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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
سهشنبه سوم تیرماه همزمان است با روز والدت
حضرت معصومه(س) که چند سالی است روز«دختر»
نام گرفته است .این مناسبت دلیلی شد که به سراغ
فاطمهقاس مزادهروانشناسکودکورییسهیئتمدیره
شبکه یاری کودکانکار تهران برویم و درباره مشکالت و
محدودیتهاییکهگریبانگیردخترانجامعهیماهستند
باایشانبهگفتوگوبنشینیم.
 آموزش
فاطمه قاس مزاده روی چند مشکل تمرکز میکند و
معتقد است که پسران هم در جامعه ما مشکل دارند
اما دختران به دالیل مختلف مشکالتشان بیشتراست.
یکی ازاینمشکالتدرحوزه آموزش است.ویمیگوید:
«ما هنوزبا محرومیتهای آموزشی دربرخی ازنقاط ایران
مواجهه هستیم .محرومیتهای آموزشی عمدتا به
دو دلیل است؛ یا ریشه اقتصادی دارد و امکان مدرسه
و تحصیالت برای دختران وجود ندارد ،یا ریشه فرهنگی
دارد.وجودبرخینظراتوبعدهایفرهنگیباعثمیشود
دخترها کمتر از پسرها به مدرسه بروند .ما هنوز این
تبعیض را به دالیل مختلف اقتصادی و فرهنگی درزمینه
آموزش داریم .آموزش امرمهمی است زیرا گام اساسی
دربرخورداری ازحقوق اولیههرانسانی است.محرومیت از
اینحق اساسیمیتواندمشکالتمختلفیبرایشخص
پیشبیاورد».
 نبود تعریف پایان سن کودکی
این روانشناس کودک دومین مشکل را نبو ِد تعریف
درست ازپایان سن کودکی میداند و میگوید« :ما هنوز
مسئله سن پایان کودکی را حل نکردیم .در مواردی با
مراجعه به سازمانهای قانونگذاری مثل مجلس از
جمله در حوزه ازدواج ،سن ازدواج برای دختران 13
سال و برای پسران  15سال مشخص شده است .خب
این سن نوجوانی است ،اگر از نظر روانشناسی سنین
مختلف را تقسیم کنیم؛ ما یک گروه خردسال داریم
که زیر 6سال هستند .گروه  6تا  12سال گروه کودک
هستند و گروه 13تا 18سال که گروه نوجوانان را تشکیل
میدهند.نوجوانیدنبالهدوره کودکی استوهنوزبهدوره
بزرگسالی نرسیده است و همهی ما میدانیم که دوران
بلوغ بحرانیترین دوران برای دختران و پسران است .آن
وقت ازدواج که مهمترین تصمیم در زندگی هر فردی
است آیا باید درسن  13سال اتفاق بیفتد؟ بعد از ازدواج

امتیاز وام بانک رسالت
شما را هر میلیون

 90هزار تومان
خریداریم

0 9132796959
بسمهتعالی

مسئله باردارشدن وجود دارد .ما میدانیم مشکل
جدیعالوه برجنبههای فکری ،رشد جسمی است و
رشد جسمی تا  18سالگی ادامه دارد .وقتی دختری
زیرسن 18سالگی باردارمیشود ،درواقع بارداری در
رحمی ایجاد شده که هنوز رشد کافی را نداشته تا
بتواند محل مناسبی برای رشد کودک باشد .بنابراین
سن هم از دیگر مشکالتی است که برای دختران
به مراتب مشکالت بیشترو آسیبهای جدیتری
ایجادمیکند».
 تبعیض جنسیتی
از نظر این روانشناس حوزه کودک مشکل
سوم مشکالت تبعیض جنسیتی است که بین
دختران و پسران در خانواده و جامعه گذاشته
میشود .وی میگوید« :مثال در مورد ورزش که
یک امرهمگانی است اینکه ما بیاییم ورزش را برای
دخترانمحدودکنیمبسیاری ازمحدودیتهاییکه
دختران در خانواده و مدارس دارند روی سالمت
جسمی آنها و هم روی سالمت روانیشان اثرگذار
است».
 اوقات فراغت
عکس :پایگاه خبری عطنا
قاس مزاده مشکل دیگری را که دختران با آن
روبهرو هستند ،گذراندن اوقات فراغتشان میداند
به مناسبت روز دختر پاسارگاد مشکالت و تبعیضهای در رابطه با دختران را بررسی میکند
و میگوید« :برخی از دختران ما در گذراندن اوقات
فراغتشانخیلیمحدودیتدارندو اینمحدودیت
مانع رشد اجتماعی آنها هم میشود ».قاس مزاده
در ادامه میافزاید« :تبعیض در حوزه قانون و نبود
قوانین کافی در حمایت از دختران سبب شده
قاس مزادههمچنینمیگوید«:اگرما آموزشهای الزم
است که درجامعه محدودیتهای مختلفی برای دختران میافزاید« :ما درمورد قانون خیلی خال داریم .بسیاری از میدانیم.مثلخندیدن.چندنفرپسرباهممیروندسینما
به وجود آید .قانون جدا از اینکه به جامعه در ارتباط با تبعیضها و مشکالت ما درارتباط با دختران ازقوانین ما و وقتی که از سینما بیرون میآیند ،میخندند و حرف را به فرزندانمان بدهیم خودشان میتوانند از خودشان
اغلب کشورهای جهان م یزنند .هیچ کس ایرادی نمیگیرد .اما اگر همین کار مراقبت کنند .وقتی میگوییم «خودمراقبتی» یعنی در
مسایل مختلف نظم میدهد ،خودش هم آگاهیبخش سرچشمه گرفتهاند .درکشورما و ِ
است .مثال درحوزهی رانندگی ،یک سری از این قوانین و  50درصد جامعه را مردان و 50درصد دیگررا زنان تشکیل را چند دختر انجام دهند ایراد میگیرند .بنابراین خیلی از حوزههایمختلفمثلحوزهرفتاری،حوزه آموزشیوحوزه
مقررات توانستهاند مردم را مقید کنند که چگونه رانندگی میدهند .وقتی ما  50درصد جامعه را کنار میگذاریم و ایرادهاییکهخانوادهازدخترهامیگیرندومسئولیتهایی خودشناسی که فرد باید ازکودکی آموزشش شروع شود
کنند .متاسفانه ما در حوزه قانون در ارتباط با دختران به آنها توجه نمیکنیم ،در سالمت جامعه هم بیتاثیر کهبرایش ایجادمیکند،بخش یبهخاطرتبعیضی استکه و مخصوصا دردوران بلوغ باید ازاین خودمراقبتیها آگاه
درجامعه نسبت به دخترها وجود دارد .درحوزه اجتماعی باشد و انجام دهد .دخترو پسردرسنین مختلف ممکن
بیشتر مشکل داریم تا پسران .مثال الیحه حمایت از نخواهیمبود.».
و درحوزه آموزشی فکرمیکنند زن باید یک سری کارها است کارهایی انجام دهند که درست نباشد و به خودشان
عدماعتمادوالدینبهفرزندانشان
کودکان  10سال طول کشید تا از طرف دولت داده شود
این روانشناس حوزه کودک عدم اعتماد والدین را نکنند ،درحالی که خیلی از این کارها میتواند کارهای یاخانوادهویاجامعهلطمهبزنندولیراهکارایننیست که
و مجلس تصویب کند 2 .سال درشورای نگهبان ماند تا
شورای نگهبان نظرداد و درنهایت پذیرفته شد .این سیر نسبت به فرزندان دخترشان را از همان محدودیتی که طبیعی باشد .اگرهم کارهایی ناپسند است خب مردها ما آنها را محدود کنیم و ابتداییترین حقی که درحوزه
طوالنی تصویب قانون نشان میدهد کودکان و نوجوانان جامعه برای دخترها در نظر گرفته میشود میداند و هم نباید انجام دهند .اینکه فشاررا فقط روی زنها وارد آموزش برای فرد وجود دارد ،ازآنها دریغ کنیم».
آموزشمهارتهایزندگی
خیلی مورد توجه نبودن که این همه در ارتباط با آنها میگوید« :خیلی از کارها هست که دختر و پسر انجام میکنند،خودشنگاهتبعیضآمیزیاستکهوجوددارد».
قاس مزاده با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی
کمبود آموزش
قانونگذاریها با تاخیر صورت میگیرد ».وی در ادامه میدهند که برای پسرعیب نمیدانیم اما برای دخترعیب

اگرخانوادهبخواهدبچهراراهنمایی کندبایدوقتبگذارد.
وی میگوید« :متاسفانه این روند در خانوادهها کمتر
پیش میآید و خانوادههایی که بهتر رفتار میکنند و از
خطراتی که وجود دارد ،آگاهی میدهند موفقترهستند.
یک سری رفتارپرخطرداریم که درسنین نوجوانی شکل
میگیرد .متاسفانه طبق آمارهایی که میدهند اعتیاد در
بیننوجوانانوجوددارد.روابطبیندخترهاوپسرهابیش
ازحدی است که باید باشد .اینها همه زنگ خطر است
و هیچکس با اینها موافق نیست .ما باید آموزشهای
الزم را به فرزندانمان بدهیم که به سمت این رفتارهای
پرخطرنروند.وقتیخانوادهخودشمشورتکندبچههابه
مشورتکردنعادتمیکنند.اینهاهممستلزمآگاهسازی
خانواده ،آگاهسازی مدارس و موسسات آموزشی است».
 ارتباط بین دختر و پسر
اینروانشناسحوزه کودکدرباره ارتباطبیندختر
وپسرمیگوید«:یکی ازمشکالتی کهخانوادههایدارند
ارتباط بین دختران و پسران است .شاید این ارتباط در
حد نشستن و حرف زدن و بحث کردن طبیعی باشد اما
فراترازآندیگردرستنیست.ماپژوهشی انجامدادیم
و متوجه شدیم دخترانی که درجمع فامیلیشان پسر
هستواینهامینشینندوباهمراجعبهمسایلمختلف
باهم گفتوگووبحثمیکنندویادربرنامههاییمثل
فعالیتهایزیستمحیطیشرکتمیکنند،ایندسته
ازدخترانوپسرانبرایبرقراریو ارتباطباجنسمخالف
کمترعجله و شتاب دارند .چرا چون حداقل نیازشان
برآورده شده است ».وی میافزاید« :دختران و پسرانی
که در این نوع گروهها حضوردارند و فعالیت میکنند
بدون اطالع خانواده و پنهانی با جنس مخالف رابطهای
ندارند ،چون حدی از نیازشان برآورده شده است .یا
دخترانی که رابطه خوبی با پدرشان دارند اینها هم کمتر
درسنهایپاییندرگیررابطهباجنسمخالفمیشوند.
» اینروانشناسدرآخرتاکیدمیکند«:اگربخواهیمنه
تنها دختران بلکه کل افراد جامعه ما ازخطرات مصون
بمانند،تصویبقوانیندرحمایت ازآنها است.دراین
زمینه ما قوانین جامعی نداریم یا اصال قانونی نداریم .ما
حدود 17میلیون دانشآموزداریم که درحساسترین
سن به سرمیبرند اگرما در این سن به اینها آموزش
بدهیم جلوی خیلی ازمشکالت را در آینده میتوانیم
بگیرم .پیشگیری بیشترازطریق قانون است و ازطریق
آموزشهاییکهمیدهیم».

میگوید« :متاسفانه ما آموزشی به نام مهارتهای
زندگی به مفهوم واقعی در مدارسمان نداریم،
در حالی که این آموزش در کشورهای مختلف از
دبستان شروع میشود و تا دانشگاه ادامه دارد تا فرد
وقتی با مشکالتی مواجهه شد ،روش حل مسئله را
بلدباشد،چطورمراقبسالمتروانیخودشباشد،
چطورتفکرانتقادی داشته باشد و هرچیزی را قبول
نکند ،چطوربتواند هیجاناتش را مثل خشم کنترل
کند و درنهایت 10اصل اساسی مهارتهای زندگی را
یاد بگیرد و درزندگی انجام دهد ».وی می افزاید« :تا
وقتی بچههای ما آموزشهای الزم را نبینند ایرادی
به آنها نیست اگر کارهای اشتباه بکنند .واقعا باید
روی توانمندسازی دختران و پسران ازطریق آموزش
مهارتهایزندگیکارکرد.همچنین آموزشوالدین
و معلمها بسیارمهم است .بچههای ما درخانواده،
جامعه و در مدرسه هستند و افرادی که با آنها در
ارتباط هستند .اگر آنها هم آموزش دیده نباشند
بچههاخیلیضررمیکنند».
محدودیتهایدختراندرجامعه
قاس مزاده معتقد است« :محدودیت همیشه
خشم ایجاد میکند .علت محدودیتها باید با یک
بیان درست ارایه شود که معموال نمیشود .خانواده
چونخودشانهمخیلی اطالعندارند،یکچیزهایی
را ممنوع میکنند اما وقتی از بچه میپرسیم چرا
خانواده ممنوع کرده که مثال با دوستانت بیرون
بروی؟ میگوید نمیدانم .میگوید فقط گفتن نرو.
خانوادهها عادت کردند که فقط دستوربدهند .این
دستورها با راهنمایی همراه نیست که اگرتو نباید آن کار
را انجامبدهیبه ایندلیل است.هیچفرزندینمیخواهد
در زندگی دچار مشکل شود .اگر میرود دنبال کارهایی
که درست نیست ،به هر حال علت عمده اش ناآگاهی
است .خانوادهها اوال باید پیشگیری کنند و آنها را آگاه
کنند .درهرسنی باید بگوییم چه کارهایی درست است
و چه کارهایی درست نیست .وی افزود :درمدرسه و در
خانوادهها باید این آموزشها به بچهها داده شود .دوما
الگوی رفتاری پدرو مادرهم غیرمستقیم تاثیرگذاراست.
بههرحال آموزش انسانها به ویژه بچهها ازنوع یادگیری
اجتماعی است .یعنی بیشتر از دیگران تقلید میکنند و
دیگران ،اول خانواده هستند و بعد دوستان نزدیکشان و
درنهایتجامعهبهصورت کلی است».به گفتهقاس مزاده؛

ضعف قانون وآموزش ،دو مشکل اساسی دختران

امـــــالک
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خرید فروش ،رهـن اجاره
09135989435
میدان آزادی

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

اطالعیـه

از کلیـهی ایثارگـران عزیـز که متقاضی عضویت در شـرکت سـهامی خـاص ایثارگران
میباشـند ،درخواسـت میگـردد حداکثـر تـا تاریخ  99/04/15نسـبت بـه ثبتنام و
عضویـت اقـدام نماینـد .برای کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفنهـای زیر تماس
حاصـل فرمایید.

 09131457674علی ایراننژاد
 09133790305عباسعلی پورمعصومی
 09199115680احمد قاسمینژاد

قابل توجه کلیه مشاغل
وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط 42235099

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

دهیــاری باســفهرجان در نظــر دارد بــر اســاس مناقصــه عمومــی خدمــات
(شــرح مختصــر :تخریــب جــدول و کانیــو وســط ،اجــرای جــدول ،کانیــو وســط و
زیرســازی روســتای باســفهرجان) بــه شــماره  2099093173000002را از
طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت
مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/03/26میباشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :ســاعت  18روز دوشــنبه تاریــخ
1399/04/09
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 1399/04/21
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9روز یکشنبه تاریخ 1399/04/22
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

دهیاری باسفهرجان

آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

 09135028220جعفری

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تخریب جدول و کانیو وسط،
اجرای جدول ،کانیو وسط و زیرسازی روستای باسفهرجان(نوبت دوم)

خـریـد و فــروش

09133791899
09396176997

امـالک امیـرکبیـر

زمین  14/5قصب دو نبش  500متر پروانه شهرک سمنگان  1/400میلیارد
زمین  14/5قصب درب ساختمان سمنگان  1/100میلیارد
منزل  11/5قصب درب ساختمان شیک تمیز شهرک الله  1/400میلیارد
زمین  11قصب دوکله شهرک نصر  1/400میلیارد
مغازه  55متر  6متر بر بلوار سید جمال قبل از پلیس راه  1/300میلیارد
مغازه  36متر با سند و دکوراسیون تکمیل پاساژ علی دایی  350میلیون
منزل تجاری مسکونی  14قصب بر بلوار عباسپور  3/500میلیارد
تجاری مسکونی  9قصب دو طبقه خیابان شهید شفیعی  3/500میلیارد
تجاری  8قصب با تجهیزات کامل نانوایی خیابان غفاری توافقی یا معاوضه با ملک کشاورزی
خانه باغچه  60قصب دو دقیقه آب قنات یحییآباد 270میلیون
باغ  35قصب دهقاضی دو نبش  100میلیون
منزل  7/5قصب درب ساختمان شهرک سمنگان  800میلیون
منزل  21قصب مناسب برای انبوه سازی خیابان آیتاهلل سعیدی  2/200میلیارد
منزل بر بلوار قاآنی دارای تجاری  12قصب معاوضه با منزل ارزانتر
باغ  80قصب با درختان بزرگ و ثمری داخل شهر پاریز توافقی
زمین  4هکتار با سند دارای موقعیت مناسب برای هر طرح و دارای سند  1/500میلیارد

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

آگهی مناقصه دهیاری ایزدآباد (نوبت دوم)

متقاضی خرید ملک در شهرک صنعتی

دهیـاری ایزدآباد در نظر دارد به اسـتناد صورتجلسـه شـماره  28شـورای اسلامی روسـتای ایزدآباد
پـروژه آسـفالت معابـر بـه متـراژ  25000متـر مربـع روسـتا را از طریق مناقصـه عمومی بـه پیمانکاران
دارای حداقـل رتبـه  5در رسـته راه و بانـد از سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور بـا شـرایط ذیـل
واگـذار نماید.
 -1موضوع مناقصه :آسفالت معابر روستا
 -2محل اجرای پروژه :روستای ایزدآباد
 -3مدت زمان اجرای پروژه 3 :ماه
 -4مبلغ برآورد اولیه 13/750/000/000 :ریال
 -5مهلـت و محـل توزیـع اسـناد مناقصـه :دفتـر فنـی بخشـداری گلسـتان از تاریـخ  99/04/02الـی
99/04/09
 -6مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 687/500/000 :ریـال  5درصـد بـرآورد اولیـه بـه صـورت
ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز مبلـغ فـوق به حسـاب سـپرده  0106104628009شـماره حسـاب بانک
ملـی بـه نـام دهیـاری ایزدآباد
 -7محـل و تاریـخ بازگشـایی پـاکات مناقصـه :تاریـخ  99/04/11سـاعت  9صبح دفتر فنی بخشـداری
گلستان
 -8دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -9هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
 -10ارائـه معرفینامـه و تصویـر گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاران و تصویـر آخریـن تغییرات شـرکت
جهـت دریافت اسـناد الزامی اسـت.
 -11جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09136362124تماس حاصل نمایید.
الزم بـه ذکـر اسـت در صـورت عـدم تمایـل نفـرات اول ،دوم و سـوم برنـده در مناقصـه جهـت انعقـاد
قـرارداد سـپرده ایشـان بـه نفـع دهیـاری ضبـط خواهد شـد.

دهیاری ایزدآباد

