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ایرنا: وزیر آموزش و پرورش اولویت اصلی این وزارتخانه را تربیت اجتماعی دانش آموزان خواند و 
گفت: در این مسیر باید همه الزامات را به کار گرفت.  نوری   در  بازدید از دبستان پسرانه معلم در شهر 
کرمان به دشواری های کار فرهنگیان در دوران کرونا اشاره کرد و افزود: کار معلمان در دوران کرونا 
دو چندان شده است. وزیر آموزش و پرورش: تربیت اجتماعی دانش آموزان در اولویت ماست.نوری به 
منظور شرکت در آیین اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری علمدار  یادواره سپهبد شهید سلیمانی 

به استان کرمان سفر کرده است.

تربیت اجتماعی 
دانش آموزان در 

اولویت است

ارتقایکیفیتتعلیمدرنظامآموزشیبرنامهجدیمیخواهد
ایرنا: نماینده ولی فقیه در استان کرمان تعلیم، تربیت و انقالبی بودن را سه ماموریت بزرگ و حساس آموزش و پرورش خواند و گفت: بخش 
تعلیم برنامه جدی نیاز دارد تا سطح کیفیت آن ارتقا پیدا کند.   حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی  سلیمانی روز سه شنبه در دیدار وزیر 
آموزش و پرورش به تشریح اهمیت تعلیم در نظام آموزشی پرداخت و افزود: آموزش و پرورش مانند گذرگاهی است که همگان برای کسب علم و 
دانش باید به نوعی باید از آن عبور کنند.  امام جمعه کرمان تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی محور انقالبی بودن است و آموزش و پرورش 
انقالبی می تواند کشور را متحول کند. وی از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی خواست در هر پست و جایگاهی به ارتقا و پیشرفت آموزش 

و پرورش کمک کنند.

تنها  نه  لک لک ها  و  بچه  سبد  افسانه ی  دیگر 
جوابگوی نیاز امروز جامعه نیست که مسیرش به 
اولین  به خود  درخت زولبیا ختم می شود. خود 
با  همراه  نوجوانان  برای  جنسی  حس  تجربه ی 
ترکیبی از شگفت زدگی، ترس، کنجکاوی و لذت 
اتفاق  همراه است. جای تاسف آنجاست که این 
بخواهد در سن و سالی بیفتد که دختر یا پسر 
هنوز دبستانی است و هیچ آموزشی نسبت به این 
مسائل ندیده.  ندیدگی، ناآگاهی و ناآشنایی بچه ی 
مسائلی،  چنین  به  نسبت  رسیده  بلوغ  به  زود 

احتمال و درصد انحرافات جنسی را باال می برد.
شبکه های  در  دخترشان  ارتباطات  از  والدین 
رابطه ی  سالمت  نگران  و  می ترسند  اجتماعی 
و  هستند  همساالن  گروه  در  بچه های شان 
در  بچه ها  کنجکاوی های  برابر  در  که  نمی دانند 
زمینه ی مسائل جنسی چه واکنشی نشان بدهند 
و چه بگویند. در واقع پدر و مادرها نیز آموزشی 

در این زمینه ندیده اند.
پدیده نوجوان دبستانی

یکی از آسیب های عصر ارتباطات هم این است 
که پدیده ها یی مثل بلوغ زودرس بروز در کرده اند.

دبستانی  نوجوان  پدیده ی  بالینی،  روانشناسان 
داده اند که شامل چه  توضیح  و  داده اند  را شرح 

ویژگی ها و شاخصه هایی است.
به سمت دنیای  تغییر جهان  با  در حال حاضر 
مدرن، تغییرات زیادی در سبک زندگی افراد اتفاق 
افتاده و به نظر می رسد خیلی از مسائل نیاز به 
بررسی مجدد دارد و باید به شکل دیگری تعریف 

و تعبیر شوند؛ یکی از این مسائل پدیده ی نوجوان 
دانش آموزانی  که  معنی  این  به  است  دبستانی 
که  داریم  دبستانی  شناسنامه ای  سن  نظر  از 
ویژگی های جسمی از جمله بلوغ دوره نوجوانی را 
بروز می دهند . این یعنی تغییر سن بلوغ به سنین 
پایین تر و به نظر می رسد مساله ای همگانی است 
و البته با توجه به شرایط افراد، نحوه بروز و میزان 
از  بسیاری  اینکه  کما  بود  خواهد  متفاوت  بروز 
خانواده ها و والدین را درگیر و نگران کرده است. 
با بررسی هایی که انجام می شود دلیل اینکه این 
پدیده را در عوامل مختلف می توان دید؛ به طور 
کلی تغییر در سبک زندگی در تمامی زمینه ها 
اطالعات  از  دنیایی  به  آسان  از جمله دسترسی 
که ممکن است به شکل مناسب یا نامناسب در 
اختیار فرزند ما قرار بگیرد، تغییر سبک ارتباطات 
والدین،  فرزندپروری  جمله  از  خانوادگی  درون 
تغییر عادات خواب و تغذیه و هزاران عامل دیگر 
که به شکل گروهی و فردی قابل بررسی هست را 

می توان از جمله علت ها دانست.
که  پدیده  این  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به 
داشته  صعودی  روند  شده  شروع  مدت هاست 
باشد و تا مدت ها جوامع مختلف و خانواده ها را 
با راه کارهایی می توان آن   البته  درگیر کند که 

را مدیریت کرد.
دالیل بروز بلوغ زودرس و دامنه ی آن

باید بپذیریم که زمانی دنیا در حال تغییر است، 
ما هم ممکن است  از مسائل پیش روی  خیلی 
با  متفاوت  کامال  شکلی  به  حتا  و  کند  تغییر 
سال های قبل خود را نشان دهد از جمله همین 

وجود  که  ای  مساله  اما  دبستانی  نوجوان  پدیده 
دارد نحوه مدیریت چنین مسائلی هست؛ اینکه 
روانی  و  جسمی  اقتصا دی،  هزینه  کمترین  با 
بیشترین، بهترین و مفید ترین راه حل را داشته 

باشیم.
است  ممکن  مساله  این  ابتدا  در  حال  هر  به 
ناهماهنگی در زمینه های مختلف به وجود بیاورد؛ 
ناهماهنگی بین انتظارات و ویژگی های بروز یافته 
در رفتار از جمله ناهماهنگی بین تصورات والدین 

و ویژگی هایی که فرزند نشان می دهد، ناهماهنگی 
ابعاد مختلف رشدی و  افراد در  بین ویژگی های 

تصورات جامعه.
چنین  درباره ی  ناآگاهی  با  گاهی  متاسفانه 
ناپذیری را برای همه  پدیده هایی عواقب جبران 

از جمله فرزند ما رقم می زند.
عقلی  سن  جنسی،  بلوغ  سن  کاهش  با  اینکه 
به طور کلی رشد و مسائل  نه؟  یا  یافته  کاهش 

مساله ای  گذشته  در  چه  و  حال  در  چه  تحولی 
فردی هست که از فردی به فرد دیگر متفاوت و 

بستگی به عوامل مختلفی دارد.
از جمله تفاوت در  ابعاد رشدی  تفاوت زیاد در 
بلوغ جنسی می تواند آسیب زا  سن عقلی و سن 
باشد و نیاز به توجه دارد. چون رشد و بلوغ جنسی 
زودتر از سن مورد انتظار اتفاق افتاده ناهماهنگی 
رو نشان می دهد؛ فرزند ما سوال هایی را می پرسد 
یا رفتارهایی را نشان می دهد که ما انتظار داریم 
در سن باالتر داشته باشد. رفتارهای جنسی و بلوغ 
نوجوان در سن دبستان که به دور از انتظار هست.

در  یا حتا  به جنس مخالف،  تمایل  اظهار  مثال 
عالیم  بروز  کند.  پیدا  نمود  می تواند  هم  جسم 
ماهانه،  عادت  جنس؛  دو  در  متفاوت  جنسی 
مورد  در  حد  از  بیش  کنجکاوی  یا  زائد  موهای 

روابط پدر و مادر.
چنین  جمله  از  مختلف  مسائل  با  برخورد  در 
تمامی  در  آگاهی  بردن  باال  به  نیاز  پدیده هایی 
ترین  مهم  که  مراقبان  و  والدین  از جمله  اقشار 
ویژه ای  اهمیت  از  هستند  فرزند  با  ارتباط  رکن 
برخوردار است از جمله درک کردن و پیدا کردن 
با راه  اوقات  ارتباط گاهی  برقراری  شیوه درست 
تنها  نه  نادرست  به دنبال آن رفتارهای  و  کارها 
مساله ای حل نمی شود بلکه مشکلی به مشکالت 
موجود اضافه می شود از جمله ترویج ازدواج در 
سن پایین بدون توجه به ابعاد مساله درحالی که 
قرار  اولویت  در  فرزند  درک  و  آگاهی  بردن  باال 

دارد.
گاهی اوقات با راهکارها و به دنبال آن رفتارهای 
بلکه  نمی شود  حل  مساله ای  تنها  نه  نادرست 
از  شود  می  اضافه  موجود  مشکالت  به  مشکلی 
جمله ترویج ازدواج در سن پایین بدون توجه به 
ابعاد مساله. والدین در فرزند پروری شان معموال 
یا  و  هستند  سهل گیر  یا  ندارند  را  تعادل  حد 

سختگیر که هر دوی آن ها می تواند آسیب زا باشد. 
سبک نادرست می تواند موجب ناسازگاری بشه و 

توانمندی ها را کم کند.
راهکار برای اولیای خانه و مدرسه

 باال بردن آگاهی و درک فرزند در اولویت قرار 
دارد؛ البته تنها وظیفه والدین و مراقبین نیست 
که شرایط را در نظر بگیرند همه جامعه باید دست 
ناامنی،  احساس  فرزند  تا  بدهند  هم  دست  به 
احساس حقارت و هزاران احساس نامناسب دیگر 

را نداشته باشد.
منفی(  یا  و  )مثبت  پدیده ها  به  ما  نگاه  نوع 
می تواند شروع خوب یا بد را رقم بزند که تا انتها 

ادامه پیدا می کند.
دادن حس پذیرفتن، درک کردن، امنیت و همراه 
بودن فرزند ما را به شکل درست رشد می دهد و 

به سمت و سوی درست هدایت می کند.
از  محیطی  اطالعات  میزان  رسد  می  نظر  به   
طرق مختلف از جمله فضای مجازی و دوستان 
و همساالن که جزئی از محیط و اجتماع هستند 
و تاثیر به سزایی دارند و با تبادل اطالعات زمینه 
ساز بروز زودرس پدیده بلوغ را فراهم می کنند. 
پس بنابراین محیط چه به شکل فیزیکی و چه به 
شکل روانی می تواند این پدیده را زودتر از موعد 

در فرزند ما شکل دهد.
و  آموزش  که  مهمی  نقش  با  می رود  انتظار 
این  برای  دارد  افراد  تربیت  و  تعلیم  در  پرورش 
مربوطه  کارشناسان  نظر  با  برنامه هایی  مساله 
داشته باشد، این نقش در ابعاد مختلف می تواند 
به  این پدیده  خود را نشان دهد هم در هدایت 
سمت و سوی درست و هم نقش اجتماعی و به 

اهمیت  از  روابط همساالن که خود  ویژه اصالح 
ارائه  دیگر  طرف  در  است.  برخوردار  ویژه ای 
برنامه های آموزشی که فرزند ما را برای رو به رو 
شدن با چنین مساله ای مجهز کند، می تواند نقش 

فعالی را داشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که گفته 
شد )سبک زندگی به طور کلی( تا حدی رو به رو 
شدن با چنین پدیده ای ناگزیر است؛ اما باال بردن 
آگاهی همه اقشار جامعه و به ویژه در راس آنها 
نهاد خانواده در مورد تحول و ویژگی های تحول، 
استفاده  صحیح،  ارتباط  برقراری  فرزند،  درک 
رو،  پیش  شرایط  و  امکانات  از  جا  به  و  درست 
فراهم کردن فرصت های تخلیه انرژی هیجانی به 
شکل درست و... می تواند آسیب های این پدیده 
را به حداقل برساند و تهدید ها را به فرصت تبدیل 

کرد. 
قالب های  در  تواند  می  خانواده ها  برای  آموزش 
متعدد ارائه شود؛ در یک طرف خانواده هایی که 
به  رو  پدیده  این  با  هنوز  و  دارند  فرزند کوچک 
الزم  اطالعات  کسب  با  می توانند  و  نشده اند  رو 
طرف  در  شوند،  رو  به  رو  پدیده  این  با  مفید  و 
فرزندان شان  که  دارند  قرار  خانواده هایی  دیگر 
وارد این مرحله شده اند و آگاهی الزم را در نحوه 
برخورد ندارند و یا خانواده هایی که به دلیل این 
مساله دچار بحران شده اند. در هر صورت آموزش 
خانواده مبتنی بر ارتباط صحیح والدین فرزند و 
خانواده درمانی می تواند کمک کننده باشد و این 
خانواده ها سعی کنند از راهنمایی روانشناسان و 

مشاوران استفاده کنند.

پدیده ی بلوغ زودرس و پیشگیری از انحراف جنسِی کودکان و نوجوانان

گنجشک ها 
با ارزن روپایی نمی زنند!       سمیرا سرچمی

و  راهکارهـا  بـا  اوقـات  گاهـی    
نادرسـت  بـه دنبـال آن رفتارهـای 
نـه تنهـا مسـاله ای حـل نمی شـود 
بلکه مشـکلی بـه مشـکالت موجود 
اضافـه مـی شـود از جملـه ترویـج 
ازدواج در سـن پاییـن بـدون توجه 
بـه ابعـاد مسـاله. والدیـن در فرزند 
تعـادل  حـد  معمـوال  پروری شـان 
و  یـا سـهل گیر هسـتند  ندارنـد  را 
آن هـا  دوی  هـر  کـه  سـختگیر  یـا 

باشـد.  آسـیب زا  می توانـد 

      سمیرا سرچمی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

    آگهی مناقصه عمومی جابجایی ضایعات کارخانه 
   ذوب و ریخته گری در داخل مجتمع )سایت سیرجان(

    دومرحله ای »شماره ۳۹-۰۰-خ«
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه  جابجایی ضایعات کارخانه ذوب و 

ریخته گری در داخل مجتمع )سایت سیرجان( خود اقدام نماید؛ 
لذا از شرکت های دارای حداقل دوسال سابقه باربری، دارای ماشین آالت ملکی و دارای مجوز باربری که 
بومی شهرستان سیرجان می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲5، پاکات خود را به 

آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی و سایرشرایط مناقصه، 
اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir قسمت 

خرید  و فروش - مناقصه ها دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک: 

۱-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه 
الزامی است. (

۲-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات 
و ... ( )مجددا تاکید میگردد شرکت پیمانکار باید بومی شهرستان سیرجان باشد(

۳-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 
رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

۴-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکمیل وارسال فرم »خوداظهاری تامین کنندگان« از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش
*شرایط :

۱-محل اجرا؛ شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز، کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر - 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

۲-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
۳-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

۴-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۹۹6۴8۷۷ تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان


