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»ابوذر منتظر القائم« کارشناس حوزه ارتباطات و فضای مجازی: نیازی 
نیست که وزارت ارتباطات پول مستقیم به سرویس های ارتباطی بومی 
بدهد، به عنوان نمونه می تواند از محل تولید ترافیک اینترنت، سرویس های 
ارتباطی پایه چون پیام رسان ها، ایمیل ها و موتورهای جست وجو را 
درآمدزا کند یا برای سرویس های بومی پهنای باند رایگان در نظر بگیرد 
که برای مصرف کننده اســتفاده از سرویس های ارتباطی پایه بهینه 
باشد یا ارائه خدمات دولتی را بر بستر سرویس های بومی ممکن نماید. 

»سلمان افشــار« رئیس  هیئت  مدیره ایمیل بومی »چاپار«: ما توقع 
کمک مالی مســتقیم نداریم و معتقدیم سیاست گذاری دولت است 
که می تواند چنین سرویس هایی را به درآمدزایی برساند. اگر امروز 
دولت قرار باشد به ما پول بدهد در واقع هزینه عدم سیاست گذاری 
صحیح را می پردازد، این در حالی است که می تواند با تغییر سیاست ها 
و استفاده از ســرویس های بومی ما را به نقطه درآمدزایی برساند.

»محمدجــواد آذری جهرمی«، 
فناوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
پایه  سیستم های  در  اطالعات: 
داریم.این  بومی ضعف  ارتباطی 
سرویس ها برای رشد باید حمایت 
مستقیم مالی شــوند اما هیچ 
ردیف اعتباری و بودجه ای برای 
این منظور در نظر گرفته نشده 
است. باید برای سرویسی چون 
موتور جست وجو هزینه شود و 
اعتباری  ردیف  باید  هزینه  این 
تعریف شــده داشــته باشد.

از دســترس خارج شدن ایمیل »چاپار« و »ایران 
دات.آی.آر«، و موتور جســت وجوی »یــوز« در روز 
یکشنبه هفته گذشته بهانه ای شد برای بررسی موضوع 

چگونگی حمایت دولت از سرویس های پایه بومی.
یکشنبه گذشــته همزمان با حضور محمدجواد 
آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی، سرویس های پایه 
بومی ایمیل »چاپــار« و »ایران دات.آی.آر«، و موتور 

جست وجوی »یوز« از دسترس خارج شدند.
به دنبال این موضوع برای کنکاش علت این مشکل 
به ســراغ »سلمان افشار« رئیس  هیئت  مدیره ایمیل 

بومی »چاپار« رفتیم.
 افشار در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: پس از 
الحاق شورای عالی اطالع رسانی به شورای عالی فضای 
مجازی وظایف این شــورا در حمایت از سرویس های 
پشتیبان خط و زبان فارسی به وزارت ارتباطات سپرده 
شــد. در زمان شورای عالی اطالع رسانی نحوه تامین 
هزینه ها به این صورت بــود که 50 درصد هزینه به 
عهده ما بود که شامل تامین نیروی انسانی، تحقیق و 
پژوهش و دانش کار می شد و 50 درصد دیگر به عهده 
شورا بود که به صورت تامین زیر ساخت انجام می شد.

وی افزود: از آنجایی که سرویس های ما به صورت 
رایگان ارائه می شود ساالنه یک کمک مالی اندکی هم 
صــورت می گرفت. با این حال پس از انتقال چاپار به 
ســازمان فناوری اطالعات، سرویس پایه بومی ایمیل 
آنطور که باید دیده نشــد و اساســاً دغدغه و اولویت 

مدیران نیست.
رئیــس  هیئت  مدیره چاپار در ادامه با بیان اینکه 
ممکن اســت برخی از مدیران دولتی عنوان کنند که 
سرویس های ایمیل و موتور جست وجو پول ساز نیستند، 
اظهار داشــت: اتفاقاً ما نیز توقع کمک مالی مستقیم 
نداریم و معتقدیم سیاســت گذاری دولت اســت که 
می تواند چنین سرویس هایی را به درآمدزایی برساند.
سیاست های حوزه ارتباطی باید به نفع 

سرویس های بومی تغییر کند
افشار با ذکر مثالی ادامه داد: کشور آلمان مدت ها 
است که تمامی تبادالت الکترونیک دولت با مردم را 
بر بستر ایمیل بومی»DEmail« انجام می دهد. درباره 

زهراسادات امیری*
خداوند در آیه 5۷ سوره مائده خطاب به مسلمانان می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید! افرادی 

که آیین شما را به استهزا و بازی می گیرند - از اهل کتاب و مشرکان- ولّی خود انتخاب نکنید و...«
همانطور که مشاهده می شود در این آیه مبارکه به این موضوع تأکید شده که از نااهالن و مسخره 
کنندگان دین و مسلمانان، هم تََبری شود؛ هم با آنها قطع رابطه شود؛ هم به شیوه های مبارزه آنها از 
جمله شیوه های روانی و جنگ نرم آگاه باشیم و در نهایت، آنکه اگر ایمان داریم؛ تنها از خدا بترسیم 

و دشمنان را ولِّی خود قرار ندهیم.
امروزه یکی از فضاهایی که مستلزم چنین توجه و رفتاری است فضای مجازی است. باید در مسئله  
رسانه و فضای مجازی و از جمله شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بیگانه به ویژه اینستاگرام، واتساپ 
و تلگرام که امروزه بستری گسترده برای دورکردن جوانان و نوجوانان و حتی مادران و پدران از ارزش های 
اسالمی شده و هر بار با ترفندهای مختلف از طریق جوک و کلیپ طنز به استهزا و تمسخر مقدسات 
اسالمی می پردازند؛ یا شایعه ای را ساخته و منتشر می کنند؛ دقت الزم را داشته باشیم و با عوامل آنها 

همان رفتاری را داشته باشیم که قرآن به ما فرمان داده است.
از سوی دیگر، حضور و تشویق به حضور در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بیگانه که متأسفانه 
حتی از طریق برنامه های مختلف تلویزیونی و بعضی اشــخاص یا ارگان های مذهبی )با وجود داشتن 
مشابهات داخلی که در بسیاری موارد از خارجی ها هم امکانات بهتری دارند( صورت می گیرد؛ در تضاد با 
آیات قرآن کریم است که نه تنها از دشمن دوری و با او قطع رابطه نکرده؛ حتی گاهی که آنان پست ها 
یا صفحه هایی که باب میلشان را نبود بستند این کاربران که عموما هم افراد شناخته شده ای هستند؛ 
دوباره به آغوش مجازی دشمن بازگشتند؛ اما این بار طوری عمل کردند که مبادا دشمن ناراحت شده 
و حذفشان کند! تا جایی که قبل از حذف توسط این شبکه ها، خودشان پستی که گذاشتند را حذف 
کردند و کم کم آنها که برای مقابله و جنگ با دشمن در فضای مجازی، به اینستاگرام و توییتر و دیگر 
پیام رسان های تحت سیطره دشمن رفته بودند و شاید به قول خودشان خواستند این فضاها را جهنم 

صهیونیست ها کنند! گاهی هدف شان را فراموش کردند.
اخیرا نیز ریاست سازمان تبلیغات اسالمی، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نســبت به آســیب های فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام اعتراض هایی داشتند. اعتراض هایی که با 
پاســخ وزیر ارتباطات مواجه شــد. محمدجواد آذری جهرمی، در پاسخ به انتقادات به دو نکته اشاره 
داشت: »اول اینکه، اینستاگرام امروز به دلیل سیاست های ما به قطب تبدیل شده است؛ و دوم، با فشار 
تروریست های کت و  شلوارِی دولت آمریکا صفحه سردار دلها، حاج قاسم ما را در اینستاگرام بستند؛ ما 

نباید صحنه را خالی کنیم؛ همانگونه که بعد از شهادتش بغداد را خالی نکردیم.«
وزیر ارتباطات با صراحت بیان می کند بر اساس سیاست های ما، اینستاگرام قطب شده است و این 
اعتراف، تا حدودی مسئله را روشن می کند که چرا اخیراً تقریبا تمام برنامه های علمی، خبری، مذهبی، 
آموزشی و فرهنگی صدا و سیما تشویق به دنبال کردنشان در صفحه های اینستاگرامی می کنند! بیش 
از پیش مشخص می شود عده ای از دوستان انقالبی، گرفتار این سیاست ناصحیح شده و به پیروی از 
این سیاست غلط، ناخواسته در قطب شدن اینستاگرام و توجه به توییتر، به واسطه طوفان توییتری و 

مناظره اینستاگرامی و غفلت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی، سهیم شده اند.
آقای جهرمی، همچنین به اشتباه عمدی یا سهوی، منظور امام خامنه ای از حضور فعال در عرصه 
فضای مجازی را آن معرفی می کند که هرچه دشمن از زمین خودش که نمونه ای از آن، اینستاگرام 
است ما را بیشتر حذف کرد؛ اتفاقاً باید با توان بیشتری ورود پیدا کرد و همین استدالل نادرست توسط 
تعدادی از اساتید و چهره ها هم باعث شده پس از بسته شدن صفحاتشان در اینستاگرام و توییتر، مجدد 

صفحه جدیدی ایجاد کنند و خوشبینانه و شاید ساده لوحانه تصورکنند دشمن را شکست داده اند!
این استدالل وزیر ارتباطات و رفتار برخی اساتید در توجیه چرایی بازگشت به شبکه های اجتماعی 
غیربومی در حالی است که گویا توصیه پدرانه رهبر فرزانه انقالب را فراموش کردند که فرمودند: »در 

زمین طراحی شده توسط دشمن بازی نکنید؛ چون چه ببرید و چه ببازید؛ به نفع اوست.«
*کارشناس سواد رسانه

در گفت و گوی کیهان با وزیرارتباطات و کارشناسان بررسی شد

 سرویس های ارتباطی بومی 
نیازمند حمایت مالی یا تغییر سیاست گذاری ها؟

محسن پورعرب

دشمن  زمین  در  بازی 
ندارد! باخـت  و  بـرد 

رویاهای بــزرگ و خیالی جوانان امروزی 
ابزار خوبی برای ســوداگران مرگ اســت تا 
رویاهای خیالی و کاخ آرزوهای آنها را با دام های 

فریب انگیز و واقعی یک شبه بر باد دهند.
به گزارش ایرنا، شبکه بین المللی قاچاق مواد 
مخدر و سوداگران مرگ بی شرمانه دام اعتیاد را در 
همه جا می گسترانند که ایران نیز از این موضوع 
مستثنی نیست، برای آنها که به دنبال سودهای 
کالن و راحت هســتند، پیر و جوان و زن و مرد 
تفاوتی ندارد اما از بین اقشار مختلف نسل جوان 
بهترین گزینه بــوده و دام های خود را برای آنها 

می گسترانند.
دو میلیون و ۸00 هزار نفر معتاد در کشــور 
وجود دارد که معادل پنج درصد جمعیت کشور 
است، جوانان ســالم ۱5 تا ۲0 ساله ای که برای 
کســب تجربه و یا در اثر معاشــرت با دوستان 
نامناســب و یا معتادان به استفاده از مواد مخدر 
پرداخته اند، بیشترین طیف افراد معتاد را از نظر 
مبنا تشکیل می دهند، این گروه به علت نداشتن 
پشتوانه خانوادگی و تربیت صحیح و از روی حس 
کنجکاوی و همچنین در اثر معاشرت با کسانی که 
آنها را به استفاده از داروی مخدر تشویق می کنند، 
برای اولین بار مواد مخدر را تجربه نموده و دچار 

اعتیاد به مواد مخدر می شوند.
متأسفانه بسیاری از جوانانی که به دام اعتیاد 
می افتند به علت احساس درماندگی، ناکامی، عدم 
کفایت و همین طور برای رهایی از تنهایی و فشار 
روانی است، که رهایی از این نوع اعتیاد به سادگی 
میسر نیست، همچنین، تعداد زیادی از فرزندان 
طالق به عنوان کســانی کــه از  تربیت صحیحی 
برخوردار نیســتند به شکل قابل توجهی مستعد 
گرفتار شدن در دام اعتیاد به مواد مخدر هستند.

برخی کارشناسان معتقدند، اختالل شخصیتی 
بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد آسیب پذیر 
می سازد، عالوه  بر این، اعتیاد خود نیز اختالل های 
موجود را تشدید می کند و این دایره معیوب ادامه 
می یابد، شخص معتاد برای به دست آوردن ماده 
مخدر دست به اعمال خالف قانون و اخالق می زند 
و با آزاد شــدن از قید و بندهای اخالقی مرتکب 

جنایت نیز می شود.
به گفته آن ها، اگرچه پیشرفت های تکنولوژی 
در قرن بیستم سبب تحوالت دائمی  و نیز پیشرفت 
همه جانبه معیارهای زندگی از جمله بهداشــت 
عمومی شده و در بهبود زندگی مردم موثر واقع 
شــده اما در عین حال عوارضــی چون  ترس از 
تامین آینده و تشــویش و اضطراب را نیز با خود 
به ارمغان آورده که در بســیاری از افراد منجر به 

پیدایش کشمکش های روانی شده است.
احمــد راوندی روانپزشــک در ایــن زمینه 

دام های واقعی برای رؤیاهای خیالی

استفاده از این سرویس چند نکته جالب توجه وجود 
دارد. نخست اینکه ارتباطات پایه رایگان است، یعنی 
ارســال ایمیل از جناب من به شما رایگان است اما با 
سیاســت گذاری صحیح این سرویس به درآمدزایی 
رسیده است به گونه ای که ارسال ایمیل از جانب یک 
کاربر حقیقی به اداره ثبت احوال مشمول هزینه است؛ 
سیاست گذاری صحیح باعث می شود تا سرویس های 
بومی نیازمند کمک مســتقیم مالی نباشند، از سویی 
کنار هم قرار دادن چندین سازمان و برقراری ارتباط 
بین آنها از طریق یک سرویس بومی باعث می شود تا 
حجم مراجعات کاهش پیدا کند، حجم مصرف انرژی 
کاهش پیدا کند، احتمال شیوع ویروس کرونا در شرایط 
فعلی کاهش پیدا کند، اشتغال زایی ایجاد شود و دیگر 
محاسنی که تماما برد-برد )به نفع دولت و مردم( است.

وی ضمن توضیح روند ایجاد حســاب کاربری در 
ســرویس ایمیل DEmail از زمان درخواســت ایجاد 

حســاب تا احراز هویت و ارائه خدمــات، بیان کرد: 
سیاســت گذاری صحیح کشــور آلمان در استفاده از 
ســرویس ارتباطی پایه بومی به قدری حســاب شده 
اســت که DEmail مورد حمایت پارلمان کشور آلمان 
نیز قرار دارد، یعنی این سرویس ارتباطی بومی حمایت 

قانون را به همراه دارد. 
قرار نیست کره شمالی شویم

رئیس  هیئت  مدیره چاپار گفت: با این تفاسیر ما از 
دولت نمی خواهیم که به ما پول بدهد بلکه می تواند با 
الگوبرداری از نمونه موفق اجرا شده در کشور آلمان نه 
کره شمالی )که برخی معتقدند با توسعه سرویس های 
بومی و کمرنگ شدن سرویس های خارجی قرار است 
دور خودمان دیوار بکشــیم و کره شمالی دوم شویم( 

فضا را برای رشد و توسعه سرویس های ارتباطی بومی 
)ایمیل، موتور جست وجو و پیام رسان ها( فراهم کند، 

بدون ریالی پرداخت پول مستقیم! 
افشار همچنین درباره تامین تجهیزاتی که به عهده 
شــورای عالی اطالع رسانی بوده است، گفت: در مورد 
اخیر که سرویس های ما از دسترس خارج شد دو دلیل 
بزرگ دارد، اول اینکه مکان مناسبی را برای قرار گرفتن 
رک های ما در سازمان فناوری اطالعات در نظر نگرفتند 
و دوم، تجهیزات قدیمی است و همان هایی است که در 
شروع به کار از سوی شورای عالی اطالع رسانی تامین 
شد )سهم 50 درصدی که باالتر گفته شد( و دیگر تا 

به امروز به روزرسانی نشدند.
کارنامه ضعیف دولت در مدیریت سرویس ها

وی بــا تاکید دوباره بر اینکــه توقع کمک مالی 
مســتقیم از ســوی دولت نداریم، افزود: شاید برخی 
گمان کنند که مشــکالت سرویس های ارتباطی پایه 

بــه دلیل خصوصی بودن آنها اســت و اگر در اختیار 
دولت باشد این مشکالت برطرف می شود. در این باره 
باید از مدیران دولتی سرنوشت سرویس ایمیل »ایران 
دات.آی.آر« را جویا شد، سرویسی که مالکیت آن در 
اختیار سازمان فناوری اطالعات است؛ در دولت دهم 
به تمامی نهادهای دولتی بخشنامه شد که باید از این 
سرویس بومی اســتفاده کنند اما امروز رک های این 
سرویس در سازمان فناوری اطالعات کنار ما و موتور 
جست وجوی یوز قرار دارد و از دسترس خارج هستند. 
از سویی نهادهای دولتی نه تنها دیگر از این سرویس 
بومی دولتی استفاده نمی کنند بلکه دولت حتی برای 
سرویس های خودش هم ارزش قائل نیست و فضاسازی 
مناســب و ریل گذاری صحیح برای درآمدزا کردنش 

انجام نداده است.
توسعه و پیشرفت سرویس های ارتباطی 

بومی باید دغدغه مسئوالن باشد
رئیس  هیئت  مدیره چاپار با  اشــاره به این مسئله 
که توسعه و پیشرفت سرویس های ارتباطی بومی باید 
دغدغه مســئوالن باشد، خاطرنشان کرد: کشور آلمان 
با استفاده مفید از سرویس های ارتباطی بومی نه تنها 
مشــابه کره شمالی نشده اســت بلکه نمونه و الگوی 
موفقی در درآمدزا کردن ســرویس های بومی و توسعه 
آنها محسوب می شــود. عالوه بر این دیتاها و اطالعات 
مردم و نهادهای دولتی نیز در داخل کشــورش ذخیره 
می شــود. این در حالی است که متاسفانه در کشور ما 
حتی بخشنامه ها و سیاست گذاری هم اگر در راستای 
حمایت از سرویس های بومی انجام شود، در دستور کار 
قرار نمی گیرد و با آنها ســلیقه ای برخورد می شود. به 
عنوان نمونه همانطور که پیش تر درباره سرویس »ایران 
دات.آی.آر« توضیح دادم، در دولت دهم طی بخشنامه ای 
مقرر شد تا بانک ها فقط ایمیل هایی که پسوند ir دارند را 
قبول کنند اما امروز می بینید که نظارتی بر اجرای این 

سیاست  نیست و متاسفانه اجرا هم نمی شود! 
سرویس های ارتباطی بومی نیازمند 

حمایت مالی مستقیم هستند
محمدجــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعــات نیز در این بــاره در گفت وگو با 
خبرنگار کیهان با تایید این مطلب که در سیستم های 

پایه ارتباطی بومی ضعف داریم، گفت: این سرویس ها 
برای رشد باید حمایت مستقیم مالی شوند اما هیچ 
ردیــف اعتباری و بودجه ای برای این منظور در نظر 

گرفته نشده است.
آذری جهرمــی افــزود: در مســئله حمایت از 
پیام رسان ها اقدام به اجرای مصوبه شورای عالی فضای 
مجــازی کردیم و در جهت حمایت از آنها مبلغ 50 
میلیارد ریال وام پرداخت کردیم، اما با این وجود مورد 

بازخواست قرار گرفتیم!
وی با  اشاره به مسئله سیاست گذاری حمایتی از 

ســرویس های ارتباطی بومی، اظهار داشت: سیاست 
گذاری را بایــد مجلس انجام دهد، یعنی اول دولت 
حمایت از ســرویس های بومــی را بپذیرد و بعد به 
مجلــس برود و مصوبه شــود؛ زور وزیر ارتباطات به 
تنهایی به این مســئله نمی رسد و اینطور نیست که 
وزارت ارتباطات به تنهایی بتواند سیاست گذاری ها را 
تغییر دهد. اگر قرار است محمدجواد آذری جهرمی 
به عنوان وزیر ارتباطات از سرویس های ارتباطی بومی 
حمایت کند باید ابزارش را هم بدهند، شــتر سواری 

دوال دوال نمی شود!
وزیر ارتباطات عالوه بر این درباره لزوم تعامل بین 
ســرویس های بومی، گفت: سرویس های بومی برای 
رشــد نیاز دارند تا تعامالت شان را با یکدیگر بیشتر 
کنند. به عنوان نمونه یک سرویس ایمیل باید با یک 
سرویس پیام رســان به تفاهم برسند که از خدمات 
یکدیگر حمایت و استفاده کنند. مثال یک پیام رسان 
برای تایید سرویس ایمیل کاربر فقط دامنه ارائه شده 

از سوی سرویس بومی را بپذیرد.
آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال که راه حل 
ریشه ای مشکالت سرویس ارتباطی بومی چیست؟ 
بیان کرد: ما باید بپذیریم که برخی از ســرویس ها 
اقتصادی هســتند و برخی اقتصادی نیستند. از نظر 
ما پیام رسان یک سرویس اقتصادی است اما سرویس 
ایمیل و موتور جست وجو اقتصادی نیست. بنابراین ما 
باید از این سرویس ها حمایت کنیم. در نظر بگیرید 
اگر فشــار تحریم ها به حدی شــود که دسترسی به 
موتورهای جســت وجو قطع شود بســاری از کارها 
دچار مشکل می شــود، بنابراین باید برای سرویسی 
چون موتور جست وجو هزینه شود و این هزینه باید 

ردیف اعتباری تعریف شده داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا حمایت مستقیم 
مالی تنها راه حمایت از سرویس های ارتباطی است؟ 
گفت: تامین منابع مالی و حمایت مستقیم مهم ترین 
مســئله در راستای رشد این ســرویس ها است. از 
سویی برخی از این ســرویس ها در آینده می توانند 
درآمدزا شوند اما برخی دیگر حتی تا ۱5 سال آینده 
همچنان نیازمند حمایت مستقیم هستند، همچون 

موتور جست وجو و ایمیل.

نیازی به حمایت مستقیم مالی نداریم!
امــا رئیس  هیئــت  مدیــره چاپار بــا انتقاد از 
صحبت های وزیــر ارتباطات دربــاره حمایت مالی 
مستقیم از سرویس دهنده های ارتباطی بومی، گفت: 
اگر امروز دولت قرار باشــد به ما پول بدهد در واقع 
هزینه عدم سیاست گذاری صحیح را می پردازد، این در 
حالی است که می تواند با تغییر سیاست ها و استفاده 
از سرویس های بومی ما را به نقطه درآمدزایی برساند.
دولت می تواند جلوی عرضه نرم افزارهای 

خارجی دارای مشابه داخلی را بگیرد
افشــار توضیــح داد: دولت ها بــرای حمایت از 
ســرویس های ارتباطی پایه راه های متفاوتی دارند. 
شــرکت هایی چون ما شــرکت دانش بنیان تولیدی 

محسوب می شوند، دولت ها برای اینکه نیازی نباشد 
پول مستقیم به ما بپردازند می توانند قرارداد تحقیق و 
توسعه امضاء کنند یا اینکه جلوی عرضه نرم افزارهای 

مشابه خارجی را بگیرند.
بی تفاوتی مسئوالن حوزه ارتباطات 

نسبت به دستاوردهای بومی!
وی با گالیه از بی تفاوتی مسئوالن حوزه ارتباطات 
نسبت به دستاوردهای بومی تصریح کرد: وقتی امثال 
چاپار و »ایران دات.آی.آر« هستند چرا فالن دانشگاه 
باید برای ســرویس ایمیل خود یک نرم افزار خارجی 
خریداری کند؟ متاســفانه دانشگاه های کشور ساالنه 
30 تــا 50 میلیارد ریال صــرف خرید نرم افزار ایمیل 
می کنند و برآورد ما این است که این عدد در دولت به 
۸0 میلیارد ریال می رســد که متاسفانه هیچ نظارت و 
دغدغه ای نسبت به این موضوع در بین مسئوالن نیست.

اگر دولت به حمایت مستقیم مالی از سرویس های 
ارتباطی بومی معتقد است، اقدام کند

از ســویی دیگر، ابوذر منتظر القائم کارشــناس 
حــوزه ارتباطــات و فضای مجــازی نیز بــا بیان 
اینکــه راه هــای حمایــت غیرمســتقیم دولت از 
سرویس های ارتباطی بومی متعدد است به خبرنگار 
کیهان، گفت: نیازی نیســت کــه وزارت ارتباطات 
پول مســتقیم به ســرویس های ارتباطــی بومی 
 بدهــد بلکه می تواند بــا تغییر سیاســت ها آنها را 

توانمند کند. 
بــه عنوان نمونه می تواند از محل تولید ترافیک 
اینترنت، سرویس های ارتباطی پایه چون پیام رسان ها، 
ایمیل هــا و موتورهای جســت وجو را درآمدزا کند 
یا بــرای ســرویس های بومی پهنای بانــد رایگان 
در نظــر بگیرد که برای مصرف کننده اســتفاده از 
ســرویس های ارتباطــی پایه بهینه باشــد یا ارائه 
 خدمــات دولتی را بر بســتر ســرویس های بومی 

ممکن نماید. 
منتظر القائم افزود: اینکه وزیر ارتباطات مدعی 
است ســرویس های ارتباطی بومی نیازمند حمایت 
مســتقیم مالی هستند درست نیست، اما اگر فرض 

بگیریم درست باشد خب انجام دهند!
وی دربــاره اظهارت آذری جهرمی درباره اینکه 
کمک به سرویس های ارتباطی نیازمند ردیف اعتباری 
و مصوبه مجلس اســت، بیــان کرد: خب این کار را 
انجام دهند. متاسفانه وزارت ارتباطات تاکنون هیچ 
درخواســتی مبنی بر حمایت مالی مستقیم از این 
ســرویس ها در مجلس و هیئت دولت مطرح نکرده 
است، چه برسد به اینکه با این درخواست موافقت یا 

مخالفت شده باشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات درباره وام حمایتی 
از پیام رسان ها نیز تصریح کرد: این وام هیچ ربطی به 
وزارت ارتباطات ندارد. این وام مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی بوده که مبالغ پرداخت شده از محل 
وجوه اداره شده دولت پرداخت شد که البته تمامی 
پیام رسان ها برای دریافت این وام ناچیز )50 میلیارد 

ریال( اقدام نکردند.
منتظر القائم گفت: به جای اینکه نیاز باشــد وام 

حمایتی و پول مســتقیم به سرویس های ارتباطی 
تعلــق بگیــرد می توان بــه آنها از تولیــد ترافیک 
اینترنت ســهم داد. چرا پیام رســان ها نباید سهمی 
 از ترافیک مصرف شــده توسط کاربرهایشان داشته 

باشند؟
دولت باید تنظیم مقررات را به نفع تولید 

محتوا ایجاد کند
وی با تاکید بر اینکه باید مقررات حوزه ارتباطی 
کشور اصالح شود و شفاف باشد، اظهار داشت: دولت 
نبایــد تولید محتوا کند بلکه باید تنظیم مقررات را 
به نفع تولید محتوا ایجاد کند یعنی باید تولید کننده 
محتوا در درآمد حاصل از محتوا شــریک شــود، از 
ســویی دولت باید از درآمد حاصل از فضای مجازی 
عقب نشینی کند و برود به سمت مالیات بر درآمد و 

از فروش پهنای باند فاصله بگیرد.

می گوید: افــرادی که برای  گریز از تشــویش، 
اضطراب و فشارهای روانی مواد مخدر و قرص های 
روانگردان را انتخاب می کنند کسانی هستند که 
از رو به رو شــدن با واقعیات عاجز بوده، به علت 
احســاس عدم کفایت، زندگی خود را از واقعیت 

جدا کرده و آن را بر پایه رویا بنا می کنند.
 نقش خانواده 

در پیشگیری از اعتیاد فرزندان
وی ادامــه می دهد: خانواده تأثیر عمیقی در 
رشــد کودک دارد و شــخصیت او را پی ریزی 
می کند، اگر محیط خانواده سالم باشد کودک مهر 
و محبــت یاد می گیرد و دارای اعتماد به نفس و 
احساس مسئولیت می شود، بررسی ها نشان از آن 
دارد که اگر کودک مورد توجه خانواده واقع نشود 
و از خانواده طرد شــود و یا بالعکس، اگر بیش از 
حد مورد توجه و حمایت واقع شود، آماده کج روی، 
ناسازگاری و تجاوز به حقوق دیگران خواهد شد.
راوندی اظهار می دارد: کودکانی که در محیط 
خانه پذیرفته نشــده اند و با محرومیت عاطفی و 
فقدان مهر مادری رو به رو بوده اند، محبت و عواطف 
دیگران را احســاس نمی کنند و با  ترک خانه و 
مدرسه و ناسازگاری با جامعه، رفتار خصمانه بروز 
می دهند، این افراد فاقد قدرت سازش می شوند و 

سرنوشت خوبی در انتظار آنان نیست.
وی می افزایــد: حمایــت بیــش از اندازه و 
اغمــاض بیــش از حد پــدر و مادر نیز ســبب 
می شــود که کودک بسیار پرتوقع و به اصطالح 
لوس و نازپرورده بــار آید و در نتیجه به تدریج 
در ســازش با دیگران دچار  اشکال شود، چنین 
فردی به عنوان یک موجود ضد اجتماعی طعمه 
خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتکاران 

به شمار می آید.
این روانپزشک ادامه می دهد: برقراری رابطه 
صحیح پدر و مادر با کودک ســبب می شود که 
رشد شخصیت فرزند سیر طبیعی داشته باشد و از 
انحراف و کج روی در امان بماند. عواقب خطرناک 
اعتیــاد ایجاب می کند که والدین از لحظه تولد، 
فرزند را موجودی قلمداد کنند که به سرعت یاد 
می گیرد و رشد شخصیت وی منوط به برقراری 

رابطه صحیح بین همه اعضای خانواده است.
وی اضافــه می کند: مراقبت مــادر و ایجاد 
رابطه عاطفی او با فرزند به شــکلی که به حس 
اســتقالل طلبی فرزند لطمه نخورد و همچنین 
رفتار خردمندانه و همراه با مهربانی پدر به رشد 
و متعادل شــدن شخصیت کودک کمک بسیار 

زیادی می کند، این روش  تربیتی حتی در صورت 
بروز اعتیاد در دوره بلوغ، درمان را آسان می سازد 
و فرزند امکان بازگشت به زندگی سالم را مجدداً 

به دست می آورد.
خطرات جسمی و روحی اعتیاد

بــه گفته راونــدی، آلودگی و آســیب پذیر 
کردن دندان ها، ملتهب ســاختن مخاط دهان، 
نقصان ترشحات غدد بزاقی، ضعف قوای جسمانی 
و کاهش شــدید وزن بــدن، عقیم کردن مردان 
و نازایی زنان، تخفیف تمایالت جنســی، اخالل 
در کار دســتگاه عصبی در صورت تداوم مصرف، 
تنبلی کبد، ابتال به یرقان و اثرات ناگوار بر دستگاه 
گوارش، ورم کلیه ها و  اشــکال در دفع ادرار توام 
با درد، التهاب مزمن تارهای صوتی، احتمال ابتال 
به بیماری های برونشیت مزمن، آسم، سل و تپش 
قلب، تنگی نفس و دوران ســر، خشکی پوست، 
شــکنندگی ناخن ها، خطر ابتال به انواع سرطان 
و ســکته قلبی و ناشــناخته ماندن بیماری های 
خطرناک به دلیل کاهش احساس درد از عوارض 

مصرف انواع مواد مخدر است.
وی می گوید: بر هم خوردن تعادل روانی، عدم 
توجــه به اصول و مقررات جامعه، ضعف اراده، از 
بین رفتن احســاس مسئولیت، ایجاد احساسات 
خصومت زا، بیقراری، عصیانگری، اضطراب دائم 
و احساس بی کفایتی و تنهایی، اختالل در خواب، 
بروز انواع بیماری ها و اختالالت روانی از عوارض 

مصرف مواد مخدر است.
راونــدی تصریــح می کند: عدم احســاس 
مسئولیت نسبت به خانواده و جامعه، سطحی و 
تصنعی شدن روابط اجتماعی و دوری از پیوندهای 

مستحکم عاطفی، گسترش جرم و جنایت، نشر 
بیماری های واگیر و خطرناک مثل ایدز و هپاتیت، 
محروم شدن نسل آینده از  تربیت صحیح و ایجاد 

مشاغل کاذب از دیگر عواقب مواد مخدر است.
وی خاطرنشــان می کند: یکی از راهکارهای 
موثر در پیشــگیری از اعتیــاد، افزایش آگاهی 
خانواده ها اســت، زیرا یکی از علل اصلی اعتیاد 
و روی آوری به مواد مخدر، گسســتگی خانواده 
و نظارت نداشتن این نهاد بر افراد است، والدین 
باید بدانند که فرزندشان هر اندازه مطمئن و صالح 
باشــد، باز به اقتضای سن خویش و کنجکاوی، 
ناشــی از بی تجربه بودن، ممکن است به انحراف 
کشــیده شود، این امر در پســران بیشتر صادق 
است؛ زیرا از آزادی اجتماعی و خانوادگی بیشتری 
برخوردارند. والدین باید بکوشند به طور منطقی، 
فرزندان خود را با آموزه های اصیل و راه گشــای 
آیین اسالم آشنا ســازند. وظیفه دیگر خانواده، 
فراهم آوردن وســایل و زمینه های ســرگرمی  و 

فعالیت های سالم برای فرزندان است.

مهران سجادی روانپزشک دیگری نیز در این 
زمینه می گوید: با مصرف انواع مواد مخدر و یا مواد 
روانگردان دود حاصل از مصرف مواد وارد دستگاه 
جریان خون شده و به سرعت به سیستم دستگاه 
عصبی و مغز وارد می شــود و با وارد شدن اثرات 
مواد بر این دستگاه ها فرد حالت های نشئگی، لذت، 

سرخوشی و آرامش را احساس می کند.
وی می افزایــد: مصــرف مــواد مخــدر در 
طوالنی مــدت ســبب اختالالت ذهنــی، انزوا و 
گوشه گیری، افسردگی شــدید، سوءظن، شک 
و بدبینــی، پرخاشــگری،  تــرس، کاهش وزن، 

از دســت دادن انگیــزه، عدم تمایــل به انجام 
فعالیت هــای روزمره، عــدم توانایی و قدرت در 
گرفتــن تصمیم های مهم و حیاتــی، رفتارهای 
پارانویــا، اختالالت رفتــاری، توهمات بصری و 
بی شمار مشکالت دیگر می شود که فرد را در برابر 
اعتیاد در جامعه آسیب پذیر می کند. به مرور زمان 
فرد درک واقعی از شرایط جسمی  و روحی روانی 
خود پیدا کرده و  ترس از طرد شدن تمام ذهنش 

را درگیر می کند.
ایــن روانپزشــک تصریــح می کنــد: فرد 
مصرف کننده مواد مخــدر برای رفع نیاز خود و 
به دســت آوردن مواد حتی دســت به اقدامات 
غیرقانونی چون اخــاذی، دزدی، تهدید دیگران 
به آسیب و... نیز می زند بی آن که آگاهی کامل و 

قدرت تسلط بر شرایط را داشته باشند.
وی می گویــد: افرادی که قبل از روی آوردن 
به مصرف انواع مواد مخــدر یا روانگردان دارای 
سابقه بیماری های روانی خفیف مانند اضطراب 
شــدید،  ترس مزمن، بی اراده بــودن، ناتوانی در 
تصمیم گیــری، اختالالت خلقــی و روانی بوده، 
گرایش بیشتری به مصرف مواد دارند و این افراد 
با مصرف مواد سبب تشدید این حاالت می شوند 
و عالوه بر بیماری روانی، اعتیاد را نیز بر مشکالت 

خود اضافه می کنند.
ســجادی اضافــه می کند: بیمــار مبتال به 
اعتیاد در صورت محرومیت مواد مخدر متحمل 
عارضه های خماری نیز می شــود کــه از دیگر 
مشکالت ایجاد شده روانی در این افراد به شمار 
می رود. اسپاســم های عضالنی، تعریق شــبانه، 
بی خوابی یا کابوس، تهوع و اســتفراغ، اختالالت 
تنفسی، بی قراری، اضطراب، افسردگی، خستگی 
مفرط و توهم از جمله موارد عالئم خماری بوده 
که بســته به هر فرد و نوع مصرف مواد و مدت 

زمان مصرفی وی متفاوت است.
وی تأکید می کند: فرد مبتال به اعتیاد به دلیل 
شرایط جسمی  و روانی که پیدا می کند، ظاهر این 
افراد چشمان قرمز، اختالالت پوستی، تیک عصبی 
عضالنی، لب های متورم و کبود است و کمتر در 
محیط های خانوادگی شرکت می کنند و تمام فکر 
و سرمایه خود را صرفاً جهت تامین مواد معطوف 
می دارند. به تدریج مشکالت مالی در زندگی فرد  

آشکار شده و بالی خانمان سوزی به پا می کند.
این روانپزشــک تأکیــد می کنــد: مبارزه 
اجتماعی بــا مواد مخدر و اینکه همه مردم باید 
با همکاری نهادهــای مختلف بتوانند این بالی 
خانمان ســوز را به گوش کــودکان، نوجوانان و 
جوانان برســانند، ضروری اســت و باید آگاهی 
 و اطالع رســانی مســتمر در این زمینه ادامه دار 

باشد.


