
وارد ب�ازي ک�ه مي ش�ود ان�گار از دني�اي 
پيرامون�ي اش فاصل�ه مي گي�رد و زندگي در 
دنيايي ديگر را تجرب�ه مي کند. در جريان اين 
بازي ها بي آنکه متوجه باش�د براي رسيدن به 
مرحله بعد هر خشونتي را انجام مي دهد. خط 
پايان اين بازي اما گاهي تأس�فبار است، اما با 
استفاده از روش هاي گيميفيکيشن )بازي وار 
سازي( و اصول روانشناس�ي بازي به گونه اي 
پيش مي رود که در مرحله نهايي کاربر همچون 
موجود هيپنوتيزم شده اي هر آنچه را در جريان 
بازي از وي بخواهند، انجام دهد. اين درس�ت 
همان اتفاقي اس�ت که در جريان بازي نهنگ 
آبي رخ مي دهد و مرحله پاياني آن خودکشي 
کاربر اين بازي ای اس�ت؛  بازي  ای که در کشور 
ما قرباني نداشته، اما هش�داري ديگر درباره 
رهاشدگي فضاي مجازي است که 23 ميليون 
گيمر جوان و نوجوان ايراني را تهديد مي کند. 
مردم بازي ه��ا را دوس��ت دارند. فقط در س��ال 
2010 بازي ه��اي ديجيتال��ي 25 ميليارد دالر 
فروش داشته اند. بر همين اساس با طراحي هاي 
گيميفيکيشن يا بازي وار سازي با قرار دادن کاربر 

در داخل چيزي شبيه بازي وي را ترغيب به کاري 
مي کنند که به آن مايل نيس��ت، اما با اين روش 
انگيزه و لذت را در کاربر تقويت مي شود و همان 
کاري را مي کند که بازيساز از وي خواسته است. 
اين درست همان اتفاقي است که در بازي نهنگ 
آب��ي رخ مي دهد. با عنايت به آم��ار 23 ميليوني 
گيمرهاي ايراني که اغلب هم در سنين جواني و 
نوجواني هستند اين مسئله مي تواند نگران کننده 

به نظر برسد. 
  تهديدي مجازي از جنس بازي

نهنگ آبي يکي از آخري��ن ورژن هاي تهديدات 
فضاي مجازي اس��ت که اين بار به صورت کاماًل 
جدي و در فضاي حقيقي فاجعه آفرين شده است. 
مرحله پاياني اين بازي خودکش��ي کاربر است و 
جامعه هدف آن گروه س��ني نوجوانان هستند. 
فيليپ بوديکن، جوان 21 ساله روسي و دانشجوي 
اخراجي رشته روانشناسي، طراح بازي نهنگ آبي 
کار خود را از سال 2013 آغاز و تمام مراحل را با 
کمک روش هاي گيميفيکيشن )بازي وار سازي( 
و اصول روانشناسي ترسيم کرده است. اين بازي 
از 50 مرحله تشکيل ش��ده است. بازي به نحوي 

طراحي شده که کاربر بايد قدم به قدم جلو برود، 
به همين دليل اغلب در هر روز، فقط يک وظيفه 
به وي محول مي ش��ود و فقط بايد يک مرحله را 

پشت سر بگذارد. 
آنطور که فرزانه شريفي، دکتراي علوم ارتباطات 
و جانشين معاونت آموزش و پژوهش بنياد ملي 
بازي هاي رايانه اي مي گويد تم��ام مراحل بازي 
نهنگ آبي ب��ا کمک روش هاي گيميفيکيش��ن 
)بازي وار س��ازي( و اصول روانشناس��ي ترسيم 

شده است. 
اگر بخواهيم يک تعريف ساده از گيميفيکيشن 
عنوان کنيم به اس��تفاده از مکاني��ک بازي ها و 
جايزه ها در م��واردي غير از بازي ب��راي افزايش 
اش��تياق و تحري��ک ک��ردن رفت��ار کارب��ران، 
گيميفيکيش��ن گفته مي شود. ش��ما مي توانيد 
از گيميفيکيش��ن براي افزايش م��واردي چون 
وابستگي، به اشتراک گذاري، ساخت محتوا، خريد 

و موارد مشابه استفاده کنيد. 
ش��ريفي با بيان اينکه نهنگ آبي مجموعه اي از 
قوانين اس��ت، تصريح مي کند: اين بازي، برنامه 
يا اپليکيشني براي نصب ندارد. متخصصان علم 

بازي وارسازي به خوبي مي دانند نهنگ آبي، در 
واقع کانسپت بازي يا ARG اس��ت و برنامه اي 
براي نصب نياز ن��دارد ک��ه در App Store يا 

Gogle Play يافت شود. 
اين دکتراي علوم ارتباطات معتقد اس��ت: آنچه 
طراح نهنگ آبي و س��اير بازي هاي خش��ونت بار 
را ترغيب به س��اخت مي کند، انگيزه هاي باالي 
روانشناختي، جامعه مصرف، فروش باال و موارد 

مشابه است. 
ش��ريفي در اين ب��اره اينگونه توضي��ح مي دهد: 
بازي هاي بسياري در پلت فرم هاي رايانه و تلفن 
همراه و کنسول وجود دارد که هر روز به تعداد آنها 
افزوده مي شود. اين بازي ها با هدف گيري مغز و 
روان بازيکنان، نه تنها از جنبه هاي اعتيادآور بلکه 

آسيب رسان و مختل کننده برخوردار هستند. 
وي تأکيد مي کن��د: جامعه هدف اي��ن بازي ها، 
نوجوانان هس��تند ک��ه اغلب در س��نين بلوغ و 

شکل گيري شخصيت قرار دارند. 
از نگاه شريفي حتي اگر با بازي هايي مانند نهنگ 
آبي که در مرحله آخر ج��ان بازيکن را مي گيرد 
کاري نداش��ته باش��يم، بازي هايي هس��تند که 
آسيب هاي بلندمدت براي فرد به دنبال دارد که 
اغلب روانش��ناختي، تحصيلي و اجتماعي است 
که منجر به محروميت بازيکنان از شاخصه هاي 

مطلوب اجتماعي مي شود. 
وي تصريح مي کند: اگرچه موج جديد بازي هاي 
جدي با رويکرد مثبت و آموزنده، س��يل بي رمق 
بازي هاي مرگبار و با محتواي خش��ن را به عقب 
مي راند، اما نمي توان از دس��ته بازي هاي منفي 

چشم پوشي کرد. 
  30 ميليون ساعت پاي بازي

مطابق آم��ار اعالم ش��ده از س��وي مديريت 
پژوهش بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي که با 
عنوان دايرک از آن ياد مي شود، در جمهوري 
اسالمي ايران 23 ميليون نفر گيمر وجود دارد 
که هر گيمر در ش��بانه روز به صورت متوسط 
79 دقيقه صرف بازي هاي ديجيتالي مي کند 
با يک دو دوتا چهارتا متوجه مي ش��ويم که در 
ش��بانه روز بيش از 30 ميليون س��اعت صرف 
بازي ه��اي رايانه اي مي ش��ود ک��ه حدود 87 
درصد آن يعني به عبارتي بيش از 26 ميليون 
ساعت آن توسط کودکان و نوجوانان و جوانان 
صرف اين رسانه مي شود و بيش از 95 درصد 
بازي هاي رايانه اي در کشورمان خارجي است. 
اينجاس��ت که مي ت��وان به روش��ني دريافت 
بازي هاي رايانه اي بيش از آنکه براي ما فرصت 

باشند، تهديدند.
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حجت االسالم محمديان از موضع واليتي حمايت کرد

جای اساتید غیرپايبند به نظام در دانشگاه ها نیست

بازي هاي رايانه اي خارجي 23 ميليون گيمر ايراني را 
به بازي گرفته اند

بيش از 30 ميليون ساعت جوانان ايراني در شبانه روز صرف گيم مي  شود

حتي اگر با بازي هايي مانند نهنگ آبي که در مرحله آخر جان بازيکن را مي گيرد کاري نداشته باشيم، بازي هايي هستند که آسيب هاي 
بلندمدت براي فرد به دنبال دارد که اغلب روانشناختي، تحصيلي و اجتماعي است

پس از اظهارات رئيس هيئت امنای دانشگاه 
آزاد اس�المي براي همکاري با اساتيدي که 
پايبند به نظام جمهوري اس�المي باش�ند، 
رئيس نه�اد نمايندگي مق�ام معظم رهبري 
در دانش�گاه ها نيز ب�ا ورود به اي�ن موضوع 
از برخورد با اس�اتيدي خبر داده که متعهد 
به نظام و انقالب نيس�تند. به نظر مي رس�د 
ب�ا توجه ب�ه اظه�ارات علي اکب�ر واليتي و 
حجت االسالم والمسلمين محمد محمديان، 
حرکت دانشگاه ها، خصوصًا دانشگاه آزاد از 
مهر امسال بر اساس سياست هاي انقالبي و 
خروج از زواياي سياسي کاري که سال ها بر 
آن سايه افکنده بود، جدي تر صورت بگيرد. 
يکي از مطالبات جدي امام خميني)ره( و رهبر 
معظم انقالب در راستاي اسالمي شدن دانشگاه 
به عن��وان کانون اصل��ي پرورش انس��ان هاي 
فرهيخته و انديشمند بوده است. در اين ميان 
آنچه توان تحقق هرچه س��ريع تر اين مطالبه 
براي رسيدن به سرمنزل مقصود را داشته، تغيير 
و تحول در محتواي علوم انساني با رويکرد ديني 

و اسالمي بوده است. 
اين موضوع ساليان متمادي است که به عنوان 
نهضت نرم افزاري و جهاد علمي در خاس��تگاه 
دانش��گاه، مطالبه اصلي رهبر معظم انقالب از 
اساتيد و دانشجويان انقالبي قرار گرفته و البته 
يکي از موارد مهم زمينه سازي براي رسيدن به 
اين مهم، حضور اس��اتيد متخصص انقالبي در 
دانشگاه است، چراکه به لحاظ عقاليي و منطقي 
اساتيد مرعوب و منفعل دانشگاه که روح حاکم 
بر انديشه آنها تنها متون و محتواي ترجمه شده 
غربي اس��ت، هرگز توان اين را نداشته و ندارند 
که حامل پيام هاي علمي با رويکردي ديني براي 

دانشگاه آزاد اسالمي باشند. 
طي س��ال هاي اخير بنا ب��ر خيمه زني برخي 
احزاب و گروه هاي خاص سياسي بر سراي اين 
مرکز علمي، روند اين دانشگاه را تا جايي پيش 
رفت که به جاي حرکت بر اساس سياست هاي 
خروج از فضاي سياس��ي کاري در دانشگاه ها، 

دقيقاً بر همين اصل حرک��ت خود را ادامه داد. 
همين امر باعث شد تا به مرور رفتارهاي سياسي 
برخاسته از تفکرات غربي و منحط که در تضاد 
با ارزش هاي انقالب بود جاي پرورش اس��اتيد 
متعهد و متخص��ص را بگيرد و دانش��گاه آزاد 

اسالمي را از چرخه اصلي علمي خارج کند. 
   خلط مبحث به اسم مصلحت انديشي

مشکل از آنجايي شروع شد که برخي اساتيد، 
هرچن��د مح��دود و انگشت ش��مار تريبون��ي 
يک طرف��ه پيدا کردن��د تا با خل��ط مبحث، به 
اسم مصلحت انديشي، سياس��ت هاي غلط در 
تضاد با ارزش هاي انقالبي و اسالمي را به خط 
فکري دانش��جويان تزريق کنن��د. رفتارهاي 
س��ازمان يافته اي که گويي با عقب��ه جريانات 
براندازانه در کشور دست دوستي داد تا با القاي 
يأس و نااميدي و سياه نمايي از اوضاع کشور و 
نظام، فضاي دانشگاه ها را از مسير علمي خويش 
خارج کند. از سوي ديگر در مقابل با رشد چنين 
تفکراتي به اخراج اساتيد انقالبي و ارزشي هم 
منجر شد. اس��اتيدي که تنها جرم آنها داشتن 
روحيه اي انقالبي همراه با تخصص باال و احاطه 

به علوم دانشگاهي و حوزوي بود. 
اين در حالي اس��ت ک��ه تمامي اي��ن اقدامات 
به رغم تأکيدات مقام معظ��م رهبري مبني بر 
حضور اساتيد ارزشي و متعهد به مباني انقالب 
اسالمي در کرسي هاي دانشگاه بود. حال آنکه 
سياس��ت زدگي حوزه علمي کش��ور از وزارت 
علوم تا دانش��گاه و مراکز علم��ي نه تنها باعث 
ايجاد يک مانع بزرگ بر س��ر راه شتاب علمي 
کش��ور مي ش��ود، بلکه چنين اهداف جناحي 
منجر خواهد شد تا با سياه نمايي، فضاي علمي و 
آرام دانشگاه به سمت منافع و البته حفظ حيات 
سياسي برخي گروه ها و جريانات حرکت کند. 

اما در اين ميان تغيير در حوزه مديران ارش��د 
باعث شد تا اين مرکز علمي از جوالنگاه احزاب 
و گروه هاي سياسي و غيرعلمي خارج و کم کم 
به ورطه اصلي خ��ود برگردد. يک��ي از همين 
حرکت هاي صحيح بر اساس اهداف پيش بيني 
شده، خروج اس��اتيد و قطع همکاري با اساتيد 
غيرانقالبي و ارزشي بوده است، چنانچه چندي 
پيش بر اساس آخرين اظهارات علي اکبر واليتي 
در قام��ت رئيس هيئت امنا و هيئت مؤس��س 

دانشگاه آزاد اسالمي شرط حرکت با اين مرکز 
علمي حرکت بر اساس مليت، قانون اساسي و 
احترام به حکومت عنوان شد و در نهايت نيز وي 
تأکيد کرد: تبليغ ضدانقالب و ضداسالم نبايد 

در کالس هاي ما باشد. 
هرچن��د که تأکي��د وي در اين ب��اره به همين 
خالصه نش��د، بلکه بع��د از اين نيز ب��ار ديگر 
در اين ب��اره تذک��رات الزم را داده و بيان کرد: 
معتقديم هر کسي که به عنوان معلم به دانشگاه 
آزاد بيايد بايد در چارچوب نظام باشد، هر کسي 
نمي خواه��د در اين چارچوب باش��د نيايد، ما 
کسي را مجبور نمي کنيم، در حالي در دانشگاه 
استادي هست که مي گويد مصلحت جمهوري 
اسالمي دوس��تي با اسرائيل اس��ت و اين قابل  

قبول نيست. 
   برخورد با اس�اتيد غيرمتعهد به نظام 

و انقالب 
اکنون نيز حجت االسالم محمديان، رئيس نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در 
همين راس��تا بار ديگر گفته است: اگر استادي 
به نظام و انقالب متعهد نباشد، قطعاً جايش در 
دانشگاه نيست و بايد با او برخورد شود، عنوان 
درس معارف از طرف نظام جمهوري اس��المي 
اس��ت و بايد از نظام به ص��ورت حکيمانه دفاع 
کنيم، گزارشات کمي داريم که بخواهند ريشه 
انقالب را بزنند که بايد قاطعانه برخورد کنيم. 

وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود نيز 
با بيان اينکه فرهاد رهبر، رئيس دانش��گاه آزاد 
اهميت بسياري براي شايسته ساالري و رعايت 
بيت المال قائل اس��ت، اظهار داشته است: اگر 
رئيس يک واحد نس��بت به شايسته س��االري 
حساسيت الزم را نداش��ته باشد و دانشجويان 
اس��اتيد احس��اس کنند که در ع��زل و نصب 
مدي��ران رفاقت يا رابطه اي مطرح اس��ت يا در 
خرج بيت المال دس��ت و دلبازي زيادي وجود 
دارد، اس��تاد معارف هم موفق نمي ش��ود، زيرا 
بخش زي��ادي از تأثيرگذاري اس��اتيد معارف 

منوط به کار مسئوالن است. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عکس نوشت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم کرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ کدام از آنها نيست. 

* مسلمان روهينگيايي اين گونه پدر و مادرش را بيش از 160 کيلومتر 
حمل مي کند تا از جوخه هاي مرگ نظاميان ميانماري در امان بمانند.

* سخنان نمايندگان مجلس در فضاي رسانه:
1( همايون هاشمي، عضو کميسيون بهداشت: به نظر مي رسد حدود 
66 هزار نفر در کش��ور مبتال به بيماري ايدز باشند که البته حدود 35 

هزار نفر آنها شناسايي شده اند. 
2( فاطمه ذوالقدر، عضو کميسيون فرهنگي مجلس: شايسته ساالري 

تناقضي با استفاده از زنان در پست هاي ارشد مديريتي ندارد. 
3( زهرا ساعي، عضو کميس��يون اجتماعي مجلس: حذف واژه طالق 
از شناسنامه باعث بدبيني به دختران مي شود، زنان را به دليل مطلقه 

بودن، طرد نکنيم. 
4( همتي سخنگوي کميسيون بهداشت: استفاده از پزشکان در قالب 
تورهاي تفريحي براي تبليغ داروهاي خاص با اخالق رسانه اي سازگار 

نيست. 

 *توييت در نقد تبليغات
متأسفانه اين عزيزان مجبور هس��تند روزي سه بار تمامي آگهي هاي 
چسبانده ش��ده روي ديوار و زمين را پاکس��ازي کنند! به جاي ظلم، 

درست تبليغات کنيم!

 جوابيه مرکز قلب تهران 
به يادداشت »جوان«

 باالخره مركز قلب
 پاتوق ضدنظام هست يا نيست؟!

پيرو انتشار يادداش��ت »بيمارس��تان يا پاتوق ضدنظام؟!« در روز 
دوش��نبه در همين س��تون، مرکز قلب تهران جوابيه اي را به دفتر 

روزنامه ارسال کرده که بدين شرح است:
احتراماً، به اس��تحضار مي رس��اند، مطلب منتشر ش��ده، به نکاتي 
اشاره کرده که اساساً نش��ان از کارکرد درست بيمارستان به عنوان 
محل ارجاع و درمان بيماران و رفت وآمد همراهان بيمار دارد. ذياًل 
جهت تنوير افکار عمومي و همچنين التفات نويسنده مقاله، مواردي 

را اعالم مي داريم. 
1- مرکز قلب تهران از ابتداي تأسيس در سال 1380 تاکنون منشأ 
خدمات کم نظير و بعضاً بي نظير تخصص��ي و فوق تخصصي قلب و 
عروق به کليه اقشار جامعه به خصوص محرومان و اقشار کم درآمد و 
با پذيرش انواع دفترچه هاي بيمه از جمله بيمه روستايي مي باشد و 

به اين امر افتخار مي کند. 
2- خدمات درماني در اين مرکز بر اس��اس استانداردهاي علمي و 
مطابق با ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 

ارائه مي شود. 
3- در رابطه ب��ا محصورين اقدامات تش��خيصي و درمان��ي بنا به 
درخواس��ت س��ازمان ها و ارگان هاي امنيتي ذي ربط به اين مرکز 
ارجاع گرديده و تحت نظ��ارت ارگان هاي مربوطه اقدامات درماني 

الزم به عمل آمده است. 
4- در رابطه با ارج��اع زندانيان به اين مرکز از جمله عيس��ي - س 
به اطالع مي رساند نامبردگان از طرف سازمان زندان ها و اقدامات 
تأميني و با هماهنگي دادستاني و س��ازمان پزشکي قانوني در اين 
مرکز بستري و پس از انجام اقدامات درماني ترخيص گرديده اند و 
صورتحساب عده اي از آنان توسط خودشان و سايرين توسط سازمان 
زندان ها به مرکز پرداخت گرديده و در مواردي جزو مطالبات مرکز 

بوده و در حال پيگيري است. 
5- تاکنون بيماري که به علت نداش��تن بضاعت مالي به اين مرکز 
مراجعه و خدمات ضروري را دريافت ننموده باشد يا حين ترخيص 
به علت عدم توانايي در پرداخت دچار مش��کل ش��ده باشد، وجود 

نداشته است. 
6- تاکنون هيچگونه گواهي صوري از ط��رف مديريت مرکز براي 

موارد ذکر شده فوق صادر نگرديده است. 
7- گروه پزشکى بر اساس سوگند و بر اساس وظيفه اخالقي و انساني 
خود بهترين خدمات درمانى ممکن را به تمام نيازمندان صرف نظر 
از مالحظات سنى، جنس��يتى، قومى، مذهبى، مليتى، اجتماعى و 
سياس��ى ارائه مي کند و از اين بابت که درگي��ر منازعات بي ارزش 

نيست به خود مي بالد. 
8- رسالت اخالقي و اساس��ي حوزه س��المت همين است که جز 
بيماري، ام��ر ديگ��ري را در فرآيند درم��ان دخيل نکن��د. اينکه 
نويس��نده محترم معتقد است که اين بيمارس��تان با حجم عظيم 
خدمت رس��اني اش، حياط خلوت جناح سياس��ي خاصي ش��ده، 
بي انصافي نسبت به اين همه تالش ش��بانه روزي است، بگذريم از 
اينکه س��ازمان امنيتي و انتظامي نظام مقدس جمهوري اسالمي، 
مقتدرتر و هوشيارتر از آن است که کس��ي با تباني بيمارستاني يا 

تمارض بتواند سوءاستفاده کند. 
 پاسخ جوان

1- تنظيم کننده جوابيه مرکز قلب به قدري کلي گويي کرده است 
که موارد گفته شده نه تنها مؤيد موضوعات يادداشت »بيمارستان 
يا پاتوق ضدنظام؟!« است، بلکه از موضوعات جديدي هم رونمايي 
مي کند. مث��اًل در بند اول جوابيه گفته ش��ده »مرکز قلب تهران از 
ابتداي تأسيس در سال 1380... «؛ اين اشتباه فاحش در حالي است 
که مطابق اسناد رسمي مرکز قلب تهران در سال 1369 شکل گرفته 
است. روابط عمومي مرکز قلب سال تأسيس اين بيمارستان را هم 
11 سال جلو برده که البته ظاهراً عمدي در اين قضيه وجود دارد؛ 
به علت جابه جايي يک ده هاي سال تأس��يس در مطالب مستقلي 

اشاره خواهد شد. 
2- اگرچه در هيچ کجاي يادداش��ت روز دوش��نبه تصريح نشده 
بود که خدمات درماني مرکز قلب بر اس��اس استانداردهاي علمي 
نيست، اما اين مرکز در جوابيه مدعي شده »خدمات درماني در اين 
مرکز بر اساس استانداردهاي علمي ارائه مي شود«. تنها به عنوان 
اشاره بايد گفت که بر اساس گزارش ها، از زمان راه اندازي اين مرکز 
تاکنون آمار مرگ و مي��ر حدود 2 درصد بوده ک��ه باالتر از ميزان 

متوسط جهاني است.
همچنين متأس��فانه بايد نوشت مس��تندات و پرونده هايي وجود 
دارد که نشان مي دهد حدود 3درصد از مراجعان اين بيمارستان به 
دليل عفونت ناشي از سوختگي هاي بعد از عمل جراحي جان خود 
را از دست داده اند. اين ميزان از مرگ و مير منطبق با استاندارهاي 

علمي است؟!
3- شکي نيست که نهادهاي قضايي - نظارتي و سازمان زندان ها 
محکومين را براي درمان به مرکز قلب فرستاده اند – که بايد هم به 
همين نحو باشد – اما بحث يادداشت روز دوشنبه گواهي هايي بوده 
که پس از انجام عمل جراحي فرد محکوم يا تمام شدن درمان وي 
به منظور ممانعت از بازگشت محکوم به زندان صادر مي شده است. 
عيسي - س يکي از محکوماني است که يک سال در آن مرکز بوده، 
در حالي که روند درماني وي مشخص مي کند که اساساً مستحق 

يک سال فرار از زندان به بهانه درمان نبوده است.
 وی فقط يک نمونه از محکومان سياس��ي – امنيتي اس��ت که به 
مرحمت مرکز قل��ب بخش عم��ده اي از دوران محکوميت خود را 
خارج از زندان سپري کرده است. »سعيد ر. ف« و زندانيان بهايي 
از ديگر اش��خاصي هس��تند که محکوم قضاي��ي و برهم زنندگان 
امنيت ملي و اقدام کنندگان عليه نظام ب��وده، ولي به جاي اوين و 

رجايي شهر در مرکز قلب اميرآباد بوده يا هستند!
5- در اين باب هم که مديريت مرکز قلب متعهد به سوگند پزشکي بوده و 

درگير منازعات سياسي نيست، بعداً مطالبي نگاشته خواهد شد.

نيره ساري
  گزارش  2

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

  دبير علمي کنگره راينولوژي ايران اظهار کرد: در بيمارس��تان هاي 
دولتي شاهد هستيم که عده اي از افراد که وضعيت مالي خوبي ندارند 
و قادر به تأمين هزينه هاي بهداشتي و تحصيل فرزندان خود نيستند با 

قرض کردن هزينه  به دنبال عمل هاي زيبايي هستند. 
   دبير انجمن داروسازان ايران اعالم کرد: داروسازي اين پتانسيل را 
دارا اس��ت که به عنوان يکي از مهم ترين درگاه هاي ارز آوري به داخل 

کشور، ساير صنايع وابسته به خود را نيز وادار به ارتقاي کيفيت کند. 
   استاندار تهران گفت:  ارزش ريالي پروژه هاي شهرستان شميرانات 5 
هزار و 900 ميليارد تومان برآورد شده است که موجب اشتغال 2 هزار 

و 300 نفر خواهد شد. 
   معاون وزير بهداش��ت با بيان اينکه سازمان هاي مرد م نهاد فرصتي 
ويژه محسوب مي ش��وند، اعالم کرد: در سه اس��تان به صورت پايلوت 
پارلمان محله، ش��وراي محله راه اندازي ش��ده و مي کوشيم به بحث 

سالمت اجتماع نگاه ويژه اي داشته باشيم. 

مسئول سازمان بسيج جامعه زنان کشور:

تساوي جنسيتي زير سؤال بردن ارزش زن است
مس�ئول س�ازمان بس�يج جامع�ه زن�ان کش�ور گف�ت: ض�رر 
س�هم خواهي هم به م�ردان و هم به خ�ود زنان مي رس�د و کاري 
غيرعقالني اس�ت و در عمل زير س�ؤال بردن حقوق مردم است، 
زيرا در اين ش�رايط مردم ملزم مي ش�وند که تنها ب�ه يك تعداد 
مش�خص به ط�ور مث�ال 30 درص�د از کل کانديداه�ا رأي دهند. 
 مينو اصالني، مسئول سازمان بس��يج جامعه زنان کشور ضمن انتقاد از 
صحبت هاي اخير معاونت امور زن و خانواده رياست جمهوري، در زمينه 
سهم خواهي زنان در پس��ت هاي مديريتي گفت: زنان ايراني همواره در 
عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي حضور دارند و اين حضور 
کيفي و اثرگذار اس��ت و به لحاظ توانمندي و خالقيتي که از خود نشان 
داده اند، زمينه بروز و ظهور حضور زنان را فراهم کرده و عملي ستودني 
است، اما زماني که اين روند با بحث تساوي جنسيتي و سهم خواهي به 
حاشيه کشيده مي ش��ود، ارزش خود را از دست مي دهد و کرامت زن را 
زير سؤال مي برد.  وي افزود: ضرر سهم خواهي هم به مردان و هم به خود 
زنان مي رسد و کاري غيرعقالني است و در عمل زير سؤال بردن حقوق 
مردم است زيرا در اين شرايط مردم ملزم مي شوند که تنها به يک تعداد 
مشخص به طور مثال 30 درصد از کل کانديداها رأي بدهند، درحالي که 
ش��ايد مردم به اين نتيجه برسند که تعداد بيش��تري يا کمتري از سبد 
انتخاب خود را بر اساس شايستگي هايي که در نظر دارند معطوف به زنان 
کنند و اين مصداق کامل سلب اختيار مردم و زير سؤال بردن کرامت الهي 
زنان است.  مسئول سازمان بسيج جامعه زنان کشور افزود: اين موضوعي 
است که پيش تر هم در قالب مطالبات زنان در سه موج فمينيست تجربه 
 شده است و به نتايج خوبي نرسيد و باعث شد که سهم مشارکت بيشتر 
زنان در کار به صورت ديگري تبديل شود و موج بازگشت به خانه و بحث 
دورکاري زنان مطرح شد و حتي در بررسي هايي که انجام شد مشخص 
کردند که اگر زنان خانه دار باشند و از دولت ماهانه حقوق دريافت کنند 
ضررش کمتر از آن است که آنها به سرکار تمام وقت بروند، زيرا آسيب هاي 

روحي کودکان و افزايش بزهکاري در افراد افزايش يافته بود. 

دبيرکل جمعيت هالل احمر خبر داد

 آماده تأمين اسكان اضطراري
 در بنگالدش هستيم

دبي�رکل جمعي�ت هالل احمر ب�ا اش�اره ب�ه بارگي�ري محموله 
ام�دادي براي کم�ك به م�ردم ميانم�ار گف�ت: آمادگ�ي تأمين 
اس�کان اضطراري مردم مس�لمان ميانمار در بنگالدش را داريم. 
مصطفي محمديون با اشاره به عمليات بارگيري محموله بشردوستانه 
جمعيت هالل احمر براي کمک به مردم مسلمان روهينگياي ميانمار 
گفت: با توجه به منويات و تأکيد مق��ام معظم رهبري و رئيس جمهور 
مبني بر کمک به مردم مسلمان ميانمار و همچنين اهداف بشردوستانه 
جمعيت هالل احم��ر، محموله بشردوس��تانه حاوي اقالم زيس��تي، 
بهداش��تي، درماني و غذايي صبح امروز از محل سازمان امداد و نجات 
اين جمعيت بارگيري و براي انتقال هوايي به فرودگاه مهر آباد منتقل 
مي شود.  وي با بيان اينکه محموله بشردوستانه هالل احمر براي مردم 
مسلمان ميانمار 160 تن وزن دارد، تأکيد کرد: در فاز نخست 40 تن از 
اقالم زيستي، بهداشتي، درماني و غذايي با همکاري ستاد کل نيروهاي 
مسلح و نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران به کشور بنگالدش 

ارسال مي شود تا در ميان آوارگان مسلمان ميانماري توزيع شود. 
دبيرکل جمعيت هالل احمر با اشاره به اعزام تيم عالي ارزياب متشکل 
از دبيرکل هالل احمر، وزير امور خارجه و دس��ت اندرکاران به عنوان 
ارزياب اوليه به کشور بنگالدش تأکيد کرد: پس از ارزيابي اوليه نسبت 
به ارسال محموله هاي ديگر نيز اقدام خواهد شد.  وي به ايجاد و استقرار 
واحدهاي اس��کان اضطراري جمعيت هالل احمر ايران در بنگالدش 
اشاره کرد و يادآور ش��د: جمعيت هالل احمر ايران با برپايي چادرهاي 
امدادي، آمادگي تأمين اس��کان اضطراري مردم مس��لمان ميانمار به 
مدت سه ماه در بنگالدش را دارد.  محمديون با اشاره به اينکه بارگيري 
محموله بشردوستانه هالل احمر براي مردم مسلمان ميانمار امروز به 
اتمام مي رسد، عنوان کرد: به محض تأمين شرايط فني از سوي کشور 

ايران و بنگالدش، آماده ارسال محموله به بنگالدش هستيم. 


