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ﺧﺒﺮ

گفتوگوی »شرق« با دکتر هادی خانیکی به بهانه همایش ملی تلفن همراه هوشمند و سبک زندگی:

ﮔﺰﺍﺭﺵ

آخرین آمارها از »صدای یارا« و
ارجاع  ۶مورد کودکآزاری

منع با سرشت شبکههای اجتماعی سازگار نیست

بررسی »پرونده جابهجایی جسد در
بیمارستان« توسط وزارت بهداشت

عمودی:
 -۱گل به سر روزگار میریزد -سخنران» -دروازه ارگ«
را در ایــن شــهر میبینید  -۲دریا -کنایه از ســخنچین
و فتنهانگیز اســت  -۳نشــدنی -کــره خاکی -تعجب
زنانه  -۴مقیاس ســنجش اندازههای نقشــه نسبت به
نمونــه واقعی -آخرین حرف الفبای یونانی -از ظروف
آزمایشــگاهی  -۵رهــا و آزاد -افول -وســیله دفاعی
گوزن  -۶واحد پول چین -نوبت کاری -شاعر نوبلبرده
ادبیــات شــیلی  -۷رمانی نوشــته مجیــد قیصری -از
ظــروف پرمصــرف آشــپزخانه  -۸ویتامیــن محلــول

در چربــی -از شــبکههای مجــازی تلفنهــای همــراه-
گردهمایــی -از ادات پرســش  -۹محافظ بافت نرم نوک
انگشتان -از فرشتگان مقرب الهی  -۱۰گندیدگی -غذایی
از آرد برنج و شیر و شکر -سازمان فضانوردی امریکا -۱۱
خطاب غیرمودبانــه -غذایی ایتالیایی شــبیه ماکارونی-

پوســت درخت خرما  -۱۲کنجد کوبیده -روز بعد -زمان
 -۱۳بله انگلیسی -ورقه مقوایی تاشده برای دسته بندی
اســناد -آنچه به نیت کسب رضای خداوند ذبح میشود
 -۱۴سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید – سقف دهان -۱۵
ثقیل -از اجزای پیراهن – اکنون.
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افقی:
 -۱حــس باصره -پرتو نور نامرئی که در رادیولوژی
به کار میرود  -۲مرغ ســعادت -جوانمرد -شهری
در اســتان چهارمحالوبختیــاری  -۳مدفــن شــاه
نعمتاﷲ ولی -مژده -مجرای خون  -۴آسودگی-
درحالنالیــدن -کثیــف و نامرتــب  -۵زیادهروی در
تشــریفات -مغــرب -پــول کرهجنوبــی  -۶جدی و
ســختگیر -حســود -برمالکردن  -۷علــم االبدان-
ادویه پیتزا -ضربــهای در تنیس روی میز  -۸حرف
دهنکجــی -مقابــل مثبــت -ارادتمنــد -از اوراق
بهادار  -۹از ســبکهای شــعر فارســی -نام قدیم
کربال -تکیه بر پشتی  -۱۰کندر -ایجاد -نیرو و توان
 -۱۱زهرآلود -تنبل -منزل آذری  -۱۲مفهوم -کاری
که بهطور معمول و مکرر انجام میشــود -زشــت
 -۱۳مذکر -حق حســاب -بنــدری در اوکراین -۱۴
نوعی پرانتز -از باشــگاههای فوتبال انگلیس -ذریه
 -۱۵مکان خلوت و دور از نظر دیگران -قاره سیاه.

 اخیـرا وزیـر ارتباطـات گفتـه ۲۰ ،میلیـون تلفن
همراه هوشـمند در دسـتان مـردم اسـت .بهعنوان
اسـتاد علـم ارتباطـات ،چگونـه بـه این گـزاره نگاه
میکنیـد؟ این پدیده چگونه بـا وضعیت فراارتباطی
که به وجود میآورد ،سـبک زندگی انسـان ایرانی را
عوض خواهد کرد؟
قرار اســت در همایشی به ابعاد مختلف اجتماعی،
فرهنگــی ،اقتصادی و سیاســی گســترش شــبکه تلفن
همــراه بهخصــوص موبایل هوشــمند پرداخته شــود.
اساســا همانطور که اشــاره کردید ،این پدیده ارتباطی
هم جان ما و هم جامعه ما را با یک چرخش پارادایمی
بســیار متفــاوت با گذشــته روبــهرو میکند .از یکســو
ظرفیتهای گســتردهای که اسمارت فون و شبکه تلفن
هوشــمند دارد و از ســوی دیگــر بهدلیل شــتاب ورود
جامعه ما به دوره جدید ،باید منتظر تغییرات گســترده
در حوزه زندگی شــهروند و جامعه ایرانی بود .ضروری
است ،تغییری را که رخ داده تبیین کرد .من اعتقاد دارم
حتمــا عالوه بر نگاه به آینده ،باید نگاه به حال کرد .باید
ببینیــم چه اتفاقــی در حال رخدادن اســت .تلفنهای
همراه هوشــمند دارند دنیــای بزرگ تحــوالت را برای
هر فردی قابلدسترســی میکنند .قدرت انتخاب فرد را
نهتنهــا در دریافت اطالعات باال میبرند ،بلکه در توزیع
اطالعــات و حتی در تولید اطالعــات افزایش میدهند
بهویــژه مــن میخواهم به بخش دیگــری از گفتههای
وزیر محترم ارتباطات اشــاره کنم که شتاب این تغییرات
را در یک ســال گذشته مطرح کردند .اگر فقط بدانیم در

ابتدای امســال چقدر تلفــن در اختیار مردم بوده و االن
باشــد .در درجه اول باید بپذیریم که باالخره ما بهسبب
چقدر اســت ،اهمیت این مسئله روشــن میشود .فکر
اســتفاده از ایــن فنــاوری با جهــان متفاوتی نســبتبه
میکنم ابتدای سال  ۹۳حدود چهار میلیون بوده که در
گذشته مواجه هستیم ،ولی فراموش نکنیم که فناوری
طول سال ،نزدیک پنج برابر میشود و به استانداردهای
بــر فرهنگ تأثیر میگــذارد ،نه اینکه فرهنــگ پدیدهای
جهانی هم در این زمینه نزدیک شدهایم.
صرفا ساخته و پرداخته فناوری است .بستگی به قدرت
 عطف به همین صحبت شـما ،انسانی که به ابزار
و ضعــف فرهنگی و اجتماعی مــا دارد که بگوییم این
ارتباطـی قدرتمنـدی بهنـام تلفـن همراه هوشـمند
فناوری تبدیل به تهدید میشود ،یا تبدیل به فرصت .آن
دسترسـی پیدا کرده ،با چه مصائب و مواهبی مواجه
نگرانی اولیه این اســت که باالخره وقتی تغییر پرشتاب
اسـت؟ این پدیـده چگونه بـر تحول هویتی انسـان
است اگر قدرت انطباق شــهروندان و جامعه باال نرود،
ایرانی تأثیر خواهد گذاشـت؟ این کاالی چندوجهی
یعنی جامعه در برابر این فناوری توانمند نشود ،طبیعتا
چقدر »مسئله« است و چگونه باید به آن اندیشید؟
باید نگرانــی ورود عوارض منفی این فناوری را مثل هر
هویت ،مفهوم ثابتی نیســت ،هویت مفهوم ســیالی
فناوری دیگر ،پررنگتر دید .اگر افراد توانمندتر بشوند و
است که اگرچه میشود عناصر اولیه تشکیلدهنده آن
دانش و مهارت الزم برای استفاده درست از این فناوری
را رصد کرد ،اما باید پذیرفت شــکل بروز و ظهور آن در
را پیدا کنند ،آموزشهــای الزم را ببینند و قدرت الزم را
معرض تغییر قرار میگیرد .به هر معنایی هم بخواهید
داشته باشند ،طبیعتا از دروازه مثبتش وارد میشوند.
تحلیــل کنید ،هویت در وجه دینــی ،قومی ،ملی و ...در
 ایـن نگرانـی محصـول کـدام وجـه ایـن پدیـده
گســتره مواجهه افراد بــا یکدیگر
جدیـد اسـت؟ اساسـا چـرا هـر
متحــول میشــود .هویــت دو
پدیـده جدیـدی در جامعـه مـا
وقتی پدیده تازهای وارد جامعه
بخش اســت ،بخش اول »خود«
نگرانی تولید میکنـد؟ آیا دلیلش
میشود ،در این مورد خاص ،تلفن
اســت و بخش بعــدی »دیگری«
عقبماندن برنامههای توسعهای
هوشمند ،سادهترین راه پیشگرفتن
اســت .هویــت در آن واحــد هم
و جلوافتادن تکنولوژی نیست؟
راهبرد منع و ایجاد محدودیت است؛
بر مشــترکات تأثیــر دارد و هم بر
باید توجه داشته باشیم چهار
اینکه بشود امر سیاستگذاری را
ممیــزات .درنتیجــه ،در فضــای
عامل در شــکلگیری این فناوری،
بیشتر از طریق کنترل و از طریق
گســترده و ســهلالوصول بــرای
بهعنــوان یــک نظــام شــبکهای،
تمرکز به دست گرفت .در حالی که
تغییر ،هم اشتراکات شکل تازهای
مؤثرند؛ یکی خود دستگاه هست
این کار به نظرم با سرشت بسیاری از
پیدا میکند و افتراقها .بله ،دقیقا
که ما بیشــتر مجذوب آن هستیم،
تحوالت جدید سازگار نیست .بسیاری
به قــول شــما در فضــای برخط،
به اصطالح اپلیکیشنهایی که در
از این فناوریهای رسانهای ،اساسا
هویتهای جدید برســاخته یا این
درون دستگاه وجود دارد و فناوری
تمرکزگریز و متکثر هستند
هویتهــا دســتخوش تغییــرات
این دستگاهی که در دست کابران
بیشتری میشوند.
است .دوم ،شــبکههای اجتماعی
 بـا توجـه بـه همیـن تأثیرهـای عمیـق ،برخـی
اســت ،اینکــه چگونه این شــبکهها شــکل میگیرند و
خانوادههـا و همچنیـن کارشناسـان ،نگرانیهایـی
سازماندهی میشوند .ســوم ،خود دیتاسنترها و مراکز
چون تخریب امنیت اخالقی ،بحران روحی ،انزوا در
تولید اطالعات اســت ،اینکه چه نوع اطالعاتی توســط
فضـای واقعی ،نقض حریم خصوصـی و ...را درباره
چــه نهادهایی و چه کســانی تولید میشــود و چهارم
گسـترش تلفن همراه هوشـمند مطرح میکنند ،شما
کیفیت محتوایی اســت که تولید میشــود .سه مورد از
تـا چه حد نگـران این موارد و مواردی از ایندسـت
ایــن چهار عامل نیــاز به سیاســتگذاری و برنامهریزی
هستید؟ این نگرانیها چقدر جای تأمل و اعتبار دارد
دارد؛ یعنی خود محتوا و مراکز دادهپردازی و شبکهها.
و چه باید کرد؟
یکی از اینها در دســت کاربرها و مردم اســت .آنچه در
من جاهای دیگر هم گفتهام گســترش شــبکههای
دســت مردم است ،با سرعت دارد گسترش پیدا میکند
مجــازی بهطــور عــام و اســتفاده از شــبکههای تلفن
و از چهــار میلیون به  ۲۰میلیون میرســد .باید دید که
هوشــمند را بهطور خاص ،باید پیــش از آنکه بهعنوان
برای آن سه مورد دیگر ،نهادها ،مراکز حاکمیتی و حتی
تهدید در نظر بگیریم ،باید نشــانه تغییر در نظر بگیریم.
بخش خصوصی ،نهادهای علمی و نهادهای فرهنگی،
دربــاره این مســئله ،هم در بطن تغییــر میتواند تهدید
وظیفــه خــود را چگونه انجام میدهند .اگــر آنها پا به
وجود داشته باشــد ،هم میتواند فرصت وجود داشته
پــای این چهار عامل بتوانند اقدامی انجام دهند ،خیلی
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ﻃﺮﺍﺡ :ﺑﻴﮋﻥ ﮔﻮﺭﺍﻧﻰ

»تنهـا در سـال  ۱۶ ،۹۳میلیون ایرانی موبایل هوشـمند
خریـداری کردهانـد«» ،اینترنتموبایل ،هشـت میلیون
کاربـر فعـال دارد« ۲۰» ،میلیـون گوشـی هوشـمند در
دسـت ایرانیهـا میچرخد«» ،تعـداد پیامکهای نوورز
امسـال ۲٫۳ ،میلیارد کاهش داشته است«؛ این گزارهها
و گزارههایـی از ایندسـت ،یک »خبر بـزرگ« را روایت
میکنند» :سبک زندگی انسان ایرانی با دگردیسی بزرگی
مواجه است« .البته این دگردیسی ،همزمان نگرانیها و
برکات بسـیاری دارد .حقیقت این است که تلفن همراه
هوشـمند ،انسان امروزی را به موجودی »هماره برخط«
تبدیل کـرده اسـت .امـکان همزمـان »آگاهیآنالین«،
»انتشـار دیـدگاه« و »تصمیم عملگرایانـه« بدون نیاز به
»ابزار غیر«» ،حضور فیزیکی« و »محدودیت زمانی« برای
موجودی عملگـرا و اجتماعی ،فرصتی بینظیر اسـت.
دراینمیـان ،جنبش اجتماعی بهدلیـل ماهیت عملگرا
و جامعهگـرای خـود ،از »وضعیـت« و »امـکان« تلفـن
همـراه هوشـمند بهـره مضاعف میبـرد .موبایلرسـانه
افـزون بـر اینکـه تأثیـر بسـیار شـگرفی بـر جنبشهای
موجود )جنبشهایکالسـیک( میگـذارد ،بهگونهای که
حتـی گاه ماهیـت جنبـش را متحول میکنـد؛ در بعدی
فراتـر ،جنبشهـای جدیـدی میآفرینـد که تـا پیش از
این ،بهدلیـل محرومیـت از ملزومات کالسـیک ،امکان
ظهور نداشـتهاند .مرتضی پاشـایی و واکنش حیرتآور
جوانـان و نوجوانان به این مسـئله ،یکی از نشـانههای
تأثیـر موبایل هوشـمند بر جامعه اسـت .بـرای واکاوی
بیشـتر ایـن تأثیـرات و فرصتهـا و تهدیدهـا ،بـا دکتر
هادی خانیکی اسـتاد علم ارتباطات گفتوگو کردهایم.
این گفتوگو که دقیقا در حاشـیه یک همایش علمی در
دانشگاه تهران انجام شد ،شاید از آن جهت خواندنیتر
باشـد که بگوییـم خانیکی عضـو کمیته علمی همایشـی
ملی درباره این پدیده جدید است که خرداد سال جاری
تحـت عنـوان »تلفن همـراه هوشـمند و سـبک زندگی«
در پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی
جهاددانشگاهی برگزار میشود.

ﻋﻜﺲ :ﻣﻬﺪﻯ ﺣﺴﻨﻰ ،ﺷﺮﻕ

 ایسـنا :مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان
آخریــن آمــار از تماسهای برقرارشــده بــا »صدای
یــارا« ،از  ۱۵فروردین تا اول اردیبهشــت ســالجاری
را اعالم و تشــریح کرد .شــیرین صدرنــوری به اعالم
آمار منتشرشــده »صدای یــارا« در نیمهدوم فروردین
ســالجاری پرداخــت و گفت ۱۹۳ :نفــر در آذرماه با
»صــدای یــارا« تماس گرفتنــد که از ایــن تعداد۹۶ ،
درصــد مادران ،یک درصد کودکان ۱٫۵ ،درصد پدران
و  ۱٫۵درصــد نیز اقوام یا ســایرین بودهاند .وی ضمن
اشاره به اینکه بیشترین مشاورههای انجامشده برای
گروه کودکان چهار تا هفتســال بوده که  ۳۶درصد
تماسها را شــامل میشــود ،گفت :بیشــترین درصد
تماسها بــا  ۶۰درصــد ،در مورد مســائل کودکان و
نوجوانــان »پســر« بــوده و  ۴۰درصــد تماسهــا نیز
درخصوص مســائل کــودکان و نوجوانان دختر بوده
اســت .این مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان
ادامه داد ۲۵ :درصد مشــاورهها بــه کودکان صفر تا
ســه ســال ۱۶ ،درصد به کودکان هشــت تا  ۱۱ســال،
 ۱۳درصد برای کودکان ۱۲تا ۱۵ســال و هفت درصد
مشــاورهها به گروه سنی  ۱۶تا  ۱۸سال و  ۳درصد نیز
برای ۱۸سالهها ارائه شده است.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه  ۹۸٫۵درصــد از
تماسگیرندگان خانوادههای هســتهای و  ۱٫۵درصد
نیز خانوادههای گســترده داشتهاند ،گفت :مشکالت
رفتاری شــامل دروغگویــی ،پرخاشــگری ،لجبازی و
گوشــهگیری با  ۳۳درصد بیشترین علت تماسها را
بهخود اختصاص داده اســت .همچنین مشکالت و
مسائل مدرسه با  ۲۱درصد ،مشکالت خانوادگی با ۱۵
درصد ،دوســتان سه درصد و مشکالت عادتی با پنج
درصد؛ شامل شبادراری ،ناخنجویدن و ،...مشکالت
ارتباطــی پنج درصد ،بلوغ شــش درصد ،مشــکالت
جنســی ســه درصد و مسائل و مشــکالت جسمی و
اجتماعــی هرکدام با  ۰٫۵درصد و همچنین هشــت
درصــد برای درخواســت اطالعات و ســایر عوامل و
مشــکالت نیز بــا پراکندگیهای یکســان از عللهای
تمــاس با ایــن مرکــز بودهانــد .این مــددکار انجمن
حمایــت از حقوق کودکان ضمن اشــاره به اینکه ۴۰
درصد از تماسگیرندگان ،فرزندان خود را تنبیه و ۶۰
درصد نیز تنبیه نمیکنند ،گفت ۷۳ :درص ِد تنبیهها از
نوع عاطفی و روانی شــامل ناسزا ،تبعیض ،تحقیر و
محرومیت و  ۲۷درصد آنها نیز ،شامل تنبیه جسمی
بوده اســت .وی در ارتباط با شــغل تماسگیرندگان
نیز گفت ۸۹ :درصــد از تماسگیرندگان خانهدار۱۰ ،
درصد کارمند و  ۰٫۵درصد کارگر بودهاند .صدرنوری
همچنین درخصــوص تعداد فرزنــدان خانوادههای
تماسگیرنده ،عنوان کرد :خانوادههای تکفرزند و دو
فرزند هرکدام با حدود  ۴۷٫۵درصد و سه فرزندها نیز
با پنج درصد ،خانوادههای تماسگیرنده با صدای یارا
بودهاند .به گزارش ایسنا ،این مددکار انجمن حمایت
از حقوق کودکان ،همچنین درباره موارد کودکآزاری
ارجاعشــده به واحد مــددکاری ایــن انجمن ،گفت:
تعــداد کل موارد کــودکآزاری ارجاعشــده به واحد
مــددکاری در نیمــه دوم فروردینمــاه ســالجاری،
شــش مورد بوده اســت .وی ادامه داد :سه مورد از
ایــن کودکان خواســتار حمایتهــای اجتماعی بوده
و عمده مشــکالت آنها مســائل درمانی و معیشــتی
بود و بهطورکلی در شــرایط دشــواری قرار داشــتند.
صدرنوری در ارتباط با سه کودک دیگر نیز گفت :این
سه کودک مورد کودکآزاری قرار گرفته و هر سه آنها
پســر بودهاند .این مددکار انجمــن حمایت از حقوق
کــودکان تصریــح کــرد :مورد کــودکآزاری جنســی
نداشــتهایم و نوع کودکآزاری آنها جسمی ،عاطفی
و غفلت بوده است.
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تهدیدی نیســت .اگر تکنولوژی پیشــی بگیــرد ،طبیعتا
استفاده اشتباه و نقشهای غیراساسی این رسانه بیشتر
دیده میشود.
 چه مدلهایی برای سیاسـتگذاری تلفن همراه
وجود دارد؟ سیاستگذاران فرهنگی کشور ما چگونه
باید با این پدیده مواجه شوند؟ وضعیت تلفن همراه
هوشـمند در جوامع پیشـرفته چگونه است؟ آنها در
مواجهـه با ایـن پدیده ،چـه سیاسـتهایی را اتخاذ
کردهاند؟ وضعیت ما چگونه اسـت آنطور که شـما
فرمودید؟
وقتــی یــک پدیــده تــازهای وارد جامعه میشــود،
حــاال در این مــورد خاص ،تلفن هوشــمند ،ســادهترین
راه پیشگرفتــن راهبرد منع و ایجاد محدودیت اســت.
اینکه بشــود امر سیاستگذاری را بیشتر از طریق کنترل
و از طریق تمرکز به دســت گرفت .در حالی که این کار
به نظرم با سرشــت بســیاری از تحوالت جدید ســازگار
نیســت .بســیاری از این فناوریهای رســانهای ،اساســا
تمرکزگریــز و متکثر هســتند ،از الگوهــای واحد تبعیت
نمیکنند .نمیشــود روشهای واحــدی را دنبال کنند.
بــه این اعتبــار ،این سیاســتگذاری متصلب پاســخگو
نیســت .سیاســتگذاری منعطــف هــم که مــدام باید
بهنوعی گفتوگو ،تعامل ،اعتماد ،مشارکت و دادوستد
با طرف مقابل که کاربران هســتند ،متکی شــود و حتی
دانســتههای خود را از آنجا دریافت کنند .این سیاســت
چون سخت اســت ،مغفول واقع میشود و در حاشیه
قرار میگیرد.
 تلفـن همـراه هوشـمند ،قطعـا جنبشهـای
اجتماعی کالسـیک را متحول خواهد کرد و افزون بر
آن ،جنبشهای جدید اجتماعـی ایجاد خواهد کرد.
شما بهعنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی چگونه این
مسـئله را تحلیل میکنید؟ آیا مـا با وجود  ۲۰میلیون
گوشـی همـراه هوشـمند ،بایـد منتظـر رخدادهـای
اجتماعی جدید و بزرگی باشیم؟ برخی از کارشناسان
امنیتی ممکن است نگرانیهایی داشته باشند.
 ۲۰میلیون دســتگاهی که در اختیار مردم اســت،
بهخصوص با تأکید بر اینکه چه کاربرانی بیشــتر آنها
را مصــرف میکنند ،اولین مســئلهای کــه در برابر ما
قــرار میدهند ،این اســت که بدانیم چــه تقاضاهایی
ایجــاد میکنند .جنبشهای جدید براســاس نیازهای
جدید بــه وجود میآید؛ یعنــی نیازهای جدید مطرح
میشــود ،امــا فضــای موجــود بــه آن نیازها پاســخ
نمیدهــد ،این باعث بهوجودآمدن جنبشهای جدید
میشــود .افــزون براین ،باید بــه تلفن همــراه از یک
منظر دیگــر نگاه کرد .ما حدود پنج میلیون دانشــجو
و حــدود  ۱۱میلیون دانشآموز داریم .اینها بیشــترین
مصرفکنندگان تلفنهای هوشمند هستند .مهمترین
خواســتهای کــه برای ایــن جوانان در حــال تحصیل
وجود دارد ،چیست؟ یکی از خواستهها ،سرعت بیشتر
اینترنت اســت بــرای هرنوع اســتفادهای که میکنند.
عمده اســتفاده اینها هم اجتماعی ،فرهنگی و علمی
اســت حتی وقتی ،بیشــتر به آن جنبههای سرگرمی و
آموزشی هم میپردازند .بازیها هم جای زیادی را پر
کردهاند .وقتی که سرعت متناسب نباشد و گمان شود
که فقط کنترلکردن و امنیت شــبکهها فقط از طریق
ســرعت است نه باالبردن ســطح مصونیت فرهنگی،
میشــود گفــت عرصه برای ورود از اشــکال رســمی
استفاده به اشکال غیررســمی باز میشود .به عبارت
دیگر ،جنبشهای اجتماعی که باز هم آنها فینفســه
نه فرصت هســتند و نه تهدید ،میتوانند ظرفیتهای
هر جامعهای را افزایش دهند.
ادامه در صفحه ۱۷
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قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.
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سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

احکام متخلفان اعالم شد
 ایسنا :مدیرکل نظارت بر اعتباربخشی و امور درمان
وزارت بهداشــت ،از رســیدگی به پرونــده جابهجایی
نوزاد در یکی از بیمارستانهای خصوصی تهران خبر
داد .دکتــر سیدمحمدحســین میردهقان ضمن اعالم
این خبر گفت :در پی دستور وزیر بهداشت و بهمنظور
رســیدگی بهموقــع به تخلفــات براســاس آییننامه
تأسیس بیمارستانها ،پرونده جابهجایی نوزاد در یکی
از بیمارستانهای خصوصی تهران مورد رسیدگی قرار
گرفت و به موجب مفاد آییننامهها و بخشنامههای
موجــود ،ضمن تذکــر کتبی به رئیس بیمارســتان به
اســتناد بند الف ماده  ۳۳و بند الف ماده  ۱۲آییننامه
تأســیس بیمارستانها ،بیمارســتان به دادسرای ویژه
جرائم پزشکی معرفی شــد .میردهقان افزود :در این
پرونده ،براساس مصوبات کمیسیون قانونی ماده ،۲۰
صالحیت مســئول فنی بیمارستان مذکور بهمدت دو
ســال به حالت تعلیق درآمد و نامبرده به دادســرای
انتظامی ســازمان نظام پزشــکی معرفی شد .پرونده
این بیمارســتان طبق مصوبه کمیســیون  ۱۱دانشگاه
علوم پزشــکی ایران به ســازمان تعزیــرات حکومتی
ارجاع شده اســت .وی تصریح کرد :نظارت بر تمامی
امور فنی ،خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و
پاســخگویی در ارتباط با اقدامات انجامشده مطابق با
قوانین و دســتورالعملهای وزارت بهداشت برعهده
مســئوالن بیمارستانهاست .تأکید بر ضرورت حضور
و نظــارت مســتمر مســئول فنی در شــیفت مربوطه
و نظــارت بــر انتخاب و بهکارگیــری و فعالیت نیروی
انســانی واجــد شــرایط از وظایف قانونی مســئوالن

بیمارستانهاســت .بهگفته وی ،رسیدگی بهموقع به
شــکایات بیماران در امور فنی و پاســخگویی بهموقع
به آنها و نظارت بر گزارشدهی صحیح نیز از وظایف
مسئوالن بیمارستان است.
بررسـی پرونـده جابهجایـی جسـد در یکـی از
بیمارستانها
مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر اعتباربخشــی و امور
درمــان همچنیــن درخصــوص موضــوع جابهجایی
جســد در یکی از بیمارستانهای وابسته به نهادهای
عمومی گفت :این پرونده در حال بررســی است و در
اسرعوقت نتایج آن اعالم خواهد شد.
اعـالم علـت فـوت تکنیسـین اتـاق عمـل از طریق
مراجع ذیصالح
بنابــر اعالم وبــدا ،میردهقان همچنین در پاســخ
بــه ســؤال دیگــری مبنیبــر چگونگی فــوت یکی از
تکنیســینهای اتاق عمل در یکی از بیمارســتانهای
خصوصــی تهــران ،گفــت :روز هفتــم اردیبهشــت
همــکاران یکــی از پرســنل اتــاق عمــل در یکــی از
بیمارســتانهای خصوصــی متوجه تأخیــر وی برای
حضور در محل کار میشــوند که با پیگیری موضوع،
بالفاصله بیمار را که دچار ایست قلبی -تنفسی شده
بود ،از ســرویس بهداشــتی بیمارســتان خارج کرده
و شــروع بــه عملیات احیــای قلبی -ریــوی )(CPR
میکننــد .وی گفت :متأســفانه با وجود یک ســاعت
تالش تیم درمانی بیمارســتان ،احیــای قلبی -ریوی
مؤثــر واقــع نمیشــود و وی فوت میکنــد .به گفته
میردهقــان علــت ایــن حادثه نیــز از طریــق مراجع
ذیصالح در حال بررسی است.

