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پيامك300099004806 :
 حسین اطمینان
این روزها تقریبا زندگی بدون گوشی
هوشمند و شبکههای اجتماعی غیرممکن
شده و به نوعی همگان به آنها احتیاج و
اعتیاد پیدا کردهاند .البته به گفتهی یکی از
مسئوالن گوگل؛ گوشیهای هوشمند به
نوعی ساخته شدهاند که اعتیادآور باشند.
امروزه اپلیکشینهای زیادی برای تعیین
مدت زمانی که در گوشی به سر میبریم
وجود دارد .از چند ماه پیش متوجه شدم
که وابستگیام به گوشی همراه خیلی زیاد
شده و تقریبا گوشی همهجا دستم بود و
گاه و بیگاه قفل آن را باز میکردم و بدون
اینکه کاری داشته باشم سری به شبکههای
اجتماعی میزدم .این موضوع روی
دیگر کارهایم نیز تاثیر گذاشته بود و برای
توگو،
کتاب خواندن ،ورزش کردن ،گف 
تفریح ،مسافرت و ...تمرکز الزم را نداشتم
و همهجا تلفن همراهم را وسواسگونه
چک میکردم .همین موضوع باعث شد
یکی از اپلیکیشهای زمانسنج را نصب
کنم و بعد از یک ماه وضعیت فعالیتام
با گوشی هوشمند را بررسی کنم .به طور
میانگین روزانه بیشتر از سه و نیم ساعت
از وقتم را برای گوشی گذاشته بودم و از
این میزان کمتر از  20دقیقه آن به ارسال
پیامک و تلفن زدن اختصاص داشت.
بیشتر زمان من در اینستاگرام و واتسآپ
سپری شده بود .با یک حساب سرانگشتی
یک پنجم از زمان بیداری و تقریبا یک سوم
از اوقات فراغتم را در گوشی گذرانده بودم
و این اعتیاد بود .از آن روز تصمیم گرفتم
راجع به این موضوع بیشتر تحقیق کنم و
زمان حضور غیرموثرم در گوشی را محدود
کنم .با سرچ در گوگل متوجه شدم،
اعتیاد به شبکههای اجتماعی یک موضوع
کامال جدی و شایع در تمام جوامع است
و اندیشمندان زیادی در مورد آن مطلب
نوشته و کتابها و مقاالت زیادی در مورد
آن چاپ شده است .حضور در شبکههای
اجتماعی ناگزیر است و برای حضور فعال
در جامعه و اطالع داشتن از وضعیت روز
و حتی انجام برخی امور شغلی باید گوشی
هوشمند داشت و شبکههای اجتماعی را
بزا است .با
دنبال کرد ،اما این حضور آسی 
این حال اینستاگرام نسبت به دیگربرنامهها
سهم بسیار بیشتری از زمان فعالیت را به

تحلیلی پیرامون حضور بیش از حد مردم در شبکههای اجتماعی

بنیانگذاران اینستاگرام آن را ترک کردهاند
خود اختصاص داده است .اینستاگرام به ما
فرصت حضورو ارایه میدهد ،باعث میشود
احساس کنیم اهمیت داریم و با گرفتن
الیک و کامنت احساس رضایت کنیم و
خشنود شویم .اتفاقا آسیب این برنامه
نسبت به دیگربرنامهها بیشتراست .سازمان
بریتانیایی«انجمنسلطنتیعمومی»درسال
 2017تحقیقی انجام داد و اینستاگرام را
مخربترین اپلیکیشن برای سالمت روانی
معرفی کرد .زیرا کاربران جوانش را بسیار
مضطرب و ناخشنود میکرد اما این برنامه
چه آسیبی به ما وارد میکند.
 سطحی شدهایم
سطحی شدن یکی از آسیبهای جدی
اینستاگرام است .تقریبا اینستاگرام ما را
با جملههای یک خطی ،متنهای کوتاه،
توگو،
بریدهای از اخبار ،گوشهای از یک گف 
بخشی از یک فیلم و ...مواجه میکند و
ذائقه ما به مرور زمان تغییر کرده و حوصله
و تمرکز ما برای خواندن مطالب بلند،
توگوهای طوالنی و...
فیلمها ،کتابها ،گف 
که اتفاقا این موارد آگاهیبخش هستند
کم میشود .فهمیدن یک گفتوگو بدون
شنیدن تمام آن امکانپذیر نیست .درک
یک کتاب با خواندن یک جمله غیرممکن
است و نمیتوانیم با خواندن تیتر اخبار از
آنها درس بگیریم .افرادی که به اینستاگرام
عادت کردهاند نمیتوانند تمرکزو تفکرکنند
و ازسکوت لذت ببرند.
ارایهخودشیفتگی
خودشیفتگی یک اختالل روانی است
و باید برای درمان آن به روانپزشک مراجعه
کرد .اینستاگرام به این اختالل روانی دامن
م یزند و آن را تشدید میکند .اینستاگرام
همچنین به یک مکان برای نشان دادن
خوشحالی کاذب ،عکسهای دروغین،
لذتهای الکچری و ...تبدیل شده است .به
عبارتی برخی افراد برای گرفتن عکس ،ارایه
دادن ،گرفتن الیک و مشهورشدن دست به
هرکاری م یزنند.
جدیدا یک سری کاربر مشهور به بالگر
در اینستاگرام وجود دارد که از صفر تا صد

زندگیشان را برای گرفتن آگهی دراینستاگرام
میگذارند و به یک الگوی نابههنجار برای
نوجوانان و جوانان بدل شدهاند .آنها اصوال
کار خاصی ندارند و در راستای تبلیغات هر
روزبا یک مدل لباس ،وسیله جدید و آرایش
متفاوت عکس میگذارند و در منزل فالن
غذای لوکس را میخورند .این نوع زندگی

برای خیلی از نوجوانان تبدیل به الگو شده
و فکر میکنند بدون زحمت و تحمل رنج
میتوانند به چنین زندگیای دست پیدا کنند
و تعریف زندگی ایدهآل برایشان چنین
زندگیای شده است.
 درخدمت بازار
اینستاگرام یکی از برنامههایی است

که از رابطه ما با گوشی سوءاستفاده
میکند و به عبارتی کنترل زندگی ما را
در دست میگیرد .اگر کمی روی این
موضوع متمرکز شویم میبینیم ،تقریبا
اکثر افرادی که در اینستاگرام فعالیت
میکنند به صورت ناخودآگاه مکانی را
برای سفر انتخاب میکنند که عکس آن

را دراینستاگرام دیدهاند ،کافهای را انتخاب
میکنند کهتصویرآنرا اینستاگرامنمایش
داده ،از فروشگاهی خرید میکنند که
عکس آن در اینستاگرام بوده است ،نوع
لباسی را میخرند که اینستاگرام معرفی
کرده است و ...تبلیغات ،مصرفگرایی و
خدمت به بازارسرمایهداری ازاهداف جدی

قیمت خودرو به سایتها برگشت
 ایسنا
پس ازهشت ماه ممنوعیت،
قیمت خودرو در آگهیهای
اینترنتی قابل مشاهده شد و با
توجه به رایزنیها احتمال درج
قیمت مسکن در آینده نزدیک
هم وجود دارد .به گزارش ایسنا،
از عصر پنجشنبه  ۱۸دی ماه
پس از ممنوعیت هشت ماهه،
قیمتخودروبهپلتفرمهای آگهی
آنالین بازگردانده شد .ممنوعیت

درج قیمت خودرو و مسکن از
اردیبهشت ماه سال جاری ایجاد
شده بود .البته هنوز قیمت
مسکن در آگهیهای اینترنتی
قابل مشاهده نیست ولی شنیده
میشود که ممکن است نرخهای
مسکن هم به سایتها برگردد.
به دنبال التهاب بازارهای
مسکن و خودرو ،دادستانی
با هدف کنترل قیمتها از
اردیبهشت امسال ،درج قیمت

در سایتهای فروش ملک و
اتومبیل را ممنوع کرد .هرچند از
آن زمان تا کنون قیمت خودرو
حدود  ۳۵درصد و قیمت خانه در
تهران تا آبان ماه ،هر ماه حدود
 ۱۰درصد و به طور کلی  ۶۰درصد
افزایش پیدا کرد؛ رشدی که البته
در آذرماه متوقف و حتی نرخ
رشد ماهانه  ۱.۱درصد منفی شد.
با این حال گروهی از کارشناسان
معتقدند که علت به صفررسیدن

تورم ماهیانه بازارمسکن ،حذف
قیمت در آگهی ها نبوده بلکه
این مساله ازاحتمال احیای مجدد
برجام و کاهش نرخ ارزنشأت می
گیرد.
به دنبال ممنوعیت درج
قیمت مسکن و خودرو در
سایتها ،از اواخر شهریورماه نیز
طبق اعالم دادستانی ،افرادی که
قصد درج آگهی در سامانههای
فروش مسکن و خودرو را دارند

باید در سامانه امتا احراز هویت
شوند .این در حالی است که در
روزهای اخیر فعاالن کسب و
کارهایمجازیبیان کردند کاربران،
اقبال چندانی به سامانه امتا نشان
نمی دهند .مخالفان حذف قیمتها
میگویند که سانسور قیمت،
تنها باعث زحمت متقاضیان
میشود و راه را برای شفافیت بازار
میبنند که به سوءاستفاده برخی
سوداگران می انجامد.

اینستاگراماست.
این روزها تقریبا اکثر افرادی که
اطراف من هستند از اینستاگرام و دیگر
شبکههای اجتماعی خرید میکنند.
آنها از لباس ،کفش ،وسایل مورد نیاز
منزل گرفته تا حیوانات اهلی خود را در
شبکههای اجتماعی میبینند و سفارش
میدهند .اینستاگرام دادههای شخصی
ما را دنبال میکند و به آگهیدهندگان
میفروشد .خرید از شبکههای اجتماعی
عیبهای زیادی دارد .خرید حضوری یک
فعالیت مفید محسوب میشود و یک نوع
تفریح است .اینکه همراه یکی ازدوستانت
مغازههای شهر را زیر و رو کنی و آخر
خریدت را انجام دهی به حال خوب کمک
میکند اما خرید اینترنتی تنها یک کلیک
است و تمام .این نوع خرید بربازار اقتصاد
بومینیزتاثیرمنفیمیگذارد.فروش کسی
که کرایه مغازه میدهد ،مالیات میدهد و
کلی هزینه دارد کم شده و این موضوع
تاثیر منفی بر روی جامعه دارد .موضوع
بعد کالهبرداری به این شیوه است .درصد
قابل توجهی از کاالهای خریداری شده از
شبکههای اجتماعی کالهبرداری بوده و یا
کاالیی فرستاده نشده و یا کاال آن چیزی
که خرید شده نبوده است .موضوع بعد
تبلیغاتزیاد اینستاگرام است کهبامعرفی
پیجهایی که مشابه آن را سرچ کردهایم،
ما را به خرید بیشتر تشویق میکند.
اینستاگرام عالوه بر این که نیازهای شما
را برطرف میکند نیازآفرینی هم دارد و به
عبارتی ما خیلی ازلباسها و وسایلی را که
ازاینستاگرام میخریم نیازنداریم.
 زندگی با صدای بلند
یکی دیگر از چیزهایی که به آن کمتر
میاندیشیم زندگی آشکار در اینستاگرام
است .شاید خودمان هم متوجه نباشیم اما
ما با صدای بلند زندگی میکنیم و تقریبا حریم
خصوصی ما ازبین رفته است .این موضوع
درظاهرمشکلی را ایجاد نمیکند اما ممکن
است در آینده ما را با مشکل مواجه کند.
مثال کودک ما که هم اکنون عکسش را در

همه حالت در اینستاگرام قراردادهایم شاید
وقتی بزرگ شود ،به این موضوع اعتراض
کند که چرا عکس لخت و یا فالن عکس مرا
به اشتراک گذاشتید؟ این تعرض به حقوق
کودک است .یا ممکن است شیوه زندگی ما
درچند سال آینده تغییر کند و یک عکس
منتشر شده در ده سال قبل برای انتخاب
شغل ،مهاجرت ،ازدواج و ...ما را با مشکل
مواجه کند.
 الگوهای نادرست
این روزها برخی از افراد مشهور در
اینستاگرام الگویی برای ظاهر و اندام ما
بزا است.
شدهاند و این موضوع آسی 
اکثر کاربران که افراد مشهور اینستاگرام را
دنبال میکنند معیار سنجش برای ظاهر
و اندام خود را این افراد در نظر میگیرند.
در اینستاگرام که به وسیله اسنپچت،
فیستیون و ...ظاهرخود را تغییرمیدهند
و در دنیای واقعی هم با افراط در آرایش و
عملهای زیبایی خود را شبیه آنها میکنند.
این موضوع درروابط شخصی ما تاثیرزیادی
دارد .در مورد آسیبهای فراوان عملهای
زیبایی و مصرف لوازم آرایشی و همچنین
تغییر ظاهر مطالب جدیای وجود دارد که
با سرچ میتوانید آن را پیدا کنید.
شبکههایاجتماعیبدنیستند
شبکههای اجتماعی فی نفسه بد نیستند
اما باید بدانیم که چه بهایی برای استفاده از
آنها میپردازیم .مهم اینکه اگر اینستاگرام
یا هر شبکه اجتماعی ابزاری برای استفاده
ما باشد و ما کنترل آن را در دست داشته
باشیم ،اشکالی به وجود نمیآورد اما اگر
بهای پرداختی ما که بخشی اززندگی ماست
نسبت به دستاورد ما کمترباشد باید فکری
برای محدود کردن آن بکنیم و هر چه
سریعتر میزان زمان حضور در اینستاگرام را
کم کنیم .اما بد نیست بدانیم اینستاگرام در
سال  2010توسط کوین سیستروم و مایک
کریگر راهاندازی شد و سال  2012فیسبوک
آن را با قیمت یک میلیارد دالر خرید.
بنیانگذاران آن با هدف تاسیس یک گالری
هنری اینستاگرام را راهاندازی کردند و قرار
بود شرکت فیسبوک آن را با همین شیوه
ادامه دهد اما فیسبوک آن را به یک مرکز
خرید تبدیل کرد و دو بنیانگذار آن در سال
 2018درست وقتی که اینستاگرام به رکورد
یک میلیارد کاربررسید ،آن را ترک کردند.

مشارکت در طرح  460واحدی مسکن؛

افتخاری دیگر برای مجموع هیتعاونی مسکن گهرزمین

ن عزیزمان را در ماهها و سالهای آتی اعالم میکنم
 مدیرعامل تعاونی مسکن شرکت گهرزمین :نوید فاقد مسکن بودن همکارا  بتول باللی
در سال جهش تولید و بنا به فرموده مقام معظم
رهبری بار دیگر شرکت گهرزمین تالش کرد تا از
طریق تعاونی مسکن این شرکت ،برگ زرین دیگری
بر افتخارات گهرزمین و شهرستان سیرجان بیافزاید.
روز شنبه بیستم دی ماه  ،99در آیین کلنگزنی
پروژههای  460واحدی که با حضور دکتر
محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ،شهباز حسنپور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی ،سهراب بهاءالدینی فرماندار ویژه سیرجان و
سایر مسئوالن استان و شهرستان سیرجان صورت
پذیرفت ،شهباز حسنپور گفت :از شرکت تعاونی
مسکن گهرزمین به صورت ویژه تشکر میکنم .به
دستور وزیر مسکن زمین دولتی و رایگان به این
شرکت واگذار شد و شرکت گهرزمین با بهترین
کیفیت و ارزانترین قیمت ،خانههایی ساخت و
تحویل متقاضیان داد .وی افزود :در این شهرستان
زمین داریم ولی عدم تصمیمگیری شجاعانه توسط
مسئوالن و دولتمردان و متولیان امر باعث میشود
که تعداد افراد فاقد مسکن زیاد باشد.
گفتنی است تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان
تعداد  48واحد از مجموع واحدهای مشارکتی 4
ت تعاونی مسکن را با  7500متر مربع پروانه
شرک 
پروژه را به خود اختصاص داده است.
 جشن واقعی را باید زمان بهرهبرداری
گرفت
دکتر محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سفر یک
روزه به شهرستان سیرجان و در مراسم کلنگزنی
پروژههای  460واحدی ،گفت :توسعه بخش تعاون
به افزایش تابآوری کشور و تولید و بازتولید عادالنه
شرکت در بین اقشار مختلف جامعه کمک میکند.
قطعا تعاونیها بهترین مسیر برای ایجاد اشتغال
پایدار منطقهای هستند و ما حتما به دنبال کمک به
تشکیل و توسعهی زنجیرهها در رستههای مختلف
تعاونیها هستیم.
وی ادامه داد :دولت وظیفه خود میداند که
در قالب طرحهای مختلف در شرایطی که تامین
مسکن یکی از گرانترین هزینهها است به اقشار
آسیبپذیر و قشر زحمتکش و صبور کارگر در
تامین مسکن کمک نماید .طرحهای اعتباری
ویژهای با اولویت تعاونیهای مسکن کارگری با
همکاری مسئوالن مربوطه در بانک توسعه تعاون
ایجاد کردیم و تعاونیها میتوانند از این اعتبارها
استفاده کنند که این اقدام به خانهدار شدن اقشار
آسیبپذیر کمک میکند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی از مدیران عامل شرکتهایی که
تعاونیهای مسکن را در اقدامی مشترک و با
هدف حمایت از کارگران عزیز دنبال کردند ،تشکر
کرد و گفت :امیدوارم با همت این مسئولین این
تعاونیها واحدهایشان را در کمترین زمان ممکن
تحویل متقاضیان دهند .جشن واقعی را باید زمان
بهرهبرداری گرفت.
رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمان نیز در این مراسم اظهار

کرد :به عنوان مدیرکل و متولی کار و امور کارگران
افتخار میکنم که این  4تعاونی مسکن با نیت خیر
وارد کار شدند و خانهدار شدن کارگران قسمتی
از مسئولیت ما است .اینکه قرار است حدود 500
خانوار خانهدار شوند ،عدد قابل توجهی است .از
هم هیمدیران شرکتها خواهش میکنم با تمام
توان و امکانات تالش کنند با حداقل قیمت تمام
شده ،مسکنها را واگذار کنند و سیرجان الگویی
برای سایر شهرستانهای استان کرمان شود.
 این پروژه ،شروع یک جریان خوب است
مهندس محمد شهسواریپور ،مدیرعامل تعاونی
مسکن شرکت گهرزمین ،درباره فعالیتهای این

تعاونی گفت :سال  1395شروع اولین پروژه تعاونی
مسکن گهرزمین در منطقه بلوار والیت بود و با نگاه
حمایتی دولت ،زمین یارانهای از طرف دولت داده
شد که  120واحد را آنجا به مرحله افتتاح رساندیم
و مراسم افتتاحیه را به زودی برگزار میکنیم و
واحدها را به متقاضیان تحویل میدهیم 220 .واحد
نیز در طرح اقدام ملی سهمیه گرفته شده است.
امروز هم پروژ ه آزاد را برای شرکت تعاونی مسکن
گهرزمین کلنگزنی کردیم و با احتساب آنچه تا
امروز ساخته شده و پروژهی پیش رو ،امیدواریم در
مجموعهی شهرستان و در حوزهی مسکن فعالیت
چشمگیری داشته باشیم.

وی ورود مجموعه تعاونی مسکن شرکت
گهرزمین به پروژههای آزاد را اعالم کرد :اولین
پروژهای که به صورت آزاد در تعاونی مسکن
گهرزمین در سطح شهرستان سیرجان شکل گرفته،
 48واحدی است که کلنگ آن امروز زده شد .پروژه
 48واحدی واقع در بلوار هجرت میباشد و مساحت
این واحدها از  90تا  130متر مربع متغیر است .از
سوی همکاران شرکت گهرزمین استقبال خوبی در
این زمینه صورت گرفته است و امیدواریم با سرعت
این پروژهها به اتمام برسد .پروژه  48واحدی یک
پروژه آزاد است و شروع یک جریان خوب است.
اینکه میگوییم به صورت آزاد به دلیل این است
که یارانهای از سوی دولت به این پروژهها اختصاص
داده نشده است و تمام هزینههای مسکن اعم از
خرید زمین ،ساخت و تمام مراحل جاری یک پروژه
از سوی خود اعضا تامین میشود.
مهندس شهسواریپور در خصوص قیمت تمام
شده واحدها ،گفت :پروژههای دولتی را در فاز
اول متری  870هزار تومان و در فاز دوم متری 2
میلیون و  200هزار تومان تحویل اعضا دادیم اما
این پروژه آزاد را چون کلیه هزینهها اعم از خرید
زمین و ...آزاد است ،متری  7میلیون و  500هزار
تومان برآورد کردیم.
مدیرعامل تعاونی مسکن شرکت گهرزمین
بهرهبرداری از این پروژه را منوط به فضای بازار
و ثبات اقتصادی دانست و عنوان کرد :تقریبا دو
ماه است که زمین این پروژه را تملک کردیم
و گودبرداری انجام شده است .حداکثر زمان
بهرهبرداری را برای این پروژه 24 ،ماه تعریف کردیم.

امیدواریم شرایط اقتصادی اجازه دهد که بتوانیم
مسیر مدیریت شده را پیش ببریم و با سرعت
بهتری پروژهها را انجام دهیم و یک شوک دیگر
به بازار ایجاد نشود که برنامهریزیهای ما را بهم
بریزد .امید داریم بتوانیم پروژهها را با قیمت و وقت
مشخص شده به همکاران عزیزمان تحویل دهیم.
مهندس شهسواریپور ادامه داد :نیاز به مسکن
هر ساله در شرکت گهرزمین ایجاد میشود و با
توجه به جوان بودن پرسنل به تعداد کارکنانی که
فاقد مسکن هستند ،اضافه میشود .قصد داریم با
تدابیر مختلفی که آقای فالح مدیرعامل محترم
شرکت و آقای خضری معاونت اداری و پشتیبانی
دارند ،بتوانیم آنها را هم خانهدار کنیم .در مجموعه
خودکارفرمایی گهرزمین تا امروز متقاضی کارگری
نیست که در بحث مسکن برای آن تعیین تکلیف
نشده باشد .در نظر داریم در حوزه مسکن با حداکثر
توان ،فعالیت بیشتری انجام دهیم و به وسعت
پروژهها سرعت ببخشیم .نوید فاقد مسکن بودن
همه عزیزان در ماهها و سالهای آتی را خدمت
همکارانمان اعالم میکنم.
وی در پایان گفت :جا دارد از مجموعهی
حمایتهای تعاونی مسکن و از نگاه حمایتی
جناب آقای فالح مدیرعامل محترم شرکت
سنگ آهن گهرزمین تشکر کنم .همچنین از
هیئتمدیره زحمتکش تعاونی مسکن گهرزمین
که تا کنون بدون چشمداشت خدمت کردهاند و
در حوزه اداری و دفتر فنی به صورت شبانهروزی
برای اجرا و احداث این پروژهها زحمت کشیدهاند،
قدردانی کنم.

