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حسن مظفری فرنشین جدید 
آموزش و پرورش زنجان شد

 یک روز یک کتاب خواندم و تمام زندگی من تغییر کرد
اورهان پاموک
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پرواز با کتاب
 سعید رضا بیات

شنبه بیســت و چهارم آبان 
مــاه، روز کتاب، کتابخوانی  
و کتابدار است. خواستم از 
نخستین کسانی باشم که این 
مناسبت را  به شما عاشقان 
کتــاب، تبریــک می گوید. 
درسراســر عمر، هرگز کتاب را به چشم کاال یا 
موجــودی بی جان ندیده ام، بلکــه آن را پاره ای 

ازجان و نزدیکان خود پنداشته ام.
 کتاب چون پرنده ای اســت که بال به بال نسیم، 
پریده و  مرا  با خود تا دوردســت ها برده است. 
همچون هوا، در همه زندگی من جریان داشــته 
اســت. بــا او بالیده و بزرگ شــده ام و غم ها و 
شــادی های اندک عمرم را،  با  او شریک شده ام. 
گاه با آنها گریسته و گاهی با آنان خندیده ام.  مرا 
بیش از پدر و مادر و آموزگارانم، کتاب ها ساخته 
اند.، آنچه از دیگران آموخته ام در مقایسه با  آنچه 

از کتاب آموخته ام  ناچیز بوده است.
بــرای من کتاب روزنه ای به ســوی نور ، امید و 
آزادی است و میخی است بر تابوت جهل ونادانی. 
در سراسر زندگی راهی را رفته ام که کتابها پیش 
پایــم نهاده اند. وقتی کتابــی را می خوانم، حس 
می کنم وجودم را بــه موجود دیگری پیوند زده 
و عمری دوباره یافته ام. گاهی می اندیشــم چه 
خوشبخت بوده اند نویسندگانی که دنیایی نو  و 
انسانهایی نو ساخته اند و به اینکه زادن و آفریدن 
چه کار صعب ودشــواری است  ! باید جانت را 
بسوزانی که جوانه زندگی را برویانی. کتاب جوانه 
اندیشه اســت!  کتابخوانی، بهره بردن از عمری 
کتابخوانی و تجربه اندوزی دیگران اســت. وقتی 
کتابی را می خوانم ، گویی، مادرم  دستم را گرفته 

است تا  شیوه راه رفتنم  بیاموزد.
کتابدار، همان فرشته ای است که این یار مهربانم را 
شب و روز، پرستاری می کند و همان ابر رحمتی 

است که بر ما تشنه گان مانده در بیابان، می بارد.
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 فرنشین کتابخانه های عمومی زنجان گفت: 
بیش از ۶۰۰ برنامه به مناســبت هفته کتاب در این 
استان اجرا می شود که هدف از آنها ترویج فرهنگ 

مطالعه و کتابخوانی است.
به گزارش زنگان امروز، امیرعلی نیک بخش با بیان 
اینکه شورای سیاســت گذاری بیست و هشتمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران »دانایی؛ 
مانایی« را به عنوان شــعار این دوره از هفته کتاب 
انتخاب کرده است، افزود: فعالیت های این دوره از 
هفته کتاب از طرف مجموعه های متنوع و متکثری 

انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه برنامه های هفته کتاب با در 
نظر گرفتن شرایط کرونایی اجرا خواهد شد، افزود: 
ویــروس کرونا را باید به یک فرصت تبدیل کنیم 
و نباید تصور کنیم که این ویروس به حدی قوی 
است که  بتواند نگرش ها و ارزش ها را تغییر دهد 
بلکه ایــن ویروس فقط باعث تغییــر روش ها و 

ابزارهاست.  
نیک بخش اظهار داشــت: بر همین اســاس وقتی 
درباره کتاب مجازی یا فعالیت های مجازی صحبت 
می کنیم هدف کتاب و کتابخوانی اســت و تغییر 

صرفا در شیوه رواج کتابخوانی ایجاد شده است.
 وی در ادامه گزارشی از برنامه های در نظر گرفته 
شــده برای اجرا در هفته کتاب ارائه کرد و گفت: 
امســال بیش از ۶۰۰ برنامــه در این هفته اجرایی 
خواهد شد که هدف از آنها ترویج فرهنگ مطالعه 

و کتابخوانی است.
نیک بخش گفــت: آئین تکریم مقام کتابدار، دیدار 
کارکنان با نماینده ولی فقیه در استان زنجان، دیدار 
با خانواده شهدا، برگزاری مسابقه کتابخوانی، اجرای 
پویــش »اهدای کتاب، اهــدای آگاهی«، برگزاری 
محافل ادبی از جمله برنامه هایی است که در هفته 

کتاب اجرایی می شود.
وی افزود: جذب کتاب های اهدایی به کتابخانه ها، 
برگزاری مســابقات فرهنگی، بخشودگی جرایم 

دیرکــرد کتاب های به امانت رفتــه، اجرای طرح 
عضویت رایگان در کتابخانه ها در روز ۲۴ آبان ماه 
امسال، از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای هفته 

کتاب است.
نیک بخــش ادامه داد: در شهرســتان هــا نیز به 
تناســب ظرفیتی که دارند برنامه های شــاخصی 
اجرایی خواهد شــد که شامل تشریح فعالیت های 
کتابخانه های عمومی استان، برگزاری نشست های 
ادبی مجازی با حضور شعرا و نویسندگان، برگزاری 

مسابقات قصه گویی، مسابقات کتابخوانی است.
فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: 
در هفته کتــاب ۲ باب کتابخانه عمومی شــامل 
کتابخانه عمومی حســینی شهر زنجان و کتابخانه 
شهید کبودخانی در روستای محمود آباد خدابنده 

نیز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
وی همچنین از در دســت ســاخت بودن ۵ باب 
کتابخانه عمومی نیز خبــر داد و تصریح کرد: این 
کتابخانه ها نیــز در آینده نزدیک بــه بهره برداری 

خواهند رسید.
نیک بخــش همچنین با اشــاره به شــاخص های 
کتابخوانی اســتان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 
تعداد کتابخانه های استان زنجان به ۹۸ باب رسید 
که شامل ۷۸ باب کتابخانه نهادی و ۲۰ باب کتابخانه 

مشارکتی است.
فرنشین کتابخانه های عمومی استان زنجان با اشاره 
به اینکه زیربنای کتابخانه های استان در مدت زمان 
اعالم شده به ۳۰ هزار و ۵۰۴ متر مربع رسیده است، 
گفت: تعــداد کتاب های موجود در کتابخانه ها نیز 
بــه یک میلیون و ۳۶۲ هــزار و ۶۱۳ جلد افزایش 

یافته است.
فرنشــین کتابخانه های عمومی اســتان زنجان با 
اشاره به شرایط پیش آمده برای حوزه کتابخوانی و 
کتابخانه ها پس از شیوع بیماری کرونا، ادامه داد: در 
این شرایط، الزم است در حوزه کتاب و کتابخوانی 

با هدف گذاری مشخص برنامه ها دنبال شود.

۶۰۰برنامهبهمناسبتهفتهکتابدرزنجانبرگزارمیشود توئيت جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور در 
فقدان دکتر داود فيرحي:

مرگ چنين خواجه 
 نه کاري است ُخرد

 جمشــید انصــاري معــاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان اداري استخدامي 
کشــور در توئیتي به مناســبت درگذشت 
دکتر داود فیرحي فقیه نواندیش دیني چنین 
نوشــت: در فقدان برادر، رفیق و همشهري 
اندیشمند و نواندیش استاد داوود فیرحي که 
ســرمایه بزرگي براي حوزه و دانشگاه بود 

سخني جز تاسف و دریغ و درد نیست.
خدایش بیامــرزد و با انبیــاء و اولیاء الهي 

محشور باشد.

فرنشين ميراث فرهنگی زنجان:
بزرگترین خانه تاریخی 
زنجان دبيرخانه شهر 
جهانی مليله می شود

 فرنشــین میراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشگری اســتان زنجان گفت: 
بخش شرقی بزرگترین خانه تاریخی زنجان 
با عنوان خانه حکیمیان دبیرخانه شهر جهانی 

ملیله می شود.
امیــر ارجمند در گفت و گو با خبرنگار موج 
رســا، اظهار داشت: بازسازی و مرمت خانه 
حکیمیان زنجان به عنــوان بزرگترین خانه 
تاریخی استان و خانه پزشک زنجانی در دو 

بخش ادامه دارد.
وی با بیان اینکه اعتبار الزم برای بازســازی 
بخش شــرقی آن به عنوان دبیرخانه شــهر 
جهانی ملیله اختصاص یافته اســت، افزود: 
این بخش اواخر امســال یا اوایل سال آینده 

به بهره برداری می رسد.
این مسوول تصریح کرد: خانه حکیمیان از 
دو بخش مربوط به دوره مظفرالدین شــاه 
قاجار و اواخر دوره پهلوی تشــکیل شــده 
است که بخش شرقی آن به ملیله اختصاص 

می یابد.
فرنشــین میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان زنجان با بیان اینکه 
این خانــه در زمــره آثار ملی ثبت شــده 
اســت، افزود: کار مرمت و بازســازی آن 
در بخش غربی دارای ۵۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی اســت. ارجمند بیان داشت: برای 
ادامه بازســازی و مرمت بخش غربی خانه 
حکیمیان و امسال هم درخواست اعتبار شده 
است که در صورت اختصاص تا اواخر سال 

آینده به بهره برداری می رسد.

خبـرخبــر

فرنشين گمرک استان زنجان عنوان کرد
ترکيه؛ مقصد ۶۳ درصد 

کاالهای صادراتی از زنجان
 فرنشین گمرک استان زنجان گفت: ۶۳ 
درصد صادرات استان به مقصد کشور ترکیه 

است.
میرهاشم ســیداحمدی در نشست کارگروه 
توسعه صادرات، با اشاره به عملکرد گمرک 
استان، اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۱۲۷ 
میلیــون دالر صادرات کاال از اســتان انجام 
شــده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظر ارزشــی ۱۱ درصد کاهش دارد و از 
نظر وزنی نیز ۷۴ هزار تن بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۲ درصد کاهش 

داشته است.
وی افزود: میانگیــن ارزش صادرات زنجان 
۷۷۰۷ دالر و کشور ۲۸۸ دالر بوده که صادرات 
استان شش برابر بیشتر از کشور ارزش داشته 
اســت. ایندر حالی است که محدودیت های 
ارزی، بیماری کرونا و بســته شــدن مرزها 
صادرات کاال در اســتان را کاهــش داد. این 
مســوول با بیان اینکــه ۶۳ درصد صادرات 
استان به مقصد کشور ترکیه است، ادامه داد: 
در فروردین ماه امسال صادرات کاال از استان 
از نظر ارزشی ۶۹ درصد و از نظر دالری ۷۸ 
درصد کاهش داشته است. خوشبختانه روند 
کاهشی صادرات کاالی استان زنجان جبران 
می شــود و در دو ماه آینــده افزایش خواهد 
داشــت و عمده صادرات کاال از استان به ۱۰ 
کشور همسایه از جمله ترکیه، عراق، امارات، 

هند و چند کشور دیگر است.
فرنشــین گمرک اســتان زنجان با اشاره به 
واردات کاال به اســتان، یادآور شد: در هفت 
ماهه امســال کاالهایی به ارزش ۱۵۳ میلیون 
دالر به اســتان وارد شده که ۲۴ درصداز نظر 
ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و از 

نظر وزنی هم ۲۳ درصد کاهش دارد.
رییس سازمان صمت اســتان نیز با اشاره به 
عمده مشکالت واحدهای صادرکننده استان، 
اظهار کرد: عمده مشــکالت ایــن واحدها 
صادرات ریالی به کشورهای عراق و افعانستان 
بــوده و صادر نشــدن ضمانت نامه بانکی و 
صادرات نمونه کاال برای تســت نیز از دیگر 

مشکالت واحدهای صادرکننده استان است.
ناصر فغفوری با بیان اینکه  ۱۴۵ واحد تولیدی 
به ارزش ۴۹۹ میلیون یــورو صادرات انجام 
داده و به تعهــدات ارزی خود عمل کردند، 
خاطرنشــان کــرد: ۶۲ واحــد ۷۰ درصد به 
ارزش ۲۱۰ میلیون یورو رفع تعهد داشتند. در 
مجموع ۲۵۵ میلیون یورو برابر با ۵۱ درصد از 
تعهدات ارزی استان تاکنون محقق شده است.

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: با افزایش 
تعداد مراکز ۱۶ ســاعته این اســتان تاکنون آمار 
مبتالیان مثبت ســرپایی کووید -۱۹ بر پایه تست 
آزمایشگاهی به ۲۵ هزارو ۶۴۵ نفر رسید که ۵۴۹ 
مورد آن در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است 

و این رکورد جدیدی محسوب می شود.
دکتــر پرویز قزلبــاش، دیروز در گفــت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
در این استان تاکنون مجموع مبتالیان به این بیماری 
»تمامی موارد مثبت بر پایه یافته های آزمایشگاهی« 

از مرز ۳۰ هزارو ۸۴۳ نفر گذشت.

وی اضافه کرد: طبق گزارش های اعالم شــده از 
اسفندسال  گذشــته تاکنون موارد مثبت بستری بر 
پایه یافته های آزمایشگاهی ابتالی پنج هزارو ۱۹۸ 
نفر در اســتان زنجان به کووید - ۱۹ ثابت شده و  
چهار هزارو ۱۴۶ نفر بعد از بهبودی از بیمارستان 

ترخیص شده اند.
این مسوول ادامه داد: آمار تجمیعی بیماران بستری 
شده در بیمارستان های استان زنجان شامل مبتالی 
قطعی به کووید- ۱۹ همچنین مشکوک ۱۵ هزار 

و ۱۷۱ نفر است. 
وی با تاکید بر اینکه در صورت تداوم روند کنونی، 
شمار بســتری های کرونایی این استان به بیش از 

۱۲۰ نفر در روز خواهد رســید افزود: با اقدامات 
انجام گرفتــه حداکثر یک هزارو ۲۰۰ تخت برای 
این بیماران در نظر گرفته شده که در زمان حاضر 
مجموع ظرفیت تخت های بیمارســتانی حدود ۲ 

هزار نفر است.
این مسوول ادامه داد: شمار بستری بیماران در آی 
ســی یو بیمارستان ها نیز روند افزایشی نشان می 
دهد که بیش از ۵۵ درصد را بیماران بدحال تشکیل 
می دهند که بیشــترین فوتی ها نیز به این بخش 

اختصاص دارد.
قزلباش با بیان اینکه تاکنون تالش شده است عمده 
تمرکز و خدمات به بیماران ســرپایی کرونایی به 

نحو مطلوبی ادامه داشــته باشد، افزود: هم اکنون 
تعداد بیشــتری از بیماران سرپایی بدون ارجاع به 
بیمارســتان ها و قرنطینه تحت درمان قرار دارند 
و این موجب می شــود فشار کاری بیمارستان ها 

کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون میزان بستری بیماران 
کرونایی استان نسبت به فوتی ها شیب تندی تری 
یافته و در کل میزان بســتری های مثبت منطبق با 
میانگین کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
است و این در حالی است که استان به لحاظ این 
بیماری نســبت به کل کشور در وضعیت مناسبی 

قرار دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

رکورد موارد مثبت سرپایی کرونا در زنجان شکسته شد

 با وجود اینکه در شــهر زنجان زمین های 
خالی زیادی به چشــم می خــورد اما تامین زمین 
برای طرح اقدام ملی با کمبود مواجه شده و گویا 
زمین ها دارای صاحبان شخصی است و اداره راه و 
شهرسازی قصد دارد این نیاز را با خرید از بخش 

خصوصی جبران کند.
مسعود بیات منش در نشست شورای مسکن استان 
زنجان اظهار کرد: در استان زنجان در مجموع ۲۸ 
هــزار و ۶۹۱ نفر از طریق ســامانه الکترونیکی و 
پیامک در ســه فاز برای طــرح اقدام ملی تولید و 
عرضه مسکن ثبت نام کردند که ۲۳ هزار و ۹۲۲ نفر 
از متقاضیان مربوط به شهر زنجان و ۴۷۶۹ نفر در 

دیگر شهرهای استان پاالیش شدند.
وی ادامه داد: با بررسی و احصای شرایط پنجگانه 
تاکنون ۱۸ هزار و ۵۲۱ نفر واجد شرایط طرح اقدام 

ملی مسکن شناخته شدند که از این تعداد نیز ۱۵ 
هزار و ۴۹ متقاضی در شــهر زنجان مستقر بوده و 
۳۴۷۲ واجد شــرایط نیز در دیگر شهرهای استان 

ساکن هستند.
فرنشــین راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به 
اینکه این اداره در شهرهای زنجان و ابهر مسوولیت 
صفــر تا صد این طرح از جمله تشــکیل پرونده، 
انتخاب پیمانکار، تامین زمین و تحویل واحدها را 
برعهده دارد، عنوان کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار 
نفر جمعیت، این مسوولیت به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی واگذار شده است و راه و شهرسازی فقط 

زمین را تامین می کند.
این مسوول یادآور شد: با توجه به اینکه فرآیندهای 
تشکیل پرونده، افتتاح حساب و واریز وجه زمان بر 
است، به همین منظور متقاضیانی که افتتاح حساب 

را انجــام دادند گروه گروه وارد فاز تعریف پروژه 
می شوند. در واقع کسانی که افتتاح حساب انجام 
دادند به منزلــه تایید نهایی متقاضی محســوب 
می شــوند و تاکنون ۷۳۹۰ نفر حائز این شــرایط 
شدند که به آن ها فرصت ۱۵ روزه داده شده بود تا 

مبلغ ۴۰ میلیون برای قسط اول را واریز کنند.
بیات منــش تصریح کــرد: هم اکنــون ۵۲۵۲ نفر 
از کسانی که تایید نهایی شــده بودند را از طریق 
قرعه کشی به پروژه ها متصل کردیم و با پیامکی که 
به آن ها ارسال شده است، در واقع متقاضیان اطالع 
دارند که پروژه آن ها در کجا قرار دارد و در برخی 
مناطق از جمله گلشــهر، کوی نصر و زنگان شهر 

پروژه ها وارد فاز عملیاتی شدند.
وی با اشــاره به اینکه به دلیل استقبال متقاضیان از 
این طرح مقرر شده برای همه واجدان شرایط زمین 

تامین شود، عنوان کرد: از بین ۱۸ هزار و ۵۲۱ نفری 
که واجد شرایط شناخته شــدند؛ هم اکنون برای 
نزدیک به ۱۱ هزار واحد مســکونی، زمین تامین 
شــده است و در شــهر زنجان برای حدود ۵۰۰۰ 

واحد قطعه زمینی نداریم.
فرنشین راه و شهرسازی اســتان زنجان ادامه داد: 
در اســتان کارگروه تامین زمین تشــکیل شده و 
پیگیر خریــد زمین از بخش خصوصی اســت. 
البته شــهر قیدار هم شــش دانگ موقوفه است و 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همکاری الزم 
را علی رغم قول های مســاعد انجام نداده است؛به 
همین منظور یک قطعه زمین ۲۱ هکتاری از منابع 
طبیعی دریافت کردیم که قرار اســت حدود ۵ تا 
۶ هکتار آن با کاربری مســکونی و خدماتی وارد 

محدوده شود.

۵۰۰۰ متقاضی زنجانی مسکن در انتظار تامین زمین هستند

کمبودزمینهایخالیبرایطرحاقدامملیمسکندرزنجان

 معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش 
و پرورش گفت: با شیوع کرونا خالهای آموزشی 
دانش آموزان توســط خانواده ها، شبکه آموزشی 
شاد و قالب بسته های آموزشی طراحی شده، تامین 
می شود اما به طور طبیعی وضعیت حاکم آسیب و 
ضربه ای به حوزه تربیتی این قشر وارد کرده است.
علیرضا کاظمی در حاشــیه آیین تودیع و معارفه 
مدیران کل آموزش و پرورس اســتان زنجان در 
گفــت و گو با خبرنگاران یکــی از نگرانی های 
اساسی آموزش و پرورش را دغدغه های تربیتی 
دانش آموزان عنوان کرد و افزود: بر این اســاس 
جامعــه معلمان، خانواده و متولیــان دغدغه مند 
مســایل تعلیم و تربیت باید به این حوزه کمک 
کــرده و تالش کنند نقش تربیتی معلمان در کنار 
نقش آموزشی آنان برجسته شود و والدین نیز به 

موضوع مهم تربیت بیندیشیند.
این مســوول با بیان اینکه حضور مستمر دانش 

آموزان در فضای مجازی آسیب هایی را به دنبال 
دارد، اضافه کرد: عالوه بر آن، یکســری فعالیت 
های تربیتی به دلیل نقش الگویی معلمان در ارتباط 
حضوری کاهش یافته اســت که نباید از آسیب 
فضای مجازی دانش آموزان در روزهای کرونایی 

غافل  بود.
وی  اظهار داشــت: حضور مداوم دانش آموزان 
در فضای مجازی عالوه بر آسیب های جسمانی 
از قبیــل کم تحرکی، اضافه وزن، ضعف بینایی و 
انزوا گرایی، بعد روانی - اجتماعی افســردگی و 
کاهش ارتباطات فردی را نیز به دنبال دارد همچنین 
مســایلی در بعد اخالقی و اعتقادی را برای گروه 

های هدف موجب شده است.
کاظمی افزود: بر این اســاس این معاونت بسته 
هایی را برای کاهش آسیب های فضای مجازی در 
دست تدوین دارد که به زودی ابالغ خواهد شد که 
یکسری اقدامات ایجابی، سلبی به ویژه در حوزه 

زیررساختی از قبیل طراحی تبلت های ویژه دانش 
آموزی تا سیم کارت و اینترنت را شامل میشود.

به گفته این مســوول، وزارت آموزش و پرورش 
اپلیکیشن هایی در حال تولید دارد تا بعد نظارتی 
خانواده ها را در این بخش تقویت کند تا والدین 
بتوانند حضور دانش آموزان در فضای مجازی را 

بیش از گذشته رصد کنند.
 معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 
پرورش ادامه داد: عالوه بر آن، دوره های آموزشی 
در قالب کارگاه هایی با عنوان »ســواد رســانه ای 
دانش آمــوزان،  اولیا و معلمان« و تولید محتوای 
مناســب در فضای مجازی طراحی و ســبدهای 
متنوعــی نیز برای فعالیت هــای فرهنگی دانش 
آموزان لحاظ شــده تا آنان بتوانند اوقات فراغت 
خود را با رویکرد نشاط آور و امید بخش متناسب 

با ذائقه های خود پُر کنند.
وی اظهار داشــت: در شبکه شاد، بخش فعالیت 

های فرهنگی و تربیتی شــامل سبدهای متنوعی 
از فعالیت های قرآنی، جشنواره های مختلف در 
سطح  استان و فعالیت های دیگر وجود دارد که 
دانش آموزان و فرهنگیان می توانند از آنها استفاده 

کنند.
کاظمی افزود: در شرایط کرونایی کشور  یکسری 
مــدارس مجازی با عنوان هایی از قبیل شــعر و 
داســتان و بازی ســازان فردا در سطح ملی و در 
شبکه شاد طراحی شده که دانش آموزان می توانند 
با شرکت در آن از ظرفیت استان های برجسته ملی 

استفاده کنند.
وی اضافه کرد: مدرسه مجازی بازی سازی های 
فــردا با همکاری بنیاد ملی بــازی های رایانه ای 
طراحی شده که در هفته آینده رونمای خواهد شد 
و در واقع این معاونت با انجام اقداماتی به سمت 

توانمند سازی پیش می رود.
 معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 

پرورش گفت: این وزارتخانه برای توسعه خدمات 
مشــاوره ای بســته ای ویژه برای ارائه خدمات 
مشاوره ای به دانش آموزان در نظر گرفته که طرح 
هایی از قبیل همدل، صدای مشاور و پیام مشاور را 
شامل می شود که می تواند مشاوره های تخصصی 
 را بــه دانش آموزان در کوتــاه ترین زمان ممکن

ارائه کند.

وی خاطرنشــان کرد: برخی اقدامات زیرساختی 
آموزش و پرورش با هماهنگی وزارت ارتباطات 
و بخــش خصوصی در حال پیگیری اســت که 
بزودی محقق خواهد شد و  این وزارتحانه با ایجاد 
شبکه شــاد فضای ایمنی را  برای دانش آموزان 
فراهم کرده است که مهمترین اقدام پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی محسوب می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

کرونابهحوزهتربیتیدانشآموزانضربهواردکردهاست
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 رییس بیمارستان امام حسین )ع( زنجان 
بــا بیان اینکــه از 906 بیمار بســتری کرونایی 
و مشــکوک به کرونا در این مرکــز تا به امروز 
806 نفر بهبود یافته و ترخیص شده و 57 بیمار 
بستری داریم گفت: شــوربختانه 43 نفر از این 
بیماران بدلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست 

داده اند .
به گزارش روابط عمومی بیمارستان امام حسین 
)ع( زنجان دکتر کبری شاکری  به ارائه گزارشی 
از وضعیت درمان کرونا در بیمارستان امام حسین 
)ع( زنجــان  پرداخت و اظهــار کرد: علی رغم 
تالشهای فراوان و شبانه روزی کادر درمانی این 
مرکــز ، برخی از  اقدامات عمومی چون حذف 
مالقت عمومی با بیماران ، موکول کردن برخی 
از کمیته ها به  بعد از روزهای بیماری، جداسازی 
بخش کرونایی با دیگر بخشهای بیمارستان ، گند 
زدایی مکرر بخشها  و محوطه بیمارستان جهت 
پیشگیری از سرایت این بیماری به دیگران را از 

ابتدای بیماری کرونا در دستور کار قرار دادیم .

وی افزود: اطالع رســانی هــای الزم از طریق 
نصب پوســترها و بنرهای آموزشــی و آگاهی 
بخشــی درمحوطه و سطح شــهردر باره عدم 
حضور غیر ضروری مراجعین در بیمارســتان و 
راههای پیشــگیری از شیوع این بیماری و عدم 
ارائه خدمات به افراد بدون ماسک انجام گردیده 

است .
وی با بیان اینکه از 1012 بیمار بستری کرونایی و 
مشکوک به کرونا در این مرکز تا به امروز  806 
نفر بهبود یافته و ترخیص شــده اند و 57  بیمار 
بستری داریم گفت: شــوربختانه 43 نفر ازاین 
بیماران بدلیل کرونا جان خود را از دســت داده 

اند .
دکترشاکری بیان داشت :  82 نفراز کادر درمانی  
نیز به کرونا مبتال شدند که خوشبختانه 70 نفراز 
این عزیزان بهبــودی کامل و 12 نفر دیگر دوره 

نقاهت را طی می کنند.
ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پزشکان 
و کادر درمانی و تمام همکارانی که به نوعی در 

این امر خداپسندانه دخیل هستند بیان داشت : با 
برنامه ریزی های انجام شده واستفاده از نیروهای 
بخــش های دیگــر وهمچنین فراهــم نمودن 
تجهیزات و داروی مورد نیاز تالش می کنند تا 
از کیفیت خدمت رسانی به بیماران کاسته نشود

مطالعه درباره استان ایالم ؛ ســرزمینی محصور در میان دره ها و کوه  ها با 
تاریخ و تمدنی غنی  مملو از ناگفته  های بسیار از تاریخ هزاران ساله ، ما را 

با مردماِن دلیر کرد و لر و عرب ایران سربلند آشنا می کند.
مردمانی که تاریخ گواه میهن دوستی ، فداکاری و ایثار و بلند همتی و ژرف 

اندیشی آنان است.
مردان مرد و زنان عفیف خطه قهرمــان ایالم فرزندانی را تربیت و تقدیم 
نظام و انقالب اســالمی کرده اســت که هنوز بوی پیراهن خونین شان از 
کتاب قطور حماسه ها بر مشام می رسد و نام پرآوازه شان آبرو و عزت این 

سرزمین سرافراز است.
فرزندی از همین تبار که 15 سال بیشتر ندارد با لبیک به امر موال و مقتدای 
خود و رهبر معظم انقالب ، جهاد در جبهه فرهنگی را رسالتی برای رسیدن 
به قله آرمان های نسل دفاع از میهن و ناموس میداند و در این مسیر حرکت 

می کند.
نوجوان عزیز ایالمی که داستانی شنیدنی از اراده های خستگی ناپذیرش در 
مسیر تعالی فرهنگ منطقه موسیان شهرستان دهلران استان ایالم دارد و آتش 
به اختیار و با تاسی از نام مبارک آقا صاحب الزمان موسسه ای بنام حضرت 

مهدی )عج( بنا کرده تا فعل خواستن را در توانستن ها معنا کند.

با تبریک به خانواده محترم این فرزند عزیزمان آقا مهرشاد سهیلی و با تبریک 
به اســتان دالور ایالم ، سربلندی تمامی نوجوانان و جوانان دغدغه مند در 
حوزه فرهنگ خصوصا این نوجوان پر تالش را در سایه توجهات حضرت 
بقیــه اله العظم امام زمان )عج( و در پرتــو رهمنودهای حضرت آیت اله 

العظمی امام خامنه ای عزیز از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
اداره کل روابط عمومی قرارگاه حضرت مهدی )عج( و امور بین 

الملل استان تهران

تشریح وضعیت درمان کرونا در بیمارستان  امام حسین )ع( زنجان   

806 بیمار بهبود یافته و 57 بیمار بستری
پیام تبریک و قدردانی آیت اله سید محمدعلی 
آل هاشم، امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه 

در استان آذربایجان شرقی، خطاب به 
مهرشاد سهیلی نوجوان ترین فرمانده کشور 

و مردم استان ایالم

حسن مظفری فرنشین جدید 
آموزش و پرورش زنجان شد

حســن مظفری به عنوان فرنشــین جدید 
آموزش و پرورش استان زنجان معرفی و جایگزین 

ابراهیم رفیعی شد.
به گزارش زنگان امروز سرانجام پس از کشمکش ها 
و حاشــیه های فراوان با حضــور علیرضا کاظمی 
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
و معاون اقتصادی استانداری زنجان »فرنشین جدید 

آموزش و پرورش اســتان زنجان« معرفی و حسن 
مظفری جایگزین ابراهیم رفیعی شد.

الزم به ذکر اســت که حســن مظفــری در زمان 
فرنشینی مرتضی تمجیدی رییس آموزش و پرورش 
ناحیه دو زنجان بود که پس از معارفه مریم رشتچی 
و برخی اختالفات با وی سبب شد از سمت خود 
کناره گیری کند و به عنوان فرنشین روابط عمومی 

اســتانداری زنجان در مدت زمان محدودی شروع 
به کار کند. البته طولی نکشید که مظفری به عنوان 
فرنشین پدافند غیرعامل استان زنجان منصوب شد 
و حال پس از گذشــت دو سال دوری از آموزش 
و پرورش دوباره حســن مظفری به اداره آموزش 
و پرورش برگشت و اینبار سکان هدایت دستگاه 

تعلیم و تربیت استان زنجان را عهده دار شد.

* ســه سالی اســت که به عنوان سفیر فرهنگی 
زنجان در البرز مشغول خدمتم، بنابراین از رفتن  
ابراهیم رفیعی و آمدن حسن مظفری منتفع نیستم، 
بنابراین مطالبی که در پی می خوانیم بدون حب و 

بغض جناحی و انتفاعی نوشته می شود.
* سال 81 به دعوت مظفری )رییس وقت سازمان 
دانش آموزی استان زنجان( به عنوان سردبیر نشریه 
اندیشــه دانش آموز دعوت به همکاری شدم. دو 
سالی اندیشه دانش آموز و خبرگزاری پانای زنجان 

حرف اول را در کشور می زد.
مظفری اصالح طلبی معتدل بوده و اســتاد تمام 
ارتباطات درون و برون ســازمانی است، بنابراین 
بر عکس تحلیل دوســتانی که فکر می کنند دوره 

فرنشینی وی پنج شش ماهه می باشد، من معتقدم 
مظفری با پست فرنشینی آموزش و پرورش استان 

زنجان  بازنشسته خواهد شد.
وی اکنــون از کوله باری از تجربیات مختلف )به 
خصوص حضور ســه ســاله در مدیریت عالی 
استان( برخوردار بوده و انتظار می رود اشتباهات 
دوره مدیریت ناحیه دو زنجان )علی الخصوص 

در انتصاب برخی از معاونین( را مرتکب نشود.
برای حسن آقای مظفری یار غار روزهای سخت 

آرزوی بهترین ها را در پست جدیدش دارم.
* ابراهیم رفیعی یکی از مدیران طراز اول میانی 
وزارت آموزش و پرورش می باشــد. این ادعا را 
می توان با تورق مسوولیت ها و سوابق کاری اش 

در تهــران رهگیری نمــود. این مدیــر بزرگ 
»دیسیپلین« مدیریتی زنجان را ارتقا داد و از این 
منظر کار برای مدیران بعدی و حســن مظفری 

اندکی سخت شده است.
به عنوان یک ناظر بیرونی به نظرم مهمترین مشکل 
رفیعی را می توان در عدم اشــراف به جغرافیای 
سیاسی-اجتماعی زنجان و نتیجتا انتخاب ضعیف 

حلقه اول و دومش جستجو نمود.
البته در کنار انتخاب های ناهمگون و نامتناسب، 
کشمکش با بچه های حامای زنجان، شکایت از 
یــک منتقد )کارگر خدوم شــهرداری( و ارتباط 
نازل برون سازمانی نیز مزید بر علل این بن بست 

گردید.

* دو هفتــه پیش بنده به مناســبت توفیقاتی که 
سرکار خانم کرباسی در ارشاد و حسن مظفری در 
پدافند غیرعامل کسب کرده بودند، بنا بر رسالت 
مطبوعاتی یادداشتی با عنوان )دو خبر خوش در 
میانه تلخ کامی ها( نوشتم، دوستان صاحب منصب 
)به دور از چشم فرنشین( هراسان با این تصور که 
این یادداشت زنگ خطری در جا انداختن حسن 
مظفری به عنوان فرنشــینی آمــوزش و پرورش 
آتی اســت نشست ای فوری تشکیل داده و مقرر 
می گردد که صاحبان قلم با اســم و یا اکانت های 
مجهول الهویه به حمایت از فرنشــین )بخوانید 
حراست از حریم پست ها( همت گمارند و دقیقا 
به قول یک دوســت رسانه ای این تک تیراندازان 

عمدتــاً با هویت های جعلی شــروع به تخریب 
منتقدین می نمایند.

در ادامه سیاسیون و برخی از احزاب اصالح طلب 
نیز به مدافعین رفیعی اضافه شــده و شوربختانه 
بعضــا با دفاع بد و ناشــیانه ی حضــرات در به 
چالش کشیدن نهادهای قدرت، در عمل پروسه 

جایگزینی فرنشین تسهیل و تعجیل می  گردد.
*بــه هر حــال معتقــدم ابراهیم رفیعــی مدیر 
کارکشته ای اســت که به زودی در پایتخت احیا 
شده و چونان ققنوسی از خاکستر حواشی زنجان 

بلند و به اوج خواهد رسید.
برای هر دو مدیر بومــی و رفقای عزیز ابراهیم 
رفیعی و حسن مظفری آرزوی بهترین ها را دارم.

مردی بزرگ با انتخاب های کوچک به بن بست رسید 

 زنگان امروز- رضا قاسم پور

 فرنشــین ورزش و جوانان اســتان زنجان 
گفت: زنجان در ورزش کشــتی جزو استان های 
ریشــه دار بــوده و از پیشکســوتان، قهرمانان و 

استعدادهای سرشاری برخوردار است.
علــی خلیلی، در مجمع عمومی و ســاالنه هیات 
کشــتی زنجان که با حضور »علیرضا دبیر« رییس 
فدراسیون این رشته ورزشی در سالن جلسات اداره 
کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد افزود: 
باید تالش بیشتری شود تا نیازهای اولیه این رشته 
ورزشی زنجان برطرف شود که در این راستا امید 
داریم فدراســیون نیز حمایت های الزم را در حد 

وسع انجام دهد.
وی اظهار داشــت: حضور در مسابقات لیگ های 
باشگاهی می تواند زمینه و بســتر را برای رشد و 
توســعه تمامی رشته های ورزشی از جمله کشتی 
فراهم کند که خوشبختانه هیات کشتی استان زنجان 
به رغم شیوع ویروس کرونا، در مرحله دور رفت 
مســابقات لیگ برتر باشگاه های ایران که در تهران 
برگزار شــد حضور توانمندی داشت که این روند 

تداوم داشته و اداره کل نیز حمایت خواهد کرد.
خلیلی با بیان اینکه میثم نصیری، کشتی گیر مطرح 
و صاحب نام زنجانی که یکی از امیدهای ایران در 
رقابت های المپیک اســت نیازمند حمایت است، 
تصریح کرد: شاید در گذشته در باره این کشتی گیر 
با انگیزه، بی مهری هایی صورت گرفته است اما با 
این وجود امید داریم او را بر روی تشک بازی های 

المپیک ببینیم.
وی با بیان اینکه زنجان در اشتغال قهرمانان ورزشی، 

پیشقدم است اظهار داشت: تاکنون 
مکاتبــات و پی گیری های متعددی 
در باره اشتغال این کشتی گیر مطرح 
زنجانــی با ادارات صــورت گرفته 
اســت که شوربختانه تا به امروز بی 
حاصل بوده که امید است این مهم 

اتفاق بیفتد.
خلیلــی، همچنیــن از عملکرد 10 
ماهه اعضا هیات کشــتی زنجان به 
ویژه تالش هــای عباس محمدی 
بــه عنوان رییس هیات این رشــته 
ورزشی استان، تقدیر کرد و  افزود: 
شیوع ویروس کرونا، آسیب بسیاری 
به ورزش زنجان زده است که رشته 
کشــتی نیز از این قاعده مســتثنی 

نیست.
وی ادامــه داد: این اداره کل در حد 
بضات خود از لحاظ مادی و معنوی 
از ورزش کشــتی زنجان حمایت 

کرده و با برنامه ریزی های صورت گرفته به حتم 
آینده بســیار خوبی در انتظار این رشــته ورزشی 

زنجان است.
 کشتی زنجان نیازمند یاری و حمایت است

معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان نیز، گفت: این رشته ورزشی زنجان به منظور 
پیشــبرد اهدف و برنامه ها و رشد و توسعه بهتر و 

بیشتر،  نیازمند حمایت های مالی مضاعفی است.
محمد علی حمــزه پور، افزود: ایــن اداره کل در 

حد وســع در خدمت کشتی استان است و تالش 
دارد دست در دست هیات و فدراسیون، این رشته 
ورزشــی زنجان را به شکل بهتر و بیشتری سامان 

بخشد.
وی اظهار داشت: برای رشد و تعالی کشتی زنجان 
نیاز به برنامه ریزی و رایزنی های مدون برای جلب 
و جذب حامی مالی مناسب است که این هیات تا 
به امروز در این راستا تالش های زیادی را داشته که 

جای تقدیر و تشکر دارد.

حمزه پور، توجه هیات کشتی استان زنجان به هیات 
های شهرســتانی را امری بســیار الزم و ضروری 
خواند و تصریح کرد: استعدادهای خوبی در سطح 
شهرســتان ها وجود دارد که باید شناسایی شده و 
روی آنان کار شــود تا با پرورش و تربیت کشتی 
گیران جدید،  جایگاه این رشته ورزشی زنجان ارتقا 

یابد.
وی با بیان اینکه باید از حق و حقوق ورزشکارانی 
چون میثم نصیری، دفاع کرد، یادآور شد: این کشتی 

گیر ارزنــده و صاحب نام زنجانی، 
ســر منشاء کشــتی زنجان است و 
باید از وجود ایــن قهرمان و دیگر 
ورزشکاران چون محمدنادری، میثم 
حیدری بهره برد چراکه چشم همه 
کشــتی گیران به آنان دوخته شده 
اســت که به حتم حمایت جدی از 
آنان مــی تواند انگیزه ها را در میان 
فعاالن در عرصه کشتی ارتقا خواهد 
بخشد. حمزه پور، با تاکید براینکه 
روحیه پهلوانــی و جوانمردی می 
تواند اثرات خــوب و باالیی را در 
ســطح جامعه داشته باشد، تصریح 
کرد: این روزهای کرونایی، فرصتی 
مناسب اســت تا روحیه پهلوانی و 

جوانمردی احیا و رواج پیدا کند.
کشــتی باید از درآمــد پایدار 

برخوردار باشد 
رییس هیات کشتی استان زنجان نیز 
گفت: ورزش کشتی باید از درآمد پایدار برخوردار 
باشــد بنابرین نباید حمایت های مالی از کشــتی 
زنجان به صورت کپسولی و قطره چکانی باشد و 
به همین خاطر نیز هیات تالش دارد شرکت ها و 
کارخانجات توانمند را پای کار آورد تا زمینه و بستر 
برای رشد و تعالی این رشته ورزشی فراهم تر شود.
عباس محمدی، افزود: مهر ماه امســال با توجه به 
بودجه بسیار ناچیز هیات، تیم کشتی شهدا زنجان در 
مرحله دور رفت رقابت های لیگ برتر باشگاه های 

ایران شرکت کرد و توانست در مقابل تیم قدرتمند 
استقالل تهران توانمند ظاهر شود و هرچند نتیجه 
را 7 بر 3 واگذار کرد اما نشــان داد که حریف قدر 
و سرسختی برای تیم های شرکت کننده است و در 
مصاف با تیم  دانشگاه آزاد تهران هشت بر 2 تن به 
شکست داد اما تیم فرش مشهد را با نتیجه هشت بر 

2 مجبور به پذیرش شکست کرد.
وی بــا بیان اینکه در رقابت های لیگ دســته یک 
باشگاه های ایران نیز با کشتی گیران بومی شرکت 
خواهیم کرد، اظهار داشت: شوربختانه کرونا اجازه 
نداد بسیاری از برنامه های هیات ازجمله لیگ کشتی 
استان در رده سنی نونهاالن و نوجوانان برگزار شود 
که بطور قطع پس از ریشه کن شدن ویروس کرونا، 

انجام خواهد گرفت.
محمدی افزود: برای پیشبرد اهداف و برنامه های 
هیات، در کنار برگزاری مسابقات قهرمانی استان در 
رده های مختلف سنی در کنار رقابت های لیگ را 
داریم و از فدراسیون نیز انتظار داریم که این هیات 
را در ارایه مجوز برگزاری یک دوره کالس اســتاژ 

مربیگری و داوری یاری دهد.
وی با بیان اینکه دی ماه پارسال )98( ریاست این 
هیات را با انتخاب اعضــا مجمع بر عهده گرفتم 
که برای پیشــبرد برنامه ها و اهداف عالیه هیات، 
بالفاصله نیز شــورای سیاســتگذاری برای تعیین 
مســوؤالن کمیته ها تشکیل شــد که در نهاییت 
منجر به راه اندازیی 25 کمیته مختلف شد و حال، 
کشتی زنجان تکان هایی را خورده که امید است به 

روزهای اوج خود بازگردد.

 در مجمع عمومی و ساالنه هیات کشتی زنجان عنوان شد؛

زنجان جزو استان های ریشه دار در ورزش کشتی است

 یادداشت ویژه
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اذان ظهر

12:00

غروب آفتاب

17:08

اذان مغرب

17:26

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:24

طلوع صبح فردا

6:52

وضعیت آب و هوای زنجان:

-3
10

می کو؟هک ات شهابش از این گور بگذرد
ات آفتابش از شب انگور، بگذرد

آتش هب دار می زند و گیر و دار آن
وقتی طنابی از تب منصور بگذرد

روح مرا هب روح تو، زندیک می کند
ی تو، از دور بگذرد حّتی اگر صدا

گاه رد آن سوی پلک توست رعیان رتین ن
گیرم هک چشم مست تو، مستور بگذرد
تو، بی سالم می گذری از کنار عشق

ات او چنان رغیبه ی مهجور بگذرد،
اّما امید من هب سالم تو آمده است

شاید هک دور این گره کور، بگذرد
منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

Zanganemrooz@gmail.com

  @zandgan

ارموز با حسین منزوی

دبیر حقوقی: مصطفی علیمحمدی
 دبیر عکس: ناصر محمدی

دبیر تاریخ زنگان: حسن حسینعلیمدیر اجرایی: علیرضا باالبلند
دبیر گردشگری: علیرضا حمزه لو

 صاحب امتیاز و مدیرمسوول: مصطفی ارفعی
سردبیر: مسعود الماسی

نشانی: زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر ، جنب رستوران تمدن، رو به روی هیات های پزشکی ورزشی استان ، کاشی 4817 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436846 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731

همکار  گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی

چهارسو

گزارش سایت اسپانیایی از ۱۰ حقیقت جالب زندگی علی دایی

دبیر فرهنگ و هنر: صحرا رضایی دبیر تحریریه: فریده عاشوری

 یک ســایت اســپانیایی به تشــریح ۱۰ 
حقیقت جالب زندگی علی دایی پرداخت.

بــه گــزارش ایســنا  وبــه نقــل از ســایت 
futbolsapiens، علی دایی نامی اســت که 
کریســتیانو رونالدو این روزها به دنبال شکستن 
رکورد گلزنی او اســت. ماشین گلزنی این زمان 
در حــال تعقیب رکورددار گلزنی تیم ملی ایران 
است که در ســال ۲۰۰۶ با ۱۰۹ گل بین المللی 

بازنشسته شد. 
CR۷ هم اکنون ۱۰۲ گل ملی در کارنامه خود 
دارد و هفت گل تا رسیدن به دایی فاصله دارد. 
رونالــدو برابر آنــدورا در حالی کــه به عنوان 
بازیکــن تعویضی به زمین آمــد، گلزنی کرد و 
دیدار برابر فرانســه و کرواســی را نیز در پیش 
دارد. احتماال رونالدو در ســال ۲۰۲۰ از افسانه 
آســیا پیشــی نخواهد گرفت، اما به اندازه کافی 
نزدیک خواهد شد تا بتواند اثر خود را بگذارد.

مطمئنــًا آن را خوانده اید: دایی در ســال ۱۹۶۹ 
در اردبیل ایران متولد شــد. او در  پرســپولیس 
و الســد قطر بازی کرد و در آن جا توسط آرمینیا 
بیله فیلد دیده شــد. عملکرد او در اولین ســال 
حضــور در بوندس لیگا به قدری خوب بود که 
بــه امضای قرارداد بایرن مونیخ رســید. پس از 
یک فصل ، او به هرتابرلین پیوســت سپس بار 
دیگر به خاورمیانه آمد و بعد از چند سال بازی 

بازنشسته شد.
اما در مورد این اسطوره ایرانی چه می دانیم؟ در 
زیر ۱۰ کنجکاوی  از بهترین بازیکن تاریخ ایران 

را مرور می کنیم.

۱( دارای مدرک دانشگاهی است
دایی از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی 
مواد )متالورژی( فارغ التحصیل شــد. او از همان 
ابتدای دوران فوتبال خود تحصیل را شروع کرد و 
توانست در نهایت فارغ التحصیل رشته خود شود.

۲( یکی از اولین کسانی که جهش »انقالبی« را 
انجام  داد

در دهــه ۹۰ معمول نبود که بازیکنی از خاورمیانه 
بــه یک لیگ اروپایی برود. جهش از قطر به آلمان 
)السد به آرمینیا در سال ۱۹۹۷( واقعاً انقالبی بود و 
درهای جهان عرب را به فوتبال اروپا باز کرد. این 
مسیر برعکس شد، وقتی فوتبالیست های بزرگ در 
سالهای پایانی دوران فوتبال خود به خاطر دالرهای 
نفتی بازنشستگی سودمندی را در این منطقه دیدند. 

وی پنج سال در آلمان ماند.
۳( مسلمان معتقد 

با بایرن او فقط شش گل به ثمر رساند. با این حال، 
یکی از به یادماندنی ترین دوران او در این تیم زمانی 
بود که وی از نگه داشــتن یــک لیوان آبجو برای 
تبلیغات اردینگر امتناع کرد، زیرا نوشیدن مشروبات 

الکلی در اسالم ممنوع است.
۴- تقریبا به تمام تیم های آسیایی گل زد

چیزی که در معرفی دایی به آن اشاره شده است، 
به خصوص وقتی با کریستیانو رونالدو مقایسه می 
شود این است که گل های زده شده برابر تیم های 
قاره وی یعنی تیم های  آســیایی بوده است. البته 
این مشــکل دایی نیســت و تیم ملی ایران برای 
قاره آســیا اســت. از مجموع ۱۰۹ گل، ۹۵ گل به 
آسیایی ها، ۵ گل به اروپایی ها، ۳ گل به آفریقایی ها، 

۲ گل به کشــورهای آمریکای جنوبی و ۳ گل به 
تیم های کونکاکاف زده شده است. الئوس و مالدیو 
تیم هایی بودند که دایی با زدن ۸ گل به آن ها رکورد 
زد. او در سال ۲۰۰۰ توانست در دیداری دوستانه 

به مکزیک گل بزند. 
۵( هرگز در جام جهانی گلزنی نکرد

دایی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه و آلمان ۲۰۰۶ با 
ایران بود ولی موفق به گلزنی نشد. در این دو دوره 
ایران توانســت در مجموع ۴ گل به ثمر برساند که 
دایی هیچ کدام را به ثمر نرســاند. گل های وی در 
مقدماتی جام جهانی )۳۶(، بازی های دوستانه )۲۷(، 
مقدماتی جام ملت های آســیا )۲۳(، جام ملت های 

آسیا )۱۴( و بازی های آسیایی )۹( گل بودند.
۶( او می گوید ۱۱۱ گل ولی ...

دایــی ادعا می کند مجموع گل های او در تیم ملی 
ایران ۱۱۱ گل بوده اســت، اما فیفا می گوید دیدار 
با افغانستان در بازی های آسیایی ۲۰۰۲ یک دیدار 
زیر ۲۳ ســال بوده است و آمار این دیدار محاسبه 

نمی شود. 
۷( زندگینامه طوالنی 

در ۷ آوریل ۲۰۰۸، دایی اعالم کرد که شــروع به 
نوشتن زندگی نامه خود کرده است که در مارس 
۲۰۱۰ منتشر می شود، و با وجود تأمل در »خاطرات 
تلخ و شیرین« ، وی اظهار کرد که »برخی از اسرار 
خود را در قلب خود برای همیشــه نگه می دارد«. 

این کتاب ، ده سال بعد ، هنوز منتشر نشده است.
۸( اولین آسیایی در لیگ قهرمانان اروپا 

در تاریخ ۳۰ ســپتامبر ۱۹۹۸، در دوئلی که بایرن 
مونیخ مقابل منچستر یونایتد به تساوی ۲-۲ دست 

یافت ، دایی در دقیقه ۶۳ به جای کاستر یانکر وارد 
زمین شد. طبق گفته یوفا، وی اولین آسیایی بود که 
در لیگ قهرمانان اروپا ظاهر شد. او در ۵ دیدار در 

آن فصل گلی به ثمر نرساند. 
۹( از شکستن احتمالی رکوردش توسط رونالدو 

ناراحت نیست
دایــی عنوان کرده اســت به این رکــورد افتخار 
می کند و از شکســتن رکوردش توسط کریستیانو 
رونالدو نراارحت نیست و خوشحال نیز است که 

یک بازیکن بزرگ رکورد او را می شــکند چرا که 
رونالدو یکی از ۳ بازیکن برتر تاریخ است. 

۱۰( او دو بار با رکورد برابر شد
 Four این بهترین حکایت او اســت و توســط
Four Two انتخاب شــد: رکــورد ۸۴ گل بین 
المللــی فرنس پوشــکاس ۴۷ ســال پابرجا بود. 
در نوامبر ۲۰۰۳، دایــی ۸۳ گل برای ایران به ثمر 
رســانده بود و در بازی رفت جام ملت های آسیا 
برابر کره شــمالی با رکورد  پوشکاش برابر شد. 

هواداران ایرانی با پرتاب یک ترقه به زمین مسابقه 
، یک بازیکن کره شــمالی را مــورد اصابت قرار 
دادند. میهمانان زمین را ترک کرده و از بازگشــت 
خودداری کردند. کره شــمالی به مدت یک سال 
از مســابقات بین المللی کنار گذاشته شد و ایران 
یک پیروزی ۳ بر صفر به دست آورد. اما گل دایی 
حذف شد. در ادامه دایی در بازی بعدی برابر لبنان 
در بیروت توانســت بار دیگر به رکورد پوشکاش 

برسد و گلزنی کند و از او عبور کند. 

آگهی مزایده
شهرداری سلطانیه به استناد مجوز های شماره 221 مورخه 99/6/15 و 304 مورخه 99/7/27 شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمین تجاری واقع در خیابان پاسداران )فاقد سند تفکیکی ( و1 قطعه زمین مسکونی 
واقع در شهرک ولیعصر) شهرک ارتش( از طریق مزایده کتبی با قیمت کارشناسی اقدام نماید. بنابراین از کلیه متقاضیان 

دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده در موعد مقرر به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
1-موضوع مزایده: فروش 2 قطعه زمین تجاری واقع در خیابان پاسداران فاقد سند تفکیکی و 1 قطعه زمین مسکونی 

واقع در شهرک ولیعصر
2-مهلت خرید اسناد و بازدید : از تاریخ انتشار آگهی 99/8/17 تا 99/9/3

3- نشانی محل خرید اسناد : سلطانیه خیابان عالمه حلی ، شهرداری سلطانیه ، شماره تماس 02435824040 
واحد امور قراردادها

4-مهلت قبول پیشنهادها: از تاریخ 99/9/4 تا ساعت 14 روز شنبه مورخه  99/9/8
5- محل تسلیم اسناد : شهرداری سلطانیه واحد امور قراردادها

6-میزان نوع ســپرده شرکت در مزایده: مبلغ پایه قیمت گذاری شده به شرح ذیل و میزان سپرده شرکت در 
مزایده به میزان 5 درصد کل مبلغ کارشناسی می باشد که بایستی به شماره حساب 511399515 نزد بانک کشاورزی 

شعبه سلطانیه بنام شهرداری سلطانیه بابت سپرده شرکت در مزایده واریز گردد.
مرحله اول:

میزان سپردهقیمت پایهمساحتموضوع مزایدهردیف

32.4 قطعه زمین تجاری شماره6 خیابان پاسداران1
متر مربع

 2.350.000.000
117.500.000ریالریال

31.67 قطعه زمین تجاری شماره 7 خیابان پاسداران2
متر مربع

 2.300.000.000
115.000.000ریالریال

قطعه زمین مسکونی با پالک ثبتی 64/3261 3
بخش 3 شهرک ولیعصر

162متر 
مربع

3.110.400.000
155.520.000ریالریال

7- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری 
می باشد.

8- هزینه انتشار آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
9- پیشنهادهای رسیده راس ساعت 14 روز شنبه مورخه 99/9/8 در نشست کمسیون معامالت بررسی خواهد شد.

10- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
11- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد. 

 دیگر شروط مزایده و اختیارات و تکالیف طرفین در اسناد مندرج می باشد.

محمود زمانی - سرپرست شهرداری سلطانیه

نوبت دوم
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 نبود سرمایه گذار در زنجان برای صادرات 
فرش موجب شــده تا تولیدات استان به نام دیگر 
استان ها به فروش رسیده و سود آن به جای جیب 

بافندگان به جیب دالالن ریخته شود.
به گــزارش زنگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس، زنجان سرزمینی با هنرهای مختلف است، 
از مس گرفته تا ملیله و فرش هر کدام برای خود 
دنیایی از ظرافــت و زیبایی دارد، فرش به عنوان 
یک هنر اصیل ایرانی دنیایــی از نقش و طرح و 

رنگ بوده که چشم هر هنردوستی را می نوازد. 
هنــر فرش بافی هر چند قدمت زیادی دارد و این 
هنر بین زنان روستایی محبوبیت و مقبولیت باالیی 
داشته اما در گذشته این هنر به شکل کنونی انجام 
نمی شد و نقوش و حتی مواد اولیه مورد استفاده 

برای بافتن فرش دستخوش تغییر شده است.
فرشبافی در استان زنجان بیشتر در شهرستان های 
زنجان، طارم و خدابنده و روســتاهای تابعه آنها 
مقبولیت داشــته و طرح قالب مورد استفاده برای 
بافت آن افشار اســت که به دو صورت فرش با 
تار و پودهای پشــمی و ابریشمی تهیه می شود، 
هر چنــد زنجان ظرفیت باالیــی در حوزه بافت 
فرش، صــادرات و ارز آوری در این حوزه دارد 
اما نتوانســته موفقیت چشــمگیری کسب کند و 
استادکاران ماهر این استان تنها تبدیل به کارگران 
ارزان قیمت برای بافت فرش شده و سود حاصل 

از این صنعت در جیب دیگران می رود.
نبود زنجیره کامل بافت و فروش فرش در زنجان 
موجب شده تا این کاال با قیمت ارزان از هنرمندان 
زنجانی خریداری و توســط تجار دیگر استان ها 
چندین برابــر قیمت صادر شــود، به نحوی که 
فرش های بافته شــده در زنجان به نام هنر دیگر 

استان ها به فروش برسد.
نیاز به حمایت داریم

یکــی از فعاالن حوزه بافت فــرش در زنجان در 
گفت و گو با خبرنگار فارس در زنجان با اشــاره 
به فعالیت چند ســاله در حوزه فرش اظهار کرد: 
فرش های بافته شــده در زنجان از کشــورهای 

مختلفی چون کویت، آلمان و... خریدار دارد.
وحید خسروی با بیان اینکه بیماری کرونا معادالت 
را بهم ریخته است، بیان کرد: با این وجود صنعت 
فرش چندان تحت تاثیر قرار نگرفته و ســفارش 
باالیی داریم امــا در مجموع صنعت فرش دچار 

رکورد شده است. 
وی وجود مشکالت در حوزه بیمه را از مهم ترین 
علل این رکود دانســت و ادامه داد: عدم اجرای 
کامل تعهدات مالی توسط تجار خریدار فرش از 

دیگر مشکالت این بخش است. 
این فعال حوزه بافت فرش در زنجان با اشاره به 
اینکه حمایت موجود در استان کامل نبوده است، 
بیــان کرد: در حالی که برخی اســتان ها چون قم 
در زمینــه بافت فرش نام و نشــان پیدا کرده، اما 
بافنده های اصلی در کشور بیشتر اهالی استان های 

شمالغرب هستند. 
وی با بیــان اینکه تجار قمی بــا روابط خود به 
راحتی فرش تولیدی را بــه چندین برابر قیمت 
خرید می فروشــند، ادامه داد: در زنجان در مورد 
حمایت از این صنعت زیاد صحبت می شــود اما 

خبری از عمل نیست و همه وعده های مسووالن 
در حد حرف است.

این فعال اقتصادی با اشــاره بــه اینکه راه  اندازی 
سامانه صادراتی فرش یک حرکت رو به جلو در 
حوزه صادرات فرش است، گفت: البته این پایانه 
۶ ماه برای نشان دادن ظرفیت خود فرصت دارد. 
خسروی با اشاره به تاثیر نوسانات دالر بر صنعت 
فرش بیان کرد: در مجمــوع این صنعت نیازمند 

حمایت صریح استاندار و مسووالن استان است.
فعالیت ۶٠ هزار بافنده در زنجان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان با اشــاره به رواج قالیبافی در همه مناطق 
اســتان اظهار کرد: بخش قره پشتلو، بخش افشار، 
انگــوران و ایجــرود مراکز عمــده تولید فرش 

دستباف در سطح استان است.

ناصر فغفوری با اشــاره بــه اینکه در مجموع ۲۱ 
هزار و ۵۵۰ دار قالی در استان وجود دارد، اضافه 
کرد: شهرســتان خدابنده با ۵ هــزار و ۴۰۰ دار، 

بیشترین دار قالی را در استان دارد.
وی با بیان اینکه در مجموع ۵۹ هزار و ۷۰۰ بافنده 
فرش در اســتان فعال هستند، ادامه داد: شهرستان 
زنجان با ۲۱ هزار بافنده بیشترین تعداد بافندگان 

را دارد.
علت فروش فرش زنجان به نام دیگر استان ها 

در دست بررسی!
در حالی که فرش اســتان زنجــان به کام و حتی 
نام اســتان های دیگر به فروش رســیده و عرضه 
می شود استاندار زنجان چند ماه پیش دستور داد 
علل صادرات و فروش این صنعت به اسم دیگر 
استان ها و شهرها بررسی و در جلسات اقتصادی 

استان اعالم شود، دســتوری که خبری از اجرای 
آن شامل ریشه یابی مشــکل و ارائه راهکار برای 
آن نیســت، در حالی که ارشــدترین مقام استان 
زنجــان دنبــال پرتقال فروش می گــردد، رییس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشــاورزی استان 
زنجان شرایط موجود فرش زنجان را متاثر از نبود 

سرمایه گذار استانی می داند. 
علی یگانه فرد با اشــاره به اینکــه در زمینه تولید 
فرش در استان مشکلی نداریم، اظهار کرد: ۶ هزار 

بافنده رسمی در استان زنجان فعالیت دارند. 
نبود سرمایه گذار در زنجان برای فرش

وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران دیگر استان ها از 
فروش فرش تولیدی در زنجان سود می کنند، ادامه 
داد: بســیاری از فرش های بافته شده در زنجان از 

دیگر استان ها و به نام آنها صادر می شود. 

رییس اتاق بازرگانی اســتان زنجان با بیان اینکه 
بهبود شرایط موجود نیازمند سرمایه گذاری است، 
گفت: این موضوع دســتوری نمی شود و باید با 
پیش بینی مشوق ها ســرمایه گذار را عالقه مند به 

سرمایه گذاری کرد. 
وی با اشاره به وجود سرمایه گذار در حوزه فرش 
عنوان کرد: این سرمایه گذاران تنها می توانند از ۲۰ 
درصد ظرفیت استان بهره گرفته و ۸۰ درصد دیگر 
ظرفیت این صنعت در استان توسط سرمایه گذاران 

دیگر استان ها مورد بهره گیری قرار می گیرد.
یگانه فــرد با بیان اینکه متولی حــوزه فرش باید 
اقدامات مورد نیاز برای حل مشــکالت را انجام 
دهد، ادامه داد: این اتاق نیز تالش خود را در این 

حوزه انجام داده، اما اقبال چندانی نداشته است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی 
اســتان زنجان با بیــان اینکه پایانــه فرش یک 
ظرفیت اســت، گفت: این پایانه فرصتی است تا 
سرمایه گذار وارد استان شود که یک مزیت است 

که نیازمند حمایت است.
اهمیت و جایــگاه صنعت فرش بــر هیچ کس 
پوشــیده نیســت و همه فعاالن حــوزه اقتصاد، 
مدیریت و قانون گذاران در اندیشه یافتن راه حلی 
برای ســود حداکثری در حــوزه فرش به عنوان 
بخشــی از صنایع دســتی که باید به فکر اصالح 
زنجیره تولید تا صادرات آن باشند تا بتوان گامی 

بلند در زمینه کاهش وابستگی به نفت برداشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی با بیــان اینکــه اگر در صنایع دســتی 
بحث های آخر زنجیره تولید را انجام دهیم، قطعا 
سود خوبی برای بافنده ایجاد خواهد شد، اضافه 
کرد: این صنعت می تواند اشتغالزایی خوبی داشته 
باشــد و در واقع باید بازار فروش فرش تضمین 

شود.
مصطفی طاهری با بیان اینکه باید با اســتفاده از 
روش های نو و متناسب با نیاز جامعه بازار فروشی 
برای تولیدات فرش شناســایی کرد، خاطر نشان 
کرد: باید در زمینه فروش و بازاریابی محصوالت 

تولیدکنندگان، به صورت جدی وارد شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به ظرفیت های صنعت فرش ادامه 
داد: با حمایت الزم از فعاالن صنایع دســتی ۴۰۰ 

هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

فرش؛ صنعت ناتنی زنجان

 معاون قضایی دادســتان کل کشــور در 
حقوق عامه گفت: بدون تردید کشف دیر هنگام 
جرایم مربوط به انفــال و اموال عمومی عالوه 
بر اینکه خســارات اقتصادی غیرقابل جبرانی به 
کشور تحمیل می کند، هزینه های اجتماعی را نیز 
افزایش می دهد و باعث بی اعتمادی مردم نسبت 

به حاکمیت می شود.
به گــزارش مرکز رســانه قوه قضاییــه، »رضا 
خشــنودی« در نوزدهمین همایش سراســری 
دادســتان های سراسر کشــور افزود: در سالیان 
گذشته قلمرو فعالیت دادستان و نهاد دادسرا در 
حوزه های مختلف به نحو چشمگیری گسترش 
یافته است و به مناسبت اصالح برخی قوانین، به 
ویژه قانون آیین دادرسی کیفری توجه بیشتری به 
این نهاد و نقش و جایگاه دادستان کل کشور در 
نظارت و پیگیری در حوزه های مختلف معطوف 
شــده است تا آثار زیانبار حذف دادسرا در نظام 

قضایی تا حدودی جبران شود.
وی ادامه داد: شرایط کنونی کشور ایجاب می کند 
مسووالن و مدیران نظام برای عبور از بحران ها 
و چالش های موجود با جدیت بیشتری که از آن 
به عنوان مدیریت جهادی یاد می شــود، وظایف 
محولــه را انجام دهند زیرا دشــمن برای مقابله 
بــا نظام با تغییر تاکتیک ها و راهبردهای خود به 
جنگ اقتصادی روی آورده و ســعی می کند تا 

از طریق اعمال فشــار و ایجاد محدودیت های 
ظالمانه و بی ســابقه از یک سو مبادالت تجاری 

بین المللی را مختل کند.
این مقام قضایــی اظهارداشــت: وجود برخی 
ابهامــات و خالهای قانونی و عــدم اجرای به 
موقع وظایف درباره شناســایی انفــال و اموال 
عمومی برای برخی افراد سودجو شرایطی ایجاد 
می کند تا بتوانند با سوء استفاده از وضع موجود 

به غارت بیت المال بپردازند.
خشــنودی اضافه کرد: بدون تردید کشف دیر 
هنگام این قبیل جرایم عالوه بر اینکه خسارات 
اقتصادی غیــر قابل جبرانی به کشــور تحمیل 
می کند هزینه های اجتماعی را نیز افزایش می دهد 
و باعث بی اعتمادی مردم نســبت به حاکمیت 

می شود.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در حقوق 
عامه افزود: بنابر ایــن در چنین وضعیتی حفظ 
و صیانت از بیت المــال و احیای حقوق عامه، 
مســتلزم تدوین سیاست تقنینی قضایی منسجم 
و به کار گیری ضمانت اجراهای موثر و کارآمد 
با تکیه بــر راهبردهای پیشــگیرانه و اقدامات 

مقابله ای است.
وی گفت: دســتورالعمل نحــوه مقابله با ترک 
وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری 
از آن مصوب ۳۰ مهر ۹۹ ریاســت قوه قضاییه 

یکی از این اقدامات است که می تواند زمینه ساز 
اســتفاده بهینه و به هنــگام از تمام ظرفیت های 
دستگاه های نظارتی قوه قضاییه برای پیشگیری 
از ارتکاب جرائم اقتصــادی و تعدی و تضییع 

بیت المال باشد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: قانون اساسی ما 
به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین اساسی جهان 

اســالم با تکیه بر مبانی دینی- فقهی خود برای 
شناسایی حقوق عامه ظرفیت های ارزشمندی را 
در فصل سوم در نظر گرفته و اجرای آن ها را در 
اصول متعــدد دیگر به ویژه اصول ۶۱ و ۱۵۶ و 

سپس از طریق قوه قضاییه تضمین کرده است.
خشــنودی گفت: امروز همه مــا وظیفه داریم 
در جهت تحقق بخشــیدن به بیانات و منویات 

مقام معظم رهبری و دستورات اکید ریاست قوه 
قضاییه و مطالبات وارشادات دادستان کل کشور 
برای احیای حقوق عامه و صیانت از بیت المال 

و حمایت از آزادی های مشروع تالش کنیم.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در حقوق 
عامه گفت: دســتورالعمل یاد شــده به نظر یک 
ســند راهبردی ملی است که می تواند از جهات 
مختلــف چه در درون قوه قضاییه چه در خارج 
از آن و هم از جنبه پیشگیری و هم از نظر مقابله 
با رفتارهای مجرمانه و مفاســد اقتصادی نقش 
آفریــن و مکمل برنامه هــای تحولی رییس قوه 

قضاییه باشد.
وی یــادآور شــد: مقــام معظــم رهبــری در 
مناســبت های مختلف به مقوله عدالت و مبارزه 
با فســاد تاکید ویژه داشــته اند و هم ریاســت 
قــوه قضاییه در برنامه تحولــی خود به اصالح 

ساختارهای فساد زا اشاره داشته اند.
این مقام قضایی گفت: صدای رییس دســتگاه 
قضا در امر مبارزه با فســاد صریح، رسا و بلند 

است و خواب مفسدان را آشفته کرده است.
خشنودی گفت: دادستان  کل کشور هم قاطعانه 
و بدون کوچکترین اغماض در عرصه مدیریت 
کالن در دادســراها حضوری مســتمر، جدی و 

کارآمد دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه 

اظهار داشت: امروز همه دادستان های کشور به 
عنوان مظهر اقتدار دستگاه قضایی در خط مقدم 
مبارزه با فســاد و تعدی به حقوق عامه و بیت 

المال قرار دارند.
وی افــزود: انتظــار ایــن اســت در اجــرای 
سیاســت های کالن قوه قضاییــه طوری نقش 
آفرینی کنیــد تا در ایــن دوره از مدیریت قوه 
قضاییه در سایه توجهات امام عصر )عج( شاهد 
تحقق آرمان های رهبر معظم انقالب در بیانیه گام 
دوم به ویژه بر احیای حقوق عامه و حمایت از 
آزادی های مشروع فردی و حقوق شهروندی و 

صیانت از حقوق بیت المال باشیم.
به گزارش ایرنا، نوزدهمین همایش سراســری 
دادســتان های عمومی و انقالب، نظامی و ویژه 
روحانیت با موضوع »نقش دادســتان در امنیت، 
حقوق عامه و حمایت از تولید« با حضور رییس 
قوه قضاییه و دادســتان کل کشــور با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و به صــورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد.
در این همایش موضوعات امنیت، حقوق عامه و 
حمایت از تولید در کارگروه های تخصصی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و دستاوردهای این 
همایش به عنوان سیاست ها و رویه های ریاست 
قوه قضاییه و دادستان کل کشور ابالغ، پیگیری 

و اجرا می شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه:

کشف دیرهنگام جرایم عالوه بر خسارات اقتصادی هزینه های اجتماعی دارد

 نماینده مردم زنجان و طارم:

باید بازار فروش فرش،تضمینی شود
فرنشین سازمان صمت زنجان:

۶۰ هزار بافنده فرش در استان
 فرنشین اتاق بازرگانی زنجان:

پایانه فرش،فرصت خوبی برای حضور سرمایه گذاران
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جهانپور خبر داد:
۵ واکسن ایرانی در فهرست 
کاندیداهای سازمان جهانی 

بهداشت
  سخنگوی ســازمان غذا و دارو در 
توئیتــی از قرار گرفتن پنج واکســن ایرانی 
در فهرســت کاندیداهای واکسن کووید۱۹ 

سازمان جهانی بهداشت خبر داد.
به گزارش روز جمعه ایرنا، کیانوش جهانپور 
در صفحه توئیتر خود نوشت: تا این لحظه، ۵ 
واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن 
 WHO کووید۱۹ سازمان جهانی بهداشت

قرار گرفته اند.
وی پیش از این در پیامی دیگر نوشــته بود: 
واکســن های ایرانی کرونا در جمع فهرست 
کاندیداهای واکسن سازمان بهداشت جهانی.

از زمان شیوع کرونا )اوایل سال گذشته( گام 
های برای مهــار این ویروس و تهیه واکنس 

برای آن برداشته شده است.
رضا ملک زاده معــاون فناوری و تحقیقات 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
از نزدیک شــدن ایران به موفقیت کشف و 

ساخت واکسن کرونا خبر داده است.  
ملــک زاده با یادآوری اینکــه ما در مراحل 
پری کلینیکال این طرح هستیم و هنوز وارد 
مرحله کارآزمایی بالینی انسانی آن نشده ایم، 
در ایــن باره زمان  تولیــد و عرضه به بازار 
واکسن کرونا ایرانی، گفت: برای فعالیت های 
تحقیقاتی نمی توان زمان دقیق اعالم کرد اما 
محققان مــا با تمام توان و ظرفیت در تالش 
هستند تا این موضوع محقق شود، به عبارتی 
باید تالش بیشتری کنیم تا مراحل ساخت این 

واکسن را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مردانی:
با مشت و آرنج 

دست ندهیم
 عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان 
اینکه در پی شیوع کرونا برخی زدن مشت ها 
و آرنج ها به یکدیگر را جایگزین دست دادن 
کرده اند، گفت: این دو حرکت بســیار اشتباه 

است و باعث انتقال ویروس کرونا می شود.
دکتــر مســعود مردانــی در گفــت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار ایرنــا افزود: یکی از 
مهم ترین سفارش پزشکان برای جلوگیری از 
انتقال ویروس کرونا به یکدیگر رعایت فاصله 
فیزیکی اســت در حالی که در دست دادن با 
مشــت یا زدن آرنج دست ها به یکدیگر نه 
تنها این موضوع نادیده گرفته می شود بلکه 
اینگونه ارتباط نیز موجب انتقال ویروس از 

فردی به فرد دیگر خواهد شد.
گرمابه های عمومی پس از استحمام هر فرد 

باید ضد عفونی شوند
این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در باره گرمابه های عمومی و نحوه نگهداری 
آن نیــز گفت: همه مکان هــای عمومی در 
صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
باعث گردش افزایــش انتقال بیماری کرونا 
خواهد شد و گرمابه های عمومی نیز از این 
امر مستثنی نبوده و پس از هر بار استفاده باید 

ضد عفونی شود.
دکتر مردانی اظهار داشت: البته در این مورد 
جای نگرانی نیســت و حتــی اگر فردی به 
ویروس کرونا مبتال باشد و از حمام عمومی 
اســتفاده کند می شود پس از شست وشوی 
حمام آن مکان را با آب وایتکس رقیق شده 

ضد عفونی کرد.
خشکشــویی ها برای ضد عفونی البسه از 

ماده هیپوکلریت
عضو ســتاد ملی مقابله بــا کرونا همچنین 
در باره خشکشــویی ها گفت: مســووالن 
خشکشویی ها عالوه بر رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برای جلوگیری از انتقال ویروس 
کرونا از طریق شســت وشوی لباس ها باید 
از ماده هیپوکلریت استفاده کنند زیرا این ماده 
شیمیایی موجب از بین رفتن این ویروس می 

شود.
الکل باالی ۷٠ درصد استفاده کنید

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
در باره این شــایعه که استفاده مکرر از الکل 
برای ضد عفونی کردن دســت ها تاثیر خود 
را از دســت مــی دهد، افــزود: در صورت 
دسترسی نداشــتن به آب و صابون، استفاده 
از الکل بــاالی ۷۰ درصد برای ضد عفونی 
دست ها عالوه بر اینکه مورد تاکید پزشکان 
است بلکه یکی از مناسب ترین راهها برای 
جلوگیری از انتقال ویروس کرونا به انسان به 

شمار می رود.
ماسک های سه الیه مناسب ترند  

عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا همچنین در 
مورد ماسک های مناسب برای جلوگیری از 
انتقال و آلوده شدن به بیماری کرونا نیز گفت: 
ماســک های سه الیه در جلوگیری از انتقال 
و آلوده شــدن به بیماری کرونا در مقایســه 
با دیگر ماســک ها مناسب تر و از وضعیت 
بهتری برخوردارند اما در صورت دسترسی 
نداشتن به اینگونه ماسک ها مهم استفاده از 
هر نوع ماســک است که حداقل تا حدودی 

بتواند مانع از انتقال این بیماری شود.

خبــر

نقش ادبیات در درمان کودکان مبتال به سرطان
  مســوول بخش روان شناســی 
موسســه محک که معتقد است ادبیات 
نقش مؤثری را در درمان کودکان مبتال به 
سرطان ایفا می کند می گوید: فعالیت های 
مرتبــط در این حــوزه مانند یک مکمل 
سبب می شود تا درد، اضطراب، استرس 
و ترس از بیماری سرطان و مراحل درمان 
آن کاهش یابد و کودکان مقاومت بیشتری 
در برابر دریافت و تزریــق دارو از خود 

نشان دهند.
به گزارش زنگان امروز، پیش از شــیوع 
ویــروس کرونا هر مــاه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ 
کتــاب بــه کــودکان تحت درمــان در 
بیمارستان محک و دیگر بیمارستان های 
دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و 
آنکولوژی کودکان تهران که در آن ها ترالی 
کتاب فعال بود، اهدا می شد. کتاب هایی 
متناســب بــا گروه های ســنی و عالیق 
کودکان که با نگاهی ویــژه به ادبیات و 
فرهنگ قومیت های مختلف در ترالی )میز 
چرخ دار( مخصــوص کتاب محک قرار 

می گرفتند.
این فعالیت با شیوع ویروس کرونا و لزوم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی با شرایط 
موجود انطباق پیدا کرد و کتاب ها توسط 
داوطلبان و روان شناســان بــه فایل های 
صوتــی تبدیــل می شــوند و در اختیار 
کودکان مبتال به سرطان سراسر ایران قرار 

می گیرند.
به مناســبت روز کتــاب، کتابخوانی و 
کتابــدار، لیال جعفری، مســوول بخش 
روان شناسی محک از جزئیات قصه خوانی 
مجازی برای تمامی کودکان مبتال سرطان 

می گوید. 
جعفــری در باره ضــرورت قصه خوانی 
برای کودکان مبتال به سرطان گفت: پس 
از راه اندازی ترالی کتاب و حضور آن در 
بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای 
بخش خــون و آنکولوژی کــودکان در 
تهران، اقدام دیگری مبنی بر قصه خوانی 
برای کودکان مبتال به سرطان هم در این 
بیمارســتان ها از سال گذشته آغاز شد. با 

شیوع گســترده ویروس کرونا، فعالیت 
ترالــی و داوطلب در زمینــه حضور در 
بخش های بســتری متوقف شد و اهدای 
کتاب به کودکان تنها در بیمارستان محک، 
آن هم توسط روان شناسان، انجام می شود. 
اما در این شرایط تالش شد راهکارهای 
جایگزینی اتخاذ شود که خوشبختانه این 
راهکارها منجر شده که خدمات محک در 
حوزه کتاب و کتابخوانی نه تنها محدود 

نشود، بلکه امکان ارائه آن به فرزندان مان 
از دیگر استان ها نیز فراهم شود. بر همین 
اســاس با همراهی داوطلبــان فایل های 
صوتی قصه خوانی تولید و برای فرزندان 
محک ارسال می شود. او با اشاره به شرایط 
مورد نیاز برای داوطلبان قصه خوانی ادامه 
داد: بر پایه دســتورالعمل کار با بیمار که 
توسط واحد روان شناسی محک طراحی 
شده اســت، داوطلبان باالی ۲۰ سال که 

آمادگی  روحی مورد نیاز را دارند، تحت 
آموزش های الزم برای برقراری ارتباط با 
کودکان مبتال به ســرطان قرار می گیرند. 
مهارت این افراد می بایســت به گونه ای 
باشــد که در این فرآیند از آسیب روانی 
به خود و فرزندان مــان جلوگیری کنند. 
آن ها در صــورت گذراندن یک ارزیابی 
روان شناختی و اطمینان از داشتن شرایط 
مورد نیاز، بــرای کار با بیمار، که یکی از 

شــاخه های آن قصه خوانی است، آماده 
می شوند. لیال جعفری همچنین بیان کرد: 
داوطلبان قصه خوانی می بایست کتاب ها 
و ادبیات کودک و نوجوان را بشناســند 
و بتواننــد از ارتباط و تخصص شــان در 
راستای پیشبرد اهداف محک استفاده کنند، 
چرا که آن ها نه تنها در بخش خواندن قصه 
بلکه در نوع چیدمان، دسته بندی، ترغیب 
کودکان و ایجاد کنجکاوی در آن ها نسبت 

به موضوعات نقش مؤثری دارند. 
او در ادامه به شــرایط فعالیت داوطلبان 
قصه خوانی در دوران کرونا اشــاره کرد 
و گفت: هــم اکنون با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا امکان فعالیت حضوری این 
داوطلبان ممکن نیست. به همین منظور 
داوطلبان قصه خوانی بــا همراهی واحد 
روان شناسی محک با ضبط فایل صوتی 
قصه از راه دور همراه مسیر درمان فرزندان 

محک می شوند.
مسوول بخش روان شناسی محک با بیان 
معیارهــای انتخاب قصه ها و کتاب ها که 
از دیگر مســائل مهم در این زمینه است 
اظهــار کرد: از آن جایی که نوع قصه ها به 
روان شناســان محک در ایجاد زمینه های 
مرتبط با کیفیت زندگی فرزندان مان کمک 
می کند، موضوع آن ها به گونه ای انتخاب 
می شود تا اضطراب، خشم و افسردگی را 
در کودکان مبتال به سرطان تشدید نکند 
و مسائل خانوادگی را تحت الشعاع قرار 
ندهد. کتاب های انتخابی معموالً از جنس 
آموزش مهارت، معرفی مشاغل مختلف، 

رنگ آمیزی و درمانی است.
جعفری در پایان در باره برنامه آینده محک 
در جهان پساکرونا در زمینه قصه خوانی و 
قصه درمانی گفت: در آینده با بهتر شدن 
شرایط از نظر شــیوع ویروس، عالوه بر 
اهدای کتاب و قصه خوانی، قصه نویسی 
و آمــوزش کودکان مبتال به ســرطان در 
این زمینه نیز در دســتور کار قرار خواهد 
گرفت. ادبیات نقش مؤثری را در درمان 
کودکان مبتال به ســرطان ایفــا می کند. 
فعالیت های مرتبط در این حوزه مانند یک 
مکمل سبب می شــود تا درد، اضطراب، 
اســترس و ترس از بیماری ســرطان و 
مراحل درمــان آن کاهش یابد و کودکان 
مقاومت بیشتری در برابر دریافت و تزریق 
دارو از خود نشــان دهند. به امید آن که به 
پشتوانه مردمان نیکوکار این سرزمین روز 
به روز خدمات شایســته تری به کودکان 
مبتال به سرطان که قهرمانانه با این بیماری 

سخت می جنگند ارائه شود.

 عضو کمیته ملــی مقابله با کرونا گفت: 
یک هفته تعطیلی برای کنترل کرونا ضروریست، 
ممکن اســت، عده ای بیکار شوند اما هزینه های 
بستری و مرگ مردم بر اثر کرونا نیز کم نیست، 
دولت می تواند بخشــی از ایــن هزینه را برای 
جبران خسارات اقتصادی هزینه کند تا از شرایط 

بحرانی عبور کنیم.
مینو محرز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
وضعیت اپیدمی کرونا در کشــور بسیار نگران 
کننده اســت. راه حل آن هم این است که برای 
مدتی حداقل یک تا دو هفته تعطیلی کامل اعالم 
شــود تا مقداری از شــیوع و بروز موارد جدید 
کم شود، تصمیمی که اخیرا گرفته شده مبنی بر 
تعطیلی بازار و اماکن عمومی از ساعت ۱۸ کامل 
و کافی نیست چون تجمع در صبح ها ادامه دارد 
و انتقال بیماری در ســاعات صبح صورت می 

گیرد.
وی ادامه داد: تعطیلی رســتورانها و باشگاههای 
ورزشی و بســیاری از اماکن عمومی از ساعت 
۱۸ باعث شده که بسیاری از این اماکن در شبکه 
های اجتماعی تبلیغ کنند که صبح ها باز هستند 
و مردم را دعوت می کنند در ســاعت صبح در 

این اماکن حضور پیدا کنند.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: نیویورک 
یکی از شهرهایی بود که بدترین تجربه اپیدمی 
کرونا را داشــت. در این شهر بعد از تعطیلی و 
قرنطینه کامل شــهر و پس از مدتی که بیماری 
کنترل شــد و اصال بیمار جدید نداشتند، زمانی 
که می خواستند بازگشایی ها را با اولویت بندی 
شــروع کنند، اعالم کردند فقط دو جا نباید باز 
شــود یکی رســتورانها و دیگری باشگاههای 
ورزشــی زیرا انتقال ویــروس در این دو مکان 

بسیار زیاد است و اینها خطرناکترین جاها هستند.
محرز افزود: وقتی به مردم اعالم می کنیم فعالیت 
این اماکن از ســاعت ۱۸ ممنوع است، مردم در 
ســاعات صبح به این اماکــن مراجعه می کنند، 
در همه دنیا هم مردم تا زمانی که قانون نباشــد، 
رعایت نمی کنند، بنابراین تا زمانی که تجمعات 
و آمد و شدها در ساعات صبح وجود دارد، این 
تصمیمات خیلی کمکی به کنتــرل کرونا نمی 
کند. فقط از مهمانی های شــبانه و عزاداری ها 
و عروســی ها را تا حدی کم می کند و تا حدی 
تجمع در رستورانها و اغذیه فروشی های شبانه 
کاهش می یابد اما همه این اتفافات در ساعات 

روز انجام می شود و فایده چندانی ندارد.
وی گفت: همزمان با این تصمیم باید یکســری 
اماکن مثل رســتورانها و باشگاههای ورزشی و 
اماکن خطرناک دیگر صبح ها هم تعطیل باشند 
چون مردم در ساعات صبح و تا ساعاتی که باز 

هستند به این اماکن هجوم می آورند.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا افزود: پیشنهاد 
من و بســیاری از متخصصــان و از جمله همه 
روسای همه دانشــگاههای علوم پزشکی که به 
وزیر بهداشت نامه نوشتند این است که دو هفته 
و حداقل یک هفته در تهران و اکثر شــهرهای 
کشور که وضعیت مشــابه دارند، تعطیلی کامل 
داشــته باشــند و بعد از آن با ارزیابی وضعیت 
برای اقدامات بعدی تصمیم بگیریم تا بتوانیم یک 
مقدار از ازدحام بیمارســتانها که اکنون واقعا جا 

ندارند و در وضعیت بحرانی هستند، کم کنیم.
محرز ادامه داد: همه کســانی که با بیماران سر 
و کار دارند و همه پزشــکان متخصص در نظام 
سالمت در ماههای گذشته مشاهده کرده اند که 
باز بودن اماکن عمومی باعث می شود به لحاظ 

روانی مردم شــرایط را عــادی تصور کنند و به 
رفتارهای رومره خودشــان ادامه دهند، پیشنهاد 
من و بسیاری از همکارانم در جامعه پزشکی این 
است دو هفته یا حداقل یک هفته تعطیلی کامل 

داشته باشیم.
وی گفت: وقتی صبح ها مشاغل باز باشد، مترو 
و اتوبوس ها فعالیت می کنند و ویروس منتقل 
می شــود، معتقدیم اگر واقعا دو هفته نمی شود 
تعطیل کرد، حداقل یک هفتــه تعطیلی را اجرا 
کنیم تا وضعیت بهتر شود، با این حال اکنون که 
دولت تصمیم گرفته بعد از ظهرها از ساعت ۱۸ 
مشاغل تعطیل باشــد، صبر می کنیم تا یکی دو 
روز آینده نتیجه این تصمیم را ببینیم اگر اثربخش 
بود که چه بهتر اما اگر تاثیری نداشــت باید هر 
چه ســریعتر برای حداقل یک هفته تعطیلی در 
کشور تصمیم گیری شود تا همه در خانه بمانند 

به شرطی که کسی مسافرت نرود.
هزینه وحشتناک درمان کرونا

عضو ستاد مقابله با کرونا درباره اهمیت اقتصاد 
و معیشــت مردم در کنار سالمت گفت: اقتصاد 
و معیشــت مردم مهم اســت امــا هزینه ای که 
اکنون دولت برای درمــان بیماران کرونا و اداره 
بیمارســتانها می پردازد وحشتناک و بسیار زیاد 
اســت، دولت می تواند بخشــی از این هزینه 
گــزاف را به مردم بدهــد و از مردم بخواهد در 
خانه بمانند، قطعــا این تصمیم از نظر اقتصادی 
هم به نفع کشــور اســت. هزینه هر تخت روز 
بستری در بیمارســتان میلیون ها تومان است و 
واقعا روی جان انسانها نمی شود قیمت گذاشت، 
پاییــن آوردن هزینه های درمانی و جانی به نفع 

کشور است.
محرز ادامه داد: هزینــه های قرنطینه و تعطیلی 

کامل برای کشور بیشتر از هزینه های اقتصادی، 
اجتماعــی و روانی کرونا نیســت، اگر تعطیلی 
اعمال شود، عده ای بیکار می شوند، مشکالتی 
ایجاد می شــود اما باید هزینه های بیکاری یک 
عده را در کنار هزینه های ســنگین کرونا با هم 
مقایسه کرد. پیشــنهاد من این است که حداقل 
یک هفته تعطیلی اعمال شــود و بعد از آن برای 
بازگشایی اماکن عمومی با ارزیابی شرایط تصمیم 

گیری شود.
عضو ســتاد ملی مقابله با کرونــا گفت: در هر 
صورت بنــده و همکارانم در جامعه پزشــکی 
مسائل ســالمت مردم را در نظر می گیریم، در 
ســتاد کرونا افرادی از ارگانهای مختلف هستند 
که هزینه های اجتماعی و اقتصادی را هم در نظر 
می گیرند، به نظر مــن این صاحبنظران باید در 
کنار هم بنشینند. مسائل را سبک و سنگین کنند 
و یک تصمیم مناسب بگیرند. اما این ارزیابی باید 
خیلی زود انجام شود نه اینکه ارزیابی و مقایسه 
هزینه - فایده تعطیلی یا ادامه فعالیت مشاغل با 
هزینه های کرونا یک ماه آینده طول بکشد باید 

سریع انجام شود.
به گزارش ایرنا، علیرضا رییسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا هفته گذشته اعالم کرد: مشاغل 
غیرضروری از روز بیستم آبان ماه از ساعت ۱۸ 
بعد از ظهر تعطیل می شوند و با تصمیم ستاد ملی 
کرونا مقرر شــد از ۲۰ آبان به مدت یک ماه )تا 
۲۰ آذر( از ساعت ۱۸ محدودیت اعمال شود و 
همه مراکز شــغلی به جز مراکز ضروری شامل 
مراکز درمانی داروخانه ها، مراکز آتش نشــانی، 
امداد و نجات، آمبوالنس ها، خدمات سرویس 
های عمومی آب و برق و تلفن و ســوپری ها 
و فروشگاههای زنجیره ای بقیه مشاغل تا صبح 

فردای هر روز تعطیل می شوند.
وی همجنین از اجرای طرح نظارت محله محور 
کرونا با همکاری ســازمان بسیج از روز دوشنبه 
۲۰ آبان خبر داد و گفت: یکی از بحثهای اصلی 
که از روز دوشــنبه شروع می کنیم. محله محور 
کردن مقابله با کرونا و درگیر شدن همه مردم و 
خانــواده ها در این مبارزه به عنوان کانون اصلی 
است. در این طرح بسیج محله ها و با همکاری 
خانواده ها در محالت طرح بسیار جامعی را اجرا 
می کنند، در واقع با همکاری وزارت بهداشت و 
سازمان بســیج  همه خانواده ها را هوشیار می 
کنیم. این طرح سه محور دارد که شامل مراقبت، 
حمایت و نظارت است و در این سه حیطه مردم 
به کمک می آیند و بســیج می شود تا با کمک 
مراکز بهداشــتی و درمانی کــه قویترین مراکز 
بهداشــتی و درمانی در منطقه خاورمیانه هستند 

بتوانیم این طرح بسیار موثر را اجرا کنیم.

محرز: حداقل یک هفته تعطیلی کامل برای کنترل کرونا ضروری است

 نتایج یک مطالعه بزرگ نشــان 
می دهد کــه بهبودیافتگان کرونا چند ماه 
بعد از ابتال به این بیماری دچار افسردگی 

و اضطراب می شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مطالعه 
که توسط محققان دانشگاه آکسفورد در 
انگلیس انجام شــد، نشــان می دهد که 
برخی از بهبودیافتگان کرونا سه ماه بعد 
از ابتال به این بیماری با خطر باالی ابتال به 

یک بیماری روانی روبرو می شوند.
پل هریسون اســتاد روانشناسی دانشگاه 
آکسفورد در انگلیس گفت: مردم نگران 

بودند که بهبودیافتگان کووید۱۹،  با خطر 
بیشتر ابتال به مشــکالت سالمت روانی 
روبرو شوند که یافته های مطالعه ما این 

احتمال را تایید می کند.
وی افزود: محققان دانشگاه آکسفورد در 
این مطالعه پرونده الکترونیکی ســالمت 
بیش از ۶۹ میلیون بیمار آمریکایی را مورد 
بررســی قرار دادند؛ ۶۲ هزار و ۳۵۴ نفر 
از ایــن افراد از اواخر مــاه ژانویه تا اول 
آگوســت به ویروس کرونا مبتال شــده 

بودند.  
این محقق تاکید کرد: پیگیری افرادی که 

نتیجه آزمایش کرونــای آنها مثبت بود، 
نشــان داد که در مدت ۳ ماه، برای یک 
نفر از هر پنج نفر بهبود یافته کرونا، برای 
اولین بار ابتال به اضطراب، افسردگی یا بی 
خوابی بوجود آمده است. محققان گفتند 
که این احتمال تقریباً ۲ برابر بیشتر از دیگر 

گروه های بیماران در همان دوره بود.
هریسون تصریح کرد: این مطالعه همچنین 
نشــان داد که خطر ابتال به کووید۱۹ در 
افرادی که از پیش به بیماری های روانی 
مبتال بودند نسبت به افراد فاقد این بیماری 

ها ۶۵ درصد بیشتر بود.  

متخصصان بهداشــت روان کــه در این 
مطالعه شرکت نداشــتند، معتقدند: یافته 
های این مطالعه تاییدی است بر مدارک 
در حــال افزایش مبنی بــر این که کرونا 
بر مغــز و روان مبتالیان تاثیر می گذارد 
و خطر ابتال به یک ســری بیماری های 

روانی را افزایش می دهد.
محققان متوجه شــدند که شــایع ترین 
میزان ابتال به اضطراب، افســردگی و بی 
خوابی در میان بهبودیافتگان کووید۱۹ بود 
که مشکالت سالمت روانی داشتند. آنها 
همچنین متوجه شــدند که خطر ابتال به 

زوال عقل که  خطر قابل توجهی باالتری 
از زوال عقــل که با کاهش عملکردهای 
مغز مانند حافظه و تفکر مشــخص می 

شود، در این افراد به مراتب باالتر است.
این مطالعه نشان داد: ۲۰ درصد از افرادی 
که به کرونا مبتال می شوند در مدت ۹۰ 
روز به یک اختالل روانی مبتال می شوند. 
همچنین این مطالعه نشــان داد که خطر 
ابتال به کووید۱۹ در افرادی که سابقه یک 
بیماری روانی داشتند نسبت به افرادی که 
سابقه این بیماری را نداشتند، ۶۵ درصد 

بیشتر بود.  

کووید۱۹ برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۹ 
در شهر »ووهان« در کشور چین شناسایی 
شد و به سرعت تقریبا در تمام کشورهای 
جهان گســترش یافت؛  سازمان جهانی 
بهداشت در ۱۱ مارس شیوع این بیماری 

را همه گیری اعالم کرد.
دانشــمندان چینی توانسته اند به سرعت 
نژادی از کروناویروس جدید را شناسایی 
کننــد و توالی ژنتیکــی آن را در اختیار 
آزمایشگاه  های سراسر جهان قرار دهند تا 
به طور مستقل آزمایش های پی سی آر تهیه 
کنند که بتواند ابتال را در هر فرد تأیید کند.

بهبودیافتگان کرونا دچار افسردگی و اضطراب می شوند
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دخل و خرج خانواده های 
ایرانی  در سال گذشته 

چگونه بود؟
 متوســط درآمــد و هزینه ســالیانه 
خانوارهای شهری در سال ۹۸ به ترتیب ۵۴.۱ 
و ۴۷.۴ میلیون تومان بود که نسبت به سال ۹۷ 

بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، بــررســی هـزینــه  و درآمد 
خانــــوار )بودجه  خانوار( با هدف ارزیابی  
وضعیت هــزینــه ها و در آمد خانوارها انجام 

می شود.
شناســایی الگوها و عــادات مصرفی خانوار 
و مطالعه در مــورد روند تغییــرات آنها در 
اثر تحوالت اقتصــادی و اجتماعی، ارزیابی 
اثرات اقتصادی و اجتماعی برنامه های دولت 
در وضــع زندگی خانوار هــا از نظر ترکیب 
هزینه های مصرفی آنها، محاســبه حساسیت 
درآمــدی تقاضا، میل نهایی به مصرف و میل 
نهایــی به پس انداز در جامعــه از مهم ترین 

اهداف بررسی بودجه خانوار است.  
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون 
در سالنامه آماری گزارشی از وضعیت هزینه 
و درآمد خانوار شــهری و روستایی در سال 

گذشته را منتشر کرد.  
بر پایه این گزارش ســال گذشته هر خانوار 
شــهری ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد 
کســب و ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزارتومان هزینه 
کرده اســت. خانوار روســتایی نیز  برابر ۲۹ 
میلیون و ۷۰۰ هزارتومان درآمد داشــته و ۲۶ 

میلیون و ۱۰۰ هزارتومان خرج کرده است.  
درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۸ نسبت به 
ســال قبل آن ۲۴ درصد و هزینه ها ۲۰ درصد 

رشد داشت.  
استان های دارای بیشترین و کمترین درآمد

سال گذشته به طور متوســط کارفرمایان ۷۹ 
میلیون و ۲۶۰ هزارتومان درآمد کسب کردند 
و مزد بگیر خصوصی )کارگر( در مجموع ۴۷ 
میلیون و ۷۲۳ هزارتومان در یک سال حقوق 

گرفتند.
بررسی جداول نشــان می دهد چنانچه سال 
گذشــته دو نفر در یک خانواده شاغل بودند 
مجموع درآمد آنها به طور میانگین در سراسر 
کشــور معادل ۸۰ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان 

بوده است.
خانوارهای ساکن پایتخت در سال ۹۸ باالترین 
درآمد را داشتند؛ ۸۱ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان 
متوسط درآمد خانوار بوده است. البته در تهران 
میــزان هزینه خانوار نیز در مقایســه با دیگر 
اســتان ها قابل توجه است )۷۲ میلیون و ۷۱۷ 
هزار تومان هزینه خانوار شــهری در سال ۹۸ 
بود(. خانوار کرمانی ها نیز با ۳۴ میلیون و ۳۳۸ 
هزار تومان درآمــد و ۳۶ میلیون و ۵۳۵ هزار 
تومان هزینه، کمترین دخل و خرج را داشتند.  
دهک های درآمدی ســال گذشته چه قدر 

درآمد داشتند؟
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ 
درآمد و مصرف به ۱۰ رتبه تقسیم بندی می کنند 

و هریک از این رتبه ها را دهک می نامند.
دهــک اول نشــان دهنــده ۱۰ درصــد از 
خانوارهایی است که کمترین هزینه ساالنه را 
داشته اند. بنابراین می توان گفت که این دسته از 
خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب 
می شوند. در نقطه مقابل دهک دهم، ۱۰ درصد 
از خانوارهایی را نشــان می دهد که بیشترین 
مبلغ را صرف هزینه ســاالنه خــود کرده اند، 
بنابراین این دســته از خانوارها از مرفه ترین 

اقشار جامعه هستند.
بر پایــه آمار وزارت تعاون، متوســط درآمد 
سالیانه دهک اول در سال ۹۸ برابر ۱۳ میلیون 
و ۱۰۵ هزار تومان و دهک دهم ۱۴۳ میلیون و 

۸۲۳ هزار تومان بود.

توزیع روغن جامد خوراکی 
آغاز شد

 معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت 
از صدور حواله ۷۰ هزار تنی روغن صنف و 
صنعت و آغــاز توزیع روغن جامد خوراکی 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی گفت: حواله ۷۰ 
هزار تنی روغن صنف و صنعت به بازرگانی 
داخلی ارسال شده و فعاالن صنف و صنعت 
می توانند از روز یکشنبه روغن مورد نیاز خود 

را تأمین کنند.
دبیر ســتاد تنظیم بازار همچنین با بیان اینکه 
»روغــن مایع خوراکی به وفور در دســترس 
مردم قرار گرفته اســت«، افزود: روند توزیع 
روغن جامد خوراکی نیز آغاز شده و به تدریج 

فراوانی آن در بازار احساس خواهد شد.
ثبات بازار گوجه فرنگی ظرف ۱۰ روز آینده

قبادی همچنین وعده داد که فرآیند رســاندن 
گوجه فرنگی از جنوب به سمت بقیه استان ها 
آغاز شده که پیش بینی می شود تا ۱۰ روز آینده 
بازار گوجه فرنگی هم از نظر قیمت و هم از 

نظر فراوانی به ثبات برسد.
اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد 
در فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش 
یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در 
بازار کمیاب شــد؛ به طوری که این کاال یا در 
مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر 

تنها یک روغن فروخته می شد.

خبــر

 شنبه شب زمانی که رسانه ها به 
صورت همزمــان پیروزی جو بایدن را 
اعالم کردند، دالر در معامالت پشــت 
خطی با ریزش ســنگینی مواجه شد و 
حتــی به زیر ۲۴ هــزار تومان رفت. با 
این حال از ابتدای روز یکشــنبه بیشتر 
معامله گران خریدار بودند و توانســتند 
دالر را نه تنهــا از کف ۲۳ هزار تومانی 
بلند کنند؛ بلکه به باالی کانال ۲۵ هزار 
تومانی ببرند. این در حالی است که در 
انتهای معامالت روز چهارشنبه صرافی 
ملی نــرخ دالر را ۲۷ هزار تومان اعالم 

کرد.
به گزارش فرارو، یکــی از عواملی که 
کمک کرد، قیمت دالر در بازار افزایشی 
شود، رشــد نرخ حواله درهم بود. نرخ 
حوالــه درهم روز یکشــنبه به باالی ۷ 
هزار تومان بازگشــت که یک سیگنال 
مهم افزایشــی بــرای بازیگــران بازار 
داخلی بــود. قیمت حواله درهم و دالر 
در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیم 
دارند و به صورت سنتی، افزایش یکی 
منجر به رشــد دیگری می شود. زمانی 
که درهم باالی مرز ۷ هزار تومانی قرار 
دارد، ارزش دالر در بازار ســبزه میدان 
نمی توانــد زیر کانال ۲۵ هــزار تومان 

نوسان کند.
در نتیجه یکی از ســیگنال هایی که در 
روز های آتــی می تواند منجر به ریزش 
دالر شــود، رفتــن درهم بــه زیر مرز 
حساس ۷ هزار تومانی خواهد بود. در 
صورتی که درهم بتواند خود را باالی ۷ 
هزار و ۲۰۰ تومان برساند، ارزش دالر 
در معامالت سبزه میدان هم می تواند به 
باالی ۲۶ هزار تومــان برود، اتفاقی که 

هم اکنون رخ داده است.
چه عواملی بر روی بــازار ارز تاثیر 

می گذارند؟
مسائل  کارشناس  شقاقی شهری  وحید 
اقتصــادی در گفتگو با فرارو با اشــاره 
به اینکــه عوامل تاثیرگذار بر روی نرخ 
ارز را به دو دســته می توان تقسیم کرد، 
گفت: دسته اول عوامل داخلی و واقعی 
بر روی نرخ ارز هســتند، مسائلی نظیر 

ارزی  ناتــرازی  خارجی،  بدهی هــای 
تجارت خارجی، کسری بودجه دولت، 
میزان صادرات و واردات، قاچاق کاال، 
کنترل تورم و مهار کرونا امروز از جمله 
عواملی هستند که تاثیر بسیار مستقیمی 
بر روی قیمت ارز دارنــد و اگر بتوان 
روی آن ها مدیریت مناســب را اعمال 
کرد، قدر مســلم می توان بــازار ارز را 

کنترل کرد.
وی افــزود: عوامل دســته دوم نیز که 
بیشــتر جنبــه روانی دارنــد برخی از 
آن ها و به اصطــالح خارجی و بیرونی 
محســوب می شــود، شــامل مواردی 
همچــون انتخابــات آمریــکا، تحریم 
هــا، رکود اقتصاد جهانــی، همه گیری 
گســترده ویروس کرونا و... هستند؛ که 
برخی از آن ها از جمله انتخابات آمریکا 
تاثیر روانی بســیار زیادی بر روی بازار 
ارز داشــت، به طوری که دو سه هفته 
مانده به برگــزاری این انتخابات، بازار 
بــه دلیل اینکه شــانس ترامپ را برای 

انتخاب شدن بیشتر می دانست، قیمت ها 
شروع به افزایش کرد و تا محدوده ۳۲ 

هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد.
شقاقی ادامه داد: اما بعد از آن با توجه به 
اینکه در شمارش آرا جو بایدن از دونالد 
ترامپ پش افتاد، ارز به این مسئله عکس 
العمل نشان داد و با کاهش نرخ تا سطح 
۲۳ تا ۲۳ هزار تومان روبرو شــد، این 
در حالی اســت که در چند روز گذشته 
شاهد هستیم، بنا به دالیلی دوباره دالر 
بــا افزایش چشــمگیری روبرو بوده و 
تا ۲۸ هزار تومان نیز رســیده است که 
این موضوع با توجه به دالیلی رخ داده 
اســت، اول اینکه هنوز نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به طور قطعی 
مشخص نشــده و با توجه به شکایتی 
که ترامــپ در چندین ایالت انجام داده 
است، تا زمانی که نتایج این شکایت ها 
به طور رسمی مشخص نشود، ریسک 
انتخابــات در بــازار ارز وجود خواهد 

داشت.

این اقتصاددان اظهار داشــت: دوم هم 
اینکه، زمانی کــه بازار با کاهش قیمت 
روبرو می شود و به اصطالح بار روانی 
آن در حال تخلیه شدن است، اگر بانک 
مرکزی بــا تزریق ارز به بازار، مدیریت 
خود را اعمال نکند، برگشــت دوباره 
قیمت ها وجود دارد، کــه همین اتفاق 
افتاد، به بیان دیگر بانک مرکزی زمانی 
که دالر به قیمت ۲۲ هزار تومان رسید، 
تمام دالر های خانگی که روانه بازار شد 
بود را از مردم خرید و توانســت منابع 
ارزی خوبی برای خود جمع آوری کند، 
اما هیج گونــه ارزی بعد از آن در بازار 
عرضه نکرد، همین عامل باعث شد که 

دوباره قیمت ها باال برود.
چــرا بانک مرکــزی ارزی در بازار 

عرضه نکرد؟
وی اضافه کرد: از ســوی دیگر زمانی 
که بــازار در دوراهی ادامــه کاهش و 
یــا افزایش دوباره قــرار گرفت، همان 
طور کــه عرض کردم نیاز بود که بانک 

مرکزی مداخله کند، که مبادرت به این 
کار نکرد و ارز به بازار ترزریق نشــد، 
تــا اینکه دوبارهقیمــت دالر به حدود 
۲۷، ۲۸ هزار تومــان افزایش پیدا کند، 
به اعتقاد بنده سیاست بانک مرکزی بر 
این قرار اســت که ریسک حضور در 
بازار ارز را باال ببرد، با این نوســاناتی 
که در بازار در یک هفته گذشته تجربه 

کرده است.
این کارشناس مســائل اقتصادی خاطر 
نشــان کرد: حال به نظر می رسد بانک 
مرکزی با همان دالر هایی که در قیمت 
۲۲ هزار تومان از کف بازار جمع کرده، 
در آینــده نزدیک بازار را کنترل کرده و 
این دالر ها را به بازار تزریق کند، بدون 
اینکه از منابع ارزی خود اســتفاه کرده 
باشد. به بیان دیگر بانک مرکزی با این 
سیاســتی که در پیش گرفت، خواست 
به کســانی که قصد ســرمایه گذاری و 
کسب ســود در بازار دالر را دارد نشان 
دهــد که حضور در این بازار ریســک 

فراوانــی دارد و آن ها بــه احتمال زیاد 
با توجه به شــرایطی که وجود دارد، در 
صورت ماندگاری در این بازار با ضرر 
و زیان های بسیار هنگفتی روبرو شوند، 
بــه نوعی با این عمــل بانک مرکزی و 
کاهش دوباره نرخ که توسط همین نهاد 
انجام خواهد شــد، ریسک حضور در 
بازار دالر بسیار زیاد نشان داده می شود 
و در آن صورت دیگر کمتر کســی پیدا 
می شود که قصد سرمایه گذاری بر روی 

دالر را داشته باشد.
شــقاقی ادامه داد: به نظر بنده دالر در 
کوتاه مدت روی نرخ ۲۳ هزار تومان به 
ثبات خواهد رســید و این نرخی است 
که بانک مرکزی با سیاستی که در پیش 
گرفت به دنبال آن است، تا آن زمان به 
احتمال زیاد تکلیف انتخابات آمریکا و 
این دعوای حقوقی نیز مشخص خواهد 
شد و بازار ارز نیز می تواند به یک ثبات 
نسبی دست پیدا کند. همچنین با توجه 
به اینکه میلیارد هــا دالر از دارایی های 
ارزی ایــران در کشــور هایی نظیر کره 
جنوبــی، عراق، هنــد، چیــن، ژاپن، 
لوکزامبورگ بلوکه شــده، اگر هر کدام 
از این کشور ها دارایی های ایران را آزاد 
کنند، این مســئله بر روی ثبات هرچه 

بیشتر بازار ارز تاثیرگذار خواهد بود.
این اســتاد دانشــگاه یادآور شد: برای 
کنترل صحیح و اصولــی نرخ ارز باید 
به آن عوامــل داخلی که بر روی تعیین 
قیمت دالر اثــر دارد، پرداخت، به بیان 
دیگر اگر بتوان میزان تولید و صادرات 
را افزایش داد و از این طریق درآمد های 
ارزی کشور را با رشد همراه کرد، قدر 
مســلم به اندازه کافی ارز وارد کشــور 
خواهد شــد و این موضوع قیمت ارز 
را کنتــرل خواهد کــرد، همچنین در 
صورتی که دولت کســری بودجه خود 
را کاهش دهــد و از این طریق مانع از 
افزایش تورم شود، قدر مسلم دالر دچار 
تکانه های شدید قیمتی نخواهد شد، از 
سویی اگر تک تک آن عواملی که ذکر 
شد، مدیریت شــوند، بازار ارز دیگر با 

مشکل روبه رو نمی شود.

بانک مرکزی چرا و چگونه دوباره دالر را به ۲۷ هزار تومان رساند؟

ماجرای پایین نیامدن قیمت دالر 
 چه عواملی بر روی بازار ارز تاثیر می گذارند؟ 

 عدم پیش بینی منابع مالی الزم 
برای تولید یک میلیون واحد مسکونی، 
نبود صراحت درباره نرخ سود تسهیالت 
و نگرانی از تورم زا بودن طرح جهش 
تولید و تامین مسکن از ابهامات این ایده 

عنوان می شود.
به گزارش ایســنا، طرح جهش تولید و 
تامین مسکن که کلیات آن به تصویب 
مجلس رســیده برای بررسی بیشتر به 
کمیســیون عمران ارسال شده است. با 
ایــن وجود دولت بــه دلیل عدم پیش 
بینی منابع کافــی برای این طرح، آن را 
غیــر قابل اجرا می دانــد. اصلی ترین 
اتــکای طــرح جهش تولید مســکن، 
ایجاد حساب ملی مسکن با استفاده از 
درآمدهای مالیاتی است که دولت معتقد 
است تکافوی ساخت یک میلیون واحد 

مسکونی را نمی دهد.
نمایندگان مجلــس یازدهم که از زمان 
روی کار آمــدن تالشــهایی را بــرای 
ایجاد رونق بخش مســکن آغاز کرده 
و در بســیاری موارد مدعی ناکارآمدی 
دولت در حوزه مســکن هستند، روز 
دوم مهرماه کلیات طرح »جهش تولید 

و تامین مســکن« را با 
تامین  و  تولیــد  هدف 
میلیون  یــک  ســاالنه 
به  مســکونی  واحــد 
آن  تصویب رساندند و 
را برای بررسی بیشتر به 
کمیسیون عمران ارسال 

کردند.
ایــن اتفاق پــس از آن 
افتاد که برخی مسووالن 
آشکار  مخالفت  دولتی 
و پنهان خــود را با این 
عدم  دلیــل  بــه  طرح 
بینــی منابع مالی  پیش 
الزم، زمزمــه های نرخ 
سود پایین تسهیالت و 
تــورم زا بودن آن اعالم 
کرده بودنــد و در روز 

۲۵ شــهریور، دولت در یک نامه کوتاه 
خطاب به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه 
و بودجه و معاونت امور مجلس رییس 
جمهور مخالفت خود را با این ایده ابراز 

کرد.
البتــه در زمان برگزاری جلســات فنی 

طرح جهش مسکن در کمیسیون عمران، 
برخی مسووالن دولتی از جمله وزیر راه 
و شهرسازی و معاونان او دعوت شدند. 
نمایندگان مدعی هستند که دولتیها در 
آن جلسات مخالفتی با این ایده نداشته 
اند و به همین دلیل حاال حق ندارند ساز 

مخالفت سر دهند.
برای اجرای طرح جهش تولید و تامین 
مســکن، چهار ابزار در نظر گرفته شده 
اســت. اولین ابــزار، اســتفاده از خط 
اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن 
مهر به منظور تامین مالی طرح های جدید 

تامین مســکن اســت. 
داخلی  منابع  از  استفاده 
بانک ها، واگذاری زمین 
متقاضیان  به  ۹۹ســاله 
واجد شرایط و همچنین 
شــکل  یک  دریافــت 
بخش  مالیات  از  جدید 
ابزارهایی  دیگر  مسکن 
اســت که در این طرح 
در نظــر گرفته شــده 
اســت. بــر پایــه این 
در  و  برنامه همچنیــن 
نهایی  تصویب  صورت 
می شود  موظف  دولت 
در چهار ســال نخست 
اجــرای طرح به نحوی 
برنامه ریزی و اقدام کند 
تا ســاالنه حداقل یک 
میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری 
و روستایی کشور ساخته و عرضه شود.
از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم افزایی، 
تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه 
منابــع مالی بخش مســکن، حســاب 
واحدی با عنوان »حساب ملی مسکن« 

در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که 
منابــع آن  نیز از محل منابع مالیات های 
مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت 
و ســاختمان، منابع پیش بینی شده برای 
بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، 
منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و 
فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط 
برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم 
در هر ســال، منابع وقــف و خیرین و 

دیگر منابع مشابه تامین می شود.
با اینکه هنوز دولت موضع رسمی خود 
را با ارایه توضیحات مفصل تر در باره 
طرح جهش مســکن ارایــه نکرده، در 
زمان بررســی ایده مذکور در مجلس، 
نظر محمود محمــودزاده -معاون وزیر 
راه و شهرســازی را دربــاره این طرح 
جویا شدیم که گفته بود: با ساخت یک 
میلیون مســکن موافقیم اما دولت قرار 
نیست بسازد. او اظهار کرد: هدف این 
است که بستر را برای بخش خصوصی 
فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیمًا 
نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ 
ســود وام این طرح هم هنوز مشخص 

نیست.

سه ابهام اصلی طرح جهش تولید مسکن

 تحلیلگــر بازار ســرمایه با بیان 
اینکه عدم شفافیت در بازار سهام باعث 
شده برخی حقوقی ها با رانت اطالعاتی 
ســود حداکثری بدست آورند، به مردم 
ســفارش کرد ســهام ارزشمندشان را 

ارزان نفروشند.
بازار سرمایه  مهدی خوشخو، تحلیلگر 
در گفتگو با خبرنگار مهر در باره برخی 
بازار  تخلفات ســهامداران حقوقی در 
سهام که منجر به تداوم روند نزولی بازار 
شــده، گفت: اینکه حقوقی ها با برخی 
عملکردهای روزانه خود، شــاخص را 

تحت تأثیر قرار می دهند، محتمل است؛ 
اما با توجه به اینکه دسترسی به داده های 
بازار ســرمایه به طور مؤثر امکان پذیر 
نیست، شاید با قطعیت نتوان گفت؛ اما 
نکته اصلی این اســت که بازار بورس 
ایران هماننــد دیگر بازارهای مشــابه 
در دنیا، هر چقدر هم که شــفاف بوده 
و داده ها در آن جاری و ســیال باشــد، 
باز هم عــدم تقارن اطالعــات در آن 
سودهایی را نصیب عده ای خواهد کرد 

که به هر حال منتفع می شوند.
وی افــزود: البته در همه کشــورهای 

دنیــا این وضعیــت برقرار اســت؛ اما 
هیــچ بازاری مثل ایــران از عدم تقارن 
اطالعــات رنج نمی بــرد؛ به خصوص 
اینکه بازار بورس ایران از استانداردهای 
الزم برخوردار نیســت و بورس از نظر 
قیمت گذاری و شاخص امنیت بازار تا 
حد زیادی فاقد استاندارد است؛ چراکه 
محلی به نام بورس راه اندازی شــده تا 
کشــف قیمت داشته باشد اما در کشور 
ما نــگاه دولت این اســت که هر کجا 
الزم باشــد، می تواند در قیمت ها ورود 
کرده و آن را دســتکاری کند. در حالی 

که سازمان بورس باید از تمامیت بازار 
دفاع کند.

شرکت های  برخی  مداخالت  خوشخو 
حقوقــی در بــازار ســرمایه و رونــد 
شاخص را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
اگرچــه در ماه ها رونق بــورس، همه 
مردم دسترســی برای سرمایه گذاری در 
بورس داشتند؛ اما اکنون برخی شرکتها 
با دسترسی به رانت و اطالعات خاص، 
در صــدد بهره برداری حداکثری از این 
بازار هستند و اتفاقاً با سهام خرد مردم 
هم بازی می کنند؛ بنابراین حتماً گروهی 

را می تــوان یافت که به بهای ضرر زدن 
به هزاران سهامدار، جیب های خود را از 
سیگنال فروشی و برخی جریانات بازار 

پر کرده اند.
وی اطالعات ناکافی را عامل تصمیمات 
اشــتباه برخی ســهامداران دانســت و 
خاطرنشــان کرد: بسیاری از تحلیلگران 
دارند  تکنیــکال  تحلیل هــای  صرفــاً 
و نگاهــی بــه فاکتورهــای فاندامنتال 
نمی کننــد؛ بنابراین همین تحلیل ناقص 
آنها، مالک عمل برخی از ســهامداران 
قرار می گیرد و این گونه است که عالوه 

بر وقــوع رفتارهای هیجانــی در بازار 
سرمایه، عده ای نیز سهام ارزشمند خود 
را در اثــر هیجان بــه کمترین قیمت به 
فروش می رســانند و این آسیب بزرگی 
برای اعتماد ســهامداران خرد به بازار 

است.
خوشــخو به سهامداران سفارش کرد تا 
با دقت بیشتر و کسب اطالعات نسبت 
به آینده شرکتی که سهامش را در اختیار 
گرفته اند، حرکــت کنند و اجازه ندهند 
که عده ای ســهام ارزشــمند آنها را در 
قیمت های پایین از چنگ شأن درآورند.

تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد؛

رانت اطالعاتی باعث سودحداکثری برخی حقوقی ها شده است
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 داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران گفت: فرق اسالم جهادی با اسالم قراردادی 
این است که قرارداد در دل ها جاری می شود اما در 
اسالم جهادی، کسانی که مغلوب می شوند، دچار 
نفاق می شــوند. دلشان با اسالم نیست. به ضرب 
شمشیر مسلمان شــده اند و هر روز این شمشیر 
نباشــد، اعتراض ها شروع خواهد شد. این منطق 
تاریخ اســت: دین را نمی شــود با زور به کسی 
تحمیل کرد و هر کسی هم تحمیل کرده، سرانجام 

خودش آسیب دیده است.
به گزارش زنگان امروز بــه نقل از انصاف نیوز، 
به مناســبت میالد پیامبر )ص(، مسجد الحسین 
– میرنشــانه کاشــان میزبان دکتر داوود فیرحی، 
پژوهشگر اندیشه اســالم بود. این استاد دانشگاه 
که موضوع سخنرانی خود را »پیامبر و میالد یک 
اندیشه، آغازی برای یک آرمان« انتخاب کرده بود 
گفت: در آیات قرآن و روایات، پیامبر اســالم را 
به عنوان خلق عظیم و به عنوان پیامبر صلح معرفی 
کرده اند. پیامبر دو معجزه بزرگ دارد؛ یکی قرآن 
و دیگری که برای ما کمتر شــناخته شده است، 
نظام گفتگو، قرارداد و صلح اســت. او از ذره ذره 

فرصت ها برای برقراری صلح استفاده می کرد.
فیرحی ضمن اشاره به اینکه در قرآن و روایات ما، 
بیش از بحث از جنگ و دفاع، بحث از صلح است 
بیان کرد: امروز نزد افکار عمومی معموالً وقتی که 
صحبت از اسالم و مسلمان ها می شود، با شمشیر 
و تفنگ و خشــونت آن را می شناسند و این یک 
معضل اســت. باید پرسید چه شده که مسلمان ها 

دین اسالم را دین جنگ معرفی کرده اند؟
کسی که تفنگ در دست دارد، حوصله ای برای 

گفتگو ندارد
او ادامه داد: دو فرمول برای حکومت داری هست؛ 
فرمول اول اینکه سیاستمداران قدر و باهوش اگر 
ببینند که در داخل دچار بحران هســتند، ســعی 
می کننــد که بحــران را به بیــرون هدایت کنند، 

بنابراین جنگی را می سازند و پیش می برند.
فرمول دوم اینکه وقتی شــرایط جنگ هســت، 
معموالً نظامیان بر سیاســت و فرهنگ مســلط 
می شــوند. ذهن نظامی، ذهن اقتدارگرا اســت. 
کسی که تفنگ در دست دارد، ذهن دموکراتیک و 
حوصله ای برای گفتگو ندارد. این در علم سیاست 
تجربه شده است که هر کجا نظامیان در قدرت یا 
در نفوذ بوده اند، ما شاهد شکل گیری اقتدارگرایی 

و تخاصم بوده ایم.
این پژوهشــگر دینی گفت: بعضــی بزرگان به 
درستی گفته اند که شیعه در قضیه جنگ به نوعی 
تابع ســامانه اهل سنت اســت یعنی جهاد را به 
ابتدایی و دفاعی تقسیم می کند، با این تفاوت که 
معتقد اســت جهاد ابتدایی از اختیارات معصوم 
اســت. این خیلی خوب اســت یعنی شیعه را به 
جنگ ابتدایی نمی کشــاند، اما دردســر دیگری 
دارد و آن این اســت که تشیع هم مثل اهل تسنن 
هرچند با کفار نمی جنگد، اما سر آشتی و دوستی 
هم ندارد، یعنی یک نوع وتو شدگی، بستن نگاه 
دیگران و قطع کردن ارتباط با دیگران و با جهان.

با این دیدگاه، شیعیان گشــودگی به جهان را از 
دست دادند و نتوانستند جهانی فکر کنند و چون 
نتوانســتند جهانی فکر کنند، چند تکه شدند. هر 
فرقه ای دیگری را تکفیر و علیه آن شمشیر کشید.

چنین شد که ما پیامبر اسالم را که پیامبر رحمت 
بود، پیامبر جنگ معرفــی کردیم و آن قدر تکرار 
کردیم که خودمان هم باورمان  شد که اسالم دین 

جنگ اســت و پیامبر، رسول شمشیر. نتیجه این 
شد که بسیار سخت است که عادت به گفتگو با 

مخالفان پیدا کرده و آنها را تحمل کنیم.

پیامبر آزادی مذهبی غیرمسلمانان را به رسمیت 
می شناخت

حاال پرســش این اســت که آیا خود پیامبر هم 

اینگونه بود؟
پیامبر اســالم باالی ۱۳۰ پیمان و قرارداد دارد که 
ســه تای آن بسیار مشهور اســت، یکی از آن ها 

قرارداد تأسیس دولت مدینه است.
قــراردادی ۴۸ مــاده ای که اســاس دولت مدینه 
را به صــورت دموکراتیــک شــکل می دهد. در 
پیش نویس این قانون اساسی پیامبر چند نکته بود؛ 
اولین نکته این بود که این قراردادی اســت بین 
مهاجرین مسلمان قریش و مردم یثرب و کسانی 

که هم پیمان مردم یثرب اند.
در بند دوم آمده، چه مســلمان و غیرمسلمان که 
قرارداد بســته اند امت واحد هستند.  پیامبر نه تنها 
اصرار نمی کرد که آن ها مســلمان شــوند، بلکه 

آزادی مذهبی آن ها را به رسمیت می شناخت. 
در بند ۲۵ این قرارداد می گوید:

یهود امتی هســتند به همــراه مؤمنان؛ یعنی آن ها 
شهروندان مدینه هســتند و تفاوت مذهب آن ها 
هیچ ربطی به حقوق شهروندی آن ها ندارد. آزادند 
که عرف و دین خودشــان را داشته باشند. پیامبر 
می گوید هیچ کــس حق ندارد بــه دین دیگری 
تعرض کند. هیچ کس حق ندارد اختالف خود را 
با شمشــیر حل کند و باید از طریق داوری حل 

کند. 
عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین 
حــوزه علمیه قم گفــت: اگر مســیحیان چنین 
قراردادی از عیسی مسیح داشتند، ذوق می کردند. 

ولی ما هرگز به این قرارداد عمل نکردیم.
دومین قرارداد مهم پیامبر قرارداد حدیبیه اســت. 
مــا هیچ گاه به این قرارداد به عنوان معیار زندگی 
خودمان و روابطمان بــا جهانیان توجه نکردیم. 
دســتگاه های فقه و سیاست خارجی ما هم از آن 

استفاده نکرده است. 
فیرحی ضمن اشاره به اینکه پیامبر همواره از هر 
شــرایطی برای ایجاد گفتگو و برقراری شــرایط 
صلح اســتفاده می کرد، گفت: اکنــون وظیفه ما 
اســت که دوباره پیامبر را از نو بخوانیم. پیامبری 
که به عنوان اســوه حسنه است. مسلمان ها به رغم 
سیره و سنت پیامبر، مسیر متفاوتی را طی کردند. 
هرکس دین را تحمیل کرده، سرانجام خودش 

آسیب دیده است
این استاد دانشــگاه گفت: هیچ قومی نیست که 
نیروی مســلح احتیاج نداشته باشــد، اما داشتن 
نیروی مسلح با جهادی کردن اسالم تفاوت دارد. 
داشتن نیروی دفاعی با اینکه جهان را انسان خصم 

خودش بداند متفاوت است.
 پیامبر به هیچ کس در ۱۳۲ قراردادی که بســته به 
هیچ کدام اصرار نکرده مسلمان شوند. می توانست 
اصرار کند، اما مخیر کرد و گفت اگر مســلمانی، 
مکلفی و وظایفی داری و اگر مسلمان نیستی باید 

بر پایه قرارداد عمل کنی.
فیرحی در پایان گفت: فرق اسالم جهادی با اسالم 
قراردادی این اســت که قرارداد در دل ها جاری 
می شــود اما در اسالم جهادی، کسانی که مغلوب 
می شوند، دچار نفاق می شــوند. دلشان با اسالم 
نیست. به ضرب شمشــیر مسلمان شده اند و هر 
روز این شمشیر نباشد، اعتراض ها شروع خواهد 
شد. تاریخ نشان داده همین که اختالفاتی پیدا شده 
و شمشیرها شل شدند، کسانی که با فشار شمشیر 
اسالم آورده بودند، سعی کردند از آن عبور کنند 
و این منطق تاریخ است یعنی دین را نمی شود با 
زور به کســی تحمیل کرد و هرکسی هم تحمیل 

کرده، سرانجام خودش آسیب دیده است.

دکتر داوود فیرحی:

دین را نمی شود با زور به کسی تحمیل کرد

داود فیرحــی، فقیــه نواندیــش زنجانی و 
پژوهشگر دین و فلسفه ۲۱ آبان ۹۹ به دلیل 

ابتال به بیماری کرونا درگذشت.
وی مؤلف ۱٠ کتاب و همچنین دارای حدود 
۶٠ مقاله منتشره در مجالت و کنفرانس های 
علمی در حیطه اندیشه سیاسی اسالم می باشد.

متعددی در  همچنین راهنمایی رســاله های 
مقاطع کارشناسی ارشــد و دکترا در حوزه 

اندیشه سیاسی اسالم را عهده دار بوده است.
فیرحی از ســال ۷۸ تا زمان درگذشت عضو 
هیئت علمی گروه علوم سیاســی دانشــگاه 
تهران با دارای درجه »استادی« بود. وی در 
مقطع دکترا تدریس دروس »اندیشه سیاسی 
در ایران معاصر« و »اندیشه سیاسی در اسالم 
معاصر«، در مقطع کارشناسی ارشد تدریس 
»فقه سیاســی« و »افکار سیاسی در ایران و 
اســالم«، »بنیاد گرائی و رادیکالیسم اسالمی 
معاصر« و در مقطع کارشناسی تدریس »نظام 
سیاسی و دولت در اســالم«، »تاریخ تحول 
دولت در جهان اسالم« و »مبانی اندیشه های 

سیاسی در اسالم« را عهده دار بود.
داود فِیَرحی )زاده ۲ آبان ۱۳۴۳ - درگذشته 
۲۱ آبان ۱۳۹۹( نظریه پرداز و پژوهشگر علوم 
سیاســی و اندیشه سیاســی اسالم بود. وی 
دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران 
و تحصیالت حوزوی تا ســطح عالی بوده 
و اســتاد تمام گروه علوم سیاسی دانشکده 
حقوق و علوم سیاســی دانشگاه تهران بود. 
فیرحی اســتاد مدعو دانشگاه مفید در قم نیز 

بود.
وی در حــوزه فقه سیاســی آرای آیت اله 
نائینی را بازخوانی نمــود و متاثر از آخوند 
امــام  و  نائینــی  خراسانی؛محمدحســین 

خمینی)ره(است.
تالیفات وی عبارتند از:

- قدرت، دانش و مشــروعیت در اســالم 
نشر  تهران،  شانزدهم:۱۳۹۶(،  )۱۳۷۸، چاپ 

نی.
- دولت اســالمی و تولیــدات فکر دینی 

)۱۳۸٠(، تهران، بقعه
- نظام سیاســی و دولت در اسالم )۱۳۸۲، 

چاپ پانزدهم: ۱۳۹۵(، تهران، سمت.
- تاریخ تحول دولت در اسالم )۱۳۸۶، چاپ 
هفتم؛ ۱۳۹۵(، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید.

- روش شناســی و اندیشه سیاسی در اسالم 
)۱۳۸۷( )مشــترکًا با دیگر نویسندگان(، قم، 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
- دین و دولــت در عصر مدرن )جلد اول: 
۱۳۸۹، جلــد دوم: ۱۳۹٠(، تهــران، نشــر 

رخدادنو.
- فقه و سیاست در ایران معاصر؛ فقه سیاسی 
و فقه مشروطه )۱۳۹۱، چاپ پنجم؛ ۱۳۹۴(، 

تهران، نشر نی.
- »فقه و سیاســت در ایران معاصر؛ تحول 
حکومــت داری و فقه حکومت اســالمی« 

)۱۳۹۳، چاپ سوم؛ ۱۳۹۶(تهران، نشر نی.
- »آستانه تجّدد؛ در شرح تنبیه االمة و تنزیه 
تهران:  دوم؛ ۱۳۹۵(  )۱۳۹۴، چــاپ  الملة« 

نشرنی.
- »فقه و حکمرانی حزبــی« )۱۳۹۶(تهران: 

نشر نی.
- »مفهوم قانــون در ایران معاصر )تحوالت 

پیشامشروطه( « )۱۳۹۹(تهران : نشر نی
آنچه داود فیرحی را در رســانه ها برسرزبان 
انداخت اندیشــه ها و نظریه هــای او درباره 
مباحث فقهــی و عقلی بــود. مجادله او با 
نظرات دو فیلســوف شناخته شــده ایران، 
عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری 
برســر کارآمدی یا ناکارآمدی فقه در دنیای 
معاصر یکــی از ماندگارتریــن مباحثه های 

سال های گذشته بود.
او در میانه فقه و فقیهان سنتی و مخالفان دو 
آتشــه فقه به دنبال باز کردن معبر یا پلی به 
دنیای جدید بود تا بگوید راه ســومی وجود 
دارد که از بطن ســنت ۱۴٠٠ ساله می گذرد 
و فقه و حقوق دینی می تواند با دموکراسی، 

عقل گرایی و انسان گرایی سازگار باشد.
فیرحی چگونه فیرحی شد؟

داود فیرحی در زنجان به دنیا آمد و دروس 
مقدمات حوزه علمیه را در این شهر خواند، 
دروس خارج را در حوزه علمیه قم آموخت 
و در سال ۶۶ وارد فضای دانشگاه شد و علوم 
سیاسی خواند و در همین رشته دکترا گرفت. 
الهام از روش شناسی  با  رســاله دکترای او 

فوکو و هرمنوتیک گادامر نگاشته شد.
دو رساله در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا 
با عناوین »اندیشــه سیاســی شیعه در دوره 
قاجاریه« و »دانش ، قدرت و مشروعیت در 
اسالم« نوشــت که پایه گذار اندیشه سیاسی 
او شد و به دنبال یافتن پیوندی میان اندیشه 
سیاسی شــیعه با انقالب مشروطه و انقالب 

اسالمی ایران بود.

فیرحی چه می گوید؟
آنچه بیش از هر چیز داود فیرحی را به عنوان 
یک نظریه پرداز در جامعه دانشگاهی مشهور 
کرد، مخالفت او با فقه سنتی بود اما خواهان 
از بین بردن فقه نبود و تیشه بر ریشه فقه سنتی 
نمی زد و از دل همان فقه سنتی می خواست 
فقه را اصالح و امروزی کند و بین فقه سنتی 

و تجدد آشتی برقرار کند.
گفتمان های  نقد  با  فیرحی می خواست  آقای 
روز گروه هایی چون اخوان المسلین، داعش، 
طالبان و تفکرات ســنتی شــیعی و سنی در 
دنیای امروز، تصویری از یک اسالم مدرن و 

نو را به خواننده و بیننده معرفی کند.
او با وجود آنکــه از بطن حوزه بیرون آمده 
بود اما حوزه و گفتمان حوزه را کارآمد نمی 
دانست و می خواست در دانشگاه، روش های 
علمی و راه های نوین را جســتجو کند برای 
همین او بیشتر از آن  که یک حوزوی باشد، 
علوم  در حوزه  دانشــگاهی  پژوهشــگری 

اجتماعی و سیاسی است.
آقــای فیرحی معتقد بود دســتگاه فقه یک 
جریان ۱۴٠٠ ساله است و جریان روشنفکری 
ســابقه ۲٠٠ ساله دارد و این دو به  شدت به 

هم نیاز دارند و می توانند مکمل هم باشند.
داود فیرحــی به دنبال ســاختن همین پل 
ارتباطی بود. او برخالف روحانیون سنتی و 
فقه مدار براین باور بود که روشنفکری دینی 
اســت  حوزوی  دانش های  در  تحول آفرین 
و اگر فقه با یک نقد جدی مواجه نباشــد، 
به تدریج فسیل و دچار تصلب می شود، اگر 
دانش های دینی و حوزوی به حال خود رها 
شود، مســجد تبدیل به خانقاه شده و دین 
مســوولیت های اجتماعی سیاسی خود را از 
دست می دهد. روشنفکری دینی، این تذکر را 
می دهد که وظیفه دین، توجه به امر اجتماعی 

به معنای عام آن است.
آقای فیرحی در عین حال به جریان روشنفکری 
و متفکرانی چون عبدالکریم سروش، محمد 
مجتهد شبستری و هاشم آغاجری هم نقدهای 
جدی داشــت و مهمترین نقدش این بود که 
»روشــنفکران دینی ما به  شدت روی کالم و 
فلسفه فشار آورده و از ارزش فقه غافلند حال 
آنکه زندگی عملی را فقه اداره می کند و این 
خطرناک ترین رویکردی است که به آن دچار 
هستند، گویی یک چرخ دوچرخه را نوسازی 
کرده و چرخ دیگر را کهنه باقی بگذارید«. به 

عبارتی« اگر فقه را از دین حذف کنیم انگار 
هواپیمایی داریم که فرودگاه ندارد«.

مباحثه فیرحی با مجتهدشبستری
در چند ســال گذشته به خصوص سال ۹۶، 
میان آقای محمدمجتهد شبســتری نواندیش 
برجســته دینی و آقای فیرحی بر سر اهمیت 
فقه در جامعه اســالمی مطالب مختلفی در 

رسانه ها رد و بدل شد.
آقای مجتهد شبستری در یکی از نقدهایش به 
دیدگاه آقای فیرحی نوشته: »ما مسلمانان در 
عصر حاضر باید پرونده علم اصول و اجتهاد 
فقهی را که بــرای حفظ هویت جمعی امت 
بوده و دوران آن سپری شده، ببندیم و کتاب 
و ســنت را با رویکرد عقالنی تفسیر کنیم. 
برای ادامه حیات مسلمانان مراجعه به کتاب 
و سنت بی ثمر و عقیم است و عملی نیست.«

آقای شبســتری در نقــد دیدگاه های آقای 
فیرحــی برای حفــظ فقه می گویــد »این 
›اســالمیزه کردن › های بی دلیل و بی اعتبار، 
چشم بستن بر واقعیت اســت و باید از آن 
دست برداشت »اما آقای فیرحی می گفت » به 
نظر می رسد پروژه ی استادم مجتهد شبستری 
نیست. مطالعات نشان می دهند  اصال شدنی 
حتی انقالب تجدد و انقالب علمی از درون 

سنت های کلیسایی در آمده است«.
آقای شبستری در آذرماه ۹۶ در پاسخ به آقای 
فیرحی در مقاله ای دیگــر با عنوان »چرا از 
فقه عبور می کنم؟« نوشــت: »اگر منظور این 
باشد که چون روحانیّت و مرجعیّت در ایران 
ریشه های بســیار قوی دارد و بدون موافقت 
فقهی آنها امور سیاســی از پیش نمی رود، 
گونه ای اجازه گرفتن و مشروع دینی ساختن 
الزم است، در این صورت حقیقت را فدای 
مصلحت کرده ایم و چنین کاری عواقبی بس 

زیان بار و ندامت آور دارد...«
و در نهایت آقای فیرحی در پاسخ می نویسد« 
فقه یک دانش اســت؛ مثل هر دانش دیگر 
جدید و قدیم دارد، امــا عبور از دانش بی 

معنی است«.
روزنامه زنگان امروز با تسلیت به همشهریان 
و هموطنان این فقیه نواندیش و روشــنفکر 
دینی و خانواده و بازماندگان ،سخنرانی ایشان 
را در سالروز میالد پیامبر)ص(در سال ۹۸ در 
امام حســین)ع(تهران،برای  کانون فرهنگی 
آشنایی بیشتر خوانندگان با اندیشه های این 

فقیه، منتشر می کند:

درگذشت فقیه نواندیش زنجانی
 مسعود الماسی | سردبیر
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