
مهر:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تاکنون از ۱۸ هزار نفر جمعیت سالمندان حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیش از ۶ هزار نفر واکسن تزریق کرده اند. رشیدی نژاد اظهار کرد: در 
حال حاضر روند کرونا در کرمان سیر نزولی پیدا کرده و بر این اساس هفته خوبی خواهیم داشت. 
وی با ابراز امیدواری در خصوص تداوم سیر نزولی کرونا با رعایت پروتکل ها گفت: با این روند شاهد 
کاهش موارد بستری مبتال به کرونا در استان کرمان خواهیم بود.وی در خصوص واکسیناسیون 
جمعیت سالمندان )باالی ۸۰ سال( حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: تاکنون از ۱۸ هزار 

نفر جمعیت سالمندان این حوزه بیش از ۶ هزار نفر واکسن تزریق کرده اند.

۶۰۰۰ سالمند در 
کرمان علیه کرونا 

واکسینه شدند

خبــروضعیت ۵ شهرستان استان کرمان قرمز است

مهر:  معاون استاندار کرمان وضعیت ۵ شهرستان استان کرمان را قرمز اعالم کرد و گفت: سیرجان، جیرفت، کهنوج، رودبار جنوب 
و قلعه گنج در وضعیت قرمز هستند.بصیری اظهار کرد: فعالیت مشاغل گروه دو در استان کرمان از ۱۸ اردیبهشت ماه از سر گرفته 
می شود.وی با اشاره به اینکه سایر محدودیت ها نظیر دورکاری کارمندان ادارات همچنان به قوت خود باقی است، افزود: هشت 
شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۱ شهرستان باقی مانده هم در وضعیت زرد هستند.وی در خصوص امتحانات دانش آموزان گفت: 
آزمون پایه نهم و آزمون نهایی دیپلم به صورت حضوری برگزار می شود.بصیری با اشاره به ممنوعیت سفر در تعطیالت عید فطر بیان 

کرد: سفر در همه شهرها از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه تا ظهر روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ممنوع است.
شماره ۶45
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کم کم  فرزندخواندگی  به  کودکی  پذیرش  فرهنگ 
شده  مرسوم  فرزندخواندگی  می افتد.  جا  دارد 
و  زنان  است.  افزایش   به  رو  متقاضیانش  تعداد  و 
مردان بسیاری که به دالیلی بچه دار نشده اند، راهی 
گرفتن  سرپرستی  به  درخواست  و  بهزیستی اند 
مجرد  دختران  اینکه  جالبتر  دارند.  را  بچه  یک 
که  هستند  متقاضیانی   لیست  جزو  نیز  بسیاری 
بدسرپرست  یا  بی سرپرست  بچه های  دارند  تمایل 
تقاضا  این  گویا  حاال  کنند.  قبول  فرزندی  به  را 
به  نسبت  مادرخواندگی  و  شدن  پدرخوانده  برای 
یک  از  نشان  این  و  یافته  افزایش  پیش  سال های 
این  دارد. تحولی که در آن دیگر  اجتماعی  تحول 
مسایل تابو نیست و افراد با فکر بازتر و روشن تری 
برای موضوعات مهم زندگی شان تصمیم می گیرند.
به همین بهانه به سراغ حسنعلی بردستانی مسوول 
واحد شبه خانواده اداره بهزیستی سیرجان رفتم. او 
می گوید: تقاضا برای فرزند خواندگی در سیرجان با 
توجه به جمعیت شهرستان باالست و این نکته ی 

قابل توجهی ست. 
 با او وارد گفت وگو شدم تا از جزییات نحوه ی به 
سرپرستی گرفتن بچه ها بپرسم و اینکه به نظرش 
پیش  سال های  به  نسبت  تقاضا  این  رشد  دلیل 
افزایش  فرزندخواندگی  برای  تقاضا  چیست؟آیا 

یافته؟
تقریبا هفته ای یک تا دو خانواده مراجعه می کنند و 
اگر از شرایط الزم برخوردار باشند، برای تکمیل ثبت 
نام اقدام می کنند. از سال گذشته سامانه اینترنتی 
کار  مراحل  و  شده  اندازی  راه  متقاضیان  نام  ثبت 
به صورت اینترنتی دنبال می شود. تسهیل کار نیز 
فرزندخواندگی  فرایند  به  بخشیدن  شتاب  موجب 
شده است. تقاضا در سیرجان با توجه به جمعیت 

شهرستان باالست.
  فکر می کنید دلیل افزایش تقاضا چیست؟

اطالع  افزایش  دوم  شهرستان،  جمعیت  که  اول 
رسانی و آگاهی بخشی به جامعه، سوم و شاید دلیل 

مهم به نظر من متقاضیانی که االن مراجعه می کنند 
افراد با تحصیالت باالتر و نگرش به روزتر هستند که 
راحت تر با موضوع فرزندخواندگی کنار می آیند. هر 
چه انسان ها رشد یافته تر و جامعه تکامل بیشتری 
داشته باشد، پذیرش موضوعاتی نظیر فرزندخواندگی 
یافته  توسعه  جوامع  در  می کند.  پیدا  افزایش  نیز 
موضوع فرزند خواندگی و پذیرش و پرورش فرزندان 
گسترده تری  سطح  در  بدسرپرست  و  بی سرپرست 

وجود دارد.
  فرزندانی که االن آماده تحویل خوانوادها داده 

شده اند، بیشتر در چه سنی  هستند؟
خب  ولی  هستن  مختلف  سن های  در  فرزندان 
خانواده ها تمایلی به پذیرش فرزندان باالی ۵ سال 

ندارند.
  چرا؟

علت بحث تربیت، خو گرفتن و ایجاد پیوند عاطفی و 
شیرینی و حس لذت بخشی بیشتری است که یک 
کودک به خانواده بدون فرزند می دهد.خصوصا در 
خصوص پسرها این موضوع بیشتر است و دخترها 
تا 7-۸ سالگی هم بعضا مورد پذیرش خانواده ها قرار 

می گیرند.
که  داشتند  شرایطی  چه  بچه ها  این  مادر  پدر    

فرزندشان به بهزیستی تحویل داده شده؟
پدر و مادر معتاد، کارتن خواب، فوت پدر و مادر، 

ناتوانی اقتصادی، فرزند بیمار و...
اقتصادی   ناتوانی  به خاطر  که  بچه هایی هستند   

پدر و مادر، تحویل بهزیستی شده باشند؟
بله. آخرین نوزادی گرفتیم در اسفند ماه بود و پدر و 
مادر هر دو معتاد مواد صنعتی بودند و بدون درآمد. 
بازار  و  کوچه  و  خیابان  در  نوزادان  مجموع  در  اما 
رها می شوند و نمی توان مشخص کرد علت دقیق 
از  که  آن هایی  ولی  بوده  چی  شدن شان  سرراهی 
طرف بیمارستان تحویل داده می شوند، بیشتر همین 

بحث ازدواج غیر رسمی و اعتیاد پدر و مادرهاست.
 شنیده شده این وسط بعضی ها هم بچه های شان 

را می فروشند؟
نیازمندان  همچنین  بی درآمد.  معتادان  بیشتر  بله. 

مالی و همین طور سوداگران و سودجویان.
 به چه قیمت هایی و چگونه!؟

قیمت ها را خوب واسطه ها مشخص می کنند. من در 
از فروش دریافت نکردم  تا حاال گزارشی  سیرجان 
ولی شنیدم از شهرهای دیگر می خرند. ولی داشتیم 
برای  موردی  شهر  فالن  در  مثال  کردند  اظهار  که 

فروش بوده است.
انجام  اقدامی  چه  بهزیستی  برسد،  گزارش   

می دهد؟
در صورت دریافت گزارش از طریق مراجع قضایی 

پیگیری و اقدامان قانونی انجام می شود.
یا  و  باردار  معتاد  زنان  شناسایی  با  واسطه ها 
را  فرزندشان  می کنند  تالش  نیازمند  خانواده های 
بفروشند.  متقاضی  به خانواده های  دلخواه  مبالغ  با 
مقررات  و  قوانین  خالف  اینکه  بر  عالوه  کار  این 
جاری کشور و مستلزم برخورد قضایی است تبعاتی 
برای خود خانواده هایی که به پذیرش این فرزندان 

می کنند نیز دارد.
 چه تبعاتی؟

از جمله مزاحمت واسطه ها، دریافت پول های کالن، 
فرزند.  واگیر دار  یا  و  صعب العالج  بیماری  احتمال 
با توجه  ایدز و موارد مشابه  ابتال به هپاتیت،  مثل 
به شرایط نامناسب خانواده هایی که حاضر به فروش 

فرزند خود می شوند.
 در این سال ها تعداد بچه های سر راهی زیاد شده. 

درست است؟
حدودا سالی ده نوزاد.

  چه سوژه ای از این بچه ها که به بهزیستی 
تحویل داده شده شما را به شدت تحت تاثیر 

قرار داد؟
 در کل که این موضوع و قربانی شدن نوزادان در 
پیچ و خم های اقتصادی و اجتماعی ناخوشایند است 
ولی گرفتن و واگذاری این نوزادان به خانواده های 
که  روشن تری  آینده  امید  به  با صالحیت  و  خوب 
برای شان متصور می شود برای مان موجب خوشحالی 
است. شادی و خوشحالی خانواده های بدون فرزند  
برای من بسیار زیبا و  نوزاد  از تحویل گرفتن  بعد 

پیش  بعضا  که  دیگری  مورد  بوده.  بخش  مسرت 
انتظار  از مدت ها  بعد  میاید خانواده هایی است که 
فرزندی به فرزند خواندگی گرفتن و چندین سال 
هم نگهداری کردن ولی به علل حوادث غیر مترقبه 

فرزندشون را از دست دادن، خیلی غم انگیز است.
 تعداد خانواده هایی که برای بچه دوم خودشان، 
در  می کنند،  انتخاب  را  بی سرپرست  بچه های 

سیرجان زیاد است؟
نه. بیشتر خانواده هایی این کار را می کنند که امکان 
فرزنددارشدن شان بعد از فرزند اول کم می شود. بله 

هستند ولی کم.
 خانواده هایی که متقاضی اند باید چه مالک هایی 

داشته باشند؟
از لحاظ علمی و تحصیالتی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی، تفاهم و احترام زوجین به یکدیگر، صبر و 
حوصله و توانایی فرزندپروری خوب باشند. از لحاظ 
سن هم باید زیر ۵۰سال باشند و پنج سال هم از 

ازدواجشان گذشته باشد.
 این واقعیت دارد که باید بخشی از اموال شان به 

نام بچه کنند؟
باید تعهد بدهند یک سوم اموال شان قبل از فوت به 

فرزندخوانده واگذار شود.
چه  دختر  فرزندان  گرفتن  سرپرستی  به  برای   

محدودیت هایی وجود داره؟
گذشته  آنها  ازدواج  تاریخ  از  سال  پنج  که  کسانی 
باشند،   نشده  فرزند  صاحب  ازدواج  این  از  و  باشد 
مشروط به آنکه حداقل یکی از زوجین بیش از 3۰ 
بوده  فرزند  دارای  که  زوجینی  باشد،  داشته  سال 
مشروط به آنکه حداقل یکی از آنها بیش از 3۰ سال 
سن داشته باشد و همچنین دختران و زنان بدون 
همسر در صورتی که حداقل 3۰ سال سن داشته 
نوجوانان  و  کودکان  سرپرستی  می توانند  باشند. 

حاضر در مراکز بهزیستی را بر عهده بگیرند.
حق  تنها  سال   30 باالی  مجرد  زنان  و  دختران   

سرپرستی دختران را می توانند اخذ کنند.
همین طور موضوع محرمیت دختر است که از طریق 
از واگذاری  ارجاع به مشاور مذهبی و شرعی قبل 

فرزند اطالع رسانی و آگاهی بخشی می شود. همین 
ولی  نمی توانند سرپرست شوند  مردان مجرد  طور 
چندین  و  بدهند  درخواست  می توانند  مجرد  زنان 

مورد هم االن در صف پذیرش هستند.
 شرایط پذیرش سرپرستی اولویت بندی دارد؟

بر اساس قانون دختران مجرد در رتبه دوم اولویت 
اخذ فرزندخواندگی قرار دارند. زوجین بدون فرزند 
در رتبه اول اولویت، دختران مجرد باالی 3۰ سال 
در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم 
اولویت قرار می گیرند. حداقل هم 3۰ سال سن باید 

داشته باشند.
 چه تعداد کودک بی سرپرست و بدسرپرست در 

سیرجان داریم؟
تحت  نفر   ۱۰۰ حدود  نگهداری  مراکز  در  مقیم 
تحت  ولی  مراکز  از  خارج  و   بهزیستی  پوشش 

حمایت مستقیم حدود ۲۰۰ نفر.
بچه های  باقی  بهزیستی  خود  جز  به  مگر   

بی سرپرست کجا نگهداری می شوند؟
بله. پنج تا خانه در سیرجان داریم. سه تا دخترانه، 

دو تا پسرانه.
 کافی ست؟

شهرستان حداقل به دو خانه دیگر نیاز دارد: ما زیر 
۶ سال اعزام می کنیم مرکز استان. پیگیر راه اندازی 
مرکز 3 تا ۶ سال در سیرجان هستیم. مرکز استان 
و  دارد  شیرخوارگاه  بر  بیشتری  دخالت  و  نظارت 
تاکنون شیرخوارگاه ها در سراسر کشور دولتی بوده 

است و اخیرا در حال واگذاری به خیریه هاست.
 نگهداری  بچه ها سخت است؟ بهانه نمی گیرند؟ 

بهانه می گیرند که بروند نزد   سخت ولی شیرین. 
خانواده شون. خانواده ای که آرزو دارند داشته باشند 
رو  یا شرایط الزم  ندارند  یا  واقعیت  در  ولی خوب 

ندارد.
 برای آرام کردن شان چه کار می کنید؟

فیلم،  ورزشی،  برنامه های  شاد،  برنامه های  اردو، 
با  محدود  دیدار  قصه خوانی،  طبیعت،  در  گردش 
آشپزی  مثل  کارها  از  بخشی  واگذاری  خانواده، 

موردی، شیرینی پزی، کاشت سبزی و...
 برنامه تحصیلی و مهارتی شان هم که مستمر در 

جریان و مشاور و روانشناس در کنارشان هست؟
بهداشت،  مسوول  مددکار،  روانشناس،  مربی،  بله. 
مرکز(  )مدیر  فنی  مسوول  و  وقت،  پاره  پرستار 

پرسنل اصلی مراکز هستند.

گپی با مسئول واحد شبه خانواده بهزیستی سیرجان؛

رواج فرهنگ فرزندخواندگی
      سمیرا سرچمی


