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|افشینخاتمینوری|زلزلهشناس|
فقط برای یک دقیقه آژیر مانور زلزله در مدرسه 
طنین انداز  شد. روز هشــتم آذر. قبل از این روز، 
دانش آموزان با اصول اولیه آشــنا شــده  بودند. 
البته ســاده و مختصر. از تمام آن مفاهیمی که 
در »راهنمای اجرای مانور زلزله«، به تاب آوری 
جامعه )محله( ارجاع می دهد، تنها »پناه گیری«، 
شــاید یک مصدوم و احتماال یک اطفای حریق 
کوچک، سهم »آموزش« دانش آموزان ماست از 

مانور زلزله و آن هم نه در همه مدارس. 
نخســتین بار در  ســال 1374 و با ماموریت 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، مانور زلزله 
)در ســطح مهدکودک ها و مــدارس منتخب 
تهران( برگزار شــد امــا در  ســال 81 بود که 
هالل احمر، صداوســیما، وزارت علــوم، وزارت 
کشور و وزارت آموزش وپرورش، تفاهمنامه ای را 
برای مرجع نویسی و اجرای گسترده تر مانورهای 
ســاالنه به امضا رساندند. 13 ســال پس از این 
تاریخ یعنی در  سال 94، همان زمان که سومین 
کنفرانس بین المللــی »کاهش خطر بالیا«، در 
سندای ژاپن، »پیشــگیری« را به عنوان محور 
اصلی اهداِف خود انتخاب کــرد، ما نیز مفهوم 
مدرسه ایمن را، به سطح »جامعه تاب آور« ارتقا 

دادیم. 
به موضوع مدرســه بازمی گردیــم. اگر از این 
مسأله بگذریم که اصوال مجریاِن مانور زلزله، چه 
کسانی هستند و چه آموزش هایی دیده اند، باز 
هم سوال اساسی این اســت: انجام این مانور در 
شرایطی برای »تمام مدارس« در  سال تحصیلی 
جاری الزامی شده که »روند کار« هیچ تغییری 
نداشته اســت. ابالغ در قالب بخشنامه ای است 
که مختصرا در چند صفحه اصول پناه گیری را 
می آموزد و به آدرس سایت پژوهشگاه بین المللی 
زلزله ارجاع می دهد، تا راهنمای مربوطه گرفته 

شود. 
به  نظر می رســد »اهمیت« این آموزش های 
کلیدی و تأثیر درازمــدت آنها بر تفکر کودکان، 
نقشــی از »باور« در ذهن متولیان امر ندارد. اگر 
امروز از خونسردی و رفتار متفاوت مردم ژاپن در 
زمین لرزه  سال 2011 صحبت می کنیم و آن را 
مانند یک ضرب المثــل معاصر تکرار می کنیم، 
شــاید باید علت را در آموزش هایی بجوییم که 
سال هاست در سیستم آموزش این کشور و در 
تمام مقاطع تحصیلی، به دفعات انجام می شود، 
تا ذهن مستعِد دانش آموز با مفهوم »مخاطره«، 
و از آن مهمتر، »مدیریت بحران« آشــنا شود. 
بیراه نیست اگر دامنه تأثیر اینگونه آموزش ها را 
تا ســال ها بعد و حتی در فرآیندهای سازمانی و 

مدیریتی ژاپن هم ببینیم. 
بگذاریــد یکبار دیگر مرور کنیم. در لیســت 
مجریان این مانــور، نام صداوســیما به عنوان 
بزرگتریــن و پرمخاطب ترین رســانه دیداری/ 
شنیداری کشور به چشم می خورد. ساده ترین 
انگاره در دنیای امروزِ تبلیغات این اســت: فقط 
یک مطلب را بگو، اما  هزاربار و به  هزار زبان. این 
نکته را به خوبی در تبلیغ اغلب کاالها می بینیم. 
شاید اگر برنامه منسجم و هدفمندی به  صورت 
حرفه ای و با هدف آگاه سازی ذهن مخاطب عام، 
در موضوِع مخاطره و راه های مدیریِت آن، جزو 
ثابتی از برنامه های صداوسیما بود، اندکی از »بار 
آموزشی« که تماما بر دوش مانور زلزله نهاده ایم، 

کاسته می شد. 
متاســفانه شــاهدیم که زلزله 7.3 ریشتری 
کرمانشاه به 7 شهرستان و حدود 2000 روستا 
آسیب رساند، قریب به 31 هزار ساختمان آسیب 
دیدند )که نیمی از آنها نیازمند بازســازی اند( 
و 90 هزار نفر از ســکنه این منطقه دچار بحران 
شــدند. تا زمان تنظیم این یادداشت، 15روز از 
حادثه )که همچنان پس لرزه هــای اثرگذاری 
دارد( می گذرد. هفتــه اول، اثربخش ترین زمان 
برای امدادرسانی است. این درحالی است که با 
گذشت دوهفته از واقعه، شواهدی که موید وجود 
یک برنامه اســتراتژیک، از پیش طراحی شده و 
تمرین  شده درچنین موقعیت هایی باشد، دیده 
نمی شــود. آموزش های عمومــی )خصوصا در 
رسانه ملی( برای نهادینه کردن این مفاهیم، چه 

زمان و چگونه صورت پذیرفته است؟
بگذارید به همان محدوده مدرسه بازگردیم. 
در  ســال تحصیلی جاری، حــدود 12 میلیون 
دانش آموز در 110 هزار مدرسه ای جای گرفتند 
که 30 درصد آنها فرســوده اند. تنها در اســتان 
تهران بین 50 تا 70 مدرسه داریم که فرسوده اند 
و 700مدرســه که نیازمند ایمن سازی در برابر 
زلزله اند. به گواه سخنان وزیر آموزش و پروش، در 
حدود 70 هزار کالس درس ناایمن داریم و البته 

1000 کالس خشتی!
یکی از پارامترهای بررســی آســیب پذیری، 
جمعیتی است که تحت تأثیر قرار دارند. میانگین 
میزان فضای آموزشــی در جهان 8.4مترمربع 
برای هر دانش آموز است و این عدد در کشور ما 

5.2مترمربع، یعنی 30 درصد کمتر. 
طی ســال های 1385 تــا 1396 از مجموع 
126 هزار کالس درس که نیازمند مقاوم سازی 
بودند، حدود 30 هــزار )یعنــی 24 درصد( به 
سرانجام رسیدند. با این روند، 35 سال زمان برای 

تکمیل این عملیات نیاز داریم. 
از اجــرای نخســتین مانور زلزله 22 ســال 
می گــذرد. این مدت زمــان، برای بررســی و 
»آسیب شناسی« عملکرد آن، حتما کافی است. 
ارتقای فرهنگ عمومی در هرموضوعی، نیاز به 

جدیّت، برنامه ریزی و حوصله دارد.  

میزخبر

رئیس سازمان بهزیستی: 

الیحه حمایت از حقوق معلوالن هفته 
آینده به مجلس می رود

ایسنا|  رئیــس سازمان بهزیســتی با بیان 
این کــه الیحه حمایت از حقــوق معلوالن در 
دســتور کار قرار دارد، از ارسال این الیحه در 

هفته آینده به مجلس خبر داد.
انوشــیروان محســنی بندپی با بیان این که 
اجرای طرح توانبخشــی مبتنی بر جامعه در 
دســتور کار قرار دارد، گفت: »ایــن طرح به 

صورت پایلوت در مازندران آغاز شده است.« 
رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با بیان 
این کــه الیحه حمایت از حقــوق معلوالن در 
دســتور کار قرار دارد، ادامه داد: »این الیحه 
هفته آینده بــه مجلس مــی رود، امیدواریم 
هرچه سریع تر از سوی مجلس بررسی شود.« 

محســنی بندپی گفت: »تاکنون 80 درصد 
غربالگری شنوایی و 85 درصد غربالگری تنبلی 
چشــم در مازندران اجرایی شده و غربالگری 
ژنتیک نیز در برنامه ششــم توســعه اجباری 
اســت. بهره گیری از ظرفیت ســازمان های 
مردم نهاد و مشــارکت های اجتماعی به عنوان 
یک راهبرد در ســازمان بهزیستی در دستور 
کار قــرار دارد و ســازمان های مردم نهاد یار و 

مددکار بهزیستی محسوب می شوند.« 

۴۸ نفر به آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه 
اضافه شد

 تعداد تلفات زلزله کرمانشاه
  ۵۶۹ نفر

شــهروند|  آمار جانباختگان زلزله استان 
کرمانشــاه امروز به 569نفر رســید. براساس 
اعالم ســازمان پزشــکی قانونی آمار تلفات 
زلزله استان کرمانشــاه به 569نفر رسید که 
همچنان یک نفر مجهول الهویه اســت. 48نفر 
تا امروز دوشــنبه 13 آذر 96 بــه آمار تلفات 
زلزله استان کرمانشــاه اضافه شده است که با 
شناسایی و معرفی 48 جسد دیگر از متوفیان 
زلزلــه کرمانشــاه، تعداد اجســاد این حادثه 
به 569نفر افزایش یافــت. از 569نفر تلفات 
حادثه زلزله، 109نفر توســط کمیته تجسس 

اجساد به پزشکی قانونی معرفی شدند.
ایــن جانباختگان به تفکیک برای شــهرها 
ســرپل ذهاب 508 )یک نفر مجهول الهویه(، 
شهرســتان کرند )داالهو( 19نفر، شهرستان 
قصر شیرین 16نفر، شهرستان ثالث باباجانی 
23نفــر، شهرســتان اســالم آباد یک نفــر، 
کرمانشــاه یک نفر و یک نفر شــهر نامشخص 

بودند.

روانشناسان و جامعه شناسان در نشست »چالش نهنگ آبی«، وضع و دالیل خودکشی در ایران را بررسی کردند  

خودکشي؛ انتقام از اجتماع 
  احمد بخارایي، جامعه شناس: بحران طغیان اجتماعي در راه است      خودکشي بازخورد سمبلي است از یك مفهوم بزرگتر به اسم انزواي اجتماعي

   محمود سلطاني فر، عضو هیأت علمي دانشگاه علوم و تحقیقات: دختران نوجوان قربانیان بسیاري از خودکشي ها هستند

شهروند|  ســروصداهاي بازي »نهنگ آبي« در 
ایران همزمان شد با خودکشي دو دختر نوجوان در 
اصفهان. اگرچه تحقیقات پلیسي نشان داد که میان 
خودکشي این دو نوجوان و بازي نهنگ آبي ارتباطي 
وجود ندارد اما این موضوع بهانه ای شــد تا دانشکده 
مدیریت اقتصاد دانشــگاه آزاد اسالمي واحد علوم و 
تحقیقات دراین باره نشســتي را با همکاري انجمن 
آسیب شناســي اجتماعي، انجمن جامعه شناسي 
ایران و مدیران و کارشناســان رسانه برگزار کند. در 
این نشست حرف هاي زیادي زده شد اما آنچه بیش از 
همه حرف ها اهمیت داشت، این بود که تنها در عرض 
یک سال آمار خودکشــي 35 درصد افزایش داشته 
است؛ مشــکلي که به گفته سخنرانان این نشست، 

ریشه آن به سرکوب هاي اجتماعي برمی گردد. 
محمود سلطاني فر، عضو هیأت علمي دانشگاه علوم 
و تحقیقات یکي از افرادي بود که در این نشست حرف 
زد: »نمي توانیم خودزني و خون بازي را که در مدارس 
دخترانه اتفــاق می افتد، کتمان کنیــم و باید این 
موضوعات را با جامعه جوان مطرح کنیم. پنهان کردن 
مسائلي از این دست راه به جایي نمی برد و باید نسبت 
به این اتفاقات خودآگاهي داشــته باشیم.« او درباره 
آسیبي که 12 تا 19ساله ها را تحت تاثیر قرار می دهد، 
توضیح داد؛ آسیبي که نگراني از آینده خود را میان 
نوجوانان نشان می دهد. ســلطاني فر معتقد است 
قربانیان بسیاري از ناهنجاري هاي اجتماعي که به 
خودکشي ختم می شــوند، دخترانند، چون امکان 

برون ریــزي هیجانــات خود را 
ندارند، بنابراین باید به آنها فضا 
بدهیم تا فرصــت تخلیه خود را 
داشته باشند: »همیشه عوامل 
زیادي براي رساندن یک فرد به 
مرحله خودکشــي وجود دارد و 
شبکه ها و رسانه هاي اجتماعي 
آخرین عامل آن هستند، درحالي 
کــه در خیلــي از مواقع همین 
شــبکه هاي اجتماعي فرصت 
افشاي زیرپوستي این مسائل را 
به ما می دهند.« او در نهایت بازي 

نهنگ آبي را تنها بهانه ای براي پرداختن به موضوع 
خودکشي دانست. 

افزایش 35درصدي خودکشي در یك سال 
احمد بخارایي، جامعه شناس و مدیر گروه مسائل 
و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسي ایران 
هم این موضوع را از منظر جامعه شناســي توضیح 
داد: »خودکشــي بازخورد ســمبلي است از یک 
مفهوم بزرگتر به اسم انزواي اجتماعي که داستان 
پیچیده ای است و تحلیل آن بسیار دشوار است. هر 
پدیده ای یک شبه پا به عرصه وجود نگذاشته و در 
یک بستر تاریخي شــکل گرفته است. پدیده هاي 
اجتماعي هرکدام داراي پیامدهایي است و انزواي 
اجتماعي یکي از پیامدهاي خودکشــي است.« او 
درباره این که گفته می شــود تکنولوژي بسیاري از 
آســیب هاي اجتماعي را رقم زده است توضیح داد 
که همگي این ابزارها هم کارکرد مثبت و هم منفي 
دارنــد: »نتایج تحقیقات ما نشــان داد که درحال 
حاضر جامعه گرفتار نوعي بی اعتمادي اســت که 
می توان این بی اعتمــادي را به زلزلــه اجتماعي 
تعبیر کــرد.« احمد بخارایي ایــن را هم گفت که 
خودکشي در  ســال 1380 حدود 1385نفر بوده 
اســت و تعداد آن در  ســال 1394 بــه 3234نفر 
رسید: »در این مدت خودکشي 65 درصد افزایش 
یافته اســت، این درحالي است که از  سال 1393 تا 
1394 میزان خودکشــي در ایران 35 درصد رشد 
داشته است.« او معتقد اســت که آمار ثبت نشده 
خودکشي خیلي بیش از اینهاســت: »آمار افرادي 
که خودکشــي ناموفق داشــته اند، خیلي بیشتر 
اســت، درحالي که اگر بخواهیم آمار کساني را که 
تمایل به خودکشي دارند دربیاوریم، به رقم بسیار 

باالتري می رســیم؛ اتفاقي که بازگوکننده همان 
انزواي اجتماعي یا بحران هویت اســت و خود را به 
شکل خودزني، خون بازي، اضطراب و افسردگي و 
خودکشي نشــان می دهد، درحالي خون بازي در 
پسران نشانه قلدربازي در گذشته بود اما این اقدام 
در میان دختران نوجوان امروزي صدایي است که 
آن را نشنیده اند و احساساتي است که در نطفه خفه 
شده اســت.« بخارایي در ادامه 
توضیحات خــود از »طغیاني« 
نام برد که جامعــه ما را تهدید 
می کند: »محیط نقش ویژه ای 
در شــکل گیري بحران هویت 
دارد، به طــوري کــه خیلي از 
انتخاب هــاي فــرد همیشــه 

تحت  تاثیر این محیط است.«
 پرخاشگري 

یك بیماري اجتماعي 
مسري است 

بني هاشــمي،  محســن 
روانشناس و اســتاد دانشــگاه هم از پرخاشگري 
نهفته در میان افراد جامعــه به عنوان یک بیماري 
اجتماعي یاد کرد که مســري است: »کسي که به 
خود آســیب می زند، دچار حس انتقام اجتماعي 
اســت.« او معتقد است که در سیســتم تعلیم و 
تربیت هیچ گاه به احساسات سرکوب شده کودکان 
توجه نمی شود؛ احساساتي که در نهایت خود را در 
پرخاشگري نشان می دهند: »این درحالي است که 
ظرفیت سازي براي شــادي همیشه نادیده گرفته 

شده است.« 
خودکشي به عنوان یك خسارت اجتماعي 
غالمحســین بیاباني، رئیــس مرکز تحقیقات 
کاربردي پلیس آگاهي کشور هم در این نشست 
از ماهیت خودکشــي گفت که در قانون مجازات 
اســالمي جرم نیســت: »در تحقیقات پلیســي 
درباره خودکشي دختران اصفهاني هیچ نشانه ای 
از اســتفاده از بازي نهنگ آبي در تلفن همراه یا 
بدن این افراد پیدا نشــد و بعد مشخص شد که 
این افراد بدسرپرســت بوده اند و مادر یکي از این 
افراد سابقه خودکشي داشــت.« او معتقد است 
که نیمي از کســاني که خودکشــي کرده اند، با 
حلق آویزکــردن خــود، این کار را به ســرانجام 
رســانده اند: »نیمي از این افراد، 20 تا 40 ســال 
دارند و بیشــتر انگیزه آنان اختالفات خانوادگي 
و مشــکالت روحي- رواني اســت.« ســرهنگ 
بیابانــي از وجود بیش از نیمي از خودکشــي ها 
در ســه کالنشهر اصفهان، مشــهد و تهران خبر 
داد. ســرهنگ بیابانی این پدیده را یک خسارت 
اجتماعي دانســت که البته موضوعــی آگاهانه 

است.

 به ستاد مبارزه با بحران جواني
 و نوجواني نیاز داریم

زهره دلگشا، پژوهشگر اجتماعي هم که درباره بازي 
نهنگ آبي تحقیقاتي را انجام داده است، گفت که در 
مقابل این بازي هیچ راهکاري از ســوي مســئوالن 
طراحي نشده اســت، درحالي که در یکي از مدارس 
برزیل بازي درباره نحوه شــادبودن ســاخته شد و در 

آمریــکا هم برنامــه ای درباره به 
چالش کشیدن مردم براي رسیدن 
به زندگي بهتر در دسترس مردم 
قرار گرفت: »در بازي نهنگ آبي 
فرد 50 مرحله را طي می کند که 
در هرکدام باید خشونتي را علیه 
خود انجام دهد، بنابراین تا مرحله 
آخر به راحتي می تواند خودکشي 
را بــه انجام برســاند.« او معتقد 
است که دختران در مدرسه براي 
رســیدن به آرامش و دیده شدن 
»براي  می کننــد:  خون بــازي 

جلوگیري از ادامه آسیب هاي اجتماعي به ستاد مبارزه 
با بحران جواني و نوجواني نیاز داریم.«

بخش عمده ای از خودکشي ها ارثي است
کاظــم ملکوتي، رئیــس انجمن پیشــگیري از 
خودکشي در ایران ســخنران دیگر این نشست بود 
که درباره روند رسیدن به خودکشي توضیحاتي داد: 
»بازتاب بدون برنامه روش هاي خودکشي در افزایش 
آن موثر است و باید رســانه در این باره براساس یک 
برنامه درست اطالع رساني کنند.« او معتقد است که 
هر اقدام به خودکشي 23 برابر احتمال خودکشي را 
افزایش می دهد و یکي از مهمترین دالیل خودکشي 
را اختالل دوقطبي در فرد دانســت: »مصرف الکل 
خودکشــي را 3برابر می کند و فقر 2برابر اما کساني 
که اختالل دوقطبي دارند، بیشتر به سمت خودکشي 
کشــیده می شــوند.« به اعتقاد او، خودکشــي در 
خانواده هایي که آن را در یکي از اعضا تجربه کرده اند، 

20برابر بیشتر اســت: »بنابراین بخش عمده ای از 
خودکشي ها ارثي اســت.« ملکوتي از تغییر الگوي 
خودکشي در اســتان هاي غربي به ویژه ایالم حرف 
زد که از خودسوزي به مصرف قرص چرخیده است: 
»شانس موفقیت در خودسوزي 70 درصد است و با 

مصرف قرص 10 درصد مرگ را قطعي می کند.« 
 لذت از »تصاحب و مالکیت«

 در بازی های کامپیوتری
حسین خطیبي، روانپزشک سخنران بعدي این 
نشســت هم درباره دالیل گرایش جوانان به انجام 
بازی های فضای مجازی حــرف زد: »افراد معموال 
به دلیل اقدامات کسب لذت یا دوری از رنج، دست 
به اقدامات مختلف می زنند. بازی های کامپیوتری 
نیز یکی از فعالیت هایی اســت که افــراد از طریق 
آن به لذت می رســند.« او به لــذت از »تصاحب و 
مالکیت« در بازی های کامپیوتری اشــاره کرد: »با 
دریافت امتیاز یا جوایــز مختلف، افراد چیزهایی را 
می توانند تصاحب کنند که در زندگی واقعی شان 
آنها را در اختیار ندارند. این بازی ها همچنین امکان 
خروج فــرد از مخمصه را هم فراهــم می کنند. به 
این صورت که آنها هر زمان با تنگنا مواجه شــوند، 
می توانند بازی را از نو آغاز کنند.« او قدرت اختیار 
باال در زمان انجام بازی های فضای مجازی را از دیگر 
دالیل جذابیت آنها دانســت: »افراد در فضای این 
بازی ها می توانند دست به اقداماتی بزنند که گاهی 
برای آنان امکان پذیر نیست. همچنین رویارویی با 
چالش ها موجب ترشح آدرنالین 
در خون شــده و احساس لذت 
را در اســتفاده کنندگان از این 
بازی ها ایجاد می کند.« خطیبي 
این را هم گفــت که گاهی فرد 
تالش می کند تــا از طریق این 
اقدامات از دیگران انتقام بگیرد 
یا این که این فضا را مکانی برای 
ابراز خشم خود نشان دهد: »به 
همین دلیل نمی توان به شکل 
قطعی این افراد را دچار اختالل 

روانی دانست.«
اختراع یک جوان روســي با عنــوان »نهنگ آبي« 
در  ســال 2013 مرگ 130نفر در این کشــور را رقم 
زد و البته وقتي او دستگیر شد، گفت که قصد داشته 
جهان را از آلودگي هاي زیستي پاک کند. نهنگ آبي 
مراحل زیادي دارد تا بازیکن را به پله آخر و ســقوط 
آزاد از یک پشــت بام بلند برساند و در هر مرحله از 50 
مرحله بازي از همه ابزارها براي تهدید و تحریک قرباني 
استفاده می کند. خودکشي اما از سال هاي قبل بالي 
جان جامعه انســاني بود و البته هر روزي که گذشت، 
قربانیان آن بیشتر شدند. مرگ خودخواسته در ایران 
از  سال 1380 تا 1394 در عرض 15 سال 65 درصد و 
از  ســال 1393 تا 1394 در یک سال حدود 35 درصد 
افزایش یافت و این سیر صعودي خودکشي زنگ خطر 
دیگري را در ایران به صدا درآورد. در این میان اما ورود 
بازي نهنگ آبي در ایران بهانه ای شد براي توجه بیشتر 

به مشکالت و معضالتي که جامعه را تهدید می کند. 
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شــهروند|  ورثه خانه تاریخی حاجباشی 
اراک، شبانه قسمتی از این بنا را شبانه تخریب 
کردند؛ درســت یک هفته پس از ثبت این بنا 
در فهرست آثار ملی کشور. این اتفاق در حالی 
است که 11 روز پیش هم اتفاق مشابهی افتاد 
و  اثر ملی دیگری را در استان اصفهان شبانه با 
لودر تخریب کردند، با این تفاوت که خانه نائل 
را شهرداری به درخواســت مردم و این یکی را 
خود ورثه ویران کردنــد. حاال که موج تخریب 
های اینچنینی، بدون آگاهی از ارزش فرهنگی 
این بناها و در راستای منفعت طلبی باال گرفته 
است، مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی 
گفته اســت، متعرضان به این بنــای تاریخی 
می بایست در محاکم قضائی پاسخگوی قانون 

باشند.
یکشنبه شب، تعدادی از ورثه خانه تاریخی 
حاجباشی اراک قسمت هایی از یکی از بناهای 
ارزشمند اراک را ویران کردند. محمد حسینی 
در ایــن باره گفــت:» با اطالع کارشناســان و 
یگان حفاظت اداره کل، از پیشــروی بیشــتر 
تخریبگران جلوگیری شــد امــا متخلفان در 
عین قســاوت اقــدام به تخریب ســتون های 
اصلی بنا کرده اند. اداره کل نیز اکنون به دنبال 
حکم بازداشــت متعرضان به این بناست.« او 
این اقدام را تعرض به یک ثروت ملی دانســت 

و ادامه داد:»این تخلف بــه طور جدی و بدون 
کوچکترین مالحظه ای پیگیری قانونی خواهد 
شد و خاطیان می بایست ابتدا به مراجع قضائی 

و سپس افکار عمومی پاسخگو باشند.«
به گفته حســینی کارشناسان اداره کل در 
مرحله تشکیل پرونده این بنا برای ثبت ملی، 
برداشت های تخصصی و دقیقی را از این بنا 
داشــته اند و با زحمات مداوم و صرف هزینه 
های قابل توجه پرونده ثبــت ملی این بنا را 
تهیه کردند تا هفته گذشــته پس از ، این اثر 
به ثبت ملی رسید اما اکنون عده ای با تعرض 
به این بنا در حقیقت تیشــه بر ریشــه قانون 

زده اند.
مدیــر کل میراث فرهنگی اســتان اراک در 
ادامه گفت: »هر مدیر، فرد آگاه یا ورثه ای که به 
این بنا متعرض شده، می بایست پاسخگو باشد 
و منتظر پیگیری ویژه اداره کل در این خصوص 
باشــد زیرا به هیچ عنوان از این تخلف آشکار 

نخواهیم گذشت.«
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
مرکزی، مدیر کل میراث این استان از دادستان 
تقاضا کرده تا با حضور پررنــگ در این ماجرا، 
به طور جدی با متعرضان به این بنای تاریخی 

اتمام حجت شود. 

ویرانی خانه ای دیگر، یك هفته پس از ثبت در فهرست آثار ملی

ورثه »حاجباشی«، خانه پدری را تخریب کردند

 خودکشي در  سال 13۸0 
حدود 13۸5نفر بوده است 
و تعداد آن در  سال 139۴ به 

323۴ نفر رسید

از  سال 1393 تا 139۴ میزان 
خودکشي در ایران 35 درصد 

رشد داشته است

 محمود سلطاني فر، عضو 
هیأت علمي دانشگاه علوم و 

تحقیقات: نمی توانیم خودزني 
و خون بازي را که در مدارس 

دخترانه اتفاق می افتد، کتمان 
کنیم و باید این موضوعات را با 

جامعه جوان مطرح کنیم


