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 ۱۵۰۰واحد
مسکونی در
مناطق زلزلهزده
هجدک نیاز به
بازسازی دارند

جامعه

پيامك300099004806 :

 نجمه محمودآبادی
«تربیتجنسییکیازمهمترینانواعتربیت
است که باید در کنار سایر موارد تربیتی مورد توجه
قرارگیرد.آموزشتربیتجنسیسببپیشگیریاز
سوءاستفاده جنسی از کودکان ،پیشگیری از برخی
علل اختالالت و انحرافات جنسی ،،پیشگیری از
برخی علل رفتارهای جنسی پرخطر نوجوانان و
بزرگساالن میشود» اینها را دکتر محمد ترکمان
میگوید .او در سمینار تربیت جنسی کودکان
و نوجوانان که به همت باشگاه ورزشی تارا و اداره
بهزیستی روز سهشنبه هفته گذشته در سالن
اجتماعات غدیر برگزار شد ،گفت« :کودکان بیشتر
درمعرضپیامهایجنسیهستندکهاینامرسبب
کاهش سن بلوغ در آنها میشود و در آینده سبب
تغییرات وسیعی در رفتار جنسی و اجتماعی آنها
مانند افزایش سن ازدواج و . .میشود».
 باورهایغلطدرموردتربیتجنسی
این روانشناس بالینی درباره باورهای غلطی
که والدین در مورد تربیت جنسی دارند گفت8 « :
باور غلطی که مانع از تربیت جنسی کودکان توسط
والدینمیشوند-1:روندتربیتجنسیبایدمقطعی
و در صورت لزوم در اوایل نوجوانی انجام گیرد -2.اگر
فرزندمنمیپرسدپسنیازیبهتوضیحدادننیست.
-3شناختموضوعاتجنسیمیتواندآسیبرسان
باشد و باعث تحریک کودک شود -4.کودکان هیچ
نوع احساس جنسی ندارند -5 .اگر کودکی رفتار یا
گفتار جنسی مانند بزرگساالن انجام میدهد ،پس
م یداند این عمل چیست -6تربیت جنسی در حد
پاسخگوییبهسئواالتجنسیکودکانکافیاست.
 -7والدین نیازی به یادگیری این مهارت ندارند و
مربیان و معلمان میتوانند جایگزین مناسبی برای
آموزشباشند-8.کودکمندرمعرضسوءاستفاده
جنسینیست».
 اطالعات جنسی کودکان در
سنین مختلف
ترکمان در ادامه دادن اطالعات جنسی به
کودکان را تقسیمبندی کرد و توضیح داد :در هر
سنی دادن اطالعات به کودک متفاوت است مثال
برای کودکان تا  5سالگی باید؛ نام صحیح اعضای
بدن از جمله اعضای تناسلی را بدانند ،درک کنند
کهنوزادانازرحممادرمتولدمیشوند،مفهومفضای
خصوصی را هنگام تعویض لباس و رفتن به توالت
بدانند،بتوانندبهراحتیباوالدینیافردبزرگسالقابل
اعتماددیگریدربارهجنسیتصحبتکنند،نسبت
بههویتمذکرومونثخودعزتنفسداشتهباشند.
 اطالعات الزم برای کودکان تا
 9سالگی

دکتر محمد ترکمان در سمینار
تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

تربیت جنسی
کودکان را
جدی بگیرید

ترکمان گفت :کودک تا سن  9سالگی باید
بتواند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان
بخشی از چرخه حیات درک کند ،در پاسخ به
سئواالتی چون نوزادان از کجا میآیند؟ چطوری
میروند توی دل مامان؟ چطوری بیرون میآیند؟
چیزهاییشنیدهباشند،ازتفاوتبیندوجنسآگاه
باشند و بتوانند از واژگان صحیح برای اشاره به اندام
تناسلیخودوجنسمخالفاستفادهکنند،مفاهیم
مربوط به خانواده ،یعنی پدر و مادرشدن را بفهمند،
نسبت به سالمت و ایمنی خود احساس مسئولیت
کنند ،بتوانند احساسات خود را با والدین یا افراد
بزرگسالقابلاعتماددرمیانبگذارند.
 اطالعات الزم برای کودکان
 13سالگی
کودکان  9تا  13سال باید جنسیت را به
عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند ،با
تغییرات طبیعی دخترها و پسرها در دوران بلوغ
(عادتماهیانهواحتالم)آشناشوند،روندتولیدِمثلرا
درککنند،دربارهانتقالویروسایدزوبیماریهایی
که از طریق جنسی منتقل میشوند اطالعات
بیشتریبهدستبیاورند،بدانندسوءاستفادهجنسی
وعاطفیچیست،چگونهمیتوانآ نراتشخیصداد،
چگونه میتوان خود را از آن محافظت نمود و در
موقعیتهاییکهبالقوهخطرناکهستند،چگونهباید
رفتار کرد .وی در ادامه افزود« :بعد از  13سالگی
بچههابایدهمهچیزرابدانند».
 پاسخگویی به سواالت
جنسی کودکان
محمد ترکمان با بیان این که پاسخگویی به

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مریم محمودآبادی فرزند محمد و حبیب محمودآبادی فرزند
احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9609983485800736از
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد
محمودآبادی در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از-1 :
مریم محمودآبادی فرزند محمد شش  216تت 1341همسر متوفی  -2حمید محمودآبادی
فرزند احمد شش  41تت  1356فرزند متوفی  -3سعید محمودآبادی فرزند احمد شش
 63تت  1359فرزند متوفی  -4مجید محمودآبادی فرزند احمد شش  13098تت
 1367فرزند متوفی  -5حبیب محمودآبادی فرزند احمد شش  17تت  1353فرزند
متوفی  -6مهدیه محمودآبادی فرزند احمد شش  5424تت  1365فرزند متوفی -7
ملیحه محمودآبادی فرزند احمد شش  20تت  1361فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

سئواالت جنسی چهار مرحله دارد گفت« :در مرحله
اول از سئوال کودکتان استقبال کنید .مضطرب و
شرمنده نشوید و موضوع را به شوخی نگیرید .دقت
کنید واقعیت را بگوید و در پاسخ دادن به فرزندتان
طفره نروید» .ترکمان در مورد مرحله دوم گفت:
«در مرحله بعد میگوییم چه سئوال خوبی! تو
چی فکر میکنی؟ از میزان اطالعات کودک سئوال
کنید( .چطور شد که این سوال برایت پیش آمد؟).
چنانچه نگرش غلطی دارد باید به او پاسخی ساده،
کوتاه و قابل فهم و صادقانه داد و ضمنا فراموش نکنید
اطالعات بیش از حد ندهید .حداکثر  2یا  3جمله
کفایت میکند .حتما ارزشهای شخصی خود مثل
ارزشهای مذهبی را هم بگویید .متوجه باشید که
دروغ نگویید و جوابهای خرافی هم ندهید» .این
روانشناس درباره مرحلهی چهارم گفت « :در مرحله
آخردریافتکودکرابررسیکنید.ازکودکبخواهید
دوباره تکرار کند .در صورت نیاز اصالح مجدد کنید».
 اگر کودک در معرض پیامهای
جنسی قرار گرفت چه باید کرد؟
محمد ترکمان درباره کودکی که در معرض
پیامهای جنسی قرار گرفته است،گفت« :مداخله
در بحران کنید .صحنه را مدیریت کنید .از واکنش
هیجانی بپرهیزید .با کودک صحبت و اعتمادسازی
کنید .از مسئله نگذرید .بگذارید بداند شما قصد
تنبیه ندارید .اعتماد کودک را جلب کنید .دریافت
کودک را بررسی کنید .از او بپرسید چه دیده است.
میزان اطالعات او را جویا شوید .از بحث هدایت شده
استفاده کنید .اطالعات کودک را اصالح کنید و
امنیت او را فراهم کنید .اطالعات درست و متناسب

با سن کودک بدهید .تدابیر الزم برای پیشگیری
و اتفاق افتادن مجدد را انجام دهید و در نهایت
واکنشهایهیجانیکودکراتامدتینادیدهبگیرید
و با ثبات رفتار کنید».
 خودارضایی در کودکان
ترکمانبابیاناینکهخودارضاییدرکودکان
به اشکال مختلفی دیده میشود گفت« :دست زدن
مکرر به اندام تناسلی ،ور رفتن با ختنهگاه ،مالیدن
خود به در و دیوار و سایر وسایل ،فشردن خود،
قرار دادن وسیلهای مانند عروسک بین پاها ،جمع
کردن لباس زیر در اطراف ناحیه تناسلی ،مالیدن
خود به زمین و .». .او در مورد آنچه والدین باید در
این مورد بدانند ،گفت« :رفتاری که در آن لحظه از
خودنشانمیدهیدمیتواندتصویربلندمدتکودک
را از بدن خودش تعیین کند .پس مراقب باشید و
درست عمل کنید :اگر خودارضایی کم بود نادیده
بگیرید .مسایل پزشکی مانند یبوست و خارش را
مرتفع کنید .کودک حتما لباس زیر داشته باشد و
جنس آن نخی باشد تا باعث تحریک کمتر شود.
از روشهای حواسپرتی به صورت مثبت استفاده
کنید .دستان کودک را مشغول کنید مثال با
خمیربازی .با کودک خود در مورد رفتارش صحبت
کنید.باتاکیدبرخصوصیبودنوغیربهداشتیبودن
این عمل به کودک خود احساس گناه ندهید و آرام
باشید .اضطراب کودک را مدیریت کنید .و اگر موفق
نشدیدازروانشناسکمکبگیرید».محمدترکمان
درباره کودکانی که نیاز یه کمک روانشناس دارند
گفت« :کودکانی که در حضور همه این کار را انجام
میدهد یا به صورت وسواسگونه این کار را تکرار

فـروشـی

زمین بلوار شهید زندینیا ،روبروی فرهنگستان شهرک
مخابرات 8 ،قصب ،موقعیتدار(مسکونی،تجاری)
زیر قیمت کارشناسی توافقی به فروش میرسد.
09132453529

میکنند ،به دیگران آموزش میدهند ،علیرغم
درخواست والدین از این کار لذت میبرند و آن را
ادامه میدهند ،و این عملشان با رفتارهای خشن
دیگر مانند ضربه زدن به خود یا تمایل به تماشای
صحنههایجنسیوگفتنالفاظرکیکهمراهاست،
حتما نیاز به روان شناس دارند».
 سوءاستفاده جنسی از کودکان
از نظر او سوءاستفاده جنسی؛ « درگیرکردن
اجباری یا اغوایی کودک در فعالیتهای جنسی
است که در حد رشد او نیست .زمانی که این
رفتار از طریق یک فرد بزرگسال با کودک از
طریق فشار یا زور ،فریب و . .انجام شود به آن
سوءاستفاده جنسی میگویند» .ترکمان با بیان
اینکه والدین وظیفه دارند آموزشهای الزم برای
مراقبتهای جنسی را به فرزندشان بدهند گفت:
«-1کودکتان را با اندامهای خصوصیاش آشنا
کنید و به او آموزش دهید این اندامها را بپوشاند
مگر در حمام و دستشویی -2.آشنا کردن کودک
باقوانینلمس:کسیاجازهدیدنولمساندامهای
خصوصی تو را ندارد .جز در موارد ضروری توسط
والدین یا پزشک در حضور والدین -3.آشنا کردن
کودک با مفهوم آزار (کتک زدن ،توهین و فحاشی
و دست زدن به اندام های خصوصی) -4آشنا
کردنکودکباقوانیندفاع(:نه،برو،بگو)».ترکمان
در ادامه افزود « :از کودکتان بخواهید احساس
خطر را جدی بگیرد و احساسش را به یک بزرگتر
قابل اعتماد بگوید .در موارد مواجه شدن با آزار ،با
نگاه به چشم طرف مقابل محکم بگوید :نه این کار
را نکن .سریع از طرف دور شود و از بزرگترهای
آشناوحتیغریبکمکبخواهدوحتیفریادبزند
و با پلیس تماس بگیرد .اگر مورد آزار قرار گرفت از
چیزی نترسد و حتی اگر قول داد به کسی نگوید،
به والدینش بگوید» .این روانشناس درباره سایر
تمهیدات برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی
از کودکان گفت « :بر تعامالت کودکانتان با افراد
غریبه و آشنا نظارت کافی داشته باشید .شرایطی
که در آن احتمال خطر بیشتر است مثل همسایه
بزهکار را پیشبینی کنید .کودکانی که دچار
مشکالتیمثلعقبماندگیهستنداحتمالخطر
املخطرهایخانوادگی
برایآنهابیشتراست.عو ِ
مثلبیماریروانییاشخصیتیرابشناسیدوتوجه
کنید .کودکتان حتما شب در خانهای که شما در
آنهستیدبخوابد.کودکرابامراقبغیرهمجنس
تنهانگذارید.حتیبهمحارمیکهازنظرشخصیتی
و روانی مشکل دارند اعتماد نکنید .به کودکان
بیاموزید احترام به بزرگترها به معنی تسلیم
بیچون و چرا نیست».

یادداشت

صورت مساله «قلیان» را حل کنیم
 ابوذرخواجویینسب
عصر چهارشنبه هفته گذشته
و در محوطه مقابل شهربازی
سیرجان ،بیش از هزار قلیان
جمعآوری شده از کافیشاپها و
قهوهخانههای شهر ،پیش چشم
شهروندان ،امحا شد .هدف از این
عملیات برخورد با عرضه قلیان در کافیشاپهای زیرزمینی و
قهوهخانهها ،عنوان شده است .طرحی که مشابه آن در سال
 ۱۳۸6نیز انجام و البته با شکست مواجه شده بود .ده سال
پیش ،برخی مخالفان این طرح با پیش کشیدن این نکته که
«محدودیت باعث ایجاد محبوبیت میشود» این پرسش را
مطرحکردندکه؛ آیابا تعطیلیچایخانههابهعنوان مکانهایی
کنترل شده ،مصرف قلیان در کشور به طور قطعی به صفر
خواهد رسید و یا شاهد افزایش تعداد مصرفکنندگان قلیان
خواهیم بود؟ آنها معتقد بودند که به این پرسش باید در
شرایطی پاسخ داده شود که هیچگونه جایگزینی برای
قلیانپیشبینینشدهاستوتنهاصورتمسالهموضوع
حذف شده است.
برخی منابع تاریخی اشاره داشت هاند که به احتمال
زیاد کشیدن قلیان که اختراع هندی  -ایرانی است،
از زمان شاه طهماسب اول آغاز شده و در دوره قاجار
فراگیر شده است؛ آنگونه که توانست محملی برای یک
حرکت اعتراضی در عصر ناصرالدینشاه باشد« .نهضت
عکس :حسین ایرانمنش
تنباکو» جنبشی اجتماعی در اعتراض به اعطای امتیاز
انحصاری تنباکو به شرکت « ِرژی» به مدت  55سال بود که
آن جذب آب می شود و به سالمتی صدمهای نمیرساند .حال
طی آن با فتوای آیتاهلل میرزای شیرازی استعمال توتون و
آنکهضررهایمصرفقلیانبهمراتببیشترازاستعمالسیگار
تنباکوحراماعالمشدومردمباشکستنقلیانهااولینمبارزات
است.
ضداستعماری خود را کلید زدند .این اولین ممنوعیت مصرف
اکنون این پرسش پیش میآید که آیا امحای قلیانها
قلیان در ایران بود ،اما بعد از این اتفاق سالها طول کشید تا این
سبب کاهش مصرف این ماده دخانی میشود؟ شاید بتوان با
بار نه به علت تحریم تنباکو بلکه به دالیل اجتماعی و پزشکی
ایجاد محدودیت در عرضه قلیان ،از تجمع افراد در قهوهخانهها
شاهدممنوعیتمصرفقلیانباشیم.سال 71جمعیتمبارزه
جلوگیری کرد .اما چه تضمینی وجود دارد که قلیان در خانهها
بااستعمالدخانیات،طرحیمبنیبرممنوعیتاستعمالقلیان
نیزمصرفنشود؟آیامیتوانبافعالیتهایصرفاسلبیوبدون
به هیات دولت ارایه داد که واکنشهای بسیاری در پی داشت.
فراهم کردن جایگزین مناسب برای قلیان که به عنوان یک
علیرغم مخالفانی که این طرح داشت ،هیات دولت مقرر کرد؛
سرگرمی در میان بیشتر افراد مصرفکننده رواج یافته است،
استعمال سیگار و مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی
آن را حذف کرد؟ آیا بردن قلیان به درون خانهها و پارکها
ممنوع است .با وجود این ،قلیان به صورت آشکار و پنهانی در
احتمال استعمال مواد مخدر دیگر را بیشتر نمیکند؟ به یقین
قهوهخانهها عرضه میشد تا اینکه در سال 76این مصوبه لغو
پاک کردن صورت مساله به جای حل مساله دردی را دوا
شد .سالهای 83و 86نیز این موضوع در هیات دولت پیگیری
نخواهدکرد!

فروش لپتاپ كامپيوتر و ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

ایسنا:رییسسازمانمدیریتبحرانکشوربااشارهبهاینکهمنطقهزلزلهزدهگستردهنبوده،
لذا سرعت امداد رسانی بیشتر شد ،گفت :ارزیابی های انجام شده نشان داد که 900واحد مسکونی
روستایی و 600واحد مسکونی شهری در مناطق زلزله زده نیاز به بازسازی دارند« .اسماعیل نجار»
در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده کرمان گفت :این زلزله خوشبختانه تلفات جانی نداشته و فقط
 51نفر مصدوم شده اندکه به صورت سرپایی درمان شدند .وی بر لزوم افزایش سرعت در اعطای
کمک های بالعوض به مردم تاکید کرد و افزود :برای بازسازی و مقاوم سازی سازه نیاز به مشارکت
مردم و همکاری بانک ها است .وی افزود :با توجه به زلزله های مهیبی که در کرمان شده است لذا
درسالهایاخیربازسازیبهنحوهاحسندرکرمانانجامشدهوبیشترساختمانهانوسازهستند.

شد،امامخالفتسازمانمیراثفرهنگیوصنفقهوهخان هداران
سببشدتاسیاستهایمتعادلتریدربارهقلیاناعمالشود.
نتیجه این سیاستها سبب شد تا پای قلیان به صورت محدود
بهقهوهخانههابازشودواستعمالآنفقطدراماکندارایپروانه
سدار مجاز شود.
و به شرط استفاده نکردن از توتونهای اسان 
با همه این سختگیریها و چه بپذیریم و چه نپذیریم،
باید اذعان کنیم که قلیان با همه ضررهایی که دارد ،خودش
را به جامعه ایرانی و به خصوص قشر جوان مملکت تحمیل
کرده است .کما اینکه دیگر الزم نیست حتماً به قهوهخانهها یا
سفرهخانههایسنتیبرویتاآنراببینی،ازهرکجایشهرکه
بگذری،ازتفرجگاههاوپارکهاگرفتهتاحتیراستههایخرید
ومقابلمغازهها،اقبالبهقلیاناحساسمیشود.اینتازهجدای
از حضور پررنگ آن در اندرونی خانهها و خوشرقصیاش در
مهمانیهای خانوادگی است .این میان باور نادرستی هم وجود
دارد که میگویند؛ چون دود قلیان از آب عبور می کند ،سموم

دعوت به همکاری

بــه یــک نفــر مترجــم زبــان انگلیســی و مســلط
بــه کامپیوتــر بــا روابطعمومــی بــاال بــرای کار
در یــک شــرکت بازرگانــی نیازمندیــم.
42206712

آگهی مناقصه (نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد انجــام عملیــات تنظیــف و رفــت و روب معابــر ،جمـعآوری زبالــه ،جمـعآوری
پســماندهای ســاختمانی و الیهروبــی مکانیــزه انهــار و لولههــا و کانالهــای هدایــت آبهــای ســطحی در
محــدوده منطقــه یــک شــهرداری ســیرجان را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار
نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت 10
(ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مناقصــه بــه واح ـد قراردادهــای شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  3/661/000/000ریــال (ســه میلیــارد و ششــصد و شــصت و یــک
میلیــون ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه
شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارایــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ب ـه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3بــه پیشــنهادات مخــدوش ،مشــروط ،ناقــص و یــا پیشــنهاداتی کــه بعــد از تاریــخ درج شــده در اســناد
مناقصــه ارســال گــردد رســیدگی نخواهــد شــد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  96/09/30میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  96/10/03ساعت  17:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  73/203/761/653ریال میباشد.

روابط عمومی شهرداری سیرجان

