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 شلیک به 2توله خرس 2ساله 
در کهگیلویه وبویراحمد

مدیرکل محیط زیست اســتان کهگیلویه   
و بویراحمد از کشــف الشــه دو قــاده خرس 
نابالغ در جایگاه دفن زباله شــهر سی ســخت 
خبرداد. به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت 
محیط زیســت اســتان کهگیلویه وبویراحمد، 
محسن جعفری نژاد بسطامی گفت: کارشناسان  
محیــط زیســت اســتان در ششــمین روز از 
شهریورماه 98 حین بازدید از جایگاه دفن زباله 
شهر سی سخت متوجه الشه دو قاده خرس نابالغ 
در محل دفن زباله می شــوند. مدیرکل محیط 
زیســت کهگیلویه وبویراحمد خاطرنشان کرد: 
فورا با هماهنگی دامپزشکی شهرستان تیمی به 
محل جایگاه زباله اعزام می شود. جعفری نژاد با 
اشاره به اینکه جایگاه دفن زباله در خارج از مناطق 
حفاظت شده اســتان قرارد دارد، تصریح کرد: 
بررسی ها توســط تیم دامپزشکی نشان داد که 
متاسفانه هر دو قاده خرس بر اثر شلیک مستقیم 
گلوله تلف شده اند. او سن هر دو قاده خرس را 
کمتر از دو سال عنوان کرد و ادامه داد: جنسیت 

هر دوی آنها نیز ماده بوده است.
    

پلیس فتا واکنش نشان داد:
 فعالیت اقتصادی غیرمجازها 

در  صفحات اجتماعی

رئیس پلیس فتا پایتخــت با بیان اینکه اکثر 
افرادی که در شــبکه های اجتماعــی فعالیت 
اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان 
توصیه کرد از صفحات مجازی کمتر خرید کرده 
و از معامله با افراد ناشــناس خودداری کنند. به 
گزارش ایلنا، ســرهنگ تــورج کاظمی درباره 
ســایت های جشــن طاق نیز گفت: پلیس از 
ضابطان مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم 
اقدام می کند در صورتی که سایتی غیراخاقی 
باشد پلیس درخصوص کنترل و اصاح محتوای 
غیراخاقی آن هشــدار می دهد و صورت عدم 
همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت. او گفــت: اکثر افرادی که 
در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند 
مجوز قانونی ندارند؛ با توجه بــه اینکه این افراد 
بدون مجوز، قابل شناســایی از طریق اصناف و 
اتحادیه ها نیستند، شــهروندان باید از معامله با 
افراد ناشــناس خودداری کنند چرا که احتمال 
ایجاد مشکاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت 

و سامت کاال زیاد است.
    

آخرین وضعیت الیحه تابعیت 
فرزندان متولد شده از زنان ایرانی

ســخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس آخرین وضعیت الیحه تابعیت فرزندان 
زنان ایرانی و رفع اشــکاالت آن را تشریح کرد. 
حســن نوروزی در گفتگو با مهر گفت: شورای 
نگهبان یک اشکال امنیتی به این الیحه گرفته و 
همین امر موجب بازگشت دوباره آن به مجلس 
شده اســت. او افزود: این اشکال در کمیسیون 
حقوقی و قضایــی مجلس بررســی و در حال 
حاضر رفع شــده اســت. برای تامین مسائل 
امنیتی کشور و عدم بروز برخی مشکات ناشی 
از تصویب الیحه مذکور، بایــد به فرزندان ذکر 
شده در الیحه تابعیت کنترل شده اعطا کنیم. 
او خاطرنشان کرد: یکی از اشکاالتی که پیش تر 
به این الیحه گرفته شــده بود، موضوع ازدواج 
شرعی بود. برای جلوگیری از سو استفاده مردان 
خارجی و پیش گیــری از برخی از ازدواج های 
اتباع خارجی با زنان ایرانی کــه تنها به منظور 
دریافت اقامت یا تابعیت انجام می شــود، باید 
در کنــار تصویب این الیحه تدابیــر الزم برای 
کنترل مرزها نیز اتخاذ شود. نوروزی تاکید کرد: 
با کنترل مرزها، شاهد ورود هر تبعه خارجی به 
کشور به منظور ازدواج سودجویانه با دختران 

ایرانی نخواهیم بود.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

روز گذشته رئیس سازمان اورژانس 
ایران از پلمب یک مرکــز آمبوالنس 
خصوصی خبر داد که از آمبوالنس های 
خود برای جابه جایی »سلبریتی ها« 
استفاده کرده بود. پیرحسین کولیوند 
در این باره گفت: مرکزی که این تخلف 
را انجام داده بود شناسایی و بافاصله 
مسئولینش را به ســازمان اورژانس 
کشــور دعوت کردیم؛ پــس از اثبات 
موضوع نیز به طور موقت این موسسه را 

تعطیل کردیم. 
ماجرا چه بود؟ اوایل مردادماه بود 
که مجتبی لهراســبی، رئیــس اداره 
آمبوالنس خصوصی کشــور خبر داد 
برخی هنرپیشه های معروف و معلمان 
خصوصی کنکور برای گریز از ترافیک 
تهران با آمبوالنس خصوصی رفت وآمد 
می کننــد؛ در واقع سوءاســتفاده از 
آمبوالنس های اورژانس برای منفعت 

شخصی.
پیش از این نیز علــی عبدالعالی، 
استاد دانشــگاه، در گفت وگو با ایسنا 
گفت: »عــده ای از معلمان خصوصی 
با آمبوالنــس رفت و آمــد می کنند. 
این معلم های کنکور بــه آمبوالنس 
خصوصی پــول می دهند کــه آنها را 
از خــط ویــژه از کاس اول به کاس 
بعدی برســاند.« عــده ای دیگر این 
نظر را داشــتند که نه تنهــا معلمان 
کنکور بلکه ثروتمندان دیگری چون 
بازاریان و ســلبریتی ها از آمبوالنس 
خصوصی برای تردد در شهر استفاده 
می کنند. پخش شدن این خبر متعاقبا 
واکنش هایی را در پی داشــت. رئیس 
آمبوالنس هــای پایتخت از این قضیه 
اظهار بی اطاعی کــرد و گفت حتما 
کنترل خواهد شــد. رئیس ســزمان 

اورژانس کشور هم گفت: این موضوع 
پیگیری شده و در حال بررسی است و 
در صورت اثبات تخلف، مجازات توبیخ 
تا لغو پروانه کاری برای متخلفان اعمال 

می شود.
آیین نامه آمبوالنس های 
خصوصی چه می گوید؟

این اولین بار نیست که این سبک 
رفتارهــای ناشایســت در جامعــه 
دیده می شــود؛ بعضی از خیریه ها با 
سوءاســتفاده از عنوان شان پولشویی 
می کننــد، ســلبریتی ها و معلمان 
خصوصی با آمبوالنس اورژانس به سر 
کار می روند، دختــری در اتوبان امام 
علی غوغای خودکشــی راه می اندازد 
و با تمسخر به ریش مردم می خندد و 
صدها رفتار ضداجتماعی دیگر؛ اینها 
اگر تمسخر افکارعمومی و اجتماعی 
نیست، پس چیســت؟ این وضعیت 
درحالی اســت که بر اســاس ماده ۳ 
آئین نامــه  آمبوالنس های خصوصی، 
خروج آمبوالنــس از مراکز خدمات 
آمبوالنس خصوصی و تردد در سطح 
شهر باید بر اســاس ماموریت حمل 
بیمار و با داشتن برگه مأموریت با زمان 
مشخص باشد و استفاده از آمبوالنس در 
سایر موارد غیرموجه ممنوع است. هر 
چند لهراسبی از دستور دادستانی برای 
توقیف آمبوالنس های متخلف خبر داد 
و حاال هم به طور موقت این شــرکت  
پلمپ شــده، اما یک جامعــه را چه 
می شود که به این سمت وسو می رود 

و این زیاده  خواهی ها از کجا می آید؟
هزینه هر مسیر۲۵۰هزار تومان و 

توقف هر ساعت ۶۰ هزار تومان
امــا نــرخ جای به جایــی در این 
آمبوالنس ها چقدر است؟ به گزارش 
»خبرآناین« یک شرکت آمبوالنس 
خصوصی هزینه هر مسیر و توقف هر 
ساعت را برآورد کرده است. خبرآناین 

در گزارش خود آورده است: »در ابتدای 
مکالمه از ما خواســتند تا با شــماره 
دیگری تماس بگیریــم و پس از چند 
دقیقه، مســئولی با یک شماره دیگر 
تماس گرفــت و اطاعات جزئی تری 
خواســت مبنی بر این که آمبوالنس 
را برای چه زمان و برای چه مســیری 

می خواهیم. 
مســئول یاد شــده حتی پرسید 
که ماشــین را برای بیمار می خواهیم 
یا خیر؟ با شــنیدن جــواب منفی اما 
ســوال خاصی نپرســید و قرار بر این 
شــد که آمبوالنس  را به مدت هشت 
ساعت در اختیار ما قرار دهد تا رئیس 
یک شــرکت )عنوان شــد که از یک 
شــرکت خصوصی تمــاس گرفته و 
خواهــان جابه جایی رئیس شــرکت 
 هســتیم( را به ســه نقطه مختلف در

 تهران ببرد.« 
نرخ جابه جایــی بــا آژانس های 
آمبوالنس نما عجیب تر از وجود چنین 
آمبوالنس هایی است. به طوری که این 
شرکت آمبوالنس خصوصی هزینه هر 
مســیر را ۲۵۰ هزار تومان و توقف هر 
ســاعت را ۶۰ هزار تومان برآورد کرد. 
اما خبرآناین بــه همین یک جا اکتفا 
نکرد و با دیگر شرکت های آمبوالنس 
خصوصی نیز تماس گرفــت. ظاهرا 
افشاگری ای که در این مورد انجام شد 
باعث شــده برخی از این شرکت ها به 
خودشان بیایند یا حداقل برای کوتاه 
زمانی دســت از قانون شکنی بردارند. 
این شرکت ها آن چنان در نقش خود 
فرو رفته بودند که حتی باب نصیحت را 
باز کردند و یکی از آن ها به خبرآناین 
گفته:»حتی کسانی که از آمبوالنس ها 
این طــور سواســتفاده می کنند باید 
دســت از این کار بکشــند چون موج 
بی اعتمــادی را دوبــاره روانه جامعه 

می کنند.«

 چرا جامعه 
به این سمت وسو می رود؟

این روزهــا نقش بــازی کردن در 
زندگــی اجتماعی توســط خیلی از 
افراد در روابــط اجتماعی، بدل به یک 
سبک زندگی شــده است. شاید یکی 
از دالیل سست بنیانی روابط اجتماعی 
ما ایرانیان در این روزها، تفاوت بیش از 
۱8۰ درجه ای رفتار ظاهری و باطنی 
ماســت. تظاهرات گفتاری یا رفتاری 
برخی، برای رســیدن به ســرمنزل 
مقصود و اهداف ایده آل خــود از در و 
دیــوار می بارد؛ ویژگی هــا، رفتارها و 
کنش هایی که باعث سلب اعتماد در 

بین افراد با یکدیگر و نسبت به جامعه 
می شود.

از ماجرای ایــن آمبوالنس ها که 
بگذریم، از دیگر ســو، بیش از ۴۰۰۰ 
موسسه خیریه در کشور فعال هستند 
که این موسســه ها حاضر به افشــای 
صورت هــای مالــی، میــزان منابع 
درآمدی و هزینه های خود نیستند. این 
موسسه ها ساالنه در قالب کمپین های 
جمع آوری کمک مالی، مبالغ هنگفتی 
کمک نقــدی و غیرنقــدی دریافت 

می کنند. 
بســیاری از مؤسســات خیریه با 
تأسیس شرکت های تجاری و صنعتی 
به فعالیت های اقتصادی نیز مشغول 
هستند تا درآمد حاصل از آن را صرف 
امور خیر و کمک به نیازمندان کنند، 
اما بســیاری از آنها از ارائه صورت های 
مالی شــفاف خــودداری می کنند یا 
صورت های مالی شــان حسابرســی 
نمی شــود و فاقد تأییدیه و اظهارنظر 

حسابرس هستند.
یا همین دو مــاه پیش، خنده های 
دختر جوانــی که قصد خودکشــی 
روی پل پیروزی را داشــت، جمعیتی 
۳۰۰- ۴۰۰ نفری را پشت حفاظ های 
اتوبان جمع کرد و حدود یک ساعت، 
ترافیک ســنگینی را در زیرگذر آنجا 
به وجود آورد. دختر می خندید و روی 
پل قدم می زد، انگارنه انگار که تا همین 
چند لحظه پیش در حال پریدن بود. 
چند وقت یک بار هم از آن باال نیروهای 
آتش نشانی را تهدید می کرد که خودش 
را پایین می اندازد. نیروهای آتش نشان 
تمام اقدامات خود را برای جلوگیری 
از وقوع حادثه به کار بســته بودند؛ از 
تشک بادی گرفته تا روان شناسی که 
با استفاده از باالبر به دختر نزدیک شده 
بود تا او را از این کار منصرف کند. مردم 
دو دسته شده بودند. عده ای دختر را هو 
می کردند و می خواستند تا زودتر پایین 
بپرد و قال قضیه را بکند. حتی برخی 
به نیروهای امداد می گفتند تا دختر را 
پایین بیندازند؛ شده بود مضحکه ای 

تمام عیار.
پیامدهای گسیختگی اجتماعی 

برای جامعه 
امــا حاکم شــدن ایــن وضعیت 
در جامعــه چــه پیامدهایــی دارد؟ 
جامعه شناســان معتقدنــد کــه 
بی اعتمادی در حال حاضر به بیماری 

مزمنی در کشــورهای در حال گذار 
درآمده  اســت و اگر میزان آن شدید 
باشد جامعه را با بحران روبه رو می کند. 
در واقع این بحران باعث می شــود که 
اعتماد تک تک افراد نسبت به یکدیگر 
و مجموعه آنها نسبت به جامعه سست 
شود و همبستگی بین فرد و جامعه از 

هم گسیخته شود. 
در چنین وضعیتــی هنجارهای 
اخاقی نزول پیدا می کند و معیارهای 
اجتماعــی نادیده گرفته می شــود. 
در نتیجــه این گسســت، بی تفاوتی 
حاکم می شــود، به حقــوق دیگران 
تجاوز می شود و آشــکارا باج گیری، 
رشــوه خواری، اختاس، زورگیری، 
رانت خواری، آقازادگــی و... افزایش 
می یابــد و افراد بــرای رســیدن به 
هدف های خود به هر وسیله ای دست 

می یازند.
با این حال، شواهد بسیاری دال بر 
کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد 
زندگی اجتماعی در روابط شهروندان و 
کنشگران در تمام سـطوح در جامعـه 
ایـران وجـود دارد. بسیاری از مطالعات 
در سطح کشور حاکی از کاهش نسبی 
اعتماد اجتماعی در نزد اقشار مختلف 
اجتماع دارد. پژوهشــی که در مورد 
ارزش ها و نگرش های ایرانی ها در سال 
۱۳8۰، توســط دفتر طرح های ملی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی انجام 
گرفته، نشان می دهد که به طور کلی، 
بی اعتمادی در بین افراد جامعه حاکم 
است. به گزارش دفتـر طرح های ملی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در 
همان دهه 8۰، در رابطه با رواج دورویی 
در بین مردم بیشــترین پاسخ ها زیاد 
و خیلی زیاد به ترتیــب ۳۷.۴ و ۲9.۴ 
درصد بـوده اسـت. قطعاً با گذشت دو 
دهه از نتایج این طرح، وضع بدتر از این 

هم شده است.
با این حال به یاد داشــته باشیم که 
اعتمادسازی در هر جامعه ای از درون 
گروه های کوچک تر به بزرگ تر سرایت 
می کند؛ بنابراین باید توجه داشــت 
که بازی کردن با افــکار عمومی و این 
رفتارها، نتیجه ای جز خیانت به اعتماد 
عمومــی، روابط انســانی و اجتماعی 

ندارد.

مرکز آمبوالنسی که سلبریتی ها را جابه جا می کرد، پلمب شد

خاموشی آژیر ویژه های اورژانس 

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

امــروزه باتوجه بــه افزایش آســیب های 
اجتماعی در بین کــودکان و نوجوانان و اخبار 
مربوط بــه آزار و اذیت کــودکان جامعه، جای 
خالی برنامه های تخصصــی از جمله آموزش  
مهارت های زندگی از جمله مهارت خود مراقبتی 
بــرای کاهش چنین آســیب هایی به شــدت 
احساس می شود. در این نکته تردیدی نیست 
که در جامعه ایران مسئوالن و افراد سازمان ها 
و نهاد های ذی ربط متاسفانه آنگونه که شایسته 
اســت و انتظار مــی رود به کــودکان و حقوق 
حمایت از آنان توجه جدی ندارند. از اینرو واجب 
اســت والدین و خانواده ها از طریق آگاه سازی 

و آموزش های مناســب در جهت محافظت و 
پیشگیری از آزارهای جسمی و جنسی فرزندان 
خویش گام های جدی اتخاذ نمایند تا آنان در این 
زمینه با آگاه سازی به نوعی از خطرات احتمالی 
واکسینه شوند. این آموزش ها در دنیای در حال 
تغییر، جزو ضرورت ها محسوب می شود که نظام 
آموزشی جامعه متاسفانه در حوزه موضوعاتی 
از این دست که بســتر مطلوبی را برای هوشیار  
کردن خانواده ها، کــودکان و نوجوانان فراهم 
می آورد، سهل انگاری  می کند؛ هرچند آموزش 
و پرورش نقش کلیدی و خطیری را برعهده دارد 
اما به دلیل آنکه دســتگاه تعلیم و تربیت دارای 
نواقص و کم کاری های بیشماری است و تغییر و 
تحوالت آموزشی در آن نیز تغییرات بنیادین را 
می طلبد، بنابراین در چنین شرایطی والدین باید 

با کمک مشاورین و متخصصین کارآزموده برای 
حفظ و مراقبت از فرزندانشــان به برنامه ریزی 
کنند و اجرای فعالیت های پیشگیرانه و آموزش  
مهارت های از خود مراقبتی را خود خانواده ها به 
فرزندان خویش آموزش دهند تا به این ترتیب 
بتوانند با اتخاذ برنامه های آموزشی توانمندساز 
از فرزندان خود دربرابر آســیب های اجتماعی 

محافظت کنند.
در روانشناســی »خودمراقبتــی« همان 
پیشگیری از طریق آموزش است و انواع مختلفی 
دارد؛  از جمله: خود مراقبتی جســمی، روانی، 
عاطفی و معنوی. به همین ترتیب موضوع تربیت 
جنســی کودکان یکــی از مهمترین مباحثی 
است که در حوزه خود مراقبتی مطرح می شود 
که واجب اســت والدین با راهنمایی مشاورین 

اطاعات الزم درباره ِی مراقبت های جنســی 
و اجتماعی را به فرزندنشــان آمــوزش دهند؛ 
آشنایی فرزندان با مکان های خصوصی بدنشان 
در خال  ســال های اولیه زندگی کودک باید 
صورت پذیرد؛  از اینرو متخصصین روانشناسی 
در حوزه کودک و نوجوان بهترین سن برای آغاز 
چنین آموزش هایی را سن چهار یا پنج سالگی 
می دانند؛ والدین در حین آموزش مهارت های 
خود مراقبتی باید بــر جماتی از قبیل اینکه » 
هر فردی بخش هایی در بدن خود دارد که حریم 
خصوصی وی است و هیچ کس حق دست زدن 
به این بخش های بدن را ندارد« و همچنین »اگر 
فردی سعی کرد به بدن تو نزدیک شود باید حتما 

به پدر یا مادر اطاع بدهی« تاکید کنند.
روانشناسان معتقدند آموزش  مهارت های 
خود مراقبتی برای کودکان بهتر است در قالب 
بازی و داستان ســازی صورت گیرد؛ شیوه ی 
آموزش نباید به گونه ای باشد که سبب تحریک 
بیش از حد کنجکاوی کودکان شود و برای آنان 

اشتغاالت ذهنی ایجاد کند. همچنین باتوجه به 
مراحل تحولی-رشدی کودکان، اغلب آنان در 
بازه سنی سه تا چهار سالگی از روی کنجکاوی 
با پرسش هایی درمورد جنسیتشان و مسایل 
جنسی وقت می گذرانند و در این دوره ی سنی 
اصرار بر محرمانه نگه داشــتن بدنشان از دید 
دیگران را نیز دارند و از عریان بودن اندامشان 
در ماء عام احساس شرم می کنند؛ در همین 
راســتا متخصین حوزه روانشناسی به والدین 
توصیه می کنند تا این حالت را در حد طبیعی 
در کودکان و فرزندانشــان تقویت کنند تا آنها 
در ســنین باالتر و در دوران نوجوانی و جوانی 
به بی پروایی جنسی کشیده نشوند. همچنین 
الزم است والدین بســتری حمایتی و عاطفی 
را فراهم آورنــد تا هرگاه فرزندان با مســاله یا 
مشکلی روبرو شدند بتوانند بدون ترس از تنبیه 
یا سرزنش شدن آن را با والدین و مراقبان خود 
در میان بگذارند تا از راهنمایی و حمایت آنان 

بهره مند شوند.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های تربیت جنسی میسر است

مفهوم حریم خصوصی جنسی از منظر روانشناسی

در نتیجه افزایش گسست 
اجتماعی، بی تفاوتی حاکم 
می شود، به حقوق دیگران 

تجاوز می شود و آشکارا 
باج گیری، رشوه خواری، 

اختالس، زورگیری، 
رانت خواری، آقازادگی 

و... افزایش می یابد و افراد 
برای رسیدن به هدف های 
خود به هر وسیله ای دست 

می یازند

بر اساس ماده ۳ آئین نامه  
آمبوالنس های خصوصی، 

خروج آمبوالنس از 
مراکز خدمات آمبوالنس 

خصوصی و تردد در 
سطح شهر باید بر اساس 
ماموریت حمل بیمار و با 

داشتن برگه مأموریت 
با زمان مشخص باشد و 

استفاده از آمبوالنس در 
سایر موارد غیرموجه 

ممنوع است
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