
معاون سازمان جنگل ها: 

 تصرف غیرقانونی ساالنه 30 هزار 
هکتار از اراضی کشور 

ایس�نا| معاون حفاظت و امور اراضی س��ازمان 
جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری کش��ور گفت: طی 
سال های گذش��ته به طور متوس��ط 25تا30 هزار 
هکت��ار از اراض��ی کش��ور ب��ه ص��ورت غیرمجاز و 
غیرقانونی تصرف ش��ده است.  محمدتقی عموزاده 
در گردهمایی مدی��ران منابع طبیعی و آبخیزداری 
منطقه یک کش��ور با اش��اره به این که ساالنه 10 تا 
15 درصد به تصرفات جدید اضافه می ش��ود، افزود:  
بیشتر این تصرفات غیرقانونی ماهیت زمین خواری، 

سندسازی و تبانی دارند. 
او با بیان این که میزان خس��ارت ناش��ی از اجرای 
پروژه انتق��ال آب خ��زر مانند تخری��ب طبیعت و 
خ��اک مرغ��وب باید براس��اس جدولی محاس��به 
شود، گفت: دس��تگاه اجرایی ذی ربط مکلف است 
براساس موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی ریاست جمهوری، میزان این خسارت را در 
زمان اجرای طرح به طور متناس��ب، به حساب ویژه 
خسارات منابع طبیعی که در این معاونت اختصاص 

یافته، واریز کند. 
به گفت��ه عموزاده، س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری نیز از آن منبع مالی به احیا و بازس��ازی 
منابع طبیعی خسارت دیده از پروژه انتقال آب خزر  یا 

ایجاد منابع طبیعی جایگزین می پردازد. 
عم��وزاده با اش��اره به تثبیت مالکی��ت دولت در 
132 میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی کش��ور 
خاطرنشان کرد:  نقشه این اراضی تهیه و کار انطباق 

با طبیعت و صدور سند آن نیز انجام شده است. 
او میزان باقی مانده از اراضی تثبیت نش��ده به نام 
دولت در کشور را حدود 8 میلیون هکتار پیش بینی 
ک��رد و ادام��ه داد:  ای��ن اراضی نیز ش��امل قطعات 
پراکنده، اراضی اختالفی و دارای معارض هستند که 
با تعیین تکلیف آن، مستندسازی اراضی به مالکیت 

دولت تکمیل می شود. 
عموزاده با بیان این که  سال گذشته 20 تا 25 هزار 
هکتار از اراضی کشور رفع تصرف شد، اظهار داشت: 
در سال های گذش��ته به طور متوسط 25 تا 30 هزار 
هکتار از اراضی کشور به صورت غیرمجاز و غیرقانونی 
تصرف ش��دند.   او درباره ادعای مالکیت برخی افراد 
براساس سندهای بنچاق قدیمی در نقاط مختلف 
کشور تأکید کرد: براساس قانون ملی شدن جنگل ها، 
این سندها باطل هس��تند و افراد مدعی اگر به احیا 
و کش��ت و کار در زمین موردنظر نپرداخته باشند، 
مالکیتی بر آن ندارند و در مجموع فرآیند تشخیص 
در م��ورد این بنچاق ها انجام می ش��ود.  او به اجرای 
طرح حدنگاری یا کاداس��تر منابع طبیعی کش��ور 
برای 150 میلیون هکت��ار از نقش��ه های اجرایی و 
میدانی اشاره کرد و افزود: در این طرح، نقشه ها مورد 
بازبینی قرار می گیرند تا هیچ گونه تداخل و نابسامانی 
در مالکیت وجود نداشته باش��د.  عموزاده از اجرای 
طرح سامانه الکترونیکی برای پایش و ارزیابی منابع 
طبیعی در کشور خبر داد و اضافه کرد:  در این طرح 
با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزار و فناوری های 
سنجش از راه دور، نظارت حفاظتی از منابع طبیعی 

به صورت لحظه ای انجام می شود. 
معاون حفاظت و امور اراضی س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که یک سوم از 
نیروهای حفاظتی این سازمان در طول برنامه های 
چهارم و پنجم توسعه کشور بازنشست شدند، گفت: 
جذب 14 هزار نیروی حفاظت��ی و حقوقی در طول 
برنامه ششم از سوی این سازمان به دولت پیشنهاد 

شده است. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت: 

آزمون های علوم پزشکی به هیچ 
سازمانی واگذار نمی شود

ایسنا| معاون آموزش��ی وزارت بهداشت گفت: 
آزمون های تخصصی علوم پزش��کی به هیچ وجه به 
س��ازمان دیگری سپرده نخواهد ش��د چراکه هیچ 
س��ازمانی از لحاظ علمی امکان برگزاری آزمون ها 
را ندارد.  دکتر امیرمحس��ن ضیایی در پاسخ به این 
پرس��ش که »آیا با توجه به مشکالتی که همه ساله 
در برگزاری آزمون های علوم پزش��کی رخ می دهد، 
وزارت بهداش��ت قصد واگ��ذاری ای��ن آزمون ها به 
سازمان سنجش یا سازمان دیگری را دارد؟« گفت: 
به هیچ وجه آزمون های پزشکی به خصوص دوره های 
تخصصی توس��ط نهاد دیگری واگذار نخواهد شد. 
چرا که یک پروسه پیچیده است و فقط یک فرآیند 

ماشینی طرح سوال را طی نمی کند. 
او با تأکید بر این که تمام آزمون ها در مرکز سنجش 
آموزش پزشکی و دبیرخانه وزارتخانه برگزار خواهد 
شد، گفت: در قس��مت های فنی ش��اید از سازمان 
س��نجش کمک گرفته شود اما س��ازمان سنجش 
فقط آزمون هایی را که مطابق قانون برعهده آنهاست 
برگزار می کند.  معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت 
با بیان این که از نظر علمی هم س��ازمان س��نجش 
امکان برگزاری چنی��ن آزمون هایی ن��دارد، افزود: 
سازمان سنجش نیز خود داوطلب برگزاری چنین 
آزمون هایی نیست و وزارت بهداشت خود آزمون ها 
را برگزار خواهد کرد.  ضیایی در مورد ظرفیت های 
آزمون ارشد و دستیاری امسال گفت: بنا بر دستور 
وزی��ر بهداش��ت، ظرفیت ه��ای امس��ال تفاوتی با 
ظرفیت های  سال قبل ندارد و ما در تمام بخش ها این 
مسأله را اعمال کرده ایم. در آزمون دستیاری پزشکی 
نیز با توجه به این که قانون اصالحیه ادارات آموزشی 
را بای��د اجرایی کنیم و تع��دادی از ظرفیت ها برای 
مناطق محروم در نظر گرفته شده است. به گونه ای 
عمل کردیم که دس��تیاران آزاد به اندازه دستیاران 
 سال گذشته ش��انس قبولی داش��ته باشند و قطعا 

داوطلبان نیز این وضع را احساس کرده اند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد  

واریز 640هزارتومان به حساب 
330 هزار بازنشسته کشوری

ایس�نا|  وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از 
پرداخت آخرین مرحله از مطالبات بازنشس��تگان 
کش��وری در هفته دول��ت خب��ر داد.   دکتر علی 
ربیعی با بیان این که برخی از این مطالبات مربوط 
به اجرای قانون مدیریت خدمات کش��وری است، 
افزود: توجه به معیشت اقتصادی و افزایش سطح 
خدمات رفاهی برای بازنشس��تگان از اولویت های 
دولت یازدهم اس��ت.   بر همین اساس با تمهیدات 
و تأمین اعتباری که از سوی صندوق بازنشستگی 
کش��وری انجام گرفت، آخری��ن مرحله مطالبات 
330 هزار بازنشسته به حساب آنان واریز شد.    او با 
تقدیر از تالش ها و پیگیری های مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کش��وری در اجرای تعهدات قانونی و 
تأمین رضایت بازنشس��تگان افزود: در این مرحله 
براساس محاسبات صورت گرفته به طور میانگین 
640 هزار تومان به هریک از بازنشستگان مشمول 
پرداخ��ت می ش��ود.    دکتر ربیعی تس��ویه کامل 
مطالبه 1830 میلیارد تومانی بازنشس��تگان را از 
افتخارات و کارآمدی صندوق بازنشستگی کشوری 
برشمرد و گفت:  این صندوق عالوه بر تکالیف قانونی 
و وظایف ذاتی خود در زمین��ه خدمات رفاهی نیز 
اقدامات قابل توجهی را در طول یک سال اخیر برای 
جامعه بازنشستگان و فرهیختگان این حوزه انجام 
داده اس��ت . او افزود:  از دیگ��ر برنامه های صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری در هفته دول��ت ثبت نام 
وام ضروری برای 200 هزار بازنشس��ته اس��ت که 
بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به سامانه 

الکترونیکی صندوق ثبت نام کنند.  

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی اعالم کرد 

افزایش ۱۵درصدی عملیات های 
اورژانس اجتماعی نسبت به  سال گذشته

ایلن�ا| رئی��س مرک��ز فوریت ه��ای اجتماعی 
بهزیس��تی از افزای��ش 15 درص��دی عملیات های 

اورژانس اجتماعی نسبت به  سال گذشته خبر داد. 
حبیب اهلل مسعودی فرید با بیان این که در حال 
حاضر 300 خ��ودرو در قال��ب اورژانس اجتماعی 
در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند، گفت:  
اورژانس اجتماعی در مراکز اس��تان ها و شهرهای 
باالی 50 هزار نفراس��تقرار یافته ان��د.  او در مورد 
بیشترین مناطقی که اورژانس اجتماعی برای انجام 
ماموریت ب��ه آن جا اعزام می ش��ود، افزود: معموال 
در مناطق حاش��یه ای و کمتر توسعه یافته حضور 
اورژانس اجتماعی برای انجام ماموریت و همچنین 
اطالع رسانی بیشتر است اما به این معنا نیست که 
در مناطق دیگر مش��کالت اجتماعی وجود ندارد.  
مسعودی در مورد تعداد عملیات های انجام شده 
توس��ط اورژانس اجتماعی گفت:  س��ال گذشته 
600 هزار عملیات از سوی اورژانس اجتماعی انجام 
گرفت که امسال نسبت به  سال گذشته این مقدار 
15 درصد افزایش داشته است.  مس��أله اورژانس 
اجتماعی تنها به یک خودرو منتفی نمی شود بلکه 
بس��ته ای از خدمات اجتماعی است.  رئیس مرکز 
فوریت های اجتماعی بهزیس��تی ادامه داد:  یکی 
دیگر از چالش های ما عدم اجازه ورود مددکاران به 
منزل افراد است که از طریق وزارت رفاه و مجلس 
در حال پیگیری هس��تیم تا این اج��ازه به عنوان 
ضابطان اجتماعی به مددکاران اورژانس اجتماعی 

داده شود. 

برخی مدارس مهاجران را رایگان 
ثبت نام نمی کنند

ایسنا| نماینده NGOهای فعال حقوق کودک 
در اتاق فکر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن 
اش��اره به بخش��نامه آموزش و پرورش درخصوص 
ثبت نام رای��گان کودکان اتباع در  س��ال تحصیلی 
جدید، گف��ت:  بعضی م��دارس به ص��ورت کامال 

خودمختار از اجرای این بخشنامه امتناع می کنند. 
محمد لطفی اف��زود: پ��س از رایزنی هایی که در 
رابطه با ح��ق تحصیل رایگان و اجب��اری کودکان 
با آموزش و پرورش داشتیم، نامه و بخشنامه ای به 
مدارس فرستاده شد که براساس آن دریافت هرگونه 
وجه بابت ثبت نام از واجدین ش��رایط ممنوع اعالم 
و در ادامه آن تأکید ش��د تا تعیین و ابالغ ش��هریه 
مدارس صرفا از طریق دریاف��ت فرم تعهد، مطابق 
فرم پیوست بخشنامه اقدام کنند.  او مدعی شد: در 
مواردی دیده می شود خانواده ای که قادر به پرداخت 
هزینه مشخص شده از سوی مدرسه نیست، پس 
از اصرارهای مکرر ب��رای ثبت نام کودک خود با این 
عنوان که پدر یا برادر کودک با توجه به میزان شهریه 
چند روز برای مدرسه کارگری کند، مواجه می شود. 
این نماینده  NGO های فع��ال حقوق کودک 
از برخی توهین و تحقیرهای��ی که با این خانواده ها 
می شود، انتقاد کرد و گفت:  با این که ثبت نام مدارس 
تا 15 شهریور ادامه دارد، این مدارس اعالم می کنند 

ظرفیت تکمیل شده و جایی برای ثبت نام ندارند. 
نماینده NGOهای فعال حقوق کودک در اتاق 
فکر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف های 
پیش روی بخشنامه آموزش و پرورش درخصوص 
ثبت نام رای��گان کودکان اتباع در  س��ال تحصیلی 
جدید اش��اره و عنوان کرد:  این بخشنامه 2 ضعف 
اساس��ی دارد که در آن همچن��ان تحصیل رایگان 
نیست. در این بخشنامه آمده است:  تا زمان تعیین 
شهریه وجهی از خانواده ها دریافت نشود؛ حال آن که 
باید در نظر داش��ت این اف��راد از خانواده های فقیر 
هستند و درآمدشان کمتر از کارگران ایرانی است 
و دریافت شهریه باعث می شود بسیاری نتوانند به 

مدرسه بروند. 

روی میز خبر در نشست »زنان و عدالت آموزشی« مطرح شد: 

 حذف ۱۱ هزار و ۵00 ظرفیت
 پذیرش زنان در دانشگاه ها در دو سال اخیر

www.shahrvand-newspaper.ir366 ۱7شنبه 8 شهريور 1393 | سال دوم | شماره

ش�هروند| اواخ��ر دول��ت دهم ب��ود که بررس��ی 
دفترچه های کنکور نش��ان داد ظرفیت تعداد زیادی از 
رشته های 36 دانش��گاه برای زنان صفر است. آن زمان 
این تصمیم وزارت علوم در سال 90، واکنش های زیادی 
را به دنبال داشت و در برابرش »کامران دانشجو«، وزیر 
علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رس��انه ها 
اشتباه می کنند.  واقعیت اما چیز دیگری بود.  آن سال 
ظرفیت قبولی 77 رشته برای زنان صفر شد؛ رشته هایی 
که عناوینی در آنها دیده می شد که کمتر کسی فکرش 
را می ک��رد خواندن آنها برای زنان نامناس��ب باش��د، 
رشته هایی مانند مددکاری، مش��اوره و...  سال بعد اما و 
با روی کار آمدن »حس��ن روحانی« در دولت یازدهم و 
با توجه به قولهایی که در برنامه های انتخاباتی اش درباره 
لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها داده بود، به نظر 
می رسید سهمیه بندی های جنس��یتی در دانشگاه ها 
کمرنگ ش��ود.  حاال اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و 
توزیع دفترچه ها، گفته می ش��ود در تعدادی دانشگاه 
این سهمیه بندی ها رفع شده اما در 29 دانشگاه دیگر، 

سهمیه بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.  
برای بررس��ی وضع س��همیه بندی های جنسیتی 
رشته های دانشگاه، عصر پنجش��نبه نشست »زنان و 
عدالت آموزشی« با همکاری موسس��ه رخداد تازه در 
محل این موسسه برگزار شد. در این نشست که تعدادی 
از جامعه شناسان هم مانند »ش��هال اعزازی«، جامعه 
ش��ناس خانواده و »آذر تشکر«، جامعه شناس شهری 
در آن ش��رکت کرده بودند، موض��وع محدودیت های 
آموزشی برای تحصیل زنان در دانشگاه ها در چند سال 

اخیر بررسی شد.  
»پرستو اللهیاری«، پژوهش��گر اجتماعی در ابتدای 
این نشس��ت گفت تبعیض جنس��یتی برای آموزش 
زنان در دانش��گاه ها به چهار دسته تقس��یم می شود: 
»سهمیه بندی، حذف رش��ته های دانشگاهی، حذف 
رش��ته های دانش��گاهی، بومی گزینی و اقلیت ها. در 
قسمت اول، سهمیه بندی جنس��یتی برای رشته های 
دانش��گاه، تاریخچه طوالنی دارد.  مثال در سال 67 بود 
که ش��ورای نظارت بر وزارت علوم، س��همیه دختران 
از 20 درص��د در عل��وم آزمایش��گاهی و پرس��تاری به 
100 درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی 
که البته به نوعی تبعیض مثبت بود.  بعد از آن و در سال 
72 مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای 
تحصیل زنان در رش��ته دس��تیاری پزشکی، سهمیه 
25 درصدی تعیین ش��د اما همین قانون در سال 92 و 

توسط مجلس لغو شد.« 
او ادام��ه داد: »در س��ال 82 ب��ود که س��همیه بندی 
جنسیتی گس��ترده ای در رشته های دانشگاهی شروع 
شد.  آن زمان رئیس وقت س��ازمان سنجش، سهمیه 
50 درصدی زنان را در رشته های کشاورزی مطرح کرد.  
بعد از آن و در س��ال 83، سهمیه بندی در دفترچه های 
کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان 
مجلس شش��م، این طرح به صورت موقت مس��کوت 
ماند. یک سال بعد و در اسفند س��ال 84، طرح بررسی 
تعداد دختران در دانش��گاه ها باز در دستور کار مجلس 
قرار گرفت و در س��ال 85، طرح س��همیه بندی در 30 
دانشگاه اعمال شد. سازمان س��نجش در سال 85، 26 
رشته و س��ال 86، 39 رش��ته با ضریب 30 تا 40 درصد 
مرد و 30 تا 40 درصد زن و بقی��ه ظرفیت رقابتی را در 
کنکور آن دو س��ال اعمال کرد. بعد از آن و در سال 88، 
سهمیه بندی 30 درصد زن، 30 درصد مرد و بقیه رقابت 

در 58 رشته اعمال ش��د.  بعد از آن و در سال 89، عالوه 
بر س��همیه بندی های قبل، بومی گزینی گسترده هم 
اعمال ش��د.« این پژوهشگر در ادامه س��ال 91 را سالی 
دانس��ت که بیشترین سهمیه بندی جنس��یتی در آن 
اتفاق افتاد: »در این س��ال در 36 دانشگاه، سهم زنان را 
از رش��ته های ورودی حذف کردند، به طوری که در این 
رش��ته ها 5 هزار و 178 مرد پذیرفته شدند، درحالی که 
در این رش��ته ها هیچ زنی پذیرفته نش��د. « به گفته او 
در همه این س��ال ها در مجموع 4 هزار و 278 پذیرش 
برای رشته های مهندس��ی، 270 ظرفیت در مجموعه 
رش��ته های کاردانی مانن��د کش��اورزی و علوم صنایع 
دس��تي، 239 ظرفیت در مدیری��ت، 175 ظرفیت در 
علوم پایه و 216 ظرفیت در سایر رشته ها مانند حقوق، 
مش��اوره، مربی گری، مددکاری و...  برای مردان وجود 
داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته ها صفر 
بوده است:»در رشته های مهندسی، ظرفیت رشته هایی 
مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، 
منابع طبیعی، مواد، نفت، ش��یمی، ایمنی، برق و...، در 
رشته های کاردانی، رشته های تکنولوژی آبیاری، برق 
در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و... 

برای زنان محدود شدند.« 
این پژوهش��گر گفت: »در س��ال 91، دو هزار و 319 
ظرفیت برای ظرفیت، در س��ال 92 س��ه هزار و 962 و 
در سال 93، دو هزار و 319 ظرفیت برای تحصیل زنان 
در دانش��گاه ها حذف ش��ده اس��ت.«  او در ادامه گفت: 
»نکته دیگ��ری که دراین باره وجود دارد این اس��ت که 
در این س��ال ها در تمام زیرشاخه های مدیریت و بیش 
از 104 ظرفیت در رشته حس��ابداری حذف شدند. از 
طرف دیگر ظرفیت های حذف ش��ده در رش��ته های 
روزانه چند برابر سهمیه ش��بانه و غیردولتی است و در 
این س��همیه بندی ها تفکیک مکانی هم ب��رای زنان و 
مردان در نظر گرفته شده اس��ت.«  اللهیاری ادامه داد: 
»در سال 92 و 93 عالوه بر این موضوعات، زمان شروع 

ترم زنان و مردان هم تغیی��ر کرده اند؛ مثال زنان ورودی 
مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می دهد تفکیک 
زمانی بر رشته ها اعمال شده. همچنین در سال 93 ،20 
تا 50 درصد سهمیه بندی ها بر رشته های مختلف اعمال 
شده است. بررسی دانشگاه هایی که این سهمیه بندی را 
اعمال کرده اند نشان می دهد که دانشگاه محقق اردبیلی 

بیشترین حذف را داشته است. 
او درب��اره دالیل اعت��راض نکردن داوطلب��ان به این 
سهمیه بندی ها گفت: »داوطلبان کنکور تا قبل امتحان 
تمام دغدغه ش��ان ش��رکت در آزمون اس��ت و پس از 
موفق نشدن هم تصور می کنند که مشکل از کم توانی 
خودش��ان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رش��ته 
کرده جای مناسبی نبوده.  در حقیقت آنها خبری از این 

موضوع ندارند و دلیل آن را جست وجو نمی کنند.« 
این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه بندی ها 
براي زنان گفت: »ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و 
همین طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه های غیردولتی 
است. این تبعیض در شهرستان های کوچک تر می تواند 
به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر 
شود.« سخنران بعدی این نشس��ت »زهرا مینویی«، 
وکیل پایه یک دادگس��تری و وکیل پرونده شاکیان به 
دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان 
سخن گفت.   او با این مقدمه که ابتدایی ترین حق، حق 
آموزش اس��ت و دولت موظف به فراهم کردن امکانات 
برابر برای دختران و پسران اس��ت، به بعضی از قوانین 
بین الملل��ی و داخلی که بر تعمیم آم��وزش عالی برای 
همه به صورت رایگان و تس��اوی همگان به دسترسی 
به آموزش تأکید دارند، اش��اره کرد: »تس��اوی پذیرش 
به صورت مساوی به معنی 50- 50 نیست بلکه اصل بر 
رقابت اس��ت.  قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی 
که وارد دانش��گاه می ش��ویم با این چالش مواجهیم و 
متوجه نابرابری ها می ش��ویم.«  این وکیل دادگستری 
ادامه داد:  »در م��اده 10 دیوان آمده که ابطال مصوبات 

قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع 
رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون 
وکیل افرادی ب��ودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به 
دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که 
خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد.  دادخواست 
را در 38 نس��خه به دیوان تحویل دادی��م که مربوط به 
سازمان سنجش  وزارت علوم و 36 دانشگاه است. پرونده 
به شعبه 1 دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است 
ارجاع شد و دادخواست ها برای دانشگاه ها ارسال شده 
است.  دانش��گاه ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست 
فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان 
هم غیرحضوری اس��ت. براس��اس آخرین بررسی که 
داشتم، 5 دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده اند.  
تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه عالمه بود 
که بخش حقوقی آن خواستار جلس��ه و مذاکره بود. «  
این وکیل در ادامه سخنان خود دراین باره گفت: »آن ها 
عنوان کردند که به شرط پس گرفتن شکایت با رئیس 
دانشگاه هم می توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت 
با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که 
ما دوست داش��تیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها 
نمی پذیرفتند، توافقی حاصل نشد.  پرونده آماده برای 
صدور رأی اس��ت و موکالن من اگ��ر ذینفع بودند من 
می توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم.  درهرحال 
من  بعد از پاسخ همه دانشگاه ها خواس��تار صدور رأی 
می ش��وم. « در پایان جلسه ش��رکت کنندگان در این 
نشست به طرح سوال هایش��ان درباره روند این پرونده 
پرداختند و پیش��نهادهایی برای ادامه کار مطرح شد.  
مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان 
صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می شود، 
گفت: »در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان 
صدور و ابالغ قابل اجراست و عطف به ماسبق نمی شود. 
بنابراین ش��امل حال افرادی که در گذش��ته آس��یب 

دیده اند نیست مگر این که مورد خاص باشد.« 

خبر

سالمت
ش�هروند| پس از موج نگرانی که کرونا ویروس 
ایج��اد کرد، ح��اال نوبت به اب��وال رس��یده، بیماری 
کش��نده ای که به عن��وان خطرناک تری��ن ویروس 
شناخته می شود.  براس��اس آخرین گزارش سازمان 
جهانی بهداشت، تاکنون 1427 نفر در غرب آفریقا، به 
خاطر این بیماری جانشان را از دست داده اند و 2615 
مورد هم مشکوک یا تأیید شده ابتال به ابوال هستند. 
به اعتراف این سازمان، ممکن است بیش از 20 هزار 
تن را آلوده کرده باشد. به طوریکه اعالم می شود شمار 
مبتالیان ممکن است چهار برابر 3000 نفری باشد 
که در حال حاضر رس��ما به ثبت رسیده اند. تاکنون 
1552 نفر در لیبریا، سیرالئون، گینه و نیجریه بر اثر 
ابتال به ابوال جان خود را از دس��ت داده اند. با افزایش 
شمار کشته شدگان و مبتالیان و وسعت انتقال این 
بیماری، نگرانی ها هم زیاد ش��ده. ح��اال خبرهایی 
می رس��د که مواردی در میان ش��هروندان اروپایی، 
انگلس��تان و حتی آمریکایی هم دیده شده. موردی 
هم در عربستان بوده.  محمدمهدی گویا، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، اما تأکید 

می کند که مردم نگران انتقال ویروس نباشند. 
 گفته می شود مورد مشکوکی از ابتال به ابوال در 
عربستان دیده شده.  این موضوع چقدر می تواند 

برای مسافران ایرانی خطرناک باشد؟
بله یک مورد مشکوک به این بیماری در عربستان 
دیده شد اما به تأیید نرسید. بنابراین هنوز موردی از 

این بیماری در عربستان دیده نشده. 
 وضع کشورهای آسیایی چگونه است؟ موردی 

در این کشورها دیده نشده؟
نه خوشبختانه هنوز موردی از این بیماری در آسیا 

دیده نشده است. 
 هر روز تع�داد مبتالیان به این بیم�اری درحال 
افزایش اس�ت. این ویروس چقدر می تواند برای 

کشور ما خطرناک باشد؟
  برای کشور ما االن مسأله خطر این بیماری مطرح 
نیست، اما ممکن است این بیماری توسط یک مسافر 

وارد کشور شود. 
 در فرودگاه کس�انی از وزارت بهداشت مستقر 
هستند که موارد مش�کوک را شناسایی کنند؟ 
مخصوصا کسانی که از کشورهای آفریقایی وارد 

می شوند. 
ما در فرودگاه ها اطالع رس��انی کردیم، اگر کسی 
عالیم بیماری را داش��ته باش��د، بالفاصله از س��ایر 
مسافران جدا و به مراکز درمانی انتقال داده می شود.  
اما نکته ای ک��ه وجود دارد این اس��ت که عالیم این 
بیماری ش��دید و کامال مشهود است، اینطور نیست 
که کسی بیمار باشد و بخواهد پنهان کند. شخصی 
که از کشور آفریقایی وارد ایران شود، تنها در صورتی 
می تواند آلوده شده باشد که با یک حیوان آلوده یا با 
گوشت و ترشحات بدنی آن حیوان در ارتباط باشد، 
یا حتی با احشاء آن حیوان تماس داشته باشد ارتباط 

با یک بیمار آلوده ب��ه این ویروس هم می تواند منجر 
به انتقال شود، بنابراین اینگونه نیست که شخصی با 

هیچ کدام از اینها تماس نداشته باشد و بیمار شود. 
 اگر کسی با همه اینها ارتباط داشته و وارد کشور 

شود، آن زمان تکلیف چیست؟
اگر با همه اینها در تماس بوده باشد و از این کشورها 
بیاید و با آن حیوان و بیمار تماس داشته باشد، تأکید 

ما بر این است که فرد تا یک ماه باید مراقب باشد. 
 عمده ترین راه انتقال این بیماری چیست؟

این بیماری عمدتا از طریق خون و ترشحات بدنی 
منتقل می شود.  

 عالیم آن چگونه است؟
عالیم بیماری به صورت تب، سردرد، گلو درد و بدن 
درد شدید است، بیمار مبتال به تدریج دچار خونریزی 
می شود، خونریزی از دس��تگاه گوارش و ادرار و سایر 

اعضای بدن شروع می شود، نارسایی کبد و کلیه هم 
در ادامه این خونریزی پیش می آید.  به طورکلی 60 
تا 90 درصد مبتالیان جانش��ان را از دست می دهند.  
البته یکی از ویژگی های این بیماری، این اس��ت که 
مانند کرونا ویروس از راه های تنفسی منتقل نمی شود 
و این خیلی خوب اس��ت، چرا که کنترل آن را آسان 

می کند. 
 ظاهرا بخش خاصی در نظر گرفته شده تا موارد 

مشکوک در آن بستری شوند؟
این موضوع جدید نیس��ت، ما در همه ش��هرهای 
کش��ور، اتاق ایزوله مخصوصی داریم، یعنی در 170 
بیمارس��تان در مناطق مختلف کش��ور، این اتاق را 
راه اندازی کردیم که با اتاق ایزوله معمولی تفاوت دارد.  
در این اتاق بیماران مبتال به بیماری های ناشناخته ای 
مانند ابوال بس��تری می ش��وند.  ش��رایط این اتاق به 
گونه ای است که از نظر تهویه و رعایت نکات محافظتی 

برای پرسنل شرایط ویژه ای ایجاد کرده است. 
 تا همی�ن چندی پیش ش�یوع کرون�ا ویروس، 
نگرانی های فراوانی ایجاد کرده بود، حاال با شیوع 
ابوال، کمی کرونا کمرنگ شده، آخرین وضع این 

بیماری در ایران چگونه است؟
پس از چند مورد ابتال در کرم��ان دیگر موردی از 

ابتال به این بیماری در ایران نداشتیم. 
 در میان حجاج چطور؟ 

حتی از میان آنها هم کس��ی مبتال نش��ده. البته 
درحال حاضر مس��افرت های حج ت��ا دو هفته دیگر 
متوقف است و از آن زمان برای حج تمتع دوباره شروع 
می شود. به طورکلی موارد ابتال به این بیماری در دنیا 

به شدت کاهش پیدا کرده است. 
 در عربستان چگونه است؟

در آن جا هم موارد ابتال به این بیماری کم شده و به 
حداقل رسیده. آخرین مورد هم در این کشور دو هفته 
پیش بود که دو نفر مبتال شده بودند، پس از آن دیگر 
موردی از بیماری دیده نشد.  امیدواریم در حج تمتع 

امسال موردی گزارش نشود.  

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«: 

ویروس ابوال به این سادگی منتقل نمی شود
  خطر شیوع ابوال در ایران مطرح نیست؛ کرونا ویروس در جهان کنترل شد
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