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با خرید و فروش حیوانات وحشی برخورد کنید

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت:متاسفانه خرید و
فروش حیوانات وحشی در ایران برای برخی سودجویان تبدیل
به بازار جذابی شده است؛ آنقدر که حاشیه شهری مانند تهران
را به بازار ثابتی برای این تجارت و ابزار درآمدزایی تبدیل کنند.
ب��ه گزارش فارس ،خرید و ف��روش حیوانات ممنوعه در فضای
مجازی مدتهاست توجه دوس��تداران و فعاالن محیطزیست
را به خود جلب کرده اس��ت .بس��یاری از فعاالن محیط زیست
معتقد هس��تند ک��ه باید بر آگهی حیوانات وحش��ی در فضای

مج��ازی نظارت کاملی صورت گیرد و س��ایتهای
خری��د و فروش آنالین نیز در این زمینه وارد عمل
شوند.سمیه رفیعی ،رئیس فراکسیون محیط زیست
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اقدامات سایت
«دیوار» ،گف��ت :طی بازدی��د از مجموعه «دیوار»
گزارشی از اقدامات دیوار برای مقابله با خرید و فروش حیوانات
وحشی و ممنوعه ارائه شد که قابل تقدیر است.متاسفانه خرید و
فروش حیوانات وحشی در ایران برای برخی سودجویان تبدیل

 60درصد پسرهای  ۲۰تا  ۳۰ساله در ایران مجردند

nبیش از  5میلیون از پسرهای  ۲۰تا  ۳۰ساله در ایران مجردند

بر اس��اس آمارهای موج��ود ،بیش از  60درصد پس��رهای  20تا 30
س��اله در ایران مجرد هستند؛ این یعنی بیش از  5میلیون پسر  20تا
 30ساله زندگی مجردی دارند و رؤیای تشکیل خانواده را در سر دارند.
همچنین ،آمار جوانان  15تا  29س��ال کشور که در سرشماری سال
 23 ،1390میلیون و  700هزار نفر شمارش شده بود ،در سال 1395
به  20میلیون و  50هزار نفر کاهش و در س��ال  99به  17میلیون و
 827هزار نفر رس��یده است که یک آمار کاهشی است؛ در خصوص
سالمندان باالی  60س��ال ،آمارها نشان میدهد که در سال ،1390
 6میلیون و  205هزار نفر سالمند داشتهایم که در سال  1395به 7
میلیون و  414هزار نفر و در س��ال  1399به  8میلیون و  542هزار
نفر افزایش پیدا کرده اس��ت ،بهعبارتی در سال  99سهم سالمندان
باالی  60سال  10.2درصد از جمعیت کل کشور برآورد شده است و
ما از مرز  10درصد عبور کردهایم! رشد جمعیت سالمندان هم 3.62
درصد برآورد ش��ده است.افزایش جوانان مجرد در سن ازدواج به این
معنی است که دولت تدبیر و امید در طول  8سال هیچ اقدام مؤثری
را ب��رای ازدواج جوانان انجام نداده اس��ت؛  8س��ال جوانی از بهترین
سالهای عمر انسان است که با ازدواج میتواند پربار و سازنده شود؛
از طرفی بیتوجهی به تش��کیل خانواده جوان��ان در دو دولت اخیر،
یعنی دولت س��یزدهم رسالت س��نگینی در ایجاد اشتغال و تسهیل
ازدواج دارد.
nافسردگی و احساس تنهایی

امیرمحم��ود حریرچی جامعه ش��ناس در این خصوص به آفتاب یزد

lامان اهلل قرائی مقدم :رشد جامعه
به خان�واده و ازدواج مربوط اس�ت
به همی�ن دلیل جوام�ع مختلف بر
افزایش می زان ازدواج متمرکز شده
و تلاش م یکنن�د ش�رایط را برای
ازدواج مهیا سازند

گفت«:وضعیت جمعیتی کش��ور به گونهای است که کشور به سمت
پیری جمعیت در حرکت است و در آینده در این مورد با یک وخامتی
مواجه خواهیم ش��د .اگر روند جمعیتی همینگونه ادامه پیدا کند در
آینده دیگر نیروی کار و س��رمایه اجتماعی برای جامعه باقی نخواهد
ماند.زیرا آمار زاد و ولد در کشور پایین است و در کنار آن مهاجرت به
وفور در جامعه ما در حال اتفاق افتادن است .بخش دیگر از دالیل به
وجود آمدن این مشکالت آن است که جوانان رغبتی به ازدواج ندارند
و از نیاز فطری خود یعنی تشکیل خانواده دوری میکنند.این لذت از
جوانان که به سن تجرد قطعی نزدیک هستند گرفته شده است و این
امر بسیار خطرآفرین است.از سوی دیگر افسردگی شدید یکی دیگر
از پیامدهای ازدواج نکردن در جوانان است .جامعه ما به اندازه کافی
درگیر افسردگی است و این نوع تجردها به افزایش آمار افسردگی در
جامعه ما دامن میزند .االن جوانانی که در سن ازدواج هستند دچار
افسردگی و حس تنهایی هستند و دالیل زیادی را هم برای تن ندادن
به ازدواج ذکر میکنند».
nروی آوردن به زندگی جدا از خانواده

حریرچی ادامه داد «:بخش عمده این اتفاق به دلیل مسائل اقتصادی
است زیرا هزینهها بس��یار باال است .در یک شهری مانند تهران یک
دختر و پسر اگر بخواهند زندگیای را شروع کنند از پس هزینههای
ی سرس��امآور زندگی بر نمیآیند .عدهای از جوانان نیز با رواج
حداقل 
الکچ��ری گری در جامعه به دنبال اف��رادی با تمکن باال برای ازدواج
هستند اما این نوع انتخاب نیز انتخاب درست نیست .انتخاب درست
آن اس��ت که فرد با همس��ر خود بتواند همدلی داشته باشد.همدلی
میتواند همراهی ایجاد کند و این همراهی اس��ت که در زندگی شور
و شعف ایجاد میکند .از سوی دیگر جوانان مجرد تا زمان مشخصی
کنار خانواده باقی میمانند و پس از آن به س��مت زندگی مس��تقل
و مج��ردی روی میآورند که این نوع زندگ��ی نیز خود ایجادکننده
مشکالت زیادی است.جدا زندگی کردن خطرات و ریسک پذیریهای
زیادی مانند سوءاس��تفاده از مواد مخ��در دارد .بنابراین تجرد در بعد
ش��خصی خود افس��ردگی ،تنهایی و بدخلقی به همراه دارد و در بعد
اجتماعی نیز در درازمدت مش��کالت جمعیت��ی را به وجود میآورد.

افزایش سرعت فرونشست زمین در تهران

رییس س��ازمان پیشگیری و مدیریت بحران ش��هر تهران از افزایش
فرونشس��ت زمین در پایتخت خبر داد و در عین حال تاکید کرد که
ای��ن پدیده تاثیر چندانی روی واحدهای مس��کونی نخواهد داش��ت.
رضاکرمی محمدی در گفتوگو با ایس��نا ،درباره فرونشست زمین در
تهران و آخرین وضعیت آن گفت :با توجه به امکانات و تجهیزاتی که
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خریداری و فراهم کرده
است ،در سالهای اخیر توانستیم وضعیت فرونشست زمین را به شکل
آنالین ماهوارهای و جیپیاس رصد کنیم .این رصدهای انجام ش��ده
نیز نشان میدهد که این پدیده روبه گسترش است .وی با تاکید بر
اینکه نباید پدیده فرونشست زمین را با فروریزش اشتباه بگیریم ،گفت:
تصور برخی از افراد از فرونشس��ت زمین آن چیزی است که به دلیل
فروریزش رخ میدهد ،در حالی که فروریزش ناشی از ریزش ناگهانی
زمی��ن و ایجاد حفرههای بزرگ در دل زمین اس��ت که به مرور زمان

در عمق زمین ایجاد ش��ده و ناگهان با ریزش س��طح نمایان میشود.
مانند آنچه که چندین س��ال قبل در محله شهران تهران رخ داد .اما
فرونشست نشست تدریجی در سطح زمین است که در مواردی نظیر
خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی و  ...رخ میدهد.کرمی
محمدی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید بابت فرونشست زمین ترس
داش��ته یا دچار وحشت شوند ،گفت :خطر فرونشست برای سازههای
معمولی مانند ساختمانهای مسکونی و  ...بسیار کم است .این موضوع
میتواند برای ساخت و س��ازهای بزرگ ،پلها ،لولههای انتقال آب و
 ...مش��کالتی را ایجاد کند که در مورد پلها نیز بررس��یهای الزم را
انجام دادیم و متوجه ش��دیم که خطری پلها را از نظر فرونشس��ت
تهدید نمیکند.رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
درباره مناطق متاثر از فرونشست زمین گفت :این پدیده بیشتر از سمت
جنوب غرب تهران دیده ش��ده و در مناطقی مانند  ۲۲در حال رشد

آغازثبتنامواکسیناسیون
برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ساکن منازل
قبادی دانا گفت:اطالع رسانی جهت
تزریق واکسن کرونا برای ۵۱۷هزار
فرد دارای معلولیت به صورت پیامک
تدریجی توس��ط سازمان بهزیستی
ص��ورت خواهد گرفت.ب��ه گزارش
باش��گاه خبرن��گاران جوان،وحی��د
قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره
واکسیناس��یون معلوالن ش��دید و خیلی شدید
ک��ه در خانههای خود مس��تقر هس��تند ،اظهار
کرد :ب��ا هماهنگیهای صورت گرفت��ه با وزارت
بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی بعد از انجام
واکسیناسیون افراد دارای معلولیت و سالمندانی
که در بیش از هزار مرکز نگهداری ش��بانه روزی
در سراسر کشور نگهداری میشوند نوبت تزریق
واکسن افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

اس��ت که در خانوادهها نگهداری
میش��وند.وی افزود :ب��رای ۵۱۷
هزار نفر از اف��راد دارای معلولیت
با ش��دت معلولیت شدید و خیلی
ش��دید این امکان فراهم شده که
این عزی��زان میتوانند به س��ایت
 salamat.gov.irمراجع��ه کنند و برای تزریق
واکسن ثبت نام کنند.قبادی دانا گفت:همچنین
جهت اطالع رسانی به این افراد سازمان بهزیستی
هم به تدریج در قالب پیامکهایی این اطالعرسانی
را ب��رای  ۵۱۷ه��زار نف��ر انجام خواه��د داد که
ان شاءاهلل هرچه سریعتر واکسیناسیون این عزیزان
که در ش��رایط پر خطر هستند صورت بگیرد.وی
افزود:این ثبت نام برای افراد دارای معلولیت شدید
و خیلی شدید  ۱۸سال به باال است.

مس��ئولین باید به جای س��ایت همس��ریابی و اعطای وام به جوانان
فرصت برای ش��ناخت یکدیگر بدهند و نباید همه چیز را به این نوع
کارهای کمکی تقلیل داد» .
nجامعهبیمار

امان اهلل قرائی مقدم جامعه شناس نیز در این خصوص به آفتاب یزد
گفت«:دالیل عدم ازدواج و تشکیل خانواده بسیار متعدد است.یعنی
بقای نس��ل ،تهیه و پرورش نیروی انسانی ساده و ماهر،انتقال میراث
فرهنگی ،بهبود وضع اقتصادی و امنیتی کشور و ...به تشکیل خانواده
بستگی دارد.خانواده و تشکیل خانواده محور خیمه جامعه است .یعنی
وقتی خانواده تش��کیل نمیشود یا به عبارتی ازدواج شکل نمیگیرد
اقتصاد شکوفا نمیشود.اقتصاد زمانی شکوفا میوشد که زن و شوهر
در کنار برای آینده برنامه ریزی و سرمایهگذاری کنند .عالوه بر آن با
عدم ش��کلگیری ازدواج جامعه از لحاظ روحی و روانی دچار بیماری
میش��ود .زمانی که افراد ازدواج نمیکنن��د دچار اختالالت روحی و
روانی میشوند و حتی خودکشی افزایش پیدا میکند .مسئله تامین
انسانی که مهمترین عامل توس��عه اقتصادی است به خطر میافتد.
بهترین س��ن ازدواج بازه  20تا  30سال و اگر در این سنین ازدواجها
ش��کل نگیرند جامعه با مش��کالت متعددی مواجه میش��ود و نظام
اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی به خطر میافتد.در نتیجه جامعه به
انواع مش��کالت اجتماعی دچار میش��ود و از لحاظ اجتماعی چنین
جامعهای بیمار تلقی میشود».
nانهدام خانواده

این جامعه ش��ناس ادامه داد «:وقتی فرد ازدواج نمیکند وابس��تگی
اجتماع��ی او ضعیف میش��ود و افراد مجرد ب��ه همین دلیل همواره
بی��ش از متاهلی��ن خودکش��ی میکنند.بنابراین میبینی��م که به
تاخی��ر افت��ادن ازدواج صدمات زی��ادی برای ف��رد و جامعه دارد.به
همین دلیل میگویند که خانواده مهمترین نهاد جامعه است زیرا بر
سایر نهادها تاثیر بس��زایی دارد.پس رشد جامعه به خانواده و ازدواج
مربوط اس��ت به همین دلیل جوامع مختلف بر افزایش میزان ازدواج
متمرکز شده است و تالش میکند شرایط را برای ازدواج مهیا سازند.
جامعه شناس��ان سال هاس��ت که مس��ئله انهدام خانواده را مطرح
کردهاند به همین دلیل دولتها در این راستا تالش کردهاند که تداوم
نهاد خانواده را افزایش دهند».
اس��ت .اما باز هم تاکید میکنم که خطر آن برای سازههای معمولی
کم است و شهروندان نباید نگران آن باشد.وی با بیان اینکه فرونشست
در جایی رخ می دهد که خاک نرم و دستی داشته باشد ،گفت :خطر
اصلی فرونشست این است که سفره های زیرزمینی از بین می رود و
در نتیجه آن دسترس��ی ما به این س��فره ها از بین میرود .این تفاق
هم برای تهران و هم برای کشاورزی اطراف تهران فاجعه است.کرمی
محمدی درباره اینکه فرونشست بیشتر درکدام محالت تهران گزارش
شده است ،اظهارکرد :این موضوع در مناطق مختلف فرق دارد ،اما نرخ
آن در سال های اخیر زیاد شده است و در واقع از زمانی که دستگاههای
رص��د را نص��ب کردیم امکان اظهارنظر در این م��ورد وجود دارد و ما
از وضعیت آن در س��الهای قبل به طور مستند خبر نداریم .براساس
اطالعات پنج تا  ۱۰سال اخیر این پدیده در حال افزایش است.رییس
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،فرونشست را نتیجه
خشکسالی دانست و گفت :وقتی از آب زیرزمینی برداشت می شود،
فرونشست افزایش پیدا میکند و متاسفانه قابل جبران هم نیست.

آسیبهای اجتماعی در تهران
افزایش یافت

رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت :دلیل مسایل
اقتص��ادی و کرونا،آس��یب اجتماع��ی در تهران
نه تنها افزایش پیدا نکرد و بلکه افزایش نیز یافت
و بعد از ش��ورای ش��هر باید این دو موضوع بویژه
آس��یب های اجتماعی پرداخته شود.به گزارش
ایلنا ،محسن هاشمی در آخرین است صحن علنی
شورای پنجم در جمع خبرنگاران گفت :انسان بر
اس��اس برنامهها به بعضی از مسائل نمیپردازد و
بعد زود دیر میشود و فرصت از دست میرود.او با
اشاره به پیگیری دو موضوع مهم در شورای شهر
گفت :آنچه برای من مهم بود دو نکته آلودگی هوا
و آسیبهای اجتماعی بود .ما در بخشی از تجهیز
سیس��تم حمل و نقل عمومی به سیس��تم های
ضد آلودگی هوا موفق نبودیم و نتوانستیم تامین
واگ��ن و اتوبوس برقی را اجرایی کنیم .البته باید

تاملی بر آمارهای افزایش «خشونت» و تحلیل آنها

ریی��س انجمن م��ددکاران اجتماعی ایران میگوی��د :تاملی بر آمارها
و دادههای ارایه ش��ده در خصوص پروندههای تش��کیل شده در حوزه
خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از خشونت باید موضوع
دارای اولویت بیشتر باشد.به گزارش ایسنا ،موسوی چلک ،در اختتامیه
دومین جشنواره ملی پایاننامهها در حوزه خشونت که توسط معاونت
اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم در دانشگاه یزد برگزار شد ،گفت :امروزه
یکی از موضوعاتی که نگرانی جدی ایجاد کرده است موضوع آسیبهای
اجتماعیاستکهخشونتهابهشکلهایمختلفازجملهخشونتهای
اجتماع��ی و خانگی از جمله مصادیق آن هس��تند .تامل��ی بر آمارها
و دادههای ارایه ش��ده در خصوص پروندههای تش��کیل شده در حوزه
خشونت گویای این نکته است که پیشگیری از خشونت باید موضوع
دارای اولویت بیشتر باشد.در سال  ۹۸تعداد  ۵۷۴هزار و  ۹۶۱پرونده در
حوزه نزاع حقیقی صورت گرفته است که از این تعداد  ۳۸۷هزار و ۷۷۴

به بازار جذابی شده است آنقدر که حاشیه شهری
مانن��د تهران را به بازار ثابتی ب��رای این تجارت و
اب��زار درآمدزای��ی تبدی��ل کنند.همچنین پس از
راهاندازی پلتفرمه��ای آگهی و نیازمندی آنالین و
افزایش فعالیتهای مردم در این پلتفرمها ،بعضی
از قاچاقچیان یا شکارچیان حیوانات ممنوعه نیز فعالیتشان را
به اینترنت انتقال دادن��د؛ آنها حیوانات ممنوعه را برای فروش
آگهی میکردند یا اعضای بدنشان را به حراج میگذاشتند .
lامیرمحمودحریرچی :االن جوانانی
ک�ه در س�ن ازدواج هس�تند دچار
افس�ردگی و حس تنهایی هستند و
دالیل زیادی را هم ب�رای تن ندادن
به ازدواج ذکر م یکنند

انهدامخانواده؟

آفتاب یزد _ یگانه ش�وق الشعرا :ازدواج ،نکاح یا پیوند زناشویی
پیمانی اس��ت که بهموجب آن به ش��کل عمومی یک زن و مرد باهم
ش��ریک و متحد میش��وند و خانوادهای را تشکیل میدهند .در واقع
هدف ازدواج تشکیل خانواده است که تمایل به این امر در نهاد انسان
گذاشته شدهاس��ت .به طور سنتی ،ازدواج نقش��ی اساسی در حفظ
اخالق و تمدن دارد .جامعهشناس��ی خانواده به بررسی واقعیتهای
موجود در مفهوم «خانواده» و ریشهیابی دگرگونیهای آن میپردازد.
بهط��ور کلی ،ازدواج موجب تغییر نقشه��ای اجتماعی و جابهجایی
پایگاه اجتماعی افراد میش��ود .معموال غالب ازدواجها در سنین بین
 20تا  30س��ال اتفاق میافتد اما بر اساس آمارها بیش از  60درصد
پسرهای  20تا  30ساله در ایران مجرد هستند .این آمار تا حدودی
نشاندهنده از بین رفتن روند طبیعی نهاد خانواده و ازدواج در ایران
است که قطعا تبعات اجتماعی خاص خود را به همراه دارد .با تعویق
در وقوع ازدواج ،یکی از نیازهای فطری نس��ل جوان بیپاسخ میماند
و تبعات فردی و اجتماعی بسیاری را بهدنبال میآورد؛ پیدایش یأس
و ناامیدی و باالخره افسردگی ،بروز خأل عاطفی و احساس تنهایی از
جمله تبعات نامطلوب تعویق در وقوع ازدواج است که در زمان حاضر
به یک هشدار جدی اجتماعی در ایران تبدیل شده است.

اجتماعی

پرونده به مردان و بقیه به زنان اختصاص دارد که به ازای  ۱۰۰هزار نفر
 ۷۰۷پرونده تشکیل شده است .بر اساس این آمار بیشترین خشونتها به
ترتیب در تابستان ،بهار ،پاییز و زمستان اتفاق افتاده است.موسوی چلک
به آمارهای خشونت خانگی هم اشاره کرد که بر اساس آمارهای پزشکی

این موارد توسط دولت تامین میشد که به دلیل
تحریم اتفاق نیفتاد.هاشمی افزود :نکته دوم مسأله
آسیبهای اجتماعی بود که معیشت مردم دچار
مشکل بود اما به دلیل مسایل اقتصادی و کرونا،
آسیب اجتماعی در تهران نه تنها افزایش پیدا نکرد
و بلکه افزایش نیز یافت و بعد از شورای شهر باید
این دو موضوع بویژه آسیبهای اجتماعی پرداخته
شود.سعی کردیم تحول و آرامش جدیدی به شهر
بدهیم در زمینههای مختلف از جمله صیانت از
باغات ،شهر نفروشی ،تکثر فرهنگی و همچنین
س��عی کردیم پروژه های عمرانی را بدون مطالعه
ش��روع نکنیم و خواهش��م این اس��ت که به این
موضوع��ات نگاه کنند ،حرفه��ای که میگویم
واقعیت دارد و س��عی کنند این سرمایه را حفظ
کنند.

قانونی در سالهای مختلف و آمارهایی که دکتر مسجدی رییس سازمان
پزشکی قانونی کش��ور برای سال  ۹۹در هفته قوه قضاییه به رسانهها
داده است هم خشونتهای خانگی اعم از همسرآزاری و کودکآزاری و
خودکشی روند افرایشی داشته است .البته این را هم بگویم که همه موارد
مرتبطباخشونتدرپزشکیقانونیثبتنمیشودزیرامراجعهنمیکنند
ولی همین آمارها و دادهها هم گویای این اس��ت که روند رو به رش��د
خشونت باید همه ما را نگران کند .رییس انجمن مددکاران اجتماعی
ایران در ادامه بیان کرد :اگر میخواهیم روی پیشگیری از خشونت کار
کنیم ضروری است که روی مولفههای دیگر از قبیل ارتقاء سالمت روانی
و اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،نشاط اجتماعی ،تقویت هویت فرهنگی
و ...کار کنیم و برنامهها متناسب با شرایط هر استان و مبتنی بر شواهد
واقعی تدوین و اجرا شود .گاهی اوقات تصمیمگیریهای ما زمینه ابراز
این نوع رفتارها را فراهم میکند .مانند موضوع افزایش قیمت بنزین ،یا
مشکلی که برای حق آب در استان خوزستان و برق و ...افتاد ،یا داستان
طرح مربوط به فضای مجازی .
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چهارشنبه 13مرداد 1400
روانشناسی

تعرفهجدیدخدمات
«روانشناسی و مشاوره»
ابالغ شد

تعرفه جدید خدمات روانشناس��ی و مشاوره
در س��ال  ۱۴۰۰توسط هیات دولت تصویب و
ابالغ شد.تعرفه جدید خدمات «روانشناسی و
مشاوره» ابالغ شد.به گزارش فارس ،در جلسه
هی��أت وزیران م��ورخ  ۶م��رداد  ،۱۴۰۰تعرفه
خدمات روانشناسی و مش��اوره در سال ۱۴۰۰
تعیین و به تصویب دولت رسید.بر این اساس،
تعرف��ه خدمات روانشناس��ی و مش��اوره برای
کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی در صورت
داش��تن پروانه صالحیت حرف��های ،به ترتیب
مبلغ یک میلیون و  ۳۰۰هزار ریال و مبلغ یک
میلیون و  ۸۷۰هزار ریال تعیین شد.همچنین
تعرفه خدمات روانشناسی توسط روانشناسان
و مش��اوران دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د
و صاح��ب پروانه 130 ،ه��زار تومان و دکتری
تخصصی  187هزار تومان تعیین شده است.
تعرفههای مربوط برای  ۴۵دقیقه خدمت است.
همچنین بر اس��اس س��وابق حرفهای ،از زمان
دریافت پروانه تخصصی ،برای افراد با سابقه کار
باالی  ۱۵س��ال ۱۵ ،درصد به مبلغ پایه اضافه
میشود.

اختالل شخصیت
خودشیفتگی
ادامه از صفحه اول:
بس��یاری از روانشناس��ان معتقدند که اختالل
شخصیت خودشیفته نتیجه تربیت غلط دوران
کودکی اس��ت .ناز پرورده کردن بیش از حد و یا
بر عکس مورد بیتوجه بودن کودکان ،منجر به
بروز ش��خصیت خودشیفته میگردد .کودکانی
که مورد بیتوجهی یا آزار و اذیت قرار گرفتهاند،
به طور غریضی خود محوری را برای بقایش��ان
انتخاب میکنند .این کودکان فکر میکنند که
در مراقب��ت از خود تنها هس��تند .پس میتوان
گفت که خودشیفتگی نتیجه غفلت ،سوءاستفاده
یا آس��یب روحی وارد ش��ده به کودک توس��ط
والدی��ن و دیگران اس��ت .بس��یاری از صفات و
ویژگیهای شخصیت خودشیفته در طول مراحل
طبیعی رشد رخ میدهد .معموال فرد خودشیفته،
در کار و شغلش فردی موفق و در انظار عمومی
مهربان و بخش��نده به نظر میرسد .آنها اغلب
دوستانی خواستنی و ش��ریک زندگی ایده آلی
به نظ��ر میآیند و بیرون رفتن با آنها بس��یار
لذت بخش اس��ت .اما زمانی که پای تفاوت در
دیدگاه و نظرات در میان باشد ،متوجه میشوید
که او تنها به نظرات خودش اهمیت میدهد .در
هر بحثی مجبور به کوت��اه آمدن خواهید بود و
اگر فکر میکنید که تغییری در نگرش او ایجاد
کردهاید ،تنها به این دلیل است که او میخواهد
شما اینطور برداشتی داشته باشید.
برخیخصوصیاتشخصیتخودشیفته:
 .1گوش دادن یک طرفه
 .۲خود شیفته مرکز تمام اتفاقات است
 .۳قانون فقط برای دیگران است
 .۴اختالل شخصیت خودشیفته ،انتقاد را تحمل
نمیکنند
 .۵اگر مشکلی پیش بیاید مقصر دیگران هستند
 .۶خیلی سریع عصبانی میشوند

عصیان در نوجوانان را
جدیبگیریم
ادامه از صفحه اول:
درحالحاضرمیانگینمصرففضایمجازیافراد
در جامعه بین  ۵تا ۹ساعت است که دو برابر باالتر
از میانگین جهانی است .در کشورهای پیشرفته
نیز والدین نگرانیهایی برای حضورفرزندانشان در
فضای مجازی دارند اما راهکار این کشورها برای
کنترل افراد در فضای مجازی داشتن گواهینامه
اس��ت .اگر افراد زیر ۱۵سال باشند حتما باید با
نظارت والدین از اینترنت اس��تفاده کنند و برای
ورود به برخی صفحات باید کد داشته باشند.
کش��ور ما هم میتواند از این الگو استفاده کند
به این صورت که نوجوانان در صورتی که دارای
مجوز و صالحیت باش��ند بتوانن��د در این فضا
حضور داش��ته باشند و در غیر اینصورت والدین
بر آنها نظارت داش��ته باشند .یکی از روشهایی
که میت��وان با کمک آن نوجوان��ان را از دنیای
مجازی دور ک��رد و به دنیای واقعی دعوت کرد،
افزایش روابط خانوادگی و خویش��اوندی است،
یعنی در تابس��تان برنامه دیدار با اقوام و فامیل و
آشنایانی که از نظر فرهنگی با ما همگون هستند
را فراهم کنیم و فرصت هم افزایی ،تبادل اندیشه
و کس��ب تجارب جدید را به آنها بدهیم .اما این
را فراموش نکنیم که دلیل اصلی این اتفاق نبود
زیر س��اختهای الزم است .وقتی نوجوان هیچ
برنامهای برای تفریح ندارد جذب فضای مجازی
میش��ود .رس��یدگی به امور نوجوانان و جوانان
وظیفه تمام نهادها و وزارتخانه هاست ،اما چون
این مس��اله در اولویت نیست ،متولی مشخصی
برای پرداختن به آن وجود ندارد.
متاس��فانه در کشور ما مس��ئوالن ،نوجوانان که
آینده س��ازان کشور هس��تند،نادیده میگیرند
و چش��م از آنه��ا میبندن��د با این عن��وان که
ارگانهای تربیتی متولی رسیدگی به مشکالت
نوجوانان هس��تند ،ارگانه��ای تربیتی نیز علم
و اطالع��ات کافی در خصوص نح��وه برخورد با
نوجوانان را ندارند و در این بین نوجوانان به منزله
طردشدگانی هس��تند که چارهای جز رو آوردن
ب��ه فرهنگ غربی برای خ��ود نمیبینند و حاال
این موضوع را میتوان در نحوه معاشرت ،لباس
پوشیدن ،تفریحات و سبک زندگی نوجوان امروز
مشاهدهکرد.

شماره 6079
کرونا خبر

 lمبتالیان جدید 39019 :نفر
 lقربانیان جدید 378 :نفر
 lکل مبتالیان3979727 :نفر
 lکل قربانیان 91785 :نفر
 lبهبودیافتگان 3424650 :نفر
 lبیماران بدحال 5793 :نفر

حوادث

دستگیریمتخلفان
شکار غیرمجاز

رئی��س اداره حفاظت محیط زیس��ت داراب از
شناسایی و دستگیری شکارچیان تشی وحشی
و انتشاردهنده فیلم آن در فضای مجازی خبر
داد.ب��ه گزارش ایلنا و رواب��ط عمومی اداره کل
حفاظت محیط زیس��ت ،وثوقی رئی��س اداره
حفاظت محیط زیس��ت داراب گف��ت :پس از
بررس��ی فضای مجازی مشخص شد که  ۳تن
از ساکنان شهرستان رس��تاق بیرحمانه اقدام
به ش��کار یک س��ر تشی و انتش��ار فیلم آن در
فضای مجازی کردهاند که متخلفین با پیگیری
اداره شهرستان و همکاری پلیس فتا شناسایی
شدند.وی افزود :مطابق بند الف ماده  ۱۰قانون
ش��کار و صید ،ارتکاب به عمل فوق جرم بوده
و قابل پیگیری از س��وی مرجع قضائی اس��ت،
بنابراین پرونده این افراد برای رسیدگی قضائی
به دادگاه ارجاع ش��د که نامبردگان میبایست
مبل��غ 4500000ری��ال ضرر و زی��ان وارده به
محیط زیس��ت را به خزان��ه داری دولت واریز
نمایند.وثوقی اظهار داشت :هرگونه انتشار فیلم
و تصویر حیوان آزاری در فضای مجازی و شکار
غیر مجاز حیوانات حفاظت ش��ده جرم بوده و
برابر قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.

مرد سنندجی به صحنه قتل
همسر و خواهرزنش بازگشت

م��ردی ک��ه در درگی��ری ب��ا همس��رش ،او و
خواهرش را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود،
5روز پ��س از جنایت به محل حادثه برگردانده
ش��د تا صحنه قتل را بازسازی کند.قتل همسر
و خواهر همس��ر در س��نندج اتفاق افتاد.قاتل
بعد از قتل همس��ر خود رگباره��ای مرگبار را
به س��مت خواهر زن خود هم روانه کرد .قاتل
قتل همس��ر را در شهرستان دهگالن دستگیر
کردند .قاتل به قتل همس��ر و خواهر همس��ر
خود اعت��راف کرد .متهم پرونده قتل همس��ر
برای بازسازی صحنه جرم رفت.به گزارش رکنا،
این جنایت خانوادگی ش��امگاه سوم مردادماه
امس��ال در خیابانی واق��ع در محله حاجیآباد
س��نندج اتفاق افت��اد و ماجرا از ای��ن قرار بود
که م��ردی از مدتها قبل با همس��رش دچار
اختالف ش��ده بود .با باالگرفتن این اختالفات
مرد خش��مگین نقشه قتل همسرش را کشید.
او آن ش��ب درحالیکه س��وار بر خودرواش بود
س��د راه همسرش و خواهر او ش��د و شروع به
تیران��دازی بهس��وی آنها ک��رد .در جریان این
تیراندازی همس��ر و خواهر همس��ر این مرد به
قتل رس��یدند .بهدنبال این جنایت قاتل فراری
و تالشها برای دس��تگیری او آغاز شد.شواهد
بهدس��ت آمده نشان میداد که قاتل از سنندج
خارج ش��ده و به یکی از اس��تانهای همجوار
گریخته اس��ت .در این شرایط بود که مأموران
به ردزنی متهم ادام��ه دادند تا اینکه صبح روز
جمع��ه توانس��تند او را در یکی از روس��تاهای
شهرس��تان دهگالن دس��تگیر کنند .او که از
همسرش 2فرزند دارد در بازجوییها انگیزهاش
از این جنایت را اختالفات خانوادگی اعالم کرد
و گفت بعد از قتل قصد خروج از کشور را داشت
که دستگیر شد.در ادامه رسیدگی به این پرونده
متهم روز گذشته توسط مأموران به محل وقوع
جنایت منتقل شد .درحالیکه منطقه تحت نظر
مأموران قرار داش��ت او در حضور مقام قضائی
و کارآگاهان پلیس صحنه جنایت را بازس��ازی
کرد و جزئیات بیشتری از قتل همسر و خواهر
همسرش را بازگو کرد .او که بهنظر میرسید از
کردهاش پشیمان است گفت بهخاطر عصبانیت
دس��ت به این کار زده اس��ت .با پایان بازسازی
صحنه جنایت متهم سوار بر خودروی پلیس به
بازداشتگاه منتقل شد و هماکنون در بازداشت
به سر میبرد و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.

چاقوکشیوحشتآور
 2جوان در پارک غواص!

 2ج��وان در پارک غواص محله خلیج فارس با
یکدیگر درگیر ش��دند.به گزارش رکنا ،ماموران
پلیس غرب تهران در جریان یک فقره درگیری
بین  2جوان در پارک غواص محله خلیج فارس
ق��رار گرفتند و برای بررس��ی ماجرا در صحنه
حاضر شدند.تیم پلیسی پس از حضور در صحنه
 2ج��وان را که با یکدیگر دعوا کرده کرده و به
ش��دت زخمی ش��ده بودند را دستگیر و جهت
تحقیقات ابتدایی به مقر پلیس منتقل کردند.
ماموران پلی��س در ادامه تحقیق��ات لحظه به
لحظه پی بردند 2وجوان  20ساله بخاطر چشم
تو چش��م چاقو کش��یدند و یکدیگر را از ناحیه
دس��ت ،شکم و صورت به شدت زخمی کردند.
در ادامه تحقیقات یکی ازجوان گفت :با فردی
که درگیر شدم همسایه هستیم از قبل اختالف
داش��تیم تا اینکه در پارک غ��واص با یکدیگر
چشم تو چشم شدیم در یک لحظه باتوهین به
سمت من آمد و من را کتک زد و چاقو کشید.
این جوان ادام��ه داد :درگیری در پارک غواص
باال گرفت .با استفاده از چاقو یکدیگر را از ناحیه
دس��ت ،پا و صورت زخمی کردیم .دقایقی بعد
با حضور پلیس درگیری خاتمه یافت.بنابر این
گزارش پرونده متهمان جهت سیرمراحل قانونی
به مرجع قضائی معرفی شدند.

