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حضرت زينب (س):

از شبکه هاي اجتماعي به درستي
بهره بگيريم

»

آگاه باشيد هر کس که بر دوستي آل محمد (ص) بميرد ،شهيد است.

دکتر اسداهلل افشار       
شبکه هاي پر مخاطب اجتماعي که از تازه ترين و جديد ترين
سرويس هاي اينترنتي در جهان به شمار مي آيند ،از ابعاد مختلف
در زمينه بررسي کارکردها ،اهداف ،مزايا ،شناسايي آثار مثبت،
مشکالت ،پيامدها و تبعات منفي آنها در زندگي فردي و اجتماعي
انسان ها ،قابل واکاوي و ارزيابي مي باشند .در يادداشت کوتاه پيش رو
به برخي از اين موارد ،فهرست وار اشاراتي خواهيم داشت؛
 -1شبکه هاي اجتماعي اينترنتي در جهان از دستاوردهاي نوين
بشري محسوب مي شود .اين دستاوردها بهسان دستاوردهاي
بشري ديگر بنا بر کج فکري ها و کج فهمي ها و سوء استفاده ها،
با آسيب هاي بسيارجدي مواجه است.
 -2اين شبکه ها براي رفاه ،آسايش و تحکيم اصول و ارزش هاي
جامعه بشري به وجود آمده است تا نقشي مهم در بلوغ و به کمال
رساندن انسان ها و اجتماعات داشته باشد .اما اين دو دهه اخير
کارکرد اين شبکه ها دستخوش بهره برداري هاي سياسي حکام
جائر و قدرت هاي استکباري جهان قرارگرفته است .به وسيله اين
ابزار جديد ،بي رحمانه برکيان کشورها ،جان و روح و روان بشريت،
فرهنگ ها ،باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،سنت ها و رفتارهاي
اجتماعي مي تازند تا مقاصد استعماري خود را در دنيا ديکته کرده
و نظم نوين جهاني تحت سلطه خود را بنيان نهند.
 -3شبکه هاي اجتماعي در مدتي کوتاه توانستند نقش بسزايي
در روابط و ارتباطات بين انسان ها و گروه ها ايفا نمايند ،مرزهاي
جغرافيايي را درهم شکستند و تعريف جديدي از قلمرو عمومي در
سطح جهان ارائه نمودند و روابط بين الملل را در دو حوزه نظري
و عملي با چالش هاي جدي هويتي و ساختاري مواجه ساختند.
 -4نقش شبکه هاي اجتماعي در تغيير و تحوالت نظامات اجتماعي
در همه امور از فرهنگي گرفته تا سياسي ،اقتصادي ،نظامي و هنري
انکارناپذيراست .اين شبکه ها گاه با آمارهاي دروغين و نشر اکاذيب
و ساخت برنامه هاي فتنه انگيز به منظور راه اندازي آشوب هاي
خياباني در کشورها ،درپي استحاله انقالبات و تغيير حاکميت ها
بوده تا شبه انقالبي نماها و حکومت هاي دست نشانده قدرت هاي
استکباري بر مسند رياست و مديريت کالن تکه زنند تا اين قدرت ها
بتوانند با غارت منابع اين کشورها ،منافع استعماري خود را تأمين و
تثبيت نمايند .کاري که امروز آمريکا ،اروپا و رژيم غاصب تروريستي
کودک کش صهيونيست انجام مي دهند از همين طريق و مؤيد
اين مدعا مي باشد.
 -5شبکه هاي اجتماعي به عنوان رسانه هاي اجتماعي ،تأثير شگرفي
بر روابط اجتماعي و سبک زندگي اعضاي خود دارند .اين شبکه ها
مي توانند شاخص هاي گوناگون زندگي اعضاي خود را دچار تغيير و
دستخوش چالش نمايند و براي ايشان مشکالت و معضالت عديده اي
را فراهم آورند! گاه اين شبکه ها از فلسفه وجودي خود فاصله
گرفته اند و به جاي آنکه براي جامعه بشري يک فرصت باشند
درجهت احياي ارزش ها و آرمان ها و تثبيت آرامش و صلح همه
جانبه و با امنيت فراگيرگام بر دارند ،به تهديدي ويران کننده و
مخرب تبديل شده اند که تا مرز نابودي انسانيت پيش مي روند
و به چيزي کمتر از اين هم راضي نمي شوند!
جان کالم اينکه؛ از شبکه هاي اجتماعي به درستي بهره بگيريم،
مسخ اين فضاها نشويم ،با آگاهي قدم دراين شبکه ها بگذاريم،
از سبک زندگي خود مراقبت نماييم ،تحت تأثير القائاتشان قرار
نگيريم ،تهديدات شبکه ها را به فرصت تبديل کنيم ،توطئه ها
و فتنه هايشان را به خودشان بازگردانيم ،از مزاياي اين شبکه ها
بجا و درست و منطقي و در جهت رشد ،امنيت ،صلح ،سالمت،
سعادت ،بهروزي ،اقتدار و رفاه جامعه بهره جوييم.
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حجتاالسالم ارزاني در افتتاحيه طرح آسمان يها:

در ديدار وزير ارشاد با مديرعامل خبرگزاري الجزاير؛

رسانهها ،فرصتهاي تازهاي براي روابط دولتها و ملتها ميسازند

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :رسانهها
فرصتهاي تازهاي براي شناخت دو ملت از
يکديگر ايجاد ميکنند و اميدوارم در اين
سفر نيز فرصتهاي رسانهاي خوبي براي دو
کشور به وجود بيايد.به گزارش خبرگزاري
فارس ،سيدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي با عبدالحميد کاشه مديرعامل خبرگزاري

پنج هزار اثر خارجي
متقاضي حضور در جشنواره
فيلم کوتاه هستند

الجزاير ديدار کرد.وي در ابتداي اين مراسم
گفت :روابط دو کشور ايران و الجزاير روابط
مناسبي است و پس از پيروزي انقالب اسالمي
در حوزه هاي مختلف سياسي و  ...مبادالت
خوبي بين دو کشور برقرار شده است.وي افزود:
مواضع سياسي مشترک دو کشور در جوامع
بين المللي نيز رو به تکامل و گسترش است و
هفته هاي فرهنگي دو کشور که برگزار ميشود
نشان از روابط خوب ميان ايران و الجزاير دارد.
صالحي با اشاره به ارتباطات رسانهاي ميان
دو خبرگزاري ايرنا و الجزاير گفت :رسانه ها
فرصتهاي تازهاي براي شناخت دو ملت از
يکديگر ايجاد ميکنند و اميدوارم در اين سفر
نيز فرصتهاي رسانهاي خوبي براي دو کشور
به وجود بيايد.

مسجد ،بهترين فضا براي فعاليت فرهنگي است
دبير ستاد عالي کانونهاي فرهنگي هنري مساجد
کشور گفت :بهترين فضا براي فعاليت فرهنگي
مسجد است ،به همين خاطر بايد به سراغ مساجد
برويم .اما زماني در مساجد موفق هستيم که شناخت
کافي باشد.به گزارش فارس ،همايش افتتاحيه
طرح غنيسازي اوقات فراغت کانونهاي فرهنگي
هنري مساجد استان تهران با عنوان «آسمانيها»
با حضور بيش از  200نفر از امامان جماعت مساجد
و مديران کانوني استان تهران در سالن همايشهاي
دبيرخانه استان تهران برگزار شد.حجتاالسالم
ارزاني با اشاره به جايگاه شهيد بهشتي در نظام
جمهوري اسالمي ايران گفت :نگاه دکتر بهشتي
همواره نگاهي تشکالتي بود ،وي آيندهنگري بسيار
قوي و نگاه عملگرايانه داشت ،امسال چهلمين
سال پاسداشت انقالب است و دغدغههاي بسياري

مدير امور بينالملل انجمن سينماي جوانان ايران اعالم کرد که  ۵هزار و ۵۰
يوپنجمين جشنواره بينالمللي فيلم کوتاه تهران
فيلم کوتاه براي حضور در س 
متقاضي شدهاند.به گزارش روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ،محمد
فهيمي مدير امور بينالملل انجمن سينماي جوانان ايران با اشاره به پايان مهلت
ثبتنام آثار بينالملل پنجمين جشنواره بين المللي فيلم کوتاه تهران گفت:

خبر »

فقه يزاده در نشست خبري:

دبيرخانه دائمي نمايشگاه قرآن
راهاندازي شد

در حوزههاي مختلف فرهنگي ،هنري ،اجتماعي،
اقتصادي و حتي خانواده داريم که اين پنج حوزه
دغدغه ويژه مقام معظم رهبري ميباشد.وي با
اشاره به وجود  24هزار کانون فرهنگي هنري
مساجد در کشور افزود :راهبر محله مسجد است،
زيرا باالترين مکان در هر محل از نظر شرافت و
رتبه مسجد است.

 ۵هزار و  ۵۰فيلم کوتاه از  ۱۲۰کشور براي حضور در جشنواره فيلم کوتاه
تهران ثبتنام کردهاند که  ۳۸درصد اين آثار را فيلمهاي داستاني ۲۰ ،درصد
فيلمهاي تجربي ۱۷ ،درصد آثار مستند ۱۵ ،درصد پويانمايي و  ۱۰درصد
يوپنجمين جشنواره بينالمللي
فيلمها را آثار ويدئوآرت تشکيل ميدهند.س 
فيلم کوتاه تهران  ۱۸تا  ۲۲آبانماه سالجاري برگزار خواهد شد.

نمايه

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد از احتمال برگزاري همايش تجليل از
خادمان قرآن باحضور رئيس جمهور تا پايان تابستان خبر داد.به گزارش
فارس ،نشست جمعبندي بيستوششمين دوره نمايشگاه بينالمللي
قرآن کريم باحضور عبدالهادي فقهيزاده معاون قرآن و عترت وزارت
ارشاد در محل اين معاونت برگزار شد.در اين نشست فقهيزاده با
اشاره به رويکردهاي اين معاونت در برگزاري نمايشگاه قرآن ،گفت:
ما با نگرش دانشبنيان برنامهمحوري و تحول اين دوره از نمايشگاه
را برگزار کرديم و هدف اصلي ما جريانسازي مؤثر علمي ،فرهنگي و
هنري در عرصه فعاليتهاي قرآني کشور و سطح بينالملل بود.وي به
راهاندازي دبيرخانه دائمي نمايشگاه قرآن اشاره کرد و گفت :زماني که
من معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد را تحويل گرفتم هيچ اطالعاتي
از ادوار ابتدايي نمايشگاه در دست نبود اما امسال و در ايام برگزاري
نمايشگاه دبيرخانه دائمي آن کار خود را آغاز کرد و با قوت هم به کار
خود ادامه خواهد داد.

معاون آموزش ابتدايي شهر تهران  خبر داد:

اجراي طرح حمايتي براي
دانشآموزان تجديدي در تابستان

معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران از اجراي طرح
حمايتي براي دانشآموزان تجديدي(نياز به تالش بيشتر) در تابستان
خبر داد و گفت ۵۰ :درصد دانشآموزان نياز به تالش بيشتر ،عمدتاً پايه
اولي هستند.نادر جهانآراي معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش
شهر تهران در گفتگو با خبرگزاري فارس از اجراي طرح حمايتي از
دانشآموزان تجديدي يا نياز به تالش بيشتر خبر داد و اظهار کرد:
با توجه به اينکه در کارنامههاي بين يک تا  ۱.۴دانشآموزان ابتدايي
در خرداد ماه« ،نياز به تالش بيشتر» درج ميشود ،برنامه حمايتي را
براي اين دانشآموزان پيشبيني کرديم.

ايرنا /مجتبي محمدي

کارخانه کشتيسازي
ي
در انزل 
کارخانه کشتي سازي شهداي هفتم آذر در
انزلي عالوه بر افزايش ايمني کشتي هاي
ايراني در درياي خزر ،موجب صرفه جويي
ارزي قابل توجهي براي کشور و اشتغالزايي
در استان گيالن شده است .اين کارخانه
آمادگي پذيرش چهار فروند کشتي را
دارد و زيرساخت هاي مورد نياز براي
توسعه کار نيز موجود است ضمن آنکه
توان ساخت کشتي هاي باري ،تفريحي
و حتي فايبر گالس در ابعاد مختلف نيز
در اين کارخانه وجود دارد.

معاون وزير علوم :

تعداد دانشجويان کم شد

مجتبي شريعتي نياسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح آمايش
آموزش عالي گفت :در ارتباط با اين طرح گام هاي اساسي برداشته شده
است که مي توان به کاهش جمعيت دانشجويي اشاره کرد به طوريکه
جمعيت دانشجويي از  ۴ميليون و  ۸۰۰هزار دانشجو در سال  ۹۲به ۴
ميليون و  ۷۰هزار دانشجو رسيده است.وي ادامه داد :تعداد موسسات
آموزش عالي از ۲هزار و  ۸۰۰موسسه در سال  ۹۲به  ۲هزار و ۲۰۰
موسسه کاهش يافته است.

مهندس اسماعيل پور ،مديرعامل سازمان فضاي سبز شهر گلستان در گفتگو با رسالت مطرح کرد:

وزيدن هواي تازه در فضاي سبز شهر گلستان
با توجه به اينکه گلستان از لحاظ سرانه فضاي سبز يکي از فقيرترين
شهرهاي استان تهران محسوب مي شود و بايد بگوييم که واکاوي
سرانه شهر گلستان به سال هاي گذشته برمي گردد که سرانه گلستان
را به تاراج برده بودند و اين موضوع سبب شده که هم اکنون شهر
گلستان هيچ سرانه اي بابت فضاي سبز نداشته باشد.
متاسفانه محله هاي قديمي شهر گلستان از جمله سلطان آباد ،حسن
آباد ،قلعه مير و ...با ساخت و سازهاي بي رويه هيچ سرانهاي براي
ايجاد فضاي سبز باقي نگذاشته اند؛ اين جمله اي بود که مهندس
رضا اسماعيل پور مديرعامل سازمان فضاي سبز شهر گلستان
آن را به عنوان بزرگترين چالش اين روزهاي سازمان فضاي سبز
مطرح کرد.
در خصوص ايجاد فضاي سبز در اين شهرستان و اقدامات صورت
گرفته در خصوص افزايش سرانه فضاي سبز در اين زمينه با مديرعامل
فضاي سبز گلستان به گفتگو نشسته ايم که شرح آن را در ذيل
مي خوانيد:
حدود  ۶متر به ازاي هر شهروند گلستاني فضاي سبز
داريم
مهندس اسماعيل پور در پاسخ به سوال اينکه سرانه فضاي سبز
گلستان در حال حاضر چقدر است و گلستان چقدر فضاي سبز دارد
به خبرنگار رسالت گفت :در حال حاضر سرانه فضاي سبز در گلستان
به دليل عدم وجود عرصه و رشد يکباره اين شهرستان به ميزان ۵
متر و  ۸۰سانتي متر است و کل فضاي سبز گلستان  ۱۵۰هکتار
است ،مي بايست سرانه فضاي سبز  ۱۵مترمربع باشد.
وي توضيح داد :جنگل کاري  ۱۲۲هکتار و فضاي سبز اين شهر
شامل بلوار و لچکي حدود  ۱۰هکتار است که طي اين سال ها با
تالش هاي صورت گرفته با وجود فقر زمين موفق به ايجاد  ۳۲پارک
ريز و درشت شده ايم ،هرچند هنوز براي رسيدن به استانداردها
فاصله بسياري داريم.
ايجاد  ۱۸هکتار فضاي سبز در حاشيه رودخانه شادچاي/
لجن زارها به گلستان تبديل مي شود
وي در پاسخ به سوال دوم خبرنگار رسالت که چه اقداماتي براي
توسعه فضاي سبز گلستان با توجه به نزديکي به تهران و آلودگي
هوا انجام شده است ،اينگونه پاسخ داد :در حال حاضر در حاشيه
رودخانه «شادچاي» و «سياه آب» بيشترين اقدامات انجام شده که
در فاز اول حدود  ۱۸هکتار در حاشيه رودخانه «شادچاي» فضاي
سبز کار شده است.
فاز دوم و سوم نيز در حال اجراست که نزديک به  ۱۲هکتار از آن
باقي مانده است .بي شک تبديل لجن زارهاي اين دو رودخانه به
گلستان از آرزوهاي ديرينه مردم اين منطقه بود.
مهندس اسماعيل پور با بيان اينکه طرح جهادي ايجاد فضاي سبز
در حاشيه اين دو رودخانه وارد فاز جديد خود شده است ،خاطرنشان

کرد :در حاشيه رودخانه «سياه آب» نيز توسعه فضاي سبز به مساحت
 ۱۶هکتار در دست اقدام است تا با اين اقدام شاهد توسعه هرچه
بيشتر سرانه هاي فضاي سبز منطقه باشيم.
وي اضافه کرد :البته براي پارک جنگلي ريه نيز  ۲۲هزار و ۵۰۰
متر نهال کاري انجام شده ،پارک ريه به عنوان بزرگترين پارک
جنوب غرب استان تهران است که شهرداري و شوراي شهر گلستان
برنامههاي خوبي براي جبران کمبودها از جمله ايجاد يک شهربازي
مدرن در آن پيش بيني کرده اند.
اين مسئول با تاکيد بر اينکه توسعه و توجه به پارک ريه از بزرگترين
دغدغه هاي شهردار گلستان است ،اذعان داشت :بي شک با همراهي
و نگاه مثبت شهردار گلستان شهروندان گلستاني تا پايان عمر شوراي
دوره چهارم شاهد اتفاقات خوبي در اين پارک خواهند بود.
ممنوعيت استفاده از آب شرب در فضاي سبز شهر
گلستان
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينکه با توجه
به کم آبي کنوني ،در خصوص آبياري نوين در اين فضاي سبز نيز
اقدام کرده ايد ،گفت :بله ،بلوار آزادراه تهران -ساوه تاکنون به صورت
بومي مورد آبياري قرار مي گرفت ،اما هم اکنون اين آبياري مکانيزه
شده و به صورت تحت فشار انجام مي شود.
به گفته اين مدير باتجربه ،با توجه به کمبود آب در کشور روشهاي
آبياري در اين شهرستان جايگزين شده اند و واريته هايي که هميشه
سبز هستند و آبياري کمتر نياز دارند جايگزين گياهان با ميزان
آبياري زياد مي شوند.
اسماعيل پور يادآوري کرد :در اين راستا در سال جاري از ابتداي
سال تاکنون  ۳۰۰۰نهال کم آب کاشته شده و حدود  ۶۰۰۰نهال
رايگان بين شهروندان توزيع شده است.
مديرعامل سازمان فضاي سبز شهر گلستان همچنين با بيان اينکه
متاسفانه برخي از شهرها از آب شرب براي آبياري گياهان استفاده
مي کنند که اين اقدام خيانت بزرگي است ،گفت :استفاده از آب
شرب در فضاي سبز قطعا به بحران کم آبي بيشتر دامن خواهد زد
و تدابير الزم براي آبياري فضاي سبز در نظر گرفته شده است به
طوري که ما تحت هيچ شرايطي اجازه استفاده از آب شرب را براي
فضاي سبز نخواهيم داد.
پارک  ۱۰۰هكتاري ريه جان مي گيرد
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار رسالت مبني بر اينکه تامين آب
شرب در بوستان در حال احداث «ريه» يکي از مطالبات شهروندان
است ،در اين خصوص توضيح داد :بله ،يکي از بوستان هاي در حال
احداث بوستان  ۱۰۰هکتاري ريه است که در تالش هستيم براي
اين بوستان آب شرب تهيه کنيم و براي انجام اين کار به شهردار و
شوراي شهر نيز درخواست زده ايم ،چراکه براي به سرانجام رسيدن
اين کار به  ۱۳۰۰متر لوله گذاري نياز است.

به گفته وي ،براي سرويس بهداشتي و نگهباني اين بوستان ۲
چشمه و دستشويي تهيه شده و به دليل بُعد مسافت اين مسئله
به تاخير افتاده است.
اسماعيل پور اضافه کرد :براي راه اندازي اين پارک  ۱۰۰هکتاري
پيمانکاران بخش خصوصي براي ايجاد شهربازي و رستوران مراجعه
کردهاند اما درخواست آب شرب ،امنيت و برق را داشته اند که موضوع
برق  ۳فاز حل شده و به محض رساندن آب شرب اين محل به تفرجگاه
مناسبي تبديل مي شود که در منطقه حرف اول را مي زند.
او بيان کرد :براي بوستان هايي مانند «سبزدشت» که فاقد سرويس
بهداشتي بوده اند ،نيز راه اندازي اين سرويس ها در دستور کار قرار
گرفته است و مبلمان شهري و روشنايي نيز انجام شده است.
چرا سرانه فضاي سبز در گلستان کم است؟
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چرا سرانه فضاي سبز شهر
گلستان فقير است ،اعالم کرد :تراکم جمعيت اين شهر زياد است ،به
همين دليل سرانه فضاي سبز کم است ،متاسفانه برخي شهروندان
عمدا به خشک کردن درختان و بريدن آنها به طور شبانه اقدام
مي کنند که با اين افراد برخورد مي کنيم.
اين مسئول اظهار کرد :البته در مجموع مردم گلستان نسبت به
فضاي سبز شهر احساس مسئوليت دارند و در نظر داريم کالس هاي

آموزشي در سطح شهر و نيز نسبت به مقابله با آفات خانگي و گلهاي
آپارتماني برگزار کنيم.
الزم به ذکر است ،هر شهروند گلستاني که براي دريافت نهال و
گل به فضاي سبز گلستان مراجعه کند به صورت رايگان نهال در
اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
حفاظت از بوستان ها چالش جديد سازمان فضاي سبز
گلستان
وي همچنين با اشاره به اقداماتي که براي حفاظت از بوستانها
صورت پذيرفته ،اشاره کرد و افزود :يکي از اين اقدامات شناسنامهدار
کردن پارک ها است که اين بحث به خوبي انجام شده و پالک کوبي
صورت گرفته و اکنون بوستان ها داراي شناسنامه هستند.
وي تاکيد کرد :متاسفانه در برخي از بوستان ها از جمله مادر ما
مشکل امنيتي داريم و به همين خاطر در صدد هستيم تا با همکاري
پليس ،امنيت بوستان ها را دوچندان کنيم.
اسماعيل پور اذعان کرد :متاسفانه تعداد انگشت شماري از شهروندان
در حفظ و نگهداري تجهيزات برخي از بوستان ها کوتاهي مي کنند و
همين امر باعث مي شود ساالنه خسارت هنگفتي به بيت المال وارد
شود؛ به همين خاطر تالش مي کنيم با استقرار پليس در بوستانها
مانع از به سرقت رفتن تجهيزات اين بوستان ها شويم.
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