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گزارش

دریاچه چیتگر هم آلوده شد

زنگ خطر آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در سراسر کشور

  سازمان دامپزشکی کشور: سویه جدیدی از 
آنفلوآنزای پرندگان که قابلیت انتقال به انسان 

دارد وارد ایران شده است
شهروند| زنگ خطر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
با رسیدن ســرما به صدا درآمده است اما نه فقط در 
شهرهای شــمالی. این ویروس اگرچه نقاطی مثل 
تاالب فریدونکنار را به دلیل سردنشــدن هوا آلوده 
نکرده است اما در بســیاری از تاالب ها شایع شده 
و حتی به دریاچه مصنوعی تهران هم آمده اســت. 
تعداد زیادی از پرندگان وحشــی مهاجر در استان 
گیان جان خود را به دلیل ابتــا به این بیماری از 
دست داده اند و برای همین اســت که رئیس اداره 
محیط زیســت تهران می گوید تمام کشور به یک 
اندازه در معرض خطر شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان است. وزارت بهداشت هم توصیه کرده که 
مردم از تماس با پرندگان وحشی خودداری کنند؛ 
هرچند احتمال انتقال ویروس آنفلوآنزای پرندگان 
»H5N6« به انســان بسیار ناچیز است. مسئوالن 
در تاش اند تا جلوی انتقال بیماری را به استان های 
دیگر بگیرند اما در عین حال می گویند: »هیچ چیزی 
قابل پیش بینی نیســت.« با همه ایــن حرف ها اما 
دیروز مدیرکل مبارزه با بیماری های طیور سازمان 
دامپزشکی کشور از ورود سویه جدیدی از آنفلوآنزای 
پرندگان که قابلیت انتقال به انسان نیز دارد، خبر داد. 
علیرضا اکبرشــاهی در این باره به »تسنیم« گفته 
است: »ســویه جدید این ویروس »H5N6«  بوده 
و از پرندگان مهاجر به کشور آمده است. این سویه 
در سال 2014 نیز در کشور چین گزارش شده بود 
و کشــور ژاپن اکنون با آن درگیری دارد و از 25 روز 
پیش انگلستان نیز با آن درگیری پیدا کرده است.« 
به گفته او این سویه در پرندگان حیات وحش تاالب 
بوجاق کیاشهر استان گیان جداسازی شده است و 
قابلیت انتقال به انسان را دارد: »این سویه زمانی که 
در کشور چین شناسایی شده بود حتی مواردی از 

تلفات انسانی نیز داشته است.« 
هرکس پرنده بی جان دید خبر دهد

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط زیست 
تهران روز گذشته به ایلنا گفت: » شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان فراتر از یک نقطه کوچک اســت 
و یک پرنده مهاجر ممکن اســت از 10 اســتان رد 
شده و چند استان را درگیر کند. نباید به این مسأله 
نقطه ای نگاه کنیم، تمام کشــور به یــک اندازه در 
معرض خطر است.« او با اشاره به شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در سراســر کشــور خبر داد که 
حدود دو هفته پیش در اطراف دریاچه خلیج فارس 
)منطقه 22( چند پرنده ناخوش پیدا و درنهایت تلف 
شدند: »الشه این پرندگان بر حسب دستورالعمل به 
سازمان مرکزی فرستاده شد و متاسفانه بررسی ها 
نشــان داد که یکی از آنها همین بیماری را داشته 
است. با این حال هنوز جای دیگری نکته مشکوکی 
مشاهده نشده است.« اداره کل محیط زیست استان 
تهران درحال انجام اقدامات پیشگیرانه ای برای باقی 
نقاط است و با دســتگاه های مربوطه ای همچون 
دامپزشــکی ارتباط گرفته و از آنجایی که دریاچه 
شهدای خلیج فارس از سوی شــهرداری مدیریت 
می شــود به آنها نیز در این خصوص اطاع رسانی 
کرده  است. رئیس اداره محیط زیست تهران از همه 
شهروندان خواست در راســتای شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان با سازمان محیط زیست همکاری 
کنند و ادامه داد: »ما برای نظارت و پایش برنامه ریزی 
کرده ایم و همکاران مــا در اماکنی که امکان وجود 
پرندگان وحشــی وجود دارد نظارت را آغاز کردند 
که این شامل اطراف رودخانه ها هم می شود. از مردم 
خواهش می کنم هرجایی که مورد مشکوکی دیدند 
حتماً اطاع رسانی کنند.« او ادامه داد: »شهروندان 
به هیچ وجه به پرندگان به خصوص پرندگان وحشی 
دست نزنند، زیرا ممکن است بیماری منتقل شود و 
در تماس با پرندگان اصول بهداشتی را رعایت کنند. 
همچنین قانون های موجود در مورد صید، شکار و 
پیشگیری را به صورت جدی مورد توجه قرار داده و 
پیشگیری کنند.« بازگیر با بیان این که مردم باید تا 
جای ممکن ارتباط با پرندگان را به حداقل برسانند، 
اضافه کرد: »این بیماری برای همه پرندگان است و 
فرقی نمی کند پرنده وحشی باشد. درحال حاضر در 
همه آبگیرها و همه عرصه ها پایش صورت می گیرد 
و توصیه اکید می کنیم که شهروندان هم به شکار و 
صید نروند.« بازگیر در واکنش به این ســوال که آیا 
احتمال وجود آنفلوآنزای حاد پرندگان در کبوترهای 
شــهری هم وجود دارد یا خیر ادامــه داد: »ما تنها 
موردی که مشــاهده کرده ایم درخصوص پرندگان 
آبزی بوده است و در رابطه با کبوترهای شهری هیچ 

نمونه ای به ما گزارش نشده است.«
فقط 18 مورد ابتال به این بیماری گزارش شده 

اما احتیاط کنید
از سوی دیگر با شــیوع این بیماری در بسیاری 
از تاالب ها و مرگ بســیاری از پرندگان وحشــی 
محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت به ایسنا گفت: »احتمال انتقال 
ویروس آنفلوآنزای پرندگان »H5N6« به انســان 
بسیار ناچیز است، اما همچنان الزم است که مردم 
از تماس و شکار پرندگان وحشی خودداری کنند و 
این موضوع را جدی بگیرند.« او با اشاره به مشاهده 
مواردی از ابتای پرندگان به ویــروس آنفلوآنزا در 
گیان، درباره امکان انتقال ویروس »H5N6« که 
ســبب ابتای پرندگان به آنفلوآنزا می شود، ادامه 
داد: »تاکنون فقط 1۸ مــورد از ابتا به این بیماری 
در دنیا گزارش شــده و همه این موارد نیز در کشور 
چین اتفاق افتاده است. این ویروس توانایی انتقال به 
انسان را دارد، اما تا امروز این بیماری به جز چین در 

هیچ کشور دیگری مشاهده نشده است.« 

خبر

معاون میراث فرهنگی استان تهران: 

خانه »نیما« هنوز ثبت ملی نشده است

ایلنا| در حالی  که چندی پیش اعام شده بود 
که خانه نیما یوشیج بار دیگر در فهرست آثار ملی 
ثبت شده اما معاون میراث فرهنگی تهران این خبر 
را رد کرد. بر این اساس پرونده  خانه  نیما در شورای 
ثبت و حریم سازمان میراث فرهنگی مطرح شده و 
با ثبت مجدد آن موافقت کرده اند ولی هنوز خبری 
مبنی بر ثبت مجدد آن به میراث فرهنگی اعام 

نشده است. 
خانه دزاشیب نیمایوشــیج در تاریخ 15 آبان  
ســال جاری به دســتور دیوان عدالت اداری و با 
پیگیری های مالک خانه )شریف نیوا( از فهرست 
آثار ملی کشور خارج شد و چندی پیش از سوی 
فرهاد نظری )مدیرکل دفتر ثبــت آثار تاریخی 
کشور( اعام شد که »خانه نیما یوشیج در کمیته 
میراث فرهنگی تهران مطرح و در کمیته ملی ثبت 
شد.« این در حالی است که سپیده سیروس نیا، 
معاون میراث فرهنگی استان تهران خبر داده که تا 
شماره  ثبت خانه صادر نشود، این خانه به فهرست 

آثار ملی کشور بازنمی  گردد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی کشــور هم در 
این باره می گوید در حال حاضر معاونت حقوقی 
میراث در حال بررسی پرونده  خانه نیماست و دارد 
آن را دنبال می کند: »ممکن است به این نتیجه 
برسند که این خانه در فهرست آثار ملی بماند. ما 
منتظر نتایج بخش حقوقی هســتیم. فعا هنوز 
خبری مبنی بر ثبت مجدد ایــن خانه به ما داده 
نشــده و منتظریم که معاونت حقوقی بر سر این 

موضوع به نتیجه برسد.«
از سوی دیگر در این مدت هیچ کس نه در دفتر 
حقوقی میراث فرهنگی استان تهران و نه در اداره  
کل سازمان شماره تماســی از این خانواده ندارد. 
از گفته های مســئوالن نیز این گونه برمی آید که 
حداقل تا امروز به دنبال برقرارِی یک مکالمه کوتاه 

بر سر آینده  این خانه نبوده اند. 
سیروس نیا در این باره می گوید: »هنوز میراث 
فرهنگی وارد هیچ گونه گفت وگویی با صاحبخانه 
نشــده اســت و درباره  کاربری  آن نیز صحبتی 
درنگرفته ولی ما ترجیــح می دهیم یک کاربری  
فرهنگی به آن داده شــود. مــا مکاتبات مان را با 
شهرداری انجام داده ایم مبنی بر این که از صدور 

هر گونه مجوز ساختمانی پرهیز کند.«
به  گفته نظری هم اگر موضــوع از طریق دفتر 
حقوقی به نتیجه برســد و این خانه مجددا ثبت 
ملی شود، احتماال میراث فرهنگی و شهرداری نیز 
اقداماتی درخصوص معرفی، مرمت و ساماندهی 
این خانه برای حفــظ آن انجام خواهنــد داد و 

قدم هایی برداشته خواهد شد.
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شهروند| شــهرک قدس، بلوار ایوانک، ساختمان 
سفید؛ این نشــانی بود که دیروز صبح، رادیولوژیست 
را به پای ســاختمان وزارت بهداشت کشــاند تا برای 
چندمین بار در 5، 4 سال گذشــته، مخالفت خود را با 
تصمیم مســئوالن این وزارتخانه مبنی بر دادن مجوز 
سونوگرافی به گروه های پزشــکی دیگر، اعام کنند. 
تجمع کنندگان دیروز، بیش از 700نفــر بودند که از 
تهران و شهرهای دیگر، به غرب پایتخت آمده بودند تا 
صدای اعتراضشان را به گوش مسئوالن وزارت بهداشت 
و به طور مشخص، معاون درمان برسانند. هرچند که به 
گفته آنها، درنهایت هم موفق نشدند نه با معاون درمان 
و نه حتی مسئول دیگری در وزارت بهداشت، ماقاتی 
داشته باشــند. همین هم شــد تا ظهر دیروز، مسیر 
اعتراضشان را به سمت ســازمان نظام پزشکی تغییر 
دهند. ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی، از آنها 
خواسته بود تا در سالن اجتماعات این سازمان حضور 

پیدا کنند. 
ماجرا چیست؟

سال 76 بود که وزارت بهداشت تصمیم گرفت مجوز 
سونوگرافی تنها به متخصصان رادیولوژیست محدود 
نشــود و پزشکان در رشــته های غیر از رادیولوژی هم 
امکان انجام سونوگرافی پیدا کردند. شاید در آن زمان، 
رادیولوژیست ها تصور این را نمی کردند که چندین سال 
بعد، با جمعیت، 700، ۸00نفری مقابل وزارت بهداشت 
تجمع کننــد و به تصمیمی که 10 ســال قبل گرفته 
شده بود، معترض شوند. ســخنگوی وزارت بهداشت، 
قبا گفته بود که موضوع اعتراض رادیولوژیســت ها، 
به ماجــرای دادن مجوز ســونوگرافی به متخصصان 
پریتاتولوژی )سامت جنین و بارداری( است؛ گروهی 
که به گفته ایــرج حریرچی، کمتر از 70نفر متخصص 
دارد. پس از آن بود که به این متخصصان برنامه آموزشی 
داده شد تا آنها هم بتوانند سونوگرافی انجام دهند. حاال 
ولی بنا بر آنچه رادیولوژیست های معترض می گویند 
متخصصان زنــان و زایمان، رقیبان اصلی شــده اند، 
آنها بدون این که آمــوزش کافی ببیننــد، بیماران را 
سونوگرافی می کنند، درحالی  که به گفته دکتر کریمی 
که رادیولوژیست است و عضو انجمن رادیولوژی، قرار بود 
این گروه، تنها اقدامات و معاینه های ساده، مثل ضربان 
قلب جنین را بررسی کنند، نه این که تشخیص سرطان 
و بیماری های رحم بدهند و حتی جراحی تجویز کنند. 

کریمی، یکی از 700نفری است که دیروز صبح، زیر 
باران، در خیابان مقابل وزارت بهداشت ایستاده و منتظر 
واکنش یکی از مسئوالن وزارت بهداشت مانده بود: »قرار 
بود دستگاه سونوگرافی تنها یک وسیله تشخیصی باشد 
و پزشک زنان بابت آن، تعرفه ای نداشته باشد، روی تابلو 
هم انجام سونوگرافی عنوان نشود. یعنی کابرد دستگاه 
سونوگرافی برای متخصص زنان درست مانند دستگاه 
فشارسنج برای پزشک باشد. درحالی  که این اتفاق نیفتاد 
و حتی شاهد هستیم که این پزشکان با دوره آموزشی 
یک ماه و دوماه، در کار رادیولوژیست ها که 4 سال در این 
رشته درس خوانده اند، دخالت کنند و تشخیص بیماری 
دهند و چه بســا خیلی از این تشــخیص ها نادرست 
است.« این رادیولوژیست، به نحوه آموزش این پزشکان 
انتقاد دارد: »این پزشکان روی مریض هایشان تمرین 
می کنند، گاهی شاهد هستیم که سرطان رحم بیمار 
را تشخیص داده اند و بیمار در مراجعه به رادیولوژیست، 
متوجه تشخیص اشتباه پزشک زنان شده است، چرا؟ 
چون اینها تخصص کافی ندارند. خودشــان بیماری را 
تشخیص می دهند و جراحی هم می کنند، درحالی  که 

باید عامل سومی هم باشد و بر این روند، نظارت داشته 
باشــد.« به اعتقاد رادیولوژیست ها، این تصمیم وزارت 
بهداشت، رشــته رادیولوژی را زیر سوال برده است، اما 
تجمع کنندگان دیروز را آیین نامه اخیر وزارت بهداشت 
بیشتر، معترض کرد. آیین نامه ای که تأکید کرد: »انجام 
سونوگرافی توسط متخصصان فاقد مدارک آموزشی 
معتبر تأییدشــده توســط معاونت آموزشــی وزارت 
بهداشــت و گرفتن تعرفه در مطب پزشــکان مذکور 
تخلف انتظامی و تعزیراتی به شمار می رود.« همچنین 

در بخش دیگری از این بخشنامه 
آمده که: »این بخشــنامه، صرفا 
در راســتای تأمین نیــاز کمک 
تشــخیصی متخصصین زنان و 
زایمان دارای گواهینامه معتبر و 
در بیمارستان های دانشگاهی با 

شرایط اعامی مجاز است.« 
تشخیص های اشتباه، جنایت 

در حق بیمار
با این همــه به اعتقــاد گروه 
رادیولوژی، وزارت بهداشت با این 

بخشنامه به این موضوع رسمیت داده است: »ما سال ها 
در این حوزه کار کردیم و گاهی دچار اشتباه می شویم، 
چطور می شود که متخصصان زنان با یک دوره آموزشی 
یک ماهه، به آموزش کامل می رســند. اینها جنایت در 
حق بیمار اســت.« کریمی می گوید؛ قرار بود که این 
متخصصان از بیماران، پولی بابت سونوگرافی نگیرند 
اما گاهی بیش از تعرفه های آزاد، با آنها حساب می شود: 
»زن بــاردار در طــول دوره بارداری حداکثــر به 4بار 
سونوگرافی نیاز دارد، اما متخصصان زنان، بیش از اینها 
ســونوگرافی می گیرند و اگر تعرفه آزاد 73 هزار تومان 
باشــد، آنها نزدیک به ۸0 هزار تومان پول می گیرند.« 
به گفته کریمی، شــرکت های تجهیزات پزشــکی، 
متخصصان زنان را به خریدن دســتگاه ســونوگرافی 
تشویق می کنند، چون برایشان ســودآور است: »قبا 
این طور نبود که همه متخصصان زنان ســونوگرافی 
داشته باشند، اما االن می بینیم که خیلی از آنها مجهز 
به این دستگاه شــده اند، بیماران این متخصصان به ما 
مراجعه می کنند و ما با دیدن گزارش سونوگرافی تاسف 
می خوریم، چون خیلی وقت ها تشخیص اشتباه است.« 
به اعتقاد رادیولوژیست های معترض، وزارت بهداشت 
طرف متخصصان زنــان و زایمــان را می گیرد. گفته 
می شود در ایران نزدیک به 3 هزار و 400 رادیولوژیست 

فعال هستند. 
وزارت بهداشت: کمبود رادیولوژیست داریم

پس از ســاعت ها تجمع رادیولوژیست ها، واکنش 
وزارت بهداشــت، انجام مصاحبه معــاون درمان این 
وزارتخانه با خبرگزاری ایســنا بــود. در این خبر آمد: 
»وزارت بهداشت به عنوان متولی سامت جامعه باید 
تامین کننده منافع عمومی باشــد و خط قرمزش هم 
حمایت از حقوق دریافت کننــده خدمات یعنی آحاد 
مردم به خصوص در زمان رنج و بیماری است.« به گفته 
قاسم جان بابایی، کمبود متخصص 
رادیولوژی در کشــور به خصوص 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، 
واضح و مبرهن اســت. شاید این 
کمبود در برخی موارد به خصوص 
موارد غیراورژانس خطرات جانی 
نداشته باشــد، اما در مواردی که 
ســامت مادر بــاردار و فرزند او 
مطرح اســت، اهمیتی دوچندان 

دارد.
معاون درمان وزارت بهداشــت 
این را هــم به حرف هایــش اضافه کرد کــه: »وزارت 
بهداشت آیین نامه توانمندســازی متخصصان زنان و 
زایمان برای انجام ســونوگرافی ســطح یک در مراکز 
دولتی مناطق محروم را اباغ کرده و بر حسن اجرای آن 
نظارت خواهد داشت.« در همین خبر آمده بود که 200 
شهر کشور، رادیولوژیست ندارند. با این همه توضیح های 
معاون درمان وزارت بهداشــت، رادیولوژیســت های 
معترض را قانع نکرد، به طوری که معصومه سامتی- 
رادیولوژیست- تأکید می کند که موضوع بر سر کمبود 
رادیولوژیست نیست، چراکه حاال خیلی از رزیدنت های 
رادیولــوژی، طرح های خــود را در مناطــق محروم 
می گذرانند: »هرجایی که کمبود رادیولوژیست دارد، 
به ما بگویند، خودمان پوشش می دهیم. خودم ماهی 
چندبار بــه مناطق محرومی مثل زابــل می روم. پس 
نمی توان گفت که مشکل کمبود رادیولوژیست است.« 

ســوال مطرح شــده از ســوی رادیولوژیست های 
معترض این است که اگر قرار باشد همه گروه ها کارهای 
رادیولوژیســت ها را انجام دهند، چرا رادیولوژیست در 
کشور تربیت می شود؟ چرا این همه  سال درس بخوانند 
که گروه های دیگر پزشــکی، همان کار آنهــا را انجام 
بدهند: »هدف ما این است که سامت بیماران تهدید 
نشــود و یک کار تیمی انجام شــود. متخصصان زنان 
کار خودشــان را انجام دهند و ما کار خودمان را. خیلی 
وقت ها تشخیص متخصصان زنان درست نیست و باید 
یک رادیولوژیست نظرش را بدهد.« به اعتقاد سامتی، 
این تصمیم وزارت بهداشت باید متوقف شود: »همین 
اقدامات سبب می شــود تا جوانان متخصص از کشور 
فراری شوند، این قوانین آسیب زاست. ما خواستار ابطال 

این بخشنامه هستیم.«
سلسله اعتراض ها

این  بار اولی نیســت که متخصصان رادیولوژیست 
نســبت به دادن مجوز ســونوگرافی بــه متخصصان 
گروه های پزشکی دیگر، اعتراض می کنند. بهمن  سال 
94 هم تعداد زیادی از رزیدنت های رشته رادیولوژی، 
مقابل ســاختمان وزارت بهداشــت تجمع کردند که 
درنهایت ختم به خیر نشد و حتی به برخورد با معترضان 
انجامید. آن زمان هم تجمع کننــدگان از بی توجهی 
وزارت بهداشــت به اعتراض آنها، گایه کردند: »ما نه 
اخالگر هســتیم و نه برهم زننده نظم عمومی، ما تنها 
یک خواســته صنفی داریم و برای درخواست از وزارت 
بهداشت در این جا گرد آمدیم که متاسفانه با کم لطفی 

وزارت بهداشت و دخالت پلیس روبه رو شدیم.«
خطای پزشکی باال می رود

 جال جال شــکوهی، رئیس انجمن رادیولوژی 
اســت. او ارایه هر توضیحی درباره تجمع روز گذشته 
رادیولوژیســت ها را به بعد از جلسه با وزارت بهداشت 
و شــنیدن حرف های آنها موکول کرد، اما او پیش از 
این در  ســال 94 به فارس گفته بود که: »وقتی وزارت 
بهداشت اجازه انجام ســونوگرافی و رادیولوژی را به 
پزشــکان می دهد، این اتفاق رخ می دهد که پزشک 
خودش بــرای خودش دســتور انجــام رادیولوژی و 
ســونوگرافی را صادر می کند.   پزشکان رادیولوژیست 
4 ســال برای انجام این کار دوره و آموزش های الزم را 
می بینند، درصورتی  که پزشکان دیگر این دوره را طی 
2 یا 3ماه طــرح می گذرانند که این خود نیز می تواند 
مشکل ســاز باشــد.« به اعتقاد او، این اقــدام  درصد 
خطای پزشــکی را باال می برد، چراکه درحال حاضر 
رادیولوژیست ها برای انجام این کار دستور از پزشک 
دیگری دریافت می کنند و خودشان هیچ وقت به طور 
مستقیم برای کســی چیزی تجویز نمی کنند. او به 
مصوبه 10 ســال قبل وزارت بهداشت هم اشاره کرده 
بود: »قرار بر این بود که پزشــکان زنان و زایمان بابت 
انجام سونوگرافی در مطب پولی دریافت نکنند و این 
مورد به عنوان بخشی از معاینه دیده شود که متاسفانه 
درحال حاضر این چنین نیست و در بعضی موارد این 
پزشکان تعرفه هایی دریافت می کنند که چندین برابر 

هزینه رادیولوژیست هاست.«

بیش از 700 متخصص رادیولوژی با تجمع مقابل وزارت بهداشت خواستار حذف قانونی شدند که به گروه های پزشکی دیگر، اجازه سونوگرافی می دهد

رادیولوژیست های معترض
  سالمتی، رادیولوژیست: وزارت بهداشت تصمیمش را تغییر دهد، این قانون آسیب زاست 

  معاون درمان وزارت بهداشت: مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کمبود متخصص رادیولوژی دارند

افقي
1- زمین تکواندو-  هارمونیک

2- آبزي خوشــمزه- طاق- پارچه اي براي 
پرده

3- آب جوش کــن- نمــدار- نــام حدادي، 
ملي پوش بسکتبال

4- نفوذ و رخنه- حرف فاصله- فرمان بردن
5- کافي- شرفیاب شدن- روز- همراه ناله

6- چرک و کثافت- عــدد تاش دانش آموز- 
آدم آهني

7- شــترکش عــرب- شــهري در تگزاس 
آمریکا- ابوالبشر

۸- خنده از روي عصبانیت- ماهي خاویار 
9- ســریع خودمانــي- کربن خالــص- از 

شهرهاي یزد
10- خداي هندوها- ســاز بادي- همنشین 

گل
11- صدمتر مربــع- حملــه ناگهاني- پول 

آلمان پیش از اتحاد پولي اروپا- بوي رطوبت
12- نوعي سیم کشــي ســاختمان- جسد 

بي روح- نخ بخیه
13- نوشیدني و شربت- جثه و اندام- هنگام 

عصر
14- میدانــي در تهران- پایتخــت ترکیه- 

جنگ 
15- فرهنگســتان- براي خشکاندن مفاسد 

اجتماعي ابتدا باید به این مهم عمل کنید

عمودي
1- مراد و محبوب موالنا- پایتخت کانادا
2- اسب چاپار- لیست- همسر اسکندر
3- مایع نشاسته- شادمان- برادر کردي

4- ضمیمه- چهره شطرنجي- روزها
5- برافروخته- مشهور- مخفف هستم

6- مادر عرب- تازه و شاداب- پول استرالیا- 
گوارا

7- بدبو- آماده و مهیا- فرمان تیراندازي 
۸- ســلول تولید مثل - دانه خوشبو - برگ 

برنده- نخجیر
9- روح و جان- از تیم هــاي معتبر ایتالیا- از 

گویش هاي ایراني
10- مزاحم اینترنتي- ستاره مشتري- مردم 

قرآني- سوپ ایراني
11- ابر غلیظ - صندوق حمل جنازه- نژاد ما

12- کاخي در اسپانیا- قوم ذبح شده - مؤلف 
اصول کافــي کــه از مهم تریــن کتاب هاي 

چهارگانه شیعه است
13- پرده در- معلم انســان ها- کشور کاسه 

شکر
14- پایتخــت کالدونیــاي جدیــد- مأمور 
کنترل تــردد و حفظ نظم اماکــن نظامي- 

حاجت و مقصود
15- کمینگاه دزدان- مجعول و ساختگي

جدول شماره 1345

حل جدول شماره 1344

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
فارگومسيسالمرب1
روسانيادهنيتسد2
مزليتمالاكور3
اكزرسوامفاق4
ندرگاريتكاليه5
دادرمفايرساي6

انبيسهساولتك7
رشهانپميداهل8
يكشمديبتالمي9
افويمرارولاو10
امارلاسبامايپ11
رالرونمرفنا12
ارايلهابلايت13
ماقتنايراوخابر14
شياشگيرشبتراسا15

 کریمی، رادیولوژیست:
قرار بود متخصصان زنان، تنها 
اقدامات و معاینه های ساده، 
مثل ضربان قلب جنین را 

بررسی کنند، نه این که تشخیص 
سرطان و بیماری های رحم 

بدهند

شــهروند| پس از تجمــع روزهای گذشــته 
دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به دلیل 
ارایه نشــدن درس زبان ترکی در این دانشگاه، دیروز 
معاون آموزشی وزیر علوم از تفویض اختیارات بیشتر 
به دانشــگاه ها خبر داد و گفت: »به دانشگاه ها اباغ 
کردیم کــه زبان محلی می تواند به  عنــوان دو واحد 
اختیاری تدریس شود.« »مجتبی شریعتی نیاسر«  
که دیــروز در شــصت و یکمین گردهمایی معاونان 
دانشجویی دانشگاه های سراســر کشور در دانشگاه 
الزهرا )س( ســخن می گفــت، در این بــاره توضیح 
داد: »در آیین نامه های آموزشی  ســال 95 واگذاری 
اختیارات به دانشــگاه ها را اباغ کردیــم که حدود 
50 درصد مفــاد آیین نامه های آموزشــی مربوط به 
اختیارات دانشــگاه ها است و در  ســال آینده بخش 
عمده ای از آنها به دانشــگاه ها واگذار می شود و این 
تفویض اختیار مساوی است با مسئولیت پذیری که 
باید شــیوه اجرایی درون ســازمانی را در دانشگاه ها 
تدوین کند. شریعتی نیاسر گفت:   »دانشگاه های دنیا 
چشم به همکاری با دانشگاه های ما دوخته اند و یکی از 

مسائلی که می تواند دانشگاه های ما را بین المللی کند، 
طرح اقتصاد مقاومتی است که ارتقای دانشگاه ها به 
سطح بین المللی را دارد.« پیش از این »رضا مسکنی« 
دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی 
در این باره به ایسنا گفته بود: »شورای صنفی به عنوان 
نماینده  قانونی به دلیل درخواست مکرر دانشجویان 
از سه ماه پیش نامه ای رسمی مبنی بر ارایه  دو واحد 
درســی زبان و ادبیات ترکی به مســئوالن مربوطه 
ارســال کرده که تاکنون پاســخی به این نامه داده 
نشده اســت. این در حالی است که درس زبان ترکی 
در دانشگاه هایی همچون دانشگاه صنعتی ارومیه در 
کمتر از چهار روز ارایه شد.« پیشتر و پس از سخنان 
»حسن روحانی«، رئیس جمهوری ایران مبنی بر لزوم 
آموزش زبان ترکی در دانشگاه های مناطق ترک زبان، 
در دانشگاه تبریز، دانشــگاه ارومیه، دانشگاه مراغه، 
دانشگاه بناب و دانشگاه صنعتی ارومیه واحد درسی 
زبان ترکی به صورت دو واحد اختیاری ارایه شده بود 
که به نظر می آید با تأکید دیروز معاون وزیر علوم این 
درس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان هم ارایه شود. 

مهر| وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری دیروز و 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به آزادی دانشجویان 
بازداشــتی در روزهای اخیر گفت: »در حال حاضر 
تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم که پیگیر آزادی 
او هســتیم.« »منصور غامی« در حاشیه همایش 
کارآفرینی در دانشگاه تهران در این باره گفت: »تقریبا 
همه دانشجویان بازداشتی آزاد شدند و تنها یک مورد 
دانشجوی بازداشــتی وجود دارد که پیگیر آزادی 
او هســتیم.« وزیر علوم تأکید کرد: »طی روزهای 
گذشته دو نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بازداشت 
بودند که این دو دانشجو نیز آزاد شدند.« غامی در 

خصوص اعتراض وزارت علوم برای بودجه  سال 97 
هم گفت: »ما به بودجه  سال آینده اعتراض کردیم 
اما در این زمینه در جلسه هیأت دولت بحث نکردیم 
ولي در جلسه سازمان برنامه و بودجه حرف های خود 
را مطرح کردیم.« وزیر علوم در این بــاره ادامه داد: 
»زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی ایجاد 
کرد، اعتراض خود را مطرح کردیم و پیش از آن نیز 
با رئیس جمهوری صحبت داشتیم.« او در خصوص 
جلســه دیروز صبح خود در هیأت امنای دانشگاه 
تهران گفت: »در این جلســه مباحث روز و جاری 

دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.« 

معاون وزیر علوم:  
 زبان محلی می تواند به  عنوان دو واحد اختیاری در دانشگاه ها تدریس شود

وزیر علوم: 
 تنها یک دانشجوی بازداشتی داریم


