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محمدحسین نصر اصفهانی، پزشک متخصص بیولوژی 
خصوص  در  رویان  پژوهشگاه  استاد  و  مثل  تولید 
ناباروری گفت: در حال حاضر  هزینه های باالی درمان 
و  اقتصادی  معضالت  و  مسائل  دلیل  به  ما  کشور  در 
جوانان  از  دسته ای  میان  در  زندگی  به  امید  اجتماعی، 
کاهش پیدا کرده است و این مسئله باعث می شود که 
بگیرد،  ازدواجی هم صورت  اگر  نکنند و  ازدواج  جوانان 

امید به فرزند آوری در میان آن ها کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: اولین اقدام در شرایط فعلی این است که 
باید با بهبود وضعیت، امید به زندگی را در سطح جامعه و 
به ویژه در میان جوانان افزایش بدهیم و زیر ساخت های 

مورد نیاز آن را فراهم کنیم.
این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: در 
حال حاضر در کشور ما عده ای از زوجین به فرزندآوری 
تمایل دارند اما مشکل باروری دارند و از پس هزینه های 
گزاف آن برنمی آیند. اینگونه بسیاری از زوج ها به دلیل 
با  هم  عده ای  می مانند  باقی  فرزند  آرزوی  در  هزینه، 
بچه دار  نمی خواهند  خود،  شخصی  استدالل  و  دالیل 

شوند و از فرزندآوری صرف نظر می کنند.
نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: یکی از علل مهم ناباروری 
زوجین در کشور ما ازدواج مردان و زنان در سنین باال 
است و بر اساس آخرین آمار رسمی در تحقیقات انجام 
 ۲۲ در سن  بارداری  شانس  که  است  اعالم شده  شده، 
سالگی حدود ۲۵ درصد است و در سن ۴۰ سالگی حدود 
۶ درصد در هر سیکل است و با وضعیت فعلی ساختار 
جمعیتی در کشور نیازمند تغییر بسیاری از سیاست های 
با  تعیین شده پیشین در کشور هستیم و جایگزینی آن 
سیاست های کارآمد و به روز به شدت ضروری و حیاتی 

است.
وی همچنین یادآور شد: این تصور که در بین برخی از 
دختران و زنان وجود دارد که من در هر سنی که بخواهم 

می توانم ازدواج کرده و پس از آن بچه دار شوم، واقعیت 
ندارد و درست نیست و الزم است که چنین مواردی را 
به جوانان آموزش بدهیم تا دختران و زنان جوان نکات 
شانس  و  آوری  فرزند  مناسب  سن  از  ضروری  و  الزم 

باروری را بدانند.
این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تاکید کرد: آگاه 
جزئیات  و  هنگام  به  باروری  موضوع  در  جوانان  سازی 
مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و در صدر 
افراد یک جامعه باید نخست زنان را مد نظر قرار دهیم.

نصر اصفهانی اضافه کرد: سبک زندگی افراد در شانس 
بارداری و باروری زوجین بسیار مهم و تأثیر گذار است و 
سالمت فرزندان آینده آن ها در گرو سبک زندگی سالمی 
است که در زندگی خود به طور مستمر و مرتب لحاظ 

می کنند.
همچنین  و  زوجین  باروری  شانس  کرد:  تصریح  وی 
تغذیه،  چون  مختلفی  عوامل  تأثیر  تحت  زنان  بارداری 
و  کردن  ورزش  و  جسمانی  سالمت  اجتماعی،  شرایط 
مواردی از این دست است و زوجین نباید به موارد فوق 

بی اهمیت باشند.
کرد:  تاکید  مثل  تولید  بیولوژی  متخصص  پزشک  این 
زمان  در  حتی  خانواده ها  از  بسیاری  امروزه  متأسفانه 
اوقات  پارک ها و فضای سبز جهت گذراندن  حضور در 
فراموش  را  قلیان  استعمال  و  استفاده  تفریح،  و  فراغت 
نمی کنند و از تأثیر آن در ناباروری زوجین و به ویژه زنان 

اطالعات خاصی ندارند و یا غافل هستند.
ادامه یادآور شد: سبک زندگی و نوع  نصر اصفهانی در 
رفتار افراد در دوره های مختلف زندگی در طول سالیان 
سبک  عوارض  و  می دهد  نشان  را  خود  تأثیر  متمادی، 
و  جسم  سالمت  به  بودن  اهمیت  بی  و  غلط  زندگی 
روح، در نسل های بعدی که متولد می شوند هم پدیدار 

می شوند.
وی همچنین اظهار کرد: بهترین زمان شروع کار اطالع 

سنین  از  جوان  زنان  و  دختران  کردن  آگاه  و  رسانی 
این  برای  باید  مربوطه  مسئوالن  و  است  دبیرستان 
موضوع مهم چاره اندیشی درست و صحیحی را لحاظ 

کنند.
خاطرنشان  مثل  تولید  بیولوژی  متخصص  پزشک  این 
عمومی  درسی  دانشگاهی  مختلف  دوره های  در  کرد: 
در  باروری  و  بارداری  از  پیشگیری  آموزش  عنوان  با 
دانشگاه های مختلف کشور برای دانشجویان رشته های 
می رسد  نظر  به  و  می شد  تدریس  تحصیلی  مختلف 
که  کنیم  جایگزین  را  درسی  فعلی  شرایط  در  باید  که 
به  را  هنگام  به  و  سالمت  درست،  باروری  چگونگی 

دانشجویان آموزش بدهیم.
نصر اصفهانی در ادامه تاکید کرد: مشکل تنبلی تخمدان 
در زنان ایرانی بیش از زنان سایر کشورهای جهان وجود 
دارد و علل عمده آن در مشکالت ژنتیکی و همچنین 
سبک زندگی غلط زنان خالصه می شود و سندرم نهفته 
هم  پیش  سال های  در طول  که  است  ایرانی ها  ژن  در 
زندگی  سبک  دلیل  به  حاضر  حال  در  اما  داشته  وجود 
غلط تشدید شده است و آثار آن به صورت ناباوری ظهور 
قابل  زندگی  اصالح سبک  با  و  است  کرده  پیدا  بروز  و 

درمان خواهد بود.
وی اضافه کرد: در موضوع باروری سبک زندگی و سن 

تدریجی تر  آن  تأثیر  اما  است  مؤثر  و  مهم  هم  آقایان 
زوجین  ناباروری  عوامل  مهمترین  از  و  است  کمتر  و 
مصرف  مثل  محیطی  مختلف  عوامل  به  می توان  هم 
همچنین  و  قلیان  و  سیگار  شامل  دخانیات  استعمال  و 

پودرهای بدنسازی با ویژه در میان مردان اشاره کرد.
این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: 
در  آن  از  پس  و  دبیرستان  دوره  از  ما  آموزشی  سیستم 
دانشگاه باید آموزش های اجباری و عمومی را برای افراد 
دو  یا  و یک  بگیرند  نظر  در  زنان  و  دختران  ویژه  به  و 
واحد درسی را به موضوع تولید مثل مسائل مرتبط با آن 
و در راستای آگاه سازی و آماده کردن جوانان اختصاص 
بدهند که حداقل یک تفکر منطقی در جوان های امروز 

جامعه در این باره ایجاد شود.
نصر اصفهانی اضافه کرد: سالمت و بهداشت دو مقوله 
جوانان  و  می رود  شمار  به  افراد  زندگی  سبک  در  مهم 
در  و  کنند  آن ها کوتاهی  و حفظ  تأمین  در جهت  نباید 
غیر این صورت مشکالت و چالش های فراوانی را پیش 

رو خواهند داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سالمت فرزندان آینده هم 
از موضوعات مهم و حیاتی است و نحوه خوراک، پوشاک 
و رفتارهای امروز جوانان در سالمت فردای فرزند آن ها 
بسیار مهم و تأثیر گذار است و رابطه سالمت جسمی و 
روحی والدین با سالمت جسمی و روحی والدین رابطه ای 

تنگاتنگ و مستقیم است.
شد:  یادآور  مثل  تولید  بیولوژی  متخصص  پزشک  این 
سبک  دلیل  به  که  زوجینی  دوم  فرزند  ابتالی  شانس 
آن  به  هستند  مختلف  بیماری های  دچار  غلط  زندگی 
بیماری ها بسیار بیشتر از فرزندانی است که والدین آن ها 
در سالمت و صحت کامل، به بارداری اقدام می کنند و 
همین نکته اهمیت موضوع اصالح سبک زندگی افراد و 

به ویژه زوجین را به خوبی مشخص می کند.

افزایش سن ازدواج و هزینه های ناباروری؛سد راه زوجین برای فرزندآوری

چه  در  بفرمایید  خود  معرفی  ضمن  ابتدا  در   -
زمینه ای مشغول به فعالیت هستید؟

صنعتی  گروه  عامل  مدیر  عاشورزاده،  محمدرضا  اینجانب 
با   MDF و   تولید مصنوعات چوب  آریا درب، در زمینه 
سابقه ۲۵ سال تجربه و از ابتدای سال ۱۴۰۰ هم به تولید 

درب های ضد سرقت مشغول می باشم.
انتخاب کردید  را  این حرفه  اینکه  از  - هدفتان 
چه بود؟ انتظار شما از این شغل و حرفه چیست؟

برطرف  و  شغل  ایجاد  کار،  و  کسب  این  ایجاد  از  هدف 
راه  با  بتوانم  که  دارم  انتظار  است،  بوده  استان  نیاز  کردن 
اندازی این خط تولید سهم اندکی از اشتغال و نیاز استان 

را برطرف نمایم.
- چه اهداف و برنامه هایی را به عنوان اولویت 

کاری خود در آینده در نظر گرفته اید؟
همواره سعی نموده ام که تولیدات و محصوالت خود را با 
باالترین کیفیت و مناسب ترین قیمت نسبت به نمونه های 
موجود تولید نموده و در اختیار هم استانی عزیز قرار دهم.

- به نظر شما؛ به عنوان فردی که سال های سال 
هستید؛  فعالیت  به  مشغول  حوزه  این  در  است 
مشکالت تولیدکنندگان در این صنعت را چه می 

دانید؟
بزرگترین  ام،  بوده  مشغول  تولید  امر  به  سالها  که  بنده 
مشکل ما نبود نیروی کار ماهر و در دسترس نبودن مواد 

اولیه می باشد.
چگونه  تولیدی  واحد  این  اشتغالزایی  میزان   -

است؟
اندازی حدود ۱۰  راه  اول  فاز  در 
نفر مستقیما و در صورت افزایش 
نیروی  میتوانیم  نفر   ۲۵ تا  تولید 

کاری جذب نماییم.
از  خارج  به  صادرات   -

استان هم دارید؟
تولید  استان  نیاز  فعال که در حد 
داریم، ان شاءاهلل بتوانیم با پشتکار 
و پیگیری مداوم با اضافه نمودن 
افزایش  و  ماهر  کاری  نیروهای 
تولید به استان های همجوار هم 

ارسال نماییم.
- آیا در طول مدتی که مشغول به تولید درب های 
مواجه  هم  مشکالتی  با  آیا  هستید،  ضدسرقت 

شده اید؟
فقدان نیروی ماهر و فعال در استان و فاصله زیاد با تهران 
جهت تهیه ی مواد اولیه از جمله مشکالتیست که با آن 

مواجه هستیم.
- آیا از طرف مسئولین حمایت شده اید؟

با اینکه امسال سال تولید و موانع زدایی تولید می باشد اما 
هیچ گونه حمایتی دریافت نکرده ایم. 

- شرط موفقیت خود را در چه مي دانید ؟
را  خود  واقعی  وظیفه ی  کردیم  سعی  جدیت  و  تالش  با 

جهت ارتقاء کیفیت و رضایت مشتری انجام دهیم.
پرسنل  بدون  خوب،  سیستم  و  سازمان  یک   -
در  امر  این  شود،  نمی  موفق  دیده  آموزش 

مجموعه آریا درب چگونه انجام می پذیرد؟
تحصیل   ، جوان  نیروهای  از  که  ایم  نموده  سعی  همواره 
استفاده  فروش  و  بازاریابی  تولید  امر  در  متخصص  کرده، 

نماییم.
- از نقطه نظر شما، پول در موفقیت یک کسب و 

کار چه نقشی بازی می کند؟
ولی  باشد  می  سرمایه  به  نیاز  کار  هر  شروع  برای  قطعا 
با داشتن صرفا سرمایه نمی  مطمئنا 
اندازی  راه  تولیدی  کارهای  توان 
نیاز به تجربه، پشتکار و  نمود، قطعا 

پیگیری مدوام دارد.
یک  بخواهید  اگر  پایان  در   -
مورد مشکالت  در  بندی  جمع 
و حواشی موجود داشته باشید 

چه می گویید؟
برای  موفقیت  آرزوی  با  پایان  در 
آنها  همگی  از  همشهریانم  تمامی 
بزرگ  معضل  رفع  جهت  خواستارم 
تمامی  از  شغل  ایجاد  و  بیکاری 
نمایند  استان حمایت  داخل  تولیدات 
به  را معطوف  تمام سعی خود  این حمایت  پاس  به  ماهم 
تولید محصوالتی با کیفیت تر که در شان هم استانی های 

عزیزمان می باشد می نمائیم.
ارتباط با ما:

کرمان، بلوار آزادگان، بین کوچه ۶و۸
گروه صنعتی آریا درب.

تلفن:
3۲۴۶9۰7۰ - ۰3۴3۲۴۶9۰۸۰

@ ariya_choob_k:پیج اینستاگرام
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 عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده 
نوعی  را  نوجوانان  و  کودکان  با  والدین  کردن  دل  و  درد  کشور، 
کودک آزاری هیجانی دانست و گفت: درد و دل کردن والدین با 
کودکان و نوجوانان می تواند بچه ها را افسرده، پرخاشگر، عصبی، 
مضطرب و منزوی کند و آنها را به یک نوع از بلوغ زودرس برساند 
که متناسب با سن آنها نیست و در نهایت این بچه ها در بزرگسالی 
خود  از  را  اضطراب  و  افسردگی  از  پررنگی  بسیار  نشانه های  نیز 

نشان می دهند.
با  اناری ، درباره علت درد و دل کردن برخی والدین  دکتر آسیه 
کودکان  می کنند،  تصور  والدین  برخی  کرد:  اظهار  خود،  کودکان 
دوست آنها بوده و می توانند درباره مسائل پیش آمده با آنها درد و 
دل کنند. از سوی دیگر برخی والدین نیاز دارند درباره مسائل خود 
با فردی صحبت کنند اما دوست یا آشنا و حتی مشاور خوبی برای 
صحبت و درد و دل کردن ندارند و از این رو با فرزندان خود درد 

و دل می کنند. 
پیش  ناراحتی های  و  مسائل  دلیل  به  نیز  برخی  داد:  ادامه  وی 
مسائل،  بیان  و  کردن  دل  و  درد  با  دارند  سعی  زندگی،  در  آمده 
کودکان را نسبت به اتفاقات پیش آمده آگاه  کنند و تصور می کنند 
فرزندشان آنقدر بزرگ شده که می تواند به حرف های آنها گوش 
دهد. متاسفانه این مفهوم که بچه خود را باید دوست خود بدانیم در 
بین خانواده ها جا افتاده، حال آنکه تصوری بسیار آسیب زننده است 

و واقعیت این است که بچه های ما دوستان ما نیستند. 
به گفته این روانشناس بالینی کودک و نوجوان، از آنجا که کودکان 
و نوجوانان می توانند تمام مسائل خود را به والدین بگویند، والدین 
نیز به اشتباه تصور می کنند که آنها نیز می توانند درباره تمام مسائل 
رخ  داده با فرزندان خود درد و دل کنند و از این رو بعضا مشکالتی 
را با بچه ها مطرح می کنند که هیچ ربطی به آنها ندارد و در این 
میان توجهی به توانایی های عاطفی و شناختی کودکان و نوجوانان 
برای شنیدن درد و دل ها، ندارند. این عضو هیئت رییسه انجمن 
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان معتقد است که به هیچ عنوان 
از  شنیدن مسائل  نوجوانان پس  و  راهکاری که کودکان  و  نظر 
والدین ارائه می دهند درست نیست چراکه کودکان و نوجوانان درک 
درستی از شرایط موجود ندارند و اگرچه در جنبه هایی توانایی دارند 
اما هنوز به بلوغ عاطفی و عقالنی کاملی نرسیده اند و از این رو 

قضاوت آنها نیز مخدوش است. 
»درد و دل کردن« ممنوع

بیان مسائل و انتقال تجربیات به فرزندان چه تفاوتی با درد و دل 
کردن دارد

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: گاهی می توان درباره مساله 
و امور خانوادگی مثل تعویض خانه با کودکان و نوجوانان مشورت 
کرد اما این مشورت کردن مساله ای متفاوت از گرفتن راهکار است 
چراکه بچه ها باید در جریان امور عمومی مربوط به خانواده قرار 
گیرند اما آنها توانایی تصمیم گیری درباره مشکالت والدین و اظهار 

نظر و قضاوت درباره مسائل را ندارند. 
اناری درد و دل کردن والدین با فرزندان را کامال اشتباه دانست و 
درباره تفاوت بیان تجربیات و درد و دل کردن، خاطر نشان کرد: ما 
می توانیم در شرایط مقتضی درمورد خاطرات خود و مسائلی که آنها 
را حل کرده ایم و پشت سر گذاشته ایم به عنوان انتقال تجربیات با 
کودکان و نوجوانان صحبت کنیم اما این موضوع متفاوت از درد 
و دل کردن است . درد و دل کردن به معنای بیان احساسات غم 
و منفی خود درباره یک مشکل است. درد و دل کردن با بچه ها 
نوعی سوء استفاده از آنها و کودک آزاری هیجانی است. روان این 
بچه ها آمادگی درک مشکالت ما را ندارد و بعضا ممکن است درک 
متفاوتی از واقعیت داشته باشند و به نوع دیگری متناسب با شناخت 

و توانایی خود مشکالت ما را ببیند. 
عضو کمیته تخصصی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره کشور ، همچنین این را هم گفت که 
بلوغ  از  او را به نوعی  با کودک خود،  با درد و دل کردن  والدین 
زودرس دچار می کنند و مسئولیت تصمیم گیری برای شرایط ایجاد 
شده را در حالی به بچه خود محول می کنند که این مسئولیت بر 
می توان  اگرچه  روانشناس  این  گفته  به  واقع  در  نیست .  او  عهده 
کودکان و نوجوانان را در جریان شرایط خانوادگی و اتفاقات خانواده 
قرار داد اما درد و دل کردن با آنها برای گرفتن راهکار و یا قضاوت 

و حتی شنیدن ناراحتی ها و مشکالت والدین، کار درستی نیست. 
بچه ها شنونده های خوب درد و دل والدین

دل  و  درد  به  دادن  در صورت عدم گوش  ها  بچه  گناه  احساس 
والدین

عضو تیم تخصصی کودک و نوجوان در انجمن ازدواج و خانواده 
کشور، همچنین درباره واکنش کودکان و نوجوانان در برابر درد و 
خوبی  شنونده های  بچه ها  داد:  توضیح  آنها،  با  والدین  کردن  دل 
برای درد و دل والدین هستند چراکه دلشان برای پدر و مادر خود 
می کنند،  تصور  چنین شرایطی  در  نوجوانان  و  کودکان  می سوزد. 
را  او  به  بردن  پناه  و  برای گفت وگو  نزدیکی  آنها شخص  والدین 
ندارند و از این رو اگر به سخن و درد و دل والدین گوش نکنند 
احساس گناه می کنند. آنها تصور می کنند والدینشان بی پناه اند و 
عذاب  این صورت  غیر  در  و  دهند  آنها گوش  دل  و  درد  به  باید 

وجدان می گیرند. 
تغییر نگران کننده جایگاه والد و فرزندی با درد و دل کردن والدین

دادن  قرار  وجدان  عذاب  تحت  نوجوان  و  کودک  روانشناس  این 
کودکان برای شنیدن درد و دل والدین را رفتار سمی والدین دانست 
و با بیان اینکه با درد و دل کردن با کودکان حریم بین والد و فرزند 
برداشته می شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی بچه ها والدین 
را هم رده خودشان می بینند. به تعبیری جای والد و فرزند عوض 
می شود و این امر نگران کننده ترین اتفاقی است که می تواند بین 
والدین و بچه ها رخ دهد، چراکه اینگونه کودک یا نوجوان تصور 
والدین  نکند  گوش  والدین  دل  و  درد  به  که  صورتی  در  می کند 
آسیب می بینند. در این شرایط والدین را ضعیف و خود را بی پناه 
حس می کند و در دنیای خارجی به دنبال شخص قدرتمندی برای 

حمایت از خود می گردد چراکه والدین را مورد اعتماد نمی بیند.
بچه های ما مورد مناسبی برای شنیدن درد و دل ما نیستند

اناری در پایان سخنان خود به والدین توصیه کرد: فراموش نکنید 
که بچه های ما مورد مناسبی برای شنیدن درد و دل ما نیستند. 
با بچه ها درد دل نکنید، برای درد و دل کردن باید یک دوست، 
به  خانواده  مشکالت  باشید.  داشته  روانشناس  یک  یا  و  همفکر 
بچه ها ارتباط دارد ولی در این راستا نباید با آنها درد و دل کرد و 
یا از آنها راهکار های جدی برای مشکالت پیش آمده خواست و 
کودکان و نوجوانان را فقط می توان در جریان تصمیمات خانوادگی 

قرار داد. 

با کودکان »درد و دل« 
نکنید/ بچه ها »دوستان« ما 

نیستند خانوار  هزار   ۲۱ از  بیش  روی  بر  مطالعه  بررسی های یک   
ایرانی نشان داده که مصرف فست فود در دوران قرنطینه در 
خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است. اگرچه ممکن 
است که این اتفاق را خوشایند بدانیم؛ اما این که چه غذاهایی 
جایگزین فست فودها در خانوارهای ایرانی شدند و همچنین 
پیامدهای کلی سالمتی آن، نیازمند مطالعات بیشتری است.

همه گیری بیماری کووید۱9- بسیاری از کشورها را مجبور 
یا کامل  بیماری، قرنطینه جزئی  تا برای کنترل شیوع  کرد 
برقرار کنند. این قرنطینه ها، باعث محدودیت فعالیت بدنی در 
فضای باز و دسترسی به غذاهای تازه شده و استرس روانی 
را افزایش داده است. همین موارد می تواند بر عادات غذایی 

روزانه افراد تاثیر بگذارد.
همچنین افراد ممکن است به دلیل بیماری و استرس، میل 
به مصرف »غذاهای راحت« داشته باشند. اخبار ناخوشایند و 
برخی شایعات در مورد کووید۱9- می تواند اضطراب، ترس 
و وحشت را در افراد تشدید کرده و ممکن است افراد برای 
ایجاد  همچنین  و  اضطراب  و  افسردگی  استرس،  با  مقابله 
بیشتر  مصرف  و  پرخوری  به سمت  شادی،  کاذب  احساس 
از سوی دیگر همه گیری  بروند.  قندی  و  پرکالری  غذاهای 
ممکن است عادات غذایی مثبتی از جمله صرف زمان بیشتر 
برای پخت وپز و کاهش مصرف فست فودهای ناسالم نیز به 

همراه داشته باشد. 
از آن جا که تاثیر همه گیری بر رفتارهای غذایی و انتخاب های 
غذایی افراد در جمعیت های مختلف می تواند متفاوت باشد، 
مصرف  فراوانی  تغییراِت  مطالعه  یک  انجام  با  پژوهشگران 
فست فود را در خانوارهای ایرانی در دوران قرنطینه، نسبت به 
قبل از همه گیری مورد بررسی قرار دادند و همچنین دالیل 
این تغییرات را نیز در یک نمونه از کل کشور، ارزیابی کردند.
این مطالعه بخشی از یک پیمایش توصیفی-تحلیلی مقطعی 
در سراسر کشور بود که با استفاده از پرسش نامه الکترونیکی 
از ۱۶ فروردین تا ششم  این پرسش نامه  انجام شد.  آنالین 
اردیبهشت ۱399 که ایران در قرنطینه قرار داشت، تکمیل 
وزارت  جامعه  تغذیه  اداره  سوی  از  رسمی  نامه ای  شد. 
بهداشت، به معاونت های بهداشتی و درمانی و دفاتر تغذیه 
کشور  استان های  کل  پزشکی  علوم  دانشگاه های  جامعه 

پرسش نامه  لینک  که  شد  درخواست  آن ها  از  و  شد  ارسال 
را از طریق کارکنان بهداشت و تغذیه استان در میان جامعه 
همچنین  بگذارند.  اشتراک  به  خود  خدمات  پوشش  تحت 
لینک پرسش نامه به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی 

و پیام رسان های محبوب مانند تلگرام و واتساپ توزیع شد.
در مجموع ۲۱ هزار و ۲9۰ خانوار از تمام استان های کشور 
میانگین  شدند.  مطالعه  وارد  و  کرده  تکمیل  را  پرسش نامه 
سنی سرپرست خانوار ۴۴.7 سال و اندازه خانوار در بیش از 

۸۰ درصد از شرکت کنندگان سه نفر یا بیشتر بود. 
بیشترین و کمترین تعداد مشاغل سرپرستان خانوار به ترتیب 
شغل آزاد ) حدود 3۴ درصد( و بهورز )نزدیک به سه درصد( 
بود. بررسی ها در خصوص سطح تحصیالت سرپرست خانوار 
ترتیب  به  کاردانی  و  دیپلم  زیر  تحصیالت  که  داد  نشان 
را  فراوانی  درصد(   7.3( کمترین  و  درصد(   33( بیشترین 

داشتند.
یافته های این مطالعه حاکی از این بود که تغییر قابل توجه 
در دفعات مصرف فست فودها در طول قرنطینه کووید۱9-، 

شده  گزارش  شرکت کنندگان  از  درصد   7۶.۲ حدود  توسط 
تنها دو  و  یافته  تعداد 7۴.۸ درصد کاهش  این  از  است که 

درصد از خانوارها مصرف فست فودها را افزایش داده اند.
در این تحقیق مشخص شد که خانوارهایی که حداقل یک 
مصرف  داشت  احتمال  کمتر  داشتند،  سال  پنج  زیر  کودک 
که  خانوارهایی  که  حالی  در  دهند.  کاهش  را  فست فودها 
کاهش  چشم گیری  طور  به  قرنطینه  طول  در  درآمدشان 
یافته بود و در استان های محروم زندگی می کردند، احتمال 
سبد  از  یا  داده  کاهش  را  فست فودها  که  داشت  بیشتری 

غذایی شان حذف کنند.
طبق این بررسی؛ در میان افرادی که مصرف فست فود خود 
را کاهش داده بودند، حدود ۸۲ درصد از آن ها فست فود را 
به طور کامل از سبد غذایی خود حذف کرده بودند. ترس از 
آلوده شدن فست فودها به ویروس کرونا و افزایش تعداد افراد 
در خانه، به ترتیب بیشترین و کم ترین دلیل کاهش مصرف 

فست فودها بوده است.
لهستان،  در  مطالعه ای  در  تحقیق؛  این  یافته ها  برخالف 

خانواده های دارای فرزند و آن هایی که در منطقه ای با تولید 
شانس  می کنند،  زندگی  باالتر   )GDP( داخلی  ناخالص 
بیشتری برای تبعیت از الگوی غذایی ناسالم داشتند. همچنین 
بررسی های گذشته نشان داده است که از دست دادن شغل و 
درآمد در نتیجه تعطیلی های دولتی، منجر به اثرات نامطلوب 
بر امنیت غذایی افراد آسیب پذیر در کشورهای کم درآمد و 
متوسط می شود. به این صورت که افراد فقیر با صرف بیشتر 
درآمد برای غذاها، به سمت خرید ارزان ترین کالری ها مانند 
فست فودها می روند که عمومًا سرشار از کالری، چربی و قند 
هستند؛ اما از نظر مواد مغذی ضعیف هستند. ولی در بررسی 
کشور ما مشخص شد که کاهش درآمد، با کاهش مصرف 

فست فودها مرتبط است.
یافته های جالب توجه  از  به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ 
از  جدا  کووید۱9-،  همه گیری  که  است  این  مطالعه  این 
غیرمنتظره  فرصتی  داشته،  که  فاجعه باری  جنبه های  همه 
برای تغذیه سالم فراهم کرده است. اگرچه کاهش مصرف 
سالمتی  برای  می تواند  قطع  طور  به  ناسالم  فست فودهای 
به  نیز  محبوب  غذاهای  این  جایگزین های  اما  باشد،  مفید 
اندازه مهم هستند که این موضوع مستلزم مطالعات  همان 

بیشتری است.
فودها  فست  مصرف  اگرچه  که  معتقدند  پژوهشگران  این 
در طول قرنطینه کاهش یافته است، اما مداخالت بهداشت 
در  تنها  نه  کاهشی  روند  این  حفظ  برای  مناسب  عمومی 
طول همه گیری، بلکه پس از این دوره نیز مورد نیاز است و 
همچنین مطالعات بیشتر برای ارزیابی چند جنبه از تغییرات 

مصرف فست فود و پیامدهای آن ضروری است.
مریم  قدسی،  دالرام  ربیعی،  سمیرا  تحقیق؛  این  انجام  در 
نیستانی؛  تیرنگ  و  راسخی  حمید  نیکویه،  بهاره  امینی، 
غذایی  صنایع  و  تغذیه ای  تحقیقات  انستیتو  پژوهشگران 
دوست  اعظم  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  کشور 
بیماری های  تحقیقات  مرکز  از  عبدالهی  زهرا  محمدیان 
مینائی،  مینا  و  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  کبد  و  گوارش 
معاونت  جامعه  تغذیه  گروه  از  قطب آبادی  صادقی  فرزانه 

بهداشت وزارت بهداشت، با یکدیگر مشارکت داشتند.

 
اطالعات  ورود  به  آبان  حقوق  واریز  شدن  مشروط  با 
رابطه  این  در  که  دستگاه هایی  پاکنا،  سامانه  در  کارکنان 
به  مراجعه  صورت  در  )شنبه(  امروز  از  نکرده اند  اقدام 
برایشان  کتبی،  تعهد  ارائه  با  استخدامی  و  اداری  سازمان 

مجوز واریز حقوق صادر خواهد شد.
رئیس جمهور جهت شفاف سازی وضعیت  دستور  از  بعد 
و  حقوق  ثبت  سامانه  وضعیت  و  حقوقی  پرداخت  های 
اداری  سازمان  بین  گرفته  صورت  هماهنگی  طی  مزایا، 
خزانه  همچنین  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  استخدامی،  و 
داری کل کشور، مقرر شد که حقوق کارکنان دستگاه های 
اجرایی در صورتی مجوز پرداخت داشته باشد که دستگاه 
مربوطه به تکلیف قانون برای ورود اطالعات عمل کرده 

باشد،  در غیر این صورت پرداختی صورت نگیرد.
اداری و استخدامی اعالم کرد:  رابطه، سازمان  در همین 
دستگاه هایی که ورود اطالعات نداشته اند تنها در صورت 
اساس،  این  بر  می شود.  مجوز صادر  برایشان  تعهد،  ارائه 
باالترین  ماه،  آبان   ۲9 با  همزمان  با  همزمان  امروز  از 
و  مالی  معاونان  عموما  که  اجرایی  دستگاه  مجاز  مقام 
اداری  با مراجعه به سازمان  باید  اداری سازمان ها هستند 
و استخدامی، به سازمان تعهد کتبی بدهند که اطالعات 
تا  کرد  خواهند  بارگذاری  سامانه  در  سریع تر  چه  هر  را 

به  نسبت  وقت  اسرع  در  نیز  استخدامی  و  اداری  سازمان 
صدور مجوز واریز حقوق اقدام کند.

و  اداری  سازمان  اخیر  گزارش  که  است  حالی  در  این 
استخدامی هر چند که جزئیات زیادی را منتشر نکرده بود 
ولی نشان داد که همچنان در کنار بخشی از دستگاه های 
دولتی، سایر دستگاه ها از جمله مجلس و زیر مجموعه  آن 
هم اوضاع خوبی در درج اطالعات نداشته اند و حقوق های 

این ماه آنها هم تحت الشعاع این شرط قرار دارد.
در  کارکنان  اطالعات  ورود  به  حقوق ها  پرداخت  اینکه   
سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین کارمندایران مشروط 
شده، به تکلیف قانون بودجه در دو سال اخیر بر می گردد 
که به استناد الزام قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده 

است.
اعتبار  تخصیص   ،۱۴۰۰ بودجه  قانون   ۲۰ تبصره  طبق   
حقوق کارکنان فقط باید بر اساس اطالعات سامانه پاکنا 
پرداخت مستقیم و  از خردادماه، هر گونه  و  صورت گیرد 
محل  از  اجرایی  های  دستگاه  کارکنان  کلیه  به  مستمر 
صرفا  اختصاصی  و  عمومی  منابع  و  ای  هزینه  اعتبارات 
پس از ثبت اطالعات آنها در این سامانه مشروط شده بود.

داشت  وجود  شرط  این  گذشته  سال  بودجه  در  همچنین 
گونه  هر   )۱399( ماه  خرداد  ابتدای  از  بود  شده  تاکید  و 
دستگاه های  کارکنان  کلیه  به  مستمر  و  مستقیم  پرداخت 
و  عمومی  منابع  و  هزینه ای  اعتبارات  محل  از  اجرایی 
کارمند  سامانه  در  اطالعات  ثبت  از  بعد  فقط  اختصاصی 

ایران انجام شود.
به  پرداخت  عدم  برای  قانون  تکلیف  کنون  تا  اما 
سامانه  در  را  کارکنان  اطالعات  که  اجرایی  دستگاه های 
از  بود و  اجرایی نشده  ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده اند، 
این به بعد نیز با وجود ورود دولت، اینکه با مقاومتی که 
بین برخی دستگاه ها در این مورد است ، امکان اجرا وجود 

داشته باشد، جای سوال دارد.

 معاون مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، 
باید  تربیت معنوی گفت:  در همایش خانواده اسالمی و 
مسئله خانواده را قبل از تشکیل آن و پس از آن ببینیم؛ 
یعنی مشکالتی که امر ازدواج را با مشکل روبه رو کردند 
و مسائلی که اساس و بنیان خانواده را تهدید می کند از 
هم مجزا هستند و باید به صورت جداگانه به این مسائل 
پرداخت و بر روی آنها به دنبال راهکار در حوزه سیاست 

گذاری و اجرا باشیم.
کشور  اجتماعی  امور  سازمان  اجتماعی  مشارکت  معاون 
ساز  تصمیم  نهادهای  مسئولیت  خانواده  حوزه  در  افزود: 
بسیار مهم است که بنیان خانواده به درستی شکل گیرد 
چنانچه که می بینیم مقام معظم رهبری هم در خصوص 
تاکید  خانواده  تشکیل  مسئله  و  جمعیتی  سیاست های 
از دالیل مشکالت  روی هر یک  بر  باید  بنابراین  دارند 
ازدواج  رفتن سن  باال  و  فرزندآوری  عدم  خانواده،  حوزه 

کار کارشناسی انجام شود.
قانون  موضوعات  روی  بر  هم  رهبری  کرد:  اظهار  وی 
گذاری و سیاست گذاری حوزه خانواده بحث و تأکیدهای 
خانواده  که  می دانیم  ما  همه  که  آنجا  از  دارند؛  جدی 
مسائل  روی  بر  اجتماع  هسته  کوچک ترین  عنوان  به 
منفی  اثرات  اولین  بنابراین  دارد  مستقیم  تأثیر  جامعه 
جرایم  افزایش  به  منجر  خانواده  حوزه  تهدیدهای  و 
اجتماعی خواهد شد بنابراین اگر جامعه می خواهد مسیر 
این هسته  باید خانواده و حل مسائل  را طی کند  تعالی 
را برای باال بردن امنیت اجتماعی مورد توجه قرار دهد.

از  برای جلوگیری  نقش مؤسسات  عابدینی در خصوص 
طالق عنوان کرد: می دانیم که خانواده حوزه نرم افزاری 
نیازمند  حوزه  این  شناسی  آسیب  خصوص  در  و  است 
برنامه ریزی، عمل و اقدام در این حوزه هستیم بنابراین 

اگر نخبگان این حوزه مشارکت نکنند و کار را به دولت 
واگذار کنند نتیجه و اثر بخشی نخواهیم داشت.

دسترسی  متأسفانه  مشاوره  بحث  در  کرد:  بیان  وی 
فرآیندهای  ما  و  نیست  زیاد  مشاوران  به  خانواده ها 
تشکیل  با  می توانند  مؤسسات  اما  داریم  پیچیده ای 
و  کالس ها  دهند  انجام  را  مهم  این  که  گروه هایی 
کما  باشند  داشته  گروهی  صورت  به  را  آموزش هایی 
استقبال خوبی  این ظرفیت ها  از  اینکه مشاهده می کنیم 

شکل می گیرد.
عابدینی اظهار کرد: عدم توجه تخصصی به حوزه خانواده 
تخصصی  و  ویژه  کارهای  باید  و  زا هست  آسیب  بسیار 
در این حوزه انجام شود؛ در حال حاضر باید برای حوزه 
مسئولیت  فراخور  به  اجرایی  دستگاه های  همه  خانواده 
تالش  باید  دولتی  غیر  دهی  سازمان  همچنین  و  خود 
که  خانواده  آسیب های  حوزه  مشکالت  جریان  که  کنند 
ناشی از فرهنگ سازی و سیاست گذاری های غلط است 

متوقف شود.

 بررسی های یک مطالعه بر روی هزار دانشجوی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی نشان داد که حدود ۴۴ درصد 

از دانشجویان به شبکه های اجتماعی معتادند.
فضای مجازی زندگی اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت 
تاثیر پیامدهای مثبت یا منفی خود قرار داده است. در عصر 
حاضر، شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث شده که 
بسیاری از کاربران از جمله دانشجویان، در حال جدا شدن 

از دنیای واقعی زندگی شان باشند.
با توجه به پیامدهای این موضوع؛ پژوهشگران با انجام یک 
مطالعه میزان شیوع اعتیاد به شبکه های اجتماعی را در بین 
را  آن  با  مرتبط  عوامل  و  کردند  برآورد  ایرانی  دانشجویان 

مورد بررسی قرار دادند.
این مطالعه به صورت مقطعی در سال ۱399 بر روی هزار 
انجام شد.  بهشتی  پزشکی شهید  دانشگاه علوم  دانشجوی 

برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از پرسش نامه استاندارد  
»اعتیاد به شبکه های اجتماعی« استفاده شد و پژوهشگران 
این پرسش نامه را به صورت آنالین بین دانشجویان توزیع 
کردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آماری 

مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی های این مطالعه نشان داد که به طور کلی ۴۶۲ نفر 
)۴۴درصد( به شبکه های اجتماعی اعتیاد داشتند که از این 
نفر   ۱3 و  خفیف  اعتیاد  درصد(   9۰ )حدود  نفر   ۴۴9 تعداد 

)نزدیک به ۱۰ درصد( اعتیاد شدید داشتند.
از آن بود که سن، نوع رشته های مرتبط  نتایج حاکی  این 
شبکه  به  اعتیاد  با  اعصاب،  داروی  از  استفاده  و  درمان  با 
به  اعتیاد  بین  داشتند.  داری  معنی  ارتباط  اجتماعی  های 
معنی داری  رابطه  متغیرها  سایر  و  اجتماعی  شبکه های 

مشاهده نشد.
اضطراب  دختر،  دانشجویان  در  که  داد  نشان  نتایج  تحلیل 
عامل محافظتی در اعتیاد به شبکه های اجتماعی است، در 
ناتوانی  نارسایی هیجانی؛ که مشخصه اصلی آن  حالی که 
در تشخیص و تحویل احساسات خود به دیگران است، از 

عوامل خطر اعتیاد به شبکه های اجتماعی است. 
نارسایی  پسر  دانشجویان  در  که  شد  دیده  همچنین 
هیجانی و داشتن تیپ شخصیتی A، دارا بودن خصوصیاتی 
زندگی،  شیوه  در  افراطی  بودن  عصبی  مزاجی،  تند  مانند 

اضطراب، ناشکیبایی و رقابت جویی، از عوامل خطر اعتیاد 
بیشتر،  بررسی های  در  البته  است.  اجتماعی  شبکه های  به 
ارتباطی بین جنسیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی یافت 

نشد.
قابل  به شیوع  توجه  با  مطالعه می گویند:  این  پژوهشگران 
توجه اعتیاد به شبکه های اجتماعی در دانشجویان و آگاهی 
و  شخصی  زندگی  به  می تواند  اعتیاد  این  که  آسیبی  از 
اجتماعی، فعالیت های علمی و شغل آینده آن ها وارد کند، 
اجرای استراتژی ها و برنامه های آموزشی برای دانشجویان، 
شخصیت  شناسایی  برای  دانشگاهی  مسئولین  و  والدین 
هیجانی  نارسایی  و  اضطراب  سطح  کاهش  و  دانشجویان 
شبکه های  از  صحیح  استفاده  جهت  دانش  ارتقاء  و  آن ها 

اجتماعی و جلوگیری از این آسیب ها ضروری است.
اعتیاد  عنوان »بررسی شیوع  با  تحقیقاتی  پروژه  این  نتایج 
ارتباط آن با اضطراب، نارسایی  به شبکه های اجتماعی و 
دانشجویان  در  شخصیتی  مختلف  های  تیپ  و  هیجانی 
در   »۱399 سال  در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  شده  منتشر  کشور  سالمت  پژوهش های  نتایج  پایگاه 
سهیال خداکریم اردکانی، حوریه رحیمی نیا و حمید سوری؛ 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در انجام 

این طرح تحقیقاتی مشارکت داشتند.

فرهنگسازی و سیاست گذاری غلط؛ عامل تعهد بدهید، حقوق بگیرید!
آسیب های خانواده

دانشجویان ایرانی چقدر به شبکه های اجتماعی معتادند؟

قرنطینه کرونا، مصرف فست فود در کشور را کاهش داد



وضعیت  به  منتقدان  داخلی،  پیام رسان های  کاربران  شدن  میلیونی   ۲۰ باوجود   
برای  را  دیده شدن  ظرفیت  نتوانستند  هنوز  پیام رسان ها  این  معتقدند  موجود 
کاربران به ارمغان بیاورند و به همین دلیل حتی برخی مسووالن هم برای ابراز 

سخنان خود سراغ اپلیکیشن هایی مانند توییتر می روند.
اردیبهشت ماه سال ۱397،  تلگرام، در  فیلترینگ  از  از سه سال  با گذشت بیش 
در حالی که برخی گمان می کردند تلگرام هم به سرنوشت فیس بوک و توییتر 
تبدیل شود و تنها مورد استفاده تعداد معدودی از کاربران قرار گیرد، فیلترشکن ها 
رواج یافتند و اگرچه استفاده از تلگرام هم کاهش یافت و این پیام رسان که در 
برهه ای از زمان به محبوب ترین اپلیکیشن تبدیل شده بود، اما پیام رسان کمتر 

محبوب واتس اپ که فیلتر نبود، مقبول ترین اپلیکیشن کاربران شد.
گذشته  سال  در  )ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  نظرسنجی  نتایج 
از پیام رسان  افراد باالی ۱۸ سال کشور  از  از این است که ۶۴.۱ درصد  حاکی 
با  تلگرام  و  دوم  رتبه  در  درصد   ۴۵.3 با  اینستاگرام  می کنند،  استفاده  واتس اپ 
3۶.3 درصد در رتبه سوم قرار دارد. پس از تلگرام، ۴.۸ درصد از ایتا، ۴ درصد از 
سروش، ۴ درصد از بله، 3.3 درصد از فیس بوک و ۲ درصد افراد باالی ۱۸ سال 

کشور از توییتر استفاده می کنند.
همچنین طبق نتایج نظرسنجی این مرکز در مردادماه ۱۴۰۰، در پاسخ به این 
پرسش که “در حال حاضر، شما از کدام رسانه های اجتماعی استفاده می کنید؟” 
خارجی  اجتماعی  رسانه های  از  فقط  که  کردند  اعالم  پاسخگویان  درصد   ۴۸.۴
درصد   ۱.۸ مقابل  در  می کنند؛  استفاده  اینستاگرام  و  واتساپ  تلگرام،  مثل 
پاسخگویان فقط از رسانه های اجتماعی داخلی مثل سروش، روبیکا و... استفاده 
داخلی  اجتماعی  از رسانه های  پاسخگویان، هم  می کنند. همچنین ۲۲.۸ درصد 
و هم خارجی استفاده می کنند. ۲7 درصد پاسخگویان نیز در حال حاضر کاربر 

هیچکدام از رسانه های اجتماعی داخلی یا خارجی نیستند.
۲۰ میلیون کاربر از پیام رسان های داخلی استفاده می کنند

حقوق  از  حمایت  طرح  مشترک  کمیسیون  جلسه  آخرین  حال،  عین  در 
امیر  که  شد  برگزار  حالی  در  مجازی  فضای  کاربردی  پایه  خدمات  و  کاربران 
گزارشی  مجازی  فضای  ملی  مرکز  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  خوراکیان- 
درباره پیام رسان های داخلی ارائه داد. او با بیان اینکه از سال ۱39۶ سیاست ها و 
اقدامات پیام رسان ها در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، گفت: از سال 
۱397 تاکنون که فعالیت پیام رسان های داخلی به صورت ویژه و با حمایت های 

خاص شروع شد، با افت و خیزهایی همراه بوده است.
ایتا  در  ثبت نام شده  کاربر  تعداد  گفت:  پیام رسان ها  آماری  اطالعات  درباره  وی 
۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و تعداد کاربران فعال ماهانه 3 میلیون و 3۸۰ هزار 
سروش  پیام رسان  در  ثبت نام شده  کاربران  تعداد  اطالعات  همچنین  است.  نفر 
پالس ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و کاربران فعال ماهانه ۲ میلیون و 3۰۰ هزار 
نفر است؛ تعداد کاربر ثبت نام شده در پیام رسان بله ۸ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر و 
کاربران فعال ماهانه آن ۱ میلیون و 3۸۲ هزار نفر برآورد می شود. تعداد کاربر 
ثبت نام شده در پیام رسان گپ ۶ میلیون و 3۰۰ هزار نفر و کاربران فعال ماهانه 

این پیام رسان ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند.
برآوردهای  اساس  بر  شد:  یادآور  مجازی  فضای  ملی  مرکز  حقوقی  معاون 
مجموع  از  یونیک  کاربر  نفر  میلیون   ۲۰ حدود  مشترک،  کاربران  حذف  با  ما 
سرویس دهی  در  که  وضعیتی  تناسب  به  که  می کنند  استفاده  پیام رسان ها  این 
وقتی  کرده  ثابت  تجربه  است.  توجهی  قابل  و  خوب  عدد  داریم  پیام رسان ها 
توجه  قابل  اقبال  با  ارائه خدمت می کند  و  فعال می شود  داخلی خوب  سرویس 
می کنند  مطرح  برخی  که  پیش فرضی  این  نتیجه  در  می شویم،  مواجه  کاربران 
ما  و  نبوده  درستی  پیش فرض  نیست  باال  داخلی  سرویس های  از  مردم  اقبال 
با خدمات  از 7۰ درصد مردم زمانی که سرویس داخلی خوب و  معتقدیم بیش 

راحت و مناسب ارائه می شود، اقبال قابل توجهی به آنها خواهند داشت.
به گفته خوراکیان در شرایطی سرویس های مسیریاب در کشور فعال شدند که 
سرویس خارجی همه بازار را کسب کرده بود و در داخل حتی دو سرویس اصلی 
بسیار خوب توانسشتند سرویس دهی را به سطحی برسانند که نیازی به سرویس 
مسیریاب  سرویس  محدودسازی  فیلتر  ابزار  از  اینکه  بدون  و  نداشتیم  خارجی 
را  الزم  موفقیت  توانستند  داخلی  مسیریاب  سرویس های  شود  استفاده  خارجی 

کسب کنند و اکنون از آنها استفاده می شود.
کسب وکارهای  دفتر  رئیس  کالهی-  افشین  جلسه  همین  در  این،  وجود  با 
به نظر  گفت:  و  داد  نشان  واکنش  آمار  این  به  نسبت  ایران،  اتاق  دانش بنیان 
مجلس  و  نیست  دقیق  مجازی  فضای  ملی  مرکز  نماینده ی  اطالعات  می رسد 
ترافیک  آمار  دهد.  قرار  خود  تصمیم گیری  مبنای  را  صحیح  اطالعات  باید 
پیام رسان های ایرانی نشان دهنده ی این است که عضویت مردم در این پلتفرم ها 

اختیاری نبوده است.
اطالعات  تبادل  که  می دهد  نشان  آمار  به عالوه  کرد:  خاطرنشان  همچنین  او 
کاربران  آمار  حال آنکه  نمی گیرد؛  صورت  ایرانی  پیام رسان های  در  هم  خاصی 
آن ها چندمیلیونی عنوان شده است و انتظار می رود با چنین آماری شاهد مصرف 
درخصوص  هم  موضوع  مهم ترین  باشیم.  مردم  ازسوی  بیشتری  بسیار  ترافیک 
پلتفرم ها ۲۰ میلیون کاربر  این  پلتفرم ها، ظرفیت دیده شدن در آن ها است. اگر 

دارند، پس چرا خود مسئوالن برای دیده شدن سخنانشان به توئیتر می روند؟
برخی  که  فنی  مشکالت  باوجود  شده،  عنوان  بارها  که  همان طور  نهایت  در 
مهم ترین  معتقدند  مسووالن  برخی  می کنند،  عنوان  بومی  محصوالت  نسبت به 
چالش توسعه پیام رسان ها، این است که چطور از طرف مردم برای پیام رسان ها 
اقبال مناسبی ایجاد شود و پیام رسان ها باید بدانند سراغ چه سرویس هایی بروند 
و چطور با مردم ارتباط برقرار کنند تا کاربران هدف را جذب کنند. این در حالی 
دلیل  برخی  تلگرام که  فیلترینگ  از  است که در سال های گذشته و حتی پس 
پیام رسان های بومی هنوز  پیام رسان های داخلی عنوان کردند،  از  آن را حمایت 
میلیونی   ۲۰ مجموع  و  برسند  کاربران  میان  در  زیادی  مقبولیت  به  نتوانستند 
تمام این پیام رسان های بومی، همچنان به نیمی از کاربران واتس اپ یا تلگرام 

فیلترشده هم نرسیده است.
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