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افقی:
1- خالق مجموع��ه زوال ناپذیر »الغدیر« - 
سرور، خواجه 2- با این عنایت به تولید ملی 
ایرانیان از پوش��یدن البس��ه خارجی بی نیاز 
خواهند شد 3- کلمه همراهی - بعد مسافت 
- خط عمیق - از ضمایر 4- پاک کننده چشم 
- مادر یا مادربزرگ - امروزه به معنای روش 
ب��ه کار م��ی رود 5- جنبش و لرزه - وحدت 
یافته - دهقان داس به دست 6- شهری بزرگ 
در فرانس��ه - کلمه اشاره به شخص ثالث - 
عقاید و نظریات 7- پیکارگر - انگل پوستی 
ریش��ه کن شده در جنوب کشورمان - مورد 
توجه مرید 8- صف��ت عدد - مالزم عروس 
خان��م - آزردگی - حرف آخ��ر 9- بیماری 
خطرناک - چاق و فربه - دگرگون 10- عاجز 
از سخن گفتن - س��ازنده  زین اسب - نزاع 
11- پایین تر - تس��مه چرمی - کاشف قاره 
آمری��کا 12- فلزی که در س��ی درجه ذوب 
می ش��ود - جهتی در جغرافیا - مخفف بدتر 
13- فتنه و بدی - عقیده - لکنت زبان - اثر 
و نشانه 14- گرایشی که روستاییان ما را از 
کش��اورزی دور کرده و تبدیل به انسانهایی 
مصرف گرا نموده اس��ت 15- فرمانده اداره - 

رهبر بوداییان تبت.

عمودی: 
1- عنوان شهرهای زیارتی عراق - کسی 
که احساس تکلیف کرده باشد - سفینه 
صح�را 2- عص�اره خش�کیده میوه ها 
- تبلیغ 3- س�طح س�اینده س�وهان 

- مت�اع - صبر زرد ط�ب قدیم - بن 
فعل آم�دن 4- گهواره - ش�هری در 
استان فارس - پوش�انیدن 5- وزش 
ب�اد - مکمل قافیه ش�عر - داس�تان 
تلویزیونی پی دار 6- شیطان - ساق بند 
نظامی�ان - م�غ و هیرب�د 7- رن�ج و 
سختی - هواپیمای بدون خلبان - آزاد

 8- پ�ول ژاپن�ی - پیامب�ر معاص�ر با 
حض�رت عیس�ی)ع( - لجب�از - لنگ 
9- جن�ازه - قضاوت ورزش�ی - پایان 
10- کودک پدرمرده - س�تون و پایه - 
شجاعت 11- شترمرغ آمریکای جنوبی 
- عالمتی در حس�اب - نوعی اسکلت 
ساختمان 12- خوشحال - چوب سیگار 
- پایه و رتبه کارمندی 13- پاسخ مثبت 
در شیراز - ساختمان فروریخته - چیره 
و مس�لط - کلمه انتخاب 14- بالیی که 
به جان بعض�ی از نخبگان کش�ورمان 
افتاده است - زمزمه کننده 15- تظاهر 
به دیانت - اختراع انگلیسی ها در سال 

1935 - برادر کمبوجیه.

شماره10114

صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 

مجمع عموم��ی عادی مورخ 

1393/5/21 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:

آقای شاپور فاخری علمداری 

به کدمل��ی 5059674681 

ب��ه س��مت ب��ازرس اصلی و 

آقای س��ید همایون مهدیون 

به کدمل��ی 0015007626 

به س��مت بازرس علی البدل 

ب��رای م��دت یکس��ال مالی 

انتخاب گردیدند.

کیهان  کثیراالنتشار  روزنامه 

آگهی ه��ای  درج  جه��ت 

شرکت تعیین شد.

اعض��اء هیئت مدی��ره برای 

مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل 

انتخاب گردیدند:

خانم الهه سلیم زاده علمداری 

به کدملی 5059722831

آقای علی سلیم زاده علمداری 

به کدملی 5059612988

علمداری  فارغی  اعظم  خانم 

به کدملی 0050426265

آگهی تغییرات 
شرکت روشن 
ترخیص تهران 
سهامی خاص 
به شماره ثبت 

 196753
و شناسه ملی 

10102386143

سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها
و موسسات 

غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1392/12/21 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آق��ای ناص��ر س��امانیان ب��ه کدمل��ی0051077019 

ب��ه س��مت مدیرعامل و رئی��س هیئت مدی��ره و آقای 

حبیب ال��ه نیکبخ��ت ب��ه کدمل��ی1911055781 به 

سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد 

تعهدآور، چک، برات و سفته با امضای متفق آقای فرهاد 

شاه پس��ندزاده بعنوان امضای ثابت و امضای مدیرعامل 

یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر ش��رکت معتبر 

اس��ت. قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری 

با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آریا نفت شهاب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت387294

 و شناسه ملی10320378579

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه 
مورخ1393/4/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای��ان محم��د رضای��ی0937409618 ، کیانوش رضایی 
0055335020 و خان��م حوری��ه گرایل��ی0939281600 
خان��م  و  هیئت مدی��ره  اصل��ی  اعض��ای  عن��وان  ب��ه 
گلب��رگ  خان��م  و  رضای��ی0055204953  فرین��وش 
رضای��ی0068299109 ب��ه عن��وان اعض��ای علی الب��دل 

هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ش��ماره ملی0040785009  ب��ه  انتخاب��ی  فری��د  آق��ای 
به س��مت ب��ازرس اصل��ی و خانم مین��ا حمیده ک��ردار به 
شماره ملی0050176031 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت صنایع گرمایشی 
سهامی خاص به شماره ثبت15719 

و شناسه ملی10100577327

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 به اس��تناد صورتجلس��ه  هیئت مدیره مورخ 1393/4/31 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حمیدرضا حیدری به ک. م 0050090755 به سمت 

رئیس هیئت مدیره، خانم مریم الس��ادات س��قایت به ک.م 

1934854771 ب��ه س��مت نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره و 

آق��ای علیرضا حیدری به ک.م 0049884514 به س��مت 

مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

امضاء کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، س��فته، ب��روات، قراردادها وعقود اس��المی به امضاء 

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر 

ش��رکت و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت 

دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت شمیم فن آور آسیا
 سهامی خاص به شماره ثبت 208347 

و شناسه ملی10102498716

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

هر آنکه خدمت جان�ان به جان کرد    
به گیت�ی نام خ�ود را ج�اودان کرد

سرور گرامی جناب آقای دکتر حمیدرضا بادکوبه هزاوه
مدیرعامل محبوب و بومی شرکت آلومینیوم ایران

بسی خشنودیم که به حول 
و ق��وه اله��ی از تالش ه��ای 
کوش��ش های  و  صادقان��ه 
بی شائبه حضرتعالی در  طول 
در  سالی  مدت خدمتگزاری 
که مزی��ن به س��ال اقتصاد 
و فرهن��گ، ب��ا ع��زم ملی و 

مدیریت جهادی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
نام گرفته اس��ت از حسن مساعدت و لطف جنابعالی 
به کلیه پرسنل و کارکنان در افزایش تولید و اقدامات 
عدالت محورتان، صمیمانه و خالصانه تشکر نماییم. از 
حضرت باری تعالی مزید استمرار توفیقات آن جناب 

را مسئلت می نماییم.
از ط�رف جمع�ی از پرس�نل و کارکنان 
شرکت آلومینیوم ایران- اراک

من مل یشکر املنعم 
 من املخلوق مل یشکرالله عزوجل

به  اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی م��ورخ 1392/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

موسس��ه حسابرس��ی مفید راهبر با شناس��ه ملی 10861836531 به 
عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید.

روزنامه کیهان ب��ه عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد.

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سبحان 
سهامی عام به شماره ثبت 49483 

و شناسه ملی 10100946575

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بط��ور فوق العاده مورخ 

1393/4/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: موسس��ه همپیشگان روش به 

شناس��ه مل��ی 10100524321 به عنوان بازرس اصلی و آقای  قاس��م 

مالک��ی به کد ملی 0043553079 به س��مت ب��ازرس علی البدل برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 

آگهی تغییرات شرکت نخل بهارستان پردیس 
سهامی خاص به شماره ثبت266092 

و شناسه ملی10103041624

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بدینوس��یله از کلیه اعضا محترم این کانون دعوت می ش��ود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده نوبت دوم که در تاریخ 93/7/27 ساعت 10 صبح در محل 
تاالر اجتماعات امام جواد)ع( وزارت بهداش��ت واقع در شهرک غرب- خیابان 

ایوانک شرقی برگزار می شود حضور یابند.
دستورجلسه: 1- اصالح اساسنامه

کانون بازنشستگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

کانون بازنشستگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(

کانون بازنشستگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده )نوبت دوم(

بدینوس��یله از کلی��ه اعضا محترم این کانون دعوت می ش��ود در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
فوق الع��اده نوبت دوم که در تاریخ 93/7/27 س��اعت10/30 صب��ح در محل تاالر اجتماعات امام 
جواد)ع( وزارت بهداشت واقع در شهرک غرب- خیابان ایوانک شرقی برگزار می شود حضور یابند.

دستور جلسه: 1- انتخاب هیئت مدیره و بازرس قانونی 2- استماع گزارش هیئت مدیره 
و خزانه دار و بازرس 3- تعیین حق عضویت

کانون بازنشستگان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

باید ها و نبایدهای 
شبکه های اجتماعی 

گوشی تلفن همراه

روز تعطیل اس�ت و پس از مدت ها ندیدن فامیل 
همگی مان در منزل خاله جان)بزرگ ترفامیل(جمع 
شده ایم. تعدادمان به ده نفری می رسد ولی سکوت 
مطلق جاری ست. تلویزیون برای خودش می گوید و 
نش�ان می دهد.هر یک از مدعوین سرشان به  تلفن 
همراه و یا تبلت ش�ان گرم اس�ت. صدا از کس�ی بر 
نمی خی�زد.از کمی دورتر که ب�ه جمع بنگری خیال 
می کنی نمایشگاه فناوری های روز است! یک مرتبه 
دو پسر نوجوان فامیل که در گوشه جمع روی صفحه 
تبلت شان س�ر در هم فرو برده اند ومشغول ماشین 
بازی هستند،صدای داد پیروزی شان به هوا می رود 
و قل�ب مان ف�رو می ری�زد. یکی دیگ�ر از بچه های 
فامیل یواش�کی از چهره مدعوین عکس می گیرد و 
در برنامه ای خاص چهره  ها را به صورت شمایل هایی 
وحشتناک درمی آورد. دیگری وایبرش را چک می کند 
و گه گاهی خود به خود می خندد.دیگری مشغول چک 
کردن الین است. تانگو،اینستاگرام،واتس اَپ وده  ها 
برنام�ه نرم افزاری که به راحت�ی قابل نصب بر روی 
گوش�ی تلفن هم�راه ما هس�تند و می توانیم با خود 
همه جا به همراه داش�ته باشیم؛گویی به هوویی پرو 
پا قرص برای ارتباطات رو در روی ما تبدیل شده اند 
که با آشنایان،دوستان،اعضای فامیل و خانواده مان 

در رقابتند.
ابزاره�ای ارتباط جمعی که علی رغم نام ش�ان 
نهایتا زمان ما را می بلعند و در صورت اعتیاد به آنها 
منزوی مان می کنند. ما را به آشنایان دور، نزدیک و 

از آشنایان نزدیک، دورمی سازند.
یک�ی از خانم ه�ای جم�ع یواش�کی در وایبر به 
همسرش که رو به رویش نشسته پیام می دهد:»کی 
برویم؟!«یکی از بچه های جمع به بچه دیگری از فامیل 
که کمی آن سوتر کنار مادرش نشسته نماد »تولدت 
مبارک« در وایبرمی فرستد. حتی نمی خواهد آن را 
به صورت کالمی و شکل کامل ارتباطی بیان کند. آیا 
او درآین�ده قادر خواهد بود که با اجتماع پیرامونش 
ارتباط کامل بر پایه مکالمه صحیح،مستدل وهدفدار 

داشته باشد؟ 
از سوی دیگر برخی افراد نیزکامال جذب وجوه مثبت 
این نرم افزار ها شده و معتقدند برای تبادل اطالعات ،آموزه  ها 
و چکیده تحقیقات به روز بین آگاهان هر فن و بحثی خیلی 
هم خوبند. اما در حقیقت باید کارکرد این ابزار ها را نه صد در 
صد مثبت و نه صدر صد منفی تلقی کرد. استفاده هوشیارانه 

و با هدف بهترین راه است.
سخنان روش��نگرانه رهبر معظم انقالب در باب مجاز 
بودن و یا نبودن اس��تفاده از شبکه های فضای مجازی اعم 
از اینترنتی و یا نرم افزارهای قابل نصب بر روی گوشی تلفن 
همراه ذهن را به این سمت رهنمون ساخته که چنانچه راه 
درست فعالیت با این نرم افزار ها را بیاموزیم قدم در راه جهاد 
گذاشته ایم و می توانیم با دوری جستن از آسیب ها،فرصت 
آفرینی های خوبی جهت ترویج اندیشه های اسالمی،فضایل 

و هر معروفی داشته باشیم.
چندی پیش که بحث بر سر استفاده از شبکه اجتماعی 

بخش پایانی

گذرازاینپیچتاریخیکاربرانهوشمندمیخواهد
               گالیا توانگر

* محسن اسکندری روانشناس خانواده: چنین ابزارهایی برای بر قراری روابط احساسی 
با نزدیکان و اطرافیان به هیچ وجه کارکرد درستی ندارند و نباید به این منظور استفاده 

شوند.از آنها تنها می توان برای مواردی خاص که بیشتر جنبه کاری دارند،بهره برد.

* روح اهلل مومن نسب معاون فناوری 
اطالعات و رسانه های نوین مرکز فضای 
مجازی بسیج کشور: وقتی وارد یکی 
از این شبکه  ها می شوید گویی وارد 

خاک کشوری شده اید که در تصویب 
قوانین آن هیچ نقشی نداشته اید. پس 
مجبورید تسلیم شوید. ما باید هر چه 
سریع تر شبکه های اجتماعی مبتنی بر 

فرهنگ خودی را راه اندازی کنیم.

فیس بوک باال گرفته بود نظر رهبر معظم انقالب در جایگاه 
مرجع تقلید در پاسخ به این پرسش که آیا ورود به چنین 
س��ایتی صرفا برای ارتباط با دوستان و بدون هیچ فعالیت 
سوء علیه منافع ملی جمهوری اسالمی اشکال دارد؟ اینگونه 
منتش��ر گردید:» باسمه تعالی، س��الم علیکم و رحمة اهلل 
و برکاته، به طور کلی اگر مس��تلزم مفس��ده )مانند ترویج 
فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل( بوده و یا خوف ارتکاب 
گناه باش��د و یا موجب تقویت دشمنان اسالم و مسلمین 

شود، جایز نیست واال مانعی ندارد. موفق و مؤید باشید.«
دراین فتوا تش��خیص مصداق به عهده مکلف گذاشته 
شده و تنها حکم کلی بیان شده است؛ تشخیص اینکه آیا 
این ش��رایط در مورد فعالیت در فیس بوک صادق می باشد 

یا خیر به عهده مکلفین گذاشته شده است. بنابراین روشن 
است که نرم افزارهای اینترنتی به طور کلی حکم شمشیر 
دو لبه را دارند. اینکه اس��تفاده متعالی ویا بی هدف داشته 
باش��یم هر دو دست خودمان است. اما نباید فراموش کرد 
که شمشیر به ناحق کشیده شده نهایتا یک،دو و یا تعداد 
مح��دودی از اف��راد را از پای در می آورد ام��ا اگر به دامن 
استفاده نادرست از شبکه های فضای مجازی و نرم افزارهای 
اینترنتی درافتیم تعداد زیادی از اذهان را تنها با یک مطلبی 
که مفس��ده دارد و با یک کلیک،مسموم و معدوم خواهیم 
س��اخت. لذا هر چه در سالم س��ازی و تولید مطالب موافق 
مواضع اسالمی در چنین فضاهایی تالش داشته باشیم در 

واقع وارد جهاد اکبر شده ایم.
مقام معظم رهبری در تاریخ 91/7/19 در جمع جوانان 
خراس��ان شمالی بیان فرمودند:»ابزارهای تسهیل کننده، 
مث��ل رایانه  ه��ا و ارتباطات اینترنت��ی و فضای مجازی و 
سایبری هم که االن در اختیار شماست. اگر بتوانید این ها 
را یاد بگیرید، می توانید یک کلمه حرف درسِت خودتان را 
به هزاران مستمعی که شما آنها را نمی شناسید، برسانید؛ 
این فرصت فوق العاده ای است؛ مبادا این فرصت ضایع شود. 
اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال 
خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، 
این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف 

اسالمی چه استفاده ای کردید؟«

ابزاری برای تبادل اطالعات 
بین متخصصین فنی

محسن اسکندری، روانشناس خانواده معتقد است برای 
اینک��ه ارتباط کاملی بین دو نفر رق��م بخورد وجود چهار 
فاکتور فرس��تنده پیام،خود پیام،ابزار انتقال پیام و گیرنده 

پیام ضرورت دارد.
وی در گفت وگو با گزارشگر کیهان می گوید:»ابزار انتقال 
پیام باید چیزی باشد که پیام را به طور کامل منتقل کند.
وقتی با دوستی به صورت مستقیم گفت وگو می کنید بخشی 
ازصحبت های شما از طریق حالت های چهره و احساس شما 
منتقل می ش��ود. در واقع یک سری تغییرات بیوشیمیایی 
در بدن مان رخ می دهد.اما درش��بکه های اجتماعی عامل 

احساسی انتقال پیام حذف شده است. آن نمادهای احساسی 
هم اگر چه وجود دارند)اشکال وایبری یا صورتک های واتس 
آپ و...(اما همه آنها مصنوعی اند. بعضا دیده می ش��ود که 
افراد به جای نوش��تن کامل کلمات در پیام هایشان مخفف 
کلمات را می نویسند. این ها گواه عجله و شتابزدگی انسان 
عصر فعلی اس��ت.انگار افراد در همین حد هم نمی خواهند 
برای برقراری ارتباط کامل وقت صرف کنند.سوال اساسی 
که مطرح می ش��ود این اس��ت که آیا این قبیل نرم ابزار ها 
س��بب شده اند ارتباط ما با نزدیکان و اعضای خانواده مان 

جدی تر و نزدیک تر شود؟«
وی ادمه می دهد:»همین دی��روز جایی مهمان بودم. 
دیدم پسر چهار ساله دوستم برایش از طریق وایبر پیامک 
زده و نماد تولدت مبارک فرستاده است.چرا تماس مستقیم 
نگرفت؟بیم این می رود که نسل بعدی دیگر برای برقراری 
ارتباط کامل،رودر رو و سنجیده نه آموزش ببینند و نه وقت 
صرف کنند.شاید برای پسر چهار ساله دوستم ارسال یک 
شکلک به عنوان انتقال تمام احساساتش خیلی راحت تر از 
بیان احساس به صورت واقعی باشد. فردا هم همین عادت 
در وی نهادینه خواهد شد.چنین فردی فردا در جامعه چطور 

حق��ش را با منطق خواهد گرفت؟چطور قادر خواهد بود با 
اجتماع پیرامونش ارتباط کاملی را رقم بزند؟«

این روانش��ناس راه حل را آموختن ش��یوه های درست 
استفاده ازآن ها می داند.وی مصرانه معتقد است که چنین 
ابزارهایی برای برقراری روابط احساسی با نزدیکان و اطرافیان 
به هیچ وجه کارکرد درس��تی ندارند و نباید به این منظور 
اس��تفاده شوند.از آنها تنها می توان برای مواردی خاص که 
بیش��تر جنبه کاری دارند،بهره برد. ب��رای مثال زمانی که 
می خواهی��م یک پیام دعوت به جلس��ه یا مهمانی را برای 
جمعی ارس��ال کنیم چون تعداد پیامک های ارسالی زیاد 
می ش��ود، اس��تفاده از نرم افزارهای اینترنتی گوشی تلفن 
همراه امکان صرفه جویی در وقت و هزینه  را ایجاد می کنند.

تنها یک بار کلیک می کنید و تعداد زیادی از افراد پیامتان 
را دریافت می کنند.این نرم افزارهای اینترنتی می توانند راه 
مناس��ب و س��ریعی برای تبادل اطالعات در هر حرفه بین 
محققین و اهل فن باشند. افرادی که در یک شاخه علمی یا 
صنعتی بر روی یک موضوع خاص کار می کنند می توانند از 
این نرم افزار ها برای انتقال آخرین نتایج و دستاوردهایشان 

بهره بگیرند.«
تمام دریافتی هایتان ارزش رصد ندارند

اس��کندری روانش��ناس درباره گروه های��ی که در این 
قبیل نرم افزار ها نظیر وایبر و واتس آپ و... ایجاد می شود 
و افرادی به عضویت درآمده،ساعات زیادی از وقت مفیدشان 
را به رصد و یا گذاشتن مطالب در آنها اختصاص می دهند، 
می گوید:»خیلی  ه��ا را می شناس��م ک��ه عض��و ده  ها گروه 
وایبری ان��د و دائما در حال چک کردن تلفن همراه ش��ان 
برای گرفتن پیام های متنی و تصویری مختلفند. آنچنان که 
پس از مدتی معتاد شده و اتفاقا ترک این عادت و وابستگی 
برایش بسیار سخت است. اگر از اینجا)گروه مجازی( بیرون 
بروند آن ارزش��مندی و جایگاهی را که پیش از این حس 
می کرده اند از دست داده و افسرده می شوند.شما از من سوال 

می کنید آیا از این طریق ارتباطات عاطفی شکل می گیرد؟ 
من پاسخ می دهم:امکانش هست. بعضی  ها از همین طریق 
ازدواج می کنند و معلوم هم نیست عاقبت چنین ازدواجی 
چه خواهد شد؟از من سوال می کنید:با غریبه  ها دوست وآشنا 
می شویم؟ پاسخ می دهم: تنها کافی است مدیر گروه مجازی 
شماره شما را داشته باشد و شما را - با اجازه و یا بی اجازه 
خودتان- عضو گروه قرار دهد.از لحظه عضویت شما در گروه 
مج��ازی همگان-غریبه هایی که عضو گروه اند- می توانند 
شماره شما را داشته باشند.این گونه شما به واسطه یک نفر 
به چندین نفر غریبه لینک می شوید. غریبه هایی که حتی 
در صورت دوستی مجازی باالخره یک روز با منحل شدن 
گروه یا ترک کردن گروه رشته دوستی تان به یکباره پاره 
می ش��ود. همان هایی که پیشتر برایشان ساعات و روزهای 
زیادی را برای گپ زدن های مجازی صرف کرده بودید. این 
واقعیت تلخ هم ممکن است شما را به دامن افسردگی،پوچی 

و انزوا فرو ببرد.«
وی توصیه اکید دارد که بر روی چیزهایی که از طریق 
این نرم افزار ها و گوش��ی همراهتان دریافت می کنید دقت 
داشته باش��ید.برای مثال خانمی از مراجعان باردار بوده و 
فیلم هایی از طریق این گروه های مجازی دریافت می کرده 
که تاثیر بس��یار عمیق منفی بر روح و روانش داش��ته اند و 
ی��ا خانم دیگری عضو گروه ه��ای مجازی،پیام های عاطفی 
دریافت می کرده بدون آنکه خود نقش��ی داشته باشد و یا 
حتی پاسخی داده باشد،همسرش پیام  ها را دیده و زندگی 

مشترکشان متالشی شده است.
صفحه بنفش؛پرترافیک ترین ش�بکه های اجتماعی 

در ایران
اخیرا سایت الکسا )یک سایت بین المللی( آماری منتشر 
کرده که در آن از ایرانیان به عنوان رتبه یک کاربران جهانی 

وایبر یاد شده است.
 کش��ور 75 میلیون نفری ایران با در بر داش��تن بیش 
از 10 درصد کل کاربران س��رویس وایبر در سطح جهان، 
بیش��ترین حجم اس��تفاده از آن را در اختیار دارد. این در 
حالی اس��ت که کشور هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد 
و دویست میلیون نفر، در مجموع سه درصد کمتر از ایران 
از این س��رویس جاسوسی اس��رائیلی بهره می برد.خیلی  ها 
تصورشان این است که وایبریک سرویس کامال رایگان بوده 
که تنها توس��ط خیرینی برای تسهیل در روابط اجتماعی 
ش��کل گرفته است!بنابراین خیلی از کاربران وایبر حتی از 

خاستگاه اولیه آن و مدیران این سرویس بی اطالعند.
تصور رایگان بودن و قابلیت مکالمه سریع، بدون هزینه و 
ارسال عکس و کیفیت خوب صدا، ایجاد گروه های مختلف و 
امکان ارتباط همیشگی کاربران با یکدیگر... از سوی کاربران 
این نرم افزار بدون نظر گرفتن هزینه های وقتی، اطالعاتی 
که پرداخت می کنندو... باعث شده است بازار فروشگاه های 
ارائ��ه دهنده خدمات نرم افزاری تلفن همراه در کش��ور به 
حدی پررونق ش��ود که  براس��اس اعالم وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات نزدیک به 10 درصد پهنای باند کل کشور 

را فروشگاه های نرم افزاری به خود اختصاص می دهند.
براس��اس آمارهای موجود 400 میلیون نفر در دنیا از 
نرم افزار وی چت برای چت کردن و ارسال صوت و تصویر 
به صورت کامال رایگان استفاده می کنند که براساس گفته 
محم��ود واعظی وزی��ر ارتباطات یک درص��د این کاربران 
معادل 4 میلیون نفر ایرانی هس��تند. اخیرا وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تعداد کاربران واتس آپ و وایبر را 5 میلیون 

کاربر اعالم کرد. 
س��وال اساسی اینجاست که خاس��تگاه این نرم افزار ها 
کجاس��ت؟ و اگر این نرم افزار ها میدان دشمن هستند آیا 

می توان در میدان دشمن بازی کرد؟ 
 امید به راه اندازی اینترنت ملی 

و شبکه اجتماعی بومی
روح اهلل مومن نسب معاون فناوری اطالعات و رسانه های 
نوی��ن مرکز فضای مجازی بس��یج کش��ور در گفت وگو با 
گزارش��گر کیهان در مورد ش��بکه های اجتماعی معتقد به 
مسدود س��ازی نبوده اما به شدت اصرار دارد که ما باید در 
حوزه فضای مجازی بومی سازی داشته باشیم و تا آن زمان 
که ش��بکه ملی اینترنتی راه اندازی نشده الاقل برای سن 
زیر 18 سال اینترنت فیلتر شده یا نرم افزار ها از قبیل فیس 

بوک فیلتر شده )سالم سازی شده( ارائه دهیم.
این کارش��ناس اه��ل ف��ن می گوید:»این قبیل 
ش��بکه های اجتماعی مجازی در حوزه فن آوری های 
اطالعات تعریف می شوند و در واقع محصول فناوری 
اطالعاتن��د. ما این روز ه��ا نام فن آوری دیگری نظیر 
فن آوری هسته ای را هم زیاد می شنویم. با فن آوری 
هسته ای هم می توان بمب ساخت و هم می توان برق 
تولید کرد. از این قبیل شبکه های اجتماعی مجازی 
هم می توان هم استفاده درست داشت وهم نادرست.

در این که محل س��رور ها در خاک اس��رائیل است و 

مدیرانش��ان اس��رائیلی – برای مثال مدیر وایبر عضو 
موساد است- هیچ شکی نیست.حتی اگر مدیران این 
قبیل نرم افزار ها صهیونیست نباشند االن درصددند 
که امتیازات بیش��تری در این قبیل فضا ها برای خود 
خریداری کرده و مدیریت چنین شبکه هایی را کال در 
دست بگیرند.این شبکه های اجتماعی موسسه خیریه 
نیستند.درآمدهای سنگینی دارند.هر یک نفر که وارد 
فیس بوک،واتس آپ،اینس��تاگرام می شود 145دالر 
ب��ه ارزش این ش��بکه  ها افزوده می ش��ود.هر کلیک 
توس��ط افراد بی هدف)کودن( 4 سنت و توسط افراد 
هدفدار)هوشمند(20 سنت درآمدزایی دارد.بنابراین 
من زیاد به بازی کردن در زمین دشمن معتقد نیستم. 
مگر چقدر می توان اندیشه خودی رااز طریق ابزارهای 
دش��من رواج داد؟ما باید هر چه سریع تر شبکه های 
اجتماعی مبتنی بر فرهنگ خودی را راه اندازی کنیم.
هیچ شکی نداشته باشید که در نهایت این شبکه های 
وارداتی مثل س��ونامی هس��تند ک��ه از طریق تغییر 
اندیشه کاربران جوان می خواهند فرهنگ مارا با خود 
ببرند.وقتی وارد یکی از این شبکه  ها می شوید گویی 
وارد خاک کشوری شده اید که در تصویب قوانین آن 
هیچ نقشی نداشته اید. پس مجبورید تسلیم شوید.با 
اطمینان می توانم بگویم از هفت شاخص هویت ملی 
که شورای عالی فرهنگ عمومی تصویب کرده حتی 

یکی هم در این شبکه های اجتماعی وجود ندارد.«
وی به خبر جالبی در مورد خانواده اوباما در رسانه های 
جهانی اش��اره کرده و می گوید:»از اوباما در مصاحبه ای که 
با ام بی س��ی داش��ته پرسیده می شود ازخبر اینکه یکی از 
فرزندانتان به تازگی گواهینامه گرفته و با ماشین به خارج 
شهر رفته بیشتر نگران می شوید و یا اینکه با سن کم وارد 
فیس بوک شده است؟ وی پاسخ می دهد:دومی مرا بیشتر 

نگران می کند.«
در آمریکا که هنجار ها و ناهنجارهایش��ان ش��بیه ما 
نیست بر طبق آمار ثابت شده 68 درصد طالق  ها معطوف 
به روابط یکی از زوجین در شبکه های اجتماعی مجازی 
اس��ت.آن ها خود قوانین سفت و سختی برای استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی فضای مجازی وضع کرده اند. الزم 
به توضیح اس��ت که در آمریکا ورود افراد زیر13سال به 
فیس بوک فیلتر اس��ت. بنابراین ما که در کشورمان 12 
میلیون کاربر اینترنتی زیر 18 سال داریم نیاز به مراقبت 

وجود ندارد؟ 
مومن نسب با مطرح کردن این سوال ذهن را به طرح 
اینترنت سالم معطوف داشته و معتقد است که یکی از راه  ها 
برای مراقبت از کاربران س��ن پایین ارائه اینترنت خانواده 
پس��ند با محتوای سالم س��ازی شده اس��ت. طرح اینترنت 
خانواده پس��ند برای افراد زیر18 سال هم اکنون در برخی 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا به اجرا در آمده اس��ت.ضمن 
اینک��ه باید متخصصین اهل فن و متعهد هر چه س��ریع تر 

اینترنت ملی را کلید بزنند.

بدون نقطه کور

جدول


