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اخبار
حریرچی :محدودیت ها تا پایان کرونا
ادامه دارد

حریرچی گفت :محدودیتهای کرونایی
با توجه به میزان بستریهای کرونا در شهرها
تغییر میکند و تا پایان کرونا ادامه دارد.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به
دستاوردهای محدودیت های کرونایی اعمال
شده و همکاری مردم اظهار کرد :با انجام اقدامات
خوب و همکاری مناسب دستگاه های مختلف در
زمینه مقابله با بیماری کرونا به دستاوردهای
بزرگی دست پیدا کرده ایم.
او با اشاره به اینکه ما از مردم درخواست
داریم که در زمینه رعایت دستورالعمل ها و
بهداشت فردی همکاری بیشتری با وزارت
بهداشت داشته باشند ،بیان کرد :در حال حاضر
محدودیت های اعمال شده بر اساس مصوبات
ستاد ملی کروناست و این محدودیت ها بنا بر
گفته رئیس جمهور تا پایان کرونا با ما خواهد
بود.
حریرچی افزود :در حال حاضر افزایش یا
کاهش محدودیت ها بستگی به وضعیت شهرها
از لحاظ میزان بستری های ناشی از کرونا دارد
و اگر مردم دستورالعمل ها را به طور دقیق
رعایت کنند ،وضعیت شهرهای نارنجی به زرد
تبدیل خواهد شد و محدودیت ها تغییر خواهد
کرد و اگر میزان بستریها افزایش پیدا کند
شهرنارنجی به قرمز تبدیل خواهد شد و به طور
خودکار محدودیت ها افزایش پیدا می کند.
معاون کل وزارت بهداشت گفت :از بیماران
غیر کرونایی درخواست داریم که مراجعه خود را
به پزشکان و مراکز درمانی را به تاخیر نیندازند تا
مشکلی برای بیماران زمینه ای مانند مبتالیان
به سرطان ،فشار خون و دیابت ایجاد نشود.
او تاکید کرد :در مراکز بهداشتی و حتی
بیمارستان های دولتی ،محل تردد بیماران عادی
و مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با بیماران
کرونایی جدا شده است و افراد بدون هیچ دغدغه
ای به پزشک مراجعه کنند.

«گروه صنعتی ایران خودرو»؛ میزبان
شهردار منطقه۲۱

رجب زاده شهردار منطقه ۲۱با همراهی
جمعی از معاونین و مدیران ارشد شهری ورودی
غربی پایتخت با حضور در گروه صنعتی ایران
خودرو ضمن دیدار با مقیمی مدیرعامل این صنعت
خودروسازی کشور ،از بخش های مختلف کارخانه
نیز بازدبد کرد.
به گزارش امتیاز ،رضا رجب زاده در این
بازدید و جلسه هم اندیشی گفت :مجموعه مدیریت
شهری ورودی غربی پایتخت در بازدیدهایی که از
صنایع و کارخانجات مستقر در محدوده به عمل می
آورد ،بر مسئولیت های اجتماعی شرکتی و تداوم
همکاری با شهرداری در امر مهم و محیط زیستی
تفکیک پسماند از مبدا تاکید ویژه دارد.مقیمی
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز ضمن
تشکر از توجه مدیران شهری منطقه ۲۱به این
مجموعه خودروسازی ،قول مساعدت درخصوص
همکاری های بیشتر با مدیریت شهری در امور ذکر
شده را داد.

کاهش  ۱۹.۴درصدی تلفات رانندگی
در  ۹ماه

فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی از
کاهش  ۱۹.۴درصدی خسارت انسانی تصادف
در  ۹ماه امسال خبر داد .سردار سرتیپ پاسدار
سید کمال هادیانفر در نشست خبری با بیان
اینکه پلیس راهور مدیریت ترافیک در ۲۳۶
هزار کیلومتر راههای اصلی و فرعی و روستایی
کشور و  ۱۱۴۷شهری را بر عهده دارد ،گفت:
بحث تسهیل در ترددها در فصول مختلف در
طول شبانه روز به ویژه در طرح زمستان همراه
با اعمال محدودیتهای شهرهای نارنجی در
ترددهای شبانه نیز بر عهده پلیس راهور است.
وی ارائه خدمات در بخش صدور گواهینامه،
شماره گذاری و ترخیص وسایل نقلیه را از
دیگر وظایف پلیس راهور برشمرد و خاطرنشان
کرد :وظیفه دیگری که کمتر از  ۲۰درصد در
آن نقش داریم و  ۱۸دستگاه در آن مشارکت
دارند؛ کاهش سوانح و حوادث ناشی از ترافیک
به ویژه جان باختگان است که در این حوزه
انجام وظیفه میشود .سردار هادیانفر گفت :بعد
از سالهای  ۹۶و ۹۷؛ در سال  ۹۸توفیق کاهش
تلفات تصادفات را داشتیم.وی افزود :پیش بینی
میشود در  ۹ماه  ۱۹.۴دهم درصد کاهش را با
 ۲۶۶۶نفر داشته باشیم که منتظر آمار پزشکی
قانونی هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد؛

 ۱۹۱فوتی کرونا در اولین روز زمستان

سخنگوی وزارت بهداشت ،ضمن تشریح
وضعیت بیماری کرونا در کشور ،آمار مبتالیان،
بستری ها و فوتی ها در شبانه روز گذشته را
اعالم کرد.
 ،سیما سادات الری ،بعد از ظهر دوشنبه
اول دی ماه  ،۹۹به تشریح وضعیت بیماری کرونا
در کشور پرداخت و گفت :در شبانه روز گذشته
 ۶هزار و  ۱۵۱بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در
کشور شناسایی شدند که مجموع بیماران به یک
میلیون و  ۱۶۴هزار و  ۵۳۵نفر رسید.
وی افزود :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت
گذشته ۱۹۱ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۵۳هزار و  ۸۱۶نفر رسید.
الری ادامه داد :خوشبختانه تا کنون ۸۹۴
هزار و  ۳۶۶نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند.
وی گفت ۵۵۱۹ :نفر از بیماران مبتال به
کووید  ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت
مراقبت قرار دارند.الری افزود :تا کنون  ۷میلیون
و  ۹۷هزار و  ۵۵۶آزمایش تشخیص کووید ۱۹
در کشور انجام شده است.
وی گفت :در حال حاضر  ۲۰۵شهرستان
در وضعیت نارنجی و  ۲۴۳شهرستان در وضعیت
زرد قرار دارند.

اجتماعی

استقبال از پیشنهادهای بودجهای برای محرومیتزدایی
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وزیر تعاون با بیان اینکه این وزارتخانه در
زمینه الیحه بودجه  ۱۴۰۰با کمیسیون اجتماعی
مجلس توافق دارد ،گفت :از پیشنهادهای
محرومیتزدایی استقبال میکنیم.
محمد شریعتمداری درباره بررسی بودجه
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت :برای
تشریح وضعیت بخش تعاون و رفاه ،حوزه
آسیبهای اجتماعی ،دخالت دولت برای
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ،شرایط خاص
کرونا و مسائل مربوط به آن ،براساس الیحه
بودجه  ۱۴۰۰وزارت هفته گذشته در کمیسیون
اجتماعی مجلس حاضر شدم.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
محورهای دیگر نشست هفته گذشته کمیسیون
اجتماعی مجلس مسائل مربوط به صندوقهای
بازنشستگی و چالشهای آن ،مسائل مددجویان

و معلوالن ،آخرین وضعیت مسائل اجتماعی
و زنان سرپرست خانوار و مهارتآموزی بود.

هماندیشی ارزشمندی بود که در آستانه بررسی
بودجه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد و

همه معاونان هم با حضور در نشست ،توضیحات
الزم را ارائه کردند.
شریعتمداری درباره نظر کمیسیون
اجتماعی به الیحه بودجه وزارت تعاون ،گفت:
حتما با این کمیسیون به توافق میرسیم و
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد .البته
نمایندگان در طول دوره بررسی ،امکان دریافت
پیشنهادها را دارند و کمیسیون اجتماعی هم
این پیشنهادها را با حضور مسئوالن ذیربط
بررسی میکند .گفته شده است پیشنهادهای
زیادی در راستای محرومیتزدایی به این
کمیسیون ارجاع شده است که وزارت تعاون هم
از این پیشنهادات استقبال میکند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
خاطرنشان کرد :در دفاع از الیحه بودجه این
وزارتخانه ،مشکلی با کمیسیون اجتماعی
مجلس نداریم.

گزارش «امتیاز» از نحوه کالهبرداری سایتهای شرطبندی آنالین؛

سایتهای قمار و شرط بندی حمایت میشوند؟!

سایت های قمار و شرط بندی تنها با حمایت های داخلی می
توانند در کشور فعالیت کنند ،آن هم از طرف کسانی که خود ادعای
مبارزه با این سایت ها را دارند.
سایتهای قمار و شرط بندی تنها با حمایتهای داخلی میتوانند
در کشور فعالیت کنند ،آن هم از طرف کسانی که خود ادعای مبارزه با
این سایتها را دارند.بانکها پول هایشان را انتقال میدهند.درگاههای
مجازی بانکها و شرکتهای پرداخت در اختیارشان است.پلیس فتا
به حال خودشان رهایشان کرده است.
وزارت ارتباطات کاری به کارشان ندارد و سرورهای صفحات
فیشینگ خود را در داخل کشور اجاره میکنند.
تبلیغاتشان هم به عهده اینفلوئنسرها و شاخهای مجازی،
خوانندههای آن ور آبی و بعضی فوتبالیستهای سابق است.
فریب خوردهها هم که حتی نمیتوانند شکایت کنند.
بازندههای اصلی هم مردمی هستند که نادانسته دست خون
بازی میکنند و چون لیالج همه زندگیشان را میبازند.
“بیشک شمال کشور رکورد بیشترین شرطبندی است؛ اما در
تهران نیز اماکن زیادی به محل شرطبندی ورزشی شهره شدهاند تا
آنهایی که اهل اینترنت نیستند نیز از این قافله جا نمانند”.
این روز ها و در فضای مجازی شاهد تبلیغات وسیع و گسترش
انواع مختلف از کازینو های (سایت شرط بندی) آنالین هستیم که
قشر عظیمی از مردم را درگیر خود ساخته است ،هدف افرادی که به
این سایت ها رجوع میکنند این است که به راحت ترین شکل ممکن
ایجاد در آمد کنند و یا پول خود را در این سایت ها افزایش دهند.
فعالیت سایتهای شرطبندی در ایران با گزارشی که رسانهها
در سال  ۸۹منتشر کردند ،بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته
است .به این ترتیب معلوم شد که در اینگونه سایتها برخی افراد
ضمن ثبتنام اقدام به شرطبندی با یکدیگر کرده و مبالغ باالیی را
روی پیشبینی نتایج مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال پرداخت
میکنند .در این میان بخشی از پولی که رد و بدل میشود را سایتی

که مسبب و بانی این کار است به جیب میزند؛ سایتهایی که اسم
خود را نیز کارپرداز گذاشتهاند.
به دلیل تاثیری که این رویداد بر تخریب فضای سالم ورزشی و
البته اقتصاد دارد و از آنجایی که به اعتقاد آسیب شناسان ورود به این
کار ،باعث میشود فرد اعتیاد ضمنی به این عمل پیدا کند .در کشور
ما قوانین زیادی در خصوص مبارزه با این مساله پیشبینی شده است
که البته باید آن را از دل قوانین مختلف استخراج کرد.

صفحه درگاههای پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطالعات
حساب کاربران میکنند
همچنین با ایجاد صفحهای جعلی ،اطالعات کارت بانکی کاربران
را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود
داشته را تخلیه میکنند متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به
اینکه میدانند دست به اقدامی غیرقانونی زدهاند ،از شکایت صرف نظر
کرده و کالهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده میکنندبر
این اساس دستور مسدودسازی سایتهای شرط بندی و قمار آنالین
از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه به تصویب میرسد؛ در مواردی هم پلیس فتا با
شناسایی این درگاهها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه
اخذ میکنند نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج
از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکالتی
مواجه میکند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است،
اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان
راحتتر است.
شما تا کنون با این سرویس ها ارتباط داشته اید یا تجربه ای
در این زمینه دارید؟

وزیر بهداشت:

تست سریع کرونا برای مسافران ورودی به کشور اجباری شود

وزیر بهداشت با اشاره به نامه اش برای قطع
پروازهای بین ایران و انگلیس گفت :با توجه به
تعطیالت پیش رو در سال جدید میالدی ،باید
تست های سریع در فرودگاه های بین المللی
کشور که پرواز خارجی دارند برای مسافران ورودی،
اجباری شود.
جلسه بررسی طرح شهید قاسم سلیمانی با
حضور وزیر بهداشت ،جمعی از معاونین و مدیران
وزارت بهداشت ،جانشین رییس سازمان بسیج و
نیز رییس بسیج جامعه پزشکی برگزار و پیشرفت
ها و کمبودهای این طرح در سطح کشور بررسی
شد.
دکتر علیرضا رییسی  -معاون بهداشت وزارت
بهداشت در این نشست گفت :خوشبختانه این
طرح بزرگ ملی در بین مسئوالن در استان ها به
خوبی نهادینه شده و با انگیزه باال ،این طرح را
اجرایی می کنند.
وی گفت :خوشبختانه با اجرای طرح شهید
سلیمانی و همچنین اعمال محدودیت های
هوشمند ،میزان ابتال به کووید ۱۹و متعاقبا فوت
بیماران ،به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
دکتر جعفر صادق تبریزی  -رییس مرکز
مدیریت شبکه وزارت بهداشت نیز گفت :تا هفته
قبل در کشور  ۲۲هزار و  ۵۳۰تیم رهگیری در
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با  ۱۰۳هزار نفر
عضو تشکیل شده که بیش از  ۲۷۰هزار نفر از
افرادی که با بیماران در تماس بوده اند را رهگیری
کرده اند .حدود  ۴۲درصد از نیروهایی که در این
بخش مشارکت دارند ،سفیران سالمت و رابطین
سالمت محله بوده اند .حدود  ۲۷درصد از افراد
مشکوک در تماس با بیماران برای انجام تست
 PCRو  ۲۸.۳درصد برای ویزیت پزشک معرفی
شده اند و برای  ۱۲.۵درصد از آنها تست سریع
انجام شده که حدود  ۱۵.۵درصد از این تست ها،
مثبت گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد ۶ :هزار و  ۷۳۰تیم
مراقبت در منزل در طرح شهید سلیمانی در کشور
با مشارکت  ۱۸هزار تشکیل شده است .این تیم ها
تا کنون از  ۴۱هزار نفر در منازل ،مراقبت کرده اند
و برای  ۷هزار و  ۵۰۰نفر از افراد مشکوک ،تست
سریع انجام شده که یک هزار و  ۳۲۰نفر معادل
 ۱۷.۶درصد از افرادی که مراقبت در منزل را
دریافت کرده اند ،تست مثبت داشته اند همچنین
 ۳۳.۵درصد از این افراد برای انجام تست PCR
معرفی شده اند.
رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت
ادامه داد :تا هفته قبل مجموعا  ۴۱هزار تست
توسط تیم های رهگیری و مراقبتی در طرح شهید
سلیمانی انجام شده که  ۶هزار و  ۵۰۰نفر از افراد
مشکوک معادل  ۱۶درصد از این افراد ،تست مثبت
داشته اند.
وی تصریح کرد :تا هفته گذشته ،با مشارکت
 ۶۱هزار نفر بیش از  ۱۰هزار تیم نظارتی در طرح
شهید سلیمانی تشکیل شده است .حدود  ۷۸۲هزار
بازدید و نظارت از اماکن و مراکز مختلف انجام شده

که  ۴۹هزار و  ۶۳۰اخطار یا پلمب معادل  ۹درصد
از کل بازدیدها ،انجام شده است.
نمکی وزیر بهداشت نیز پس از استماع گزارش
ها ضمن تقدیر از همکاری مردم و دستگاه های
اجرایی در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی،
گفت :عمده ترین دستگاه های همکار ما در این
طرح ،سازمان بسیج و هالل احمر بوده اند که
توانسته ایم برای شناسایی زودهنگام ،جداسازی و
آموزش بیماران با رویکرد محله محور و خانواده
محور ،اقدامات مناسبی را انجام دهیم.
بنا بر اعالم وبدا ،وی خاطرنشان کرد:
خوشبختانه مقدار زیادی کیت تست سریع کرونا
و همچنین منابع مالی برای اجرای این طرح در
بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور توزیع
شده تا دغدغه اجرای این طرح ،کاهش پیدا کند.
نمکی تاکید کرد :نامه ای برای قطع پروازهای
بین ایران و انگلیس به وزیر راه و شهرسازی نوشتم
و از طرفی چندین تکلیف برای معاونت بهداشت
جهت پیگیری مسافران ورودی به کشور از مبدا
انگلیس به کشور معین کردم .با توجه به تعطیالت
پیش رو در سال جدید میالدی ،باید تست های
سریع در فرودگاه های بین المللی کشور که پرواز
خارجی دارند برای مسافران ورودی ،اجباری شود.
به گزارش وبدا ،دکتر سعید نمکی همچنین
در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره
قرآنی هدهد ،ضمن گرامیداشت یاد شهدای دفاع
مقدس ،شهدای مدافع حرم و شهدای مدافع
سالمت ،اظهار کرد :برگزاری این جشنواره نشان
از آن است که همکاران من در این ایام ،گرچه
با سهمگین ترین اپیدمی تاریخ  ۱۵۰ساله کشور
دست و پنجه نرم می کنند ،از سایر امور نه فقط در
بخش فرهنگ ،بلکه در سایر بخش های بهداشت و
درمان نیز غفلت نکردند.
وی افزود :این افتخار جمهوری اسالمی ایران
است که در ایام کرونا با وجود بسیاری از گرفتاری
ها ،از واکسیناسیون کودکان ،مراقبت زنان باردار و
سالمندان و بیماران مزمن غافل نشدیم ،در این ایام
هیچ بیمار کرونایی پشت درب هیچ بیمارستانی
سرگردان نشد و داروهای درمان کرونا که در جهان
گفته شد در درمان اندکی موثر است را تهیه و
تولید کردیم و در برهه کنونی هم در مسیر ساخت
واکسن کرونا گام برمی داریم.
پیگیری مستمر مقام معظم رهبری برای
ساخت واکسن کرونا

وزیر بهداشت با بیان اینکه مقام معظم
رهبری با جدیت پیگیر موضوع ساخت واکسن
کرونا هستند ،اظهار کرد :دلسوزی و پیگیری های
مستمر این عزیز بزرگوار و رییس جمهور محترم،
نشان از آن دارد که مردم این سرزمین در اوج
تحریم های ظالمانه ،نباید قدمی از مردم سرزمین
های برخوردار و دارای منابع فراوان و سرشار ،عقب
تر باشند.
وی ضمن تبریک به برگزیدگان بیست و
پنجمین جشنواره قرآنی هدهد و درود به روح
پرفتوح شهید قاسم سلیمانی ،بیان کرد :برای بنده

مشارکت رستوران های شمال تهران
در ارائه منوی خط بریل به نابینایان

رستوران های شمال تهران با هدف مناسب
سازی شهر برای حضور نابینایان و اطالع آنها از
خدمات ارائه شده ،دارای منوی خط بریل شدند.
به گزارش امتیاز ،سید عباس سجادی
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این
منطقه با بیان مطلب فوق اظهار داشت :اداره
سالمت شهرداری این منطقه به منظور مناسب
سازی شهر برای نابینایان و اقدام موثر در تحقق
شعار» تهران شهری برای همه « ،با شناسایی
رستوران های داوطلب نسبت به تهیه و چاپ منوی
بریل جهت استفاده افراد کم بینا و نابینا اقدام کرد.
وی افزود :با توجه به این که منطقه یک از مناطق
گردشگری شهر تهران است ،این اقدام ضمن تکریم
افراد نابینا ،کم بینا و دارای نیازهای خاص ،دسترس
پذیری شهر برای مشارکت و حضور اجتماعی آنان
را فراهم می کند.سجادی ضمن تشکر از رستوران
های که در این طرح اعالم آمادگی کردند گفت:
رستوران های ولیعصر(عج) ،خان باشی ،کسری،
مجمع و اقدسیه در شمال تهران از رستوران های
مجهز به منوی خط بریل هستند که داوطلبانه در
این مسیر اعالم آمادگی کردند و امیدواریم این طرح
در همه رستوران های سطح منطقه اجرا شود.
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نحوه کالهبرداری سایتهای شرطبندی آنالین

هدایت کاربران به سایتهای فشینگ از رایجترین شگردهای
سایتهای شرطبندی است و کالهبرداران سایبری با هدایت
کاربران در زمان پرداخت وجه شرطبندی به درگاههای بانکی
فیشینگ اطالعات بانکی کاربران را سرقت میکنند و مدتی
بعد نیز هر آنچه در حساب کاربر وجود داشته را به حسابهای
غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی
غیرقانونی (قمار) زدهاند ،از شکایت صرفنظر کرده و کالهبرداران
نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده میکنند بر این اساس ،پلیس
فتا برحسب دستور مقام قضایی بر اساس قوانین مطرحشده در
قانون مجازات اسالمی (مواد  ۷۰۵تا  )۷۱۰نسبت به مسدود
کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد .این
سایتها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران ،افرادی
را بهعنوان برنده اعالم و حتی اقدام به پرداخت جایزههای کوچک
با مبالغ کم میکنند تا از این طریق کاربران را به سرمایهگذاری
بیشتر ترغیب کنند.
کالهبرداران سایبری پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت
مجاز و سالم بعد از سرمایهگذاری با مبالغ کالن ،سایت مذکور کلیه
سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیامهای کاربران و قربانیان
خود پاسخ نمیدهد.دراین باره پیش از این شنیدیم که:
رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت
اطالعات بانکی کاربران گفته بود برخی از سودجویان با شبیهسازی

خبر کوتاه

که از کودکی عاشق واقعی قرآن بودم و خاطرات
زیادی از جلسات قرائت قرآن در کودکی دارم و
عشق و عالقه ای که به این کتاب آسمانی دارم،
همیشه این سوال مطرح بود که چرا قرآن به عنوان
یک کتاب آسمانی اینگونه متفاوت دریافت و درک
می شود؟ ابن ملجم قرآن خواند و بر ستون اسالم و
قرآن ضربه وارد کرد .در شب عاشورا از خیمه های
امام حسین (ع) و یارانش صدای تالوت قرآن می
آمد و از خیمه های دشمنان نیز همچنین.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،وی
افزود :چیست که حاج قاسم سلیمانی با عشق قرآن
شب و روز سپری می کرد و عده ای که با عنوان
تروریست با آنها می جنگید با تالوت قرآن سر
مظلومان را می بریدند؟ دلیل این تفاوت برداشت از
یک کتاب آسمانی چیست؟ گرچه در دوران پیامبر
(ص) نیز این گله وجود داشت و گاهی پیامبر از
اینکه مردم این کتاب مقدس واالی آسمانی را کم
می فهمند غصه دار بود .خداوند در آیه  ۲۸سوره
سبا فرموده استَ « :و َما أَ ْر َسلْ َن َ
اس
اک إ ِ َّل َکا َّف ًة ل ِل َّن ِ
ون» (و ما
ِیرا َو َ ٰ
لک َِّن أَ ْکث ََر ال َّن ِ
اس َل یَ ْعلَ ُم َ
یرا َونَذ ً
بَشِ ً
تو را جز [به سمت] بشارتگر و هشداردهنده برای
تمام مردم نفرستادیم ،لیکن بیشتر مردم نمی
دانند) .تصور می کنم تفاوت در برداشت از قرآن،
به معرفت نسبت به قرآن ربط دارد .مهجور ماندن
قرآن دلیل اصلی اش« ،عدم معرفت و آگاهی نسبت
به قرآن» است .چرا یک نفر برداشت رحمانی دارد
ِ
برداشت غفلت آمی ِز جاهالنه ،خشونت
و یک نفر با
آمیزترین رفتار را با آیات قرآن نسبت به مظلومین
یک منطقه اعمال می کند؟ مانند همین قوم
متوحشی که در منطقه کشتار راه انداختند؛ همگی
قرآن خواندند و گردن مردان را زدند و به زنان
هتک حرمت کردند .امیرالمومنین (ع) زمانیکه در
مسجد خطبه می خواند ،عده ای برای اینکه صدای
ایشان را کوتاه کنند ،بلند بلند قرآن می خواندند و
اینها تفاوت برداشت متفاوت از این کتاب آسمانی
راهگشا در طول تاریخ است.
نمکی گفت :سالهای بین  ۳۰۰تا ( ۵۵۰ه ق)
که تقابل بین اشعری مسلکی و اعتزال در مورد
نگاه به قرآن و برداشت از قرآن وجود داشت،
تاریخ بسیار پر فراز و نشیبی است .برای مثال،
بیت الحکمه در دوران هارون الرشید و مامون در
بغداد ایجاد شد و در این دوران دانشمندان زیادی
به سمت بغداد جذب شدند و آموزش و پژوهش
رونق بسیاری داشت .در دوران متوکل عباسی
نیز ،حنین بن اسحاق که یک طبیب مسیحی بود،
مامور ترجمه کتب التین شد .ظهور ابن سینا در
اوج اندیشه اعتزالی شکل گرفت و تفسیر قرآن و
طب را نیز در همان اوج می بینید .البته وارد مقوله
و جزییات اشعری مسلکی و معتزله نمی شوم،
منظور نوع نگاه به قرآن در این دوران ۳۰۰-۲۰۰
ساله و تفسیر قرآن و در سایه تفسیر قرآن ،نگاه به
طب و فلسفه و سایر علوم و بالندگی آنها است
و چنانچه بیشتر دقت کنید نوع نگاه به قرآن و
معرفت به قرآن این تغییرات بزرگ اجتماعی را
ایجاد کرده است.

قرآن ،کتاب خرد و اندیشه و اعتدال است

وی گفت :حافظ شیرازی حافظ کل قرآن بود و
به این کتاب آسمانی بسیار رجوع می کرد .برای مثال
اگر دیوان حافظ را ورق بزنید و ابیاتش را بخوانید به
عشق و عالقه حافظ به قران بیشتر پی می برید .برای
مثال « ،صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ/
هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم /گر به دیوان
غزل صدرنشینم چه عجب /سالها بندگی صاحب
دیوان کردم» ،اما آنهایی که حافظ را نمی شناسند
می گویند حافظ اشعری مسلک بود ،چراکه حافظ می
گوید« :جام می و خون دل هر یک به کسی دادند /در
دایره قسمت اوضاع چنین باشد» یا « به درد و صاف
تو را حکم نیست خوش درکش /که هر چه ساقی ما
کرد عین الطاف است» .عده ای نیز حافظ را معتزلی
می دانند چراکه می گوید« :چرخ برهم زنم ار غیر
مرادم گردد /من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک».
عده دیگری می گویند که حافظ تابع این تفکر است
لعبد یُ َدب ّ ِ َر َو ا ُ
هلل یُ َق ّ ِد َر» زیرا حافظ می گوید« :بر
که «ا َ ُ
آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم /اگر موافق تدبیر
ظن خود حافظ
من شود تقدیر» .بنابراین ،هرکسی از ّ
را دید و تفسیر کرد ،اما حافظ تلفیقی از همه این
اندیشه هاست؛ چراکه بیش از بقیه قرآن را فهمید.
قرآن مجموعه ای از عظمت ها ،رویه ها و روشهای
زندگی است .قرآن کتاب زندگی کردن ،کتاب دنیا
و کتاب آخرت است .در سوره ملک آمده است« :
ض َذل ُ ً
ُه َو ال َّذِی َج َع َل ل َ ُک ُم ْالَ ْر َ
ول َفا ْمشُ وا فِی َم َنا ِک ِب َها
َو ُک ُلوا م ِْن ِر ْزقِهِ» یعنی ،او آن خدایی است که زمین را
برای شما نرم و هموار گردانید ،پس شما در پست و
ی های آن حرکت کنید و از روزی او خورید» .و
بلند 
کتابی که برای متقین ،عاقبتی خوش وعده داده است.
قرآن ،کتاب خرد و اندیشه و اعتدال است .وی ادامه
داد :گرچه قرآن با صوت زیبا زیباتر است ،اما زیبایی
صوت به دلیل زیبایی متن موسیقایی قرآن است که
از عظمت واالی این کتاب آسمانی نشات می گیرد.
قرآن مجموعه ای از زیبایی ها ،رحمانیت و شیوه های
زندگی در دنیا و آخرت است و متاسفانه این کتاب
ارزشمند در بین ما مهجور و مغفول مانده است و
امیدوارم خداوند به همگی ما درک و معرفت قرآن
شناسی عطا بفرماید .که از این کتاب نه فقط در هنگام
عزاداری و بر سر مزارها و مقبره ها و شروع جلسات،
بلکه به عنوان یک راهنما در واژه واژه گام های زندگی
انتخاب کنیم .این راهی است که اندیشمندان این
مملکت با نشان دادن وجه رحمانی قرآن باید برای
جوانان باز کنند .قرآن فضایی معنوی تر ،اجتماعی تر
و فلسفی فراتر از این روزمرگی ها دارد .به همین دلیل
از همه همکارانم در سراسر کشور خواهشمندم که به
این مهم بیش از پیش بپردازند.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش،
با بیان اینکه این روزها به سختی مشغول مقابله با
ویروس منحوس کرونا در کشور هستیم ،گفت :داغ
جانسوز از دست رفتن همکاران گرانقدرمان در نظام
سالمت بر جان ماست .به حرمت قرآن ،از خداوند
بزرگ می خواهیم که هرچه زودتر این بال از سر این
سرزمین دور شود تا بازهم روزها و ایام بهتری را در
نهایت سالمت و تندرستی کنارهم تجربه کنیم.

معاون فنی و عمران منطقه  15گفت:
مجموعه ورزشی سرپوشیده محله مظاهری با اتمام
عملیات ایزوگام بام و نازک کاری شامل سنگ کاری
سالن اصلی به پیشرفت فیزیکی  78درصدی رسید.
به گزارش امتیاز ،علیرضا حالجیان با اعالم
مطلب فوق افزود :این پروژه در مرحله ادامه اجرای
عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی و بتن ریزی کف
سوله می باشد .حالجیان اضافه کرد :این مجموعه
ورزشی در زمینی به مساحت هزار و  ۳۰۰متر
مربع در ضلع غربی بوستان گلستان در حال احداث
است .او ادامه داد :سوله ورزشی توپی با زیربنای
 ۸۸۲مترمربع و یک ساختمان با زیربنای ۷۵۶متر
مربع در سه طبقه با سازه فلزی وامکاناتی نظیر
سالن های ورزشی ،موتورخانه ،سرویس بهداشتی
و بخش اداری برای استفاده شهروندان ساخته می
شود.

منطقه  19دبیرخانه جشنواره دانش
آموز و ترافیک در بخش شعر و سرود

شهرداری منطقه  19به عنوان دبیرخانه
منطقه ای جشنواره دانش آموز و ترافیک،آثار
دریافتی بخش شعر و سرود را داوری می کند.
به گزارش امتیاز ،علیرضا مرآتی معاون
حمل و نقل و ترافیک منطقه درخصوص این خبر
گفت :جشنواره دانش آموز و ترافیک در  4بخش
داستان نویسی ،عکس موبایلی ،استندآپ کمدی
و نقاشی برگزار می شود که شهرداری منطقه 19
به عنوان دبیرخانه منطقه ای این جشنواره برای
دریافت و داوری آثار در بخش شعر و سرود انتخاب
شده است .او مهلت اتمام جشنواره را  15دی اعالم
کرد و افزود :این جشنواره ویژه همه مناطق شهر
تهران با اهدافی همچون نهادینه سازی فرهنگ
ترافیک و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه
برگزار و در پایان از آثار برگزیده تقدیر می شود .به
گفته مرآتی احترام به عابر پیاده ،آلودگی هوا و صدا،
سرنشین خودرو ،دوچرخه ،موتورسیکلت ،احترام
به قوانین راهنمایی و رانندگی ،بیماری کووید
 ،19تکریم سالخوردگان ،تکریم توان یابان ،خط
سفید ،بوستان آموزش ترافیک و سرویس مدرسه
از محورهای این جشنواره هستند .این مسئول در
ادامه از تداوم آموزش مفاهیم و دوچرخه سواری به
شهروندان این منطقه خبر داد و گفت :این آموزش
ها به صورت حضوری ،سه روز در هرهفته با رعایت
پروتکل های بهداشتی در پارک آموزش ترافیک
منطقه برگزار می شود .همچنین روزانه نزدیک به
 30شهروند منطقه با اهدای بسته اینترنت رایگان،
از آموزش های ترافیکی مجازی بهره مند می شوند.

قدردانی شهردار منطقه  ۷از مدافعان سالمت

شهردار منطقه  ۷همزمان با میالد با
سعادت حضرت زینب کبری (س) و طوالنی
ترین شب سال از زحمات شبانه روزی مدافعان
سالمت قدردانی کرد.
به گزارش امتیاز ،سمیه حاجوی با بیان
این مطلب افزود :با عنایت به فرارسیدن میالد
با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و
تقارن این روز مبارک با مناسبت ملی و سنتی
شب یلدا و هچنین ضرورت تقدیر و تشکر از
پرستاران ایثارگر کشور و کادر درمان در بحران
کرونا در قالب اجرای طرح سپاس ،از کادر درمان
این منطقه تجلیل و قدردانی شد .وی با اشاره
به اجرای طرح سپاس ویژه کادر درمانی این
منطقه با هدف ایجاد شادی و نشاط برای ایشان
در طوالنی ترین شب سال و تقدیر از خانواده
شهدای سالمت ،تصریح کرد :در راستای اجرای
این طرح هنرمندان با لباس های محلی ،حافظ
خوانی ،نقالی و معرفی آداب و رسوم ایرانی در
شب یلدا ،تواشیح و موسیقی سنتی در محوطه
بیمارستان های مهراد ،خانواده ،فوق تخصصی
قلب  502نزاجا ،کودکان بهرامی به اجرای برنامه
پرداختند و با اهداء گل و پک هدیه یلدایی از
پرستاران تقدیر کردند .وی ادامه داد :برگزاری
مسابقه مجازی کتابخوانی با عنوان کتاب
«حضرت زینب (س) زینت خلقت» به همراه
جوایز ارزنده ،تهیه اینفوگراف و پادکست آشنایی
با آداب و رسوم اقوام ایرانی و میالد حضرت زینب
(س) و روز پرستار ،برگزاری مراسم حافظ خوانی
توسط اساتید شعر و ادب ،شاهنامه خوانی توسط
نقاالن برجسته در فضاهای مجازی محالت و
اینستاگرام ،برگزاری مسابقه مجازی قصه گویی،
نقاشی ،کاردستی ویژه کودکان و مسابقه مجازی
عکس و فیلم بهترین سفره شب یلدا به همراه
برگزاری کارگاه آموزشی مجازی سفره آرایی و
تهیه غذاهای شب یلدا (با توجه به آداب و رسوم
اقوام ایرانی) از ویژه برنامه هایی بود که توسط
این منطقه به مناسبت طوالنی ترین شب سال
برگزار شد.

