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دادستان شهریار  تاکید کرد؛
لزوم همدلی و هم افزایی ادارات در شهریار
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یار : فرماندار شهر

ضرورت تشکیل میز صنعت 
با همکاری ادارات شهرستان

ساختار  ادارات و فرمانداری
 متناسب با جمعیت نیست

جهت   : گفت  تهران  استان  غرب  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس   
تسهیل و ایمنی در عبور و مرور عابرین و جلوگیری از مشکالت ترافیکی 
و بروز حوادث در این ایام و شب های تاسوعا و عاشورا محدودیت های ترافیکی 

اجرا می شود.
الحرام  ایام ماه محرم  گزارش جام جم سرهنگ حامد محمودی ضمن تسلیت  به 
اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن این ماه که یادآور شهادت ۷۲تن از یاران باوفای 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(است شیفتگان آن حضرت با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و برابر دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا به عزاداری 
پرداخته و ارادت قلبی خود را به ساحت پاک و مقدس آن امام همام به منصه ظهور 

می گذارند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد شهر قدس:
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران:

محدودیت های ترافیکی شب های تاسوعا و 
عاشورا اجرا می شود
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شیوه های کسب اطالعات محرمانه کاربران؛  شهــــردار مالرد اعالم کرد؛

افتتاح و بهره برداری از  2۰ پروژه 
عمرانی در هفته دولت 

کالهبرداری از طریق مهندسی 
اجتماعی

432

مدیر کل امور روستایی و شوراهای 

استانداری تهران:

راهکار برون رفت از مشکالت 
، توجه  به روستاهاست  کشور

تحلیل جام جم از تاثیر اینترنت بر زندگی فردی 
و اجتماعی ایرانی ها؛

 نقش و تاثیر فضای مجازی
 بر خانواده ها

اســالمی  رئیــس محتــرم شــورای  امامــی،  آقــای مهنــدس جــالل  جنــاب 
شــهر باغســتان بــا مدیریــت مدبرانــه، دلســوزانه، کاردانــی متواضعانــه 
اقتصــادی، شــاهد  کارشناســانه شــما در ســال جهــش  و رهنمودهــای 
در  زمینه هــا  همــه  در  خدماتــی  عمرانــی،  پروژه هــای  جهــاد  و  جهــش 

هســتیم. آبــاد  نصیــر  در  بویــژه  باغســتان  شــهر 
پارلمــان شــهری،  از زحمــات حضرتعالــی و اعضــای محتــرم  بدینوســیله 
شــهردار محتــرم و همــه زحمتکشــان و آفریننــدگان ایــن جهــاد خدمــت 

در شــهر باغســتان  تقدیــر بــه عمــل می آوریــم.
شــما  تالش  هــای  و  الطــاف  سپاســگزار  شــهر  ایــن  شــهروندان  تمــام   

 . شــند می با
امیــد اســت در ســایه الطــاف الهــی در امــور محولــه، همــواره درخشــان 

و موفــق باشــید.

جمعی از شهروندان، معتمدین، حسینیان و بسیجیان نصیر آباد

“لم یشکر المخلوق 
لم یشکر الخالق”
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غرب استان تهران



راهکار برون رفت از مشکالت 
، توجه به روستاهاست کشور

استانداری  شوراهای  و  روستایی  امور  کل  مدیر 
تهران بهترین راهکار برون رفت کشور از مشکالت 
کشور بخصوص در حوزه اشتغال، اقتصاد وحتی 

فرهنگی را توجه به روستاها ذکر کرد.
جمع  در  پرندوار  معصومه  جام جم  گزارش  به 
دهیاران و اعضای شورای روستایی با بیان این که 
کرد:  تصریح  نیست،  خوب  روستاها  حال  امروز 
معتقدم برای تمام روستاها نمی شود نسخه واحد 
پیچید. فرهنگ حاکم بر زیست اهالی هر روستا  و 
منطقه، شرایط محیطی و جغرافیایی  و نوع کنش 
است  متفاوت  روستاها،  اهالی  میان  واکنش  و 
روستاها  تمام  برای  نتوان  که  می شود  باعث  و 
برای  باید  دهیاران  پیچید.بنابراین  واحد  نسخه 
روستای خود برنامه های ویژه متناسب با شرایط 
برای  افزود:  کنند.وی  تدوین  اجتماعی  و  عمومی 
رهایی از گرفتاری های بیشمار شهری باید قوانین 
مرتبط با بازگشت خانواده های مهاجرت کرده به 
شهرها به روستاهای خود )مهندسی معکوس( 
تدوین شود. با این کار براحتی می توان بسیاری از 
مشکالت فعلی شهرها را مرتفع کرد.پرندوارگفت: 
بالندگی  در  دهیار  و  شورا  اعضای  بین  همگرایی 
آن منطقه بسیار اهمیت دارد با این مهم می توان 
به توسعه پایدار دست یافت و در نتیجه رضایت 
و  روستایی  امور  کل  کرد.مدیر  کسب  را  عمومی 
شوراهای استانداری پایتخت خاطرنشان ساخت: 
این وظیفه مهم و خطیر بر عهده دهیاران، اعضای 
و  فرمانداران  بخشداران،  روستایی،  شوراهای 
مجموعه مدیران استانی است تا بتوان به نتایج 

عملی دست یافت.

نماینـده غـرب اسـتان تهـران در مجلـس  گفـت: بـرای 
یـک  حضـور  خـود،  انتخابیـه  حـوزه  مسـائل  پیگیـری 
یـک  بـرای  شـرایط  و  بـوده  کـم  مجلـس  در  نماینـده 
و  شـهرها  تمـام  امـور  بـه  پرداختـن  جهـت  نماینـده 

اسـت. سـخت  منطقـه،  روسـتاهای 
بیـان  بـا  حـق وردی  حسـین  جام جـم  گـزارش  بـه 
کمتـر جمعیتـی  بـا  اسـتان ها  از  تعـدادی   این کـه 

 از یـک میلیـون نفـر در مجلـس، بیـش از 2 تا 3 نماینده 

نفـر  میلیـون  حـدود 2  بـا  مـا  حـوزه  کـرد:  تصریـح  دارنـد 
جمعیـت، در مجلـس تنهـا یـک نماینـده دارد کـه بـرای 
رسـیدگی و پیگیری امور مربوطه با سـختی هایی روبه رو 
هسـتیم. وی افـزود: بـه نظـر بنـده بایـد هـر شهرسـتان، 

یک نماینده در مجلس داشـته باشـد تا بتوان بهترین 
وی  آورد.  به دسـت  کاسـتی ها  کاهـش  در  را  نتیجـه 
و  کارشناسـانه  برنامه ریزی هـای  بـا  بایـد  کـرد:  تصریـح 

تالش هـای مسـتمر در رفـع کاسـتی ها قـدم برداریـم.

 دوشنبه    3 شهریور 1399   شماره 5739

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر غرب استان تهران

نماینده غرب تهران در مجلس:
افزایش تعداد نمایندگان؛ مهم ترین خواسته مردم

اقتصادی
 اجتماعی

خبر

قدس  شهر  واحد  آزاد  دانشگاه  رئیس 
را  دانشگاه  و  صنعت  تعامل  بیاناتی،  در 
نظام،  اهداف  پیشبرد  در  و  الزم  مفید، 

اساسی دانست.
قاسمی  عبداهلل  جام جم  گزارش  به 
علمی  فعالیت های  تشریح  در  پیربلوطی 
مرکز  افزود:  واحد  این  صنعتی  و 
دارویی،  گیاهان  تحقیقات 
مدرسه اشتغال شهر قدس 
وفناوری  نوآوری  مرکز  و 
با  می توانند  مالرد  واحد 
افزایی  مهارت  هدف 

از  استفاده  وبا  غذایی  صنایع  رشته های  دانشجویان 
ایده های  فناوری های نوین در زمینه تولید غذای سالم، 
جدید را پیاده سازی کرده وجهت تولید انبوه  خطوط تولید 
بنابراین  کنند،  راه اندازی  شهرستان  صنعت  با  مشترک 
باید اقدامات مناسبی از نظر کاربردی در این راستا انجام 
احصاءچالش های  زمینه  در  خوبی  دستاوردهای  و  داده 
صنعت  وتولید  ساخت  علمی  برنامه  در  غذایی  صنعت 

وتجارت در واحدهای سه گانه داشته باشیم.
وی افزود: لزوم اخذ مجوز برای آزمایشگاه های تحقیقاتی 
وایجاد  غذایی  وصنایع  کشاورزی  استارت آپ  برگزاری  و 
بخش  نیازدر  مورد  غذایی  مواد  تکمیل  غذایی،  امنیت 
آزمایش های  برای  سالم  غذاهای  توزیع  و  طبخ  و  تهیه 
انعقاد  و  غذایی  امنیت  وایجاد  منطقه  مردم  غذایی 
تفاهم نامه سه جانبه سازمان مرکزی، واحد استانی تهران 
و کارخانجاتی مانند کارخانه نان سحر، می تواند در تکمیل 
دستاوردها و اقدامات مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و 
آزاد اسالمی واحد شهر  فناوری غذای سالم دانشگاه 

قدس وسایر واحدها موثر باشد.
مدرسه  رئیس  و  موسس  پور  سادات  وحید  سید 

کرد:  اظهار  سخنانی  در  هم  قدس  شهر  واحد  اشتغال 
به دلیل  که  داریم  اشتغال  مدرسه  برای  جامعی  برنامه  
از این دوره ها  شیوع بیماری کرونا مجبور هستیم برخی 
را به صورت و بینار در خدمت متقاضیان باشیم. ولی به 
دنبال ایجاد فضای کار بین المللی و ادامه روند تحقیقات 
مساعی  تشریک  هدف  با  الزم  فرصت های  از  استفاده  و 
با دانشجویان مدرسه  و همکاری واحد پخت نان سحر 
آموزش های،  شیوه  رعایت  و  کارگاهی  امور  در  اشتغال 
در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  نفره  شش  خاص 

شرایط کرونایی از برنامه های این مدرسه مهارتی است.
برگزاری دومین سمینار ملی پخت نان سالم  افزود:  وی 
شود،  ایده آل  شرایط  این که  محض  به  غذایی  امنیت  و 
برنامه علمی صنعت ساخت و تجارت در واحد شهر  در 
قدس برگزار خواهیم کرد و تفاهم نامه ای هم با سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و سازمان بهداشت دارو و غذا 
موضوع  این  که  کرد  خواهیم  اجرایی  تهران  استان  در 
بسیار برای ما حائز اهمیت است و دستاورد قابل توجهی 
را در دست  آینده نزدیک این برنامه ها  دارد،  بنابراین در 
تولیدی  کارخانه  کرد:  تصریح  پور  سادات  داریم.  اقدام 

نان سحر که در استان تهران از واحدهای تولیدی موفق 
دستاوردهای  جزء  سالم  نان  ح  طر و  شده  ح  مطر است 
بسیار خوب استادان و محققان دانشگاه در تأمین نان 
سالم برای واحدهای صنفی و عموم مردم است که برای 
ح مجوزهای الزم را از مراجع ذیصالح اخذ  استفاده از این طر
خواهیم کرد تا بتوانیم در آینده نزدیک با رونق بخشیدن 
به رشته های صنایع غذایی از طریق واحد تولیدی کارخانه 
و فروشگاه بزرگ نان سحر و همچنین تشریک مساعی 
آزاد اسالمی واحد  با استادان و دانشجویان در دانشگاه 
رضا  علی  همکاری  با  صفادشت  مالرد،  قدس،  شهر 
کشاورزی  صنعت  در  که  سحر  نان  کارخانه  مدیر  فرجی، 
صاحب نظر هستند خواهیم داشت و با هدف راه اندازی 
مجموعه آموزش و پخت نان در کارگاه تحقیقاتی کارخانه 
نان سحر را در صورت لزوم برای همه واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمی استان تهران اجرا خواهیم کرد و قصد داریم 
در  همکاری  تفاهم نامه  عقد  با  که  کنیم  مهیا  را  شرایطی 
پخت  صحیح  روش های  از  استفاده  با  آموزش  بخش 
نان، انواع نان های سالم و غذای سالم را در بخش صنایع 

غذایی تأمین کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد واحد شهر قدس:

ضرورت تشکیل میز صنعت با همکاری ادارات شهرستان 

فرماندار شهریار :

ساختار ادارات و فرمانداری متناسب با جمعیت نیست
و  ادارات  سازمانی  چارت  گفت:  اداری  شورای  در  شهریار  فرماندار  طاهری،  نوراله 
فرمانداری با تعداد جمعیت شهرستان همخوانی ندارد که همین موضوع مدیران 
نموده  روبرو  نارضایتی  با  هم  را  مردم  و  کرده  مواجه  بی شماری  چالش های  با  را 

است.
 به گزارش جام جم طاهری افزود: شهریار با سرریز جمعیت تهران، کثرت مهاجرت، 
اداری  اختیارات  کفایت  عدم  و  ساختی  زیر  ضعف های  متفاوت،  قومیت های  وجود 
و  عمومی  شرایط  بهبود  برای  که  می کند  نرم  پنجه  و  دست  مسئوالن،  اجرایی  و 
نسبت  کشوری  و  استانی  ارشد  مسئوالن  است  نیاز  شهرستان  دراین  اجتماعی 
اتخاذ  مناسبی  تصمیمات  آن  وبرای  باشند  داشته  بهتری  نگاه  شهرستان  این  به 

نمایند.  یکی از مهم ترین کارهایی که در این مقوله نیاز است صورت گیرد، استقرار 
ادارات کل در شهریار و تخصیص اعتبارات الزم می باشد.

شرب،  آب  کشاورزی،  آب  ساماندهی  شد:  یادآور  همچنین  شهریار  فرماندار 
چارت  است.  مالی  تزریق  نیازمند  دیگر  ح  طر چند  و  مترو  و  شهری   قطار  راه اندازی 

سازمانی ادارات شهریار با استاندارد های استان فاصله چشمگیری دارد.
مردم  که  می بینیم  می کنیم  ورود  فضایی  هر  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  طاهری 
دچار مشکالتی هستند.  مردمی که با جدیت پشتوانه نظام هستند و در هر زمان 
باید در حد توان به  و  نیازمند خدمت هستند  اند،  کرده  انقالب دفاع  آرمان های  از 

آنها خدمت کرد.

گفت:  آزاد اسالمی واحدهای غرب استان تهران  سرپرست دانشگاه 
واحد  سهم  که  دارند  دانشجو  هزار   ۲۳ دانشگاه  این  واحد  »سه 

شهرقدس بیشتر از مالرد و صفادشت است.«
به گزارش جام جم در نشست مشترک حسین حق وردی نماینده مردم 
شهرستان های شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای اسالمی و 
آزاد اسالمی واحدهای  عبداهلل قاسمی پیربلوطی سرپرست دانشگاه 
و  اداری  تحصیلی،  شرایط  پیرامون  صفادشت  و  مالرد  شهرقدس، 
عمومی این مرکز آموزشی تاثیر گذار در غرب استان تهران صحبت هایی 
شهرقدس،  واحدهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست  شد.  مطرح 
مالرد و صفادشت در این نشست گفت:  »سه واحد شهرقدس، مالرد 
و صفادشت ۲۳ هزار دانشجو دارند که ۲ هزار دانشجو در واحد مالرد، ۲ 
هزار دانشجو در واحد صفادشت و ۱۹ هزار دانشجو در واحد شهرقدس 
سه  »این  کرد:  اظهار  پیربلوطی  قاسمی  هستند.«  تحصیل  مشغول 
واحد دانشگاهی یک هزار و ۵۰۰ کارمند و هیات علمی دارند که از این 
جمع یک هزار نفر استاد، عضو هیات علمی و حق التدریس و ۵۰۰ نفر نیز 
کارمند تمام وقت، کارمعین و شرکتی مشغول به کار هستند.« وی ادامه 

داد: »از این تعداد ۲۶۰ نفر به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند 
تبدیل  دانشگاهی  واحد  سه  این  کارمندان  بحق  مطالبات  از  یکی  و 

وضعیت از قرارداد کارمعین و شرکتی به تمام وقت است.«
* شهید چمران از ستاره های پرفروغ جنگ تحمیلی بود

اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  معاون 
با  نیز  واحدهای غرب استان تهران )شهرقدس، مالرد و صفادشت( 
اشاره به ویژگی های اخالقی شهید چمران بیان کرد: »مقام معظم رهبری 
از ایشان به عنوان شهید مؤمن، شجاع، باوفا، اهل صفا و دانشمند 
یاد می کنند و می فرمایند که هرآنچه خوبان دارند، این شهید بزرگوار 
بر  با تأکید  با هم داشتند.  حجت االسالم علی اصغر منصوری  را  همه 
شخصیت ممتاز شهید چمران که از ستاره های پرفروغ جنگ تحمیلی و 
قبل از انقالب اسالمی به شمار می رود، ادامه داد: »یکی از وجوه ممیزه 
شهید چمران انسان سازی است و با توجه به این که دانشگاه نیز محل 
انسان سازی است، این وجه مشترک بین دانشگاه و شخصیت شهید 
چمران می تواند الگویی برای دانشجویان، استادان و جامعه دانشگاهی 
آزاد اسالمی شهرقدس، مالرد و  کرد: »دانشگاه های  باشد. وی اظهار 

صفادشت دارای ظرفیت علمی باال هستند و می توانند با آزاداندیشی و 
نگاه حل مساله ای معضالت و مشکالت جامعه را جمع آوری و درصدد 
رفع آن برآیند؛ البته دانشگاه نیز برای رشد به حمایت حقوقی و معنوی 

مسئوالن و نمایندگان مجلس نیاز دارد.

سهم واحد شهرقدس در تعداد دانشجویان بیشتر از مالرد و صفادشت است؛

تحصیل 23 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی غرب تهران

دادستان شهریار  تاکید کرد؛

 لزوم همدلی و هم افزایی ادارات در شهریار

تجلی  این که  بیان  با  شهرستان  مدیران  جمع  در  شهریار  دادستان 
تمام کم کاری های برخی کارکنان و مسئوالن ادارات در دادسرا هست، 
تصریح کرد: متاسفانه  چون هم افزایی و تقسیم کار در ادارات وجود 
ندارد و کارها در این شهرستان به شکل جزیره ای صورت می گیرد، 
مردم با مشکالت عدیده اداری روبرو هستند. به طور مثال در برخی 
موارد که به ما رجوع می کنند، تا بنده زنگ نزنم و تاکید بر انجام آن 
موضوع نکنم، بسیاری از مدیران بدون توجه به خواسته قانونی مردم  

را دچار  باز می زنند و مردم  قانونی خود سر  انجام وظیفه  به  نسبت 
مشکالت زیادی می نمایند.

وظایف  انجام  عدم  داشت:  اظهار  پور  عسگری  جم  جام  گزارش  به   
قانونی توسط مدیران، جرم محسوب می شود پس توصیه می کنم 
که  حقوقی  و  قضایی  خورد  بر  و  قضائیه  قوه  ورود  از  جلوگیری  برای 
قطعا با تبعات زیادی روبرو خواهد بود، به انجام وظایف خود مجدانه و 
درست بپردازند. وی ادامه داد:  نباید مدیران به قدری در انجام صحیح 
وظایف خود کوتاهی کنندکه منجربه وقوع اتفاقی شود و خسارت های  
بی شماری به مردم وارد گردد و آن وقت مدیران مربوطه ازخواب بیدار 
شوند. باید قبل ازوقوع هرجرمی تصمیم گیری شده و اقدام صحیح 
صورت گیرد.اصناف  و اتحادیه ها به وظایف قانونی خود نمی پردازند، 
در حوزه اصناف، مشکالت وتخلفات بیشماری درشهرستان وجود 

دارد.
مدعی العموم شهریار اضافه کرد: با توجه به وضعیت حاضر، نظام ما 

نیازمند مدیران انقالبی و جهادی است. اگر مسئوالن دچار روز مرگی 
شوند، مردم دچار آسیب شده و کشور باچالش روبرو می شود، پس 
باید مدیران برنامه محور باشند وبا اقدامات جدید  بتوانند روحیه 

خدمت رسانی را در بین کارکنان زیر مجموعه خود زنده نگهدارند.
ذاتی  وظایف  به  ادارات  بعضی  متاسفانه  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
خود عمل نمی کنند به طور مثال در حوزه راه های مواصالتی  هر روز 
امنیتی  و  دارای اشکاالت فنی   ) ع   ( امام حسین  بلوار  داریم.  کشته 
زیادی است. این بلوار در زمینه روشنایی، محافظ، خط کشی، اختالف 
سطح و موانع فیزیکی، ایرادهای بسیار زیادی است که باید به طور 
جدی پیگیری شود. در زمینه فاضالب- اصناف و بسیاری موارد دیگر، 
شهرستان با مشکالت اداری، اجرایی و حقوقی روبروست و به دلیل 
این که برخی مدیران ادارات دچار روزمره گی شده اند، آسیب ها روز به 
روز بیشتر می شود. تذکر می دهم که مدعی العموم در این موارد با 

جدیت ورود خواهد کرد و حقوق مردم را مطالبه خواهد کرد.

قبولی شما در پایه نهم با کسب رتبه خیلی خوب را صمیمانه تبریک عرض می نمائیم. امیدواریم در پناه خداوند منان 
همواره در زندگی ات موفق بوده و در تمام لحظات آن درخشان باشی. ضمنا از معلمان و کادر آموزشی مدرسه پیام 

نور دختران  در آموزش مناسب دانش آموزان نهایت تقدیر را داریم. 

قبولی شما در پایه نهم با کسب معدل 69 /19 را صمیمانه تبریک عرض می نمائیم. امیدواریم در پناه خداوند منان 
همواره در زندگی ات موفق بوده و در تمام لحظات آن درخشان باشی. ضمنا از معلمان و کادر آموزشی آموزشگاه 

فاطمیه در آموزش مناسب دانش آموزان نهایت تقدیر را داریم.

یزم "نازنین فاطمه تجدد" دختر عز یزم "نازنین زهرا تجدد" دختر عز

پدر و مادرت پدر و مادرت
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افتتاح و بهره برداری از 2۰ پروژه عمرانی در هفته دولت 
همـت  و  تـالش  بـه  اشـاره  بـا  مـالرد  شـهردار  کولیونـد  مهنـدس   
ارائـه  مضاعـف مجموعـه مدیریـت شـهری مـالرد در راسـتای 
زیرسـاخت ها  توسـعه  و  شـهروندان  بـه  مطلـوب  خدمـات 
تمامـی  تـالش  بـا  گفـت:  مـالرد،  شـهری  رسـانه های  و 
حمایت هـای  و  مـالرد  شـهرداری  مجموعـه  در  همـکاران 
شـورای اسـالمی در هفتـه دولـت امسـال ۲۰ پـروژه عمرانـی 
شـهرداری  توسـط  ریـال  میلیـارد   ۷۰۰ اعتبـار  بـا  زیربنایـی  و 

رسـید. خواهـد  بهره بـرداری  و  افتتـاح  بـه  مـالرد 
ارتباطـات  مدیریـت  از  نقـل  بـه  جام جـم  گـزارش  بـه 
صـادق  محمـد  مـالرد  شـهرداری  بین الملـل  امـور  و 
بـه  تسـلیت  ضمـن  مـالرد  شـهردار  کولیونـد 
و  سـرور  سـوگواری  ایـام  رسـیدن  فـرا  مناسـبت 
یـاران  و  حسـین)ع(  امـام  شـهیدان   سـاالر 
بـا وفایـش بـه تشـریح برخـی از پروژه هـای هفتـه 

دولـت پرداخـت.
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه  وی افـزود: امسـال 
نمـود،  ایجـاد  کرونـا  منحـوس  ویـروس 
مجموعـه مدیریـت شـهری بـا مسـاعدت 
تـالش  اسـالمی،  شـورای  همراهـی  و 

ارائـه خدمـات  بـا  تـا  کار بسـت  بـه  را  شـبانه روزی و مضاعـف خـود 
خاطـر  رضایـت  شـهری،  مختلـف  سـرانه های  ارتقـای  و  کیفیـت  بـا 

آورد. دسـت  بـه  را  عزیـز  شـهروندان 
عمرانـی  پروژه هـای  پیشـرفت  رونـد  بـه  ادامـه  در  مـالرد  شـهردار 
شـهرداری مالرد اشـاره کرد و بیان داشـت: در هفته دولت شـاهد 
بهره بـرداری و افتتـاح ۲۰ پـروژه عمرانـی شـهرداری مـالرد بـا اعتبـاری 
پروژه هـای  از  برخـی  کـه  بـود  خواهیـم  ریـال  میلیـارد   700 بـر  بالـغ 
آمـاده بهـره بـرداری سـطح شـهر همزمـان بـا هفتـه دولـت بـا حضور 
بـر  مسـئوالن افتتـاح خواهنـد شـد.  مهنـدس کولیونـد در ادامـه 
افزایش سـرانه های فضای سـبز شـهری تاکید کرد و گفت: احداث 
بوسـتان ویـژه ورزشـی بـا چندیـن زمیـن بـازی و پارک هـای محلـه ای 
عالوه بر افزایش سـرانه های فضای سـبز شـهری فرصت مناسـبی 
بـرای شـکوفایی مهارت هـای ارتباطـات اجتماعـی و ایجـاد نشـاط و 

سـالمت در سـطح محـالت اسـت.
تکمیـل  پروژهـای  بـه  می تـوان  راسـتا  همیـن  در  داد:  ادامـه  وی 
بوسـتان ورزش مارلیـک بـا وسـعت 60 هـزار متـر مربـع بـا دارا بـودن 
سـه زمیـن بـازی و سـالن روبـاز ورزش هـای بومـی محلـی، بوسـتان 
بوسـتان  سـعدی،  خیابـان  در  مترمربـع   6000 وسـعت  بـا  یـاس 
فرهنگیـان بـا وسـعت 9000 متـر مربـع در خیابـان دانـش و زمیـن 

ورزشـی روبـاز مـالرد بـا وسـعت 2900 متـر مربـع در بلـوار شـهیدان 
ریـال  آنهـا 147 میلیـارد  کـه مجمـوع اعتبـار  شـوریابی اشـاره نمـود 
اسـت.  شـهردار مـالرد بـا اشـاره بـه لـزوم ایجـاد بسـترهای مناسـب 
مناسـب  اداری  فضاهـای  احـداث  کـرد:  خاطرنشـان  خدماتـی 
و  روحیـه  ایجـاد  و  شـهروندان  بـه  بهتـر  خدمـات  ارائـه  موجـب 
بهـره وری باالتـر در کارکنـان می شـود و در همیـن راسـتا پروژه هـای 
سـاختمان اداری پـارک مشـاهیر بـا زیربنـای 1800 متـر در دوطبقـه 
اداری  سـاختمان   ، تئاتـر آمفـی  سـالن  و  کنفرانـس  سـالن  دارای 
سـازمان آرامسـتان  بـا زیربنـا 2560 مترمربـع در 4 طبقـه، سـاختمان 
اداری معاونـت خدمـات شـهر بـا زیربنـا 1200 متـر مربـع در 4 طبقه در 
مراحـل نهایـی قـرار داشـته و قابـل افتتـاح هسـتند کـه اعتبارشـان 
بالـغ بـر 184 میلیـارد ریـال اسـت.  کولیونـد گفـت: در راسـتای ایجاد 
درآمدهـای پایـدار بـرای شـهرداری، پـروژه بـازار موبایـل بـا زیربنـای 
۱۲۰۰ متـر مربـع در ۳ طبقـه کـه با وجود افتتاح در سـال های گذشـته 
بـه بهـره بـرداری نرسـیده بـود بـا تخصیـص ۳۰ میلیـارد ریـال اعتبـار 

بـرداری می باشـد. آمـاده بهـره  تکمیـل گردیـده و 
وی ادامـه داد: امسـال شـهرداری مـالرد 12 پـروژه قابـل بهره برداری 
در سـطح شـهر و حـوزه حریـم نیـز دارد کـه مجموع اعتبارشـان بالغ 

ح می باشـد. بـر338 میلیـارد ریـال اسـت کـه بدین شـر

معابـر  آسـفالت  روکـش  پـروژه  کـرد:  اضافـه  مـالرد  شـهردار 
اکـرم  رسـول  بلـوار   SMA آسـفالت  مـالرد،  و  مارلیـک  سرآسـیاب 
)ص(، زیرسـازی و آسـفالت الیـن کنـدروی بلـوار شـهید سـلیمانی، 
، دیـوار آرامسـتان مـالرد،  تابلو هـای راهنمایـی مسـیر سـطح شـهر
جابه جایـی  )ص(،  اکـرم  رسـول  بلـوار  بـرق  تیرهـای  جابه جایـی 
 ، معابـر هندسـی  اصـالح   ، شـهر سـطح  مزاحـم  بـرق  تیرهـای 
کفپـوش معابـر  مـالرد،  و  مارلیـک  جدولگـذاری معابـر سراسـیاب 
آذیـن۱۲   سرآسـیاب مارلیـک ومـالرد، ایجـاد روشـنایی محـور مهـر 
زیرسـاختی  پروژه هـای  ایـن  جملـه  از  تصویـری  پایـش  اول  فـاز  و  
اسـت.  کولیونـد تصریـح کـرد: از جملـه شـاخص ترین پـروژه قابـل 
بهـره بـرداری شـهرداری مـالرد ۴۰۰ هـزار متـر مربـع روکـش آسـفالت 
 ۱۵۰ بـر  بالـغ  اعتبـاری  بـا  کـه  اسـت  حریـم  حـوزه  و  مـالرد  شـهر  در 

اسـت. شـده  انجـام  ریـال  میلیـارد 
بـا اشـاره بـه تـالش شـهرداری مـالرد در  شـهردار مـالرد در خاتمـه 
جهـت توسـعه پایـدار شـهر مـالرد تصریـح کـرد: مدیریـت شـهری 
مـالرد در ادامـه سـال ۹۹ نیـز تمـام همـت و تـالش خود را بـرای ارائه 
خدمـات مطلـوب بـه شـهروندان و توسـعه سـرانه های شـهری بـه 
توسـعه  و  شـهروندان  رضایتمنـدی  شـاهد  تـا  بسـت  خواهـد  کار 

شـهر مـالرد باشـیم.
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بــــــه مــــی بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل 
    کــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقل ها

 دوشنبه    3 شهریور 1399   شماره 5739

امام خمینی )ره(

و  مالرد  شهرقدس،  واحدهای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سرپرست 
آزمون  داوطلبان  استرس  کاهش  و  آزمون  برگزاری  از  صفادشت 
آزاد اسالمی در محل  سراسری وخانواده ها با انتخاب اول دانشگاه 

زندگی وسکونت خودشان خبر داد.
آزمون  به گزارش جام جم عبداهلل قاسمی پیر بلوطی درباره  برگزاری 
اظهار  شهرقدس  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کنکور  سراسری 
، علوم  کرد: روزچهارشنبه، پنج شنبه، جمعه وشنبه، آزمون گروه هنر
ریاضی و انسانی با حضور روزانه بیش از هزاران داوطلب در این واحد 

دانشگاهی برگزار شد.
بر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  داوطلبان  تحصیل  ادامه  افزود:  وی 
( به دالیل متعددی استرس  اساس سوابق تحصیلی )بدون کنکور
را در شرایط کنونی و پساکرونا از متقاضیان ادامه تحصیل در آموزش 
عالی و خانواده های ایشان کاهش می دهد. پس از اعالم نخستین 
گزارش ها شیوع و ابتالء به بیماری کووید 19 توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در کشور از اسفند سال گذشته روز به روز 
ابتالء به این بیماری  از شیوع و  شرایط روحی و استرس های ناشی 
خطرناک در بین مردم فزونی یافت بدون شک این استرس و تنش 
روحی و روانی ناشی از بیماری کووید-19 بر داوطلبان ادامه تحصیل و 
دانش آموزانی که یک سال یا بیش از یک سال وقت و انرژی خود را 
صرف مطالعه، تست زنی و حضور در کالس های کنکور کرده تا بتواند 
از سد عظیم و بزرگی همچون کنکور عبور کند و موفقیت آینده خود 
تدبیری  بی  با  حال  است  داشته  می دانند،  آن  از  گذشتن  گرو  در  را 
روشن  و  نهایی  تصمیم  یک  عدم  خصوص  در  ذیربط  مسئوالن 
منجر شد تا خبرهای متعددی در مورد به تعویق افتادان کنکور یا 
به ابهام در برگزاری و عدم برگزاری آن استرس روحی را در شرایط فعلی 
بر داوطلبان فزاینده کند بی تدبیری برخی مسئوالن مربوطه و عدم 

معاند  رسانه های  حتی  تا  شده  منجر  صریح  و  شفاف  پاسخگویی 
ابهام زایی و افزایش استرس بین  بر   ) کشور از  ج  ) فارسی زبان خار
داوطلبان و خانواده ها دامن بزنند در مجموع با تمامی استرس هایی 
برخی  تدبیری  بی  همچنین  و  کووید-19  بیماری  شیوع  سوی  از  که 
کنکور  بر برگزاری  اتهامی تصمیم  ایجاد فضای  مسئوالن مربوطه و 
گرفته شد مسئوالن باید در صدد برطرف کردن ضعف های موجود 

در برگزاری کنکور ارشد و دکتری تخصصی باشند.  
آزاد اسالمی واحد شهرقدس گفت: با توجه به  سرپرست دانشگاه 
موج دوم شیوع کرونا و فراگیرشدن بیماری و برگزاری آزمون سراسری 
به  شهرقدس  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شرایط،  این  در  کنکور 
ح   منظور یاری  رساندن به ستاد ملی مقابله با کرونا و مشارکت در طر
بسیج ملی مبارزه با کرونا میزبان برگزاری این آزمون مهم شد. در هر 
حال ایرادات این تصمیم که نیاز به کارشناسی بیشتر داشت برای 
سالمتی داوطلبان و مراقبین با تمامی موارد فوق الذکر مشکلی را به 
وجود نیاورد. لذا دانشگاه آزاد اسالمی با حدود 400 واحد دانشگاهی 
در سراسر کشور و با وجود زیرساخت های متعدد و پیشرفته و به 
روز نظیر مجتمع های بزرگ آزمایشگاهی، کارگاهی و تحقیقاتی، مراکز 
علم فناوری و واحدهای مرکز رشد و سرای نوآوری، مدرسه مهارت 
و  مدعو(  و  علمی  )هیأت  استاد  هزار   100 از  بیش  وجود  خالقیت،  و 
کارمند، دارا بودن باالترین رتبه های بین المللی در تولید علم، وجود 
مراکز رفاهی، ورزشی و فرهنگی در تمامی واحدهای دانشگاهی و از 
همه مهم تر در شرایط کنونی وجود زیرساخت های مناسب در حوزه 
تحصیل  ادامه  داوطلبان  پذیرای  آنالین  و  برخط  آموزش های  و   IT
کرونا می باشد. جذب و هدایت  در تحصیالت عالیه در شرایط پسا 
داوطلبان ادامه تحصیل بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور 
در شرایط فعلی می تواند کمک شایانی به داوطلبان و خانواده های 

ایشان در کاهش استرس ناشی از پیامدهای کووید-19شود. سوء 
از  ج  که ممکن است داوطلبان در خار کنکور سراسری  برنامه ریزی 
شهر خود در دانشگاهی پذیرفته شوند دور از محل زندگی و خطر 
ابتالء به بیماری کووید-19 ناشی از ایاب و ذهاب برون شهری داشته 

باشند.
حفظ  خانواده ها  دغدغه  روزها  این  کرد:  اضافه  پیربلوطی  قاسمی 
دانشگاه  آزمون هاست.  و  دانشگاه  محیط  در  فرزندان  سالمت 
آزاد اسالمی واحد شهرقدس تاکنون توانسته نقش خود را در این 
زمینه ب خوبی ایفا کند و با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری آزمون، 
داوطلبان و خانواده ها می توانند با انتخاب رشته در یکی از واحدهای 
دانشگاهی آزاد اسالمی در محل زندگی خود با وجود زیرساخت های 
و  خاطر  اطمینان  با  حضوری  مجازی/  آموزش  مطلوب  و  پیشرفته 
به دور از استرس تحصیالت عالیه دانشگاهی خود را با موفقیت به 
گرفتن  پایان برسانند.  واحد شهرقدس، مالرد و صفادشت با قرار 
)جامع(  ویژه  رتبه  و  تهران  استان  غرب  در  جغرافیایی  موقعیت  در 
آموزشی و برگزاری موفق دوره ها به  کیفیت  از واحدهای پیشرو در 
صورت آنالین )برخط( می باشد. این واحدهای دانشگاهی در عرصه 
کارآفرینی و اشتغالزایی اقدامات مهمی انجام داده است امیدواریم 
بتوانیم نقش خود را در برگزاری آزمون و مهم تر از همه حفظ سالمت 

داوطلبان ودانشجویان ورودی جدید بخوبی انجام دهیم.
وی افزود: راه اندازی مدرسه اشتغال، مرکز آموزشی های کوتاه مدت، 
ج دکتر  مرکز رشد واحدهای فناور و سرای نوآوری صنایع منطقه ای بر
قریب و تفاهم با شرکت های بزرگ واقع در منطقه همت غرب استان 
از دیگر افتخارات این واحد دانشگاهی می باشد.قاسمی در  تهران 
پایان اشاره کرد: از جمله مهم ترین اهداف واقدامات این واحدهای 
به  مناسب  پاسخگویی  و  مطلوب  رسانی  خدمت  امر  دانشگاهی 
بدون  تحصیل  ادامه  مناسب  بستر  ایجاد  و  فعلی  دانشجویان 

استرس برای داوطلبان متقاضی ورودی جدید می باشد.
وکسب  واحد  مسئوالن  با  دانشجویان  مستقیم  و  مستمر  ارتباط 
واحد  ومسئوالن  واستادان  کارکنان  از  دانشجویان  رضایتمندی 
مهم ترین هدف در جهت تکریم دانشجویان دراین واحد بوده است.
رشته  وانتخاب  تحصیلی  مشاوره  برای  می توانند  داوطلبان  لذا 
امین  مشاوره  مرکز  با  خود  وعالیق  کار  بازار  با  متناسب  تحصیلی 
مشاوران  شماره  و  قدس 02146896456  شهر  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
تماس   09306433088،09306433077  ،09033162757  ،09378572059
حاصل نمایند و همچنین داوطلبان و خانواده های ایشان برای اطالع 
بیشتر از شرایط ثبت نام ، و استفاده از انواع تسهیالت پرداخت وام 
02146896000داخلی    شماره  با  دانشگاه  امکانات  سایر  و  دانشجویی 
uni.qodsتماس  مجازی  شبکه  با  یا  02146818990و  شماره  و    8023

حاصل کنند.  

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای شهر قدس، مالرد و صفادشت:

کاهش استرس داوطلبان کنکور وخانواده ها با انتخاب اول 
دانشگاه آزاد در محل سکونت

اجتماعی  روابط  فضای  از  جدیدی  نسل  مجازی  فضای 
توانسته   ندارند،  زیادی  خیلی  عمر  که  این  با  که  است 
در  بسیاری  مردم  کند.  باز  جا  مردم  زندگی  در  بخوبی 
سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای 
از فاصله های بسیار دور در  و  آمده اند  کنار هم  مجازی 

دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند.
اینترنت  طریق  از  دیگران  با  ارتباطی  روش های  امروزه 
افزایش یافته است. پست الکترونیک، پیام های کوتاه، 
برای  روش هایی  بازی ها،  و  پایگاه ها  وب  روم ها،  چت 
گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند. روزانه نزدیک 
به 400 میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می کنند و یکی از کاربردهای 
اصلی اینترنت، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. شاید عیب اصلی ارتباط های 
 بر متن استوار است بنابراین، از 

ً
اینترنتی آن است که ارتباط در فضای مجازی، اساسا

نشانه های بصری و شنیداری در تعامل های رو در رو بی بهره است.
دغدغه های  ماهواره ای  شبکه های  برنامه   با  ایرانی  مخاطبان  مواجهه  پیامدهای 
بسیاری را برای جامعه کار شناسی ایجاد کرده است. بسیاری از کار شناسان خانواده 
و بهداشت جنسی از برنامه ریزی برای تأثیر فرهنگی این سریال ها در عادی سازی 
مواجه  ما  ماهواره ای  شبکه های  بر  افزون  می گویند.  یکدیگر  به  زوجین  خیانت 
این  عمده  بخش  که  هستیم  خارجی  سریال های  دی وی دی های  عظیم  سیل  با 
سریال ها در مقوله زن و خانواده با ترویج فرهنگ بی حیایی و بی عفتی و عادی سازی 
مقوله خیانت، عشق های ضربدری، مثلثی و… قصد همراه کردن مخاطب با خود را 
دارد و ممکن است مخاطب با دریافت پیام این سریال ها، با محتوای ارائه شده 
آنها احساس هم ذات پنداری  کند.گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و 
والدین نیز تغییراتی به وجود آورده است که از جمله آن به کاهش نقش خانواده به 
عنوان مرجع، کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژی، 
از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو 
را می توان نام برد. در بحث ازدواج ها نیز می توان به مسائلی چون ناپایداری ازدواج ها، 
تغییر الگوی همسرگزینی، نداشتن مهارت هایی برای ازدواج، ناتوانی والدین برای 
آموزش به فرزندان، افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل 
به دریافت مهریه های سنگین، باال رفتن سن ازدواج و افزایش تنوع طلبی جنسی 
مردان و … اشاره کرد. تغییراتی که در حوزه دینی در جامعه رخ داده، کاهش آموزه های 
دینی در خانواده، دوری خانواده از شریعت، کم رنگ شدن حریم های دینی در روابط 

خانوادگی است.
عالوه بر شبکه های ماهواره ای و مجموعه دی وی دی ها، مخاطب ایرانی با رسانه های 
مدرن از قبیل اینترنت و تلفن همراه که مجهز به امکانات پیامک و بلوتوث است 
نیز مواجه است، سبد فرهنگی خانواده ایرانی دچار تغییرات فراوانی شده است که 
همگی به نوعی مروج سبک زندگی مدرن است که خاستگاه این نوع سبک زندگی 
تمدن غربی است و ترویج این شیوه از زندگی، الجرم تمام مؤلفه های معرفتی تمدن 
جنسی  مسائل  فرهنگ  در  بی سامانی  می شود  موجب  و  می سازد  شایع  را  غرب 

می شود  مطرح  سوال  این  فوق،  مقدمه  به  توجه  با  حال  یابد.  افزایش  کشور  در 
که تأثیرات اجتماعی فضای مجازی چیست و چگونه می توان از تأثیرات زیانبار آن 

پیشگیری کرد؟
با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در سال های 
رابطه  این  زیادی شده است. ولی در  ارتباطات توجه  و  آوری اطالعات  اخیر به فن 
نظر  از  ما  آن پرداخت. “کشور  یابی  ریشه  به  باید  که  آسیب های جدی وجود دارد 
بهره مندی از اینترنت در بین ۱۸۷ کشور جهان رتبه ۸۷ را دارد که بر اساس طبقه 
بندی اتحادیه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به شمار می رود. ۳۵ درصد 
استفاده کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل می دهند و میانگین صرف شده 

برای اینترنت ۵۲ دقیقه در هفته است.
محبوب  ایرانی  جوانان  میان  در  سرعت  به  ما  کشور  در  دوستیابی  شبکه های 
فرهنگ  اند”.  کرده  کسب  شبکه ها  این  در  را  سوم  رتبه  “ایرانی ها  و  است  شده 
نمایانگر  مهمتر،  آن  از  و  کرده  اشغال  را  جوانان  ذهنی  فضای  اینترنت،  ای  رسانه 
نقش خانواده در کنار این ابررسانه است که والدین روی فرزندان خود تا چه حد 
ساز  زمینه  می تواند  نوظهور  آسیب های  دارند.بروز  اخالقی  نظارت  و  تربیتی  کنترل 
برنامه ریزی  دلیل،  همین  به  باشد.  روانی  و  اجتماعی  آسیب های  از  جدیدی  نوع 
برای شناسایی، پیشگیری و کاهش آسیب های نوظهور الزم و ضروری می نماید. 
آسیب های نوظهور، آسیب های مرتبط با فناوری های جدید است که آسیب های 
ناشی از استفاده از ماهواره، بازی های رایانه ای، تلفن همراه و اینترنت می تواند در 
این مجموعه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است تا به آسیب های مرتبط با 
اینترنت بویژه عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و برای رفع این گونه 
پرشتاب  عصر  عنوان  به  جدید  عصر  معرفی  شود.با  ارائه  پیشنهاداتی  معضالت 
برقراری  برای دسترسی،  ارتباطات، ورود بسیار ساده و سریع، حداقل محدودیت 
ارتباط با سراسر دنیا به اشکال مختلف و عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی، 
دسترسی به پایگاه های اطالعاتی مختلف و شرکت در فعالیت های اقتصادی، علمی، 
فرهنگی، هنری، مذهبی و … را از ویژگی های بی بدیل آن بر شمرده اند. اینترنت با 
وجود این که می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطالع رسانی به کار گرفته 
آن به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده می شود، ولی  آن جا که گاهی از  شود تا 
نیز برای جامعه  با تمام فوایدی که دارد، تهدیدها و خطرهایی  این فناوری مدرن 
و بشر داشته است. به طوری که امروزه، بخش عمده ای از جرایم مربوط به حوزه 
کامپیوتر، اینترنت و فضای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف قرار داده اند.
نقش مثبت فضای مجازی را در عرصه ظهور خالقیت مورد تأکید قرار داده است، 
زیرا فناوری دیجیتالی و جامعه شبکه ای، افراد را به سوی زندگی سوق داده که در آن 
می توانند با اتخاذ نقشی فعال و خالق، به صورت فردی یا جمعی در ساختن چیزی 
جدید سهیم باشند، در فرایند هم آفرینی شرکت کرده و به خودیابی خویشتن کمک 
آزادی بخشی اینترنت، کاربران اینترنتی را دعوت می کند تا به تفکر،  کنند. کیفیت 
تجربه، بازی، فعالیت های گروهی و ارتباط بپردازند. اینترنت همواره محیطی را خلق 
کرده است که همگان می توانند با تکیه بر توانایی ها و استعدادهای خود دست به 
ابداع و خالقیت بزنند. از میان رفتن محدودیت مکان، زمان، نبود کنترل و انتقاد، 

ناشناس ماندن، امکان خیال پردازی و تنوع گوناگون محیط های اینترنتی فرصت 
مناسبی را برای بروز خالقیت فراهم می کند.

 تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی
یکی از بزرگ ترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال می باشند ضعف 
ناهنجاری های  به صورت  که مشکالت خانواده ها  آنجایی  از  بنیاد خانواده است. 
برخوردار  ای  العاده  فوق  اهمیت  از  آن  سالمت  و  خانواده  می کند  بروز  اجتماعی 
می باشد. آماده کردن فرزندان برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی یکی از وظایف 
برای  بخصوص  بتوانند  باید  جوانان  می رود.  شمار  به  خانواده ها  اساسی  و  مهم 
زندگی های مشترک آماده شوند و روابط خود را با پیرامون شان در حد متعارف و 

قابل قبولی تنظیم کنند.
صرف نظر از آمار و ارقام روز افزونی که در مسائلی مانند باال رفتن سن ازدواج، طالق، 
فرار از منزل، فحشا و سایر مسائل خانوادگی وجود دارد، سرد شدن ارتباطات عاطفی 
و نارضایتی ها از زندگی خانوادگی است که باعث ناکامی ها و شکست های بزرگی در 
زندگی جوانان شده است. اینها نشان از مشکالت عمیقی در سطح خانواده دارد که 
به نوعی باید ریشه یابی و درمان شوند. یکی از زمینه های اصلی در بروز مشکالت 
از زندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر  خانوادگی و اصواًل نارضایتی 
تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث آن شده تا سطح توقع و ارضاء از زندگی های 
آنچه  فضا  این  تأثیر  تحت  ببرد.  باال  جوان  نسل  میان  در  بخصوص  را  مشترک 
جوان باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشد به نوعی تحریف می شود. لذت و 
صمیمیتی که از برنامه ها و محتویات رسانه ها مانند فیلم ها و سریال ها در اذهان 
جوانان نقش می بندد تا حد بسیار زیادی در زندگی طبیعی قابل دستیابی نخواهند 

بود و این می تواند تبعات زیانباری برای آینده جوانان به همراه داشته باشد.
 اعتیاد به اینترنت

میلیون  میان ۴۷  از  که  طوری  به  است  آن  به  اعتیاد  اینترنت،  آسیب های  از  یکی 
استفاده کننده از اینترنت در امریکا ۲ تا ۵ میلیون نفر دچار اعتیاد اینترنتی شده اند 
و با معضالت زیادی دست به گریبان هستند. در جامعه ما نیز با گسترش روزافزون 
اینترنت شاهد این مساله هستیم. نتیجه تحقیقات انجام شده در کشور نشان 
می دهد که بیشترین استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هستند و ۳۵ درصد از 
آنها به خاطر حضور در چت روم، ۲۸ درصد برای بازی های اینترنتی، ۳۰ درصد به منظور 
چک کردن پست الکترونیکی و ۲۵ درصد نیز به دلیل جستجو، در شبکه جهانی 

هستند.

اعتیاد به اینترنت می تواند مشکالت جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به 
وجود آورد. اگر استفاده کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت 
را تحمل کنند در معرض خطر اعتیاد به آن قرار دارند. متأسفانه ما شاهد این پدیده 
در میان جوانان هستیم، به طوری که برخی از جوانان، شب ها را تا صبح با اینترنت 
آغازگر آسیب های متعدد  می گذرانند و تمام صبح را خواب هستند و این مساله 
دیگر نیز می شود. از جمله این آسیب ها می توان به آسیب های خانوادگی، ارتباطی، 

عاطفی، روانی، جسمی و اقتصادی اشاره کرد.
 بحران هویت و اختالل در شکل گیری شخصیت

تکوین  در  یک  هر  جامعه،  و  فرهنگ  شخص،  یعنی،  هویت،  گانه  سه  عناصر 
شخصیت فرد نقش مهمی را ایفا می  کنند. هویت شخصی، ویژگی بی  همتاى فرد 
را تشکیل می  دهد. هویت اجتماعی در پیوند با گروه  ها و اجتماعات مختلف قرار 
گرفته و شکل گیری آن، متأثر از ایشان است و در نهایت، هویت فرهنگی، برگرفته 
از باورهایی است که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او با محیط پیرامون و 
آموزه های آن، از بدو تولد تا کهنسالی جای گرفته است. از آن جا که فضای سایبری، 
صحنه ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت  هاى متنوع، نقش  ها 
و سبک هاى زندگی قرار می دهد، خود زمینه ای است برای آسیب پذیری شخصیت 
کاربر که در نتیجه، موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد.در فضای سایبر 
بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درونمایه های افراد بروز می کند. هر 
نشدن  مطرح  است.  خویش  مندی های  عالقه  و  اندیشه ها  بیان  صدد  در  کس 
شخصیت های  تقویت  موجب  اینترنت  در  فردی  مشخصات  و  شخصی  هویت 
پذیری  آسیب  از  محیط  این  در  جوانان  می گردد.  آن  استحکام  و  رشد  و  چندگانه 
آنان شکل می گیرد، این خطر پر  بیشتری برخوردارند و بویژه در دورانی که هویت 

رنگ تر می شود.
 نتیجه گیری

ارتباط از طریق فضای مجازی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل 
جوان جامعه ما پیدا کرده است. شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد 
)فردی و اجتماعی( تأثیرگذارند. در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذارند. امروزه با توجه به نقشی که 
تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته اند، نمی توان آن ها را نادیده گرفت. در حال 
حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب 
می شود به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای 
مجازی اطالعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکالت مالی و اجتماعی 
خانواده ها  و  جوانان  هوشیاری  لزوم  و  مجازی  فضای  در  سالم  ارتباطات  نشوند. 
نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه نخست اولویت قرار دارد. پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و برای 
جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا 
مسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز 
فکر آنهاست و هنگامی که بنیان فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل 
گیرد، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز می شود. 
چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه های جدید ارتباط فرزندان خود آگاهی و شناخت 
آنان  پنهانی  ارتباطات  و  جرایم  از  بسیاری  انجام  از  باشند،  داشته  را  الزم  و  کافی 

جلوگیری به عمل می آید.

غالمرضا جباری

محقق اجتماعی

نقش و تاثیر فضای مجازی بر خانواده ها


