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شهرنوشت

معاون وزیر علوم و رئیس ســازمان 
امور دانشجویان به خبر منتشر شده در 
رسانه ها درباره بی اعتبار بودن مدرک 
تحصیلی ۲۷ دانشــگاه ایرانی در نظام 

ارزشیابی عراق واکنش نشان داد.
هاشــم داداش پــور دربــاره نظام 
ارزشیابی دانشــگاه های ایران از سوی 
کشور عراق گفت: وزارت آموزش عالی 
عراق در سال ۲۰۲۲ دانشگاه های جهان 
را براســاس نظام رتبه بندی کیو اس، 
شانگهای و تایمز ارزشیابی کرده است 
که در آن ۳۳ دانشگاه ایران برای تحصیل 
دانشــجویان عراقی معتبر شــناخته 

شده اند.
وی گفــت: وزارت آمــوزش عالی 
عراق مانند هر کشــور دیگری هر ساله 
به ارزشیابی کشــورهای دنیا مبادرت 
می کند و در آن برخی دانشگاه ها از نظام 
ارزشیابی کشــور عراق حذف و برخی 
دیگر اضافه می شوند همانند دانشگاه 
کاشــان که در سال گذشــته در نظام 
ارزشیابی کشــور عراق قرار نداشت اما 
به خاطر جایگاه جهانی این دانشگاه در 
ارزشیابی جدید مورد توجه دولت عراق 
قرار گرفته است هر چند که متأسفانه 
برخی از دانشــگاه های معتبر دیگر از 
نظام ارزشیابی این کشور خارج شده اند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: 
عراق برای امسال دانشگاه های کشور 
را به دو دسته تقسیم کرده است که بر 
اساس آن، یک ســری از دانشگاه های 
ایران دانشــگاه هایی هستند که دولت 
عراق برای دانشجویان بورسیه خودش 
در نظر گرفته است. دانشگاه های ایرانی 
که در بین ۱۰۰۰ دانشــگاه اول نظام 

رتبه بندی شــانگهای، ۵۰۰ دانشگاه 
اول رتبه بندی تایمز و ۲۵۰ دانشــگاه 
اول رتبه بندی کیواس قرار داشــتند 
را به عنــوان مقصــد اصلی بورســیه 

دانشجویان خود در نظر گرفته است.
وی افزود: براساس این رتبه بندی ها، 
۱۴ دانشــگاه ایرانی جزو دانشگاه های 
مدنظر قرار می گیرند که ۹ دانشگاه از 
دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم و 
۵ دانشگاه از دانشگاه های تحت پوشش 

وزارت بهداشت بوده اند.

دانشگاه های مورد تایید عراق 
برای بورسیه

وی دانشــگاه های تهران، صنعتی 
شــریف، تربیت مــدرس، صنعتــی 
امیرکبیر، شیراز، علم و صنعت تهران، 

تبریز، فردوســی مشــهد و صنعتی 
انوشیروانی بابل را به عنوان دانشگاه های 
مورد تأییــد عراق برای دانشــجویان 
بورسیه نام برد و به شــیوه و دسته دوم 
نظام ارزشیابی اشــاره کرد و گفت: در 
این نظام، دانشــگاه های ایرانی که در 
فهرست رتبه بندی شانگهای، ۱۰۰۰ 
دانشــگاه اول رتبه بندی تایمز و ۵۰۰ 
دانشگاه کیو اس قرار گرفته اند می توانند 
دانشجوی شهریه پرداز جذب کنند. در 
این دسته بندی، عالوه بر ۱۴ دانشگاه 
قبلی، ۱۹ دانشگاه ایرانی دیگر نیز مجوز 
پذیرش دانشجوی شهریه پرداز را دارا 

خواهند بود.

دانشگاه های دارای مجوز پذیرش 
دانشجویان شهریه پرداز عراقی

وی دانشگاه های کاشان، کردستان، 
محقق اردبیلی، صنعتی سهند، صنعتی 
اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، شهید 
مدنی آذربایجان، مراغه، شهید بهشتی 
و دانشگاه یاسوج را دانشگاه های دارای 
مجوز پذیرش دانشــجویان شــهریه 
پرداز عراقــی عنوان کــرد و گفت: در 
مجموع ۱۸ دانشــگاه دولتی به همراه 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد 
و ۱۴ تا از دانشــگاه های علوم پزشکی 
از نظــر دولت عراق معتبر محســوب 
می شــوند کــه دانشــجویان عراقی 
می توانند در آن مشغول تحصیل شوند. 
البته دانشــجویانی که تا امروز در سایر 
دانشگاه های کشور تحصیل می کردند 
برای ارزشیابی توسط دولت عراق منعی 
ندارند و مدارک آنها توسط دولت عراق 

قابل ارزشیابی خواهد بود.

چرا بعضی از دانشگاه های ایرانی 
حذف شدند؟

رئیس ســازمان امور دانشجویان 
افزود: امســال کشــور عراق شرایط 
ســخت گیرانه ای در نظام ارزشیابی 
خود اتخاذ کرده اســت، افزود: در نظام 
رتبه بندی کشور عراق با توجه به اینکه 
براساس نظام رتبه بندی جهانی بوده، 
بخشــی از دانشــگاه های کشورهای 
دنیا در این نظام ارزشــیابی حذف یا 
اضافه شــده اند و حذف و اضافه شدن 
دانشــگاه ها امر غیر معمولــی در دنیا 
محسوب نمی شود بلکه تغییر رویکرد در 
ارزشیابی دانشگاه ها توسط دولت عراق 
برخی از این تغییرات را موجب شــده 
است. هر چند که برخی دانشگاه های 
حذف شده در ایران جزو دانشگاه های 
معتبر منطقه اسالمی و جهان اسالم 

محسوب می شوند.
داداش پور افزود: بر اســاس اعالم 
مقامات آمــوزش عالی عــراق اگر هر 
دانشــگاه داخل کشــور که در نظام 
رتبه بنــدی ســال ۲۰۲۲ کیــو اس، 
شانگهای و تایمز قرار داشته اما نام آن 
دانشگاه در نظام ارزشیابی دولت عراق 
قرار نگرفته است می تواند طی نامه ای 
به وزارت آموزش عالی عراق و یا سفارت 
عراق در ایران منعکس کند تا دوباره در 

این رتبه بندی قرار گیرد.
وی افزود: کشــور عراق رتبه بندی 
دانشگاه های خود را براساس رتبه بندی 
سه گانه، تایمز، کیو اس و شانگهای قرار 
داده و از نظام رتبه بندی کشــورهای 
اسالمی ISC غفلت کرده است و با توجه 
به اینکه آی اس سی تنها نظام رتبه بندی 

کشورهای اسالمی اســت و بر اساس 
معیارها و اقتضائات جهان اسالم طراحی 
شده است، می تواند در مذاکرات آینده 
ایران و عراق مورد بحث قرار گیرد تا تعداد 
بیشتری از دانشگاه های جهان اسالم در 
نظام ارزشیابی دولت عراق قرار بگیرند؛ 
چرا که این نظام تازه تأســیس شده به 
مثابه استخر دانش کشورهای اسالمی 
بوده و با هدف همگرایی دانشگاه های 
جهان اسالم و دانشــمندان مسلمان 
طراحی شده است و الزم است توسط 
همه کشورهای اســالمی به رسمیت 

شناخته شود.

تحصیل بیش از ۵۶ هزار دانشجوی 
عراقی در دانشگاه های ایران 

داداش پور ادامه داد: در حال حاضر 
بیش از ۵6 هزار دانشــجوی عراقی در 
دانشــگاه های ایران تحصیل می کنند 
که در آن ســهم دانشــگاه های آزاد و 
دانشگاه های غیر انتفاعی، بیش از ۷۴ 
درصد اســت و ۲6 درصد دانشجویان 
عراقی در دانشــگاه های تحت پوشش 
وزارت علوم و وزارت بهداشت تحصیل 
می کنند، تصریح کرد: دانشگاه های ما 
در جذب دانشجویان خارجی باید نگاه 
بلند مدت داشته باشند و از برخوردهای 
کوتاه مــدت و مقطعــی پرهیز کنند؛ 
بر همین اســاس ضمن اینکه توصیه 
می کنم که جذب دانشجویان بین المللی 
مطمح نظر تمام دانشگاه های کشور قرار 
بگیرد منتها همه دانشگاه ها باید برای 
جذب دانشجو برنامه بلند مدت تعریف 

کنند و در آن سیاســت تنوع جذب از 
کشورهای مختلف در اولویت دانشگاه ها 
قرار بگیرد تــا دوام و پایداری در جذب 

اتفاق بیافتد.
داداش پــور افزود: دانشــگاه های 
ما در پذیــرش و جذب دانشــجویان 
خارجی نباید از کیفیت آموزش غافل 
شــوند چرا که هر چه قدر دانشجویان 
بین الملل از کیفیت آموزش و پژوهش 
در دانشگاه های کشور راضی باشند در 
کشــورهای خود مبلغ آن دانشگاه ها 
خواهند بود و این به تداوم و اســتمرار 
تبادل دانشــجو کمک مؤثری خواهد 
نمود، ضمن اینکه تربیت دانشجو برای 

کشورهای منطقه مانند تربیت دانشجو 
برای کشور خودمان است و بایستی جزو 
اهداف اصلی دانشگاه های کشور مورد 

توجه قرار بگیرد.

در جذب دانشجو تنها نگرش 
مادی و اقتصادی حاکم نباشد

رئیس ســازمان امور دانشجویان 
گفت: در جذب دانشــجویان خارجی 
نباید صرفاً نگرش مــادی و اقتصادی 
حاکم باشــد، بلکه با توجه به ماهیت 
انقالب اسالمی، نگرش فرهنگی هم باید 
در این جذب لحاظ شــود؛ چون عمده 
دانشجویان کشورهای منطقه به این 
دلیل ایران را انتخاب می کنند که با آن 
احساس قرابت فرهنگی، تاریخی و دینی 
دارند و با عالقه قلبی به آن ورود می کنند 
و احساس خوبی دارند. بنابراین بایستی 
تالش کرد تا هنگام فراغت از تحصیل 
نیز چنین احساسی در آنها باقی بماند 

و هیچ گاه آسیب نبیند.

بر اساس آنچه در حســاب یکی از 
کاربران توییتر آمده و در برخی رسانه ها 
هم بازتاب یافته اســت، مــدارک ۲۷ 
دانشگاه ایران از نظر وزارت علوم دولت 
عراق بی اعتبار دانسته شده و از جمله 
دانشگاه هایی که مدارک تحصیلی آنها 
از نظر عراق اعتبار ندارند تمام شــعب 
دانشگاه آزاد اســالمی، دانشگاه عالمه 
طباطبایی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه 
خواجه  نصیرالدین طوســی، دانشگاه 
الزهرا، دانشگاه رازی، جامعة  المصطفی، 
دانشــگاه اصفهان، دانشگاه خوارزمی، 
دانشگاه نفت، دانشــگاه شهید باهنر و 

دانشگاه ادیان و مذاهب هستند.

 وزارت علوم به بی اعتبار ارزیابی شدن ۲۷ دانشگاه ایران در عراق واکنش نشان داد 

دانشگاههایترازاولایرانیدرمیانبیاعتبارها!
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رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی خبر داد:

راه اندازی پلیس امنیت اخالقی
در سراسر کشور

رئیس ســازمان عقیدتی 
سیاســی انتظامی کشور از 
راه انــدازی پلیــس امنیت 
اخالقی در راســتای برخورد 
هدفمنــد و قانونمنــد بــا 
هنجارشکنان خبر داد. سید علیرضا ادیانی در گفتگو 
با خبرنگاران افزود: اجرای طــرح صیانت اخالقی با 
جدیت در تهران آغاز شده اســت و به همه استان ها 

تسری می یابد.
 رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی عنوان 
کرد: برخورد قانونمند، هدفمند، روشمند و مستمر 
با هنجارشــکنان اخالقی انجام شده است و به طور 
قطع جامعه هم از دســتگاه انتظامی انتظار دارند از 

ارزش های جامعه صیانت کند. 

    
اعالم وصول طرح مجلس درباره حیوانات

  ذوالنور: متقاضیان نگهداری سگ 
باید مجوز بگیرند 

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای 
اســالمی از اعالم وصول طرح صیانــت از حقوق 
عامه در برابر حیوانات خطرناک در کمیســیون 
حقوقی و قضایی مجلس خبــر داد و گفت: در این 
طرح متقاضیان نگهداری سگ، عالوه بر تقاضای 
مجوز، باید هزینه های نگهداری و مســئولیت آن 
را بپذیرنــد و در صورت رهاســازی توله های آن، 

مجازات می شوند.
به گزارش فارس،  مجتبی ذوالنور افزود: با توجه به 
شرایط ملتهبی که در قربانی شدن دو کودک بی گناه 
و جریحه دار شدن احساســات عمومی پیش آمده 
است، به جهت احترام به افکار عمومی و همچنین 
حل سریعتر این معضل، بنا داریم به محض صدور 
گزارش کمیسیون خطاب به    هیأت رئیسه، طبق ماده 
صد آیین نامه داخلی مجلس، با امضای پنجاه نماینده، 
خواستار رسیدگی خارج از نوبت این طرح در صحن 
مجلس شویم. اما در نهایت نمی توانیم زمان دقیقی 
برای بررسی و تصویب طرح مشخص کنیم چرا که 

این مورد در اختیار    هیأت رئیسه است.

    
وکیل شاکیان:

 »رضایت« شکات تأثیری در اجرای 
حکم اعدام کیوان امام وردی ندارد 
وکیل قربانیان و شکات 
پرونده کیــوان امام وردی با 
بیان اینکه حکم اعدام کیوان 
امام وردی روز شنبه ۱۸ تیر 
ماه به بنده ابالغ شده است، 
گفت: رضایت دادن شــکات در این پرونده، تأثیری 
در اجرای حکم اعدام ندارد، زیرا وی به عنوان اتهامی 
که دادستان به عنوان مدعی العموم شکایت کرده، 

محکوم به اعدام شده است.
به گزارش تسنیم، شیما قوشــه، افزود: در این 
پرونده، ۹ نفر به صورت رسمی شکایت کرده بودند 
و شاکی قانونی پرونده محسوب می شوند، اما افراد و 
قربانیان دیگری هم بودند که با پلیس تماس گرفته و 
موضوع را اطالع داده یا تجاوز از سوی کیوان امام وردی 
را به نماینده دانشگاه تهران اعالم کرده بودند. قوشه با 
بیان اینکه امام وردی در جلسه پایانی دادگاه که برای 
استماع آخرین دفاعیات متهم برگزار شده بود، دفاع 
خاصی ارائه نداد، گفت: البته وی مدعی بود که بدون 

رضایت با کسی رابطه نداشته است!
گفتنی اســت کیوان امام وردی دو سال قبل در 
یک پویش اینترنتی برخی از قربانیــان، به تجاوز 
جنسی متهم شد که پس از دستگیری توسط پلیس 
و اعتراف به جرم ارتکابی با حکم بدوی دادگاه انقالب 
به اعدام محکوم شده است؛ او متهم به تجاوز به ده ها 
زن جوان پس از نوشاندن نوشیدنی های آلوده به مواد 
بیهوش کننده است که شــهریور ماه ۱۳۹۹ در پی 
افشاگری قربانیان پرتعداد خود در فضای مجازی 

بازداشت شد.
    

هشدار تنش دمایی در استان تهران
مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری تهران از صدور 
هشــدار زرد گرد و خاک در 
اســتان تهران خبر داد و در 
خصوص احتمال تنش دمایی 
گفت: با توجه به پیش بینی افزایش گرما از همه مردم 

می خواهیم مصرف انرژی را مدیریت کنند.
به گــزارش ایرنــا،  حامد یزدی مهــر در جمع 
خبرنگاران درباره تردد افــراد دارای بیماری های 
تنفسی و سالمندان در فضای باز با توجه به احتمال 

گسترش گرد و خاک هشدار داد.

از گوشه و کنار 

معاون وزیر علوم و رئیس 
سازمان امور دانشجویان 

درباره بی اعتبار بودن مدرک 
تحصیلی ۲۷ دانشگاه ایرانی 

در نظام ارزشیابی عراق گفت: 
امسال کشور عراق شرایط 

سخت گیرانه ای در نظام 
 ارزشیابی خود اتخاذ 

کرده است

 بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شــبانه روز منتهی به عصر 
یکشــنبه ۲هزار و ۳۷۵ بیمار مبتال به کووید ۱۹ در کشــور 
شناسایی شدند و متاسفانه ۱۰ نفر نیز به دلیل این بیماری جان 

خود را از دست دادند.
در همین راستا، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر تهران با اشاره به افزایش مراجعات کرونایی به مراکز 
بهداشتی و درمانی تهران، نسبت به موج های جدید این بیماری 
هشدار داد و گفت: تمامی افرادی که شش ماه از آخرین واکسن 

آن ها می گذرد نسبت به دریافت دز یادآور اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، علیرضا زالی با اشاره به ضرورت حفاظت از 
کادر بهداشت و درمان با واکسیناسیون، اظهار کرد: توصیه ما 
به شهروندان این است که کسانی که بیش از شش ماه از آخرین 

تلقیح واکسن در آن ها گذشته دز یادآور را تزریق کنند.
لزوم دریافت دز یادآور واکسن کرونا

وی ادامه داد: به صورت کلی اگر شــش ماه از تلقیح آخرین 
واکسن گذشته باشد، از دز ســوم یا چهارم واکسن به عنوان دز 
یادآور کرونا نام برده می شود و با توجه به امواج جدید بیماری، 
شهروندان به ویژه کادر بهداشت و درمان باید نسبت به دریافت 

آن اقدام کنند. زالی گفت: مجموع کسانی که در استان تهران تا 
کنون واکسن کرونا دریافت کرده اند ۲6 میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
اســت، که ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از آن ها دز اول را دریافت 
کرده و ۹ میلیون و ۸6۰ هزار نفر دز دوم و ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر دز سوم و ۴۵ هزار نفر نیز دز چهارم و برخی گروه های خاص 
که تعداد آن ها به ۵۸۲ نفر می رســد، دز پنجم واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
زالی با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار دز چهارم 
در تهران خواهیم بود، گفت: افرادی که در گروه های پرخطر قرار 
دارند، از جمله افراد مسن، افرادی که سابقه بیماری های زمینه ای 
دارند، کادر بهداشت و درمان و به طور کلی تمامی افرادی که شش 
ماه از آخرین واکسن آن ها می گذرد نسبت به دریافت دز یادآور 

اقدام کنند.
وی تاکید کرد: پیش بینی می شود که در هفته های آینده 
شاهد موج های جدیدی از ویروس باشیم و از این رو هم اکنون 

فرصت خوبی برای تلقیح دز یادآور واکسن کروناست.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
زالی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی در 

استان تهران با عالئم مشــکوک کرونا گفت: در بستری هم به 
تدریج آمار تهران در حال تغییر است.

شناسایی ۲۳۷۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
وزارت بهداشت اعالم کرد که در طول ۲۴ ساعت منتهی به 
ظهر یکشنبه، ۱۰ بیمار مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود 
را از دست داده اند و ۲۳۷۵ بیمار جدید شناسایی و ۲۹6 نفر از 

آن ها بستری شدند.
به گزارش ایلنا از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت،  در همین بازه زمانی، ۱۰ بیمار مبتال به کووید۱۹ در 
کشور جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری، به ۱۴۱ هزار و ۴۳۹ نفر رسید. 
۳۵6 نفــر از بیماران مبتــال به کوویــد۱۹ در بخش های 

مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

در حال حاضر ۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۴ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۴۲ شهرســتان در وضعیت زرد و ۲۸۸ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
بازگشت اجبار ماسک در فضاهای باز شهرهای قرمز

سخنگوی ستاد ملی کرونا اعالم کرد با توجه به افزایش موارد 
ابتال، بستری ها، سرپایی ها و شهرهای قرمز و نارنجی در جلسه 
امروز ستاد ملی کرونا بر استفاده از ماسک در کلیه فضاها چه باز و 

چه سر پوشیده در شهر های قرمز و نارنجی تأکید شد.
»عباس شیراوژن« با اشاره به نشست ۱۸ تیرماه ستاد ملی 
کرونا، گفت: همچنین استفاده از ماسک در شهرهای آبی و زرد 

در نقاط سرپوشیده یا پرازدحام و پر تردد ضروری است.
وی ادامه داد: تزریق نوبت یادآور واکسن در کشورهای مختلف 
باعث کاهش موارد ابتالی بیماری کرونا شده است و بر عکس 
کشورهایی که پوشش واکسن کاملی داشتند ولی زمان زیادی 
از تزریق واکسن گذشته مجدداً موارد ابتال در آنها فراوان گزارش 

شده است، پس باید تزریق واکسن یادآور را جدی بگیریم.
سخنگوی ستاد ملی کرونا تصریح کرد:  وزارت بهداشت در این 
راستا باید تعداد و ساعات خدمت رسانی مراکز واکسیناسیون را 

برای ایجاد تسهیل در امر واکسیناسیون، افزایش دهد.
وی در پایان افزایش مراقبت های مرزی در تمام مرزها با توجه 
به ابتالی فراوان در کشورهای همسایه از ترکیه تا امارات را دیگر 

مصوبه امروز ستاد ملی کرونا اعالم کرد.

زالی در خصوص بروز »موج جدید« هشدار داد

فوتی های کرونا در کشور دوباره ۲رقمی شد

گزارش

بر اساس آنچه در برخی 
رسانه ها بازتاب یافته است، 

از جمله دانشگاه هایی که 
مدارک تحصیلی آنها از 
نظر عراق اعتبار ندارند 

تمام شعب دانشگاه آزاد 
اسالمی، دانشگاه عالمه 

طباطبایی، دانشگاه 
بوعلی سینا، دانشگاه 

خواجه  نصیرالدین طوسی، 
دانشگاه الزهرا، دانشگاه 

رازیدانشگاه اصفهان، 
دانشگاه خوارزمی و... 

هستند


