
 با ارزش ترین گنجینه های باستانی عراق 
تخریب شدند 

یورش داعش به شهر باستانی نمرود
ش�هروند| پس از نابودی موزه موصل نیروهای 
ش��به نظامی موس��وم به داعش این بار ب��ا بولدوزر 
س��ایت های باستان شناس��ی مش��هور را در شمال 
عراق نابود کردند. برخی آثار این سایت از مهمترین 

یافته های قرن بیستم تلقی می شوند.
به گزارش chn به نقل از نیویورک تایمز نیروهای 
داعش با استفاده از تسهیالت و وسایل نقلیه سنگین 
نظامی سایت های باستانی موسوم به شهرباستانی 

»نمرود« را در شمال این کشور تخریب کرده اند.
در بیانیه ای که اخیرا از س��وی وزیر گردشگری و 
میراث باستانی عراق منتشر ش��ده هنوز آماری که 
نش��انگر وس��عت تخریب های صورت گرفته باشد، 
ارایه نشده و تنها اش��اره ش��ده که این گروه با اقدام 
جدید خود پس از حمله ب��ه موزه موصل، همچنان 
به نبرد با خواس��ت و اراده جهانی و جریحه دار کردن 
احساس��ات انس��انی ادامه می دهد. ش��هر باستانی 
»نمرود« دومین پایتخت تمدن آشور است که حدود 
900 س��ال پیش از میالد در منطقه ای که اکنون در 
قلمرو عراق قرار دارد، ش��کل گرفت و در آن روزگار 
از بزرگترین قدرت های منطقه ای بود. این شهر که 
در  س��ال 612 قبل از میالد نیز تخریب شده بود در 
کنار رودخانه دجله در جنوب شهر موصل قرار دارد 
که ماه ژوئن گذشته به دست نیروهای داعش افتاد. 
این در حالی است که کشف گنجینه های باستانی در 
مقبره سلطنتی نمرود در اواخر دهه 80 میالدی یکی 
از مهمترین یافته های باستان شناسی در قرن بیستم 
بود. پس از این که عراق در  س��ال 2003 مورد حمله 
قرار گرفت، این گنجینه در حالی  که در فضایی مخفی 
درون محوطه فاضالب زیر خزانه بانک مرکزی پنهان 

شده بود، دوباره کشف شد.
طبق همین گزارش تخریب آثار باس��تانی اکنون 
در یکی از بزرگترین شهرهای باستانی منطقه میان 
رودان )بین النهرین( صورت گرفته که یادآور تخریب 
مجسمه غول پیکر و باستانی بودا در افغانستان و به 
دست طالبان است. سال گذشته نیز افراطیان داعش 
مسجد حضرت یونس و نیز مس��جد دیگری به نام 
حضرت جرجیس را که دارای ضری��ح مورداحترام 
در موصل هس��تند، تخریب کردند. آنان همچنین 
اثر باستانی دیگری به نام مناره 850ساله موصل به 
نام مناره کج موصل را نیز می خواس��تند نابود کنند 
که با مخالفت م��ردم محلی و احاطه ای��ن اثر از این 
کار باز ماندند. افراطیان داعش هم اکنون یک س��وم 
عراق و سوریه را در دست دارند و به دیگر سایت های 
باستان شناسی و مذهبی نیز حمله کرده اند. بسیاری 
معتقدند که ه��دف اصلی آنان پاک ک��ردن تاریخ و 

هویت مردم منطقه است.
به گفته »سوزان بات« از باستان شناسان و رئیس 
تیم مرمت آثار باس��تانی در کالج باستان شناس��ی 
اریزونا که مدت 2سال در این سایت باستانی در کار 
استحکام بخش��ی و مرمت آثار بوده، ش��هر تاریخی 
»نمرود« یکی از چهارش��هر و پایتخت اصلی تمدن 
آش��ور اس��ت که در برخی علوم از جمله پزش��کی، 
ستاره شناس��ی، کش��اورزی، تج��ارت و بازرگان��ی 
مهد نخس��تین دوره ه��ای آموزش��ی و کهن ترین 
دست نوشته های بشری بوده است. به گفته او مردم 
این آثار را با آثار و گنجینه ه��ای » توتنخ آمون« در 
مصر مقایسه می کردند. این در حالی است که موزه 
ملی عراق در بغداد هفته گذش��ته پس از 12 س��ال 
نخستین بار توسط نخس��ت وزیر این کشور به روی 
عموم مردم باز شده است. »جک گرین« متصدی و 
رئیس موزه و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو 
و متخصص هنر و تاریخ عراق نی��ز پیرامون حوادث 
اخیر در نابودی آثار باستانی عراق گفت که این گروه 
شبه نظامی ظاهرا هرگونه اثر تاریخی را که با فرهنگ 

و اعتقادات خودشان مطابقت ندارد، نابود می کنند.
او اف��زود: آنان با تخریب عم��دی میراث فرهنگی 
و تصویرهای به جا مانده از تمدن هزاران س��اله مردم 
قصد دارند تاریخ و هویت مردم عراق را چه در گذشته 
و چه امروز کامال محو کنند زی��را این اقدامات تأثیر 
بسیار بزرگی بر میراث فرهنگی در کل منطقه خواهد 
گذاشت. او گفت: داعش تاکنون بیشتر اشیا و آثاری 
که قابل فروش است را غارت کرده و دیگر آثار بزرگ 

و غیرقابل حمل را در محل تخریب و نابود می کند.

   مهلت ثبت نام جریمه سربازی 
تا پایان  سال تمدید شد

ش�هروند| مهلت ثبت نام برای ط��رح پرداخت 
جریمه ب��ه جای انج��ام خدم��ت س��ربازی برای 
مشموالن دارای هشت س��ال غیبت و بیشتر از آن 

تمدید  شد.
س��ردار ابراهیم کریمی، جانشین رئیس سازمان 
وظیفه عمومی ناجا با اعالم این مطلب گفت: با توجه 
به اس��تقبال صورت گرفته از طرح پرداخت جریمه 
ریالی به جای انجام خدمت سربازی برای مشموالن 
دارای هشت سال غیبت و بیشتر، تصمیم بر آن شد تا 
مهلت مراجعه متقاضیان برای ثبت نام تا پایان امسال 
تمدید ش��ود.  او با اشاره به اس��تقبال انجام شده از 
اجرای این طرح گفت: تنها در دو روز گذشته میزان 
مراجعات به حدی بود که روزانه بیش از 12 هزار نفر 
برای ثبت نام اقدام کردند. براساس اطالعاتی که به 
دست ما رسیده دیروز هم یکی از شلوغ ترین روزهای 
ثبت نام در دفاتر پلیس10+  بود. به گفته وی از زمان 
اجرای این طرح یعنی 15 بهمن ماه تا روز پنجشنبه 
بیش از 210 هزار نفر برای ثبت نام اق��دام کرده اند. 
کریمی با بیان این که بعد از ثبت نام و ثبت درخواست 
مشموالن دیگر نباید به دفاتر پلیس 10+ و سازمان 
مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم طرح 
امکان ویرایش اطالعات و نیز انصراف از درخواست را 
فراهم خواهیم ک��رد و آن را طی فراخوانی به اطالع 
متقاضیان می رسانیم. همچنین تک تک مراحل نیز 

از طریق پیامک به متقاضیان ارسال خواهد شد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی با اعالم آمار امسال تماس با اورژانس اجتماعی در گفت وگو با »شهروند«:  - بخش نخست

تماس 54  هزار نفر با  اورژانس اجتماعی به  دلیل همسرآزاری
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الناز محمدی| یک مصاحب��ه پرخبر؛ »حبیب اهلل 
مس��عودی فرید« مع��اون امور اجتماعی بهزیس��تی 
کشور حاال چندماهی می شود که به معاونت اجتماعی 
بهزیستی آمده و آن طور که خودش می گوید برنامه های 
زیادی برای آن دارد. مردی که حاال 14 س��الی می شود 
در حوزه آس��یب های اجتماعی فعالیت می کند و برای 
همین ه��م درباره آس��یب های اجتماع��ی و آمارهای 
مربوط ب��ه آن در ایران بی پروا س��خن می گوید. بخش 
نخست گفت وگوی دوساعته »ش��هروند« با او، مربوط 
به فعالیت های اورژانس اجتماعی و آمارهای تماس های 

مردم با خط 123 تا اسفند امسال است. 
   آق�ای دکتر معم�وال هرچند وق�ت یک بار 
آخرین آمارهای مربوط به تماس ه�ا با اورژانس 
اجتماع�ی یا هم�ان خ�ط 123 اعالم می ش�ود؛ 
براساس اطالعات شما، آخرین آمارهای تماس تا 

این لحظه چیست؟
بر اس��اس اطالعات ما، ت��ا 9 ماه اول امس��ال، حدود 
500 هزار تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شده است. 

   یعن�ی هنوز آماره�ای تماس ت�ا آخر بهمن 
امسال مشخص نیست؟

هنوز این آمارها به دس��ت ما نرس��یده ولی با تقریب 
می توان تماس های تا آخر امسال را محاسبه کرد.

   یعنی چه تعداد؟
اگر میانگین تماس ه��ا در هر ماه را 60 ت��ا 70 هزار 
تا حس��اب کنیم، تا آخر امس��ال تماس ها ب��ا اورژانس 

اجتماعی به 660 تا 670 هزار مورد خواهد رسید. 
   امس�ال اولویت تماس ها با چه مواردی بوده 

است؟
بیشترین تماس های ما در بحث کودک آزاری است.

   یعنی چند درصد؟
9 درصد تماس ها ب��ا اورژانس اجتماع��ی مربوط به 
کودک آزاری است. همس��رآزاری در رتبه دوم است که 
8 درصد تماس ها را به خود اختصاص داده اس��ت. بقیه 
تماس ها مربوط به راهنمایی ها و مشاوره و سایر موارد 

مربوط به مشکالت خانوادگی بوده است. 
   گفتید 8 درصد تماس ها یعنی چیزی نزدیک 
به 54 هزار تماس مربوط به همس�رآزاری است. 
منظور از این همس�رآزاری، زنانی ان�د که مورد 
خشونت قرار گرفته و با اورژانس اجتماعی تماس 

گرفته اند؛ درست است؟
بله عمدتا زنان بوده اند.

   یعن�ی از این تع�داد 54 هزار نف�ری، مردان 
به دلی�ل آزار دیدن از همسرش�ان، ب�ا خط 123 

تماس نگرفته اند؟
مردانی هم داشته ایم که به این دلیل با اورژانس تماس 

گرفته اند ولی تعدادشان کم است. 
   مثال چند  درص�د از تماس ها مرب�وط به این 

مردان است؟
حدود 15 درصد این تماس ها را مردان برای گرفتن 
کمک از پرسنل اورژانس، تماس گرفته اند و 85 درصد 

مربوط به تماس های زنان است. 
   یعن�ی 8ه�زار و 100 م�رد ب�ه دلی�ل م�ورد 
همس�رآزاری ق�رار گرفتن ب�ا اورژان�س تماس 

گرفته اند؟
بله.

   بیش�ترین تع�داد تماس ه�ای مرب�وط ب�ه 
همسرآزاری، مربوط به کدام نوع آزار است؟

می دانید ک��ه آزار ه��م در همس��رآزاری و هم در 
ک��ودک آزاری، انواع مختلف دارد؛ جس��می، روانی، 
جنس��ی اقتص��ادی و ... . کس��انی که با م��ا تماس 
می گیرند، عمدتا مورد آزار جس��می همسران شان 
قرار گرفته اند. معموال شناسایی موارد روانی سخت 
اس��ت، چون همین که همس��ری مورد غفلت قرار 
بگیرد یا دیگ��ر آزارهای روحی، مص��داق، آزار روانی 
است. موضوع اینجاست که خیلی ها فکر می کنند، 
آزاردیدن، فقط جسمی است و بنابراین خیلی وقت ها 
وقتی افراد م��ورد آزارهای روانی ق��رار می گیرند، به 
فکرش��ان هم نمی رس��د که این مصداق آزار است 
و بای��د آن را اطالع دهند؛ آنها فکر می کنند که فقط 
کتک خ��وردن یعن��ی آزار دی��دن. مث��ال اخیرا من 
پوس��تری را می دیدم که مربوط به کشور نیوزیلند 
بود. آنها طرحی درباره خش��ونت خانگی دارند و در 
این پوستر عکس کودکی را چاپ کرده بودند که به 
پدر و مادرش می گفت، سیلی که زدی، جایش پاک 
می ش��ود ولی اثرش در روان می ماند. من می خواهم 
بگویم که اگر م��ا بخواهیم ب��رای ک��ودک آزاری و 
همسرآزاری فکر کنیم، اورژانس اجتماعی یک طیف 

از مداخله است، ما باید روی جنبه های پیشگیری و 
مشاوره  در این زمینه هم خوب کار کنیم. 

   آقای دکتر شما می گویید که 8 درصد تماس ها 
با اورژانس اجتماعی مربوط به همسرآزاری است 
و این ج�دای از مواردی اس�ت که اف�راد پنهان 
می کنن�د و خبر نمی دهن�د. ش�ما از آموزش ها 
درباره خشونت خانگی در نیوزیلند گفتید و این 
در حالی است که در کشورهای دیگر مانند هند 
و ترکیه که آمار خش�ونت های خانگی باالست، 
چند سالی می ش�ود که آموزش هایی با استفاده 

از فیل�م و تبلیغ�ات مختلف 
شروع ش�ده و در شبکه های 
اجتماعی هم بازت�اب زیادی 
داشته اس�ت. به نظر شما چرا 
این اتف�اق در ایران نمی افتد؟ 
برخی کارشناسان معتقدند ما 
هنوز هم در صداوسیما شاهد 
بازتولید فرهنگ خش�ونتیم 
و دراین باره هیچ آموزشی در 
سیس�تم آموزش و پرورش ما 

وجود ندارد. 
درب��اره فیلم هایی ک��ه مثال در 
تلویزیون پخش می شود و در آنها 

خشونت و همسرآزاری وجود دارد، من همیشه گفته ام 
که تا حد زیادی مربوط به نگاه فیلمساز است و دلیل بر 
آن نیست که مبنای علمی دارد و شاید می خواهد آنچه 
را در جامعه وجود دارد، نشان دهد نه آن چیزی که باید 

باشد. 
   ولی در کنار اینها آموزشی درباره این که یک 
خانواده باید چطور از خشونت عاری باشد، داده 

نمی شود. 
 من پنج سال مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی سازمان بهزیس��تی بودم. ما در بحث آموزش 
مهارت های زندگی مانن��د مدیریت هیجانات، کنترل 
خشم، ارتباط موثر و ... داشتیم و بارها رایزنی هایی را با 
آموزش و پرورش انجام داده و در یک سال یک میلیون و 

700 هزار دانش آموز را دراین باره آموزش دادیم. 
   واقعی�ت م�دارس اما چیز دیگری را نش�ان 
می دهد. م�ا وقت�ی از دانش آم�وزان و به ویژه از 
دانش آموزان پس�ر س�وال می کنیم که اساس�ا 
تعریف شان از خشونت چیست و خشونت علیه 
زنان را چه می دانند، چی�زی ندارند که بگویند. 
تعداد زیادی از آنها نمی دانند خش�ونت خانگی 
چیس�ت و هنوز وقتی در خیابان ها راه می روند 
به خودشان اجازه می دهند در هر سطحی، وارد 
چرخه آزار علیه دختران هم سن و سال خودشان 

شوند. 
در این باره هم خانواده مطرح است و هم فرهنگی که 
خشونت در آن وجود دارد. خیلی وقت ها درگیری های 
خیابانی و ... اتف��اق می افتد و می بینیم که افراد ترجیح 
می دهند اول ی��ک دور همدیگر را کت��ک بزنند و بعد 
ببینند که باید برای حل مشکل ش��ان چه کار کنند. از 
طرف دیگر خانواده مطرح است که وقتی پدری فرزند یا 
همسرش را کتک می زند، فرزندان آنها هم فکر می کنند 
که باید در آینده همین کار را بکنند. به هرحال، درحال 
حاضر در آموزش و پ��رورش کتاب برای دانش آموزان و 
معلمان درباره مهارت های زندگی وجود دارد. از طرف 
دیگر ما آموزش ه��ای پی��ش از ازدواج را در کتاب های 

درسی دانشگاه آورده ایم. آموزش های مربوط به سالمت 
خانواده یکی دیگر از مس��ائلی است که در این کتاب ها 
آورده شده؛ خب می دانید که در حال حاضر بیشترین 
طالق ها مربوط به پنج سال اول ازدواج است و مسائلی 
در خانواده اس��ت که نیاز به آموزش دارند. من معتقدم 
که باید به آسیب های اجتماعی نگاه  سیستمیک داشت؛ 
مثال ما می دانیم که اعتیاد در70 درصد خش��ونت های 
خانگی از نوع همسرآزاری و در 35 درصد کودک آزاری ها 
نقش دارد. ما باید ارتباط موثر، روش های فرزندپروری و 

... را به افراد آموزش دهیم.
    فکر می کنید اینها کافی 

است؟
به هر ح��ال قابل توجه اس��ت. 
مثال مطالعات در دنیا نش��ان داده 
ک��ه آموزش های پی��ش از ازدواج 
می تواند تا 80 درصد از تعارض های 
خانوادگ��ی ک��م کن��د. در بحث 
خش��ونت موضوع��ات مختلفی 
مطرح اس��ت؛ مثال آدم��ی که در 
خانواده آرامی بزرگ ش��ده باشد، 
در محله ای نباش��د که دایم در آن 
دعوا و چاقوکش��ی وجود دارد، در 
س��ینما و تلویزی��ون صحنه های 
خشونت بار را نبیند، معلوم است که خشن بار نمی آید. 
در رس��انه  های مان می بینیم که به راحتی صحنه های 
خشونت بار نشان داده می شود ولی صحنه های رمانتیک 
که محبت را نشان دهد، خیلی کمتر وجود دارد. ولی چرا 
این موضوع در جامعه ما اتفاق نیفتاده؟ من فکر می کنم 
یک دلیلش این است که هنوز ارزشی که باید به فرهنگ 
و مسائل اجتماعی و فرهنگی بدهیم، نداده ایم. این از کجا 
معلوم می شود؟ از اعتباراتی که ما برای این موضوع قایل 
هستیم، از این که آیا برنامه های نظام مندی دراین باره 
داریم یا نه، آیا در مدارس و دانش��گاه های ما برنامه های 
مشخص و مدونی برای این موضوع وجود دارد؟ در  سال 
82 شورای اجتماعی کشور تصویب کرد که آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت موظفند آموزش مهارت های 
زندگ��ی را نهادینه کنند. از طرف دیگ��ر در زمان آقای 
احمدی نژاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد که 
وزارت علوم، بهداشت و آموزش و پرورش باید براساس 
سطوح تحصیلی، آموزش مهارت های زندگی را دنبال 
کنند چرا که مطالعات نشان داده آموزش مهارت های 
زندگی می تواند تا 70 درصد از اعتیاد، الکلی شدن و دیگر 

آسیب های اجتماعی جلوگیری کند. 
   ولی این اتفاق آن طور که باید، نیفتاد؛ درست 

است؟
بله درس��ت اس��ت، این اتفاق نیفتاد و اگر هم افتاد 
براس��اس روش علمی نبود. مدل اجرای این آموزش ها 
خیلی مهم اس��ت چرا باید تعاملی باش��د، آموزش��ی 
فعال باش��د و ... . ولی اگر کسی را بیاورید که سخنرانی 
کند، تاثیر ن��دارد. مثال ما وقتی از خیلی ه��ا دراین باره 
می پرسیم، می گویند 500 نفر را آورده اند و یک ساعت 
برای آنها سخنرانی کرده اند، درحالی که آموزش به این 
ش��کل هیچ اثری ندارد. اینها همه درحالی است که ما 
محتوا را داریم ولی اعتبار الزم و نحوه اجرای درس��تی 

دراین باره نداریم. 
   با هم�ه این اوصاف ش�ما فک�ر می کنید که 
خش�ونت های خانگی و همس�رآزاری، موضوع 

جدی ای در خانواده های ایرانی است؟

بله من فکر می کنم این موضوع جدی است و از چند 
لحاظ باید بررسی شود؛ یکی این که قطعا آمارهایی که 
ما داریم، آمار کل کشور نیست چرا که خیلی ها اساسا 
تماس نمی گیرند یا ب��ه مراکز دیگری برای مش��اوره 
می روند، خیلی از این موارد هم پنهان است و افراد درباره 

آنها حرفی نمی زنند. 
   مثل خشونت های جنسی.

بله مثل این نوع خش��ونت که معموال تا حد زیادی 
پنهان اس��ت. درباره کودک آزاری ه��ا هم همین طور، 
چون خود بچه ها اصال نمی دانند که مورد خشونت قرار 
گرفته اند. برای همین هم است که من همیشه می گویم 
ما عالوه بر تقویت اورژانس اجتماعی باید درباره فعالیت 
آن اطالع رسانی کنیم تا مردم با اورژانس تماس بگیرند. 
چون تعداد زیادی از کودک آزاری ها مخفی است ما باید 
روش های مختلفی برای آگاه س��ازی م��ردم درباره آن 
داشته باشیم. مدارس و پزشکان یکی دیگر از روش هایی 
اس��ت که می تواند به ما کمک کنند؛ مثال اگر پزشکی 
کودکی را معاینه کرد که روی بدنش آثار ضرب و جرح 
هست، آن را سریعا به ما اطالع دهد و اگر معلمی دید که 
بچه ای یک مرتبه افت تحصیلی پیدا کرد، این احتمال 

را هم بدهد که او مورد کودک آزاری قرار گرفته است. 
   االن این همکاری ها بین ش�ما و پزش�کان و 

معلمان ضعیف است؟
بله این همکاری ها ضعیف است. من معتقدم که نه 
فقط در ارتباط با ما بلکه در کل نظام آموزش و پرورش 
باید تغییراتی صورت بگیرد. مثال نظام مشاوره ای که در 
حال حاضر وجود دارد، باید خیلی قوی تر و فعال تر باشد؛ 
االن بچه ها باید مشکلی پیدا کنند تا مراجعه کنند ولی 
در مشاوره فعال، بچه ها دائما با مشاور و روانشناسان در 
ارتباط باش��ند. من فکر می کنم که این موضوع خیلی 
جای کار دارد. ما بارها به آموزش و پرورش اعالم آمادگی 
کرده ایم که ب��ا ما دراین باره هم��کاری کند. 50 درصد 
اختالالت روانی در زیر سن 14 س��ال شروع می شود و 
75 درصد زیر سن 24 سال و این سنین همه در آموزش 
و پرورش اند. عالوه بر این بعضی موارد دیگر هم هستند 
که تا ب��ه حال درباره آنها کار زیادی انجام نش��ده مانند 
خودکش��ی؛ ما درح��ال حاضر پروتکل خودکش��ی را 

نوشته ایم و تا آخر امسال اجرایی می شود. 
   چه م�واردی در ای�ن پروتکل مطرح ش�ده 

است؟
در این پروت��کل قدم به قدم به کارش��ناس اورژانس 
اجتماعی ما آموزش داده می ش��ود که اگ��ر با موردی 
مواجه شدند که می خواهد خودکشی کند، باید چه کار 

کند. این پروتکل مانند یک راهنمای عمل است. 
   در تماس هایی که امسال با اورژانس اجتماعی 
گرفته ش�ده، چه تعدادش مربوط به خودکشی 

بوده است؟
تعداد آن زیاد نبوده و من االن آماری دراین باره ندارم. 
عمدتا مراجعه آنها به سیس��تم های بهداشتی است و 

کمتر به ما ارجاع داده می شود. 
   در حال حاض�ر اورژانس اجتماعی چه تعداد 

آمبوالنس در کل کشور دارد؟
اورژانس اجتماعی در حال حاضر 300 خودروی سیار 

در کشور دارد.
   فکر می کنید این تعداد کافی است؟

کافی نیست. هدف ما این است که همه شهرهای ما 
از این خودروها داشته باشند و البته با خدمات باکیفیت. 
ما  سال گذش��ته توانس��تیم اولین آیین نامه اورژانس 
اجتماعی را بگیری��م؛ در این آیین نامه آمده اس��ت که 
توس��عه اورژانس اجتماعی به عهده وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی اس��ت. در آین آیین نامه آمده که کلیه 
شهرهای باالی 200 هزار نفر، اورژانس اجتماعی داشته 
باشند. آن طور که ما حساب کردیم تا امسال حدود 70 
شهرستان اورژانس اجتماعی نداشتند و امسال 10 شهر 
به اورژانس تجهیز ش��دند و می توان گفت که در حال 

حاضر 60 شهر ایران اورژانس اجتماعی ندارند. 
   فک�ر می کنید  س�ال آینده این 60 ش�هر به 

اورژانس اجتماعی مجهز شود؟
اگر اعتبارات آن تأمین ش��ود. آن طور که ما محاسبه 
کرده ایم، ساالنه حدود 250 تا 300 میلیون تومان برای 
هر مرکز اورژانس آن هم بدون هزینه س��اختمان، نیاز 

داریم. 
   خ�ب این رق�م خیلی زی�اد اس�ت و به نظر 
نمی رسد بهزیستی با این بودجه ای که دارد بتواند 

آن را تأمین کند.
به همین دلیل است که وزارت کار موظف به تأمین 

اعتبار این موضوع شده است. 

خبر

 امسال 8هزار و 100 مرد آزاردیده از همسر با اورژانس اجتماعی تماس گرفتند                   60 شهر ایران اورژانس اجتماعی ندارد 

 کودک آزاری در صدر تماس 
مردم با اورژانس اجتماعی
 اعتیاد؛ دلیل 70 درصد 

همسرآزاری ها در خانواده های 
ایرانی

 درخواست ویژه از پزشکان و 
معلمان:  موارد کودک آزاری را 
سریعا به بهزیستی اطالع دهید

روي خط خبر

مراسم اختتامیه طرح اهدای کفش به کودکان 
نیازمند با حضور مسجدجامعی برگزار شد

کفشی برای مهربانی
ش�هروند| در ایران��ی ک��ه م��ا در آن زندگی 
می کنیم زخم ها و دردهایی وجود دارد که التیام 
آنها میسر نمی ش��ود مگر با نگاه عاشقانه مردم به 

مردم.
کمک های هم نوع دوستانه ای که نه تنها التیامی 
کوچک ب��ر درد نهادینه ش��ده بر پیکره بش��ری 
می شود، بلکه دریای ملتهب وجود آدمی را نیز به 

ساحل آرامش نزدیک می کند.
آدم هایی که کفش های مهربانی ش��ان را به پا 
می کنند و کوچه کوچه این شهر چند هزار ساله را 
می پیمایند تا ماهی کوچک دوست داشتنشان در 
حوض زندگی کودکانی جاری شود که دنیا به آنها 

سخت گرفته است.
آدم هایی که پس از صد روز در مراسم اختتامیه 
طرح اهدای کفش به ک��ودکان نیازمند از امیدها 
و آرزوهای خود برای داش��تن دنیایی بهتر سخن 

می گویند.
امیرحسین شمشادی، مدیر طرح اهدای کفش 
به کودکان نیازمند یکی از همان جوان هایی است 
که می گوید: ایده اهدای کفش به کودکان نیازمند 
با هدف ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل شروع شد. 
برهمین اس��اس گروهی از جوانان داوطلب تمام 
مدارس تهران را گشت زدند تا کودکان دبستانی 
نیازمند را شناس��ایی و در کم��ال ادب و احترام 

کفش هایی مناسب را در اختیارشان قرار دهند.
شمش��ادی با بیان این که ظرفیت کار خیر در 
شهر تهران باالتر از میزان کار خیری است که انجام 
می ش��ود، ادامه می دهد:  نیازهای بالقوه کودکان 
مستمند در تهران نیز گس��ترده تر از آن است که 
بتوان سطحی نگریست به همین علت در پی آن 
برآمدیم تا نیازسنجی کرده و کمک های موجود را 

در اختیار این نیازمندان قرار دهیم.
مدیر طرح اهدای کفش به ک��ودکان نیازمند 
اش��اره می کند: کودکان آس��یب پذیرترین قشر 
جامعه محس��وب می ش��وند و باید سرمایه های 
اجتماعی نهادینه ش��ده در جامعه به کمک این 

قشر بیایند. 
شمش��ادی با بیان این که ط��رح اهدای کفش 
با نیروی انس��انی کم و در مدت زمان اندک شکل 
گرفت، توضیح می دهد: ت��الش می کنیم تا این 
کمک ها ادامه داش��ته باش��د و در مراحل بعدی 
لوازم التحریر و پوشاک را به همراه کفش در میان 

کودکان نیازمند توزیع کنیم.
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران 
نیز در مراس��م اختتامیه طرح اه��دای کفش به 
کودکان نیازمند گفت:  از دیرباز رس��م بوده تا در 
آستانه سال نو به کمک مستضعفان جامعه برویم و 
جای امیدواری است که قشر جوان این سنت نیک 

را ادامه می دهد.
او تصریح کرد: حرکت های اینچنینی می تواند 
نمادی برای همبستگی بیشتر باشد و باید ادامه 

یابد.
مسجدجامعی با اشاره به آن که گسترش روحیه 
همدلی در شهر بسیار ارزشمند است، اضافه کرد: 
این با هم بودن ها و تالش جمعی برای روحیه دادن 

به آدم ها شایسته است.
س��یاوش ش��هریور، مدیرکل ام��ور اجتماعی 
اس��تانداری تهران نیز در این مراسم گفت:  ایران 
هم��واره درگیر جنگ ه��ای انس��انی و قهرهای 
طبیعی بوده است و همین موضوع عاملی شده تا 

نوعدوستی در میان ایرانیان باال باشد.
ش��هریور با اش��اره به آن که این روزها بیش از 
همیشه به تبلور اخالق در جامعه نیازمندیم، گفت: 
اخالق تنها راه همبس��تگی کش��ور ایران است و 
ایرانیان طی تمام روزهای تلخ و شیرین خود نشان 

داده اند که در این زمینه یکتا هستند.
او با اش��اره به آن ک��ه حرکت ه��ای داوطلبانه 
مردمی نش��انی از اخالق همیاری ایرانیان است، 
اضافه کرد: اعتماد اجتماعی سرمایه ای است که 

باید آن را ارج نهاد.
مراسم اختتامیه طرح اهدای کفش به کودکان 
نیازمن��د که با حض��ور رئیس اداره م��ددکاری و 
مشاوره نیروی انتظامی پیگیری می شد با تقدیر 
از نیکوکاران به انتها رسید تا نوعدوستی این افراد 

کمکی باشد برای تداوم گام های مهربانی. 

 پرستار الهیجانی
 زنده در آتش سوخت 

 بامداد پنجش��نبه پرس��تار جوان بیمارستان
 22 آبان الهیجان هنگام بازگش��ت از ماموریت 
به عل��ت تص��ادف آمبوالن��س و آت��ش گرفتن 
آن، زن��ده زن��ده در آتش س��وخت. ب��ه گزارش 
باشگاه خبرنگاران، پرس��تش، نایب رئیس نظام 
پرستاری رش��ت در توضیح بیشتر گفت: »یکی 
از آمبوالنس های خصوصی پ��س از تحویل یک 
بیمار به بیمارستانی در رش��ت، حدود ساعت 2 
بامداد پنجش��نبه در راه بازگشت احتماال به علت 
خواب آلودگی راننده، تصادف کرده و نهایتا دچار 
آتش سوزی ش��ده اس��ت.« او ادامه داد: »از آنجا 
که ظاهرا پای پرس��تار حاض��ر در این آمبوالنس 
البه الی وسایل داخل ماشین گیر کرده، متاسفانه 
نتوانستند او را نجات دهند و به همین دلیل این 
همکار جوان بر اثر سوختگی شدید، جان باخت.« 
به گفته او، این پرس��تار که حدود 30 س��ال سن 
داشته، متاهل و دارای یک فرزند بوده است.  نایب 
رئیس نظام پرستاری رش��ت با بیان این که پیکر 
پرس��تار حادثه دیده در الهیجان به خاک سپرده 
شد، از صدور پیام تسلیت توسط وزیر بهداشت در 

پی درگذشت این پرستار خدوم خبر داد.
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ش��هروند| باز هم روز درختکاری، باز هم کاش��ت درخت. دیروز 15 
اس��فند، روز درختکاری بود و هفته منابع طبیعی و آبخی��زداری آغاز 
شد. به همین مناس��بت هم بود که پنجشنبه گذشته، حسن روحانی، 
رئیس جمهوری در آستانه گرامیداش��ت روز درختکاری و هفته منابع 
طبیعی و آبخی��زداری یک اصله نهال کاش��ت. او صبح پنجش��نبه در 
محوطه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران به مناسبت 
گرامیداشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یک اصله نهال غرس 
کرد. روحانی در این مراس��م گفت: »می توانیم ب��ا برنامه ریزی دولتی و 
مردمی با خطراتی که محیط زیست ما را تهدید می کند، به خوبی، علمی 
و حساب ش��ده مقابله کنیم. باید تصمیم بگیریم حداقل یک درخت را 
غرس کنیم چرا که این موضوع نه تنها برای زیبایی کشور ما بلکه برای 
حیات و زندگی مان الزامی اس��ت و باید به محیط زیس��ت و مقررات آن 

احترام بگذاریم.« 
او ادام��ه داد: »روز درختکاری و هفته حف��ظ منابع طبیعی یک ایام 
نمادین برای ما و دارای این پیام اس��ت که امروز هیچ راهی جز آشتی با 

محیط زیس��ت وجود ندارد. باید به قوانین و مق��ررات توجه کنیم و به 
آیت های خدا که درواقع همه درختان، مراتع، زمین و آسمان نشانه های 

الهی هستند، احترام بگذاریم.« 
روحانی با تأکید ب��ر این که باید بدانیم پایداری زندگی و س��المت ما 
وابسته به محیط زیست است، گفت: »شاید به ظاهر در گذشته این چنین 
بوده که کاش��ت درخت یک امر برای زیبایی محیط و مس��تحب تلقی 
می شد اما امروز دیگر اینچنین نیست درخت ها با ما زندگی می دهند و 
اکسیژن ما را تأمین و هوای محیط ما را سالم می کنند. در روایات آمده 
که پیامبر و ائمه هدی به مسأله درختکاری و زراعت توصیه و خودشان 
به آن عمل کرده اند تا به ما نش��ان دهند که این سنت حسنه تا چه حد 

اهمیت دارد.« 
او گفت: »این روزها بهتر لمس می کنیم که مشکالت زیست محیطی 
چه فاجعه ای به بار می آورد و چگونه زندگی هموطنان مان را با زحمت 
و گاهی با خطر توام می کند. در همین هفته های گذش��ته شاهد بودیم 
که در اس��تان های جنوبی و غربی، ریزگردها تا چه حد زندگی روزمره 

مردم را تحت فشار قرار داد.« روحانی با اشاره به معضالت زیست محیطی 
همچون خشک شدن تاالب ها و تغییرات اقلیمی در سطح جهان، ادامه 
داد: »الگوی ریزش های آسمانی نسبت به گذشته تغییر کرده و ما باید 
تالش کنیم تا جلوی فجایع محیط زیستی را بگیریم و این امکان پذیر 
است.« رئیس جمهوری با تأکید بر این که نیاز به تکنولوژی، سرمایه گذاری 
و مدیریت درست داریم، گفت: »احیای فرهنگ آشتی انسان ها با محیط 
زندگی از همه اینها مهم تر است و این کار فرهنگی باید هم با زبان و هم 
با عمل انجام شود. در ایام عید مردم ما به شهرها و مناطق مختلف سفر 
می کنند و همان طور که از طبیعت و سرزمین زیبای ایران لذت می برند، 
مردم باید خودش��ان حافظ محیط زیست باش��ند. گاهی می بینیم که 
گروهی برای تفریح در نقطه ای جمع می ش��وند و هنگام رفتن از آن جا 
این وظیفه مهم را فراموش می کنند، آشغال هایی که طی چند ساعت 
در اطراف ش��ان به زمین ریخته اند را جمع کرده و در سطل زباله بریزند. 
بسیاری از آتش سوزی ها و آلودگی های محیط زیست، به دلیل رعایت 

نکردن همین مقررات و قوانین است.«

رئیس جمهوری به مناسبت روز درختکاری یک اصله درخت کاشت

راهی جز آشتی با محیط زیست نداریم


