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زن تعریف می کند از دختری که در سن پانزده سالگی از 
درس و مدرسه گرفتنش و قرار است با مردی سی و شش 
ساله که از همسرش جدا شده و یک بچه دارد، ازدواج کند. 
زن ادامه می دهد که این دختر شاگرد اول بوده و بعد از فوت 
مادرش و ازدواج مجدد پدرش توسط نامادری اش به بردگی 
کشیده شده، ظرف ها را می شوید، جارو می کند، آشپزی بر 
عهده ی اوست و همه ی امور خانه را باید به ترتیب و با دقت 
انجام دهد. حاال هم همان نامادری، این مرد را که سال ها 
کرده چون  انتخاب  دارد،  تفاوت سنی  بی زبان  دخترک  با 
پولدار است. او با حالتی از روی خنده و ناراحتی می گوید: 
»نامادری سیندرال دیروز توی اینستاگرامش  نوشته بوده، 
باالخره مادرزن شدم. این جمله را که دیدیم کل زنان آن 
کوچه و همسایه ها شماره  ش رو بالک کردیم از بس دل مان 
برای دختر بیچاره سوخت به خاطر سرنوشت نامعلومش...«

و  است  پیش  ماه  چند  به  مربوط  بعدی  داستان 
کودک آزاری ئی که توسط نامادری صورت گرفته بود.

و  می زد  جیغ  می ترسید،  نامادری اش  حضور  از  دخترک 
می گفت از اتاق برود بیرون. سن و سالی نداشت، بیماری 
محیط  به  نسبت  که  نبود  حد  آن  در  ذهنی اش  و  مغزی 

اطرافش واکنش نشان ندهد.
 پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و پدر با زن دیگری 
زن  مادر  و  دوم  زن  با  و  بود  معتاد  پدر  بود.  کرده  ازدواج 
زندگی  سیرجان  حاشیه ی  در  خانه  یک  در  دخترش  و 
به  بود.  تنش  روی  شده  خاموش  سیگار  رد  می کردند . 
دستش ضربه ی سنگین وارد شده بود و برای همین آتل 
تخت  روی  و  برود  راه  نمی توانست  بودند.  کرده  بندی اش 

بیمارستان خوابیده بود. 
می شد.  بد  حالش  نامادری  ورود  با  و  می کرد  بی قراری 
پدرش ناپیدا بود و خاله ی غمگین دخترک میگفت مریض 
است و نتوانسته بیاید. خاله دلهره داشت و گریه می کرد. 
مادری اش  خانواده ی  به  را  دخترش  سپردن  اجازه ی  پدر 
نمی داد و آن ها از ترس همین اتفاقات برای گرفتن دختر 
زمین و زمان را به هم دوخته   بودند چون یادگار خواهر از 

دنیا رفته شان بود. اما تالش ها بی نتیجه ماند.
سارا نام مستعار این دختر هجده ساله است که به گفته ی 
خاله اش چون کمی مغزش مشکل دارد زیاد حرف می زند 
و برای اینکه ساکتش کنند با قرص خواب می خوابانندش. 
این اتفاق از حوادث اخیر سیرجان بود و به خبر آن زیاد 

پرداخته شد. 
سیرجان  اجتماعی  اورژانس  رییس  روح االمینی  جواد 
می گوید از میان حوادث مربوط به کودک آزادی اغلب یکی 
دو مورد از آن توسط ناپدری یا نامادری اتفاق می افتد  که 
البته از این قبیل اتفاق ها آزار و اذیت توسط نامادری بیشتر 

گزارش می شود.
دانش آموزش  که  معلمی ست  زبان  از  بعدی  ماجرای 
عرف  از  خارج  رابطه ی  حتا  و  می کند  زندگی  نامادری  با 
نامادری را با یک مرد غریبه دیده و نامادری تهدیدش کرده 
که جایی حرف نزند. او می گوید دانش آموزش افسرده ست 
و  مشاور  هیچ  و  نمی گیرد  ارتباط  همکالسی هایش  با  و 

روانشناسی هم نیست که به دادش برسد.
جامعه شناس  رومی  سوند  علی  سراغ  به  بهانه  همین  به 

همشهری رفتم تا از او بپرسم:

 در رابطه با پدیده ی ناپدری و نامادری و فرهنگ 
آن در سیرجان، پژوهشی شده؟ 

این یکی از مسایل مهم است و به سه شکل وجود دارد؛ 
ازدواج کرده   والدین که   از  فرزندان طالق که پیش یکی 
در  که  کودکانی  دارند.  را  خود  خاص  مسایل  اینها  است، 
فرزند  به  که  کودکانی  و  هستند  والدین  از  یکی  سوگ 
خواندگی گرفته شده اند یا تحت سرپرستی توسط یکی از 

آشنایان هستند.
و  ناپدری  توسط  که  کودک آزاری هایی ست  منظورم 

نامادری اتفاق می افتد.

 هر کدام از این ها موضوعی جدا از هم هستند.
در حالت اول کودک احساس  بی خانوادگی  دارد. در حالت 
دوم کودک در سوگ است و در حالت سوم کودک دچار 
تروما است و این کودکان با شرایط خاص دسته و پنجه نرم 
می کنند. آسیب شدیدی  که به سادگی قابل درمان نیست 

و هنر این است که دو نوع اول به تروما تبدیل نشود.

 تروما چه معنایی دارد؟
ضربه مغزی یا ضربه به ستون فقرات تروما گفته می شود.

عدم  و  طالق ها  افزایش  با  بغرنج  وضعیت  این  متاسفانه 
آشنایی با اصول والدگری مشترک توسط پدر و مادر کودک 
سازگار  جدید  شرایط  با  راحتی  به  کودک  اینکه  تصور  و 
خواهد شد تبدیل به یک فاجعه شده و این کودکان همان 

کودکان معمولی پنداشته شده اند.
همچنین کودکانی که یکی از والدین را از دست داده اند 
نیز  مورد  این  به  که  شوند  داده  عبور  سوگ  از  است  نیاز 

چندان توجه نمی شود.

بیرون  آن  از پس  فاجعه  که  باشد  اختالل  دچار  فرد  اگر 
اگر دارای  خواهد آمد چون والدین اصلی یک کودک هم 
اختالل باشند به صورت آشکار و پنهان به او آسیب خواهند 

زد.
و اغلب  نامادری و ناپدری و یا کسانی که سرپرستی چنین 
کودکانی را به عهده می گیرند چون دانش الزم را برای این 
منفی  چرخه ی  در  نداشتن  اختالل  فرض  به  ندارند  امور 
این تعامل مخرب اسیر شده و هم به کودک و هم به خود 
آسیب می رسانند که نتیجه ی آن از دست رفتن اعتماد به 
نفس و شکست زندگی مشترک است. اغلب رفتاری های بد 
از رنج بی خانوادگی و سوگ است،  ناشی  این کودکان که 
درک نشده و با آن ها بدرفتاری می شود  تا تبدیل به آسیب 

شدید یا تروما می شود.

 چرا اغلب گزارش ها مربوط به کودک آزاری توسط 
نامادری ها است؟

چون آنها بیشتر در خانه هستند و بیشتر با کودک نا آرام 

و دچار مشکل سروکار دارند وگرنه بسیار هستند نامادرانی 
که به مقام مادری رسیده اند و همه ی کودکان خانواده را 
درقبال  را  خود  مسوولیت  و  می کنند  فرض  خود  کودک 
انجام  هست،  مسوولیت شان  حوزه ی  در  که  کودکی  هر 

می دهند.
آسیب  صورت  به  نامادری ها  برخی  بدرفتاری های  اما 
و  رفتاری  اختالالت  و  بیمارگونه  رفتاره های  و  اجتماعی 

یادگیری در کودکان آشکار می گردد.
اسیر  مادری  نقش  در  مادران  از  خیلی  امروز  متاسفانه 
هستند  و نقش بازی کردن فقط  در مقابل  چشم دیگران 
است در صورتی که فردی که به مقام والدینی رسیده باشد 

دیگر  رفتارهای بیمارگونه از خود نشان نمی دهد.
اگر قبل از ازدواج مشکل کودک حل نشده باشد و او به 
اجازه  دارد  که  خشمی  پتانسیل  با  باشد  نرسیده  پذیرش 

رابطه سالم را  نمی دهد حتی به والد خود.

 آیا یک دلیل خشونت علیه کودک می تواند این 

به  را  همسرشان  فرزند  ناپدری  یا  نامادری  که  باشد 
عنوان رقیب می انگارند و می خواهند حذفش کنند؟
بودن یا نبودن کسی تاثیر بر انجام وظیفه ی آنها نمی گذارد.

مشترک  والدگری  به  نیاز  طالق  کودکان  برای 
coparenting  از سوی پدر و مادر اصلی  است. درست 
مادر  و  پدر  ولی  نیستند  شوهر  و  زن  آنها  دیگر  که  است 
کودک یا کودکان هستند. این چالش خیلی بزرگی است 
که اجازه همکاری به کسانی که دیگر زن و شوهر نیستند، 
داده شود. دادن امکان این والدگری مشترک و همکاری در 
فرزند پروری  از سوی  مرد یا زنی که قرار است با کودک 
به عنوان تا مادری و ناپدری زندگی کند نیز مشکل است و 
اگر این همکاری نباشد ماهرترین نامادری ها هم در تعامل 

با کودک موفق نخواهند شد.
کار  رفته اند  دنیا  از  که  کسانی  فرزندان  برای  همچنین 
قدری سخت است. عبور کودک از سوگ و دامن نزدن به 

آن و دروغ نگفتن به کودک بسیار مهم است.
کودکانی که در سوگ هستند به شدت نسبت به جانشین 

والد غیر اصلی خود خشم دارند.

از چند  نهاد مردمی متشکل  یا  انجمن   چرا هیچ 
روانشناس و مشاور در سیرجان شکل نمی گیرد برای 
و  تنبیه  از  خورده  آسیب  کودکان  درمان  و  حمایت 

اذیت نامادری یا ناپدری؟
جامعه ما در حال رشد است و نیاز به  ایجاد این ساختارها 
دارد. بخشی از این کار نیاز به حمایت نهادهای مسئول و 

ایجاد ساختارهای تخصصی ست.

آزاری  نوع کودک  این  برای  پیشرفته  در جوامع   
که توسط نامادری یا ناپدری اتفاق بیفتد چه مجازاتی 

تعیین شده؟
افراد  سوی  از  کودک  به  که  آزاری  نوع  هر  برای  قانون 
بزرگسال وارد شود مجازات در نظر گرفته از والدین اصلی 
موضوع  این  به  هم  ما  قوانین  در  دیگران.  و  سرپرست  تا 
پرداخته شده. مثل قانون مصوبه سال هشتاد و یک برای 
حمایت از کودکان و نوجوانان که نیاز به رفع ایرادات دارد.

به  را  دیده  خشونت  بچه های  می تواند  قانون   
اتفاق  این  عمل  در  چرا  اما  بدهد  تحویل  بهزیستی 
خانه اش  به  دوباره  دیده  آزرار  کودک  و  نمی افتد 
بدتری  اتفاق های  نهایت  در  تا  می شود  برگردانده 
به  مثال  برای  ندارد.  وجود  اجرایی  ضمانت  می افتد. 
نظر شما بهزیستی سیرجان توانسته در پناه دادن به 

بچه های آسیب دیده درست عمل کند؟
رویه اجرای قانون بدون شک ایراداتی دارد. 

     سمیرا سرچمی

ایسنا: مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت: بیش از ۶۰۰ شغل در استان کرمان از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید ایجاد شده 
است.یوسف پورواجد با بیان این خبر اظهار کرد: این تعداد اشتغال با پرداخت ۲۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون تومان تسهیالت به متقاضیان کارآفرینی 
ایجاد شده است. وی افزود: این میزان تسهیالت در حوزه های کشاورزی، صنعت، ضروری، رفاهی و خدمات به کارآفرینان پرداخت شده است.

مدیر صندوق آفرینی امید استان کرمان خاطر نشان کرد: رسالت این صندوق حمایت از مشاغل و کسب و کارهای خرد در راستای اقتصاد 
مقاومتی و محوریت شعار سال است و به همین دلیل از طرح های کارآفرینی در استان کرمان که توجیه اقتصادی و اشتغال زایی دارند حمایت 

می کنیم.

ایجاد بیش از ۶۰۰ شغل در  استان کرمان خبــر آموزش پیشگیری 
ازآسیب های 

اجتماعی 
در شبکه شاد 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: امسال برنامه ریزی الزم در حوزه معاونت 
اجتماعی برای برگزاری کالس های آموزشی توانمند سازی دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی 
از طریق آموزش مجازی و شبکه شاد صورت گرفته است. وی  افزود: بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی 
وجود انسان های متعهد و کار آمد است که در کالس های درس با تالش معلمان تربیت می شوند. 
سردار ناظری به برگزاری کالس های آموزشی توانمند سازی دانش آموزان در زمینه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: در سال تحصیلی جاری نیز برنامه ریزی الزم در حوزه معاونت 

اجتماعی برای برگزاری این کالس ها از طریق آموزش مجازی و شبکه شاد صورت گرفته است.     

گزارش سخن تازه از پدیده کودکان بدسرپرست و آزار دیده؛

سیـندرالهـای سیـرجانـی

ملی  شناسه  و   773 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سیرجان  ساز  سد  شرکت 
10860524336 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 الف-تعیین سمت مدیران : آقای اصغر نظری محمود آبادی به شماره ملی 3070384412 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم اسدی به شماره ملی 3070945831 به سمت 
سمت  به  ملی3179122145  شماره  به  مسعودی  زهرا  خانم  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
عضواصلی هیئت مدیره آقای اصغر نظری محمود آبادی ف به شماره ملی 3070384412 
به سمت مدیر عامل ب-کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء آقای اصغر نظری محمود آبادی فرزندعزیز اهلل به 
شماره ملی 3070384412 )مدیرعامل ( منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه 
های اداری و اوراق عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1002052(

آگهی تغییرات شرکت سد ساز سیرجان

ملی  شناسه  و   773 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سیرجان  ساز  سد  شرکت 
10860524336 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 الف-اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اصغر نظری 
محمود آبادی کد ملی 3070384412 آقای ابوالقاسم اسدی کد ملی 3070945831 خانم 

زهرا مسعودی کد ملی3179122145 
نمایندگی  به  ملی 10260655399  به شناسه  اریا  ابتکار حساب  موسسه حسابرسی  ب- 
آقای ایوب رستمی به شماره ملی 2850124990 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد 
منتظری به شماره ملی 3070301916 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
مورد  به سالهای 1397و1398  منتهی  وزیان شرکت   ج-ترازنامه و صورت حساب سود 

تصویب قرار گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1002053(

آگهی تغییرات شرکت سد ساز سیرجان 

شرکت پی ریزان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16556 و شناسه ملی 
10860535384 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/23 
تاریخ 1398/11/12 بشماره ثبت  بافت )سهامی خاص( در  انتقال شرکت پی ریزان 
16556 در اداره ثبت شرکت های ثبت کرمان به شناسه ملی 10860535384 ثبت 
و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه آن بشرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. به موجب آگهی نامه شماره 139830419588001289 مورخ 1398/10/10 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سیرجان و مستند صورتجلسه مجمع عمومی 
محله  کرمان،  شهر  نشانی  به  شرکت  اصلی  مرکز   1398/09/23 مورخ  العاده  فوق 
هوشنگ مرادی ، خیابان صائب تبریزی ، بلوار هوشنگ مرادی ، پالک 0 ، ساختمان 
فورس ، قطعه 84 ، طبقه همکف کدپستی 7618845751 انتقال یافت و در اداره ثبت 

شرکت های ثبت کرمان تحت شماره 16556به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1004755(

آگهی تغییرات شرکت پی ریزان بافت 
شرکت پی ریزان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1215 و شناسه ملی 10860535384 به استناد 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/09/23 :
محل شرکت از سیرجان به واحد ثبتی کرمان به آدرس »استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، 
شهر کرمان، محله هوشنگ مرادی ، خیابان صائب تبریزی ، بلوار هوشنگ مرادی ، پالک 0 ، ساختمان فورس 

، قطعه 84 ، طبقه همکف کدپستی 7618845751« تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1004775(

آگهی تغییرات شرکت پی ریزان بافت

شرکت مهندسی رهاب سازه آمود کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4109 و شناسه ملی 14006169236 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

باتوجه به عدم فعالیت شرکت منحل گردید و خانم میترا غضنفری شماره ملی 3060087970 به سمت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید . آدرس مدیرتصفیه و محل تصفیه : سیرجان- خیابان غفاری- خیابان صائب- کوچه دهم- فرعی دوم 

سمت راست- درب دوم سمت چپ کدپستی 7817733875می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 996639(

آگهی انحالل شرکت مهندسی رهاب سازه آمود کویر 

مدرک فارغ التحصیلی رشته علوم قضایی 
صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحدجیرفت 

بنام وهب نعمتی فرزند رسول
 به شماره ملی 3071726414  

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد 
مدیریت، امور فارغ التحصیالن به نشانی 

شهرک صدرا، دانشگاه آزاد اسالمی، 
امور فارغ التحصیالن ارسال نماید

از یک نفر نیروی خانم )برای شیفت شب(
در کبابی و بریانی کدبانــــو 

دعوت به عمل می آید.
0 ۹ 1 3 6 3 3 0 ۸ 2 0 -0 ۹ 1 3 5 0 1 6 0 3 0

4 2 2 3 6 3 4 3

از یک نفر نیروی جوان آقا برای کار 
در کبابی و بریانی کدبانــــو 

دعوت به عمل می آید.
0 ۹ 1 3 6 3 3 0 ۸ 2 0 -0 ۹ 1 3 5 0 1 6 0 3 0

4 2 2 3 6 3 4 3

از دو شاگرد آقا
 برای همکاری در

 لوله کشی ساختمان
  و تاسیسات

دعوت به عمل می آید.
0 ۹ 1 3 5 0 1 3 2 0 0
0۹137604۸4۹

از  2 نفر نیروی آقا جهت کار 
سالنداری در فست فود زرین 

دعوت به عمل می آید
آدرس : خیابان خواجو _ 
روبروی مسجد ابوالفضل 

 )مراجعه حضوری(
0۹363006463

استخدام نیروی ماهر در مجموعه سیرجان بین الملل 

جاده شیرازی )معدن گل گهر(
یک نفر سرویس کار تعویض روغن 
با سابقه و مسلط به خودرو سنگین و

 یک نفر نیروی کارواش ماهر با سابقه 
کار و مسلط به خودرو سنگین بصورت 

تمام وقت دعوت به عمل می آید.
  حقوق توافقی+مزایا+ناهار+پورسانت

0۹170۹۹4604

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

فروش - نصب - سرویس - تعمیر

09132477057-09136360013

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

نظر به اینکه برابر گزارش مسئول بایگانی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان مبنی بر اینکه پرونده ثبتی پالک 759 اصلی بخش 36 
کرمان که عنوان شش دانگ زمین بنام فاطمه معتمد الری پذیرش ثبت شده سپس به موجب خالصه معامله 1388- 50/8/25 بنام محمد 
یزدیانی انتقال که نامبرده به موجب خالصه معامله شماره 87917- 97/6/6 بنام هادی مریدی انتقال نموده است. مراتب فقدان پرونده ثبتی 
پالک موصوف طی نامه شماره 2564-97/5/12 به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ و این اداره در صدد تشکیل پرونده المثنی پالک 
مذکور  را دارد لذا مراتب جهت اطالع در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله و یا مدارک و مستنداتی نسبت به پرونده 
ثبتی مفقودی نزد خود دارد مراتب ادعا یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک ماه به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند در غیر 
اینصورت پس از طی تشریفات قانونی پرونده المثنی  پالک موصوف تشکیل خواهد شد. 560  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/07/09

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان پرونده  ثبتی


