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نوجوانان در شبکههای اجتماعی

نادیا صبوری*
زمانی دوره رشد و تحول فرزندان در نوجوانی تنها در محیط
خانه و مدرسه ،در کنار اعضای خانواده ،فامیل و نهایتا ً چند
دوست طی میشد اما امروزه سفر رشد و تحول ،درون
فضای بزرگتر و عمومیتری در جریان است و رسانهها تأثیر
بیسابقهای در رشد نوجوانان دارند .گویی نوجوان ِ امروز
دنیایی جدا از والدین نیز در شبکههای اجتماعی دارد که آنجا
نهتنها با گروه همساالن خودش بلکه حتی با انواع گروههای دیگر
گ و طرز فکرهای متفاوت ارتباط دارد .حتی ممکن است
نیز در سنین مختلف و با فرهن 
بتواند از طریق شبکههای اجتماعی و فضای اینترنت با تمام دنیا در ارتباط باشد .اکنون
والدین چگونه میتوانند نوجوان خود را از آسیبهای احتمالی در امان نگه داشته و او را فردی
موفق و کارآمد بار بیاورند؟ آیا دنیای جداگانهای که یک نوجوان در آن به سر میبرد واقعا ً خطرناک است؟ چطور
میتوان با تأثیرات منفی آن مقابله کرد؟
شاید دیگر نتوان دنیایی که دسترسیاش از طریق شبکه اینترنت است را دنیای مجازی نامید زیرا گویی بخشی از
واقعیت زندگی ما شده است .اینترنت کارها را آسانتر کرده و حجم زیادی از دانش ،اطالعات ،سرگرمی و ارتباطات را
در اختیار ما قرار داده است .به عبارتی زمان آن رسیده که والدین فکر حذف کردن اینترنت و ابزار دسترسی به آن را
از سر بیرون کنند و تالش کنند تا به عنوان واقعیتی در زندگی با آن کنار بیایند.
در کنار مسئولیتهایی که والدین در قبال پرورش فرزندانشان دارند ،وظیفه دارند به نوجوانان خود کمک کنند
مهارت تفکر انتقادی را بیاموزند تا به راحتی تحت تأثیر اطالعات نادرست قرار نگیرند .والدین در این سفر باید
خودشان نیز اهل فن باشند و بهجای ترسیدن و تهدید کردن یا رها کردن مسئولیت نظارت بر فرزندانشان ،خود نیز
آموزش ببینند و با انواع نرمافزارها و کاربردشان و خطرات احتمالی آنها آشنا باشند .باید درباره این دنیای گسترده و
بیانتها با نوجوان خود گفتگو کنند و در پیشبینی و تجسم خطرات رسانههای اجتماعی به او کمک کنند.
یک نوجوان ،در مرحله بلوغ از دوران رشدش قرار دارد و پایههای موفق بودن و داشتن تفکر انتقادی به راحتی
در این سن شکل میگیرد و گسترش مییابد .برخی از ویژگیهای یک بلوغ موفقیتآمیز عبارتند از :مدیریت خود
و کنترل تکانه ،پایداری و شهامت ،داشتن اعتماد به نفس ،خودآگاهی و توانایی همدلی با دیگران ،داشتن مرزهای
مشخص و تعیین محدودیتهایی برای خود و دیگرانی که ممکن است به مرزهایش نزدیک شوند ،پذیرش تواناییها
و کاستیهای خود و درک تفاوتهایی که با دیگران دارد .این ویژگیها در یک نوجوان موجب انعطافپذیری و داشتن
قدرت تجزیه و تحلیل و تفکر انتقادی میشود و به او این امکان را میدهد تا شخصیت خاص خود را بسازد و از دنیا،
آنچه برایش مفید و سازنده است را طلب کند؛ بنابراین در مواجهه با چالشهای اجتنابناپذیر مجهزتر خواهد بود.
اما غالبا چیزی که مانع رسیدن به این اهداف در دوران رشد میشود ناتوانی والدین در برقراری ارتباط با نوجوانشان
است .پایه و اساس این رابطه از سالهای اولیه رشد شکل میگیرد .اگر شما همواره والدین ِ در دسترسی بودهاید و
هنگام نیاز فرزندتان بهجای تهدید ،نصیحت یا بیتفاوتی ،فعاالنه ،صادقانه و شفاف به آنها گوش دادهاید ،اکنون
میتوانید در این سفر مبهم نیز با احترام و سازگاری دوجانبه همراه او باشید.
نوجوانان برای اینکه حریم خود را از خطرات احتمالی حفظ کنند نیاز به ساختن مرزهایی منعطف دارند اما این مرزها
در ارتباط با والدین ساخته میشوند .اگر والدین برای خود مرزهایی داشته باشند و به نوجوان خود نیز این فرصت را
بدهند که مرزهای خودش را بسازد و تعیین کند ،او یاد میگیرد چگونه از حریم خصوصیاش محافظت کند .فراموش
ت ایجاد میکنند؛ محدودیتهایی در جهت امنیت و محافظت
نکنیم که مرزها هم برای والدین و هم نوجوان محدودی 
اما باید انعطاف داشته باشند و متناسب با دوران رشد کودک و نیازهایش تغییر کنند.
نکته مهم آنکه والدین نمیتوانند و قرار نیست با نوجوان خود دوست شوند یا جای خواستهها و نیازهای آنها را پر
کنند زیرا فرزندپروری با دوستی متفاوت است .والدین باید فرزندان خود را «بی قید و شرط» دوست داشته باشند،
بتوانند آنها را درک کنند ،به آنها عشق بورزند و در این راه ،مسئولیت «بودن» و «چگونه بودن» را سرسختانه بپذیرند.
بنابراین باید شیوههای کارآمد رابطه با آنها را کشف کنند.
به یاد داشته باشید صرف نظر از آنچه نوجوانان میگویند یا رفتار میکنند ،همواره برای گرفتن تأیید و اطمینان،
نگاهشان به سوی والدین است.
*روانشناس و رواندرمانگر
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نوبت اول

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اولیه

1

خرید،حمل،نصب و اجرا نورپردازی
پل جانبازان -ادامه پل آجرلو  -پل
آزادگان -زیرگذر سربازان گمنام

 7/500/000/000ریال

2098005701000022

1

جدول بندی
و اجرای
زير سازی
و آسفالت
کوچه های
روبه روی
مسجد
جامع عطار

3/516/222/115

رديف

موضوع

شماره
فراخوان

مبلغ برآورد
اوليه
( به ريال)

 3ماه
شمسی

1398/06/23

ش�هرداری قلعه رئیس�ی در نظر دارد پروژه زیر را بر اس�اس فهارس بهاء راه س�ال  1398به صورت مناقصه
عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

باتوجــه بــه اتمــام مهلــت فــروش و تحویــل اســناد مناقصــه فــوق در
مورخــه  98/06/13؛ مهلــت فــروش و تحویــل اســناد مناقصــه عمومــی
خرید،حمل،نصــب و اجــرا نورپــردازی پــل جانبازان-ادامــه پــل آجرلو-پــل
آزادگان-زیرگــذر ســربازان گمنــام تــا تاریــخ  98/06/27تمدیــد گردیــد.

ردیف

عنوان پروژه

امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

مبلغ براورد اولیه
به ریال

رتبه

مدت انجام پروژه

مبلغ ضمانت نامه
بانکی

1

زیرسازی و آسفالت
معابر خیابانهای شهر قلعه
رئیسی()98/1

15667513107

راه باند و فرودگاه

2ماه

800000000ریال

6050

آخرين مهلت
تحويل پاکات

1398/07/06

تاريخ
بازگشايي
پاکتها

1398/07/08

حداقل رتبه
مورد نياز

رتبه  /5پنج
ابنيه و رتبه /5
پنج راه

ضمنا اگهی مورخه  98/6/14باطل می باشد.

-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)از تاریخ  1398/6/17لغایت

بــا توجــه بــه اينكــه شــهرداري بنــدر بوشــهر در نظــر دارد پــروژه عمرانــي خــود بــه شــرح ذيــل را بــه پيمانــكاران واجــد صالحيــت و داراي
شــرايط مربوطــه از ســازمان هــاي ذيربــط را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســتاد) واگــذار نمايــد ،لــذا از كليــه پيمانــكاران
واجــد صالحيــت كــه داراي گواهينامــه صالحيــت در رشــته مربوطــه هســتند دعــوت مــي گــردد مطابــق جــدول زمانبنــدي ذيــل بــه ســامانه
مذكــور بــه آدرس  www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه دريافــت اســناد و مــدارک اقــدام نمائيــد.الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت
عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الكترونيكــی را جهــت شــركت در مناقصــه محقــق ســازند.
مدت
قرارداد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری

آگهي مناقصه عمومي

آخرين مهلت
خريد اسناد

پطروس مقدس :اگه میخوای
حرفی بزنی که همه خوششون بیاد،
بهتره به نزدیکترین غار مراجعه
کنی ،سنگها هیچوقت به حرفت
اعتراضنمیکنن

طرح :محمد طحانی

فوتبالمردونه

تمدید آگهی مناقصه
به شماره 98 -59

المبورگینی سیان رودستر ،هیوالیی زیباتر!

اگر سیان را فوقالعادهترین سوپرکار المبورگینی تا به امروز بدانیم،
پس باید گفت عدم تولید نسخ ه رودستر این خودرو جای شرمساری
خواهد داشت چراکه سقف روباز این خودرو باعث میشود راننده نزدیکی
بیشتری به قوای محرک ه این خودرو داشته باشد .خودروهای کانورتیبل
معموال جذابتر از نسخههای کوپ ه استاندارد هستند و این موضوع بهویژه
درباره محصوالت خاص و متمایز بیشتر صدق میکند؛ اما حاال رندری از
المبورگینی سیان رودستر منتشر شده که جذابیتهای این هیوالی ایتالیایی
را دوچندان کرده است .سیان رودستر کامال برجسته و متمایز است .در
آغاز باید گفت این خودرو واقعا باابهت و خشن بوده و ترکیبی از آونتادور،
چنتناریو و کانسپت ترزو میلنیو است .اگر بتوانید تصور کنید که پشت
فرمان این خودروی روباز نشستهاید پس باید آماد ه شنیدن غرشهای
پیشران ه  6.5لیتری تنفس طبیعی مجهز به سیستم هیبریدی مالیم باشید
که داخل گیربکس یک پیشرانه الکتریکی  48ولتی را جای داده است .این
پیشرانه در سرعتهای کم وارد میدان میشود و همچنین باعث میشود
المبوی الکتریکی شد ه شما بدون استفاده از بنزین خودش را پارک کند.
منبع :پدال

روزنامه سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،
ورزشي ،فرهنگي صبح ايران

 1398/6/21می باشد.
-2آخرین مهلت عودت اس�ناد تکمیل ش�ده از طریق س�امانه س�تاد ت�ا پایان وق�ت اداری روز 1398/7/2
میباشد.
مبلغ تضمين
شرکت در مناقصه

-3پیشنهادات واصله در ساعت  10صبح  1398/7/3از طریق سامانه ستاد باز و خوانده خواهد شد.
-4هزینه های درج آگهی روزنامه -کمیته فنی و بازرگانی و هزینه سامانه ستاد بر عهده برنده مناقصه می
باشد.

 200/000/000ريال

-5تامین اعتبار از محل سهمیه قیر می باشد ضمنا قیر یاد شده واقع در کارخانه آسفالت آقای مظفر درخیر
آباد جاده بهبهان می باشد که پس از تایید صورت وضعیت مثبته توسط دستگاه نظارت بصورت حواله می
باشد و هیچگونه پیش پرداخت،تعدیل و تفاوت مصالحی تعلق نمی گیرد و همچنین کرایه حمل قیر از

توضيحات:
-1محــل وآخريــن مهلــت تحويــل اســناد ( شــامل اصــل پاکــت الــف )  :اداره امــور پيمــان شــهرداري بنــدر بوشــهر -تــا پايــان وقــت اداري مــورخ درج شــده در جــدول
.ضمنـاً تصويــر پاكــت الــف و ســاير پــاكات ب و ج در ســامانه الكترونيكــی دولــت ( ســتاد ) بارگــذاری گــردد .
 -2پاكتهاي مناقصه در ساعت /10ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده مي شود.
-3تضميــن شــركت در مناقصــه مــي بايســت بــه صــورت ضمانــت نامــه بانكــي يــا ضمانــت نامــه صــادر شــده از مؤسســات غيــر بانكــي تحــت نظــارت بانــك مركــزي جمهــوري
اســالمي يــا اوراق مشــاركت يــا واريــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده شــماره  1003288684بانــك شــهر مركــزي ارائــه گــردد.
-4ضمناً متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس  www.Bushehr.ir :درج گرديده است.
-5هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه ميباشد.
-6مدت اعتبار پيشنهادها سه/سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد مي باشد.
-7شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -8ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
-9محــل دريافــت و تحويــل اســناد ســامانه تــداركات الكترونيــك دولــت ( ســتاد) و محــل گشــايش پيشــنهاد هــا ســالن جلســات واقــع در طبقــه چهــارم ســاختمان مركــزی
شــهرداری بنــدر بوشــهر مــی باشــد .
-10اطالعــات دســتگاه مناقصــه گــذار جهــت دريافــت اطالعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت الــف :آدرس  :بوشــهر – ميــدان شــهرداری – شــهرداری
مركــزی – طبقــه دوم – اداره امــور پيمــان تلفــن07733340571 :
-11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
6060

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

پالیشگاه تا کارخانه آسفالت آقای مظفری نیز به عهده برنده می باشد.
-6آگهی نوبت دوم در تاریخ  98/6/20منتشر می شود.
-7صرفا پاکات پیش�نهاد قیمت شرکت کندگانی باز خواهد شد که نصاب الزم نمره ارزیابی کمیته فنی و
بازرگانی را کسب بنمایند.
 -8کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده می باشد.
-9متقاضیان میتوانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات iets.mporg.ir
مراجعه نمایند.
شماره تماس07432293270:

شهرداری قلعه رئیسی

