح
کرد:نوعومیزانمالیکهبایدبهکودکدادهشود)بهاسمکودکشود(
ناظربهنظرمحاکماستودادگاهدرصورتیحکمسرپرستیصادرمی
کندکهدرخواستکنندهسرپرستیبخشـیازاموالیاحقوقخـودرابه

کودکیانوجـوانتحتسرپرستیتملیککردهباشد.
اوافزود:البتهممکناستتحتشرایطیبرایحفظمصلحتکودکیا
نوجواندادگاهصالحبداندوبدوناجرایمواردمربوطبهتملیکمالو

بیمهعمرحکمسرپرستیراصادرکند.
امینیزارعدرپاسخبهاینسوالکهاموالتملیکشدهبهکودکراچه
کسیادارهمیکندبیانکرد:اگرطفلولیقهرینداشتهیاولیقهری
ویبرایادارهاموالکودکشخصیراتعییننکردهباشدومرجعصالح
قضاییقیمومتطفلرابرعهدهسرپرستقراردادهباشد،ادارهاموالی

کهدرمالکیتصغیراستبهسرپرستاومحولمیشود.
آغوش  در  قرارگرفتن  از  ها  پسربچه  محرومیت  عامل  تعصب 

خانواده
اینوکیلدادگستریاظهارکرد:همانطورکهمالحظهمیکنیددرروند
برخی که دارد وجود مشکالتی نوجوان و اطفال گرفتن سرپرستی به
ناشیازقانوناستامابعضیمشکالتنیزبهفرهنگجامعهوانتخاب
دهند می ترجیح ها زوج بیشتر مثال برای گردد. می باز افراد خود
کودکان این زیرا بگیرند بهسرپرستی را سال 2 زیر اطفال و نوزادان

خاطرهایازگذشتهیاپدرومادرخودندارند.
ویادامهداد:نمونهدیگرایندستمشکالتایناستکهاستزوجین
این ریشه بگیرند. فرزندی به را نوزاداندختر دهند ترجیحمی اغلب
جریانبهاعتقاداتسنتیوتعصباتافرادبازمیگردد.بهاینترتیبجو
افرادمتقضایسرپرستی،شانسپسرانرا انتخاب موجوددرجامعهو

برایداشتنزندگِیآرامدرکنارخانوادهازبینبردهاست.
امینیزارعتشریحکرد:اگربخواهیممجددابهتحلیلضعفقانونورویه
سرپرستیبازگردیممیتوانیمدربارهنبودیکپنجرهواحدبرایانجام

مراحلمربوطبهاخذسرپرستیصحبتکنیم.
هویت، تشخیص با مرتبط مراحل کرد: تصریح دادگستری وکیل این
آزمایشاتالزم،دریافتگواهیعدمسوءپیشینهودریافتحکمهای
امورحسبیهرکداممجرایجداگانهای ازدادگاهودادسرای مربوط
دارندکهمعموالعدمهماهنگینیزبینکاردستگاههایمربوطدیده

میشود.
خان هفتم گرفتن سرپرستی

ویگفت:خانهفتمیکهپسازگذراندنمراحلگفتهشدهدرپیش
استنظراستصوابیمشاورانبهزیستیبهاینمعنااستکهروانشناسان،
مشاورانومتخصصاتهرکدامازاداراتبهزیستیممکناستنظری
نداشتنفردمتقاضیسرپرستی یا بهصالحیتداشتن متفاوتنسبت
داشتهباشندوحتیدیدهشدهبهدلیلبرخوردهایسلیقهایفردیدر

اصفهانردصالحیتشدهاماهمینشخصباهمینشرایطدرتهران
پذیرفتهمیشود.

امینیزارعاظهارکرد:عالوهبراینمطابققانونسازمانبهزیستیموظف
و افرادیکهسرپرستیکودکان ومشاوره راهنمایی بهمنظور تا شده
نوجوانانراعهدهدارمیشوند،باهمکاریمرکزمدیریتحوزهعلمیه
اقدامبهایجاددفترمشاورهدینیکندوواگذاریسرپرستیکودکانو

نوجوانانمنوطبهتأییددفترمذکورخواهدبود.
اینوکیلدادگستریتشریحکرد:جلساتمربوطبهمشاورانوتائیدآن
هادراکثرکشورهاپسازواگذاریسرپرستیوبهعنواناقدامینظارتی
انجاممیشودچراکهدراینکشورهابهاصلبرائتافرادازخطاوجرم

بهدرستیتوجهشدهاست.
اینوکیلدادگستریگفت:افرادیکهمراحلاولیهدریافتسرپرستیرا
باموفقیتپشتسرگذاشتهاندسوءپیشینه،مشکالتاخالقییاروانی
نداشتهودرجامعهافرادیمحترمهستندبنابراینبهنظرمیرسدبهتر
انجام واگذاریسرپرستی از نحودیگروپس به استجلساتمشاوره

شود.
ویگفت:مادراینجابامسالهایبسیارجدیوبشردوستانهمواجه
هستیمپسالزماستنگاههایسلیقهایراکنارگذاشته،بادقتنظر
بهدنبالرفعکاستیهاباشیم.اینروندبهنفعدولتنیزخواهدبودچرا
کهباراقتصادیازدوشدولتوبهزیستیبرداشتهمیشودامابههر
حالدررویهکنونیگاهیسازمانیابرخیاداراتآنبرایبرخورداری
ازبودجهبیشترممکناستحتینسبتبهواگذاریسرپرستیجدیت
بیشترینیزبهخرجدادهتعدادسرپرستیتعدادکمتریازکودکانرا

واگذارکنند.
هموار کردن مسیر رشد و خوشبختی کودکان و نوجوانان وظیفه 

انسانی تمام بخش های جامعه است
خانهامنوخانوادهآگاهومهرباندوبالپروازکودکیاستکهزندگی
رابانگاهینوومعصومانهمینگردامادنیاییکهمادرآنزندگیمی
تارویتلخودرهمخودرابهکودکاننشاندهدو اباییندارد کنیم
بالهایپروازشانرابگیرد.والدینیکودکیدرخاکآراممیگیرندو
والدینکودکدیگربابیمسئولیتیوسنگدلیخانهرابرایکودکشان
بهقبرستانتبدیلمیکنندیااورادرویرانهوخرابههایدنیابهحال

خودرهامیکنند.
ای تپنده های نبض و جامعه پیکره از نوجوانعضوی و کودکان این
هستندکهآیندهجامعهبهدستشانبناخواهدشد.بنابراینمسئولیت
بالی ها آن به کنیم تالش تا است این توانمان قدر به ما از کدام هر
نیرومدترازبالهایپروازیکهازدستدادندبدهیموایشانرادرافق

هایموفقیتوخوشبتیبهپروازدرآوریم.
امااین،کارآسانینیست،برایالتیامبخشکوچکیازآسیبهایروحی
هرکدامازاینکودکانونوجوانانماههامشاورهتخصصیالزماستاما
بهآن را ازدست امنیت بهزندگیو باسرعتفزایندهایشوق آنچه
هابازمیگرداندمحبتوتعهدانسانهاییاستکهمیخواهندواژه
پدرومادررایکباردیگربرایکودکانونوجوانانبیسرپرستیابد

سرپرستمعنیکنند.
و نوجوانان و اطفال سرپرستی واگذاری که نیست پوشیده کسی بر
سپردناینامانتهایالهیبهدستیکشخصبهدقتنظرفوقالعاده
بایدتمامجوانبراسنجید،چراکهسن اینکار برای نیازداردو ای
حساسوروحآسیبدیدهاینکودکانونوجوانانتواناییتجربهمجدد
بدسرپرستییاازدستدادنحامیرانداردامابایدتوجهداشتسخت
گیریبیموردیابرخوردسلیقهایفرصتزندگیدرکانونگرمخانواده
راازاینکودکاننگیردزیراافقآینده،درخانهوکنارپدرومادربسیاراز
روشنترازچشماندازسالهایپیشروازپنجرههایبهزیستیاست.
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