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جانشین فرمانده ناجا :
خودروهای شوتی خط قرمز 

پلیس است
جانشین فرمانده 
ناجا با تاکیــد بر اینکه 
براســاس مطالبــه 
مردمی از هفته آینده 
طرح برخورد و مقابله 

با خودروهای شــوتی اجرا می شــود، اظهار کرد: 
خودروهای شوتی خط قرمز پلیس است ، توجیه 
بی جا ممنوع، حریم شکنی و قاچاق و ایجاد رعب 
و وحشت در جاده شغل نیست و به شدت با قانون 
شکنان برخورد می کنیم.  به گزارش ایسنا، سردار 
قاسم رضایی در مراسم افتتاح مرکز پایش هوشمند 
فرآیندهای تجارت پلیــس گمرگ، هدف پلیس 
امنیت اقتصادی را مقابله با باندهای قاچاق، بخصوص 
در مبادی رســمی مطرح کرد و عنوان داشــت: با 
مسئول سازی دیگر دستگاه ها در اصل دغدغه مردم 
در حوزه اقتصاد کاهش چشمگیری می یابد. وی 
با اشاره به اینکه برآوردها نشان می دهد، بیشترین 
قاچاق کاال از مبادی رسمی صورت می گیرد، افزود: 
امروز بحث پایش هوشــمند پلیــس فرآیندهای 
تجارت گمرک افتتاح شد البته استقرار پلیس در 
گمرکات هدف نیست وسیله است، یعنی خالفی در 
تبادل تجاری صورت نگیرد. وی با بیان اینکه برخی 
از مقررات و قوانین بازدارندگی را الزم را نداشــته و 
نیاز به اصالح یا تغییر دارد، تاکید کرد: مســئوالن 
باید ورود کنند تا ضعف قانون برطرف شود، نیروی 
انتظامی حامی ملوانان و ته لنجی ها است و مرزبانان 
بارها اعالم کرده اند که عملکرد آنان با مرزنشینان 

کامل می شود.
    

مدیرکل فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:
به مرغ ها آنتی بیوتیک می دهند 

نه تریاک
مدیرکل فرآورده های 
غذایــی و آشــامیدنی 
ســازمان غــذا و دارو با 
اشاره به ادعای استفاده 
از تریاک در مرغ گفت: به 

مرغ ها نیز تریاک داده نمی شود. تنها آنتی بیوتیک 
داده می شود که مریض نشــوند.  به گزارش ایلنا، 
حسین عزیزی با اشاره به مسئله استفاده از تریاک در 
مرغ که توسط یکی از مسئوالن ادعا شده بود، گفت: 
این مسئله را مدیر مرکز سالمتی وزارت کشاورزی 
گفت اما مدیر فعلی تکذیب کرد و گفت چنین چیزی 
نیست. طبق بررسی ما اثری از این قضیه نبود. فکر 

می کنم این موضوع بیشتر جنبه شایعه دارد.
    

ابراز نگرانی نسبت به کاهش آمار 
دانش آموزان

معــاون آمــوزش 
ت  ر ا ز و یــی  ا بتد ا
آموزش وپــرورش بر 
لزوم تحلیل رصد روند 
ادامــه تحصیل دانش 
آموزان عشایری تأکید 

کرد. به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده به تحلیل 
رصد روند ادامه تحصیل دانش آموزان عشــایری 
پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار از ۲۰۸هزار و 
۴۴۸ دانش آموز عشایری، قریب به ۷۲.۳درصد در 
دوره ابتدایی، ۱۹.۴درصد در دوره متوسطه اول و 
۸.۱۷ درصد در دوره متوسطه دوم تحصیل می کنند. 
او با ابراز نگرانی نسبت به کاهش آمار دانش آموزان در 
دوره های تحصیلی تصریح کرد: امسال برای این که 
اطمینان حاصل کنیم چه تعداد از این دانش آموزان، 
به تفکیک دختر و پسر وارد مدارس دیگر شده و یا 
از چرخه تحصیل خارج شده اند، برنامه شناسایی 
روند تحصیل میان پایه ها در واحد مدرسه و منطقه 
را آغاز کرده ایم که بخشنامه آن به زودی به استان ها و 

مناطق ارسال خواهد شد.
    

 ماجرای تیراندازی به سه زن 
در اصفهان چه بود؟

رئیس دادگستری 
اصفهــان در مــورد 
متهم پرونده ای که در 
اصفهان با اســتفاده از 
سالح ساچمه ای به سه 

خانم تیراندازی کرده بود،  گفت: تیرانداز به سرعت 
بازداشت شده و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد 
این فرد به مواد مخدر صنعتی تأیید شد. به گزارش 
فارس، محمدرضا حبیبی در واکنش به انتشــار 
گزارشی در روزنامه شرق با عنوان »شلیک به زنان 
در خیابان های اصفهان، اطالعات منتشرشــده را 
نادقیق دانســت و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر 
در این ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده 

به نحوی که منتشرشده نبوده است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

وقتــی معــده درد و زانــودرد 
می گیریم یا ســردرد داریم؛ حتماً به 
فکر برطــرف کردن درد و تســکین 
بیماری خود هستیم و فکر می کنیم 
باید چاره ای بیندیشــیم و در صورت 
لزوم باید به متخصص مراجعه کنیم، 
اما وقتی حال دلمان خوب نیســت، 
مدت هاســت از ته دل نخندیده ایم، 
نمی توانیم از رابطــه ای که می دانیم 
دیگر هیچ تالشی برای ادامه آن فایده 
ندارد بیــرون بیاییــم، رابطه خوبی 
بــا فرزندانمان نداریــم، گفت وگو با 
همســرمان اغلب تبدیــل به بحث و 
مشاجره می شــود و... نمی دانیم چه  
کاری باید انجام دهیم، در این مواقع 
دوســتان و آشــنایان یک پیشنهاد 
می دهند و آن هم مراجعه به روانشناس 
یا مشاور خانواده اســت. افرادی که 
می توانند با چند جلسه پی به مشکالت 
روحــی و رفتاری مان ببرنــد و روند 
درمان را آغاز کنند. این به شــرطی 
اســت که ما بتوانیــم یک متخصص 
خوب در این زمینه پیدا کنیم. کسی 
که در راســتای تحصیالتش مشغول 
به کار شــده و پروانه و مجوز کار نیز 

داشته باشد.
بــا شــیوع کرونا ســبک زندگی 
روزمره ما آنالین شــده. در این روزها 
و ســال های کرونایی بســیاری از ما 
با مشــکالت روحی و روانــی زیادی 
دســت به گریبانیم، از خانه نشینی 
تا وســواس های فکــری و رفتاری و 
حتی ســوگ عزیزانمــان. در میان 
این اتفاقــات بازار کار روانشناســان 
حسابی ســکه شــد. حاال برای وقت 
گرفتن از یک روانشــناس یا مشاور 
کارکشــته و حرفه ای گاهی هفته ها 

و ماه ها باید منتظر باشــیم. اما در این 
میان یک راهــکار جدید بــه وجود 
آمد، مشــاوره های آنالین. حاال دیگر 
متخصص می تواند در ســاعاتی که 
در خانه اســت، یا وقت آزاد دارد هم 
افراد نیازمند به مشاوره را ویزیت کند. 
همین امر باعث شد افراد زیادی به این 
ســبک خدمات روی آورند و عده ای 
ســودجو هم از فرصت استفاده کنند 
و به بهانــه اینکه تخصــص دارند از 
افرادی که به هر دلیل نیازمند مشاوره 

هستند، اخاذی کنند. 
فعالیت گسترده روانشناسان 

بدون مجوز و صالحیت
در ســال های اخیر افــراد زیادی 
تحت عنوان روان شــناس و مشــاور 
در فضــای مجــازی فعالیت هــای 
گســترده ای دارند و درباره مســائل 
روان شناختی، خانوادگی، کودکان، 
نوجوانــان و ســبک زندگــی مردم 
مشاوره  می دهند و کارگاه و جلسات 
آموزشی برگزار می کنند درحالی که 
این افــراد هیچ گونه صالحیت علمی 
و اخالقــی ندارند و از ســازمان نظام 
روانشناسی و مشــاوره کشور پروانه 
فعالیت دریافت نکرده اند. آن ها با درج 
آگهی و تبلیغــات در فضای مجازی 
به عنوان روان شناسی آنالین از اعتماد 
شهروندان سوء اســتفاده می کنند؛ 
گاه بــا راهنمایی هــای غلط زندگی 
افــراد را تباه می کننــد، گاه اقدام به 
کاله برداری با اطالعاتی که از شما به 

دست آورده اند می کنند.
آمــار نشــان می دهــد وضعیت 
بهداشــت روانی مردم در کشور ما در 
محدوده خطر یا وضعیت قرمز است. 
پیش از شیوع بیماری کرونا، بر اساس 
آمار۲۳.6 درصد از شهروندان ایرانی از 
مشکالت روان شناختی رنج می بردند؛ 
حال با توجه به استرس های ایام کرونا 
و تشدید مشکالت اقتصادی ناشی از 

تحریم و ... وضعیت بدتر و دشــوارتر 
شده  و وضعیت بهداشت روان مردم 

وخیم تر شده است.
در چنین شــرایطی فضــا برای 
سوءاستفاده افراد ســودجو و بدون 
صالحیت فراهم اســت. ایــن افراد 
می توانند شامل کسانی باشد که اصاًل 
روانشناس نیســتند و فقط به واسطه 
دوره هــا و آموزش هــای کوتاه مدت 
یا تنها در حد خوانــدن چند کتاب، 
خود را صاحب صالحیت و روانشناس 
می نامند و شروع به ارائه خدماتی در 
این زمینه می کنند. ایــن افراد برای 
مشــاوره حداقل مدرک کارشناسی 
ارشــد هم در زمینه روانشناســی را 
ندارند، فاقد پروانــه و اجازه فعالیت 
هستند و صالحیت آن ها برای دادن 

مشاوره بررسی نشده است.
فضای مجازی بهترین جوالنگاه 

روانشناس نماها
به گفته متخصصــان این حوزه، 
هم اکنــون بیشــترین فضــا برای 
اینکه بتوان بدون نظــارت خدمات 
روان شناســانه ارائه کــرد، فضاهای 
مجازی اســت. البته احتمال اینکه 
روانشــناس نماها در فضاهایی غیر 
فضاهای مجازی خدماتی ارائه دهند 
و فعالیت داشته باشند نیز وجود دارد. 
مثاًل در سطح دانشــگاه ها هم دیده  
شده که این افراد سخنرانی می کنند. 
هم اکنــون چهره هایــی به عنــوان 
روانشناس شناخته و مشهور شده اند 
که اصاًل روانشناس نیســتند. اما به 
دلیل عدم امکان نظــارت در فضای 
مجازی این موضوع گســترش پیدا 
کرده است. روانشناسی حرفه بسیار 
حساســی بوده و اگر خدمات رسانی 
مربوط بــه آن، درســت و حرفه ای 
انجام شــود می تواند بسیار اثربخش 
و تأثیر گذار باشــد اما اگر مداخالت 
بجا، درست، حرفه ای و اخالقی انجام 

نشود ممکن است آسیب های جدی 
به افراد وارد کند؛ آسیب هایی که گاه 
تأثیر آن سال ها و شــاید تا پایان عمر 
هم باقی بماند. بر همین اســاس الزم 
اســت همه افراد در مــورد اینکه چه 
کســانی واقعاً صالحیت  دارند یعنی 
روانشناس و متخصص هستند و باید 
از چه کسانی در این خصوص کمک 
بخواهند اطالعات الزم را به دســت 

آورند و آگاه شوند.
هرچقدر دوست دارید پول 

بگیرید، کسی حواسش نیست
کافــی اســت همیــن االن در 
قسمت جست وجوی گوگل عبارت 
»روانشناســی آنالین« را وارد کنید. 
لینک های مختلفی برای شما نمایش 
داده می شــود که می توانید انتخاب 
و قیمت هــا را بررســی کنیــد. این 
مشــاوره های آنالین از ساعتی ۱۰۰ 
هزار تومان شروع می شود و به صورت 
متوسط به ســاعتی ۲5۰ هزار تومان 
می رســد. برخی از آن هــا هم مبالغ 
بیشتری از مراجعین طلب می کنند 
مثاًل ۴۰۰ تا ۴5۰ هــزار تومان برای 
افرادی کــه در شــبکه های مجازی 

مخاطبان بیشــتری دارند یــا مثاًل 
چند جلسه در برنامه های تلویزیونی 
حضور داشــته اند. اما نکته مهم این 
اســت که باوجود داشتن تعرفه های 
دولتی هیچ نظارتی بر مبلغ دریافتی از 
مراجعه کننده صورت نمی گیرد. این 
در حالی است که بر اساس تعرفه سال 
۱۴۰۰ کارشناسان با مدرک دکتری 
برای هر ۴5 دقیقه موظف اند ۲۰۰هزار 
تومان و با مدرک کارشناســی ارشد 

۱۴۰هزار تومان دریافت کنند.
هر فعالیت روانشناسی نیازمند 

گرفتن پروانه است 
در کنار مبالغی که هیچ نظارتی بر 
آن نیست کمتر کســی برای انتخاب 
مشاور به مجوز و پروانه درمانگر توجه 
می کند کما اینکــه برخی از این افراد 
اصاًل مجوز یا پروانه ای برای کار ندارند. 
بر همین اساس روز گذشته یک بازرس 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با 
بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره به زودی آیین نامه فعالیت 
حرفه ای روانشناســی و مشاوره در 
فضای مجازی را منتشر خواهد کرد، 
گفت: هر فعالیتی در حوزه روانشناسی 
و مشاوره اعم از ارائه خدمات کلینیکی 
به صورت حضوری و یا مجازی نیازمند 
گرفتن پروانه فعالیت از سازمان نظام 

روانشناسی و مشاوره کشور است.
بــه گفتــه علیرضا آقایوســفی؛ 
روانشــناس و مشــاور معتبر فردی 
است که پروانه فعالیت از سازمان نظام 
روانشناسی و مشــاوره کشور داشته 
باشــد و در پروانه اشتغال روانشناس 
و مشــاور درج  شــده باشــد که فرد 
صالحیت ارائه خدمات روانشناســی 
یا مشــاوره در چه حــوزه ای را دارد، 
به این ترتیــب برای مثــال فردی که 
پروانه اشــتغال در حوزه روانشناسی 
تربیتی دارد نمی تواند کار بالینی انجام 
دهد و یا فردی که پروانه فعالیت بالینی 
دارد، نمی تواند مشاوره زوج و خانواده 

یا مشاوره شغلی دهد.
مشاوری که انتخاب می کنید را 

خوب بشناسید
اما ســؤالی که ممکن است ایجاد 
شــود این اســت که از کجا بفهمیم 
یک مشــاور پروانه دارد یا متخصص 
حوزه خود اســت؟  نخستین نکته ای 
که باید در ایــن حوزه بــه آن توجه 
داشته باشــیم آن اســت که بدانیم 
متخصصی که می خواهیم به او مراجعه 
کنیم از چه ســوابق تحصیلی واقعی 
برخوردار است و سوابق او را از سایت 
Pcoiran.ir پیگیری کنیم. توجه 
داشته باشیم در تعامالت انسانی» اثر 
تقدم « یعنی» برخورد اولیه مراجعه 
با مشاور« بســیار مهم و نقش آفرین 
اســت. به همین دلیل روانشناسان 
کارآزموده می دانند در جلسه نخست 
ضمن اینکه باید به خوبی اطالعات فرد 
را دریافت کنند، درعین حال نیز باید 

به نیازهای فــوری مراجع خود توجه 
داشته باشند تا بتوانند با همدلی با او 
جلسه را به گونه ای پیش ببرند که نه 
صرفاً غیرعلمی و فقط در راستای رفع 
نیازهای فوری فرد باشد و نه به اصطالح 
به گونه ای کتابی خدمات ارائه دهند. 
فراموش نکنیــم افــراد متخصص 
هیچ گاه نصیحت نمی کنند و به جای 
فرد برای او تصمیــم نمی گیرند بلکه 
روش های درســت تصمیم گرفتن را 
به خود فرد یاد می دهنــد. اما گاهی 
صرف داشــتن تحصیالت، پروانه و 
مجوز فعالیت هم دلیل قاطع و کافی 
بــرای انتخاب درســت نخواهد بود،  
بنابراین مداخله های روانشناســی 
فقط نمی تواننــد به فضاهای مجازی 
و اینســتاگرامی و حتــی گفت وگو 
در این گونــه فضاها محدود شــوند؛ 
درواقع مشاوره روانشناسی حتماً باید 
از فضای الزم و واقعــی هم برخوردار 
باشــد؛ نه صرفــاً در فضایــی مانند 
اینستاگرام. البته شــاید در شرایط 
مقطعی مانند شــیوع بیماری کرونا 
روانشناســان مجبور به مشاوره های 
غیرحضوری هم باشند اما این موضوع 
نمی تواند همیشه این گونه پیش برود. 
مشاوره های غیرحضوری در شرایط 
خاص می تواند تلفنی یا آنالین مثاًل 
با استفاده از اسکایپ برگزار شود، اما 
حتماً باید به طور حرفه ای باشد. منظور 
از حرفه ای هم آن است که حتماً باید 
از طریق وقت دهی هــای قبلی اتفاق 
بیفتد، نــه اینکه خود مشــاور بدون 
درنظرگرفتن استاندارد های الزم در 
این خصوص اقدام کند، با مراجع خود 
زود صمیمی شود و رفتار غیراخالقی و 

غیرحرفه ای داشته باشد.
با رعایت اصول و توجــه به اینکه 
چه کســی صالحیت این را دارد که 
در خصوصی ترین وجوه زندگی شما 
وارد شود؛ می توانید یک مشاوره خوب 
داشته باشید. مشــاوره ای که به شما 
یاد می دهد چطور مشــکالت خود را 
رفع کنید و زندگی و روابط سالم تری 

داشته باشید.

فعالیت روانشناسان فاقد پروانه و صالحیت در فضای مجازی گسترش بی سابقه ای یافته است

از حال بد به حال بدتر با مشاوره  آنالین!

خبر

مدیر عامــل ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت: 
بخشی از خانواده های مهاجر افغانستانی که وارد 
ایران شدند کودکانی دارند که در آینده به عنوان 
کودک کار وارد خیابان ها خواهند شد به ویژه که به 
دلیل فشار زیادی که بوده به ایران وارد شدند و در 
ماه های آینده اگر وضعیت به همین منوال پیش 
برود، نتیجه آن این خواهد بود که با موج جدیدی از 

کودکان کار مهاجر روبرو خواهیم شد.
معضل جدی مهاجران افغان به ایران

سید مالک حسینی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ 
به پرسشی درباره آمار کودکان افغانستانی که اخیراً 
به چرخه کودکان کار وارد شده اند، گفت: با توجه 
به تحوالت اخیر در افغانســتان، مسئله کودکان 
افغانستانی و خانواده هایشان که به ایران مهاجرت 

کرده اند، بسیار جدی شــده است. به طور مرتب 
گزارش های میدانی داریم که خانواده مهاجرانی 
که تازه وارد کشور شــدند، بدون سرپناه ماندند، 
از همین رو سعی می کنیم نسبت به ساماندهی 

مواردی که به ما منعکس می شود، اقدام کنیم. 
او ادامــه داد: البته بخش قابــل مالحظه ای 
از ایــن افراد به دلیــل ذهنیت و تــرس از اینکه 
مهاجر غیرقانونی هســتند، کمک نهاد دولتی را 
پس می زنند و االن با یک چالــش جدید درباره 
مهاجرینــی کــه نگرانی هایی به دلیــل ورود 
غیرقانونی در پی تحوالت اخیر به کشــور دارند، 

روبرو هستیم و تعداد آن ها رو به زیاد شدن است. 
کودکان مهاجر امروز، زباله گردان فردا

حســینی گفت: در حال رایزنی با بخش های 
مختلف هستیم و تالش ما این است که سیاست 

واحد درباره مهاجران افغانســتانی اعمال شود، 
چرا که وقتی وارد شــهر می شوند، چالش خیلی 
جدی است. بخشی از این موضوع به کودکان این 
خانواده های مهاجر باز می گردد. اگر امروز آن ها را 
ساماندهی نکنیم، فردا در قالب کودکان کار و زباله 

گرد در شهر فعالیت می کنند. 
مدیر عامــل ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان 
اینکه به هر آنچه گزارش می شود، ورود کردیم، 
گفت: برای نگهداری کودکان نمی توانیم کاری 
انجام دهیم و بر عهده بهزیســتی اســت، اما در 
زمینه های مددکاری، با جدیت پیگیر هستیم و 
به دلیل جمعیت رو به رشد مهاجران کار ما در این 
زمینه زیاد شده است و تمام تالش خود را انجام 
می دهیم، اما اگر سیاست ها در این حوزه مشخص 

باشد، تکلیف شهرداری هم در این پازل روشن تر 
خواهد شد.

زندگی در گرمخانه با خانواده
حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا اتباعی 
که به کشــور ما می آیند، درخواســت اقامت در 
گرمخانه ها ندارنــد؟ گفت: به هرکســی که به 
گرمخانه مراجعه کند بر اســاس خود اظهاری 

خدمات رســانی می کنیم و اتباع خارجی و افراد 
غیر خارجی نداریم، امــا هماهنگی های کلی با 
دســتگاه های مربوط داریم، اما به این دلیل که با 
خانواده می آیند و می خواهند با خانواده زندگی 
کنند چنین شرایطی در گرمخانه فراهم نیست، 
اما همین االن مواردی را داریم که در گرمخانه ها 

میزبان آن ها هستیم.

یک مسئول با اشاره به ورود خانواده های افغانستانی به ایران هشدار داد؛

احتمال ظهور موج جدیدی از کودکان کار مهاجر

به گفته علیرضا آقایوسفی، 
بازرس سازمان نظام 

روانشناسی و مشاوره؛ 
روانشناس و مشاور معتبر 

فردی است که پروانه 
فعالیت از سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره 

کشور داشته باشد و در 
پروانه اشتغال روانشناس 

و مشاور درج شده باشد که 
فرد صالحیت ارائه خدمات 

روانشناسی یا مشاوره در 
چه حوزه ای را دارد

در سال های اخیر افراد 
زیادی بدون هیچ گونه 

صالحیت علمی و اخالقی؛ 
تحت عنوان روان شناس 
و مشاور در فضای مجازی 

فعالیت دارند و درباره 
مسائل روان شناختی، 

خانوادگی، کودکان، 
نوجوانان و سبک زندگی 
مردم مشاوره  می دهند و 

کارگاه و جلسات آموزشی 
برگزار می کنند 
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