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به  دوست  یک  خریدن  قول  که  روزی  از   
ماه،  چند  از  بیشتر  حاال  تا  داده ام،  پسربچه ام 
شهر  اسباب بازی فروشی های  تمام  گذشته. 
عروسکی  چه  نفهمیده ام  هنوز  اما  گشته ام  را 
خودش  دوست  را  آن  که  بخرم  بچه  برای این 

بگیرد و دست از بهانه گیری بردارد.
نامزد این دوستی شده اند  زیادی  عروسک های 
از  پنبه ای.  و  باطری خور  تا  کوکی  مدل های  از 
سخنگو تا رقاص. از میمونی که طبل می زند تا 
خرس نرم و تو بغلی بزرگی که فقط بی حرکت 
بِّر و بِّر نگاه می کند. تا حاال هیچ کدام دوست به 
حساب نیامده اند یا دست کم پسرک آن ها را به 

رسمیت نشناخته. 
پا به داالن خانه می گذارم پسرم  هر ظهر که 
از  تا  خوشحال و ذوق زده به سمتم می دود و 
اسباب بازی تازه اش به عنوان یک رفیق استقبال 
کمی  با  و  می خورد  پَرش  توی  هربار  اما  کند. 
ورانداز وسیله ی مورد نظر، آن را رها می کند و 
باقی اسبای بازی های روی  پرتش می کند روی 

هم تلنبار شده در اتاقش
 ، می کنم  فرفری اش  موهای  الی  را  بینی ام 
موهایش را بو می کشم و ته سرش را می بوسم.  

می پرسم پسرم این هم دوست خوبی نبود؟
خودش  خاص  زبانی  شیرین  با 

حاضرجوابی می کند: "نه"
خطر  هم  یکی اش  کرونا  روزگار  تلخ  واقعیت 
افسردگی ست.  و  روانی  بیماری های  رواج 
خطری که همه را از بچه و بزرگ و زن و مرد 
بچه ها  برای  خطرش  شاید  اما  دربرمی گیرد 

بیشتر باشد. 
چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه موافق تک 
فرزندی باشیم و چه مخالفش، عصر عصر تک 
فرزندی یا نهایت دو فرزندی ست. یعنی اقتصاد 
و کوچک شدن سفره ی معیشتی خانواده ها این 
نمی توان  بنابراین  نمی دهد.  آن ها  به  را  اجازه 
هم بازی  و  بچه ها  تنهایی  مساله ی  صورت 
"خب  مثل اینکه  جواب هایی  با  را  نداشتن شان 

یه بچه ی دیگه بیارید" پاک کرد.
برای  همبازی  کردن  پیدا  چیست؟  چاره 
عصر  در این  وقتی  است  ممکن  چطو  اما  بچه؟ 
هجوم  خانواده ها  روان  به  رنگارنگ  رسانه های 

به  دیگر  خانواده ی  به  هرخانواده  و  آورده اند 
چشم بیماران مسلم کرونایی نگاه می کند. هربار 
آرامش  به  رو  خانواده ها  پریشان  روان  که  هم 
حرکت می کند، دوباره رسانه ها خبر از سویه ی 
جدیدی از کرونا منتشر می کنند و تاکید دارند 
سویه  به این  زورشان  هم  واکسن  دوز  سه  که 

نمی رسد. 
و  مهمانی  گرفتن  شرایطی  چنین  در  مسلما 
دورهمی برای ارتباط گرفتن دو سه کودک از 

دو یا چند خانواده باهم منتفی ست. 
می ماند فضاهای عمومی دیگر مثل خانه های 
بازی و مهد کودک ها که معموال تحت فشارهای 
نیمه  یا  و  تعطیل  یا  بهداشت  وزارت  مضاعف 
تعطیل هستند. مدرسه ها نیز. شهربازی که دو 

سال است تعطیل است. 
هم  سقف  بدون  و  باز  فضاهای  در  گرچه 
شیوع  از  والدین  نگرانی های  هم  پارک ها  مثل 
میان  ارتباط  برقراری  برای  بزرگی  مانع  کرونا 
مرتب  تاکید  با  که  دلواپسی هایی  بچه هاست. 
اعمال می شود که  بر روی بچه  و تذکر هرباره 

جای  فالن  به  دست  و  نشود  دوستش  نزدیک 
دستش  روی  باید  وگرنه  نگرید  و سرسره  تاب 
الکل بپاشند.  در فضای فکری ئی پر از تناقض 
معلوم  اصال  دیگر  بچه ها  تکلیف  آن  در  که 
نیست. اینکه کدام سویه را می گیرند و کدام را 
نه. یا ماسک در تنفس و رشدشان اخالل ایجاد 
می کند یا نه و در آخر اینکه دست شان را مرتب 
ضدعفونی بکنیم و نگران بی مباالتی کودکان در 
انگشت شان  مکیدن  و  چیز  هر  به  زدن  دست 

باشیم یا نباشیم؟!
برای  سیرجان  پارک های  شرایط  جز این ها  به 
سالمت تن و روان کودکان از منظرهای دیگر 

هم اصال امن نیست.
در  و  آنجا  و  ولگرد اینجا  سگ های  مدفوع 
ماسه های دور تا دور وسایل بازی دیده می شود 

و وضعیت نظافت پارک ها اصاًلً خوب نیست.
و  تاب بازی  پارک مشغول  یا مثال کودکان در 
سرسره  بازی هستند و تو به عنوان یکی از پدر 
از  بقیه  مثل  نیمکت  روی  نشسته  مادرهای  و 
دور حواست به بچه ی خودت هست که یکباره 

حالتی  با  شده  فرتوت  اما  جوان  زنی  می بینی 
میان هوشیاری و نشئگی، تلوتلو خوران از میان 

بازی بچه ها می گذرد.
از  است  نزدیک  که  دارد  پا  به  زردی  شلوار   
خاک  روی  شلوار  پاچه های  و  بیافتد  پایش 
کشال می خورد! پوشش باالتنه اش هم مرزهای 
عرف را شکسته و کسی انگار یقه اش را جر داده 
باشد!  دکمه های پیرهنش باز است و  پستانی 
بیرون  از الی پیرهن  نحیف، سیاه و چروکیده 
افتاده! تا میایی از حضور او میان بچه ها عصبانی 
نگران بشوی و چاره جویی کنی، خودش در  و 
انتهای پارک و در یک نقطه ی کور از دیدرس 

خارج می شود.
که این  صحنه هایی ست  از  یکی  فقط  این 
نظاره  به  پارک ها  در  سیرجانی  والدین  روزها 
برای  شدن  نگران   صرفا  جز  و  نشسته اند 
ندارند.  دیگری  چاره ی  خردسال شان  فرزندان 
سبزی  فضاهای  در  است  قرار  که  بچه هایی 
روانی  اجتماعی،  امنیت   اما اینگونه  بازی کنند 
و بهداشتی شان در خطر است. از سوی مردان و 

زنان کارتون خواب و پارک خوابی که حاال تقریبا 
آن ها  از حضور  پارکی  و هیچ  همه جا هستند 

در امان نمانده.
و  هستند  انسان  هم  آن ها  که  است  درست   
مثل بقیه از این مکان های عمومی سهمی دارند 
حاال  سیرجان  پارک های  کیک  از  سهم  اما این 
تقریبا تمام کیک را شامل شده و همچنان در 
سکوت مسووالن شهری، کارتون خواب ها کنگر 
گاه  انداخته اند. حتا  لنگر  پارک ها  در  و  خورده 
تونل سرسره  ها تبدیل به اتاق خواب  شان شده 
بچه  ها توی آن  قرار است  است. سرسره ای که 

سر بخورند!
معتادان  زندگی  وسایل  دیگر  و  آلوده  سرنگ 
متجاهر هم از دیگر فیوضاتی است که از آن ها 

نصیب پارک ها و بچه های مردم شده است!
حضور در پارک ها با وضعیتی زننده و نامتعارف 
که دیگر جای خود دارد! در بعضی پارک ها هم 
با  را  کبریت  قوطی  به  شبیه  اتاق  می بینی  که 
بیسکویی ساخته اند و یک شکل هندسی  آجر 
شبیه به پنجره را روی آن در آورده اند. سقف 
و  پالستیک  و  چوب  از  و  است  کوتاه  اتاق ها 
کارتن ساخته شده است. بیرون این به اصطالح 
که  زباله ای  کیسه های  از  است  پر  خانه ها 
درون شان به ظاهر لباس و خرت و پرت است. 
آویزان  درشان  دم  شکل  پالستیکی  الیه  یک 
است که نقش پرده را به عهده دارد و بو و دود 

در فضا پیچیده.
زنی از یکی از همین نوع اتاق ها بیرون می زند. 
ندرسی به تن دارد و روی دست هایش طرح های 
باقی مانده از یک تاتوی قدیمی دیده می شود. 
بوده   مجبور  که  است  کوتاه  اتاق  سقف  آنقدر 
کمی خمیده بنشیند و حاال که بیرون آمده تا 
کم  کم  تا  مانده  خمیده  حالت  به  دقیقه  چند 
کمر راست کند. روی یک آجر نشسته و با روی 

خوش با تو احوالپرسی هم می کند. 
سیرجان  مربوطه  در  مسووالن  نیست  معلوم 
چرا برای کاهش این پدیده ی نابهنجار اجتماعی 

فکری برنمی دارند. 
که  می رسد  خبر  سیرجان  فرمانداری  از 
کارتون خواب ها  و  متکدیان  ساماندهی  برای 
دست  در  طرحی  یکجا  ولگرد  سگ های  و 
همیشه  که  طرح هایی  نوع  آن  از  اجراست. 
جلسات شان در سال های گذشته برگزار شده و 
از نتیجه ی مفیدشان خبری حاصل نشده است!

      سمیرا سرچمی

خبــر
 تزریق واکسن کرونا در شرق کرمان از متوسط کشوری پایین تر است 

فردای کرمان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به افزایش مبتالیان به کرونا در شرق استان کرمان از مراجعه ی 321 
بیمار سرپایی به مراکز درمانی خبر داد و گفت که تست 184 بیمار مثبت اعالم شده است.  اویسی با اشاره به تاثیر واکسیناسیون بر 
جلوگیری از ابتال به سویه ی جدید کرونا افزود: »آمار واکسیناسیون در شرق کرمان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است«. وی  
بیان کرد: »متاسفانه سویه ی جدید اومیکرون با شدت بیشتری واگیردار است و به همین دلیل با افزایش تعداد مبتالیان و فوتی ها 
نیز مواجه خواهیم شد«. اویسی ادامه داد: »همیشه قبل از اینکه وارد پیک )دورۀ اوج( شویم اول تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا 

کرده و سپس تعداد بیماران بستری افزایش می یابد. 

سفرهای اتوبوسی در پیک ششم کرونا
اتصال  به  اشاره  با  مسافری  تعاونی های  اتحادیه  رییس 
سفرهای اتوبوسی بین شهری به سامانه امید و جلوگیری از 
سفر کرونایی ها، اعالم کرد: مسافران در پایانه های مسافری 
سفرهای  برای  جدیدی  پروتکل های  نمی شوند  غربالگری 
جاده ای بین شهری با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
مانند اتوبوس ابالغ نشده است و بر اساس همان شرایط قبلی 

اجرا می شود.
معموال  زمستان  فصل  در  و  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
سفرهای اتوبوسی کاهش پیدا می کند و هر قدر به اسفند 
ماه و پایان سال نزدیک تر می شویم این سفرها کمتر و کمتر 
می شود چرا که مردم عمدتا سفرهای خود را برای ایام نوروز 
برنامه ریزی می کنند عالوه بر آن شیوع ویروس جدید کرونا با 
نام امیکرون سبب شده تا سفرهای بسیار کمتری انجام  شود.

رییس اتحادیه تعاونی های مسافری ادامه داد: در حال حاضر 
اطالعات مسافران چک می شود و بخش حمل و نقل جاده ای 
به سامانه امید متصل است و اگر مسافری به کرونا مبتال 
باشد، نمی تواند با اتوبوس به سفر برود و بلیتی به او فروخته 

نمی شود.
شرایط  آیا  درباره اینکه  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  عامری 
مسافران از نظر عالئم بالینی چک و غربالگری می شود که اگر 
مسافری به کرونا مبتال باشد از سفر او جلوگیری کنند؟ گفت: 
غربالگری مسافران در پایانه های مسافربری انجام نمی شود 
بخش های  در  غربالگری  مگر این  اما  رندوم  صورت  به  مگر 
دیگر اجرا می شود که در سفرهای جاده ای بین شهری هم 

اجرا شود؟
وی همچنین درباره وضعیت راننده های اتوبوس در شرایط 
کرونایی و ادامه داشتن آن در دو سال گذشته و درخواست 
برای حمایت از حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: با شرایط و 
محدودیت های مالی دولت توانی برای حمایت از بخش حمل 
و نقل ندارد و امیدواریم هر چه سریعتر این ویروس کرونا در 

کشور و جهان ریشه کن شود.
دریافت  کرد:  اعالم  مسافری  تعاونی های  اتحادیه  رییس 
تسهیالت بانکی برای همه مردم به ویژه رانندگان اتوبوس 
کفش آهنی می خواهد و در این میان بعضی ها می توانند این 
تسهیالت را دریافت کنند و برخی دیگر هنوز نتوانستند از 
از  که  است  ما این  انتظار  و  کنند  استفاده  کرونایی  وام های 
بخش حمل و نقل به ویژه حوزه حمل و نقل جاده ای حمایت 
بیشتری شود اما متاسفانه دولتمردان در همه حوزه هایی که 
ما مربوط می شود، کمک های مادی مناسبی نکردند و تنها 

برای ما دعا می کنند.

   خبر

رنج رواِن کودکان در عصر ِکش آمده ی کرونا

  عکس: سید محسن فروزنده

 سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با هشدار نسبت به خطر 
اُمیکرون برای کودکان و آمار 2۰ درصدی بستری های تنفسی  کرونا در این گروه سنی، 
در عین حال اعالم کرد: والدین می توانند از امروز جهت واکسیناسیون کودکان ۵ تا 12 
سال به مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند. واکسیناسیون این گروه سنی 

با سینوفارم و پاستوکووک خواهد بود.

۵ تا 12 ساله ها 
برای واکسیناسیون 
 کرونا مراجعه کنند

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

شرایط ویژه به مناسبت 22 بهمن

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 
ماده 1 این قانون مورد تقاضای آقای محمدجواد اکبری نسب  فرزند احمد  به شناسنامه 3060052832 کد ملی 3060052832 صادره از سیرجان 
مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 142 فرعی از 291 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 196  متر مربع صادر 
که برابر  رای  هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می 
رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  
سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست 

به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1462  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/11/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

چون ششدانگ پالک 5 فرعی از 3942 اصلی واقع در منصور آباد  بخش 36 کرمان به مساحت 11130 مترمربع مورد تقاضای علی صالح نیا 
نیاز  به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست شماره 20078 مورخه 1400/11/18 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
1400/12/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در 
این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون اعتراض به حدود ابتدا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ 

گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.   م الف 1334  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی

آقای عباس فیروزآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 55 فرعی از 2353  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام عباس فیروزآبادی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد.  1645  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/11/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت


