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استاندار زنجان اعالم کرد
سهم ۱۸ درصدی زنجان 

از سرمایه گذاری خارجی کشور

22

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد؛
 دستگیری 7 دزد زورگیر در زنجان

خواندن همه کتاب های خوب 
مانند گفتگو با بهترین ذهن های قرن های گذشته است
“رنه دکارت”

7

انتقاد شدید نماینده مردم زنجان و طارم از سیستم آموزشی کشور 

 تجارت آموزش 
در مافیای آموزش و پرورش 

 رییس قــوه قضاییــه گفت:نظارت بر 
ضابطین و کار آنها و نه تسلیم ضابط شدن، امر 
مهمی است؛ دادســتان ها دقیق اظهارنظر کنند، 

حوصله در اظهارنظر بسیار مهم است.
بــه گــزارش زنگان امــروز به نقــل از روابط 
عمومی قوه قضائیه، سید ابراهیم رییسی رییس 
قوه قضاییه، در سخنانی در نوزدهمین همایش 
سراســری دادستان های سراســر کشور، اظهار 
داشت: برای همه ما و دادستان ها مهم است که 
حکم شناخته شود، موضوع شناخته شود، گاهی 
در فهم حکم ممکن است دچار مشکل شویم، 
فهم موضوع و شجاعت در فهم موضوع خیلی 
مهم است؛ تناسب بین حکم و موضوع نیز مهم 
است؛ با استناد به قانون تصمیم گرفتن و حکم 
صادر کردن مهم است؛ در این سیر بایستی تالش 

و ایستادگی کرد.
رییس دســتگاه قضا گفت: بخشنامه کرامتی که 
صادر کردیم جهت اقدام الزم بود، این مســئله 
سفارش اخالقی نیست، باید در جلسات نشست 
قضایی به بندهای آن توجه شــود. نباید کسی 

از دادگستری گله داشته باشد که دادگستری به 
سخن ارباب رجوع و مدعی توجه نمی کند یا با 

بی حوصلگی با پرونده ها برخورد شود.
رییسی تصریح کرد: بخشنامه هایی صادر کردیم 
کــه چنانچه به اکثر آنها نگاه کنیم، عامل اجرای 
این بخشنامه ها، دادســتان ها هستند؛ به بند بند 
سند امنیت قضایی که نگاه کنید بایستی توسط 
دادستان ها اجرا شود؛ مرور این دستورالعمل ها و 
پایش کردن این رصدها در ارتباط با اجرایی شدن 
آنها بسیار مهم است؛ به کسانی که نسبت به این 

قضایا عنایت کمتر دارند تذکر داده شود.
رییس قوه قضاییه، گفــت: نظارت بر ضابطین 
و کار آنها و نه تســلیم ضابط شدن، امر مهمی 
است؛ دادستان ها دقیق اظهارنظر کنند، حوصله در 
اظهارنظر بسیار مهم است؛ اطالع پیدا کردن هر 
روز نسبت به بازداشتی ها و وضعیت و شرایطی 
که بــرای زندان ها وجود دارد مهم اســت؛ آن 
دسته از مواردی که به منع پیگرد و برائت منتهی 

می شود، نیاز به توجه ویژه دارد.
رییس دســتگاه قضا بیان داشــت: دادرسی را 

نمی شود تعطیل کرد؛ در شرایط کرونایی موظفیم 
در دادسراهای سراســر کشور تمهیداتی داشته 
باشــیم تا مردم آسیب نبینند؛ به کسی که سابقه 
سرقت دارد و با شرارت امنیت جامعه را تهدید 
می کند به هیچ عنوان نباید ارفاق کرد؛ نمی شود با 
امنیت شوخی کرد و این خط قرمز ماست؛ کسی 
که کیف قاپی می کند و موبایل مردم را می دزدد با 
او باید برخورد قاطع کرد؛ دادستان ها با همکاری 
همه بخش ها کاری کنند افراد شــرور مجال و 

میدان پیدا نکنند.

استاندار زنجان به مناسبت هفته حمایت از بیمان 
کلیوی پیامی صادر کرد.

به گزارش زنگان امروز، در این پیام آمده است؛
در نظــام آفرینش، هر یــک از ارگانهای حیات 
بشر به جهت کارکرد منظم خود، نقش مهمی در 
سالمتی انسان دارند و هرگونه آسیب یا بیماری 
در هــر عضو، زندگی و ســالمتی فرد و حتی 
جامعه را بــه مخاطره می اندازد و نیاز به درمان 
را ایجاد می کند. اهمیت توجه به سالمت کلیه ها 
در بدن آنچنان باالســت که روز جهانی کلیه در 
دنیا و نیز هفته حمایت از بیماران کلیوی از ۲۳ 
تا ۳۰ آبانماه در کشور نامگذاری شده تا در این 

فرصت، به راهکارهای نگهداری و سالمت این 
عضو حیاتی بدن توجه ویژه شود و از افرادی که 
با انواع بیماری ها و نارسایی های کلیوی مواجه 

می شوند حمایت جدی صورت گیرد.
به ســفارش پزشــکان با انجام اقداماتی ساده 
همچون ورزش، توجه به اصول تغذیه ســالم، 
نوشیدن آب و مایعات و رعایت بهداشت فردی 
می توان از ابتال به بسیاری از بیماری ها پیشگیری 
نمــود و باید اهتمام جدی تــری در تامین دارو 
و زمینه درمان بیماری ها از ســوی پزشــکان و 

مسوولین امر صورت گیرد. 
در اســتان زنجان نیز به ســبب حضور پررنگ 

خیرین حوزه سالمت در تشکیل انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوی در اســتان، شــاهد 
حمایت های مردمی گســترده در تجهیز مراکز 
درمانی ویژه این بیماران و مشارکت عمومی در 

امر درمان هستیم.
با قدردانــی از تمامی خیرین بزرگوار و فعالین 
عرصه سالمت و درمان استان، برای همه بیماران 
ســالمتی و بهبودی و برای همه ملت سرافراز 

ایران نیز تندرستی و شادکامی آرزومندم. 
حقیقی- استاندار زنجان

تاکید رییسی به دادستان ها:

بخشنامه کرامت برای اقدام است نه سفارش اخالقی
  بندبند بخشنامه ها باید اجرا شوند    تسلیم ضابطان نشوید

 به منع پیگرد و برائت توجه ویژه شود   امنیت مردم خط قرمز ماست

پیام استاندار زنجان
به مناسبت هفته حمایت از بیماران کلیوی

نشان جغرافیایی چاروق دوزی و مسگری زنجان به ثبت می رسد

 کتاب ؛ 
همدم بانوی روزهای سخت

گفتگو با مریم جعفری مراد مدیر انتشارات »مانیان«
3
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شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد 52000 کیلوگرم سیم جوش آرگون به مشخصات فنی 
Aws-A 5.18 = ER70S -6 = 1.2

 را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6-33790761-024 داخلی 2386 از ساعت 
9 تا 17 تماس حاصل نموده و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشــار آگهی نســبت به دریافت اسناد و 
مشــخصات کامل از طریق مراجعه به سایت www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به 

همراه معرفی نامه جهت اخذ مدارک و ارایه پاسخ اقدام نمایند. 
 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران - شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

بدین وسیله شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد 
مناقصه شماره 1-99/077 را از تاریخ چاپ آگهی 

تا مورخه 99/9/5 تمدید نماید.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران - شرکت ایران ترانسفو 

)خرید داخلی( شماره تلفن: 024-33790593

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد کابلشو در سایزهای مختلف، مطابق مشخصات فنی 
موجود مورد استفاده در ترانســفورماتورهای تولیدی خود را از طریق مناقصه عمومی 

خریداری نماید.

متقاضیان می توانند برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره 33791315-024 از ساعت 9 تا 17 تماس حاصل 
نموده و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت اسناد و مشخصات کامل از طریق 
مراجعه به سایت www.iran-transfo.com و یا اعزام نماینده خود به همراه معرفی نامه جهت اخذ 

مدارک و ارایه پاسخ اقدام نمایند. 
 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.

 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده تهران - شرکت ایران ترانسفو )خرید داخلی( 

آگهی مناقصه عمومی
شماره 99/085-1

تمدید مناقصه 
عمومی

شماره 99/077-1
شرکت ایران ترانسفو

آگهی مناقصه عمومی
شماره 99/088-1
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 رییس پلیس آگاهی اســتان زنجان گفت: 
ســارقانی که اقدام به ســرقت با توســل به زور 
محتویات داخل اتومبیل می کردند در زنجان دستگیر 

شدند.
به گزارش زنگان امروز، جعفر رحمتی اظهار کرد: 
با توجه به وقوع ســرقت بــا زور محتویات یک 
دستگاه خودرو، پیگیری این موضوع در دستور کار 
ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان 

قرار گرفت.
رییس پلیس آگاهی استان زنجان افزود: کاراگاهان 
پلیس آگاهی استان، با انجام اقدامات گسترده پلیسی 

و بررسی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه سرقت، 
تعداد هفت ســارق زورگیر را در زنجان شناسایی 
و دســتگیر و در بازرسی از منزل متهمان عالوه بر 
کشف اموال مسروقه و آالت و ادوات جرم کشف 
و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال 

و متهمان با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.
دستگیری سارق ســاختمان های نیمه کاره در 

زنجان
وی همچنین از دســتگیری سه ســارق سابقه دار 
ساختمان های نیمه کاره و کشف اموال مسروقه خبر 
داد و گفت: با توجه به چندین فقره شکایت در باره 

سرقت ساختمان های نیمه کاره این امر به صورت 
ویژه در دســتور کار مامــوران انتظامی و آگاهی 

شهرستان زنجان قرار گرفت. 
 رییس پلیس آگاهی استان زنجان افزود: با اشراف 
اطالعاتی و با هماهنگی مراجع قضائی سه سارق در 

این باره شناسایی و دستگیر شدند.
رحمتی ادامه داد: متهمان پس از مواجهه با دالیل و 
مدارک به بزه انتسابی خود اعتراف و اموال مسروقه 

نیز از متهمان کشف شد.
 رییس پلیس آگاهی استان زنجان با اشاره به اینکه 
در این راســتا متهمان به همراه پرونده متشــکله 

تحویل مراجع قضائی شدند، از شهروندان خواست 
در زمان ســاخت و سازها موارد امنیتی انتظامی را 

رعایت کنند.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد؛

 دستگیری 7 دزد زورگیر در زنجان
 معاون اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان:

پرونده مسکن مهر
در زنجان باز است

زمین های 5.5 هکتاری کوی فرهنگ
به جاماندگان اختصاص یافت

 معاون مســکن و ساختمان اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان زنجان گفت: برای 
جاماندگان پروژه مسکن مهر، مسکن گروهی 

در زنجان ه می شود.
سعید شــاهین فر در گفت و گو با موج رسا،  
اظهار داشــت: جشــن اختتامیه مسکن مهر 
در ســال 96 در استان زنجان برگزار شد اما 
واریزی هایــی وجود داشــت که هنوز هیچ 

مسکنی به آن اختصاص نیافته بود.
وی با بیان اینکه افــرادی که دارای بیش از 
4 میلیون واریزی بودند، زمین های گروهی 
دریافــت کردند، افزود: ایــن افراد در قالب 
طرح اقدامی ملی مســکن، مسکن دریافت 

کرده اند.
این مسوول از اختصاص اراضی 5.5 هکتاری 
کوی فرهنگ به جا ماندگان مسکن مهر در 
زنجان خبرداد و گفت: با توجه به اتمام پروژه 
مسکن مهر در زنجان، این پروژه به صورت 

گروهی اجرایی می شود.
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان زنجان با اشاره به ثبت نام 
4 هزار نفر در طرح مســکن مهر در زنجان، 
گفت: پروژه های دیگر مسکن مهر تکمیل و 

در اختیار صاحبان آنها قرار گرفته است.
شاهین فر خاطرنشان کرد: هم اکنون ساخت 
گروهی مسکن مهر مربوط به افرادی است 
که یا واریزی نداشــتند و یا واریزی اندکی 
انجــام داده بودند که در طــرح اقدام ملی 
وارد شــدند. این مسوول ادامه داد: فرم جیم 
افرادی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده 
بودنــد، قرمز بود و در قالب طرح اقدام ملی 

نمی توانستند صاحب مسکن شوند داشتند.
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرسازی اســتان زنجان با بیان اینکه به 
دلیل واریزی کم، مسکنی به ثبت نام کنندگان 
مســکن مهر تعلق نمی گرفت، بیان داشت: 
قرار شــد این واگذاری در قالب طرح اقدام 

ملی مسکن باشد.
اداری  بیان داشــت: کارهــای  شــاهین فر 
جاماندگان مســکن مهر انجام و مهلت الزم 
برای تعیین تکلیف داده شد که با قطعی شدن 
ثبت نام، پروژه به جاماندگان تخصیص یافت.
وی گفت: تا یک ماه آینده تکلیف مســکن 
مهر در زنجان مشخص شده و هیچ پروژه ای 

در این زمینه باقی نمی ماند.

خبـرخبــر

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان زنجان
دفترچه بیمه پایه سالمت 
رایگان در اختیار مشموالن 

قرار می گیرد
 سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان 
زنجان گفت: به دلیل شــیوع ویروس کرونا، 
دفترچه بیمه پایه سالمت رایگان و بدون الزام 
به ارزیابی و آزمون وسع در اختیار مشموالن 

قرار می گیرد.
 به گزارش زنگان امروز دکتر یعقوب شیویاری 
در نشست خبری افزود: بنا به ستاد ملی مقابله 
با کرونا، برای آن دسته از خانوارهایی که فاقد 
پوشــش بیمه ای هســتند  دفترچه بیمه پایه 

سالمت رایگان  صادر می شود.
وی اضافه کرد: بر این پایه  تا پایان سال کنونی، 
متقاضیان پوشش بیمه رایگان )اعم از صدور 
اولیه یا تمدید( در صورت سکونت در شهر، 
می  توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع 
از پوشــش بیمه پایه سالمت رایگان با اعتبار 

6ماهه برخوردار شوند.
این مســوول  تاکید کرد: این گــروه از بیمه 
شــدگان مطابق ضوابط جــاری فقط  امکان 
اســتفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند 
داشت. وی گفت: خانوارهای متقاضی پوشش 
بیمــه ایرانیان به منظور اســتفاده از خدمات 
موسسات خصوصی کماکان می توانند بر پایه 
خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با 
درخواست ارزیابی وسع و پرداخت 5۰ یا ۱۰۰ 
درصــد حق بیمه و رعایت ضوابط مربوط به 
دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان دریافت  کنند. 
به گفته سرپرست اداره کل  بیمه سالمت استان 
زنجان، برای این گــروه، پس از اعالم نتیجه 
ارزیابی وسع، امکان اعتراض به نتیجه اعالمی 

وجود نخواهد داشت.
شیویاری اظهار داشت: بیمه شدگانی که هم 
اکنون از پوشش بیمه سالمت همگانی«رایگان« 
نیز  برخوردار می باشند در صورت تمایل می  
توانند مطابق بند ۲ پس از ابطال دفترچه بیمه 
سالمت، از پوشــش بیمه ایرانیان برخوردار 

شوند.
وی ادامه داد: ساکنان روستاها، شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر و عشــایر نیز می  توانند تا پایان 
سال کنونی بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه 
روستاییان به صورت رایگان با اعتبار 6  ماهه 
دریافت و یا پوشش فعلی خود را در صورت 
اتمام اعتبار تمدید  کنند. شیویاری افزود: امکان 
انصراف و استرداد وجه برای بیمه شدگانی که 
با پرداخت حق بیمه در دوره انتظار ۱۰ روزه 
قرار دارند، وجود نداشته و برای این افراد در 
صورت بستری شــدن در بیمارستان، صدور 

معرفی نامه بستری امکان پذیر است.

 اســتاندار زنجان گفت: سال گذشته این 
استان توانسته ۱۸ درصد از سرمایه گذاری خارج 

کشور را جذب کند.
فتح اله حقیقی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
تکمیــل زنجیره تولید برخی صنایع در اســتان، 
اظهار کرد: هم اکنون صنعت فوالد جزو صنایعی 
است که در استان زنجیره تولید آن تکمیل شده 
اســت و تکمیل این زنجیره تولید سبب شده که 
میانگین ارزش ریالی کاالهای صادراتی اســتان، 
بسیار بیشتر از چرخه کشــور باشد که نشان از 

نبود خام فروشی در صادرات استان است.
وی با بیــان اینکه اخذ بارنامه فروش برای مواد 
معدنی یکی از شــاخص های مهم حوزه معدن 
است، افزود: در سال 9۷، ۱۲۰ معدن فعال وجود 
داشت که هم اکنون تعداد معادن فعال استان به 
۲5۰ معدن رســیده است. همچنین تعداد باالیی 
از دســتورالعمل هایی که مانع فعالیت واحدهای 

تولیدی بود مورد رسیدگی قرار گرفت که صدور 
مجوز ورود موقت بــرای مواد اولیه یکی از آن 
بود که پس از پیگیری با دستور رییس جمهور در 

حال طی مسیر مشکل است.
این مســوول با اشاره به برگزاری جلسات ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید استان در واحدهای 
تولیدی مشکل دار، ادامه داد: در دو سال گذشته 
۲56 مالقــات مقامــات عالی رتبه در راســتای 
مصوبات ستاد تسهیل اســتان و حل مشکالت 
واحدهای تولیدی انجام شــده است و در نیمه 
اول امســال، اســتان زنجان رتبه ســوم را در 
برگزاری و اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع 

موانع تولید کسب کرده است.
اســتاندار زنجان تصریح کرد: این استان با ۱56 
میلیــون دالر جــذب ســرمایه گذاری خارجی 
توانسته ۱۸ درصد سرمایه گذاری خارجی کشور 
را از آن خود کند که در این زمینه اســتان برتر 

اســت. هم اکنون ۱۱6 هزار نفر تحت پوشــش 
بیمه اجباری هســتند که در ســال های گذشته 
حداکثر رقم ثبت شده ۱۰9 هزار نفر بوده است. 
همچنین سال گذشته 5۰۰۰ نفر بازنشسته شدند 
که می توان گفت قریب به ۱۳ هزار نفر اشتغال با 

بیمه اجباری در استان ثبت شده است.
حقیقی، بیمه بیکاری را شــاخص برای محک 
ایجاد اشــتغال و اشــتغال پایدار دانســت و 
یادآور شــد: در تیر ماه سال گذشته ۳۳5۱ نفر 
مشــمول بیمه بیکاری بودند کــه این رقم در 
تیر ماه امســال با کاهش بــه میزان ۲۳5۱ نفر 
رسیده است که نشــان از ایجاد اشتغال برای 

۱۰۰۰ نفر است.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اعطای 
تسهیالت به اصنافی که به واسطه شیوع بیماری 
کرونا با مشــکل مواجه شده بودند، عنوان کرد: 
۷6۰۰ نفر برای دریافت این تســهیالت ثبت نام 

کرده بودند که نشــان از آسیب کرونا به بخش 
خدمات استان اســت ولی بر پایه آمارهای ثبت 
شده اشتغال بخش صنعت زیان کمتری نسبت به 

بخش خدمات متوجه شده است.
حقیقی نسبت مصارف به منابع را شاخصی برای 
ارزیابی عملکرد شبکه بانکی اعالم کرد و گفت: 
در ســال 9۷ در اســتان، ۸۰ درصد منابع بانکی 
به صورت تســهیالت ارائه شــد و سال گذشته 
به 9۰ درصد رســیده است. رشد منابع در سال 
گذشــته نسبت به سال 9۷، ۳۰ درصد افزایش و 

تسهیالت 4۷.۷ درصد افزایش داشته است.
در حــوزه مســکن نیــز، بیــش از ۱۸ هــزار 
واجدالشرایط مسکن اقدام ملی در استان وجود 
دارد که زمین ۱۱ هزار واحد آن تامین شده است 
و برای تامین زمیــن برای ۷۰۰۰ واحد در حال 
انجام است و عملیات اجرایی بخشی از واحدها 

آغاز شده است.

استاندار زنجان اعالم کرد

سهم ۱۸ درصدی زنجان از سرمایه گذاری خارجی کشور

 رییس بیمارســتان ولیعصــر )عج( زنجان 
گفــت: هــم اکنــون از ۳۲۰ تخت موجــود این 
بیمارستان ۲۰۰ تخت آن، معادل دو سوم در اشغال 
بیماران کرونایی است و ظرفیت بخش آی سی یو 

نیز تکمیل شده است.
دکتر محمدحسن رســتم خانی  در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: همزمان با شیوع ویروس کرونا، 
بیمارســتان ولی عصر)عج( شهر زنجان به عنوان 
مرکز اصلی درمان بیماران کرونا در نظر گرفته شد 
و در ادامه طبق تصمیماتی گرفته شده عالوه بر  این 

مرکز، دیگر بیمارستان های نیز کمک کننده شدند.
وی با بیــان اینکه هــم اکنون  بیمارســتان ولی 
عصر)عج( مرکــز اصلی درمان بیمــاران مبتال به 

کرونا به ویژه بیماران بدحال است، اضافه کرد: این 
بیمارستان با توجه به شرایط کنونی، مابقی خدمات 
را نیز ارایه می دهد به ویژه خدماتی که قبل از بروز 

کرونا انجام می شد.
این مسوول در باره وضعیت بخش آی سی یو این 
بیمارســتان نیز گفت: پیش از شــیوع از کرونا  در 
بیمارستان ولی عصر)عج( زنجان  ۱۷ تخت بخش 
آی سی یو  وجود داشت که با کارهای انجام گرفته 

این تعداد به  6۰ تخت ویژه رسیده است.
رســتم خانی افزود: با توجه به شمار بستری های 
کرونایی ظرفیت بخش مبتالیان این بخش در بخش 
آی سی یو نیز تکمیل شده که بیشتر آنان را بیماران 

بدحال تشکیل می دهند.

وی اظهار داشــت: شوربختانه نسبت به پیک های 
قبلی، آنچه که االن مشاهده می شود  ویروس کرونا 
در ۲ موضوع تفاوت پیدا کرده، یکی شدت بیماری 
افزایشی شده و دیگر اینکه، سن ابتال کاهش یافته 

است.
این مسوول ادامه داد: از شهروندان درخواست می 
شود به موقع به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه 
کنند، چراکه دیر مراجعه کردن، اقدامات درمانی را با 
مشکل مراجعه کرده و عالوه بر آن شدت بیماری را 

نیز افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: این بیماری هزار چهره همه اقشار 
را گرفتار می کند به ویژه مدافعان سالمت را که در 
خط مقدم انجام وظیفه می کنند، با شدت بیشتر مبتال 

کرده و  این مشــکالت  موجب  می شود که تعداد 
زیادی ازپرســنل  درمانی  در مرخصی استعالجی 

باشند.
رستم خانی خاطر نشــان کرد: شوربختانه بیماری 
کرونا تمام ارگان های بدن  از پوست تا مغز را درگیر 
می کند و بیشترین علت مرگ و میر هم مشکالت 

تنفسی و تنگی نفس است.
وی یادآوری کرد: اگر بیماران به موقع  مرکز درمانی 
مراجعه کنند، با اکسیژن درمانی و اقدامات حمایتی 
الزم  روند درمان زدوتر آغاز می شود و از آنجایی 
که نســبت به قبل تجربه کنترل و مدیریت بیماری 
زیاد شده، بطور حتم از شدت بیماری آنان  کاسته 

می شود.

 سرپرســت شبکه بهداشــت طارم گفت: 
مدیران کانال هــا از درج آگهی ترحیم خودداری 

کنند.
ارشــد بهرامی در نشست ســتاد کرونا شهرستان 
طارم با اشاره به آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان 
طارم، آمار بستری ها را ۱4 نفر عنوان کرد و افزود: 
با اضافه شدن ۲ مورد جدید، مجموعه فوتی های 
شهرستان طارم به ۱۸ نفر افزایش یافت و همچنین 

موارد مشکوک سرپایی ۱۰5 نفر است.

وی با اشاره به مهم ترین علل افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا در طارم، ادامه داد: کمرنگ شدن همکاری 
مردم، حضور مردم در مســافرت های درونشهری 
و برونشهری بدون توجه به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و همچنیــن برگزاری آیین  عروســی 
به صورت پنهانــی و آیین ترحیم و تجمع بیش از 
حد و رعایت نکردن فاصله گــذاری اجتماعی از 

مهم ترین این دالیل است.
بهرامی با اشــاره به موج ســوم کرونــا در طارم، 

یادآور شــد: با توجه به شــروع موج سوم شیوع 
بیماری کرونا، شبکه بهداشــت و درمان با اعمال 
محدودیت های شــدید از هرگونه برگزاری آیین 
عروســی با اعمال قانون ماده 6۸۸ به عنوان تهدید 
سالمت عمومی تلقی نموده و برخورد شده است.

وی بــا اشــاره به  صدور اخطار بــه  ۱۰ مورد از 
برگزارکنندگان آیین عروســی در سطح شهرستان 
و جلوگیری از برگــزاری آیین، اضافه کرد: به دو 
چاپ خانه  نیز به علت چاپ کارت دعوت عروسی 

و آیین ترحیم اخطار داده شده و همچنین 9 مورد 
مکاتبه با فرمانداری شهرســتان برای کسر سهمیه 
آرد نانوایی ها به علــت عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و ۳ مورد اخطار به مسووالن دفترخانه های 

ثبت ازدواج، صادر شده است.
این مسوول ادامه داد: ممنوعیت انتشار آگهی های 
آیین عروســی و آیین ترحیم در کانال ها و فضای 
مجازی از موضوعاتی اســت که باید به آن توجه 
شود و مسووالن مربوطه در این زمینه پیگیر باشند.

دو سوم ظرفیت بیمارستان ولی عصر)عج( زنجان 
در اشغال کرونایی ها است

در راستای مقابله با شیوع کرونا در آیین عزاداری؛ 

مدیران کانال ها از درج آگهی ترحیم خودداری کنند

 دبیر هیات فوتبال اســتان زنجان با بیان 
اینکه فوتبال زنجان، نیازمند حمایت مالی است، 
گفت: در پاسخ به منتقدان که می گویند چرا هیئت 
فوتبال یک تیم به مســابقات لیگ نمی دهد باید 
عرض کنم که مگر مــا می خواهیم تیم بدهیم؟! 
بلکه باید اسپانسر یا همان حامی باشد تا بتوان بک 

تیم تشکیل و روانه مسابقات کرد.
مهدی ناصحی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، 
اظهار داشــت: فعالیت فوتبال در قالب ۲ بخش 

است.
وی با بیان اینکه بخــش اول مربوط به کارهای 
معمول هیات فوتبال است، خاطرنشان کرد: این 
کارها اهم آن ها برگزاری مسابقات و پیگیری امور 

است را ما با همراهی رییس، اعضای هیات رییسه 
و کمیته ها انجام می دهیم.

ناصحی بــا بیان اینکه بخش دیگــر کار، خارج 
از عهده هیات فوتبال اســت، افزود: برای مثال؛ 
جهت تیمداری باید اسپانسر وجود داشته باشد و 
مدیران استان و واحدهای تولیدی حمایت کنند تا 

تیمداری انجام شود.
وی با بیان اینکه رییس هیات به تنهایی نمی تواند 
تیمــداری کند، تصریــح کرد: رییــس هیات، 
پیگیری هــای الزم برای خرید امتیاز تیم را انجام 

می دهد اما تیمداری، نیاز به حمایت دارد.
دبیر هیات فوتبال اســتان زنجان بــا بیان اینکه 
مدیریــت داخل مجموعه هیات، خوب اســت، 

گفت: هیات دارای کمیته های انضباطی، استیناف، 
مسابقات، فوتبال، فوتسال، مربیان و جوانان بوده 
و همچنین مدارس فوتبال را داریم که همه آن ها 
فعال هســتند اما به درد نمی خورد زیرا ویترینی 
نداریم که آن هم باید از طریق مدیران باال درست 

شود.
وی با اشــاره به وضعیت بســیار خوب داوری 
زنجان در سطح کشــور اظهار داشت: امیرسامان 
ســلطانی با ۲4 سال سن، یکی از نخبگان داوری 
آســیا اســت که در هفته اول لیگ برتر در بازی 
استقالل و مس رفسنجان به عنوان جوانترین داور 

به عنوان داور چهارم حضور داشت.
ناصحی خاطرنشــان کرد: احتمال بازی دادن به 

امیرسامان سلطانی در هفته های آینده لیگ، وجود 
دارد و این داور در حد آسیاست.

وی افزود: مجید محمدی نیز پارسال در مسابقات 
لیگ یک فوتبــال، قضاوت می کرد که امســال 

می تواند در لیگ برتر قضاوت کند.
تــورج عیوض محمدی،  یادآور شــد:  ناصحی 
کمــک داور ابهری نیز به صــورت یک هفته در 
میان در حســاس ترین بازی های کشور به عنوان 

کمک داور حضور پیدا می کند.
دبیر هیات فوتبال استان زنجان در باره مسابقات 
فوتبال داخل استان گفت: تیم ها آماده شده بودند 
و ما نیز در تمام رده ها برنامه ریزی کرده بودیم و 
قرعه کشی هم انجام شده بود اما مسابقات به دلیل 

شیوع ویروس کرونا تعطیل شد.
وی با بیان اینکه منتظر مجوز برگزاری مسابقات 
از سوی ستاد کرونا هستیم، اظهار داشت: وضعیت 
قرمز کرونا سبب شده که امکان برگزاری مسابقات 

وجود ندارد.
ناصحی با انتقاد از افــرادی که می گویند فوتبال 

زنجان خوابیده است، تصریح کرد: به دلیل اهمیت 
سالمتی جامعه، فوتبال از دید ستاد کرونا اولویت 
پنجم یا ششم است و ما هم نمی خواهیم که یک 
مسابقه برگزار کنیم و بعد از آن چند نفر، مبتیال به 
کرونا شوند به همین دلیل از دستورات ستاد کرونا 

تبعیت می کنیم.

 دبیر هیات فوتبال استان زنجان:

فوتبال زنجان، نیازمند حمایت مالی است
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 فرنشــین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اســتان زنجان گفت: این استان در 
پایش بهبود محیط کسب و کار که در فصل بهار 
امسال انجام شد، جایگاه دوم را کسب کرد ولی 
بر پایه پایش انجام شــده در تابستان، زنجان در 

رتبه پنجم قرار گرفته است.
به گزارش زنگان امروز علی یگانه فرد دیروز در 
نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان با 
اعالم این خبر افزود: البته شاخص های مربوط 
به وضعیت محیط کسب و کار همه استان ها در 

فصل تابستان کاهش پیدا کرده است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه کمیته احیای واحدهای تولیدی و تدوین 
نقشــه راه تجارت خارجی استان ۲ برنامه ویژه 
اتاق در سال کنونی بود، اظهار داشت: در رابطه 
با نقشه راه تجارت خارجی خوشبختانه رویکرد 
مطلوبی در اســتان نسبت به این موضوع ایجاد 

شــده است که امید است با کمک همه اعضا در 
استان عملیاتی شود.

یگانه فرد با بیان اینکه در کمیته احیا واحدهای 
تولیدی اتاق بازرگانی زنجان چندین نشســت 
برگزار و به صورت تک تک با حضور شــرکت 
ها مشــکالت و موارد آن ها بررسی شده است، 
افزود: امید است مشکالت واحدهای راکد حل 

کنیم  و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
فرنشــین اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی استان زنجان با بیان اینکه مشکالتی 
برای صادرکنندگان در مقطع کنونی وجود دارد، 
گفت: اما این وضعیت گذرا و باید برای پس از 
ان برنامه داشته باشیم تا صادرات ما به آن اهداف 

هدایت شود.
وی ابراز کرد: خوشــبختانه در استان در رابطه با 
تعهدات ارزی در باره کارت های بازرگانی تعلیق 
های آنچنانی رخ نداد و مشــکالت با مدیریت 

حل شــد. یگانه فرد به سفر سفیر بنگالدش به 
زنجان در سال کنونی اشاره کرد و افزود: دعوت 
از سفرای دیگر کشورها چون ارمنستان، آفریقای 
جنوبی ویتنام و دیگر کشورهای هدف به منظور 
توسعه روابط تجاری و اقتصادی در دستور کار 

قرار دارد.
وی بــا تاکید بر اینکه ارتباط خوبی بین تجار و 
بنگالدش شکل گرفته اســت، افزود: همچنین 
استفاده مناسب از ظرفیت اتاق ایران و هند برای 
استفاده از تجار استان زنجان نیز از برنامه هایی بود 

که انجام شده است.
یگانه فرد با تاکید بر لــزوم افزایش همدلی در 
همه بخش ها و مشارکت همه در عملیاتی کردن 
نقشــه راه تجارت خارجی، ابراز کرد: تشکیل 
کنسرسیوم کشاورزی یک نیاز برای استان است 
و می توان با مدیریــت و عملیاتی کردن آن از 

نابسامانی های بخش کشاورزی کاست.

 فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان زنجان گفت: نشان جغرافیایی 
در دو رشته چاروق دوزی و مسگری زنجان به 

ثبت می رسد.
به گــزارش زنگان امروز امیــر ارجمند گفت: 
پرونده دو رشــته چاروق دوزی و مسگری در 
سامانه به ثبت می رسد و در صورت تسریع در 
بررسی، پرونده ثبت جغرافیایی دو رشته چاروق 
دوزی و مســگری از سوی شورای ارزشیابی و 
ثبت نشان جغرافیایی صنایع دستی، این دو رشته 

تا پایان سال ۹۹ به ثبت خواهد رسید.
فرنشــین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی اســتان زنجان ادامه داد: شهر زنجان در 
ســال ۹۶ توانست نشان جغرافیایی در دو رشته 
چاقوســازی و ملیله ســازی را به ثبت برساند. 
نشان جغرافیایی مبدأ کاالیی را به قلمرو، منطقه، 
یا ناحیه ای از کشــور منتسب می سازد، مشروط 

بــر اینکه کیفیت و مرغوبیت، شــهرت یا دیگر 
خصوصیات کاال اساســاً قابل انتســاب به مبدأ 

جغرافیایی آن باشد.

ارجمند یادآور شد: چاقوسازی، چاروق دوزی، 
ملیله کاری و مسگری از صنایع دستی برجسته 

زنجان به شمار می رود.

رتبه پنجم زنجان 
در بهبود محیط کسب و کار در کشور

نشان جغرافیایی چاروق دوزی و مسگری زنجان 
به ثبت می رسد

انتقاد شدید نماینده مردم زنجان و طارم از سیستم آموزشی کشور 

 تجارت آموزش در مافیای آموزش و پرورش 
 نماینــده مردم زنجان و طــارم در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: امروز ما شاهد تجارت 
آموزش در مافیای آموزش و پرورش هســتیم در 
حالیکه مسائل ریشــه ای و کالن باید بر پایه سند 
تحول پیگیری شود چرا که ریشه ای ترین مشکالت 

هم با سند تحول بنیادین قابل حل است.
بــه گزارش زنــگان امروز به نقــل از خبرگزاری 
فارس از زنجان، نشست فعاالن بسیج دانشجویی 
دانشگاه فرهنگیان پردیس الزهرا زنجان با حضور 
حجت االسالم مهدی باقری نماینده مردم زنجان در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در ابتدای این نشســت فعاالن بســیج دانشجویی 
دانشــگاه فرهنگیــان زنجان به بیــان مطالبات و 
پیشــنهادات خــود در رابطه با مســائل مختلف 

پرداختند.
مسوول بسیج دانشجویی پردیس الزهرای زنجان 
در رابطه با حرکت اخیر مجلس در زمینه الحاق و 
اصالحیه تبصره ها به تعیین تکلیف قانون استخدامی 
معلمــان حق التدریــس و آموزشــیاران نهضت 
سوادآموزی اظهار داشت: شوربختانه امروز بحث 
تخصص در معلمی فدای منافع اقتصادی و دیگر 

منافع می شود.
فاطمه حمدی تصریح کرد: طبق دغدغه مقام معظم 
رهبری مسیر ورود معلم بایستی از طریق دانشگاه 

فرهنگیان باشد.
مسوول بسیج دانشجویی پردیس الزهرای زنجان در 
رابطه با کمبود معلم در سال های آتی گفت: به جای 
پذیرش معلم از راه غیر تربیت معلم، باید از نیروی 
با کیفیت که تربیت یافته دانشگاه فرهنگیان هستند 

در امر تعلیم و تربیت استفاده شود.
سند تحول بنیادین بهترین نقشــه راه در نظام 

آموزش و پرورش است
در ادامه این نشســت مســوول مطالبه و گفتمان 
بسیج دانشجویی پردیس الزهرای زنجان در رابطه 
با وضعیت امروز آموزش و پرورش اظهار داشت: 
وضعیت امروز آموزش و پرورش طوری است که 
آن نظام مطلوب برای ساختن تمدن اسالمی و در 

مسیر حیات طیبه نیست.
سمانه خان احمدی ادامه داد: سند تحول بنیادین با 

وجود همه انتقاد هایی که به آن وارد است هم اکنون 
بهترین نقشه راه برای تغییر اساسی در نظام آموزش 

و پرورش محسوب می شود.
وی تصریح کــرد: آنچه که ما به آن نیاز داریم اوال 
فهم سند تحول است، این فهم مادامی که از راس 
کشور ما تا ذیل آموزش و پرورش صورت نگیرد، 
اتفاقی نخواهد افتاد و در این ۹ سالی که از تصویب 
ســند تحول بنیادین می گذرد یا سند اجرا نشده یا 

مسوولین سلیقه ای و طبق برداشت خودشان اجرا 
کرده اند. مسوول مطالبه و گفتمان بسیج دانشجویی 
پردیس الزهرا با اشاره به انتظارات از مجلس گفت:  
انتظــار داریم که نمایندگان مجلــس در این دوره 
نسبت به مســائل آموزش و پرورش تخصصی تر 
ورود کنند و شناخت عمیقی نسبت به سند تحول 
داشته باشند که در پی آن ما دیگر شاهد این نخواهیم 
بود که در مجلس نسبت به مسائل حیاتی آموزش و 

پرورش تصمیمات آنی و لحظه ای صورت بگیرد.
در ادامه یکی از فعاالن بســیج دانشجویی پردیس 

الزهرا در رابطه با اهمیت دانشگاه فرهنگیان گفت:
این دانشــگاه با سیاست تربیت نیروی متخصص 
شکل گرفته و روال اصلی جذب معلم باید از طریق 
کانال دانشــگاه فرهنگیان باشد با این وجود ما هر 
ساله شاهد کم لطفی مسوولین نسبت به این دانشگاه 

هستیم.

 شیوا نیاری خاطر نشان کرد: آیا بهتر نیست وزارت 
آموزش و پرورش برای جبران کمبود نیروی معلم 
به جای توسل به ماده ۲۸ و حق التدریس و نهضتی 
و ...از داوطلبان رتبه های برتر کنکور که مشــتاق 

ورود به عرصه معلمی هستند استفاده کند.
نیاری به مشکالت اساسی دانشگاه اعم از کاهش 
ظرفیت دانشگاه و مشــکالت زیر ساختی،کمبود 
هیأت علمی هم اشاره کرد. در ادامه یکی دیگر از 

فعاالن بسیج دانشجویی به بیان ضعف های عدالت 
آموزشی و مصادیق ناقض آن اعم از خرید خدمات 
آموزشی و مدارس غیر دولتی، معلم توانمند و کم 
توان، مدارس مجهز و مدارس کپرنشــین ،کنکور 
سراســری، و بودجه پرداخت و گفت: تشکیل و 
توســعه مدارس غیر دولتی در کشور نه تنها باعث 
ارتقــای کیفیت در مدارس دولتی نشــده، بلکه ما 
شــاهد کاهش کیفیت در مدارس دولتی هستیم و 

توده بحران بی عدالتی تربیتی شکل گرفته است .
زهرا موسوی در رابطه با بحث بودجه بیان کرد: در 
سال های گذشته آموزش و پرورش به بهانه کسری 
بودجه دست به خرید خدمات آموزشی و کاستن از 
ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و کوتاهی در اجرای سند 

تحول زده است.
وی در ادامه با اشــاره به ســخنان رییس مجلس 
شورای اسالمی گفت: چرا آموزش و پرورش برای 
مشکل مالی خود به این فکر نیفتاد که از صندوق 
ذخیره ملی درخواســت بودجــه کند هر چند که 

مشکل پول نیست.
مشکالت آموزش و پرورش یک تهدید بزرگ است
در ادامه این نشست نماینده مردم زنجان و طارم در 
مجلس شــورای اسالمی ابتدا بر ضرورت تعلیم و 
تربیت درست اشاره کرد و افزود: که اگر این اتفاق 
به طور صحیح صورت گیرد در پی آن بشر نیز کار 

خود را درست انجام می دهد.
حجت االسالم مهدی باقری تصریح کرد: مشکالتی 
که در آموزش و پرورش و نظام مطرح اســت یک 
تهدید بزرگ اســت که می تواند به فرصت تبدیل 
شود و در واقع فرصتی است برای بچه های انقالبی 

که همت آنها را برای رفع مشکالت می طلبد.
وی ادامه داد: اگر هم اکنون دولت چاره کار را ماده 
۲۸ و خرید خدمات قرار داده به خاطر بی تدبیری 

مسووالن است.
باقری در نهایت، پیشــنهادهایی برای فعاالن بسیج 
دانشجویی داشت و گفت: امروز ما شاهد تجارت 
آمــوزش در مافیای آموزش و پرورش هســتیم، 
بنابراین مسائل ریشــه ای و کالن باید بر پایه سند 
تحول پیگیری شود که ریشه ای ترین مشکالت هم 

با سند تحول بنیادین قابل حل است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 9960327008000331 مورخه 99/8/6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحسین بختیاری فرزند حکمت اله به شماره شناسنامه 7168 صادره کد ملی 
0071037683 از تهران دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی 
تحت پالک 824 فرعی از 72 اصلی به مســاحت 44200 مترمربع پالک واقع در 
قریه قره بالغ از شهرستان سلطانیه از مالکیت آقای محمدحسین بختیاری فرزند 
حکمت اله محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار اول: 99/8/25 تاریخ انتشار دوم: 99/9/10
اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی فقدان سند مالکیت

1. ســند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک ثبتی 703 
فرعی از 5582 اصلی )باقی مانده 5582/213( بخش یک زنجان ذیل شــماره 
ثبــت 39188 دفتر 285 صفحه 297 به شــماره چاپی 587419- ســریال 
الف/90 به نشــانی: زنجان - شــهرک قدس- پارک رفاه نبش 4 شرقی پالک 
218 به نام خانم فرحناز فصیحی فرزند میرزاعلی صادره از اردبیل به شــماره 

ملی 1463637322
2. سند مالیکت کاداستری ششدانگ آپارتمان پالک 519 فرعی از 5582 اصلی 
بخش یک زنجان ذیل شــماره ثبت 76150 دفتر 594 صفحه 131 به شماره 
چاپی 587423 ســریال الف 90 به نشانی شــهرک قدس- پارک رفاه نبش 4 
شرقی پالک 218 به نام خانم فرحناز فصیحی فرزند میرزاعلی صادره از اردبیل 
به شماره ملی 1463637322 صادر و تسلیم شده است. سپس نامبرده با ارایه 
دو برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شــدن سند مالیکت به علت سهل 

انگاری گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب 
به اســتناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس 
به نحوی از انحا ادعایی نســبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان 
انجام شده اســت، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به 
این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
در غیر اینصورت سند مالیکت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000334 مورخه 99/8/6 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سید سعید هاشمی فرزند سید عمران به شماره شناسنامه 299 صادره از سراب 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی تحت پالک 824 فرعی از 
72 اصلی به مساحت 44200 مترمربع واقع در قریه قره بالغ از شهرستان سلطانیه 
آقای سید سعید هاشمی فرزند سید عمران محرز گردیده است. بنابراین به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار اول: 99/8/25 تاریخ انتشار دوم: 99/9/10

اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139960327008000333 مورخه 99/8/6 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده مدیا 
امجدی زنجانی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه 0440650321 کدملی 
1651744009 صادره از شــمیرانات دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی آبی تحت پالک 824 فرعی از 72 اصلی به مســاحت 44200 مترمربع واقع 
در قریه قره بالغ از شهرستان سلطانیه از مالکیت خانم سیده مدیا امجدی زنجانی 
فرزند سید مصطفی محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار اول: 99/8/25 تاریخ انتشار دوم: 99/9/10
اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 517 فرعی از 
5582 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شــماره چاپی 587306- سری الف/90 به 
نشــانی: زنجان - شــهرک قدس- پارک رفاه نبش 4 شرقی پالک 218 به نام فرحناز 
فصیحی فرزند میرزاعلی صادر و تسلیم گردیده است. سپس مشارالیه با ارایه دو برگ 
استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن ســند مالیکت به علت سهل انگاری گردیده 
و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت که مراتب به استناد ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت 
به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است، از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالیکت المثنی به نام متقاضی صادر و 

تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 520 فرعی 
از 5582 اصلی واقع در بخش یک زنجان به شــماره چاپی 587422- سری الف/90 
به نشــانی: زنجان - شهرک قدس- پارک رفاه نبش 4 شرقی پالک 218 به نام زهرا 
دهقان ورکه ســران فرزند مراد صادر و تسلیم گردیده است. سپس مشارالیه با ارایه 
دو برگ استشــهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالیکت به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می گردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی 
نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع ایشان انجام شده است، از تاریخ انتشار 
ایــن آگهی به مدت 10 روز ضمن مراجعه به ایــن اداره اعتراض خود را با ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالیکت المثنی به نام 

متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمدلو- سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان



یکشنبه 25 آبان ماه  1399 / نمره 649 / سال سوم

اذان ظهر

12:00

غروب آفتاب

17:06

اذان مغرب

17:26

نیمه شب

23:16

اذان صبح فردا

5:27

طلوع صبح فردا

6:55

وضعیت آب و هوای زنجان:

-2
11

خورشیِد من! رباِی تو، یک رّذه شد، دلم
ن هک رد هواِی تو، از خاک بگسلم چندا

دل را قرار نیست مگر رد کناِر تو
کاین سان کشد هب سوِی تو، منزل هب منِزلم
کبر است ات تواضع اگر، باری این منم!

کز عقل انتمامم و رد عشق، کاملم

با اسِم اعظمی هک هب جز رمِز عشق نیست
بیرون کش از هجنکش ی این چاِه باِبلم

بعد از بهاراه و خزان اه، تو بوده ای
ای میوه ی بهشتی! از این باغ، حاصلم

تو آفتاب و من چو گل آفتاب گرد
َچشمم هب ره کجاست، تویی رد مقاِبلم

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 4۸17 طبقه اول- زنگ دوم 
تلفکس:  33464662-33469634-024شماره تلگرام : 09191436۸46 لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 0۸1345۸6731

همکار  گروه عکس :  حمیدرضا بازرگانی

رگدشگری

نقش کلیدی راسته ها و سراهای بازار تاریخی زنجان
 در صنایع دستی

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

وارد بازار سنتی زنجان که می شوید آوای خوش 
هیاهوی مغازه داران و خریداران را می توان شنید، 
ســاعت ها می توانید محو هنرنمایــی هنرمندان 
زنجانی شــوید، هنرمندانی کــه هنرهای خود را 
روی مس، ملیله، گلیم، چاروق، چوب و... به طرز 
حیرت آوری به رخ بیننده کشیده اند. سراسر بازار 

پر است از هنرهای رنگارنگ و جاویدان.
بازارهــا از دیرباز نقشــی کلیــدی در تحوالت 
اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاســی شــهرها در 
سراسر جهان اســام داشــته اند. بازار زنجان را 
طوالنی ترین بــازار ایران می نامند. این بازار که بر 
پایه اسناد تاریخی ساخت آن در سال ۱۲۰۵ قمری 
و در دوران آقامحمدخان قاجار آغازشده، در سال 
۱۲۱۳ قمری در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار 
به بهره برداری رسید و بعدها چندین سرا، مسجد، 
گرمابه و... به مجموعه بازار باال که مشتمل بر بازار 
قیصریه، بازار بزازها، حجت االســام، امام زاده و 

عبدالعلی بیک است، افزوده شد.
بازار زنجان از نظر تولید و نوع فعالیت به هشت 
راسته تقســیم می شــود که عبارت اند از: راسته 
زرگرها، کفاش ها، بزازها، ســراج ها و... این بازار 

۱۰۰۰ باب مغازه در خود جای  داده است.
بازارها عموماً شامل تیمچه ها، راسته ها و راه های 
فرعی هســتند و باعث حضــور متعدد اصناف و 
هنرهای وابســته به منطقه از جمله هنرهای بومی 

شده اند.
هم اکنون بازار سنتی زنجان از تداخل راسته های 
متعددی تشکیل  شــده و هر راسته حجره هایی با 
پان مربع دارد. اکثر مشاغلی که هم اکنون در این 
بازار مشاهده می شوند مشــاغل قدیمی و سنتی 
هســتند از قبیل آهنگری، خراطــی، تهیه، تولید 
صنایع دســتی و رنگ آمیزی آن هــا، چکش کاری 

دیگ های مسی و غیره است.
جذابیت صنایع دستی کشور به جز کارایی و زیبایی 
آن ها، این اســت که هرکــدام از این تولیدات در 
خانه  و به دســت  زنان و مردانی ساخته می شود 
که این هنر را نســل به نســل از پدران و مادران 
خود به یادگار گرفته اند. صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی بخش تفکیک ناپذیری از بدنه فرهنگی استان 
زنجان محسوب می شود. با توجه به این موضوع 
درک مفهوم ســاختار رقابت شدید در بازار بسیار 
مهم اســت. هنگامی که عرصه بازار درگیر رقابت 
بســیار نزدیک و شدید می شــود، جلب رضایت 
مشتری یک مزیت به  حساب می آید. در این میان 
برآوردن خواسته های محیطی و اجتماعی مردم و 
گردشگران به همان اندازه اهمیت دارد که جلب 
رضایت او. زنجان خاســتگاه اصلی صنایع دستی 

هماننــد مس، چاقو، چــارق، ملیله و... اســت، 
صنایعی که با برندسازی و معرفی گسترده جهانی 

می تواند ارزآوری باالیی برای کشور داشته باشد
صنایع دســتی، حاصل روح ملت ها و دســتاورد 
هنرهای آموخته از نســلی به نســل دیگر است، 
بنابراین، صنایع دســتی تنها  یک کاال نیست، بلکه 
خصوصیات فرهنگی و ویژگی های قومی، از طریق 
این کاال مبادله می شود و نوعی ارتباط فرهنگی در 
میان جامعه ها پدید می آورد. صنایع دستی به عنوان 
صنعتی تأثیرگذار در اشــتغال زایی نقش مهمی در 
رفع چالش ها و همچنین توسعه اقتصادی دارد و 
می تواند در محیط های خانگی شهری و روستایی 
به کمک اقتصاد خانــوار بیاید و بخش مهمی از 
درآمــد خانواده ها را تأمین کند. صنایع دســتی با 

ویژگی هایی چــون کاربر بــودن و ارزش افزوده 
بسیار باال، تأمین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، 
نیاز به ســرمایه اندک و برخورداری از ابزار کار 
ساده موجب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش 
درآمد سرانه، توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی، 
تأمین اشتغال، تعادل بخشی بازار کار، جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شهرها، ایجاد درآمد مکمل، 
توســعه توریســم و مبادالت فرهنگی و افزایش 

سطح مشارکت اقتصادی می شود.
بازار سنتی زنجان به دلیل داشتن سرمایه اجتماعی 
غنــی و جو اعتماد، از وضعیت اقتصادی پایداری 
برخــوردار اســت و نقــش مؤثــری در اقتصاد 
محصوالت هنری به ویژه صنایع دستی و هنرهای 
بومی مناطــق دارد. این بــازار نقطه عطفی برای 

فــروش و ارتقای اقتصاد صنایع دســتی اســت. 
می توان در عرصه صنایع دســتی با تأکید بر حفظ 
اصالت و عناصر فرهنگی و کیفیت این محصوالت 
به ســوی بخش بندی بهتر بازار هدف، تبلیغات و 
بازاریابی، نیازســازی و افزایش تقاضا برای آن ها، 
گام برداشــت. از این  رو، باید به هنرهای دستی 
توجه ویژه ای داشت، تا بتوان برای افزایش آگاهی 
و ارائه فرهنگ، از صنایع دســتی منطقه اســتفاده 
کرد. عاوه بر این، با تقویت بخش صنایع دســتی 
می توان به بازارهای گردشــگری موفق دســت 
پیدا کرد. پیشــرفت در بخش صنایع دستی بازار 
زنجــان می تواند به توســعه اقتصاد محلی کمک 
کند و به تولیدکننده صنایع دستی اجازه می دهد تا 
با گردشــگران در حین ارائه صنایع دستی، ارتباط 

برقرار کنــد. حمایت از صنایع دســتی و جذب 
فرآورده هــای کشــاورزی و دام پــروری مناطق، 
باعث تقویت بازار می شــود. صنایع دستی زنجان 
ذوق هنری و خاقیت فکری صنعتگر سازنده به 
نحوی تجلی  یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی 
این گونه محصوالت از مصنوعات مشابه ماشینی و 
کارخانه ای است. پس صنایع دستی تنها یک کاال و 
شــیء برای مبادله و خرید و فروش نیست، بلکه 
خصوصیات فرهنگــی و ویژگی های اقوام و ملل 
مختلف از طریق این کاالی باارزش مبادله می شود 

و نوعی ارتباط را بین آن ها ایجاد می کند.
در زمان هــای قدیم کاروان هــای تجاری پس از 
ورود به شــهر زنجان در سراهای بازار سنتی که 
حکم تجارت خانه را داشــتند مستقر می شدند و 

کاالهایشان را در این ســراها خالی می کردند در 
واقع می توان گفت این ســراها محل دادوستد و 
توزیــع کاالها در بازار ســنتی بوده اند. عمده این 
ســراها دارای حیاط های بزرگ و نما و معماری 
زیبایی هســتند و امروزه هم این ســراها در بازار 
زنجان کاربرد خود را حفظ کردند و همچنان نقش 

اساسی را در توزیع صنایع دستی و کاالها دارند.
در بازار زنجان عمده فروش ها بیشتر در راسته های 
تخصصی، سراها و تیمچه ها مستقرشده اند. آن ها 
به انبارهای بزرگ در نزدیکی مغازه یا حجره های 
خود نیــاز دارند. برای همین منظور در ســراها 
که فضاهای باز گســترده ای هستند، مستقرند و 
خرده فروش ها بیشــتر در امتداد گذر اصلی بازار 
قرارگرفته اند و هماننــد یک خیابان محل خرید 
در شــهر عمل می کنند. که نحــوه  قرارگیری و 
ترتیب مکان گیری صنوف و مشاغل مختلف در 
بازا، دارای نظم و ترتیب حســاب  شده ای است. 
بازار زنجــان تنها یک فضای تجاری و اقتصادی 
نیســت بلکه ویژگی های اجتماعی و فراغتی نیز 
داشــته به گونه ای که وجود فضاهای سرپوشیده 
در آن تصدیقی بر این امر اســت. توجه به حوزه 
صنایع دســتی، به خصوص صنایع دستی که دارای 
چرخه تولید بومی در بازار سنتی زنجان هستند، 
می تواند نقش مهمی در زمینه اشتغال زایی داشته 
باشــد، به گونه ای که رفع چالش های پیش روی 
توسعه صنایع دستی نقش تأثیرگذاری در اقتصاد و 
فرایند رو به رشد جامعه دارد. تبلیغات و نمایش 
مناسب، بازاریابی دقیق و طراحی به روز محصول 
در عین حفظ اصالت آن در کنار سلسله اقدامات 
حساب شــده دیگر در بازار ســنتی و راسته ها، 
می تواند در توســعه صنایع دســتی مؤثر باشــد. 
کارگاه های صنایع دستی، جذابیت خارق العاده ای 
را در بــازار زنجــان ایجاد کرده کــه گزینه قبل 

توجهی برای جذب گردشگران است.
بدون شک یکی از افتخارات هر ملت و کشوری، 
صنایع بومی و دســتی آن است، هنرهای سنتی، 
مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور 
اســت که   نمایشــگر فرهنگ و تمدن اقوام بوده 
است. میراث  فرهنگی و هنری که در طول قرون به 
آیندگان منتقل می شود، دارای ارزش معنوی زیادی 
است که بر پشتوانه های فرهنگی هنری گذشتگان 
بنا شــده اســت. با توجه به جایگاه صنایع دستی 
به عنوان دومین عامل رشد و توسعه تولید ناخالص 
ملی در کنار صنعت گردشگری به عنوان مهم ترین 
منبع رشد اقتصاد جهانی، نقش صنعتگران در این 
حوزه چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور و 

به تبع آن در سطح استان، بسیار اهمیت دارد.

 امیر ارجمند 
 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری

و صنایع دستی  استان زنجان

 فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان زنجان از اتمام بهسازی، 
اصاح و تعمیر شبکه روشنایی و نورپردازی 
غار کتله خور در شهرستان خدابنده خبر داد . 
به گزارش زنگان امروز، امیر ارجمند پنجشنبه 
۲۲ آبان گفت: »اعتبار بالغ بر ۳ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات استانی برای توسعه نورپردازی 
در غار کتله خور اختصاص داده شده بود که 
۱۲۵۰ مترمربــع با نصــب ۳۰۰ پروژکتور در 
طبقه اول غار، نورپردازی شــد. این عملیات 
از میانه شهریور ماه سال کنونی آغاز شد و در 

نیمه آبان ماه به پایان رسید.« 
ارجمند خاطرنشــان کرد: »سامان دهی محور 
دسترسی به غار، نصب تابلوهای اطاع رسانی 
در مبــادی ورودی شــهر، ایجاد کیوســک 
به صورت شبانه روزی، نصب  راهنمای مسافر 
تابلوهای اطاع رســانی در جاده غار و داخل 
پارک گردشــگری غار، نصــب و راه اندازی 
آبخــوری آب آشــامیدنی، ایجــاد پارکینگ 
خودروهای ســواری با ظرفیت حداقل ۱۰۰ 
خودرو، بهینه ســازی فضای نشیمن و نصب 
باربیکیــو، فراهم آوردن امکانــات اولیه مورد 

نیاز گردشگران انجام شده است و نورپردازی 
داخل غار هم از مهم ترین اقداماتی اســت که 
در دو ماه گذشــته انجام  شد.« کتله خور غاری 
باشکوه و زیبا در دل کوه های منطقه خدابنده 
اســت و غاری آبی-خشــکی اســت که در 
دوران ســوم زمین شناسی به وجود آمده است. 
کتله خور، غاری زیبــا با قندیل های بی نظیر و 
رویایی است که چشــم هر بیننده ای را خیره 
می کند. دمای هوای داخل غار همانند بسیاری 
از غارهای دیگر در تمام فصول ثابت و بین ۷ 

تا ۱۴ درجه سانتی گراد است.

 فرنشــین میراث فرهنگی استان زنجان 
گفت: »با نصــب بنر و پاکارد در نقاط پرآمد و 
شــد، مراکز شهرها و روستاها، از عواقب سفر با 
تورهای غیرمجاز به مردم اطاع رسانی شده است.
به گــزارش زنگان امروز، امیــر ارجمند گفت: 
در این راســتا در جلســات برگزار شده و طبق 
برنامه ریزی هــای انجام شــده مراجع قضایی و 
انتطامی استان نیز با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد 
عمل شده اند. وی افزود: با توجه به اینکه فعالیت 
تورهای غیرمجاز در روند فعالیت تورهای قانونی 

که تحت نظارت آژانس های مســافرتی هستند 
نیز تأثیر منفی گذاشــته اســت، بنابراین بر پایه 
تصمیمات اتخاذ شده، با هماهنگی پلیس امنیت 
عمومی استان برخورد با تورهای خاطی تشدید 
می شود.از ابتدای سال کنونی نظارت گشت های 
تلفیقی بر فعالیت گروه های گردشــگری، مراکز 
اقامتــی و پذیرایی به صورت مســتمر در حال 
اجرا است.« فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی زنجان تصریح کرد: »با توجه به 
تذکرات مکرر در باره عدم امکان تبلیغ و فروش 

تور توسط راهنمایان گردشــگری استان بدون 
درج نام دفاتر خدمات مسافرتی، هرگونه فعالیت 
تورگردانی بدون مجوز در دفاتر توسط راهنمایان 
نیز تخلف بوده اســت و در صورت مشاهده با 
معرفی فرد خاطی به مراجع قضایی، برای ابطال 
کارت راهنمــا نیز اقدام می شــود.« او گفت: »با 
توجه به اینکه میراث فرهنگی استان متولی اصلی 
صدور مجوز برگزاری تورهای گردشگری است، 
بنابراین دیگر دستگاه ها از صدور هرگونه مجوز 

در این راستا خودداری کنند.«

برخورد جدی با برگزار کنند های تور های غیر مجازنورپردازی غار کتله خور
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• آغاز فعالیت فرهنگی شما از چه سالی بوده و 
چطور شد به فکر تأسیس انتشارات افتادید؛ اولین 

کتابی را که چاپ کردید به یاد می آورید؟
بــا توجه به عالقه ای که بــه فعالیت در حوزه ی 
فرهنگ و هنر داشتم احساس کردم که می بایست 
فضایــی را برای خودم به وجود بیاورم تا با آگاهی 
و شناخت از نیازهای فرهنگی مردم مهارت و توان 
خــودم را در این عرصه به کار بگیرم تا بتوانم هم 
نیازهای درونی خودم مرتفع و هم در روند فرهنگی 

جامعه مفید واقع گردم.
نویسنده هایی را می¬شناختم که قلم خیلی خوبی 
داشتند ولی از لحاظ اقتصادی توانایی چاپ کتابشان 
را نداشــتند و همواره دغدغه ذهنی من این بود که 
کاش ناشر بودم و می توانستم کتابهای آنان را چاپ 

کنم.
همه اینها مقدمه ای بود تا فعالیتم را از سال 84 آغاز 
کنم ولی در این 2 ســال و نیمی که مستقل شدم و 
انتشــارات خود را دایر کردم عالوه بر فعالیت در 
پایتخت نمایندگی خــود را در زنجان دایر کرده و 
در خدمت نویسندگان و مولفان و مترجمان زنجانی 

خواهیم بود.
اولین کتابی که به عنوان ناشر و نیز نویسنده آن در 
انتشارات من چاپ شد کتاب کودک با عنوان »بهار 
و دلفین ها« بود که شــش ماه بعد از تولد فرزندم 

چاپ شد. 
• تا به امروز با کدام نویسندگان و مولفان شهر 
در ارتباط بوده و اقدام به چاپ و نشر آثار آنها 
کرده اید؟ آیا کار شما فقط محدود به نویسندگان 
زنجانی است یا با شهرهای دیگر هم در ارتباط 

هستید ؟
هرچنــد اولویت اول من همواره  نویســنده های 
زنجانی بوده اســت اما  شوربختانه به دلیل وجود 
محیط رقابتی و البته نادرست  بین ناشران همشهری 
که شوربختانه به ناشران جوان و تازه کار کمتر میدان 
داده می شود و گاه احساس می کنند که گویا مانع 
کار آنها خواهیم شد بنابراین ترجیح دادم تا در سطح 
کشوری کار کنم چرا که وقتی به  تهران آمده و با کار 
انتشارات در پایتخت و نیز نویسنده های شهرهای 
مختلف آشنا شده و آنها را با زنجان مقایسه کردم 
از این طرز برخورد انتشاراتی های شهر خود بسیار 
ناراحت شدم اما هنوز هم شهر و دیارم را دوست 
دارم و هر چند کار من محدود به استان خاصی نبود 
و از سراسر کشور کار قبول می-کنم اما این اواخر 
به عشق نویسندگان و مولفان و مترجمان زنجانی 
نمایندگــی خودمان را در این شــهر دایر کرده ایم 
که در کنار دیگر نویســندگان آثار تالیف و ترجمه 
صحرا رضایی را چاپ و نشر خواهیم کرد، جدیدا 
نیز کتاب خانم ستایش زاهدی کوچولوی 10 ساله 

در دست مجوز است.
• از فــراز و نشــیب های صنعت نشــر برای 
خوانندگان ما صحبت کنید، سخت ترین مرحله 
کاری شما به عنوان یک ناشر به کدام قسمت بر 

می گردد ؟
نشــر فرایندی اســت که در آن دست نوشته ها و 
افکار و اشعار نویســندگان و شاعران به اثر چاپی 
تبدیل و در جامعه پخش می شود در این میان ناشر 
فرد یا گروهی است که با مجموعه ای از امکانات 
و اقدامات فنی و تخصصــی این مهم را بر عهده 
دارد. کلیه مراحل الزم برای چاپ یک اثر که شامل 
حروف چینی، صفحه آرایــی، لیتوگرافی چاپ و 
صحافی پخش و حتی فروش کتاب توســط ناشر 

انجام می پذیرد.
فراز و نشیب های زیادی در این شغل وجود دارد 
کــه مهم ترین آن نگرش و گرایش آحاد جامعه به 
انتشــارات می باشد که می تواند تشویق و ترغیب 
آنهــا در خودباوری آنهایی که به این شــغل روی 
آوردن تاثیرگذار باشــد. این امر از یک سو باعث 
ایجاد و تقویت انگیزه ی ما به عنوان ناشر شده و از 
سوی دیگر باعث دلسردی و حتی سرگردانی ما در 

این بخش خواهد شد.
ســخت ترین مرحله آماده ســازی کتاب مرحله 
ویراستاری است، شــوربختانه بعضی نویسنده ها 
قبول نمی¬کنند که کتابشان کتاب خوبی نیست و 
وقتی به جمله بندی آن دســت می¬بریم ناراحت 
می¬شــوند اما در هر حال حمایت و لطف اهالی 

فرهنگ و ادب بارقه امید را پر رنگتر می کند.
• آیا در نشــر کتاب های کودک و نوجوان هم 

داریــد؟  فعالیــت 
برای  تیراژ  باالترین 
کــدام کتابها و چه 
تعداد بوده اســت و 
پایین  طــور  همین 
ترین تیراژ مربوط به 
کتابهایی  عنوان  چه 

بوده است؟
با توجه به آنکه خود 
کتاب  چنــد  نیز  من 
برای کودکان نوشــته 
ام تصمیــم اولیه من 
کتابهای  نشر  چاپ و 
اســت  بوده  کودکان 
چون اعتقاد دارم همه 
چیز را باید از کودکی 
به بچه ها آموزش داد 
اما شوربختانه با دیدن 
هزینــه هــای باالی 
کودک   کتــاب  چاپ 
تا حدودی از این کار 
به  و  منصرف شــدم 
چاپ کتابهای عمومی 
روی آوردم و البته هم 
اکنون و با پیش آمدن 
بیماری کرونا صنعت 
نشر به سمت دیجیتالی 
رفته و اکثر کتابها  هم 
اکنون از طریق محیط 
می فروشــند  مجازی 
کار  دوبــاره  و 
تصویرگری کودک را 
انجام مــی دهم و در 
ســایتهای مختلف از 
جمله ســایت خودم 
فایل   maniyan.ir
نســخه  و  فیزیکــی 
را  کتابها  الکترونیکی 
گذاشته  فروش  برای 

ام.
مربوط  تیراژ  باالترین 
به کتابهای روانشناسی 
تیراژ  تریــن  پایین  و 
کودک  کتابهای  برای 
بود که دلیل آن هزینه 
بــاالی چــاپ کتاب 

کودک است.
»700 سوال  کتابهای  
کوچینــگ و رشــد 
شخصیتی« نوشته دکتر 
شیرمحمدی،  حسین 
»ثروت باور« نوشــته 

آقای ایران زاد و نیز کتاب کوچکترین نویســنده 
نشرمان محمد ســلطانی نژاد که فارسی انگلیسی 
بود پر فروش بوده و همه باالی 1000 جلد فروش 
داشتند. کتابهای دیگری چون »غول ترس« و خیلی 
از کتابهای دیگر اگر چه نســخه چاپی محدودی 
داشتند اما در محیط مجازی فروش خوبی داشته اند.

• شما از جمله ناشــران موفق و پرکار و جوان 
دهه های گذشته شــهرمان بوده و هستید، آیا از 

راهی که تا امروز طی کرده اید، راضی هستید؟
اطمینان دارم که راهم را درست انتخاب کرده ام و 
از این تصمیم هم راضی هستم. ولی کاش زودتر به 
این فکر می افتادم. در این مسیر پر پیچ و خم همواره 
پر تالش بوده و واقعا از دل و جان وقت گذاشــته 
ام امــا هنوز هم خود را آدم موفقی نمیدانم چرا که 
هنوز در نیمه راه هستم و زمانی کارم موفقیت آمیز 
خواهد بود که به عنوان ناشر بتوانم در حوزه فروش 
کتاب نیز فعالیت داشته باشم چون تا زمانی که کتابها 
در قفسه کتابها مانده و خریدار و خواننده ای نداشته 
باشد آن انتشارات به درد من و شما نخواهد خورد.

• به فروش کتابها اشــاره کردیــد، با توجه به 
وضعیت بد اقتصادی در کشور ما آینده ی شغلی 
و بازار کار صنعت چاپ و نشــر را چگونه می 
بینید؟ به نظر شما چرخیدن اقتصاد یک نشر به 

چه عواملی بستگی دارد؟
افــراد عالقمند در صورت داشــتن شــرایط الزم 

می توانند با راه اندازی تیم انتشاراتی آینده ی خوبی 
را چه به لحاظ مادی و چه معنوی برای خود رقم 
بزنند. هر چند که شوربختانه پایین بودن نرخ مطالعه 
گاهی اوقات باعث دل سردی ناشرین و نویسندگان 
و شــاعران می شود اما این عامل گاهی اوقات نیز 
تلنگری است تا با شناسایی جامعه هدف و معرفی 
کتاب های مفید به موقعیت خوب شــغلی دست 
یابیم کــه قطعا در درآمد مالی نیز بی تاثیر نخواهد 

بود.
به نظر من ناشر باید هر کتابی را برای چاپ قبول 
کند به شــرطی که قبل از انتشار حتما ویراستاری 

درست روی کتاب اعمال شود  و با توجه به اینکه  
فضای مجــازی مخصوصا اینیســتاگرام در ایران 
بهترین جا برای تبلیغات کتاب شماست در حوزه 
فروش تبلیغات خود را در محیط های مجازی بیشتر 
کرده و با قسمت پخش کتاب تعامل خوبی داشته 

باشد. 
• نحوه تعامل شما با مؤلفان چگونه است؟ حق 
تألیفی اســت یا می خرید؟ حــق تألیف کتاب 
کودک چند درصد است ؟ ما شنیدیم که تعامل 
خوبی با نویسندگان، تصویرگران و … دارید. 
اگر روند این تعامل خــوب را توضیح دهید، 

ممنون می شویم.
حقوق  تمام  معموال 
مــادی و معنوی اثر 
نویســنده  مال خود 
است و من از طریق 
به  مبلغی  دریافــت 
نشــر  حق  عنــوان 
برای  آنهــا  کتابهای 
فیپا و مجوز ارســال 
می کنم ولی اگه قرار 
باشد حق تالیف داده 
سی  معموال  شــود 
درصد فروش پشت 
جلــد کتــاب را به 
عنوان حق تالیف در 
نظر میگیرند. در مورد 
کتاب کودک نیز روند 
بــه همــان صورت 
اســت و از آنجا که 
تصویرگــری  کار 
و طراحــی را کــه 
بخــش  مهمتریــن 
است  کودکان  کتاب 
را خــودم انجام می 
مولف  اگــر  دهــم 
خــودش پول چاپ 
داشت که چه بهتر و 
گرنه به تعداد محدود 
چاپ کرده و نسخه 
را  کتاب  دیجیتالــی 
ســایتهای  طریق  از 
فروش  مخصــوص 
کتاب بــه دید عموم 

گذاشته می شود.
خوشــبختانه  بلــه 
نویسنده های خوبی 
داریم و تصویرگرانی 
که ســالها کارشــان 
اســت.  بوده  همین 
چیزی که باعث شد 
خیلی  ها  نویســنده 
اعتماد  به نشــر من 
آنالین  باشند  داشته 
همیشــگی  بــودن 
انتشــارت اســت و 
اینکه لحظه به لحظه 
روند پیشرفت کتاب 
توضیح  آنها  برای  را 
می دادم و طراحها و 
تصویرگرها هم چون 
حرفه ای بودند ســر 
ساعت و روز تعیین 

شده طرح را آماده تحویل می دادند.
• مشکالت شروع کار در زمینه کار نشر و کتاب 

چیست ؟
خوشبختانه من در حوزه چاپ و آماده سازی کتاب، 
مشــکل خاصی نداشتم و این بستگی به مهارت و 
استادی شــما در کاری است که آن را شروع کرده 
اید. به نظر من اول از همه باید علم آن کار را  داشته 
باشید چرا که صرفا داشتن پول برای راه اندازی یه 

مجموعه کافی نیست.
در حوزه نشــر کتاب نیز گاه  بعضی از همکاران 
در قسمت پخش در حق نویسنده ها کم لطفی می 
کنند و بارها شده است که نویسنده به ما زنگ زده 
و از عدم همکاری آنها شکایت کرده است و اینکه 
حتما باید با ناشر جهت فروش کتابها قرارداد ببندند 
خوب من به شما می گویم چه اشکالی دارد خود 
نویسنده پیگیر نشر کتابش باشــد و یا پیش آمده 
است وقتی نویسنده می خواهد کتابش را در فضای 
مجازی برای فروش قرار دهد به او می گویند کتاب 
را ایپاپ صفحه آرایی کن در حالیکه خیلی ها نمی 
دانند ایپاپ چیست و انتظاری هم نیست جزییات 
چاپ و نشــر را یک نویسنده بداند اما  شوربختانه 
سواستفاده کردن بعضی ها در محیط مجازی از فایل 
 pdf کتابهای منتشر شده باعث شــده است فایل

کتاب را برای انتشار قبول نکنند.
• آیا در سال های فعالیت خود به نقطه ورشکستگی 

رسیده اید؟ یا شده است که کتاب هایتان را ببرند و 
پولتان را ندهند؟ یا از این قبیل مشکالت فنی که 

گاهی ناشران را زمین گیر می کند؟
خیر؛ در حوزه نشــر اگر کارها درست و با برنامه 
پیش برود ورشکستگی معنا ندارد. شکر خدا من 
نیز با چنین چیزی مواجه نشــدم، البته پیش آمده 
که کتابها را برده و پول آنها دیر واریز شــده است 
اما چیزی که ناشــران را بیش از همه آزار می دهد 
معموال چاپخانه ها هســتند، من با چاپخانه های 
مختلف کار کرده ام و بارها و بارها شــده اســت 
که علی رغم سفارش ما که بر روی حساسیت آن 
هم تاکید می شد شوربختانه کتاب بد چاپ شده 
اســت از سر و ته چاپ شدن کتاب در موارد نادر 
گرفته تا کنده شدن سلفون جلد کتاب و یا  چاپ 
کتابهایی نامرتب که بــر روی متن های کتاب یه 
سری به اصطالح خال می افتاد و حال تصور کنید  
که تعداد زیادی کتاب سفارش داده شده است که 
در صورت خرابکاری در چاپخانه واقعا ناشر نمی 
داند که چه کند چــرا که پول چاپ کتاب از قبل 
گرفته شده اســت که در این مواقع شوربختانه نه 
چاپخانه مسوولیت را به گردن می گیرد چرا که می 
گوید مشکل از فایل خودتان بوده و کیفیت طراحی 
پایین بوده است و نه  خود نویسنده کتابهای چاپ 
شده را قبول می کند چرا که نویسنده ما نه چاپخانه 
بلکه ما را طرف حســاب می دانــد و انتظار دارد 
کار درســت تحویل بگیرد که البته حق اوست که 
شوربختانه در اینگونه موارد ناشر مجبور است تا  
از جیب خود پول داده و کتابها را دوباره با کیفیت 

مناسب چاپ کند.
• به نظر می رســد مردم زنجان استقبال بسیار 
کمی از کتاب و مطالعه دارند نظر شما به عنوان 
یک ناشر برای افزایش رغبت مردم به مطالعه و 
اختصاص ساعات بیشــتری در روز به این امر 
چیســت ؟  خود شما چند ساعت در روز را به 
این کار اختصاص می دهید و مطالعه شما بیشتر 

در چه موضوعاتی بوده است ؟
نه؛ من این حرف شــما را قبول ندارم. اتفاقا سرانه 
مطالعه مردم شهر من نسبت به کل کشور باالست. 
شما تا زمانی که مثل من ناشر کتابهای نویسنده های 
شهر دیگه نشوید به حرف من نخواهید رسید، مردم 
زنجان آدمهایی با ســواد باال هستند. به جرات می 
گویم که شــاعران و نویسنده های شهر  ما را هیچ 
شــهر دیگری ندارد. اگر شــما هم حرف مرا باور 
ندارید  یک دســت فروش کتاب بیاورید که همه 
کتابهایش را  با قیمت کمی  پایین تر برای فروش 
بگذارد مطمئن باشید همه کتابها به فروش خواهند 

رفت.
خود من عاشق کتاب و مطالعه هستم و تقریبا بیشتر 
ســاعات زندگی من با کتاب و مطالعه سپری می 
شــود،  هم اکنون بیشــتر کتابهای روانشناسی می 
خوانم. آخرین کتابی هم که خواندم »قهرمان حل 

استرس« بوده است.
• برنامه های شما برای سال جدید چه می باشد 

و چه آثار جدیدی را در دست چاپ دارید  ؟
من منتظر سال جدید نمی مانم چرا که هر روز برای 
من نوروز است و خوشبختانه امسال موفق شدم تا 
مجوز نشــر دیجیتال را بگیرم و سعی دارم سایت 
خود را در حد ســایتهای فروش کتاب دیگر ارتقا 
دهم. درباره آثار جدید باید بگویم تا دلتان بخواهد 
کتاب دارم که در دست مجوز برای چاپ می باشد.

• در پایان وضعیت چاپ و نشر در زنجان را هم 
اکنون چگونه ارزیابی می کنید و سخن شما با 
کسانی که می خواهند به بازار نشر روی آورند 

چیست؟ 
به اعتقاد بنده انتشارات هم دانش است و هم هنر. 
پس می طلبد تا افراد پر قــدرت و کارآمد هم در 
جهت افزایش دانــش و هم در باال بردن ابتکارات 
هنری خودشان کوشــش نمایند و با علم به اینکه 
صنعت چــاپ یک هنر مطلــوب و تأثیرگذار در 
فرهنگ جامعه خواهد بود وارد این عرصه شده و از 

گرمی و سردی آن نهراسند.
در مورد شهرمان زنجان باید بگویم شوربختانه چون 
ناشــرها قیمت باالیی برای چاپ کتاب طلب می 
کنند نویسنده های زیادی می شناختم که کتابهای 
خود را برای چاپ به تهران می فرســتند چرا که 
هزینه حق نشرو آماده ســازی کتاب در وضعیت 

خوبی قرار ندارد.

 کتاب ؛ همدم بانوی روزهای سخت
گفتگو با مریم جعفری مراد مدیر انتشارات »مانیان«

 گفتگو: صحرا رضایی

»مریم جعفری مراد«، متولد ۱۳۶۴ شــهر 
زنجان اســت. بیست ســالگی شروع راهی 
اســت تا ناشر جوان سرانگشتان هنر خود 
را بــا فعالیــت در زیباســازی تصاویــر درهم 
آمیختــه و ایــن مســیر پــر پیــچ و خــم را از 
عکاسی شروع کند که در ادامه با آزمودن 
شانس خود در رشته طراحی و گرافیک در 
نهایــت عالقه ی وافــر وی به هنر و ادبیات 
و عشــق درونــی بــه کتــاب  قــوای ذهنــی و 
پتانسیل بالقوه ی هنرمند جوان را در این 
راســتا هدایــت مــی کنــد. وی با شــروع کار 
در یکــی از انتشــارات معتبر شــهر فعالیت 

خــود را بــه عنــوان »صفحــه آرا« آغــاز می 
کند و از آنجا که غنای فکری و روحی خود 
را در پویش ادبی می بیند در ســال ۱۳۸۶ 
و همزمــان بــا شــروع تحصیــل در مقطــع 
کارشناســی، هنرنمایــی خود را بــا فعالیت 
در »انتشــارات قلم مهر« دو چندان کرده 
و همزمــان در »انتشــارات صفیرســیمرغ« 

نیز شروع به کار می کند.
ناشــر جــوان اگر چه در این مســیر ســخت 
نداشــت  ســخت  جنســیتی  تالطــم  پــر  و 
امــا بانــوی روزهــای ســخت بود. طــوری که 
فعالیت ســه نوبت کاری در ساعات شبانه 

روزی نــه تنهــا او را از پــای نینداخت، بلکه 
در مقابــل مقاومــت و پافشــاری خانــواده 
مبنــی بــر کاســتن از کار، مصصــم تــر مــی 
شــود تــا در ایــن راه دراز علــی رغــم دوری 
از پــدر و مــادر دســت از کوشــش برندارد و 
جســم خسته ی خود را با روح عشق ورزی 
به هنر صیقل داده و آن را عجین با اکسیر 

عشق نماید.
بانــوی هنرمنــد  ازدواج ســرآغاز مهاجــرت 
دوران  اگرچــه  بــود.  تهــران  بــه  زنجانــی 
ســختی را بــه جهــت تــرک دیــار و خانــواده 
بــرای خود پیــش بینی کرده بود، اما عزلت 

و گوشــه نشــینی را چاره ی کار ندانســته و 
بــا عزمی راســخ به ادامــه ی فعالیت هنری 
پرداخت. در این راستا استقالل اقتصادی 
دســت مایه ای بود تا با آشــنایی با ســایت 
»اهــل قلــم« تغییر چشــمگیری در زندگی 
خــود شــاهد باشــد کــه بــه اعتقــاد خودش 
دگرگونی اساسی در زندگی اش ایجاد کرد 
و توانســت در کمتر از دو ســال انتشــارات 
خــود بــا عنوان»مانیان« را تاســیس کرده 
و بــه ثبت برســاند کــه ماحصل این حرکت 
بــزرگ اخــذ 274 شــابک و وصــول بیــش 
از ۱۵۰ شــابک بــرای وی بــود کــه عــالوه بــر 

فعالیــت در حــوزه چــاپ و نشــر، تاکنون ۳ 
کتاب با موضوع کودک و نوجوان به عنوان 

مولف از خود بر جای نهاده است.
این ناشر جوان همچنان خود را موظف به 
حفــظ پویایی و پویش ادبی و فرهنگی می 
داند. به طوری که هیچ کدام از مسوولیت 
هــای زندگی زناشــویی و وظیفــه مادری نه 
تنهــا مانــع تــالش وی نشــده بلکــه زندگی 
وی در گــرو بــی قــراری مجــادالت فکــری و 

جسمی درعرصه ی هنر است.
هنرمنــد  بانــوی  مــراد«  جعفــری  »مریــم 
بــه دور از دغدغــه هــای شــهرت  زنجانــی 

اگرچــه فارغ از هرگونه ما و منی اســت اما 
زیستن را بهانه و دلیل دست یابی به هنر 
و عرضه ی آن به دوســتداران این دیار می 
دانــد و آرامــش خود را در گــرو کار و تالش 
دانســته و بــه راســتی کــه مصــداق بــارزی 
اســت از بیت زیبای »صائب تبریزی« که 

می گوید :
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست 
در ادامــه گفتگــوی ویــژه روزنامــه »زنــگان 
امــروز« را با»مریــم جعفــری مــراد« مدیــر 

انتشارات »مانیان« می خوانید.
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بدون تعارف، برای من، کســی استاد مطهری 
نمی شود، و این نیست مگر به حیث قدرت 
تفکر، حس نقادی و حق گویی و آزادیخواهی 
اش و به ویژه اینکه در این میان، توانست این 
حــس خود را با ایمانش جمــع کند، یا بهتر 
اســت بگویم، حســاب علم و استدالل را با 

حساب ایمان و عشق دینی اش جدا کند.
مطهری در میان شــخصیت های حوزوی و 
دانشــگاهی، نماد احترام به علم، نوآوری در 
چارچوب ســنت و در حد مقدورات، مردی 
متتبع و در وقت استدالل، نیرومند و روشمند 

بود. 
این معیاری بود که ما برای نســلی از عالمان 
از این دســت داشتیم که در ایران، البته بسیار 
اندک، زمینه ای برای بروز و ظهور داشــتند. 
بعد از انقالب، نیاز به آنان بیش از گذشته بود، 
اما و مع االسف، به تدریج، نظام دست از این 
افراد شست و سرنوشت اندیشه و فکر را در 
اختیار گروهی گذاشــت که اصال و ابدا این 

ویژگی را نداشتند. 
با این حال، بخشی از جامعه متدین که به عقل 
احترام می گذاشــت و عقالنیت را چراغ راه 
خود قرار داده بود، همچنان ارادتمند افرادی 

بود که خط مطهری را ادامه می دادند. 
البته که شمار افراد این خط، نادر بلکه بسیار 
نادر بود. جامعه به سمت کسانی هدایت می 
شــد، که بیش از آنکه علمی باشند، هوچی و 

قصه گو بودند. 
نشستیم و نگریستیم که آیا از آن نسل، کسی 
ظهور می کند؟ کسی که بتواند چراغ »تفکر« 

را زنده نگه دارد؟ 
روشــن بود که حــاال دیگر نمی شــد مثل 
مطهری، در چند زمینه فعال بود. آن شــرایط، 
خــاص ایران آن وقت و بــا توان متفاوت او 

بود..
دوست دانشمند ما، استاد داود فیرحی از این 
نســل از عالمان بود کــه در کار خود عمیق، 

فکور و متخصص و از سرآمدان بود. 
فیرحــی به خاطر امتیــازش در فکر کردن و 
نوشــتن، برای همه قابل احترام بود. اهل فن 
درک مــی کردند که او از روی تامل و تفکر، 
با تتبع کافی، با شــناخت راه و مسیر و چراغ 
به دست، روی اندیشه سیاسی تامل می کند و 
می نویسد. همواره می کوشد تا تعصب را از 
خود دور کند و همزمان، نوآورانه، راهی برای 

آینده باز کند. 
آگاهیم که پس از انقالب، چقدر در این زمینه 
ها، اباطیل نوشته شد، اما اندک بودند کسانی 
که اندیشه های قابل تامل داشتند، متون را می 
شناختند و با تسلط بر آرا و نظریات جدید، به 

نقد و بررسی آنها می پرداختند. 
فیرحی، درس های حوزوی و رشته تحصیلی 
خــودش را که قدم به قدم پیــش آمده بود، 
درست خوانده بود. راه و رسم اندیشیدن در 
متون را می دانســت، جست وجو می کرد و 
می کوشید تا با شناخت بستر تفکر سیاسی در 
ایــران، یافته های علمی خود و نوآوری های 
خویش را مثل یک دستگاه فکری منظم ارایه 

دهد. 
هدف او نوشتن یک کتاب نبود، هدف او ارایه 
یک دستگاه فکری بود که بتواند یافته ها را در 

یک چارچوب مشخص ارایه دهد..
دلسوزی عزیز از دست رفته ما، مرحوم فیرحی 
برای باز کردن مسیری که از مشروطه از سوی 
عالمان نواندیش و آزادیخواه به روی مردم باز 
شده بود، قابل تقدیر بود. این احساسی افزون 

بر جنبه های تحقیقی و پژوهشی او بود.
بودند و هســتند کســانی کــه پژوهش در 
حوزه تاریخ و اندیشــه سیاسی را در خدمت 
اســتبدادگرایی و نابود کردن آزادی و اندیشه 
آزاد می خواستند، اما فیرحی با تمام توان و با 
استناد به هر نص و خبر دینی که می یافت، در 
تالش بود تا وجه انسانی و آزادیخواهانه دین 
را، به ویژه در بعد اندیشه سیاسی نشان دهد. 

»فیرحی« که بود 
و چرا این روزها همه از او می گویند؟

آیین تشییع و خاکسپاری دکتر داود فیرحی 
در قم مقدسه به انجام رسید.

به گزارش زنگان امروز به نقل از شــفقنا، 
االســالم  تدفین حجت  تشــییع و  آیین 
والمسلمین دکتر داود فیرحی صبح پنج شنبه 

۲۲ آبان ماه در قم مقدسه، آرامستان بهشت 
معصومه )س( با حضور خانواده و جمعی 
از دوستان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار و پیکر پاک این شخصیت فرزانه به 

خاک سپرده شد.

آیین تشییع و خاکسپاری 
دکتر فیرحی برگزار شد

 در فراز چهارم نماز میت، امام جماعت و 
به تبعیت از او اقتدا کنندگان، پس از تقاضای غفران 
برای درگذشته، جمله ای را می گویند شاید برای 
گناهکاران آخرین روزنه امید و برای پاکان، تصدیق 
نهایی باشد: الّلهّم انّا ال نعلم منه االّ خیرا. خدایا بدان 

که ما از او جز نیکی ندیدیم.
درگذشت  تلخ  خبر  از  که  ساعت هایی  تمام  در 
داوود فیرحی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 
تمام  میان  در  ناخودآگاه و  این جمله  - گذشته، 
کسانی که تاکنون حتی یک بار او را دیده اند در حال 
تکرار است؛ اتفاقی که بیش از هر زمان دیگری این 
پرسش را به وجود می آورد که فیرحی که بود و 
استاد یک رشته تخصصی در یکی از دانشکده های 
دانشگاه تهران چه کاری می تواند انجام دهد که به 

چنین جایگاهی برسد؟
از سال 128۵ و همزمان با پیروزی انقالب مشروطه 
و امضای حکم تاسیس مجلس از سوی مظفرالدین 
تاریخی در  نهاد مهم  شاه، تالقی و درگیری سه 
ایران، وارد عصری جدید شد. نهاد نخست، استبداد 
کشور،  ساله  هزار  چند  تاریخ  در  که  بود  شاهی 
را  خود  حیات  متفاوت،  چهره های  با  و  همواره 
حفظ کرده بود، دوم نهاد روحانیت شیعه که به 
طور خاص از دوره صفویان، بدون محدودیت و 
تقیه، حضور خود را در شئون مختلف زندگی مردم 
ایران ادامه می داد و ضلع سوم و جدیدترین عضو 
وارد شده، جریان های روشنفکری و متاثر از فضای 
نشانه های  نخستین  بتوان  شاید  که  بودند  غرب 
حیاتشان را به دوران والیت عهدی عباس میرزا در 
تبریز نسبت داد و در تهران تاسیس دارالفنون و 
تداوم بخش  را  غربی  علوم  تحصیل  برای  تالش 

حیات آنها دانست.
انقالب مشروطه، محل تالقی این سه ضلع از جامعه 
ایرانی بود. روشنفکران با استفاده از نظریات غربی و 
شناخت ابتدایی که از تاریخ کشورهای رو به توسعه 
پیدا کرده بودند از لزوم مشروطه شدن سلطنت در 
ایران گفتند و با پیروزی در گام نخست، شاه بیمار 
قاجار را مجبور کردند حکم به محدودشدن برخی 
از قدرت های خود بدهد. در این بین اما جامعه 
مسلمان ایران که تحت تاثیر روحانیون سرشناس 
بود، با یک ابهام و پرسش جدی مواجه شد: »اگر 
بناست قانون اساسی مشروطه بر پایه آنچه که در 
کشورهای غربی نوشته شده، تدوین و تصویب 
قرار  معادله  این  کجای  در  اسالم  احکام  شود، 
مجلس  اگر  دیگر،  عبارت  به  گرفت؟«  خواهد 
مشروطه قانونی را تصویب کرد که این قانون در 
تضاد با احکام اسالمی بود، حکم نهایی را چه کسی 
خواهد داد؟ در چنین بستری بود که سرانجام اصل 
دوم متمم قانون اساسی مشروطه، معروف به »اصل 
طراز« به تصویب رسید و در چارچوب آن بنا شد 
هیئتی پنج نفره از علمای شیعه، وظیفه نظارت بر 

قوانین مجلس را پیدا کنند.
هرچند به نظر می رسید با اضافه شدن این متمم، 
الاقل اختالف نظرها میان علما و نمایندگان مجلس 
به راه حلی نهایی رسیده اما در عمل مشخص شد 
پیداکردن پاسخ برخی از پرسش ها در عرصه عمل، 
دارد؛  احتیاج  فراوان  به بحث ها و گمانه زنی های 
بحث هایی که در همان دوران، دو قطب متفاوت 
یک  آورد.  وجود  به  شیعه  روحانیت  میان  در 
سوی ماجرا عالمه نایینی قرار داشت که از پیوند 
دموکراسی و اسالم سخن می گفت و در بسیاری 
از مراحل انقالب مشروطه با انقالبیون هم نظر ماند 
و در طرف دیگر، شیخ فضل اله نوری ایستاده بود 
که برخی اصول به تصویب رسیده در قانون اساسی 
مشروطه را بدعت در دین اسالم و غیرقابل مذاکره 
تلقی می کرد. محل ورود داوود فیرحی به مباحث 
اندیشه سیاسی و تاریخ سیاسی ایران، همین نقطه 
بود؛ جایی که با وجود گذشت بیش از 100 سال، 

هنوز پاسخ بسیاری از پرسش ها نامشخص است و 
اختالف چه میان روحانیون و چه میان روحانیون و 

روشنفکران ادامه دارد.
برای  فرد  مناسب ترین  نظر  هر  از  فیرحی  داوود 
کنکاش در این موضوع و تالش برای پیداکردن راه 
حلی جدید در این مباحث بود. فیرحی در سنین 
جوانی با درک این موضوع مهم که برای کنکاش 
در این مباحث تاریخی راهی جز شناخت همزمان 
از هر دو حوزه علوم انسانی غربی و علوم حوزوی 
وجود ندارد، از ابتدای دهه ۶0 و در شرایطی که تنها 
18 سال داشت، وارد حوزه علمیه زنجان شد و پس 
از آن با کوچ به حوزه علمیه قم، تا سال 80، دروس 
پشتوانه  این  داد.  ادامه  خارج  سطح  تا  را  حوزه 
قدرتمند به فیرحی امکان آن را داد با مداقه در آثار 
حوزوی و متون دست اول اسالمی، شناختی کامل 

از این مباحث پیدا کند.
استاد فقید اندیشه سیاسی ایران و اسالم، به خوبی 
درک کرد که صرف شناخت از مباحث حوزوی، 
برای پاسخ دادن به پرسش های روز سپهر سیاسی 
ایران کافی نیست و از این رو همزمان با دروس 
حوزوی، تحصیالت خود در رشته علوم سیاسی 
دانشگاه تهران را آغاز کرد. فیرحی از سال ۶۶ تا 
78 دانشجوی دانشگاه تهران بود و در کارشناسی، 
دانشگاه  این  از  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
فارغ التحصیل شد تا به یکی از معدود کسانی در 
شناختی  که  شود  تبدیل  ایران  دانشگاهی  محیط 
از علوم سیاسی مدرن و علوم حوزوی  همزمان 
داشت؛ شناختی که به تصریح تمام اساتیدش در 

سطح کمال، رشد کرده بود.
فیرحی معتقد بود فقه در تاریخ ایران، مبنایی بسیار 
مهم برای قانون گذاری و تبیین امور مردم و جامعه 
بوده و اگر بناست امروز راه حلی برای پیدا کردن 
به  باید  باشد،  ایران  سیاسی  اندیشه  پرسش های 
فقه بازگشت و اصول موجود در آن را به بررسی 
گذاشت. در چنین فضایی بود که نخستین کتاب 
فیرحی که تز دکتری او بود با نام »قدرت، دانش و 
مشروعیت در اسالم« منتشر شد؛ کتابی که هر چند 
نخستین اثر یک محقق تازه متولدشده در فضای 
آکادمیک ایران بود اما نشان از آن داشت که فردی 

قدرتمند پا به این عرصه گذاشته است.
فیرحی جزء معدود افرادی بود که در فضای سیاسی 
ایران، پروژه فکری مشخصی داشت. او به »ایران« 
می اندیشید اما بر خالف بسیاری از منادیان پروژه 
فکری ایران، به هیچ حزب، گروه یا نحله فکری 
خاصی تعلق نداشت. خاص بودن کار فیرحی نیز 
از دل همین عدم تعلق بیرون می آید. فیرحی معتقد 
بود فقه، مهم ترین دانش بیرون آمده از دل فرهنگ و 
سنت ایران در سده های گذشته بوده است و از دل 

فقه باید راه حل های جدید را بیرون آورد.
به  نیز  نگاه تاریخی فیرحی به مدرنیته در غرب 
جمع بندی می رسید که موید فرضیه اصلی او بود. 
امروز غرب،  توسعه یافته  دنیای  فیرحی می گفت 
در جایی حرکت خود در مسیر تجدد را آغاز کرد 
که گفت وگو میان سنت مسیحی و ادبیات جدید 
شکل گرفت. از نظر او، جان الک، متفکر انگلیسی 
که بسیاری او را پدر لیبرالیسم می دانند، نه از دعوا 
با کلیسا که در گفت وگو با کلیسا به راهکارهای 
جدید رسید و به این ترتیب دنیای مدرن را نه در 
ضدیت با مسیحیت که باید آن را نتیجه تفکر عمیق 
در مسیحیت و بیرون کشیدن مقدمات دموکراتیک 
از دل ادبیات مسیحی دانست. فیرحی معتقد بود از 
دل فقه نیز می توان به تزهای جدیدی رسید که در 
نتیجه آن پرسش های بی پاسخ در دهه های گذشته، 

جوابی قابل اتکا پیدا خواهند کرد.
فیرحی با در نظر گرفتن این فرضیه کالن به سراغ 
طرح خود رفت و در سال های بعد کتاب هایی که 
نوشت و پژوهش هایی که رهبری کرد با نیم نگاهی 

به همین طرح کلی تدوین شدند. »فقه و سیاست در 
ایران معاصر«، »فقه سیاسی و فقه مشروطه« و »فقه و 
حکمرانی حزبی«، بخشی از کتاب هایی است که او 

در سال های گذشته روی آنها کار کرد.
او ارادت خاصی به میرزای نایینی داشت و معتقد 
پیداکردن  به  می تواند  او  اندیشه  در  کنکاش  بود 
پاسخ جدید در حوزه فقه سیاسی کمک کند. کتاب 
ارزشمند »آستانه تجدد در شرح تنبیه االمه و تنزیه 
المله عالمه نایینی« که جزء آخرین کارهای فیرحی 
بود، بازخوانی و تشریح کتابی بود که در دوره فقه 
ایفا کرد و فیرحی  مشروطه نقشی بسیار کلیدی 
با کتاب خود، تالش کرد بار دیگر توجه جامعه 

دانشگاهی کشور را به این کتاب جلب کند.
فیرحی در حال فراهم کردن مقدمات چینش پازل 
فکری خود بود که کرونا او را به کام مرگ کشاند. 
آنطور که بسیاری از اساتید علوم سیاسی و علوم 
از  ایران  دانشگاه  کرده اند،  تصریح  کشور  انسانی 
نعمت وجود او محروم شد، آن هم در زمانی که 
به نظر می رسید او به اوج پختگی در اندیشه اش 
نزدیک شده بود و درخت تفکراتی که برای آن 
بیش از سه دهه وقت گذاشته بود، پیش از بار دادن، 

از حرکت ایستاد.
جدای از اندیشه و تفکرات او که قطعا در سپهر 
سیاسی و آکادمیک ایران برای دورانی طوالنی باقی 
خواهد ماند، شخصیت و منش فیرحی نیز مانند 
بود.  مثال زدنی  و  ستودنی  علمی اش  فعالیت های 
فیرحی در دوران دانشجویی از محضر اساتید بنام 
ایران یعنی سیدجواد طباطبایی و حسین بشیریه 
بهره برد؛ اساتیدی که در سال های بعد بنا به دالیل 
مختلف، دیگر در دانشگاه تهران نبودند اما او هرگز 
حرمت شاگردی آنان را فراموش نکرد. اوج درک 
او از رابطه استاد و شاگردی چند ماه قبل خود را 
نشان داد. سیدجواد طباطبایی در یکی از کتاب های 
اخیر خود به نام »مالحظات درباره دانشگاه«، به نقد 
جدی فضای آکادمیک و دانشگاهی ایران پرداخت 
و بسیاری از مسیرهای طی شده در سال های گذشته 
در حوزه علوم انسانی را به طعن و کنایه گرفت. 
یکی از مهم ترین فصول این کتاب به اندیشه فیرحی 
اختصاص داشت و جواد طباطبایی در آن، با بررسی 
صحبت ها و فرضیه های فیرحی بسیاری از انها را با 
قاطعیت رد کرد. طباطبایی که به زبان تند در نقد 
مشهور است، در حالی به سراغ فیرحی رفت که 
بسیاری در ایران از او به خوش نامی یاد می کردند 
و همین امر سبب شد این گمانه زنی به وجود آید 
که پاسخ شاگرد به استاد نیز بسیار جدی خواهد 
بود. فیرحی اما به موضع گیری های استادش واکنش 
جدی نشان نداد و از این گفت که »استاد، شاگرد 
را چوب زده است«. این شاید نشانه ای برای درک 

ویژگی های شخصی فیرحی بود.
او به عنوان یکی از معدود اساتید معمم در دانشگاه 
و  طعنه  مورد  بارها  گذشته  سال های  در  تهران 
علوم  می گفتند  که  گرفت  قرار  کسانی  بدگویی 
حوزوی را نمی توان با دانشگاه تجمیع کرد و از 
این رو راه فیرحی از ابتدا در بن بست قرار دارد. او 
در برابر هیچیک از این انتقادات و کنایه ها پاسخی 
به  را  او  درس  کالس های  امر  همین  و  نمی داد 
یکی از پرطرفدارترین کالس های دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران تبدیل می کرد. در 
کالس های استاد، دانشجویانی با تفکرات مختلف 
و وابسته به گروه های فکری از طیف های گوناگون 
حاضر بودند و هر جا کار به بحث و منازعه جدی 
تمام  مثال زدنی  صدری  سعه  با  استاد  می کشید، 
صحبت ها و حتی غرهای دانشجویان را می شنید 

و تالش می کرد به آنها پاسخ دهد.
پاسخ فیرحی نیز با بسیاری از اساتید هم رده اش 
لباس  به  ملبس  استادی  فیرحی  بود.  متفاوت 
هدایت  لزوم  به  اصراری  هیچ  اما  بود  روحانیت 

دانشجویان به سمت تفکراتش نداشت. در واقع او 
معتقد بود از دل بحث و جدل است که راه برای 
تفکرات جدید باز می شود و حتی در برابر نقدهایی 
که در مسیر کتاب هایش وجود داشت نیز از این 
می گفت که اگر فکری درست باشد خواهد ماند و 
اگر نه، فراموش می شود و ورود به دعواهای غیر 

علمی کمکی به ماندگاری تفکراتش نمی کند.
را  خود  گذشته  سال های  تمام  طول  در  فیرحی 
دانشگاهی  فضای  برای  خطرناک  جریان  دو  از 
تخصصی  وجود  با  او  داشت.  نگه  دور  کشور 
فقه داشت، هرگز وارد عرصه های  که در حوزه 
اجرایی و سیاسی نشد و حتی در برابر پیشنهادات 
دانشجویانش برای نامزدشدن در انتخابات مجلس 
خبرگان نیز این طور پاسخ می داد که رسالتش در 
دانشگاه تعریف می شود و هرگز تن به کارهای 

سیاسی نمی دهد.
را  موقعیت  همین  نیز  علمی  عرصه  در  فیرحی 
داشت. با وجود آنکه از علوم نوین سیاسی بهره 
داشت و بر آنها مسلط بود، هیچگاه خود را درگیر 
تفکرات حزبی یا مبانی گروهی نکرد. او از سویی 
مانند  قرون گذشته غرب  نظریه پردازان  دانش  به 
الک، هابز و روسو مسلط بود و هم در کتاب های 
خود از روش شناسی متفکران مدرنی مانند فوکو 
استفاده می کرد و از سوی دیگر در عمل، خود را 
ذیل هیچیک از این تفکرات تعریف نمی کرد و از 
هر کتاب و تحقیقی تنها برای پیشبرد اهداف فکری 
خود بهره می برد. این وارستگی و استقالل علمی، 
دانشگاه  اساتید  محبوب ترین  یکی  به  را  فیرحی 
تهران بدل کرد. دفتر مشترک او با احمد نقیب زاده 
- استاد سابق و دوست سال های پایانی عمرش - 
محل مراجعه بسیاری از دانشجویان بود و او هرگاه 
تمام  در دفتر کارش حضور داشت، پرسش های 
دانشجویان، صرف نظر از تفکراتشان را می پذیرفت 
و با حوصله ای مثال زدنی تالش می کرد پرسش ها و 

مشکالتشان را برطرف کند.
دور از واقعیت نیست اگر بگوییم فیرحی، »جان 
و  اساتید  بود.  سیاسی«  علوم  و  دانشکده حقوق 
دانشجویانی که با نظرات او به شکل قاطع مخالف 
یاد  نیکی  به  رفتارش  و  منش  از  همواره  بودند، 
می کردند و پس از مرگ ناگهانی اش موج پیام های 
نمایندگان  سوی  از  که  دل نوشته هایی  و  تسلیت 
تفکرات مختلف منتشر شده به خوبی جایگاه و 

مقام او را نشان می دهد.
با آثاری که  نیز  اندیشه، مردنی نیست و فیرحی 
از خود به جای گذاشته و دانشجویانی که تربیت 
کرده، همواره بر تارک علوم انسانی ایران خواهد 
درخشید. اگر روزگاری بالی جهانی کرونا کنار 
رود و سایه شوم این ویروس از سر میلیاردها انسان 
کم شود، دیگر شرایط مانند قبل نخواهد بود زیرا 
ایران در کنار دادن هزاران قربانی در این بیماری، 
یکی از بزرگ ترین اساتید معاصر خود را از دست 
داده و فردی که نه در تبلیغات و شعار که در عرصه 
عمل، وحدت میان حوزه و دانشگاه را معنا کرده 

بود، دیگر در میان ما نفس نمی کشد.
در سال های گذشته، به نام دکتر فیرحی یک کانال 
تلگرامی فعالیت می کرد که بخشی از تدریس های 
جدید و صحبت های او را منتشر می کرد. این کانال 
چندی قبل از زیر چاپ بودن کتاب جدید فیرحی 
با نام »مفهوم قانون در ایران معاصر« خبر داده بود؛ 
کتابی که احتماال در آینده نزدیک به بازار خواهد 
آمد تا نشان دهد استاد، دانشجویان و شاگردانش را 
حتی پس از مرگ نیز تنها نگذاشته و هنوز برای آنها 
محلی جدید برای اندیشه و کند و کاو تدارک دیده 
است. کانال تلگرام فیرحی از سوی فرزندش اداره 
می شد و او در رثای پدر نوشته: دیگر پدر، تنها با 

مهربان ترین مهربان هاست.
منبع: ایسنا

به احترام داود فیرحی
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 رییس جمهوری در پیامی درگذشــت حجت االســالم 
والمسلمین »داود فیرحی« را تسلیت گفت.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در پیامی درگذشت 
اســتاد و پژوهشگر فرهیخته، حجت االسالم والمسلمین »داوود 
فیرحی« را به حوزه های علمیه، جامعه دانشگاهی، دوستداران و 
خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت گفت و از درگاه خداوند بزرگ 
برای ایشــان رضوان الهی و همجواری با صالحان و برای عموم 

بازماندگان صبر و سالمتی مسألت کرد.
رییس جمهوری تاکید کرد که این نویسنده و اندیشمند توانمند 
با برخورداری از پشــتکار کم نظیر و توأم با اخالق اســالمی به 
آموزش معارف و اندیشه  اسالمی در حوزه و دانشگاه پرداخت 
و آثار علمی ارزشــمندی برای نسل های فعلی و آینده به یادگار 

گذاشت.
روحانی در این پیام ضایعه درگذشت استاد و پژوهشگر فرهیخته، 
حجت االسالم والمسلمین داوود فیرحی را موجب تأثر و اندوه 
فراوان دانست و تصریح کرد: این نویسنده و اندیشمند توانمند 
با برخورداری از پشــتکار کم نظیر و توأم با اخالق اســالمی به 
آموزش معارف و اندیشه  اسالمی در حوزه و دانشگاه پرداخت 
و آثار علمی ارزشــمندی برای نسل های فعلی و آینده به یادگار 

گذاشت.

ابطحی: دکتر فیرحی اهل تفکر و فرزند زمانه بود
حجت االســالم و المسلمین سید محمدعلی ابطحی درگذشــت دکتر فیرحی را تسلیت گفت. به گزارش شفقنا، 
محمدعلی ابطحی بیان کرد: تا کســی دکتر فیرحی را نشناســد، نمی تواند بداند آسمانی شدن این مرد بزرگ یعنی 
چه. باسواد، اهل تفکر و فرزند زمانه. از آنهایی که در این فضای تحجر زده می توانست غبار بزداید. در اوج فصل 
شکفتنش با کرونا پرواز کرد. امید بزرگی برای آینده اندیشه مترقی بود. همه دوستانش و شاگردانش عزادارش شدند.

خدا رحمتش کند. دل های اهل فرهنگ سوخت.

رییس دفتر رییس جمهور: 
دکتر فیرحی با تالش عالمانه خود، منشاء خدمات علمی 

ماندگاری گردید
رییس دفتر رییس جمهور در پیامی با تســلیت درگذشت اندیشمند متعهد، مرحوم حجت االسالم والمسلمین داوود 
فیرحی، اظهار داشت که یقینا خدمات ارزنده و درخشان آن عالم وارسته همواره در یاد و خاطره جامعه علمی کشور 
باقی خواهد ماند. به گزارش شفقنا، متن پیام تسلیت دکتر محمود واعظی به این شرح است: درگذشت اندیشمند متعهد، 
مرحوم حجت االسالم والمسلمین داوود فیرحی، موجب تأثر فراوان گردید. اینجانب با عرض تسلیت این ضایعه به 
خانواده محترم، استادان و دانشجویان حوزه و دانشگاه کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن سفر کرده که با همت واال 
و تالش عالمانه خود، منشاء خدمات علمی ماندگاری گردید، علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسألت 
دارم. به یقین خدمات ارزنده و درخشان آن عالم وارسته همواره در یاد و خاطره جامعه علمی کشور باقی خواهد ماند.

معاون اول رییس جمهور:
 دکتر فیرحی عمر خود را صرف توسعه علمی کشور کرد

معاون اول رییس جمهور در پیامی درگذشت حجت االسالم و المسلمین داوود فیرحی 
استاد ممتاز و برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران را تسلیت گفت. به گزارش شفقنا، 
متن پیام اســحاق جهانگیری به شرح ذیل است: بسم اهلل الرحمن الرحیم، درگذشت 
تأسف انگیز دانشــمند فرهیخته و استاد ممتاز و برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران 
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر داوود فیرحی ضایعه ای بزرگ برای جامعه 
علمی کشــور است. مصیبت فقدان این روحانی نواندیش و وارسته که عمر پر برکت 
خود را صرف توسعه علمی کشور و پژوهشگری در حوزه های علوم سیاسی و اندیشه 

سیاسی در اسالم نمود و در این مسیر آثار متعدد علمی نیز از خود به یادگار گذاشت، به جامعه دانشگاهی کشور، 
اساتید و دانشــجویان، عالقه مندان و بستگان به ویژه خانواده محترم ایشان صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند 

بزرگ برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان ارجمند صبر و اجر مسئلت دارم.

احمدحکیمی پور:

فیرحی، بار علمی باال و اخالق و رفتار نیکو داشت
 چو باید سرانجام درخاک رفت  /   خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

روح بلند دوست عزیز، مهربان،عالم و فاضل گرانقدر دکتر داود فیرحی آسمانی شد. 
دراین چند روز خدا خدا می کردم که این خبر را نشــنوم ولی جزتســلیم و رضا به 
تقدیر الهی چه می توان کرد. اگر نبود این حقیقت مســلم که همه مان مســافران این 
کاروانیم ودیر یا زود این دیارفانی را ترک خواهیم کرد، مرگ عزیزان غیرقابل تحمل 
وطاقت سوزترمی شد. من این شانس را داشتم که در دوران تحصیلی مقطع کارشناسی 
وکارشناسی ارشد دردانشگاه تهران دراغلب کالس ها با او همدرس وهم بحث باشم 

ودرکنار بارعلمی باالیش از اخالق ورفتارنیکویش توشه ها برگیرم. حیف که دراوج شکوفایی وباروری علمی که 
نظرات بدیع وبن بست شکن اش در»فقه سیاسی«  و»حکومت و سیاست درایران واسالم« و دیگر سرفصل های مهم 
به یک باره پرکشید و انبوهی ازپرژه های نیمه تمام برای شاگردان و عالقمندانش باقی گذاشت که امیدوارم بخوبی 
راه استاد را طی کنند تا باعث شادی وآرامش هرچه بیشترروح بزرگش باشند. بنده به سهم خودم این غم جانکاه را 
به همسر محترم، فرزندان عزیز آن مرحوم ودیگربازماندگانش،همچنین به همکاران، دوستان و شاگردانش در دانشگاه 

تهران ودیگرمراکزعلمی وتحقیقی تسلیت عرض می کنم. روحش شاد و یادش گرامی وجاودان باد.

آیت اله حسینی زنجانی: 
خدمات و تألیفات ارزنده 

دکتر فیرحی در حوزه و دانشگاه 
ذخیره ای برای آخرت و صدقه  

جاریه دنیوی است

 حضرت آیت اله حسینی زنجانی درگذشت حجت االسالم 
والمسلمین دکتر فیرحی را تسلیت گفت.

به گزارش شفقنا، متن پیام به شرح زیر است:
باسمه تعالی

درگذشت اســتاد فرهیخته جناب حجهاإلسالم والمسلمین آقای 
دکتر داود فیرحی )رحمه اله علیه( موجب تأثر اینجانب و جمیع 

شاگردان و ارادتمندان ایشان شد.
خدمات و تألیفــات ارزنده آن مرحوم هم در عرصه حوزه و هم 

در دانشگاه، ذخیره ای برای آخرت و صدقه  جاریه دنیوی است.
اینجانب با عرض تسلیت به خانواده محترم و عموم مستفیدان از 
محضرشان، رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبری 

جمیل برای بازماندگان مسألت دارم. بمنه و کرمه

آیت اله بیات زنجانی: 
دکتر فیرحی سیاسیون شریعت مآبی 

را به تفکر و تعمیق وامی داشت
 آیت اله بیات زنجانی در پیامی، 
رحلت مرحوم حجت االسالم و 
المسلمین دکتر فیرحی را تسلیت 

گفت. در این پیام آمده است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

مِ  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُلَِم فِی اإْلِْســالَ
ٌء إِلَی یَْومِ  َها َشــیْ ثُْلَمٌه اَل یَُسدُّ
الْقِیَاَمهِ. از شــنیدن خبر رحلت 
فرزند فاضل حوزه و دانشگاه حجت اإلسالم و المسلمین جناب 
آقای دکتر داوود فیرحی بسیار اندوهگین و متأثرم و آن را ثلمه ای 
جبران ناپذیر در صحنۀ فقه و اندیشــۀ اجتماعی و سیاسی معاصر 
شیعه می دانم. اندیشمند متواضع و فرهیخته ای که نه تنها ثمرات 
فکری بسیار عمیقی تا همین مرحله از خود بر جای گذاشته بود، 
بلکه اندیشۀ زایای او آبستن تولیدات فکری تازه و عمیق تر بر مدار 

تفکر سیاسی معاصر و نواندیشی دینی بود.
حضــور مرحوم دکتر فیرحی دلیلی بود بر اینکه امیدوار باشــیم 
فضیلت دانایی در عرصۀ اندیشه و عمل اجتماعی و سیاسی معاصر 
ایران رونق بگیرد و سیاســیون شریعت مآبی که نه درس سیاست 
گرفته اند و نه درس دین خوانده اند به تفکر و تعمق در صالح ملک 

و ملت واداشته شوند، اما چنین امیدی از میان مان رخت بربست.
اینجانب این ضایعه ی بی جبران را به فضالی حوزه و دانشگاه، به 
خانواده مکرم ایشان و نیز عموم شاگردان و عالقمندان شان تسلیت 

و تعزیت عرض می کنم.
خداوند را می خوانیم که خدمات شایستۀ علمی و تحقیقی ایشان 
را به احسن وجه قبول بفرماید و ذخیره ای برای حیات باقی ایشان 
قرار دهد و به فضل و کرمش همکاران و دانشــجویان و طالب 
بهره مند از اندیشۀ ایشان را توفیقی بدهد که بخشی از این فقدان و 

ضایعۀ عمیق جبران شود؛ کثّر اهلل أمثاله و امثالهم إن شاءاله.

یادداشت زیباکالم در سوگ استاد داوود فیرحی
 صادق زیباکالم در ســوگ اســتاد داوود فیرحی نوشت: باخبر شدم که همکار 
ارجمندم جناب حجت االســالم دکتر داود فیرحی بواسطه ابتال به کرونا امروز 
21 آبانماه 1۳۹۹ فوت شــدند. به خانواده شان، اساتید و کارکنان محترم دانشکده 
حقوق و دانشجویانشان صمیمانه تسلیت عرض میکنم. به عنوان یک استاد علوم 
سیاســی که در عین حال سالها دروس حوزوی را در زنجان زادگاهش و قم هم 
خوانده بود، مهمترین ویژگی آن مرحوم سعه صدر، مدارا، تحمل نظرات مخالف 

و صداقت بود.
نزدیک نشــدن به جریانات سیاسی حکومتی همچون اسالمی کردن دانشگاه ها، 
اسالمی کردن علوم انسانی، وحدت حوزه و دانشگاه، انقالب فرهنگی و اسالمی 

کردن علوم سیاسی، ویژگی دیگر آن مرحوم بود.به یقین به عنوان یک استاد علوم سیاسی که تخصصش فقه، فلسفه 
و اندیشــه سیاســی می بود و دروس حوزوی را هم تا ســطح اجتهاد خوانده بود، مرحوم فیرحی دارای تفکرات 
گسترده ایی پیرامون مباحثی همچون حکومت دینی، نقش و جایگاه فقه در پارادایم یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت 

و این دست مطالب هم می بود.
بسیاری از نوشته ها و آثارش اساسا در باره این دست مطالب بود. اما نکته مهم آنست که او هرگز سعی نکرد از این 
مقوالت برای خودش پایگاه و جایگاه سیاسی ایجاد نماید. من شهادت میدهم که با سواد حوزوی و علوم سیاسی 
که از آن برخوردار میبود،اگر می خواست به راحتی میتوانست به خیلی جاها هم برسد. اما بر عکس زیست. چندماه 
پیش بهمراه دکتر محمدزاده از اساتید حقوق دانشکده او را دیدم.افسوس که نمی دانستم آخرین باری هست که او را 
می دیدم. هر دوشان دو سه سالی میشد که به دنبال گرفتن سند مجتمع مسکونی اساتید دانشکده در سوهانک بودند. 
دکتر فیرحی ملتمسانه بهم گفت:»زیبا من و این دکتر محمد زاده واقعا دیگه خسته شده ایم از بس دنبال کارهای سند 
مجتمع مسکونی اساتید در سوهانک رفته ایم.توی شهرداری منطقه یک یا دفتر حناچی آشنایی نداری؟« درحالیکه 
کم نبودند شــاگردانش که در حقیقت به جاهای باالیی هم رسیده بودند.اما خودش ترجیح می داد به قدرت نزدیک 

نشده و یک معلم ساده باقی بماند.
خداوند او را رحمت کند و دوباره به خانواده بزرگوار و ارجمندشان تسلیت عرض می کنم.

دکتر محســن رهامی درگذشت استاد دکتر فیرحی را تسلیت گفت. حجت االسالم 
والمسلمین دکتر محســن رهامی می گوید: باکمال تاسف و تاثر به اطالع می رساند 
که روان پاک برادر و دوســت عزیز و همکار دانشمند ما، حجهاالسالم والمسلمین 
دکترداود     فیرحی اســتاد محترم دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در 
ســحرگاه امروز، پس از تحمل یک دوره کوتاه و ســخت بیماری کرونا، به ملکوت 

اعلی پیوست.
 فقدان این انســان فرهیخته و عالم آگاه به زمان و مکان، رخنه ای اساســی به پیکره 

جامعه علمی و دانشــگاهی و روند رو به توسعه نواندیشی دینی در جامعه ایرانی وارد کرد که به آسانی جبران نمی 
گردد.

دکتر فیرحی انســانی خود ســاخته و جامع االطراف بود که عالوه بر طی مدارج باالی علمی در حوزه و دانشگاه و 
صاحب نظر بودن در حوزه اندیشــه سیاسی اســالم و ارایه دیدگاههای نو در زمینه های تخصصی خود، به لحاظ 
تخلق به اخالق حســنه و مشی اعتدال و رواداری، نمونه بارز یک شاگرد تربیت شده مکتب امام باقر و امام صادق 
علیهماالسالم بود، که علم را با عمل و دین را با دانایی و خردورزی در خود جمع کرده، و از طرفی او به واقع نماد 

بارز و عملی وحدت حوزه و دانشگاه بود.
فیرحی هنوز در آغاز راه بود و حرف های ناگفته فراوانی برای جامعه خردگرا و فرهیخته ایرانی داشــت که دســت 
اجل به او مهلت نداد، گرچه در این مجال نیز بسیار خوش درخشید و نگاه های زیادی از کسانی را که دینداری را 
همراه با خردورزی و دانایی انتخاب کرده اند، خصوصا فرهیختگان و جوانان را به اندیشه های خود جلب کرد و آثار 

پرارزشی از خود به یادگار گذاشت.
اینجانب این مصیبت جانکاه را به کلیه همکاران محترم در دانشگاه تهران و عموم جامعه دانشگاهی و حوزوی و مردم 
شریف زنجان ، خصوصا همسر و فرزندان داغدیده و سایر وابستگان و دانشجویان ایشان تسلیت عرض کرده، و برای 

همگان صبر و اجر و سالمتی آرزو می کنم.
خداوند متعال این عزیز سفرکرده را مشمول رحمت و مغفرت واسعه خود قرار داده و با اولیا و صلحا محشور فرماید.

در سوگ دکتر فیرحی عزیز
با تأثر و تأســف فراوان استاد ارزشمندی را از دســت دادیم که با پژوهش های رهگشا و سعۀ صدر مثال زدنی اش، 
مطالعات دینی و سیاسی دهه های گذشته ایران را غنا می بخشید و در تکامل فرهنگی جامعۀ ما اثر می گذاشت. فقدان 

این پژوهشگر گرانقدر را به خانواده گرامیشان و همۀ عالقمندان به راه و رسم آن مرحوم تسلیت عرض می کنم.

رییس جمهوری درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین 

فیرحی را تسلیت گفت

محسن رهامی:
فیرحی به واقع نماد بارز و عملی وحدت حوزه و دانشگاه بود

پیام شبستری برای درگذشت فیرحی

پیام تسلیت هیأت رئیسه دانشگاه هرات به مناسبت درگذشت 
عالم عالی مقام دکتر داود فیرحی و دکتر روح اله عالمی

پیام تسلیت هیأت رئیسه دانشگاه هرات به مناسبت درگذشت عالم عالی مقام دکتر داود فیرحی و دکتر روح اله عالمی
دکتر داود فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که اوایل هفته گذشته به دلیل 

ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده بود، صبح 21 آبان ماه به دیدار حق شتافت.
 دکتر روح اله عالمی، استاد فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و اولین معاون مطبوعاتی وزارت 

ارشاد نیز  هفته گذشته بر اثر کرونا درگذشت.
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 عضو هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با بیان اینکه دیابت یک بیماری شایع 
اســت، گفت: حدود ۵ تا ۶میلیــون فرد مبتال به 
دیابت در کشــور وجود دارد و روزبه روز به این 
آمار افزوده می شــود، چنانچه این بیماری کنترل 

نشود عوارض آن غیرقابل  بازگشت است.
به گــزارش ایســنا، دکتر مجید ولــی زاده فوق 
تخصص غــدد و در تعریف دیابت گفت: دیابت 
زمانــی رخ می دهد که قند خــون از حد طبیعی، 
افزایش یابــد، به عبارت دیگر زمانی که قند خون 
ناشتا، مساوی و بیشتر از 12۶در دو نوبت یا بعد از 
مصرف 7۵گرم گلوکز، این میزان باالی 200باشد، 

فرد به دیابت مبتال شده است.
به گفته وی این بیماری ممکن است بدون عالمت 
یا در برخی افراد با تشنگی زیاد و پر ادراری همراه 

باشد.
دیابت نوع ۲ شایع ترین نوع دیابت است

دکتر ولی زاده دربــاره انواع مختلف این بیماری 
توضیــح داد: دیابــت نوع یک، دیابــت جوانان 
و دیابت نوع 2 شــایع ترین نوع دیابت است که 
۹0درصد مبتالیان را به خود اختصاص می دهد، 
دیابت بزرگ ســاالن و بارداری از انواع دیگر این 

بیماری است.
رییــس مرکز تحقیقــات چاقی دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی عنوان کرد: با توجه به 
این که شــایع ترین نــوع دیابت، دیابــت نوع 2  
است که درگذشته، ســنین باالی ۳۵تا 40سال را 

درگیر می کرد، اما اکنون با توجه به شــیوع چاقی 
در جوانان و نوجوانان این نوع دیابت در ســنین 

پایین تر نیز مشاهده می شود.
وی با بیان اینکه این بیماری معموالً بدون عالمت 
اســت، ادامه داد: در افرادی که سابقه خانوادگی 
دیابــت نوع دو یــا اختالل چربی و پرفشــاری 
خون دارند، بیشتر دیده می شود، بنابراین این افراد 
باید از سنین پایین آزمایش قند خون انجام دهند 
و اگر فرد دیر متوجه بروز این بیماری شــود، به 
آسیب های چشــمی، کلیوی و اعصاب محیطی 

غیرقابل بازگشت دچار می شود.
به گفته وی، انجام آزمایش های غربالگری در افراد 
باالی 40سال، هر سه سال یکبارسفارش می شود؛ 

حتی اگر هیچ عامل زمینه ای نداشته باشند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: پراشتهایی شدید و 
کاهش وزن از عالئم دیابت نوع 2 است و این نوع 
دیابت به طورمعمول کنترل می شود، به عبارت دیگر 
بیماری مادام العمری است که فرد باید آن را بپذیرد.
دکتــر ولی زاده درباره افرادی که چاقی متوســط 
دارند و به این نوع دیابت مبتال هســتند، گفت: با 
اعمال جراحی های متعدد ازجمله کوچک کردن 
معده و یا تغییر مسیر دستگاه گوارش ممکن است 
در ســال های اول این بیماری مهار شود و نیاز به 

دارو و یا رژیم های غذایی سخت نباشد.
وی به عوارض داروهای جدید اشاره کرد و ادامه 
داد: مهم ترین مشــکل داروهای نوظهور، جدید 
بودن آن هاست، زیرا سالها زمان می برد تا عوارض 

طوالنی مدت آن ها کشف شود.
اصالح سبک زندگی، دیابت را کنترل می کند

دکتر ولــی زاده اقدام اصلی بــرای کنترل دیابت 
را اصالح ســبک زندگی دانســت و افزود: رژیم 
مناسب شامل محدود کردن مواد غذایی ناسالم از 
ســبد غذایی و مصرف بیشتر فیبر، میوه و سبزی 
است. از طرفی1۵0دقیقه در هفته و نیم ساعت در 
روز فعالیت بدنی با شدت متوسط برای همه افراد 

سفارش می شود.
وی اظهار کرد: اگر با مصــرف یک دارو نتوانیم 
به اهداف کنترلی دســت پیدا کنیم، با ادامه رژیم 
غذایی و فعالیت هــای بدنی، داروی دوم اضافه و 
چنانچه داروی دوم نیز تأثیر چندانی نداشته باشد، 
داروی سوم تجویز می شود، اقدام نهایی برای مهار 
این بیماری مصرف انسولین برای کنترل قند خون 

است که برای بیمار هیچ عارضه ای ندارد.
دکتر ولی زاده، گفت:معموالً بعد از تغییر شــیوه 
زندگــی انتخاب اول داروهای خوراکی هســتند 
و اگــر داروهای خوراکی نتواننــد قند را به اندازه 
الزم کنترل کنند از داروهای تزریقی مثل انسولین 

استفاده می شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بدون عالمت 
بودن بیماری در طــول دوره درمان، دلیل کنترل 
قند خون نیســت، انجام آزمایش های دوره ای را 
بااهمیت دانســت و ادامه داد: عــوارض بیماری 
دیابــت با زمینه های ارثی ارتبــاط دارد، همچنین 
ممکن است این عوارض در برخی افراد شدیدتر 

باشد.
معاینه دوره ای شبکیه در بیماران دیابتی ضروری 

است
دکتــر ولی زاده مشــکالت چشــمی را یکی از 
عوارض این بیماری اعالم کرد و گفت: بنابراین 
افرادی که به دیابت مبتال می شوند، یک یا دو سال 
یک بار باید به همکاران چشم پزشک مراجعه کنند 

تا شبکیه این افراد معاینه شود.
این استاد دانشــگاه اظهار کرد: در مورد عوارض 
کلیوی نیز ممکن اســت در مراحــل اولیه دفع 

پروتئین از کلیه ها اتفاق بیفتد و رفته رفته افزایش 
یابد که در صورت عدم توجه به موقع، مشکالت 

زیان باری به همراه دارد.
وی آســیب به اعصاب محیطی را دیگر عارضه 
بیماری دیابت دانســت و ادامــه داد: فرد ممکن 
اســت دچار گزگز پا و به تدریج بی حس شــدن 
آن ها شود. در این مواقع اندام ها بیشتر در معرض 

آسیب قرار می گیرند.
دکتر ولی زاده کنترل قند خون، پایش های دوره ای 
و معاینه شــبکیه را برای حفظ سالمتی ضروری 

دانســت و گفت : معموالً دیابت با پرفشــاری و 
اختالل در چربی خون باعث می شــود مشکالت 
بیشــتری اتفاق بیفتد و این درگیری عروق قلب 
و مغز و اندام های بیمار در افراد ســیگاری بیشتر 

است.
وی در پایان یادآور شد: شناسایی به موقع و کنترل 
آن، از عوارض ناشی از دیابت پیشگیری می کند. 
به همین جهت پیشگیری و درمان صحیح دیابت 
بســیار اهمیت دارد تا آســیب های ناشی از این 

بیماری، افراد را دچار مشکل نکند.

به بهانه روز جهانی دیابت

قاتل شیرینی که زندگی را به کاممان تلخ می کند

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره 
به مصوبات امروز نشست ستاد و تصویب کلیات 
طرح جامع مبارزه با کرونا، گفت: این طرح از شنبه 

اول آذرماه آغاز می شود.
علیرضا رییســی با اشــاره به برگزاری نشست 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: امروز بحث های 
مختلفی در نشست مطرح شد. با شروع فصل سرما 
در اروپا و آمریکا و آسیا میزان شیوع کرونا و ابتال 
به آن به صورت شــتابنده باال می رود و االن میزان 
مرگ و میر های روزانه در بســیاری از کشور ها به 
مرز هزار نفر و بیش از آن رسیده و برای اولین بار 
در آمریکا نیز ابتالی روزانه بیش از 180هزار مبتال 

وجود داشت.
وی افزود: در کشور ما هم میزان موارد ابتال بسیار 
باال رفته و مرگ و میر هم افزایش یافته است. البته 
ظرفیت تســت های تشخیص کرونا از روزانه 2۳ 
هزار تســت را به بیش از 40هزار تست در روز 
رســاندیم. به همین دلیل میزان شناسایی بیماران 

باالتر رفته است.
رییسی با اشــاره به تاکید اعضای ستاد بر رعایت 
پروتکل ها افزود: رییس جمهور تاکید کردند که به 
سرعت باید خدمات دولت الکترونیک را توسعه 
دهیــم و از تجمعات و آمد و شــد ها جلوگیری 
شود؛ چراکه این موضوع یکی از راهکار های مهم 
در کنترل شــیوع بیماری در سطح کشور است. 
همانطور که این تجربه را فروردین و اردیبهشت 
ماه در کشور داشــتیم و همه دستگاه ها و مردم و 
نیرو ها پای کار بودند و توانســتیم این بیماری را 
کنترل کنیم. دوباره تاکید شــد که همه دستگاه ها 
پای کار آیند و همه نیز در این زمینه اعالم آمادگی 

کردند. وی با اشــاره به مصوبات امروز ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، گفت: هر تصمیمی که در ســتاد 
ملی می گیرند بر این اصول استوار است که مردم 
می توانند با رعایت پروتکل ها و کاهش آمد و شد و 
تجمعات قطعا باعث شوند که میزان شیوع بیماری 
پایین آیــد. اما هر گاه رعایــت پروتکل ها دچار 
اختالل شود و تجمعات و مهمانی های خانگی و 
سفر ها شکل می گیرد میزان ورودی به بیمارستان ها 
به قدری می شــود که شاید قابل تحمل نباشد. به 
همین دلیل کشــور ها مجبور می شوند در چنین 
شــرایطی ایجاد محدودیت هایی را انجام دهند. 
در این محدودیت ها ما حدود ســه هفته پیش 4۳ 
شهرستان را محدودیت شدید ایجاد کردیم و بعد 
از آن هم 4۶ شهرســتان اعمال محدودیت شدند. 
نتیجه ارزیابی ها نشــان می دهد محدودیت های 
ایجاد شــده کارســاز بوده و به همین دلیل طرح 
جامعی آماده شد و امروز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این طرح طرحی هوشمند و پویا است 
و بر پایه بررسی های وزارت بهداشت از بار بیماری 
و میزان بســتری روزانه بیماران در شهرســتان ها 
صورت گرفته اســت. این طرح شهرستان ها را به 
سطح هشدار های مختلفی در می آورد. در این زمینه 
سه سطح هشــدار تعریف شد. سطح هشدار سه 
شامل شهر ها و شهرستان های قرمز، سطح هشدار 
دو شامل شهر ها و شهرستان های نارنجی و سطح 
هشدار یک شامل شــهر ها و شهرستان های زرد 

هستند.
رییسی گفت: بر پایه این رنگ بندی ها و متناسب 
با هر وضعیت، محدودیت هایی اعمال می شود که 
می بایســت به طور قطع اعمال شود و حدود دو 

هفته زمان الزم است که ارزیابی کنیم و ببینیم این 
اعمال محدودیت ها تا چــه اندازه موثر بوده و بر 
پایه آن نیاز به تمدید و تشــدید و یا بالعکس نیاز 

به تسهیل دارد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: واقعیت 
این است که هدف در این محدودیت ها، تعطیلی 
کسب و کار مردم نیست، ولی جا هایی مجبوریم 
به خاطــر عدم رعایــت پروتکل ها و بــار زیاد 
بیمارستان ها اعمال محدودیت کنیم. به طور مثال 
اگر شهرستانی در وضعیت سطح هشدار سه قرار 
گیرد در این وضعیت به جز مشاغل خیلی ضروری 
که مربوط به تهیه مایحتاج ضروری مردم، امنیت و 
سالمت می شوند، بقیه مشاغل همه تعطیل هستند. 
همچنین بر پایه ارزیابی های وزارت بهداشت، این 
تعطیلی ممکن است دو هفته یا کمتر و بیشتر طول 
بکشــد. وی گفت: در ارزیابی اولیه شاید بیش از 
100 شهرستان مشمول محدودیت های سطح قرمز 
می شوند که اکثر مراکز استان ها و از جمله تهران 

جزو این وضعیت قرمز هستند.
رییسی گفت: در وضعیت نارنجی یا سطح هشدار 
2 حدود 1۵0 شهر یا شهرستان جزو این محدوده 
قرار می گیرند که محدودیت های مشاغل سطح ۳ 
و 4 در آن ها اجرا می شــود که جزئیات دقیق تر به 
اطالع خواهد رسید. حدود 1۵۵ شهرستان نیز در 
وضعیت زرد قرار دارند که سطح شغلی 4 در آن ها 

محدود خواهد شد.
رییســی تاکید کرد: این تصمیمات فقط مربوط 
به مشــاغل نیســت، در حوزه مدارس، آموزش، 
دانشگاه ها و آیین های فرهنگی و مذهبی هم شامل 
محدودیت خواهند شد. در سطح هشدار های ذکر 

شــده قرمز، نارنجی و زرد آموزش ها به صورت 
غیر حضــوری برگزار خواهد شــد و مدارس و 
دانشــگاه ها به صورت غیر حضوری خواهند بود 
و آیین مذهبی و فرهنگی به مدت حدود 2 هفته 
فعال محدودیت خواهند داشت و پس از آن دوباره 

فعالیت خواهند کرد.
وی درباره نحوه فعالیت کارکنان، اظهار کرد: اگر 
سطح هشدار ۳ و منطقه قرمز وجود داشته باشد، 
حدود یک ســوم کارکنان در ادارات حضور پیدا 
می کنند و در سطح هشدار 2 یا نارنجی یک دوم 
کارکنان حضور پیدا می کنند و در سطح یک یا زرد 
حدود دو سوم کارکنان حضور پیدا خواهند کرد. 
البته مســوولین ادارات بر پایه ضرورتی که ایجاد 
می شود تعیین خواهند کرد که چه گروهی سرکار 

حاضر شوند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: محدودیت بعدی 
که ایجاد خواهد شد در آمد و شد ها خواهد بود. 
محدودیت آمد و شد ها نیز شامل سطح هشدار 2 
و ۳ است یعنی منطقه قرمز و نانجی که خودرو های 
بومی با پالک بومی این شهرســتان ها نمی توانند 
از شــهر خود خارج شــوند و به شهر دیگر هم 
نمی توانند وارد شــوند و برعکس پالک های غیر 
بومی هم نمی توانند وارد شهر های قرمز و نارنجی 
یا با ســطح هشدار ۳ و 2 شوند. به دلیل ضمانت 
اجرایی، طرح جزییات دیگری هم دارد که اعالم 

خواهیم کرد.
وی درباره زمان اجرای این محدودیت ها، تصریح 
کرد: زمان اجرا از اول آذرماه در ســطح کشــور 
خواهد بــود و این یک هفتــه باقی مانده تا زمان 
اجــرا به بحث آمــوزش و پرداختن به جزییات، 

اطالع رسانی دقیق به مردم اختصاص خواهد یافت 
و سپس این طرح اجرا خواهد شد.

وی در خاتمــه تاکید کرد: محدودیت ها و جرایم 
راه حل نهایی نیستند و بسیار موقت خواهند بود. 
کار اصلی تا زمان دســتیابی به واکسن و داروی 
موثر برای مقابله با کرونا رعایت پروتکل ها، خود 
مراقبتی، مراقبت از خانواده و اطرافیان، مراقبت از 
مشــتریان و... است که ان شااله بتوانیم با مراقبت 
صحیح از شر هرگونه محدودیت خالص شویم؛ 
چــون هرگونــه محدودیت آثــار و تبعاتی دارد 
که هرچند کوتاه باشــد بســیار مهم است و اگر 

محدودیتی ایجاد می شود از روی ناچاری است.
انتقاد روحانی از جشن هواداران پرسپولیس و 

جشن مذهبی در مشهد
صبح امروز روحانی در نشست ستاد مقابله با کرونا 
گفت: ظاهر این طرح درست است که با جریمه ها 
و تعطیــل مراکز فرهنگی و نظایر آن خود را بروز 
و ظهور می دهد، اما بیشتر یک هشدار برای مردم 
است که بدانند این ویروس، ویروس فروردین و 
اردیبهشت نیست. در همه سال امکان شیوع وجود 

دارد.
روحانی با یادآوری اینکه تجمع و آمد و شد باید 
به حداقل ممکن برسد، ادامه داد: اگر آمد و شد و 
تجمع کم شود بسیاری از مسائل ما حل می شود. 
در بسیاری از شهر ها افزایش ابتال ها به خاطر تجمع 
غیرضرور و غیرقانونی است. یک تیم فوتبال برنده 
شده که دلیلی بر تجمع نمی شود. هر حادثه بعد از 
دو هفته مراجعه به بیمارســتان را افزایش می دهد 
و بعد از ســه، چهار هفته مراجعه به آرامستان را 

بیشتر می کند.

او تصریح کرد: در شهری مانند مشهد، اجتماعی 
درست می شــود که رنگ وبوی مذهبی داشته، اما 
مجوز نداشته است. مشــهد در روز های گذشته 
در برخی از روز هــا از نظر آماری وضعیتی بدتر 
از تهران داشــت، حاال از هر کســی می پرســیم 
می گویند مجوزی نداشــتند. اصل تجمع و آمد و 

شد غیرضروری را باید رعایت کنیم.
روحانی با یادآوری اینکه 80 درصد کسانی که به 
کرونا مبتال می شوند عالمت روشن ندارند، افزود:، 
چون این افراد عالمت ندارند، فکر می کنند سالم 
هســتند، اما دیگران را مبتال می کنند. باید تست 
تشــخیصی را افزایش دهیم. وزارت بهداشــت 
خــود را برای این کار آماده کــرده و دولت آماده 
یاری رســانی است. شــرکت های دانش بنیان هم 
کمک می کنند تا کیت های تشخیصی که در زمان 

کوتاه جواب دهند را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: فرد مبتال باید از جامعه جدا شــود. 
برای جداســازی فرد باید در مکانی قرنطینه شود 
و اگــر این کار رخ نداد، باید بــا آن فرد برخورد 
کرد. در ردیابی بیماران وزارت ارتباطات نیز باید 

کمک کند.
حسن روحانی با تاکید بر اینکه وقتی این مراحل را 
پیش می بریم، اما موثر نمی شود، ناچاریم محدودیت 
شــدیدی قائل شــویم، گفت: اکنون در شرایطی 
هستیم که ناچار به افزایش محدودیت ها هستیم 
و تصمیمات کلی درباره محدودیت ها گرفتیم که 
از اول آذر اجرایی شــود. البته ریزه کاری هایی در 
این طرح وجود دارد که این هفته تعیین می شود و 
قرارگاه و وزارت بهداشت بیشترین مسوولیت را 

برای اجرای آن برعهده دارند.

مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم شد

وضعیت حضور کارکنان در اداره ها و آمد و شد خودرو ها از اول آذر ماه

 مسوول کلینیک سالمت جنسی مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا درباره ارتباط افزایش سن، دیابت 
و اختالالت عملکرد جنسی، گفت: افزایش سن بر 
تنظیم قند خون تأثیر می گذارد؛ از سوی دیگر، باال 
رفتن سن به تنهایی احتمال بروز اختالالت عملکرد 

جنسی را افزایش می دهد.
به گزارش روابط عمومی مرکــز درمان ناباروری 
ابن سینا، هاله ملکی درباره میزان شیوع این بیماری 
افزود: بر پایه جدیدترین آمار، جمعیت مبتالیان به 
دیابــت در جهان حدود 4۶۳ میلیون نفر اســت و 
پیش بینی می شــود تا سال 20۳0 شمار مبتالیان از 
مرز نیم میلیارد نفر خواهد گذشت و تا سال 204۵ 

به 700 میلیون خواهد رسید.
وی گفت: این افزایش در همه نقاط دنیا یکســان 
نیســت و در اروپا 1۵ درصد، شــمال آفریقا 14۳ 
درصــد و خاورمیانه تا ۹۶ درصد خواهد بود. البته 
این آمار به مبتالیان شناخته مربوط است و افرادی 
که هنوز بیماری شان تشخیص داده نشده و مبتالیان 
به پره دیابــت )پیش دیابت( را هم باید به این ارقام 

اضافه کرد.
ملکی در ادامه یادآور شــد: دیابت »سونامی قرن« 
نامیده می شــود؛ چرا که افزون بر عوارض فردی، 

سبب بروز مشکالت بهداشتی و هزینه های باال در 
جوامع می شــود. عوارض دیابت شامل اختالالت 
بینایــی، حمالت قلبی عروقی، نارســایی کلیوی، 
مرگ، قطع پا، افسردگی، مشکالت جنسی و غیره 

است.
مسوول کلینیک سالمت جنســی ابن سینا افزود: 
مشکالت جنســی افزون بر اینکه کیفیت زندگی 
فــرد را تحت تأثیر قــرار می دهــد، باعث ایجاد 

مشکالت بین فردی و زناشویی هم می شوند. در 
مردان دیابتی، شایع ترین مشکل جنسی اختالل 
نعوظ است. ممکن است زودانزالی، دیرانزالی، 
برگشــت انزال به مثانه و بی میلی جنسی نیز در 

مردان دیابتی رخ دهد. در زنان دیابتی نیز، کاهش 
میل جنسی، کاهش برانگیختگی جنسی، درد هنگام 
مقاربت، افزایش عفونت های واژن و نرســیدن به 

اوج لذت جنسی شایع است.
وی تأکیــد کرد: بخشــی از عــوارض مربوط به 
پیشرفت بیماری و بخشی ناشی از داروهایی است 
که برای کنترل عوارض دیابت مصرف می شوند. 
برای داشتن عملکرد جنسی طبیعی، سالمت سیستم 
های قلب و عروق و عصبی ضروری اســت. قند 
خون باال در طول زمان، سبب آسیب به رشته های 

عصبی محیطی و عروق می شود.
ملکی گفت: همچنین، قنــد خون می تواند باعث 

افزایش سطح چربی های مضر خون و رسوب 
آنها در دیواره عروق 

در  و  شود 

ت  مــد ز ا ر د
موجب تنگی و انسداد رگ ها 

می شود. با قطور شدن دیواره رگ ها، فشارخون باال 
می رود و ســبب تخریب دیواره رگ ها می شود. 
بنابراین، افزایش ســطح قند خــون و مقاومت به 
انســولین به صورت زنجیروار با آسیب های جدی 

قلبی عروقی و عصبی مرتبط است.
وی با تأکید بر اهمیت ســبک زندگی ســالم در 
پیشگیری از ابتال و نیز کنترل عوارض دیابت 
گفت: سبک زندگی 
از  ناسالم 

جمله 
عوامــل خطر 
مهم هم در افزایش خطر ابتال 
و هم در تشــدید آسیب های بیماری دیابت است. 
برای مثال، اگر فرد مبتال به دیابت دخانیات مصرف 
کند، کاهش ســطح اکســیژن نیز اتفاق می افتد و 
آسیب دیواره رگ ها تشدید می شود. مصرف الکل 

نیز سبب افزایش قند خون و ذخیره آن به صورت 
چربی می شود. اضافه وزن و چاقی ناشی از سبک 
زندگی نادرســت و کم تحرکی، تغذیه نادرست و 
عادات خواب نامناسب نیز به افزایش سطح قند و 

چربی خون دامن می زنند.
ملکی در پیامدهای روانی ابتــال به دیابت، افزود: 
مبتالیان بــه دیابت، دچار تنش روانی، اضطراب و 
افسردگی ناشی از مصرف دائمی داروها و تغییرات 
تحمیل شده بر ســبک زندگی می شوند. همین 
استرس اضافی، ســبب افزایش هورمون های 
وابسته به استرس و اختالل در سازوکار تنظیم 
قند خون می شــود. اضطراب ناشی از اختالل 
عملکرد جنسی نیز می تواند فشار و تنش روانی 

بر این افراد را افزایش دهد.  
وی اصالح سبک زندگی و مراجعه به مشاوران و 
متخصصان در هنگام بروز اختالالت جنسی را برای 
کنترل پیامدهای این بیماری ضروری دانســت و 
یادآور شد: برای جلوگیری از بروز عوارض دیابت، 
رعایت برنامه غذایی سالم و اعتدال در مصرف غذا، 
داشتن فعالیت جسمانی منظم، کنترل دقیق قند خون 
با داروهای خوراکی یا انسولین، کنترل فشارخون و 
سطح چربی های خون سفارش می شود. همچنین، 

در صورت اختالل در عملکرد جنســی و روابط 
زناشویی، مشــاوره با متخصصان سالمت جنسی 

می تواند کمک کننده باشد.
مسوول کلینیک سالمت جنســی ابن سینا درباره 
ارتباط افزایش ســن، دیابت و اختالالت عملکرد 
جنسی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت افزایش 
سن فرد بر تنظیم قند خون تأثیر می گذارد؛ از سوی 
دیگر، باال رفتن سن به تنهایی احتمال بروز اختالالت 
عملکرد جنســی را افزایش می دهد. بنابراین، اگر 
دیابت نیز به این عوامل اضافه شــود، خطر بروز 
اختالالت عملکرد جنسی به وضوح افزایش می یابد.
چهاردهم نوامبر، ســالروز تولد فردریک بانتینگ، 
کاشف انســولین، به عنوان روز جهانی دیابت نام 
گذاری شده اســت. دیابت یک بیماری متابولیک 
مزمن است که کاهش ترشــح انسولین یا کاهش 
حساسیت سلول ها به انسولین موجب اختالل در 
سوخت و ساز کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها 

می شود.
هدف از نام گــذاری چنین روزی، افزایش آگاهی 
عمومی در ارتباط با علل، عوارض، پیشــگیری و 
درمان این اختالل فزاینده است. اختالل در عملکرد 
جنسی مبتالیان از جمله عوارض این بیماری است. 

مسوول کلینیک سالمت جنسی ابن سینا:

اختالل عملکرد جنسی از عوارض مهم ابتال به دیابت
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