تاکید رئیسمجلسشورایاسالمی درباره پرونده مبهم فوت مهسا امینی روی میز بهارستان؛

همه ابعاد این موضوع با قید فوریت و دقت باید بررسی و گزارش شود

دریــا وفایی  /گــروه پارلمانــی :محمدباقــر قالیباف
رئیسمجلسشورایاســامی درجمع خبرنگاران درواکنش
به ماجرای فوت «مهســا امینــی» دختر  22ســالهای که به
دنبال دستگیریش توســط گشت ارشــاد دچارمرگ مغزی
شد ،بیان داشت :اتفاق تلخ اخیر برای یکی از بانوان در یکی از
بخشهای پلیس تهران ،سبب جریحهدار شدن افکار عمومی

جـامـعـه
Society

و تأسف شدید اینجانب شد .وی ادامه داد :دراین زمینه ضمن
تاکید بر اینکه فصل الخطاب همــه برای موضوعات مختلف از
جمله مســائل اجتماعی و فرهنگی باید عمل به قانون و رفتار
قانونمندانه باشد ،به کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها
مأموریت میدهم همه ابعاد این موضوع را با قید فوریت و دقت
بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند .قالیباف تصریح

کرد :در صورتی که در گزارش ،کوتاهی و تقصیری مشاهده شود
باید الزامات الزم برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد مورد
توجه قرار گیرد.
حمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
نیز بیان داشت :حادثه ناگوار مرگ مهســا امینی را به صورت
میدانی مورد بررســی قرار خواهیم داد .وی راجع این دستور
محمد باقر قالیباف گفت :انشــااله پیرو دســتوری که رئیس
مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دادهاند بدون
تعلل ،تیمی تشکیل خواهد شد و به صورت میدانی بررسی الزم

را انجام خواهیم داد .رئیس کمیســیون شوراها و امور داخلی
کشور در توضیحات بیشتر خاطرنشان کرد :این اطمینان را به
هموطنان و خانواده داغدار مرحومه امینی میدهیم که ،هم در
رابطه با بحث مجوزهایی که بوده و هم اتفاقی که افتاده از همه
افرادی که در این موضوع دخیل بودند به طور دقیق و مبسوط
پرسوجو خواهد شد و بررسی میکنیم و گزارش این حادثه را
به صحن علنی مجلس خواهیم آورد .جوکار تاکید کرد :مجلس
شورای اسالمی اجازه نمیدهد با آبرو و اعتبار جمهوری اسالمی
ایران بازی شود.
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تاثیرات منفی رسانههای اجتماعی بر روی کاربران؛

آنچهپنهاناست!

پریسا جمدی  /گروه ترجمه
news@naslefarda.net

عکس:مهر

اگر از طرفــداران پر و پا قرص رســانههای اجتماعی
هســتید و بخش زیادی از وقتتان را صرف گردش در
شبکههای مجازی میکنید ،بد نیست کمی در مورد
اثرات منفی آن نیز بدانید .اگر بدجور معتاد استفاده از
شبکههای اجتماعی شدهاید ،باید بگوییم که شما یک
قربانی هستید! قطعاً تا به حال اثرات منفی استفاده از
شبکههای اجتماعی را در خود یا اطرافیانتان مشاهده
کردهاید .متاسفانه تاثیرات منفی شبکههای اجتماعی
بر روی کاربران اجتنابناپذیر اســت و در واقع همه را
درگیر خود کرده .برای کسب اطالعات بیشتر با ما در
این مقاله همراه باشید.
معایب استفاده از شبکههای اجتماعی
باید خدمتتان عــرض کنم که اســتفاده از
شبکههای اجتماعی ،عالوه بر تاثیرات بدی که بر روی
جسم دارد ،از نظر روحی هم فرد را دچار مشکل میکند.
اگرچه ،با توجه به اینکه هر چیزی هم بُعد منفی دارد و
هم بُعد مثبت ،موضوع رسانههای اجتماعی نیز از این
قاعده مستثنی نیست ،اما بیشتر مضر است تا مفید!
باور نمیکنید! لیستی که از معایب شبکههای اجتماعی
برایتان تهیه کردهایم مطالعه کنید و در صورتی که هر
یک از موارد ذکر شــده را در خود مشاهده میکنید،
وقت آن رسیده که اســتفاده از آن را کاهش داده یا به
طور کل قطع کنید.
 .1افسردگی و اضطراب
در طــول روز چقدر از وقت خود را صرف اســتفاده از

شــبکههای اجتماعی میکنید؟ اگر وقت زیادی را به
جستجو در این شبکهها اختصاص میدهید ،باید بدانید
که تاثیرات منفی بر روحیه شما دارد .احتمال مشکالت
روحی و روانی مانند اضطراب و افسردگی در بین کسانی
که زمان زیادی را صرف استفاده از شبکههای مجازی
میکنند ،بیشتر است.افرادی که در این شبکهها فعالیت
دارند معموالً تنها ابعادی از زندگیشان را به اشتراک
میگذارند که دوست دارند شما ببینید ،لحظات شادی،
لحظات موفقیت و  ،....اما ابعاد منفی زندگیشــان را
هرگز نمایش نمیدهند ،و این باعث میشود که شما
باطن زندگیتان را با ظاهر زندگی آنها مقایســه کنید
و در نتیجه دچار افسردگی شــوید .برای غلبه بر این
احساسات بهتر است مدت زمان استفاده از شبکههای
اجتماعی را به حداقل برسانید و در این مورد نیز اعتدال
را پیشه کنید ،مث ً
ال نیم ساعت در روز برای گشتن در
شبکههای مجازی کافیست.
 .2آزار و اذیت مجازی
در قدیم تنها به صورت فیزیکی و رو در رو میشد کسی
را مورد اخاذی و اذیت و آزار قرار داد .اما امروزه در فضای
مجازی متاسفانه این کار بسیار راحت شده و افراد آشنا
و حتی ناشناس میتوانند به راحتی شما را مورد آزار و
اذیت قرار دهند .اگرچه امروزه فضای مجازی ارتباط و
آشنایی با افراد را راحتتر کرده اما در این میان زمینه
را برای آزار و اذیت راحتتر افراد شرور نیز محیا کرده
است.
 .3ترس از عقب افتادن
یکی از اصلیترین اثرات منفی شبکههای مجازی ایجاد

رسانههای اجتماعی عالوه بر
اثرات مفیدی که دارند ،قطع ًا
اثرات منفی هم به همراه
دارند ،اما باید با بررسی
نکات منفی سعی کنید به
درستی از آنها استفاده کنید

حس «ترس از عقب افتادن» است .این موضوع شما را
بدجور درگیر میکند ،مث ً
ال ممکن اســت در طول روز
بارها و بارها شــبکههای اجتماعی خود را چک کنید
تا ببینید کسی برای شما پیغام یا درخواستی گذاشته
یا نه ،یا کنجکاوید بدانید دیگران دقیقاً در حال انجام
چه کاری هستند و با مشاهده یک عکس از دورهمی
دوستانتان سرخورده میشوید ،چرا که به دلیل داشتن
مسئولیت دیگری نتوانســتهاید در جمعشان حضور
داشته باشــید .هرچه بیشتر از شــبکههای مجازی
استفاده کنید ،بیشتر درگیر این موضوع (ترس از عقب
افتادن) میشوید.
 .4به وجود آمدن انتظارات غیرواقعی
شبکههای مجازی باعث شکلگیری انتظارات غیرواقعی
در ذهن میشود .معموالً افراد در شبکههای اجتماعی
ســعی بر به اشــتراک گذاری اتفاقات هیجانانگیز و
جالب را دارند .اما در واقعیت ممکن است موضوع جور
دیگری باشد! مث ً
ال فرد خود را بسیار بیمشکل و عالی و
خوشحال نشان میدهد ،در صورتی که در پشت پرده

اص ً
ال چنین چیزی نیست و فرد هزاران هزار مشکل دارد
و آنقدرها هم که نشان میدهد شاد نیست .این جمله را
همیشه به خاطر بسپارید :هرگز باطن زندگی خود را با
ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید.
 .5نارضایتی از اندام
اگر ســری به کانالهای افراد معروف و ســلبریتیها
بیاندازید همیشه آنها را با لباسهای زیبا و گرانقیمت
و اندامهای بینقص و عالی درمییابید .ممکن است با
دیدن این عکسها ،به این فکر کنید که چرا من چنین
اندام زیبایی ندارم و دچار مشــکالت فکری و روحی
شوید .اما به یاد داشته باشید که همه ما انسانیم ،حتی
همان افراد مشهور و سلبریتیها هم همیشه و همهجا
بیعیب و نقص نیستند ،خیلی از افراد برای رسیدن به
اندام ایدهآل سالها زحمت کشیدهاند ،و در این بین نیز
برخی به دروغ با نرمافزارهای ویرایش عکس اندامهای
خود را بینقص نشان میدهند.
 .6الگوهای ناسالم خواب
یکی دیگر از معایب اســتفاده از شبکههای اجتماعی

تأثیر بد آن بر روی روند خواب است! اگر متوجه تأثیر
منفی اســتفاده از شــبکههای مجازی بر روی روند
خوابتان شدهاید ســعی کنید به مرور استفاده از آن را
کاهش دهید .معموالً شبها بیشتر درگیر این موضوع
میشویم ،مث ً
ال میگوییم تنها چند دقیقه در شبکههای
مجازیام جستجو میکنم و میخوابم ،اما بعد متوجه
میشوید که ساعتهاســت غرق در جستجو در این
شبکهها شــدهایم .با افراط در اســتفاده از شبکههای
مجازی ،اجازه ندهید الگوی خوابتــان به هم بریزد.
خواب کم و کیفیــت پایین خواب برای بدن بســیار
خطرناک هستند .پس به فکر خودتان باشید!
رسانههای اجتماعی عالوه بر اثرات مفیدی که دارند،
قطعاً اثرات منفی هم به همراه دارند ،اما باید با بررسی
نکات منفی سعی کنید به درستی از آنها استفاده کنید.
اگر متوجــه تاثیــرات منفی شــبکههای مجازی در
زندگیتان شدهاید در صورت امکان سعی کنید استفاده
از آنها را به صفر برسانید ،اما در صورتی که قصد دارید به
استفاده از آنها ادامه دهید بهتر است حداقل درست و به
جا از آنها استفاده کنید.
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خبر ویژه
رئیس کل دادگستری تهران:

مدعی العموم پیگیر پرونده
«مهسا امینی» است

رئیس کل دادگستری تهران با تاکید بر رسیدگی
ویژه ،ســریع و دقیق به پرونده «مهسا امینی»
گفت :مردم شریف مطمئن باشند قوه قضاییه و
مدعی العموم پیگیر این موضوع هستند.
علی القاصی مهر پس از صدور دســتور بررسی
پرونده علت فوت مهسا امینی در هیئت نظارت
بر حفظ حقوق شهروندی از نماینده وزیر کشور
و کارگروه مربوطه در پزشکی قانونی خواست در
اسرع وقت گزارشها و جمعبندیهای خود را به
قوه قضاییه ارسال کنند.
بر اســاس این گزارش ،رئیس کل دادگستری
تهران تاکید کرده روند بررسیهای دقیق قضایی
از همان ســاعات اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده
است .القاصی مهر تصریح کرد :نتیجه بررسیها
در مراحل مختلف اطالع رســانی خواهد شد و
مردم شریف مطمئن باشند قوه قضاییه و مدعی
العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده به
صورت ویژه ،سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار
خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا ،مرکز اطالعرسانی پلیس تهران
روز پنجشــنبه  ۲۴ -شــهریور  -در پی انتشار
اخباری درباره بدحالی زنی جوان پس از انتقال
به یک مقــر انتظامی توضیحاتــی ارائه و اعالم
کرد :خانمی که بــرای توضیح و آموزش به یکی
از بخشهای پلیس فاتب هدایت شــده بود در
جمع ســایر افراد هدایت شــده به دلیل عارضه
قلبی بالفاصله با همکاری پلیــس و اورژانس به
بیمارستان انتقال و تحت درمان و مداوا قرار دارد.
آیتاله سید ابراهیم رئیسی که در سفر ازبکستان
بود ،پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده
برای یک خانم جوان ،به وزیر کشور دستور داد،
علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت
ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند.
بر این اساس ،احمد وحیدی نیز به معاون امنیتی
انتظامی وزارت کشور مأموریت داد که موضوع را با
فوریت مورد بررسی قرار دهد .وزیر کشور خطاب
به سید مجید میراحمدی تاکید کرد :با توجه به
دستور رییس جمهوری در خصوص حادثه پدید
آمده برای خانم مهســا امینی ،علت حادثه را با
فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را
به اینجانب گزارش کنید.همچنین در پی انتشار
خبری پیرامون وقوع عارضه جسمی برای خانم
مهسا امینی در یکی از مراکز پلیس ،علی صالحی،
دادســتان تهران ضمن اعالم ورود دادستانی به
این پرونده از دستور تشکیل کارگروه ویژه برای
بررسی ابعاد پزشکی پرونده خبر داد.

