
۴۶ درصد زنان و ۲۸ درصد مردان ايراني باالي ۵۰ سال پوكي استخوان دارند
رئيس اداره بيماري هاي عضالني، اس�كلتي 
دفت�ر مديري�ت بيماري ه�اي غيرواگي�ر 
وزارت بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�كي 
گف�ت: ۴۶ درصد زن�ان و ۲۸ درص�د مردان 
باالي ۵۰ س�ال كش�ور دچار پوكي استخوان 
هس�تند و مصرف ويتامين دي و كلس�يم از 
دوران كودكي ت�ا پيري حائز اهميت اس�ت. 
فاطمه حاجي ولي زاده، رئيس اداره بيماري هاي 
عضالني، اس��كلتي دفتر مديريت بيماري هاي 
غيرواگير وزارت بهداشت گفت: پوكي استخوان 
بيماري خاموش و بدون عالمت است كه به مرور 
باعث ضعيف شدن و شكنندگي استخوان ها در 
مفصل ران، مچ دست و س��تون فقرات مي شود 
و فرد مبتال بايد تحت درمان قرار گيرد و از روند 

بيماري جلوگيري شود. 
وي اظه��ار داش��ت: درص��د افرادي ك��ه دچار 
شكستگي لگن مي ش��وند، فوت مي كنند و اگر 

زنده بمانند دچ��ار محدوديت ه��اي حركتي و 
معلوليت مي شوند و به عصا احتياج پيدا مي كنند 
يا دچار تغيير ش��كل و انحراف در ستون فقرات 

مي شوند و كيفيت زندگي آنها كاهش مي يابد. 
ولي زاده تصريح كرد: بر اس��اس مطالعات انجام 
شده در كشور پوكي استخوان در ۲۰ تا ۵۰ درصد 
موارد ناشي از شكس��تگي هاي وارد شده بر فرد 
باعث مرگ و مير مي ش��ود و بيش از ۱۷۰ هزار 
مورد شكستگي ناش��ي از اين بيماري در كشور 

اتفاق مي افتد. 
به گفت��ه وي، باي��د ت��الش كنيم اف��راد دچار 
شكستگي نشوند. اگر كسي دچار پوكي استخوان 
شود، متأسفانه رها مي ش��ود و تحت درمان قرار 
نمي گيرد. بايد اين افراد را هم شناس��ايي و هم 
درمان كنيم، زيرا اين بيماري در ۸۰ درصد موارد 
باعث عدم توانايي فرد شده و در ۵۰ درصد ديگر 
موارد باعث مشكل در راه رفتن و استفاده از عصا 

و كمك ديگران مي شود. 
رئيس اداره بيماري هاي عضالني، اسكلتي دفتر 
مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت 
اظهار داش��ت: با توجه به اهميت بيماري پوكي 
استخوان براي جلوگيري از آن و حفظ سالمت 
استخوان ها مصرف مواد غذايي حاوي پروتئين، 

كلسيم و ويتامين D بسيار ضروري است. 
ول��ي زاده اف��زود: فعاليت ه��اي بدن��ي منظم 
و خودداري از مص��رف دخانيات ني��ز مي تواند 
اس��تخوان ها را در برابر پوكي استخوان محكم و 
از عوارض جبران ناپذير آن بر سالمت جلوگيري 

كند. 
به گزارش ايرنا، بررس��ي پژوهشگاه علوم غدد و 
متابوليسم دانش��گاه علوم پزشكي تهران نشان 
مي دهد، زنان باالي ۵۰ س��ال و م��ردان باالي 
۶۰سال بايد براي اطمينان از سالمت استخوان 

خود به پزشك مراجعه كنند. 

حدود ۷۰ درصد )بيش از دو سوم( زناني كه در 
معرض خطر پوكي استخوان و شكستگي هستند 
براي تشخيص پوكي استخوان مراجعه نكردند 
و اقدامات تشخيصي برايش��ان انجام نشده، اين 
مطالعات نشان مي دهد، فاز اوليه درمان حداقل 
سه يا پنج سال طول مي كش��د و مهم است كه 
افراد بدانند باي��د درمان خ��ود را كامل كنند تا 

نتيجه مناسب بگيرند. 
بر اساس اين مطالعات، بيش از ۸۵ درصد زناني 
كه درمان را آغاز مي كنند، پيش از يك س��الگي 
درمان خود را ره��ا می كنن��د و دوره درماني را 
تكميل نمي كنن��د و پايبندي ب��ه درمان وجود 
ندارد. در طول درمان پزشك معالج به طور مرتب 
اثر بخشي درمان را از طريق انجام سنجش تراكم 
استخوان پايش مي كند و در صورتي كه درمان 
اثربخشي الزم را نداشته باشد، اقدامات تكميلي 

انجام مي شود. 

 وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه بايد س��ند تحول مدرسه اي را 
تدوين كنيم، گفت: شاخص هاي مدرسه تحولي در دست تهيه است. 

 مدير كل اداره  رفاه، تعاون و خدمات اجتماعي ش��هرداري تهران از 
واريز كمك معيشت ماهانه يك ميليون و 4۰۰ هزار توماني به حساب 

معلوالن شهرداري تهران خبر داد. 
 در حالي كه متخصصان حوزه بهداش��ت و درمان نسبت به كمبود 
احتمالي چندين نوع آنتي بيوتيك  و ساير داروها در كشورهاي اروپايي 
مانند ايتاليا، فرانس��ه و همچنين در كانادا و امريكا هشدار مي دهند، 
روز گذش��ته نيز نش��ريه »ديلي ميل«  در گزارش��ي از بحران كمبود 
س��ه آنتي بيوتيك ضروري در انگليس در بحبوحه شيوع عفونت هاي 

زمستاني در اين كشور ابراز نگراني كرد. 
 رئيس اداره شيرخشك رژيمي و غذاي ويژه س��ازمان غذا و دارو از 
تأمين بيش از ۶ ميليون قوطي شيرخشك رژيمي از ابتداي سال جاري 

تا پايان آبان ماه خبر داد. 
 رتبه ايران از لحاظ داشتن ميراث ناملموس بشر با ثبت جهاني چهار 
پرونده ابريشم بافي، يلدا، عود و تركمن دوزي؛ از جايگاه هفتم به جايگاه 

ششم مشترك با كرواسي رسيد. 
 معاون فرهنگي و اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور ضمن رد 
»اسكان مردان در معرض خشونت خانگي در سامان سراهاي بهزيستي«  
مي گويد: اين در حالي  اس��ت كه زنان خش��ونت ديده به »خانه امن« 
بهزيستي منتقل می شوند و به فرد مرتكب خشونت خانگي نيز خدمات 

تخصصي روانشناسي و مددكاري ارائه مي شود. 
 بر اساس گزارش »سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اروپا«، در پي 
همه گيري كرونا، اميد به زندگي در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۱ نسبت 

به قبل از آن، بيش از يك سال كاهش يافته است. 
 معاون درمان وزارت بهداش��ت در بخش��نامه اي به معاونان درمان 
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزش��كي سراسر كشور  تأكيد كرد كه 
مصدومان حوادث و فوريت هاي پزشكي در اورژانس بيمارستان ها بايد 

بدون قيد و شرط  پذيرش شوند. 

سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري:

مطالبات بازنشستگان
 به صورت منطقه اي پيگيري مي شود

سرپرس�ت صن�دوق بازنشس�تگي كش�وري ب�ا اش�اره ب�ه 
محوره�اي پنجگان�ه مطالب�ات بازنشس�تگان  گف�ت: مطالبات 
بازنشس�تگان كش�وري به صورت منطقه اي پيگيري مي ش�ود. 
نعمت اهلل تركي، سرپرس��ت صندوق بازنشس��تگي كش��وري گفت: 
پس از حقوق و معيش��ت، بزرگ ترين دغدغه ما در حوزه بهداش��ت و 
درمان بازنشستگان است.  وي با اش��اره به مطالبه رؤساي كانون هاي 
بازنشستگي در خصوص لغو قرارداد يا ارائه نش��دن خدمات در مراكز 
درماني به دليل بدهي صندوق بازنشس��تگي گفت: پ��س از پيگيري، 
صحت اين موضوع مشخص و به سرعت مقرر شد تمام مطالبات مراكز 
درماني و بيمارس��تان هاي طرف قرارداد و بازنشس��تگاني كه اس��ناد 

بيمه اي ارائه كرده بودند، ظرف ۲4ساعت پرداخت و تسويه شود. 
وي تأكيد كرد: هيچ مركز درماني طرف ق��رارداد نبايد به  دليل بدهي 
خدمات درماني را از بازنشستگان دريغ كند، اگر حساب و كتابي هست 

بايد با صندوق بازنشستگي حل و فصل شود. 
سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري، رفع دغدغه از بيماران خاص 
و خانواده اين عزيزان را ضروري عنوان كرد و گفت: تالش مي كنيم تا 
حدود ۵۰هزار بازنشسته با بيماري خاص، از خدمات مراكز درماني ويژه 
و تخصصي اين نوع بيماري ها بهره مند شوند و خدمات مورد نياز خود را 
دريافت كنند.  وي بر اهميت استفاده از ظرفيت و تخصص بازنشستگان 
براي حل بس��ياري از مش��كالت موجود تأكيد كرد و افزود: براي اين 
منظور كارگروه ها و كميته هاي تخصصي مشورتي با حضور كانون هاي 

بازنشستگي سراسر كشور تشكيل خواهيم داد. 
وي با اشاره به محورهاي پنجگانه مطالبات بازنشستگان گفت: مشكالت 
در حوزه قوانين و مقررات كه تعدد و تنوع آنها مشكل آفرين شده است، در 
كنار ساير مطالبات مثل حقوق و معيشت، بهداشت و درمان، فرهنگي و 
اجتماعي و رفاهي از اين پس منطقه بندي و به  صورت منطقه اي برنامه ريزي 
و عملياتي مي شود.  تركي ادامه داد: بايد مسئله يابي كنيم و به دنبال حل 
مسئله باشيم، نوع نگاه ما به مسئله براي حل آن مهم است و به طور قطع 
هر جا مشكل و تخلف يا كم كاري وجود داشته باشد، به نمايندگي از طرف 
بازنشستگان قاطعانه رسيدگي خواهيم كرد.  تركي تصريح كرد: در حوزه 
بازنشستگي كه اكنون در آستانه صدمين سال تأسيس نظام بازنشستگي 
و صندوق بازنشستگي كشوري هس��تيم، به عنوان وظيفه ذاتي صندوق 
بايد سياستگذاري مناسبي براي معيشت و درمان و اوقات فراغت و ساير 

حوزه هاي موردنظر بازنشستگان انجام دهيم. 
وي در حوزه خدمات فرهنگ��ي و اجتماعي به خانه هاي اميد اش��اره 
كرد و گفت: بايد مراكزي در شأن بازنشستگان داشته باشيم تا در آن، 
خدمات و امكانات مختلفي به اين عزيزان ارائه شود. برخي مكان هاي 
متعلق به صندوق در سطح كشور وجود دارد كه بدون استفاده مانده و 
بايد براي استفاده و خدمت رساني به اين عزيزان چنين مكان هايي را 
بازسازي كنيم يا مورد استفاده قرار دهيم.  دائمي شدن همسان سازي 
حقوق، اجراي متناسب س��ازي حقوق و تعيين تكليف ۹هزار ميليارد 
تومان تخصيصي دول��ت به صندوق، اجراي م��اده ۸۵ قانون مديريت 
خدمات كش��وري و تعيين تكليف آيين نامه اجرايي آن كه تاكنون در 
دولت مس��كوت مانده اس��ت، تجميع بيمه هاي موجود در قالب بيمه 
درمان��ي جامع و كام��ل، احياي مجمع يا ش��وراي عال��ي كانون هاي 
بازنشستگان كشوري، اصالح و تصويب اس��اس نامه صندوق و تبديل 
صندوق به سازمان بازنشستگي بخشي از مسائل ديگر مطرح شده در 
نشست مشترك سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري با نمايندگان 

كانون هاي بازنشستگي بود. 

حسین سروقامت

»به زندگي فكر كن؛ ولي برايش غصه نخور!
ديدن، حقيقت است؛ ولي درس�ت ديدن، فضيلت. . . با شروع 
هر صبح فكر كن تازه به دنيا آمدي. مهربان باش، دوست بدار 

و عاشق باش!
شايد فردايي نباشد. شايد فردايي باشد، اما عزيزي نباشد. . . 

يادمان باشد با شكستن پاي ديگران بهتر راه نخواهيم رفت. با 
شكستن دل ديگران خوشبخت تر نخواهيم شد. 

اي كاش بدانيم اگر دليل اشك كسي ش�ويم، ديگر با او طرف 
نيستيم، با خداي مهربان او طرفيم!« 

اين عبارات از اس�تاد ممتاز دانش�گاه تهران، دكتر اميرناصر 
كاتوزيان است؛ عباراتي نغز، سنجيده و معقول!

اما من اين همه را گفتم تا پرده از »اي كاش« آخر بردارم. 
روزي سرهنگي چند فحش ناموسي آبدار نثار مرحوم آيت اهلل 
شاه آبادي بزرگ كرد. او فقط نگاهش كرد و هيچ نگفت. روز بعد 

خبر آوردند، سرهنگ مرد. 
آيت اهلل گفته بود اگر جوابش را مي دادم، نمي مرد. . . همين!
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  شهروند – تهران: روزنامه ش��رق روز سه شنبه در صفحه 
آخر عكسي با ش��رح زير عكس  برف پاييزي در شهر تهران كار 
كرده اس��ت كه هيچ نش��اني از برف پاييزي در عكس نيس��ت. 
چندين بار با روزنامه ش��رق تماس گرفتم تا نسبت به اين متن 
و عكس اعتراض كنم كه مثل هميشه پاسخگو نبودند. موضوع 
عكس يك انسان دستفروش بود كه در كنار خيابان بساط كرده و 
پتويي روي خودش كشيده است تا از سرما در امان باشد. موضوع 
عكس ناراحت كننده است. انس��اني براي كسب درآمد و امرار و 
معاش در كنار خيابان در اين سرما بدون سرپناه مشغول كسب 
روزي است، ولي در عكس و شرح عكسي كه روزنامه اصالح طلب 
شرق با جناح بازي تمام كار كرده است، نه نشاني از برف پاييزي 
ديده مي شود، نه چهره تغيير كرده ش��هر كه سفيدپوش شده 
باشد. اين روزنامه با شيطنت هاي اينچنيني سعي دارد با روح و 
روان مردم بازي كند. مردم خودشان مشكالت را مي بينند. لطفاً 
به روزنامه شرق بگوييد كه به ش��عور مخاطب احترام بگذارد و 
مخاطب را ملعبه جناح بازي هاي سياسي و جناحي خودش نكند. 
كمي منصف تر با قضايا برخورد كند و براي برون رفت از مشكالت 

با همدلي و همفكري به دنبال راهكار و ارائه پيشنهاد باشند. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵3۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد
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128 گونه جانوري ايران 
در خطر انقراض

ايران كش�وري غني از گونه هاي بومي و ارزش�مند است و حدود 
هزارو۱۴۰ گونه جانوري اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزيست و 
ماهيان آب هاي داخلي در اكوسيستم هاي خشكي و آب هاي داخلي 
ايران و ح�دود ۶۵۰ گونه ماهي در آب هاي درياي�ي در آن زندگي 
مي كنند كه برخي از آنها با كاهش شديد جمعيت مواجه شده اند. 
۱۶ آذر به عنوان »روز ملي گونه هاي بومي« گرامي  داش��ته مي شود. بر 
اساس آخرين بررسي هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست، هزارو۱4۰ 
گونه جانوري اعم از پستاندار، پرنده، خزنده، دوزيست و ماهيان آب هاي 
داخلي در اكوسيستم هاي خشكي و آب هاي داخلي ايران همچنين حدود 

۶۵۰ گونه ماهي در آب هاي دريايي شناسايي شده اند. 
در حال حاضر حدود ۱۲۸ گونه جانوري و مهره دار كشور در معرض خطر 
انقراض هس��تند كه برخي وضع خوبي ندارند. »دوزيستان« بيشترين 
آسيب پذيري را در اين حوزه دارند. خطر انقراض دامن رده پستانداران، 
خزندگان، دوزيس��تان، ماهيان و پرندگان ايران را گرفته است و برخي 
گونه ها نظير »يوز آسيايي« هم از بعد ملي و هم از نظر بين المللي در خطر 
انقراض شناخته شده اند.  در رده پستانداران گور ايراني، يوزپلنگ ايراني، 
خرس سياه و گوزن زرد، از رده خزندگان گونه هايي مانند افعي شاخدار 
دم عنكبوتي و افعي دماوندي، ۲۰ گونه از رده دوزيستان شامل وزغ ها، 
قورباغه ها و س��مندرها، پنج گونه از خاويارماهيان دري��اي خزر در رده 
ماهيان و پرندگاني نظير درناي سيبري، باالبان، اردك سرسفيد، ميش 

مرغ، عقاب طاليي و اردك مرمري در معرض خطر انقراض هستند. 
در ايران ميش مرغ بيشتر از همه گونه هاي ديگر حتي يوزپلنگ در معرض 
خطر قرار دارد. ميش مرغ از خانواده ميش مرغ شكالن است. از اين خانواده 
س��ه نوع پرنده مختلف وجود دارد كه دو نوع ديگر آن به جز ميش مرغ، 
هوبره و زنگوله بال هس��تند.  پس از ميش مرغ مي توان گفت يوزپلنگ 
آس��يايي در رتبه دوم گونه هاي در خطر انقراض ايران قرار مي گيرد. با 
احتساب يوزهايي كه احتماالً شناسايي نشده اند، جمعيت اين گونه در 
ايران زير ۳۰ فرد برآورد مي شود. طي سه سال اخير تعداد يوزهاي بالغ 
و جدا از مادر به ۱۳ فرد رسيده است كه يك يوز در خراسان جنوبي، سه 
يوز در يزد و ۹ يوز در توران سمنان زندگي مي كنند.  وضعيت يوزپلنگ 
آس��يايي به  قدري وخيم اس��ت كه در حال حاضر اين گونه جانوري در 
كشورهاي همسايه ايران به  طور كلي منقرض و در ايران هم به بخش هايي 
از استان هاي يزد، خراسان جنوبي، كرمان و سمنان محدود شده و جمعيت 
آن در سه استان يزد، خراسان جنوبي و كرمان بسيار ناچيز است. بسياري 
از گونه هاي ديگر همچون گربه شني كه اطالعات چندان زيادي هم از 
آنها و زيستگاهي كه براي آنها مناسب اس��ت، در دست نيست تا بتوان 
تشخيص داد كه آيا شرايط مناسبي دارد يا نه.  تهديدات بسياري براي 
در معرض خطر قرار گرفتن گونه هاي حيات وحش وجود دارد كه تغيير 
اقليم و خشكسالي هاي طوالني مدت، تخريب و تبديل زيستگاه ها - كه ما 
در ايران با آن بسيار دست و پنجه نرم مي كنيم- جاده سازي، معدن، دام 
مازاد بر ظرفيت، خطوط انتقال نيرو، زمين هاي كشاورزي  و ديم كاري ها 
كه هر مكاني را با شخم زدن به زمين كشاورزي و ديمي تبديل مي كنند، 
از جمله اين چالش ها و تهديدها است. به گفته سرپرست دفتر حفاظت و 
مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست گونه هاي بومي به 
دليل اينكه ژن غالب كشور هستند و خود را با شرايط اقليمي كشور تطبيق 
مي دهند، ارزش و اهميت بااليي دارند بنابراين بايد عالوه بر حفاظت از آنها 

در زيستگاه اصلي، تكثير در اسارت نيز در دستور كار قرار گيرد. 
غالمرضا ابدالي، سرپرست دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان 
محيط زيست درباره داليل اهميت گونه هاي بومي در كشور اظهاركرد: 
گونه هاي بومي به دليل اينكه ميليون ها سال خود را با شرايط گوناگون 
جوي  و تغييرات اقليمي تطبيق داده اند، بسيار اهميت دارند. گونه هاي 
بومي به عنوان ژن غالب در كشور زندگي مي كنند، به همين دليل حفاظت 
از گونه ها در زيستگاه هاي اصلي براي سازمان حفاظت محيط زيست در 
اولويت اول قرار دارد. هر چند كه طرح  تكثير را نيز در اسارت در دستور كار 

داريم، اما اولويت اصلي، حفاظت از آنها در زيستگاه اصلي است. 
وي با تأكيد بر اينك��ه حفاظت از گونه هاي بومي و محيط زيس��ت يك 
وظيفه عمومي و از وظايف اصلي آحاد جامعه اس��ت، به ايسنا گفت: در 
هيچ  جاي دنيا محيط زيست را تنها دولت ها حفظ نمي كنند. حفاظت از 
محيط  زيست بايد با كمك آحاد مردم و به عنوان يك وظيفه ملي انجام 
شود. رويكرد سازمان حفاظت محيط زيست نيز حركت به سوي حفاظت 
مشاركتي است. به اين صورت كه زيست بوم ها و گونه ها توسط مردم و با 

نظارت و همكاري سازمان حفاظت محيط زيست حفظ شود. 
ابدالي در پايان با اشاره به برخي از گونه هاي در خطر انقراض كشور، درباره 
اقداماتي كه براي حفاظت از آنها در دستور كار سازمان قرار دارد، اظهار 
كرد: برخي گونه ها همچون ميش مرغ، يوز آسيايي، گوزن زرد ايراني  و 
گور ايراني در خطر انقراض قرار دارند و به دليل اينكه جمعيت آنها شرايط 
حساس و شكننده اي دارد، ما در دستور كار داريم كه عالوه بر حفاظت آنها 

در زيستگاه هاي اصلي، تكثير در اسارت نيز داشته باشيم. 

   سالمت

»هشدار زلزله؛ آرام باش�يد و پناهگاهی پيدا 
كنيد«؛ اين پيامكي است كه ديروز ظهر برخي 
از مش�تركان تلف�ن هم�راه درياف�ت كردند. 
پيامكي كه شايد با حس�ي از وحشت و ترديد 
همراه ب�ود؛ ترس از وقوع زلزل�ه و ترديد بابت 
اينكه بعيد به نظر مي رس�د، زلزله با اين دقت 
قابل پيش بيني باش�د. دقايقي بعد اما دوباره 
با صداي زنگ پيامك تلفن همراه مش�تركاني 
كه پيام هش�دار زلزله را ج�دي گرفته بودند، 
نفس راحتي كشيدند. پيامكي مبني بر اينكه 
»هموط�ن گرامي اگ�ر پيامك هش�دار زلزله 
درياف�ت كرده ايد، اي�ن پيام صح�ت ندارد«، 
اما ماجراي ارس�ال اين پيامك چ�ه بود و چه 
ش�خص يا اشخاصي پش�ت پرده ارس�ال اين 
پيامك به گوشي تلفن مش�تركان همراه اول 
بودن�د؟ آيا اي�ن اقدام ناش�ي از ه�ك همراه 
اول ب�ود يا يك اش�تباه فني و كج س�ليقگي؟ 

حوالي ظهر روز گذشته بود كه پيامی روی تلفن 
همراه برخي از شهروندان ظاهر شد. اين پيام كه با 
عنوان اخطار زلزله به گوشي تلفن همراه برخي از 
شهروندان ارسال شد. پيامي با اين محتوا »هشدار 
زلزله؛ آرام باشيد و به پناهگاهي در اطراف برويد«. 
ساعتي بعد سامانه همراه اول با ارسال پيامك انبوه  
اعالم كرد: »اگر پيام هشدار زلزله دريافت كرده ايد، 
اين پيام صحت ندارد. « همين مسئله هم شبهات 
پيرامون اين پيامك را جدي تر كرد؛ شبهاتي كه 
هر چند با توضيحات س��ازمان ها و دستگاه هاي 
ذي ربط درباره اش��تباه فني و كج سليقگي براي 
برخي افراد قانع كننده بود، اما برخي ديگر هم از 
اين توضيحات قانع نشدند. برخي معتقدند گزينه 
هك شدن اپراتورهاي تلفن همراه مي تواند جدي 
باش��د. طرفداران تئوري هك ش��دن اپراتورهاي 
تلفن همراه معتقدند پ��س از ناكامي ضدانقالب 
در به خيابان كش��اندن مردم در روزهاي اخير و 
تداوم اغتشاش��ات، با هك برخي اپليكيشن هاي 
گوشي هاي تلفن همراه پيغام هشدار وقوع زلزله 
ارسال كردند تا با اين حربه مردم از ترس به خيابان 

آمده و جمعيت زيادي تجمع كنند. 
  هك ش�دن يا هك نشدن ؟ مس�ئله اين 

است!
با وجود طرح احتمال هك شدن اپراتور همراه اول 
اما اين اپراتور در اطالعيه اي ضمن عذرخواهي از 
مشتركان خود اعالم كرد هيچ گونه هك يا نفوذي 
در شبكه صورت نگرفته و اين پيام به دليل خطاي 
يك تيم تحقيقاتي در ارسال پيام تست سرويس 
جديد هش��دار بالياي طبيعي بوده است كه تيم 
تحقيقاتي كه در حال تس��ت س��رويس هشدار 
بالياي طبيعي بوده به اشتباه پيام را براي جمعي 
از مش��تركان همراه اول در ش��هر تهران ارس��ال 

كرده است. 
همچنين مدير كل ارتباطات هم��راه اول ضمن 
عذرخواهي از مشتركاني كه به اشتباه اين پيامك 
را دريافت كرده اند، گفت: »اي��ن نويد را مي دهم 
ك��ه هيچ گونه ه��ك و نف��وذي در ش��بكه اتفاق 
نيفتاده اس��ت و اين موضوع متأس��فانه به دليل 
خطاي تي��م تحقيقاتي كه روي قابليت هش��دار 
بالياي طبيعي سيل يا زلزله كار مي كردند، اتفاق 
افتاده اس��ت. قرار بود اين پيامك صرفاً براي تيم 
تحقيقاتي ارسال ش��ود، اما به دليل اشتباه براي 

برخي مشتركان ارسال شده است.«
اما سرهنگ پاش��ايي، معاون اجتماعي پليس فتا 
گزينه هك ش��دن را محتمل دانس��ت و آن را رد 
نكرد. وي درباره ارسال پيام هش��دار به برخي از 
كاربران تلفن همراه، اينگون��ه توضيح داد: »يك 
قابليتي روي گوش��ي هاي تلفن همراه به نام ارائه 
هشدارهاي ضروري وجود دارد كه فقط به اينترنت 
نياز دارد. اين قابليت هم براي اين اس��ت كه اگر 
خدايي نكرده بچه اي در منطقه جغرافيايي خاص 
گم شده يا طوفان يا هر اتفاق ديگري كه رخ داده، 
پليس يا شهرداري بتواند يك پيام هشداري ارسال 
كند كه اين پيام هشدار براساس قابليتي كه روي 
تلفن همراه قرار دارد، به افراد ارسال می شود و آن 

را مي بينند.«
وي با بيان اينكه اين پيام مي تواند شيطنت باشد 
كه منشأ آن بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، اضافه 
كرد: »به طور قطعي اعالم مي كنيم كه هيچ گونه 
تهديدي براي هموطنان عزيز وج��ود ندارد. « از 
نگاه پاش��ايي اين مي تواند ش��يطنت يك كاربر 
باشد يا هك باش��د. وي افزود: »اين قابليتي است 
كه روي گوش��ي تلفن همراه اندرويد به خصوص 
گوشي هاي سامس��ونگ وجود دارد و عمدتاً هم 
دارندگان اين نوع گوشي ها اين پيامك را دريافت 
كرده اند. ي��ك آيكوني وجود دارد به نام هش��دار 
در زمان هاي بحراني كه اين هش��دار را س��ازمان 
هشدار دهنده ارائه مي دهد كه در كشور ما اصوالً 
به صورت پيامك ارائه مي شود. اين اقدام مي تواند 
يك شيطنت يا هك باشد كه بايد بررسي بيشتر و 

رسيدگي شود.«
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پي ارس��ال 
»پيام هشدار زلزله« دس��تور پيگيري موضوع و 
برخورد با مقصرين احتمالي را داد تا نش��ان دهد 
احتمال هك و شيطنت هم در اين ماجرا منتفي 
نيست. روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات اعالم كرد: »در پي خطاي انساني بخش 
تحقيق و توسعه اپراتور همراه اول در فعال كردن 
سامانه هشدار و ارسال »پيام هشدار زلزله« براي 
تعدادي از مش��تركان اين اپراتور در شهر تهران 
و ايجاد نگراني براي برخي از هموطنان، عيس��ي 
زارع پور، وزير ارتباطات دستور پيگيري موضوع 

و برخورد با مقصران احتمالي را داد.«
حامد يزدي مه��ر، مدي��ر كل مديريت بحران 
اس��تان تهران نيز ضمن جعلي دانستن پيامك 
هش��دار وقوع زلزل��ه در پايتخت، انتش��ار اين 
پيامك جعلي را به دنبال اختالل در شبكه تلفن 
همراه دانس��ت و گفت: » طبق تأكيد س��ازمان 
مديريت بحران كشور اين پيامك كذب است و 
توجيه صحيح ندارد. قطعاً در صورت بروز خطر 
اخبار صحيح از خبرگزاري هاي رس��مي كشور 

منتشر مي شود.«
  هكي در كار نيست 

با وجود طرح مس��ئله هك يا شيطنت و احتمال 
برخي خرابكاري ها اما برخي ديگر از مسئوالن هم 
ارسال اين پيامك را ناشي از اشكال فني مي دانند 
و معتقدند هكي در كار نبوده است. نمونه اش سيد 
مجيد مير احمدي، معاون وزير كش��وركه تأكيد 
دارد نه مسئله هك مطرح است و نه مسئله خاص 
امنيتي بوده اس��ت، بلكه يك اشتباه فني بوده كه 
در اطالعيه اي كه صادر مي كنن��د، آن را توضيح 
مي دهند. از نگاه وي قطعاً اشتباه بدي بوده و اين 
موضوع هم از طريق دستگاه هاي ذي ربط در حال 
پيگيري اس��ت. مير احمدي ه��م در توضيحاتي 
درباره ارسال پيامك هش��دار زلزله افزود: »طبق 
تحقيقاتي كه انجام داديم، البته به زودي مسئوالن 
مرتبط با آن هم اطالعيه اي را صادر مي كنند، تيم 
تحقيقاتي شبكه همراه اول در حال يك اقدام فني 
بوده اند كه براي شرايط بحراني مانند سيل و زلزله 
بتوانند پيام هشداري را براي موارد و جاهايي كه 
الزم اس��ت، ارس��ال كنند. اين تيم در گروه فني 
خودشان در حال آماده كردن اين موارد بودند كه 
مي خواستند به صورت آزمايشي در گروه خودشان 
اين پيام را ارس��ال كنند كه بر اثر يك غفلت فني 
براي يك تعدادي از ش��هروندان مان نيز اين پيام 

ارسال مي شود.«
    زلزله قابل پيش بيني نيست

اين ماجرا از منظر علمي هم زير س��ؤال اس��ت، 
چراكه تاكنون بشر به تكنولوژي پيش بيني وقوع 
زلزله آن هم ساعاتي قبل از اين واقعه دست پيدا 
نكرده و حداكثر دانش بشري مي تواند وقوع زلزله 
را تا چند ثانيه قب��ل از آن پيش بيني كند، آن هم 

نه براي اعالم عمومي بلكه براي تدابيري مديريتي 
همچون قطع گاز و مديريت بحران. 

مركز ژئوفيزيك دانشگاه تهران نيز در اطالعيه اي 
با عنوان »فوري و مهم« اعالم كرد: »نظر به اينكه 
بنا بر اطالع واصله، ام��روز ۱۶ آذر ۱4۰۱ پيامي 
تحت عنوان هشدار زلزله از طريق خطوط موبايلي 
براي برخي از مش��تركان ارسال شده است، مركز 
لرزه نگاري كشوري مؤسس��ه ژئوفيزيك دانشگاه 
تهران ضمن تكذيب اين پي��ام اعالم مي كند كه 
هيچ گونه وضعيت غيرع��ادي در خصوص وقوع 
زمين لرزه در هيچ منطقه كشور تا لحظه درج اين 

پيام مشاهده نشده است.«
محمدحسن نامي، رئيس سازمان مديريت بحران 
كش��ور با جعلي دانس��تن اين پيام گفت: »امكان 
پيش بيني زلزله وجود ندارد و چنين پيامي اساساً 
جعلي است و شهروندان نبايد به آن توجه كنند.«

وي با بيان اينكه شهروندان نبايد نگران اين پيام 
باشند، افزود: » اساساً امكان اينكه بتوان زلزله را از 
چند س��اعت قبل از وقوع پيش بيني كرد، وجود 
ندارد و از اي��ن رو كاماًل واضح اس��ت كه اين پيام 

جعلي است.«
مهدي وليپ��ور، رئيس س��ازمان ام��داد و نجات 
جمعيت ه��الل احمر ه��م ب��ا تأكيد ب��ر اينكه 
ش��هروندان همواره بايد آمادگي نس��بي دربرابر 
زلزله داشته باش��ند، گفت: » در عي��ن حال توجه 
داشته باش��يد كه زلزله قابل پيش بيني نيست و 
از اين رو اين پيام كاماًل جعلي اس��ت. شهروندان 

نگراني از اين بابت نداشته باشند.«
به گفته وي با توجه به اينكه اين پيام جعلي است، 
اساساً آماده باش ويژه اي نيز براي زلزله در تهران 
براي امدادگران س��ازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر صادر نشده است.  علي نصيري، رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
هم با تكذيب اين مسئله احتمال داد اين يك اقدام 
شيطنت آميز براي تهييج و تحريك افكار عمومي 
باشد. وي خاطر نشان كرد: »به رغم جعلي بودن اين 
پيام، باز هم جهت اطمينان بيشتر لرزه هاي اخير 
در محدوده تهران را بررسي كرديم كه بيانگر اين 

بود هيچ مورد غيرعادي وجود ندارد.« 
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران با تأكيد بر اينكه اين پيام جعلي است، خاطر 
نشان كرد: » هيچ سامانه اي در كشور ما وجود ندارد 
كه زلزله را ساعت ها قبل از وقوع پيش بيني كند، 
به همين دليل نيز واضح است كه اين پيام جعلي و 

شيطنت آميز است.«
اسماعيل بايرام نژاد، رئيس مركز لرزه نگاري كشور 
با تأكيد ب��ر اينكه زلزله قابل پيش بيني نيس��ت، 
گفت: » پيام وقوع زلزله از س��وي اين مركز صادر 
نشده اس��ت و هرگز چنين هشدارهايي را منتشر 

نخواهيم كرد.«
به گفته وي سيستم هاي هش��دار سريع زلزله در 
دنيا عرضه شده كه تاكنون اين سيستم ها در ايران 
راه اندازي نشده است، اين سامانه ها در زمان وقوع 
زلزله كاربرد دارند و در بازه زماني ۱۰ تا ۱۵ ثانيه 
قبل از وقوع زلزله اخطارهايي را صادر مي كنند و بر 
اساس اين اخطارها، شيرهاي گاز به طور خودكار 
قطع مي شود. البته اين س��امانه ها هنوز در ايران 

كاربردي نشده است. 
بايرام ن��ژاد تأكي��د كرد: » چنين هش��دارهايي را 
امروز از طريق گوش��ي هاي موبايل صادر نكرده و 
نخواهيم كرد؛ چراكه در صورتي كه فعاليت هاي 
لرزه اي غير عادي را در هر منطقه از كشور مشاهده 
كنيم، بر اساس س��وابق لرزه اي هر منطقه، صرفاً 
به سازمان هاي مديريت بحران اعالم مي كنيم تا 

آمادگي الزم را داشته باشند.«
با تمام اينها شايد اين پيامك تلنگري براي ما بود؛ 
تلنگري از جهت بازبيني آمادگي مردم و كشور در 
برابر حوادث طبيعي همچ��ون زلزله و همچنين 
تلنگري براي باال بردن ايمني سيستم هاي كشور 
در برابر هك يا نفوذ و شيطنت هايي كه اين روزها 
مي تواند به شكلي برنامه ريزي شده اتفاق بيفتد و 
آرامش و امنيت رواني جامعه را به هم بريزد، حتي 

شده با يك پيامك. 

زلزله پيامك جعلي!
 به رغم اينكه زلزله قابل پيش بينی نيست

 در روز دعوت ضدانقالب برای تجمع خيابانی، پيامك هشدار زلزله ارسال شد!

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

سيستم هاي هشدار سريع زلزله در دنيا 
عرضه ش�ده كه تاكنون اين سيس�تم ها 
در اي�ران راه ان�دازي نشده اس�ت، اي�ن 
س�امانه ها در زم�ان وقوع زلزل�ه كاربرد 
دارن�د و در ب�ازه زمان�ي ۱۰ ت�ا ۱۵ ثاني�ه 
قبل از وق�وع زلزله اخطارهاي�ي را صادر 
مي كنن�د و ب�ر اس�اس اي�ن اخطاره�ا، 
شيرهاي گاز به طور خودكار قطع مي شود


