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«ایران» از مخاطرات شیوه جدید همسفریابی گزارش می دهد

اخبار

تله جدید مجازی  ،سر راه مسافران ساده دل
زهرا کشوری

نیم نگاه

ëëاین کانال طبــق قوانین جاری
کشــور ایــران فعالیــت میکند و
هیچگونــه مســئولیت حقوقــی
در قبــال آگهیهــای اشــخاص
ندارد .تمام مســئولیت آگهیها
به عهده آگهی دهندگان اســت،
لذا مســئولیت انتخاب همســفر
و راســتی آزمایــی به عهــده خود
کاربــران اســت».ادمین یــا
ادمینهــای ایــن کانــال هــدف
از راهانــدازی آن را کمــک بــه
گسترش گردشــگری و پیدا کردن
همســفر بــرای گردشــگرانی کــه
همســفر پایــه ندارنــد ،معرفــی
میکنند

روزنامــه ایران میگویــد« :قبالً در گروه
دیگر(تلگرام) بودم و چند سفر داخلی
را با اعضای آن رفتم ».البته ســفرهای
او داخلــی بــوده اســت نــه خارجــی .او
دربــاره این ســفرها هــم میگوید«:اگر
شــخصیت طرف قابل احترام باشــد و
درکش هــم در حد قابل قبولی باشــد،
قطعــاً خوش میگــذرد ».او ســفرهای
چنــد روزه با گروه هــای  2نفره تا 5 -4
نفــره را تجربــه کــرده و دربــاره قابــل
اعتمــاد بــودن چنیــن ســفرهایی هــم
میگویــد« :واقعــاً بســتگی بــه طــرف
دارد؛همون لحظه اول با کمی صحبت
و ارتباط میشــه پی برد کــه طرف واقعاً
آدم قابل اتکا و اعتمادی اســت یا نه».
او تأکید میکند« :برای اطمینان بیشتر
من همیشــه مــدارک شناســایی خودم
را بــه آدمهــای شــکاک میدهــم ».در

شکارچیان دو پلنگ را کشته و به آتش کشیدند

دارنــد که مجموع این غرامتها به حدود
پنج میلیارد و  700میلیون ریال میرســد.
کارشناســان محیط زیســت تنهــا راه مهار
شکارچیانمتخلفراتعیینمجازاتهای
قانونی مناسب از یک سو و آگاهی دادن به
مردم برای همکاری در حفاظت از محیط
زیســت و ناامــن کــردن هرگونــه فعالیت
متخلفانهمیدانند.درحالحاضرجریمه
کشتن یک قالده پلنگ ایرانی  80میلیون
تومان است.

نکــردهام امــا بعضــی افــراد انتظارات
زیــادی دارند؛ مثالً توقــع دارند که پول
ســوغات آنهــا را هــم پرداخــت کنــی.
شــاید هم آدمهای معقولش به پست
مــا نخــورده اســت».در کانال همســفر
اطالعاتی هم درباره کشورهایی که نام
آنها در میان آگهی همســفریابی آمده
است به کاربران داده میشود .بعضی
از راهنمایان گردشــگری رســمی هم با
ارســال عکس کارت شناســایی ،خود را
به مسافران معرفی کردهاند.
یکــی دیگــر از کاربــران ایــن کانــال
دربــاره دلیــل اســتقبال برخی افــراد از
چنین ســفرهایی ،علتهــای مختلفی
را میگوید« :برخی به فکر سوءاستفاده
هســتند .بعضــی از آدمهــا هــم کســی
را بــرای ســفر ندارنــد .آدمهایــی هــم
هستند دوســت دارند با افراد با تجربه

سفرکنند و لذت بیشتری ببرند».باران
 25ســاله هــم از تهــران بــه دنبال یک
همســفر میگــردد تــا او را بــه «کــوش
آداســی» ترکیــه ببــرد .او مشــخص
میکند که اواخر مرداد میتواند به این
ســفر بیاید اما تاریخ دقیق مسافرت را
به عهده همســفر نامعلــوم میگذارد.
دوســت دارد یــک هفته ســفرش طول
بکشــد واز طریــق هوایــی بــه ترکیــه
بــرود .همچنیــن یادآورمــی شــود کــه
تمــام هزینههــا بایــد توســط همســفر
آقــا ،پرداخــت شــود .او در نهایــت در
آگهی همســفریابی خود مینویسد«:با
رعایت موازین شرعی».
براســاس آنچــه کــه در ایــن کانــال
آمده اســت تا به امروز فقط یک آگهی
به ســرانجام رسیده اســت .مرد جوانی
که قصد دارد چند روزی به کیش برود.

عکس  :اداره کل محیط زیست مازندران

شــکارچیان متخلف در اســتان مازندران
یک قالده پلنگ ماده را به همراه تولهاش
کــه برای خــوردن آب به سرچشــمه آمده
بودنــد بــه ضــرب گلولــه کشــته و ســپس
پوســت این دو پلنــگ را کنده و الشــهها را
بــه آتــش کشــیدند.در همیــن حــال اداره
کل محیط زیســت مازندران اعالم کرد که
تحقیقاتوپیگیریقضاییبرایشناسایی
فــرد یــا افــرادی کــه  2قــاده پلنــگ را در
منطقه جنگلی «شــهیدآباد» شهرســتان

بهشهربهشکلبیرحمانهایسالخیکرده
و پوست کندند ،آغاز شده است .بر اساس
ایــن گــزارش ،بقایایی از الشــه یــک قالده
پلنگ مادر به همــراه تولهاش روز جمعه
در منطقه جنگلی شــهیدآباد کشــف شــد
و بررســیهای کارشناسان نشــان میدهد
جمجمــه و بعضــی از قســمتهای باقی
مانده از الشه و همچنین آثار گلوله و خون
در محــل حاکی از کشــتار آنهــا در چند روز
گذشتهاست.

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت از
 2ســال پیش برای حفاظت از این گونه در
برابر شکار و تعرض کشاورزان و دامداران و
پرداخت خسارت به آنان را در صورت تلف
شدن دامها یا زخمی شدن خودشان بر اثر
حمله پلنگ ،اجرایی کرد و تنها پارسال به
 40کشاورز و دامدار خسارت دیده غرامت
پرداخــت کــرد .بر اســاس اعــام اداره کل
محیــط زیســت مازنــدران 150 ،دامــدار
دیگــر نیز در نوبــت دریافت غرامــت قرار

نهایت میگوید«:من مشکلی با چنین
ســفرهایی ندارم».مهــدی  35ســاله
هــم در آگهــی خود مــی نویســد که در
تهــران زندگــی میکند و قصد ســفر به
ارمنســتان یــا گرجســتان را دارد .فصل
ســفر را هــم مرداد انتخــاب میکند اما
انتخــاب دقیــق زمان ســفر چهــار روزه
را به همســفرش میســپارد .در جلوی
گزینه مشخصات همسفر یا همسفران
هم نوشته است«:خانم ».او هم ،همه
هزینههای ســفر را تقبــل میکند .یکی
دیگــر از اعضــای گــروه بــرای خبرنگار
مــا تعریــف میکند کــه یکبــار  5نفری
ســفر رفتیــم« :دوتــا خانم بودنــد که با
همسرانشــان آمدنــد اما تا حــاال با یک
خانم تنها به ســفر نرفته ام ».او درباره
پذیرفتــن هزینــه ســفر توســط آقایــان
هــم میگویــد« :مــن همچیــن کاری را


سازی»
احیای « گالبتون
و سبک بافندگی دوره قاجار

عکس  :فضای مجازی

کانالهایــی بــا موضوعــات عجیــب و
غریــب در فضای تلگــرام ایرانیها کم
نیســت اما اخیراً کانالی ایجاد شــده که
در نــوع خــود کــم نظیــر اســت ،کانالی
کــه در نــگاه اول به نظر می رســد برای
شــما ایــن امــکان را فراهــم میکند که
بــرای ســفر خــود همســفری بیابــی یــا
بــا جســتوجو در آن ببینــی چه کســی
قصــد ســفر دارد و تــو هــم همراهــش
شــوی اما به نظر می رســد پس پشــت
ماجــرا قضیه دیگری باشــد .ایجاد این
کانــال با کنشهــای فــراوان و متفاوتی
بیــن کاربــران فضــای مجــازی روبــهرو
شده است ،چون مجال سوءاستفاده از
افــراد کم تجربه و مــردان و زنان ناآگاه
را بــرای کالهبــرداران بــاز میکنــد و در
صــورت وقوع هرگونه اتفاقی ،شــخص
زیــان دیــده دســتش بــه هیــچ جــا بند
نیست.
هرچنــد خبرنــگار مــا تالش کــرد تا
بتوانــد بــا ادمیــن ایــن کانــال گفتوگو
کنــد امــا تا لحظه نوشــتن ایــن گزارش
پاســخی از ســوی ادمین داده نشــد .به
گــزارش روزنامه ایران بــا وجود این در
این کانــال عنوان میشــود«:این کانال
طبق قوانین جاری کشور ایران فعالیت
میکند و هیچگونه مســئولیت حقوقی
در قبــال آگهیهــای اشــخاص نــدارد.
تمــام مســئولیت آگهیهــا بــه عهــده
آگهــی دهندگان اســت ،لذا مســئولیت
انتخــاب همســفر و راســتی آزمایــی به
عهــده خــود کاربــران اســت».ادمین
یــا ادمینهــای ایــن کانــال هــدف از
راهانــدازی آن را کمــک بــه گســترش
گردشــگری و پیدا کردن همســفر برای
گردشــگرانی که همســفر پایــه ندارند،

معرفی میکنند .در جایی از این کانال
نوشــته اســت«:می خوای بــا ماشــین
خــودت بــری ســفر ولــی چــون تنهایی
بــرات نمیصرفــد؟ دنبــال همســفر
میگــردی؟ میخوای چند تا همســفر
پایــه پیــدا بکنــی و به صــورت گروهــی
از یــه آژانــس مســافرتی تخفیــف تپل
ت داری همسفرت رو از
بگیری؟ دوســ 
لحاظ ســن ،عالیــق و ...انتخــاب کنی؟
یه خبــر خوب بــرات دارم بیا تــو کانال
همســفریاب عضــو شــو .هــم آگهــی
سفرتو تو کانال قرار بده ،هم آگهیهای
دیگــران رو ببیــن و هــم از تخفیفها و
تورهای لحظــه آخری آژانسها مطلع
بشــو ».ایــن کانــال تــا االن بیش از ســه
هــزار عضــو دارد .البتــه تعــداد کمــی
از افــراد آگهــی همســفریابی دادهانــد.
بررســی درخواســتها نشــان می دهد
که بیشــتر آقایان از این کانال اســتقبال
کردهاند .مقصد بســیاری از آنها ســفر
بــه کشــورهای شــمال ایــران از جملــه
ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان و ...است.
نادر  43ساله در آگهی تبلیغاتی ،مبدأ
خود را تهران و شــهرهای مســیر تا مرز
بازرگان معرفی میکند و مقصد ســفر
را ارمنســتان بــه مدت یک هفتــه تا 10
روز مینویسد«:ســفر زمینــی با خودرو
شخصی ،با امکانات رفاهی باال».
در بخش مشــخصات همســفر هم
مینویســد«:خانم اهــل ســفر و حدوداً
همســن ».او یــادآوری میکند که تمام
هزینههــا توســط خــودش پرداخــت
خواهــد شد«:ســفر مــن کاری اســت
ولی کلیه امکانــات رفاهی و هتل برای
همسفر مهیا است ».تعداد آگهیهای
ســفر خیلی کمتر از تعداد اعضاســت.
یکــی از اعضــای گــروه در گفتوگــو بــا
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سرپرســت کارگاه زری بافــی و مخمــل بافــی گــروه هنرهای ســنتی از احیــای کارگاه
گالبتونســازی و احیای شــیوه بافت دوران قاجار خبــر داد و گفت :یکی از پارچههای
دوران قاجار در آســتان قدس رضوی که پوشــش ســنگ مزار امام رضا است ،مستند
نگاری ،باز بافی و احیا خواهد شد .به گفته دهقانی قدیمیترین پارچه زربفت ایرانی
به دست آمده را میتوان متعلق به دوران اشکانی دانست که برای پوشاندن تابوت
پادشــاه آلمان به این کشــور صادر شده بود.به گزارش روابط عمومی سازمان میراث
فرهنگی ،روحاهلل دهقانی با اشــاره به قدمت  2500ســاله بافت پارچههای نقش دار
در ایــران گفت :در کتــب مورخهای یونانی از پارچههای نفیــس ایرانی توصیفهای
فراوانی شده است.او درباره شیوه بافت سنتی زربفت گفت :دو نفر همزمان با هم کار
میکنند ،یک نفر به عنوان شاگرد یا گوشواره کش ،باالی دستگاه نشسته و باید نقشه
را تعیین کند و نفر دوم نیز کار بافت را انجام میدهد.دهقانی گفت :با توجه به گران
بودن مواد اولیه این پارچهها و سختی بافت آنها ،این پارچهها تقریباًدر دوران معاصر
رو به افول و نابودی است و در کل ایران فقط 10نفر در این هنر کار میکنند.او گفت :از
دیرباز کارگاههای زری بافی به صورت حکومتی اداره میشد و همواره یک نماینده از
سوی حاکم وقت در کارگاهها حضور داشته و روی تولیدات نظارت داشتند.

معاون سازمان بهزیستی:

 10درصد زنان معتاد در پاتوقها «زایمان» میکنند

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور با بیان آنکه حدود 7
تــا  10درصد زنان معتاد در خارج از نظام ســامت (مراکز بهداشــتی
و درمانــی) و عمدتــاً در پاتوقهــا زایمــان میکننــد ،از اجــرای طــرح
«مراقبتهــای دوران بــارداری ویژه زنان معتــاد» در دولت دوازدهم
توسط سازمان بهزیستی کشــور خبر داد.حبیباهلل مسعودی فرید با
بیــان آنکه طبق قانون حمایت از حقوق کــودکان و نوجوانان مصوب
ســال  ،81کودک آزاری جرم عمومی اســت و نیاز به شاکی خصوصی
ندارد به ایســنا گفــت :هرچند قوه قضائیه در رســیدگی بــه این موارد
نقش پر رنگتری دارد ،اما بهزیستی در خصوص کودکان دچار آسیب
بویــژه کودکانــی که به دلیل اعتیاد مادر یا پدر در معرض آســیب قرار
میگیرند و همچنین در مورد زنان بارداری که دارای اعتیاد هســتند و
میخواهند زایمان کنند ،وظایفی برعهده دارد.معاون امور اجتماعی
ســازمان بهزیستی کشور بیان کرد :در همین راستا معاون بهداشت و
درمان وزیر بهداشــت نامهای به دانشــگاههای علوم پزشکی ارسال و
اعالم کردند که چنانچه زن باردار معتادی برای زایمان به بیمارستان
مراجعــه کنــد ،بیمارســتانها موظفند در کمتریــن زمان ،مــورد را به
اورژانس اجتماعی اطالع داده و اجازه ترخیص نوزاد را ندهند.
فرید افزود :در حال حاضر این اطالعرسانی از سوی بیمارستانها
بــه اورژانس اجتماعــی در کمترین زمان صورت میگیــرد و اورژانس
اجتماعی نیز به محض اطالع به محل اعزام میشود.او با بیان اینکه
تعدادی کودک هم از طریق قوه قضائیه و ســایر دســتگاهها به علت
بدسرپرستی و معتاد بودن والدین که عموماً در سنین باالتر از نوزادی
هســتند به بهزیستی سپرده میشــوند ،گفت :تعداد کلی این کودکان
در ســال  95به حدود  1200کودک شــامل نوزاد و خردســال میرســد
ی از آنها
که وارد سیســتم بهزیســتی شــدند .از ایــن تعداد حدود نیمــ 
پس از بررســیهایی که انجام دادیم ،با حکم قاضی به اقوام ســببی و
نسبیشــان سپرده شدند و نیمی دیگر همچنان در مراکز شبانه روزی
سازمان بهزیستی نگهداری میشوند.

