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گفت وگو با پژوهشگر جوان استان زنجان؛

پژوهش زیربنای آموزش و تولیدات هنری است

3

در نشست خبر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اصحاب رسانه: 

اجرای طرح های آبرسانی 
در 216 روستای استان زنجان

  بيشتر جيب برها از شيوه ايجاد حواس پرتی، تنه زدن يا پاشيدن چيزی بر روی لباس و پاک نمودن آن و نزاع ها و درگيري های ساختگی   
  استفاده می كنند، در صورت مواجه شدن با چنين مواردی  با حفظ خونسردی خود متخلفان را در انجام نيات پليدشان ناكام سازيد 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان | اداره آموزش همگانی

 شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
خورشيد درخشان شد تا باد چنين بادا
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اثرگذاری فردوسی 
بر ادبیات ایران و جهان

 فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش 
از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم پیوند 
داده که ایــن همان ادامه فرهنگی از حدود دو، 
سه هزار ســال پیش تاکنون است و این پیوند 
وامدار فردوسی است. در نبود شاهنامه، ادبیات 
فارسی به سختی می توانست رشد یابد و در نبودِ 
فردوسی، کسانی چون خیام و مولوی و حافظ 
نیز نمی توانستند اندیشه خویش را بپرورانند و 

چنین ببالند.
نزدیک به همه آثار حماســی پس از فردوسی 
در ادب پارسی، زیر نفوذ شاهنامه هستند. شاید 
بتوان گمان کرد که حماسه ســرایان سده های 
پنجم و ششــم ه .ق زیــر نفوذ آثــار پیش از 
فردوســی نیــز بوده اند. همان گونه کــه درباره 
فردوسی چنین پنداشته می شود. در انواع ادبی 
فارســی اثرگذاری های گونه گون شــاهنامه را 
می تــوان دیــد. از راه نمونه، درظاهر ســنایی 
نخستین کسی ســت که در زمینه گونه عرفانی 
شعر غنایی، از قهرمانان و داستان های شاهنامه 
برای بیان مفاهیــم حکمی و عرفانی بهره برده 
و پس از او این گونه بهره از شــاهنامه در نظم 
و نثر گسترده شده است. همین گونه، در قلمرو 
دیگر این نوع ادبی، یعنی شعر عاشقانه هرچند 
پراکنــده اما می توان نمونه هایی بیان کرد. از راه 
نمونه در شعر سعدی و قاآنی چنین بیت هایی 
به چشم می خورد. بسیاری از سرایندگان شعر 
غنایی فارســی نیز زیر نفوذ شــاهنامه هستند. 
َقطــراِن تبریزی، ناصرخســرو، اَزرقی ِهَروی، 
مسعود سعد ســلمان، عثمان مختاری غزنوی، 
ســنایی غزنوی، اَنَوری، ســوزنی سمرقندی، 
امیر ُمعِّزی نیشــابوری، خاقانی، مولوی، امامی 
هروی، ســعدی، اوحدی مراغه ای، ابن یمین، 
عبید زاکانی، حافظ، جامی و بســیاری دیگر از 
شــاهنامه بهره بردند. در بازگشت ادبی در کنار 
رویکرد به ســبک شــاعرانی چون سعدی و 
حافظ و توجه به شعر شاعرانی چون عنصری 
و فرخی و منوچهری، فردوســی و شاهنامه او 
نیز بســیار مورد توجه قرار گرفت. نمونه آن، 
َشَهنْشــاه نامه فتح علی صبا است که به تقلید از 
فتحعلی شاه  شاهنامه و درباره لشکرکشی های 
سروده شده اســت. توجه به شاهنامه، هم زمان 
بــا ملی گرایی نوین پس از انقالب مشــروطه 
و برگزاری هزاره فردوســی در سال ۱۳۱۳ و 
توجه خاورشناســان به شاهنامه فزونی یافت. 
نمایش نامه های بســیاری برپایه داســتان های 
شــاهنامه نوشــته شــده اند. شــاعرانی چون 
میرزاده عشــقی، عارف قزوینــی، محمدتقی 
بهار، محمدحسین شــهریار، حسین مسرور و 
نوپردازانی مانند فریدون مشیری و مهدی اخوان 
ثالث و بسیاری دیگر در سروده های خویش از 

فردوسی و شاهنامه اثر گرفته اند.
افزون بر اثرگذاری فردوســی در ادب پارسی، 
برگردان هــا، پژوهش هــا و چاپ های فراوانی 
درباره فردوســی و شــاهنامه در سراسر گیتی 
انجام شده اســت. برابر کتابشناسی فردوسی و 
شــاهنامه گردآورِی ایرج افشار -که نوشته ها 
درباره فردوسی و شاهنامه از آغاز تا سال ۱۳۸۵ 
را دربرمی گیرد- با به شــمارآوردن سروده های 
منســوب به فردوسی مانند یوســف و زلیخا 
تا ســال ۱۳۸۵، ۵۹۴۲ شــماره نوشتار، گفتار، 
فصل، کتاب منفرد و مجموعه مستقل، ترجمه 
و منقول ها، نســخه های دست نویس تاریخ دار 
و بی تاریخ و گزیــده و منثور، چاپ های متن 
شاهنامه و خالصه های آن، یک یا چند داستان از 
آن، آثاری که برپایه شاهنامه گردآوری شده اند، 
نمایش نامه ها برپایه آن و چاپ های یوســف و 

زلیخا در این سال ها به دست آمده است.
منبع:ویکی پدیا

یادداشت نخست

چو ایران نباشد
 تن من مباد

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

امروز زادروز بزرگترین شاعر پارسی گوی جهان است

چو ایران نباشد 
تن من مباد

ندانی که ایران نشست منست
جهان سر به سر زیر دست منست

هنر نزد ایرانیان است و بــس
ندادند شـیر ژیان را بکس

همه یکدالنند یـزدان شناس
بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس

دریغ است ایـران که ویـران شود
کنام پلنگان و شیران شـود

چـو ایـران نباشد تن من مـباد
در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همـه روی یکسر بجـنگ آوریـم
جــهان بر بـداندیـش تنـگ آوریم

همه سربسر تن به کشتن دهیم
بـه از آنکه کشـور به دشمن دهیم

چنین گفت موبد که مرد بنام
بـه از زنـده دشمـن بر او شاد کام

اگر کُشــت خواهــد تو را روزگــار
چــه نیکــو تر از مـرگ در کـــار زار
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 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
زنجــان گفت: با محدودیت های اعمال شــده در 
آذرماه امســال طبق مصوبه ملی کرونا میزان آمد و 
شد خودروهای اســتان نسبت به سال گذشته ۱۸ 

درصد در سطح استان کاهش یافت.
خدابخش مرادی نافچی در نشست ستاد پیشگیری 
و مقابلــه با کرونا که به صــورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با اشاره به کاهش آمد و شد خودروها 
در آذر امســال نسبت مدت مشابه سال گذشته در 
استان افزود: در آذر سال گذشته ۷۳ هزار و ۱۶۵ آمد 
و شــد به ثبت رسید که این تعداد در آذر امسال۶۲ 

هزار و ۱۸۰ آمد و شد بود.
وی شــمار بازدیدهای انجام گرفته اصناف در باره 
رعایت محدودیت های کرونایی در آذرماه امسال را 
۱۴ هزارو ۶۵۹  موردعنوان کرد و گفت: ۶۹ مورد 
صورتجلسه و به مراجع قضایی معرفی و ۱۶۰ مورد 

نیز پلمب شده است.
این مســوول در باره اعمال قانــون یا جریمه در 
آذر امســال نیز گفت: در این مــاه ۱۷ هزار و ۱۸۰ 
خودور توسط پلیس از مناطق قرمز و نارنجی استان 
بازگردانده شده و هفت هزار و ۲۷۵ مورد جریمه 

۲۰۰ هزار تومانی در استان ثبت شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان در 

ارتبــاط  با جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون 
تومانی خودروها در ماه یاد شده گفت: جریمه ۵۰۰ 
هزار تومانی در داخل شــهر، ۶۸۰ مورد و ورودی 
شهرها ۹۲۳ مورد و جریمه یک میلیون تومانی در 
داخل شهر، ۵۲۸ مورد و ورودی شهرها، ۲۶۳ مورد 
بوده است. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان 
زنجان نیز ادامه داد: در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر امسال 

چهار هزارو ۵۰۰ آمد و شد خودرو در استان ثبت 
شد، در صورتی که این تعداد در مدت مشابه سال 
گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ آمد و شد در استان زنجان به 

ثبت رسیده است.
وی بــا بیان اینکه در بازه زمانــی ۲۹ و ۳۰ آذرماه 
امسال یکهزار و ۲۵ دســتگاه خودرو به شهرهای 
مختلف استان وارد شده و یک هزار و ۱۶۴ خودرو 

نیز بازگردانده شدند، خاطرنشان کرد: ۸۸۳ فقره نیز 
اعمال قانون در طول شبانه روز یلدای امسال انجام 
شده که ۱۴۲ مورد جریمه ۵۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی 
بوده و به نوعی آمد و شــدها کاهش ۵۰ درصدی 

داشته است.
فرماندار شهرســتان طارم نیز در ادامه این نشست، 
در باره پایش کارگران فصلی در شهرســتان طارم، 
گفت: با اقدامات و هماهنگی های انجام شــده با 
بخشــداری گیلوان و شهرستان های استان گیالن، 
ورود کارگردان فصلی غیربومی به این شهرستان به 

صفر رسیده است.
ستار صفری از تشکیل ۱۱ اکیپ نظارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در شهرستان طارم خبر داد 
و افزود: اکنــون روزانه ۹۰ الی ۹۵ مورد نظارت از 
اماکن مختلف شهرستان انجام می شود و از ابتدای 
طرح تاکنون ۵۵ واحد پلمب شده اند و در ۲ هفته 
گذشــته ۹ واحد به دلیل رعایت نکردن تذکرهای 

کتبی و شفاهی پلمب شده اند.
وی از کاهــش ۴۰ تا ۶۰ درصدی آمد و شــد در 
مبــادی ورودی و خروجی شهرســتان طارم خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: در ماه های آبان و آذر میزان 
تست گیری کرونا نیز در این شهرستان هشت برابر 

شده است.

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از ابتدای 
شــیوع کرونا تاکنون ۱۵۰ هزار نفر به مراکز ۱۶ 
ساعته ســرپایی تســت کرونا در استان مراجعه 
کرده انــد و هم اکنون این تعــداد روند نزولی به 

خود گرفته است.
دکتر پرویز قزلباش در نشست ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شــد، با اشاره به اینکه با همکاری عموم و اعمال 
محدودیت ها شــاهد روند نزولــی ابتال به کرونا 
در استان هســتیم، اظهار داشت: در زمان حاضر 
وضعیت کرونا در اســتان همانند تاریخ هجدهم 
خرداد امســال شــده که امید است این وضعیت 

همچنان پایدار بماند.
وی اضافه کرد: شــیب کرونا در موج دوم تندتر 
از موج ســوم بود که در موج ســوم در این باره 
مدیریت خوبی انجام گرفت، بطوریکه نسبت به 
موج دوم شــاهد کاهش مبتالیان در مدت زمان 

کمتری بودیم.
این مســوول ادامه داد: روند صعــودی رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط زنجانی ها همچنان 
باید تداوم داشــته باشــد و در ایــن میان روند 
نزولی مبتالیان به کرونا نباید گول زننده باشــد و 
هم اســتانی ها همچنان دستورالعمل ها را جدی 

بگیرند.
قزلباش در رابطه با رنکینگ شهرستان های استان 
زنجــان از لحاظ میزان شــیوع کرونــا در هفته 
چهارم آذر افــزود: باید توجه ویــژه ای به همه 
شهرســتان های خرمدره، ابهر، ماهنشان، زنجان، 
خدابنده، طارم، ســلطانیه و ایجرود انجام گیرد تا 

کرونا دوباره اوج نگیرد.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان از لحاظ بستری 
بیماران کرونایی وضعیت خوبی نسبت به سطح 
کشوری دارد، افزود: هم اکنون روند ابتال به کرونا 
در شهرســتان های ابهر، خرم دره، طارم، سلطانیه، 
خدابنده و ایجــرود نزولی بوده اما نیازمند کنترل 

است زیرا روند نزولی بیماری در خدابنده نسبت 
به دیگر شهرستان ها کندتر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانــی اســتان زنجان ادامــه داد: در رابطه با 
وضعیت کرونا در شهرستان ماهنشان باید گفت، 
با توجه به اینکه جمعیت شهر محدود است، اما 
هفته گذشته شاهد افزایش محسوس مبتالیان به 

کرونا در این شهرستان هستیم.
وی با بیان اینکه شهرستان های سلطانیه، ایجرود 
و خدابنــده در وضعیــت زرد کرونایی و دیگر 
شهرستان های استان در وضعیت نارنجی کرونایی 
قرار دارند، اضافه کرد: از ابتدای شــهریور تا ۲۵ 
آذرماه امســال۳۲ درصد ابتال به کرونا در استان 
از طریق تماس در محــل کار، ۲۴ درصد تماس 
بــا افراد آلوده در خانــواده، ۱۶ درصد تماس در 

مسافرت و ۱۷ درصد دیگر موارد است.
قزلباش با بیان اینکه هالل احمر اســتان در طرح 
شــهید قاسم سلیمانی مشــارکت ضعیفی دارند، 

خاطر نشان کرد: در این طرح  ۵۵۶ تیم مراقبتی- 
رهگیــری )CT( با ۶ هــزار و ۲۶۵ عضو و ۵۵۸ 
 تیم حمایتــی با یک هزار و ۵۱۱ عضو تشــکیل 

شده است.

فرنشین نوسازی مدارس استان :

آمد و شد خودروها در زنجان ۱۸ درصد کاهش یافت یک مسوول در اداره کل ورزش و جوانان 
استان زنجان تاکید کرد

ساختارقامتی بانوان روستایی 
نیاز به بررسی تخصصی تر

 معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: در فاز 
اول و دوم طرح ساختارقامتی بانوان روستایی 
۳۰۰۰ نفر از بانوان در ۳۰ روستا تحت پوشش 

قرار گرفتند.
شهال کاظمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
طرح ساختارقامتی بانوان روستایی، اظهار کرد: 
این طرح با هدف شناســایی ناهنجاری های 
قامتی بانوان و نیز اصالح آن از ســال ۹۷ در 
فازهای مختلفی در اســتان زنجــان به اجرا 

گذاشته شده  است.
وی افزود: در فازهــای اول و دوم این  طرح 
نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در ۳۰ روستا غربال گری 
شــده و تمرینات اصالحی را دریافت کردند 
کــه این تمرینات برای افــرادی که حرکات 
اصالحی را  به خوبی انجام داده بودند، نتیجه 

خوبی داشت.
این مسوول با اشاره به اینکه طرح ساختارقامتی 
بانوان روستایی تا سال ۱۴۰۴ در استان زنجان 
به اجرای گذاشــته خواهد شد، تصریح کرد: 
در فاز ۳ و ۴ این طرح در نظر داشــتیم ۱۶۰ 
روســتا و ۵۰۰۰ نفر از بانوان روســتایی را 
تحت پوشش  قرار دهیم که با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، این تعداد به ۸۰ روستا و ۲۰۰۰ 

نفر کاهش یافت.
کاظمی با اشــاره به اجرای طرح سراســری 
آموزش و توانمندســازی مربیــان آمادگی 
جســمانی و پیالتس بانوان ادامه داد: طرح 
آموزش و توانمندســازی مربیــان با هدف 
توانمندســازی مهارتی مربیان گروه آمادگی 
جســمانی و پیالتــس بانوان، در راســتای 
شناســایی و اصالح ســاختار اســکلتی و 
عضالنی زنان و دختران روستایی و عشایری 

اجرا می شود.
معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان استان زنجان، عنوان کرد: ۳۵ نفر از 
مربیان استان زنجان نیز در این دوره ها شرکت 
خواهند کرد تا بعد از اتمام آموزش، خود به 
صورت تخصصی به اصالح ســاختارقامتی 
بانوان و ارتقای تندرســتی و نشاط بانوان از 

طریق ورزش بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: طرح های ساختارقامتی 
برای ســالمتی بانوان جامعه مفید اســت و 
امیدواریم بخشداری ها، دهیاری ها و شبکه های 
بهداشــت مناطق نیز برای تشویق و ترغیب 
بانوان در راســتای شــرکت در این طرح ها 

همکاری های الزم را داشته  باشند.

خبـرخبــر

ریییس  کل دادگستری استان زنجان:
روند خدمات رسانی

دستگاه قضا متوقف 
نشده است

 ریییس  کل دادگستری استان زنجان 
گفت: کرونا خدمات رسانی در دستگاه قضا 

را متوقف نکرده است.
بــه گزارش زنگان امروز بــه نقل از روابط 
عمومی دادگتسری استان، حجت االسالم و 
المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در حاشیه 
بازدید از شــعب محاکم زنجان و دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان زنجان، اظهار 
کرد: این پنجمین بار اســت که به صورت 
از پیش اعالم نشــده، از دادســرای زنجان 
بازدید انجام می شود؛ چرا که معتقدیم نباید 
از اینکه در واحد های قضایی چه می گذرد، 

غافل شویم.
وی بــا قدردانــی از تالش همــه کارکنان 
قضایی و اداری محاکم و دادسرای زنجان، 
افــزود: همــکاران در شــرایط کرونایی و 
با وجود شــیوع این ویروس، بیشــترین و 

بهترین خدمات را به مردم ارائه می کنند.
ریییس  کل دادگســتری استان زنجان اظهار 
کرد: در شرایط کرونا با مصوبات ستاد ملی 
کرونا کارکنان دســتگاه ها حضور حداقلی 
در محل کار داشــتند اما تاکید ریاست قوه 
قضاییه بر این بود که کار مردم معطل نماند 
و دستگاه قضایی استان زنجان نیز برگرفته 
از ایــن تاکیــد و با همراهــی و همکاری 
همکاران، شاهد تالش و خدمات مضاعف 

در رسیدگی به پرونده ها بودیم.
صادقی نیارکی ادامه داد: در روزهای کرونا 
نیز تا به امروز ۱۵۰ نفر از همکاران قضایی 
و اداری بــه ویروس کرونا مبتال شــدند و 
شوربختانه ســه نفر نیز فوت کردند اما  با 
این شــرایط  و اوضــاع، ذره ای از وجدان 

کاری همکاران کاسته نشد.
وی تصریح کرد: در حــوزه نظارتی نیز با 
قاطعیت اعالم می کنیم کــه اکثر همکاران 
قضایی صحیح العمل و قاطع التصمیم هستند 
و از ایــن جهت جای خوشــحالی اســت 
که همکارانی شجاع، ســالم و پرتالش در 

مجموعه به مردم خدمت می کنند.
عالی ترین مقام قضایی اســتان با بیان اینکه 
بــا اقدامات و تالش های صــورت گرفته، 
تقریباً همه پرونده های معوق اســتان تعیین 
تکلیف شده و تالش ها برای کاهش ورودی 
پرونده ها، کاهش آمار زندانیان و نیز کاهش 
موجودی پرونده ها در دستور کار قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: امیدوارم تا پایان سال شاهد 

عملکرد مثبت در این حوزه ها باشیم.

 کمبود کپسول گاز مایع یکی از مشکالتی 
اســت که این روزها روستاییان بخش چورزق 

طارم با آن دست و پنجه نرم می کنند.
یکی از مشــکالتی که این روزها روستانشینان 
بخش چورزق شهرســتان طارم با آن دست و 
پنجه نرم می کنند، مشکل کمبود گاز مایع است، 
حکایت ناتمامی که گریبان گیر اهالی ۱۵ روستای 
بخش چورزق شــده که همین امر به تشکیل 
صف های طوالنی به امید رسیدن گاز مایع دامن 

زده است.
تشکیل صف های گاز مایع در روستاهای بخش 
چورزق طارم با بیش از ۵۰۰۰ نفر جمعیت در 
شرایطی است که همه مسووالن بهداشتی کشور 
بر حضور نیافتن در تجمعات به علت آمار باالی 
شــیوع کرونا در آن تاکید دارند که با توجه به 
سوز سرما در این روستاها می تواند خطر تشدید 

کرونا را چند برابر کند.
مشــکلی که کمبود گاز مایع در این شهرستان 
به وجود می آورد، تنهــا به صف های طوالنی 
ختم نمی شود، زیرا طارم به علت برخورداری 
از آب و هوای مطلوب، دارای درختان جنگلی 

فراوانی است که کمبود گاز مایع، روستاییان را 
به قطع این درختان که نوای زندگی را در طارم 
سر می دهند، سوق داده است، درختانی که برای 
رویش آن ها چندین سال زمان نیاز است و فقط 
در عرض چند دقیقه قطع شده و تنها یادگاری 
که از آن ها باقی می ماند، خاکسترهای سوخته 

است.
در همین رابطه، بخشدار چورزق با بیان اینکه یکی 
از دالیل کمبود گاز مایع در برخی از روستاهای 
این بخش، مسافت باالی شرکت توزیع گاز مایع 
این شهرستان با روستاهای بخش چورزق است، 
اظهار می کند: کمبود عاملیت توزیع نیز از دیگر 
دالیلی است که خدمات رسانی به این روستاها 

را با مشکل مواجه کرده است.
رسول اکبری با اشاره به نبود گاز در این مناطق، 
یادآور می شــود: در برخی روستاها با معرفی 
افرادی از خود روســتا به عنوان عاملیت توزیع 

این مشکل مرتفع شده است.
در رابطه بــا آخرین وضعیت گازرســانی به 
روستاهای طارم نیز مدیرعامل شرکت گاز استان 
زنجان با اعالم اینکه گازرســانی به روســتاها 

یکی از مؤلفه های توسعه استان و رویکرد مهم 
شرکت گاز زنجان در محرومیت زدایی از چهره 
روستاهای استان به شمار می رود، اظهار می کند: 
به برکت انقالب اســالمی هم اکنون نرخ کل 
خانوارهای شهری و روستایی بهره مند از گاز در 

شهرستان طارم ۸۴.۳ درصد است.
موســی احمدلو با اشــاره به اینکه روستاهای 
دارای سکنه شهرستان طارم ۹۷ روستا است که 
۵۳ روستا از نعمت گاز بهره مند بوده و عملیات 
گازرسانی در ۴ روستای دیگر ادامه دارد، تصریح 
می کند: با بهره مندی روستاهای در دست اجرا و 
اتصال گاز ۲۷۴ خانوار روســتایی به شبکه گاز 
کشور، درصد برخورداری گاز طبیعی در بخش 
روستایِی شهرستان طارم به ۸۲.۵ درصد می رسد.

وی ادامــه می دهد: از ۴۰ روســتای باقی مانده 
شهرســتان طارم نیز ۱۶ روستا زیر ۲۰ خانوار 
است که در برنامه هدف شرکت ملی گاز نیست 
و از ۲۴ روستای باقی مانده، تهیه اسناد مناقصه در 
حال انجام بوده و به تناسب تخصیص اعتبارات 
عملیات پیمان سپاری را در اواخر امسال به انجام 

می رسانیم. 

حکایت کمبود کپسول گاز در طارم و صف های کرونایی 

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

۱۵۰ هزار نفر به مراکز ۱۶ ساعته استان زنجان مراجعه کرده اند

 معــاون مســکن و ســاختمان راه و 
شهرسازی استان زنجان با اشاره به نیاز ساخت 
ساالنه ۲ هزار واحد مسکونی در زنجان گفت: 

آمار واحد های خالی استان موجود نیست.
سعید شاهین فر در گفت و گو با خبرنگار تسنیم 
در زنجــان، با اشــاره به این که اســتان زنجان 
ساالنه نیازمند تولید ۲ هزار واحد مسکن است، 
اظهار داشــت: این رقم به معنای این است که 
عالوه بر عزم دولت در تامین مسکن باید مردم 
نیز در زمین های فاقد مسکن اقدام به ساخت و 

ساز کرده و نیاز استان را تامین نمایند.
وی افزود: امیدواریم در طول دو تا ســه سال 
پیش رو با ســاخت و تکمیل پروژه مسکن ملی 
نیاز اســتان تا حدودی رفع شده و ایجاد تعادل 
در قیمت مســکن اتفاق افتــد، چراکه چندین 
هزار نفر از تعداد مستاجرنشــینان کاسته شده 
و به عبارتی واحد هایی در عرصه خالی شــدن 
و بدون استفاده ماندن باقی  می مانند که موثر بر 
کاهش قیمت اجاره بها، مســکن و حتی قیمت 
زمین خواهد شد در این حالت عرضه و تقاضا 

متناسب می شود.
معاون مســکن و ســاختمان راه و شهرسازی 
استان زنجان با اشاره به  این که قوانین زمین های 
خالی اگر توسط امور اقتصاد و دارایی استان و 
شــهرداری به اجرا گذاشته شود مانع از جوالن 
دالالن در خریــد و فــروش فیش و مســکن 
می شود، گفت: اگر نهاد ها و سازمان ها »وزرات 
راه و شهرســازی« را همراهی کنند و سیاست 
تولید مسکن ادامه دار باشد تاثیر مناسب و قابل 
لمسی را در جامعه خواهند داشت و این مسئله 

در نهایت ســبب می شــود تا مسکن از حالت 
خرید و فــروش کاال خارج شــده و مردم در 

بخش تولید سرمایه گذاری کنند.
معاون مســکن و ســاختمان راه و شهرسازی 
اســتان زنجان با تاکید بر این که باید با افرادی 
که در بازار مســکن و زمین سوداگری می کنند 
برخــورد انجام گیــرد تا بازار مســکن دچار 
نوســانات قیمتــی نشــود، گفــت: بنگاه های 
غیرمجاز که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی 
مسکن می کنند یکی از دالیل افزایش قیمت در 

استان هستند که گاها حتی بدون وجود خانه ای 
آن را در فضــای مجازی به فروش گذاشــته و 
با قیمت گذاری غیر اصولی ســبب التهاب بازار 

مسکن می شوند.
شاهین فر با بیان این که آمار واحد های خالی در 
سطح استان موجود نیست، تصریح کرد: آخرین 
آمار نفوس مسکن استان زنجان مربوط به سال 
۹۵ بوده که با مسوولیت سازمان برنامه و بودجه 
انجام گرفته و در طول ســال های گذشته آمار 

جدیدی در این راستا حاصل نشده است.

 معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان:

 خرید و فروش خانه های واهی به نوسانات قیمت مسکن دامن می زند
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 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در نشســت خبــری با اصحاب رســانه 
گفت: با یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب، 
هم اکنون طرح های آبرســانی در ۲۱۶ روستای 
استان زنجان با ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در دست 

اجراست.
به گزارش زنگان امروز، »علیرضا جزء قاسمی« با 
اشاره به شرکت یکپارچه آب و فاضالب زنجان 
گفت: از ابتدای امسال در حالی که سه ماه از سال 
آبی گذشته است کاهش بارندگی نسبت به سال 
گذشــته معادل ۱۷ درصد داشتیم و بارندگی های 
۸۶ میلی متر بوده است.اما علیرغم این موضوع با 
یکپارچه ســازی منابع انسانی و منابع تخصصی 
از تمام امکانات ممکن اســتفاده شــده است تا 
مشکالت شهر ها و نیز روســتاها را کم کنیم به 
طوری که در تابستان سال گذشته آبرسانی با تانکر 

را نداشتیم.
وی خدمات به روستاها و سرعت دادن به آن را از 
اهداف تشکیل شرکت دانست و گفت: از مجموع 
۹۰۷ روستا در کل ۳۰۷ هزار نفر یعنی ۹۰ درصد 
جمعیت روســتایی را تحت پوشــش داریم و با 
اولویت بندی روستاها کار خود را شروع کرده ایم 
که هم اکنون ۶۰ میلیارد تومان پروژه در حال اجرا 
در روستاها داریم که شامل یک سوم روستاهای 

تحت پوشش است.
علیرضــا جز قاســمی به افزایــش ۱۵ درصدی 
مصرف آب اشــاره کرد و گفت: امسال علیرغم 
فراگیری ویروس کرونــا و افزایش مصرف آب، 
یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب و 
حجم باالی روســتاهای نیازمنــد خدمات، عدم 
تحقق اعتبارات و افزایش هزینه ها، تابستان امسال 

را با حداقل مشکل سپری کردیم.
وی افزود: گســترش خدمــات غیرحضوری در 
شــرایط کرونایــی از دیگر کاهرهــای موثر در 
این دوران بوده و ســعی شــد تا با افزایش دفاتر 
پیشــخوان و راه اندازی تلفن شماره ۱۲۲۱۵۲۲ 

جهت پاسخگویی به مشترکان ؛ ۲۲ خدمت را به 
صورت غیر حضوری از طریق ســایت شرکت و 
مرکز پایش به صورت شــبانه روزی و ۲۴ ساعته 
انجام دهیم که اخیراً نیز با طراحی اپلیکیشن آب 
اســتان زنجان در حال ارائه خدمات ۲۴ ساعته به 

مراجعین است.

وی با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا در کشور 
گفــت: مجموعه آب و فاضالب اســتان زنجان 
از ابتدای فراگیری ویــروس کرونا در کنار کادر 
درمان حاضر و در امر مدیریت و مبارزه با بیماری 
کوید ۱۹ از قبیل تولید مــواد ضد عفونی کننده، 
گنــد زدایی معابر و همکاری با نهادهای مختلف 
در بخش های گوناگون بــرای مبارزه با کرونا و 
تامین آب پایدار شرب و بهداشت برای شهرها و 

روستاهای استان مشارکت داشت.
وی بیان داشــت: بــا وجود اعمــال برنامه های 
قرنطینه و تعطیلی های پیاپی در نهادهای خدماتی، 
آموزشی و خانه نشــینی های مردم در پی شیوع 
ویــروس کرونا و افزایش مصرف آب، هیچگونه 

کمبود و یا قطعی آبی در استان به وجود نیامد.
جزء قاسمی گفت: توسعه خدمات غیرحضوری 
از جمله گســترش خدمات در دفاتر پیشــخوان 
خدمات دولــت، ارائه خدمات در بســتر تلفن، 
پیامک، اینترنــت و مرکز پایش و راهبری آب به 
صورت شبانه روزی در دوران کرونا محقق شده 
و اخیراً با رونمایی از اپلیکیشن آب و فاضالب در 
استان زنجان، زنجیره خدمات غیر حضوری برای 

مشترکین تکمیل شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 

با اشــاره به وقوع سیل سهمگین بهار سال کنونی 
در شــهر آببر و تخریب کامل تاسیسات تامین و 
انتقال آب در این شهر گفت: با تالش شبانه روزی 
و بسیج کلیه امکانات شــرکت، در حداقل زمان 
تاسیســات به مدار بهره برداری بازگشته و بطور 

کامل بازسازی شد.
وی گفت: در راستای توسعه خدمات روستایی، 
تمام امکانات و توان فنی شرکت آب و فاضالب 
در اختیار روســتاها قرار داده شــده و با ظرفیت 
ایجاد شده در شــرکت یکپارچه آب و فاضالب 
اســتان زنجان عمده مشــکالت آب روستاهای 
اســتان زنجان تا دو ســال آینده بطور کامل رفع 

خواهد شد.
این مسوول با اشــاره به اجرای طرح »آب امید« 
گفت: با تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر ارائه 

خدمات رایگان به محرومیــن و خانوارهای کم 
درآمد، وزارت نیرو اقدام به معافیت مشترکین کم 

مصرف کرده است.
وی تصریح کرد: و بر پایه این طرح مشترکینی که 
یک سوم الگوی استاندارد برای هر خانوار معادل 
۵ متر مکعب مصرف داشته باشند، آب بهای آنان 

صفر و بخشیده خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: طبق برآوردهای پیش بینی شده ۲۳ درصد 
از مشترکین خانگی تحت پوشش خدمات شرکت 
آب و فاضالب در استان زنجان شامل بهره مندی 

از طره »آب امید« خواهند شد.
جزء قاســمی تصریح کرد: طــرح »آب امید« به 
عنوان اهرمی است که مشترکین خوش مصرف را 
برای قرار گرفتن در ردیف مشترکین کم مصرف 

تشــویق نموده تــا از مزایای اجــرای این طرح 
برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان در 
پاسخ پرسش خبرنگار روزنامه زنگان امروز مبنی 
بر اطالع رسانی نشدن تصمیمات این شرکت در 
کاهش واحد های آب مصرفی و تصاعدی حساب 
شــدن پول آب در قبض های مشترکان گفت: با 
توجه به متوسط مصرف آب در کل کشور که  ۱۳ 
تا ۱۸ متر مکعب اســت؛ ۱۵ متر مکعب به عنوان 
مصرف استاندارد در نظر گرفته شده است و این 
الگو و مقدار تعیین شده هیچگاه تغییری حتی در 
زمان کرونا نیز نداشته اشت وی افزود: در صورتی 
که مصرف مشترک زیر یک سوم این مقدار یعنی 
۵ متر مکعب باشــد کلیه هزینه ها شامل پول آب 
و دیگر در قبض صفر می شــود. وی در ادامه در 
توضیح معافیتهای شرایط کرونایی حاضر  گفت: 
ابتدا و انتهای ماه تنفس دو ماهه شرایط کرونایی 
در نظر گرفته شده است و هم اکنون نیز قبوض با 

مهلت باالیی صادر می شود .
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
در پایان گفت: علیرغم همه مشکالت و کمبودها 
به دلیل بــاال رفتن هزینه ها ما مجبوریم خدمات 
مداوم به مشترکان داشته باشیم که با شرایط خاص 
کرونایی پیش آمده و حساسیتی که مردم نسبت به 
موضوع آب دارند خدمات ما باید مداوم باشندو 
وی هدر رفت در مجموعه آب  شــهری را ۱/۲۳ 
درصد در مقابل  ۴۴ درصد مجموعه روســتایی 
عنوان کرد و گفت: مجموعه آب مصرف شهر و 
روستا سال گذشته در استان ۱۰۰میلیون مترمکعب 
بوده اســت که در مقایسه مصرف۹۲ درصد آب 
اســتان در بخش کشــاورزی  تنها ۲ درصد در 
صنعت بود که عدد و رقم پایینی اســت و شرب 
و بهداشت نیز تنها ۶ درصد آب مصرفی استان را 
به خود اختصاص داده است. وی گفت: این آمار 
مربوط به ســال گذشته است و برای سال جدید 

مصرف آب ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در نشست خبر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان با اصحاب رسانه: 

اجرای طرح های آبرسانی در 216 روستای استان زنجان
 هدر رفت ۹۲ درصد آب استان در بخش کشاورزی

 همزمــان بــا آئیــن بهره  بــرداری از 
طرح هــای صنعــت آب و برق اســتان های 
تهران و گیالن، آیین تجلیل و تقدیر از دست 
اندرکاران پویش »هرهفته الف_ب_ایران« با 
حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی 

برگزار شد.
به گزارش زنگان امــروز، این آیین با حضور 
معاونــت عمرانی اســتان ، ریاســت مجمع 
نمایندگان اســتان زنجان در مجلس شورای 
اسالمی، نماینده ولی فقیه در زنجان و مدیران 
عامل صنعت آب و برق اســتان در استانداری 

زنجان برگزار شد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در ســی و ســومین 
اظهار  »هرهفته_الف_ب_ایران«  پویش  هفته 
داشــت: وزارت نیرو صرفا یک خط   نگهدار، 
هماهنگ کننده و در برخی مواقع یک سخنگو 
برای این جمع وســیع و اراده های اســتوار و 

محکم بوده است.
وزیر نیرو با اشــاره به تحقــق اهداف پویش 
»هرهفته_الف_ب_ایــران« ادامه داد: همه به 
درستی در این زمینه دریافتند که باید موجب 
دلگرمی هر چه بیشــتر دســت اندرکاران این 
پویش شــوند نه فقط به منظــور عبور ایمن 
کشــور از این برهه زمانی که بــا آبرومندی 
ســپری شد و روســیاهی آن بر چهره کسانی 
ماند که در حال ترک مناصب و موقعیت های 
خودشان هســتند، بلکه این پویش سرمایه ای 

برای کشور خواهد بود.
وزیــر نیرو گفــت: طبیعتــا مدیریت وزارت 
نیــرو هــم در ایــن مجموعه، نقشــی برای 
تدارک شــرایط داشت. موفق شدیم به اتکای 
مجموعه برنامه ریزی ها،  اصلی ترین دستاورد 

خودمان را افزایش سطح اعتماد عمومی مردم 
قرار دهیم. اردکانیان گفت: امســال توانستیم 
پویشــی بزرگ تر با ۲۵۰ پروژه را اعالم کنیم 
که تا کنون با احتســاب طرح های هفته سی و 
سوم در استان های تهران و گیالن، در مجموع 
۱۷۶ پروژه ســاخت و سازی و ساز و کاری با 
ســرمایه گذاری بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان 
به افتتاح رسیده که این مسیر هفته به هفته ادامه 

خواهد داشت .
قابل ذکر اســت سهم شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان در قالب پویش »هرهفته_
الف_ب_ایران« در ســال کنونی شــامل ۱۱ 
پروژه مربوط به حوزه تامین برق روســتایی، 
رفع ضعف ولتاژ، تبدیل کابل ســیمی به کابل 
خودنگهدار و هوشمند سازی شبکه ، با اعتبار 

۱۰۳ میلیارد تومان می باشد. 
در این آیین از کتاب »دلگرمی ها و همراهی ها« 
که شامل اظهارات مقامات عالی کشور در باره 

پویش ملــی »هرهفته_الف_ب_ایران« آمده 
است، رونمایی شد.

در کتاب »دلگرمــی ها و همراهی ها« در باره 
است:  آمده  »هرهفته_الف_ب_ایران«  پویش 
در  که  »هرهفته_الف_ب_ایران«  ملی  پویش 
نیمه دوم ســال ۹۸ برنامه ریزی و برگزار شد 
و در ادامه، با توســعه آن در ســال کنونی نیز 
در حال اجراست گفتگوی اجتماعی بر محور 
داشته هایی است که با سرمایه های مردمان ایران 
به دســت آمده اند و طراحی شــده است تا با 
هدف امید آفرینی و خلق انگیزه، دستاوردهای 
افتخــار آمیز مردم و نظام جمهوری اســالمی 
ایران در عرصه صنعت آب و برق از طریق آن 

به مردم معرفی شود.
وزیر نیرو در پایان این آیین از دست اندرکاران 
و فعاالن پویش »هرهفته_الف_ب_ایران« در 
سطح کشــور از طریق ویدئو کنفرانس تجلیل 

کرد

سرمایه گذاری 103 میلیارد تومانی 
پروژه های توزیع برق استان زنجان   متخصص پوســت و مو گفت: استفاده 

از پماد، صابون و لوسین های نرم کننده، محیط 
متعادل و اســتفاده از بخور در کاهش خشکی 

پوست افراد بسیار موثر است.
منصــور مرادلو در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه پوســت افراد به انواع خشک، طبیعی و 
چرب تقســیم می شــود، در رابطه با خشکی 
پوست، اظهار کرد: خشــکی پوست در افراد 
عامل ژنتیکی دارد و بیشــتر در فصول پاییز و 

زمستان شیوع  پیدا می کند.
وی در رابطه با علل ابتال به خشــکی پوست، 
افزود: شست وشــو و اســتحمام زیاد، استفاده 

از شــوینده های پوستی نامناسب به مرور زمان 
منجر به خشــکی پوســت و در نهایت سبب 

ابتالی فرد به بیماری اگزما می شود.
این پزشک با بیان اینکه افراد در صورت ابتال به 
اگزمای پوستی و داشتن خارش های شدید باید 
سریعاً برای درمان به متخصص پوست مراجعه 
کنند، تصریح کرد: گفتنی است شناخت عالئم 
بیماری های پوستی به درمان موثر این بیماری ها 

کمک شایانی می کند.
متخصص پوســت و مو در رابطــه با راه های 
کاهش خشــکی پوســت، خاطرنشــان کرد: 
استفاده از پماد، صابون و لوسین های نرم کننده 

در کاهش خشکی پوست افراد بسیار تاثیرگذار 
بوده و محیط متعادل و استفاده از بخور نیز در 

رفع خشکی پوست موثر است.

چه کنیم تا پوست مان خشک نشود؟

موضوع تجدید مناقصه: ارائه خدمات مربوط به آبدارخانه ، نظافتی و باغبانی در حوزه عملیاتی شــرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان

مبلغ سپرده شركت در مناقصه)ریال(موضوع مناقصهشماره سامانه ستادشماره مناقصه

1،264،000،000ارائه خدمات آبدارخانه ، نظافتي و باغباني99-772099005071000012

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 کلیه مراحل مناقصه شــامل ثبت ، خرید اســناد مناقصه  ، دریافت و ارســال پاکت ها و ارائه پیشــنهاد قیمت از طریق ســامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ســتاد« به نشــانی 

) www.setadiran.ir ( برگزار مي گردد.
مهلت فروش اسناد: از تاریخ  1399/10/03 تا  1399/10/10 به مدت 7 روز

نوع سپرده شركت در مناقصه)فرآیند ارجاع كار( و زمان و تحویل آن: نوع سپرده به صورت مشروح در اسناد مناقصه اشاره گردیده که مناقصه گران محترم مي بایست 
ضمن بارگذاري تصویر سپرده شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ستاد« اصل سپرده را به همراه اصل فیش واریزي خرید اسناد مناقصه در تاریخ مقرر به صورت 

فیزیكي ارائه نمایند. عدم ارائه به موقع موجب رد مناقصه گر خواهد شد.
به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش و یا کمتر از میزان سپرده مقرر ، چک شخصي و نظایرآن و پیشنهادهایي که بعد از مدت مقرر ارائه گردد ، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .
مهلت بارگذاري و بازگشایي و ارسال اسناد مناقصه: مهلت بارگذاري تمامي اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الكترونیكي دولت »ستاد« تا ساعت 10:00 مورخه  1399/10/22 

مي باشد و بازگشایي پاکت ها رأس ساعت 12:00 مورخه 1399/10/22 در سالن کنفرانس  شماره 3 به نشاني اعالم شده خواهد بود. 
الزم بذکر است ضمن بارگذاري پاکت هاي الف و ب و ج در سامانه ستاد، پیشنهاددهندگان مي بایست پاکت هاي مشروح را نیز به صورت فیزیكي و مهر و موم شده تا ساعت 11:00 

مورخه 1399/10/22 به نشانی اشاره شده مناقصه گزار ارائه یا ارسال گردد در غیر این صورت به پیشنهادهای وارده ترتیب اثرداده نخواهد شد و پاکت هاي آنان رد مي گردد.
شرایط متقاضیان جهت شركت در مناقصه: 

1- داراي تاییدیه صالحیت خدمات پیمانكاري مربوطه داراي اعتبار در سال 1399 از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعي 
2- داراي گواهی صالحیت ایمنی پیمانكاري و سالمت HSE  از طرف اداره کل تعاون، کار، رفاه اجتماعي
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وژیه رفودسی

فردوسی؛حکیم سخن
 امروز زادروز بزرگترین سراینده پارسی گوی جهان است

ابوالقاسم فردوسی طوســی )زاده ۳۲۹ هجری قمری 
درگذشــته ۴۱۶ هجری قمری(، شاعر حماسه سرای 
ایرانی و سراینده شــاهنامه، حماسه ملی ایران، است. 
برخی فردوســی را بزرگ ترین ســراینده پارسی گو 
دانســته اند  که از شــهرت جهانی برخوردار اســت. 

فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.
پژوهشــگران ســرودن شــاهنامه را برپایه شاهنامه 
ابومنصوری از زمان سی ســالگی فردوسی می دانند. 
تنها سروده ای که روشن شده از اوست، خود شاهنامه 
است. شــاهنامه پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی 
از بزرگ ترین نوشــته های ادبیات کهن پارسی است. 
فردوســی شــاهنامه را در ۳۸۴ ه .ق، سه سال پیش از 
برتخت نشستن محمود، به پایان برد و در ۲۵ اسفند ۴۰۰ 
ه .ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ م، در هفتاد و یک سالگی، 
تحریر دوم را به انجام رساند. سروده های دیگری نیز به 
فردوسی منتسب شده اند، که بیشترشان بی پایه هستند. 
نامورتریــن آن ها به صورت مثنوی به نام یوســف و 
زلیخا است. سروده دیگری که از فردوسی دانسته شده، 
هجونامه ای در نکوهش سلطان محمود غزنوی است. 
برابر کتابشناسی فردوسی و شاهنامه، گردآوری ایرج 
افشار، با به شمارآوردن سروده های منسوب به فردوسی 
مانند یوسف و زلیخا تا ســال ۱۳۸۵، تعداد ۵۹۴۲ اثر 

گوناگون در این سال ها نوشته شده است.
فردوسی دهقان و دهقان زاده بود. او آغاز زندگی را در 
روزگار سامانیان و هم زمان با جنبش استقالل خواهی و 
هویت طلبی در میان ایرانیان سپری کرد. شاهان سامانی 
با پشــتیبانی از زبان فارسی، عصری درخشان را برای 
پرورش زبان و اندیشه ایرانی آماده ساختند و فردوسی 
در هنر ســخنوری آشکارا وامدار گذشتگان خویش و 
همه آنانی است که در سده های سوم و چهارم هجری، 
زبان فارســی را به اوج رســاندند و او با بهره گیری از 
آن سرمایه، توانســت مطالب خود را چنین درخشان 
بپردازد. در نگاهی کلی دربــاره دانش و آموخته های 
فردوســی می توان گفت او زبان عربی می دانست، اما 
در نثر و نظم عرب چیرگی نداشــت. در »پیشــگفتار 
بایسنقری« نام فردوسی با »حکیم« همراه است، که از 
دید برخی اشاره به حکمت خسروانی دارد. فردوسی 
در شــاهنامه، فرهنگ ایران پیش از اسالم را با فرهنگ 
ایران پس از اسالم پیوند داده است. از شاهنامه برمی آید 
که فردوســی از آیین های ایران باستان مانند زروانی، 
مهرپرســتی و مزدیســنا اثر پذیرفته، هرچند برخی 
پژوهشگران سرچشــمه این اثرپذیری ها را منابع کار 
فردوسی می دانند، که او به آن ها بسیار وفادار بوده است. 
همچنین، وی به ســبب خاستگاه دهقانی، با فرهنگ و 
آیین های باستانی ایران آشنایی داشت و پس از آن نیز 
بر دامنه این آگاهی ها افزود، به گونه ای که این دانسته ها، 
جهان بینی شعری او را بنیان ریخت. آنچه که فردوسی 
به آن می پرداخت، جدای از جنبه شعری، دانشورانه نیز 
بود؛ او افســانه ننوشت. فردوسی خرد را سرچشمه و 
ســرمایه تمام خوبی ها می داند. او بر این باور است که 
آدمی با خرد، نیک و بد را از یکدیگر بازمی شناسد و از 
این راه به نیک بختی این جهان و رستگاری آن جهان 
می رسد. فردوسی با ریزبینی، منابع خود — که بیشتریِن 
آن ها شاهنامه ابومنصوری بود — را بررسی می کرد. او 
توانست از میان انبوه دانسته هایی که در دسترس داشت، 
مطالبی را گزیده و گــردآوری کند که در یاد ایرانیان، 

ترکان و هندیان زنده بماند.
در ســده های دوم و سوم ه جری، افزون بر توده مردم، 
بسیاری از کساِن برجسته خاندان های کهن ایرانی برای 
زنده کردن فرهنِگ دیریِن ایران و فرمانروایِی مســتقِل 
ایرانــی به پا خاســتند. از ســویی، خدای نامه و دیگر 
کتاب های پهلوی به دست ابن ُمَقَفّع و دیگران و به تشویِق 
بَرَمکیان و خاندان َسْهل در خالِل نهضت ترجمه از زبان 
پهلوی به زبان عربی برگردانده و در درازنای یک سده 
در گوشه وکنار ایران پراکنده شده بود. به نوشته مرتضی 
راوندی، َصّفاریان و یعقوب لِیْث نقشــی پررنگ در 
گسترش ادب پارسی داشتند. با پیدایش دولت سامانی 
— و به ویژه در روزگار فرمانروایی نصر بن احمد که 
به باور ریچارد فِرای دوراِن زّریِن ســامانیان بود. همه 
این اندیشــه ها در یک جا گرد آمدنــد و بخارا کانون 
مرداِن دارای اندیشه، خاندان های ِجیهانیان، بَلَعمیان و 
دانشمندانی چون ابوَطیِّب ُمصَعبی شد. فرای می گوید 
شــمارِ ســرایندگاِن این روزگار در تذکره هایی مانند 
ْهرِ ثَعالِبی و لُباب ُاالَلباِب محمد عوفی و دیگران  یَتیَمُةالَدّ
تکان دهنده است و دانشمندان دینی، شاعران، تاریخ دانان 
و دیگر دانشمنداْن دربار نصر بن احمد را آراسته بودند. 
در آن هنگام، کتاب های فارســی و عربی در پایتخت 
و دیگر شهرها نوشته می شد و کتابخانه بخارا شگفتِی 
دانشمندانی چون ابن ســینا را برانگیخته بود. برابرِی 
طبقات اجتماعی در جامعه فرارود از پیش از اســالم 
برخالف جامعه طبقاتــی ایران، زمینه را برای پیدایِش 
جامعه ای برابرخواه در فرارود آماده کرد؛ و ازهمین رو 
نوزایِی ایرانی نه در خود ایران، بلکه در آن جا آغاز شد. 
به نوشته فرای، این نوزایی، ُرنِسانْسی اسالمی-ایرانی بود 
که در روزگار سامانی پرورش یافت و جنبه ایرانی اش، 
بیش تر از جنبه عربی آن بود. سامانیان با این کار اسالم را 
به فرهنگی جهانی تبدیل کردند و نشان دادند که اسالم 
می تواند به زباِن عربی وابسته نباشد. ترجمه نوشته های 
دینی و غیردینی از زبان عربی به فارســِی َدری در این 
روزگار انجام می گرفت. بلعمی تاریخ َطبَری را از عربی 
به فارسی برگرداند. کتاب هایی درباره پزشکی و دارو 
نوشته شــد؛ و خوارزمی دانشنامه ای گردآورد. در این 
روزگار، سرایندگان نیز شــاید بیشتر جایگاه داشتند. 
دقیقی به فرمان نوح دوم، کار سرایش تاریخ ایران پیش 
از اسالم را آغاز کرد که با مرگش بی سرانجام ماند. کاری 
که فردوسی به انجام رساند و با این کار، تا اندازه ای ادب 

پارسی میانه را از نابودی رهانید.
در روزگار فردوسی اندکی از شور جنبش شعوبیه کاسته 
شده بود. بااین همه، هنوز برخی از ایرانیاِن میهن پرست در 
اندیشه گذشته نیاکانِی خویش بودند. راوندی می گوید 
بدین ترتیب، بسیاری از دانشمندان و نویسندگاِن ایرانی 
برای زنده کردِن تاریخ ایران باستان گام برداشتند. برای 
این هدف، همه نوشته های تاریخی، ادبی و اجتماعی که 
از دســتبردِ یورش اعراب بی گزند مانده بود، گردآوری 
و برای نگارش تاریخ ها و شــاهنامه ها آماده شــدند. 
ابُوالُْمَؤیِّد بَْلخی شاهنامه ای را به نثر نوشت و مسعودِی 
َمْرَوزی به نظم. فردوسی از همان روزگارِ کودکی، بیننده 
کوشش های مردمِ پیرامونش برای پاسدارِی ارزش های 

دیرینه بود و خود نیز در چنان زمانه و زمینه ای پابه پای 
بالندگِی جسمی به فرهیختگی رسید و رهرو سخت گام 

همان راه شد.
زبان و ادب پارسی در روزگار فردوسی

الزار بر این باور اســت که دورِی خراسان و فرارود از 
خالفت بغداد و وجود فرمانروایی های ایرانی، — که 
در عمل مستقل از خالفت بودند — دلیل پیدایش ادب 
پارسی در خاورِ ایران و محدود بودن بالندگی آن تا اواخر 
سده چهارم ه .ق به این سرزمین ها بود. این فرمانروایان 
ایرانی و به ویژه امیراِن سامانی در اندیشه گسترش ادب 
ملی و میهنی بودند، اما نمی توان این اندیشه و خواسته 
را تنهــا انگیزه یا انگیزه بنیادین دانســت، چراکه این 
خواسته را جنبِش همگانِی ریشه دار در شرایط اجتماعی 
به وجود آورد. برخالف ناحیه های فارس و ِجبال — 
که نزدیک تر به بغداد و بیشتر زیرِ نفوذِ فرهنگ عرب 
بودند — در خاور ایــران، طبقه دهقانان هنوز وجود 
داشت و دست نخورده به جامانده بود و فرهنگ عرب در 
زندگی آنان اثری کوچک داشت؛ و گمان می رود آنان 
پیدایش و بالندگِی شعری را پشتیبانی کردند، که از هر 
دو ویژگی ترکیب های شعر عربی رسمی و آیین های 
ایرانی نگاه داری شده در سروده های مردمی و نیمه مردمی 
بهره داشــت. دلیل دیگر این موضوع این بود که هنوز 
ادبیات پارســی میانه در سده ســوم ه جری در فارس 
کاربرد داشت و موبَداِن زرتشتی از آن بهره می بردند و 
ازهمین رو- برخالف خاور ایران که زبان دری یکه تازی 
می کرد- میدانی برای پیدایش زبانی نوین در غرب ایران 
نبود. هم چنین در شرق کاربرد و شناخت عربی گستره 
کمتری داشت و زبان ادبی هم، چنان توانی نداشت که 
از پیدایش زبان نوین جلوگیری کند. آیین َمْزَدیَْسنا در 
این ناحیه چندان ریشه نداشت. فرهنگ ایرانی در قالب 
روایت ها و ســروده های شفاهِی فراوانی به زبان دری 
وجود داشت. اما این فرهنِگ نیمه مردمی — که در برابر 
فرهنگ طبقه اشراِف اثرگرفته از عرب بود — نیاز به 
آثاری برتر داشت تا در کنار فرهنِگ عرب گرا قرار گیرد.

شعر ِحماسی در ادب پارسی، در برابر شعر ِغنایی جای 
داشت؛ گونه ای از شعر که در شعرِ عرب، ناشناخته و 
به طور کامْل ایرانی و نشانگر پیوستگی ادبیات پیش و 
پس از اســالم بود. درون مایه های پیوندی مانند بینش 
اخالقی، پند و اندرز برپایه خرد، ناپایداری این جهانی 
این پیوستگی را برقرار می کرد. اثرگذاری اسالم بر این 
درون مایه ها بسیار کم بود و ریشه های ایرانی آن ها کهن 
و ژرف بودند. حتی برخی درون مایه های شعر غنایی 
چون وصِف طبیعت ریشــه در ادب پیش از اســالم 

داشتند.
به باور َذبیح ُاله صفا، یکی از ویژگی های شــعر پارسی 
در سده چهارم و نیمه نخست سده پنجم ه .ق، شمار 
فراوان سرایندگان است. این موضوع هنگامی اهمیت 
می یابد که به محدودبودن گستره شعر پارسی به شرق 
ایران در آن روزگار نگریسته شود. زِبَردستی سرایندگان 
و توانایی آنان در بیان مضمون های نو و رسایی سخن 
آنان از دیگر موارد این دوران است. چرایی این موضوع 
را باید افزون بر آمادگی محیط، طبیعی بودن زبان برای 
سرایندگان دانست؛ به گونه ای که شاعران نیاز بسیاری به 
یادگیری زبان پارسی نداشتند، آن چنان که سرایندگان 
ســده ششــم هجری در عراق و آذربایجــان و دیگر 
جای ها بــه این فراگیری نیازمند بودند. از ویژگی های 
دیگر این روزگار، فزونی شعر است. شمارِ بیت هایی 
را که برای رودکی آورده اند، به گزارشــی یک میلیون 
و ســیصدهزار و به گزارشی قابل قبول تر، یکصدهزار 
بیت بوده و شــاهنامه را هم شصت هزار بیت گزارش 
کرده اند. برای دیگر شــاعراِن این دوران نیز چنین بود. 
از ســوی دیگر، علت ازمیان رفتن بیشــتر سروده های 
این روزگار یکی کهن بــودن زبان و ترکیب های آن و 
ناآشنابودن آن ها برای مردم در دوران های پسین، و دیگْر 
یورِش پیاپِی قوم های همسایه خاوری ایران به فرارود 
و خراسان و نابودی کتاب ها و کتابخانه های فراوانی در 
این یورش هاست. دیگر ویژگی های شعر پارسی در این 
روزگار، ســادگی و روانِی سخن و اندیشه، دگرگونِی 
وزن های شــعر و تکامل آن ها در سنجش با سده سوم 
هجری و تازه بودن مضمون ها و اندیشه هاست. بازتاب 
چگونگــِی زندگِی ســرایندگان و اوضاع اجتماعی و 
نظامی و سیاســی از دیگر ویژگی های شعر این دوران 
است. چرایِی این بازتاب، واقع بینی شاعران و آشنایی 
آنان با محیط پیرامــون و نگرش اندک به نازک خیالی 
و َوْهم — مگر در سروده های غنایی و غزل گونه — 
اســت. زندگی ُمَرَفّهِ بیشتر سرایندگان در این روزگار، 
سبب شده تا در شــعرِ این دوران بیشتر از کامرانی و 
خوشی ها و آسایش سخن رود، آن چنان که خواننده این 

سروده ها از سرزندگی بیشتر بهره می برد.
افســانه های فراوانــی درباره فردوســی و شــاهنامه 
پرداخته شــده که بیشــتر از شور و دلبســتگِی مردمِ 
دوســتدارِ فردوسی و خیال پردازِی شــاهنامه خوانان 
پدید آمده و بیشــتر بی پایه است و با منابع تاریخی و 
متِن شاهنامه نمی خواند. از این دست می توان داستاِن 
راه یافتِن نسخه پهلوِی شــاهنامه از تیسفون به حجاز 
و حبشه و هند و ســرانجام به ایران آمدنش به دست 
یعقوب لیث، رویارویی فردوسی با سه سراینده دربار 
غزنویــان )عنصری، َفُرّخی، و َعســَجدی(، داســتان 
فرارش به بغداد، هند، طبرســتان، یا ُقهِســتان پس از 
نوشتن َهجْونامه، داســتان پیشکش کردِن شاهنامه به 
سلطان محمود به سبب نیازمندی و تنگدستِی وی در 
فراهم آوردِن جهیزیه برای دخترش، داستان فرستادِن 
پیشکشــی که ســلطان محمود به فردوسی نوید داده 
بوده است به سان پوِل سیمین به جای زر به پیشنهاد احمد 
بن حسن مِیَْمندی و بخشیدن آن پاداش به ُفقاع فروش 
و َحّمامی به دست فردوسی و پشیمانی سلطان محمود و 
هم زمانِی رسیدن پاداِش زر با مرگ فردوسی را برشمرد. 
ازدیگرسوی، خالقی ُمطَلق - با اشاره به این که دانسته ها 
درباره زندگی فردوسی پس از سال ۴۰۰ ه .ق فراتر از 
گزارش چهارمقاله نیست- می گوید هرچند که برخی 
گفته هــا مانند آنچه که نظامِی َعروضــی آورده، جای 
تردید دارد، اما از سویی دلیل محکمی هم در رد آن ها 
نیست؛ و برخی از آن ها با سنجِش منابِع دیگر درست 
انگاشته می شوند. مانند داستاِن سفر فردوسی به َغزنه و 
رویارویی او با محمود در کتاب تاریخ سیستان، یا نمونه 
دیگر این که نظامی گنجوی و عّطار نیز به کشــمکش 
فردوسی با محمود و ناسپاسی محمود در حِقّ فردوسی 
و حتی فقاع نوشِی فردوسی و بخشیدن پاداش محمود 

اشاره کرده اند. خالقی مطلق برپایه چهارمقاله، فقاع نوشی 
و بخشیدن پاداش، گریختن از غزنه، رفتن به هرات و 
ســفر به طبرستان نزد اسپَهبُد شهریار باَوند را گزارش 
می کند. اما سفر بغداد و رفتن به اصفهان را — که در 
برخی پیشگفتارهای دست نویس ها و بخش های الحاقی 

شاهنامه دیده می شود — افسانه می داند.
افزون بر این ها، در »پیشــگفتار بایُسنُقری« داستانی از 
سفرنامه ناصرخسرو آمده است که ناصرخسرو در سال 
۴۳۷ ه .ق در راه سرخس به طوس کاروانسرای بزرگی 
در روســتای چاهه می بیند که می گویند از پاداشی که 
محمود برای فردوسی فرستاده بوده است، ساخته شده و 
چون فردوسی در آن هنگام درگذشته بوده، وارثش آن 
پاداش را نپذیرفته است. این داستان در دست نویس های 
سفرنامه نیســت، اما تقی زاده گمان بر درستی آن دارد. 
نُلِدکه هم در آغاز آن را برســاخته می دانســت ولی 

سپس تر از رأی خویش برگشت.
در روزگار نو

در ســده بیســتم افســانه زندگی فردوســی به کارِ 
سیاست پیشگان هم آمد. رضاشاه، که مرام ملی گرایی 
تبلیغ می کرد، شیفته فردوســی بود.]۱۹[ عبُدالْحسین 
ِسپَنتا نیز در زمان رضاشاه فیلِم فردوسی را به سال ۱۳۱۳ 
ساخت و زندگی فردوســی را از نگاه خود به تصویر 
کشید، که یکی از نخســتین نمونه های افسانه پردازِی 
تصویری از زندگی فردوســی به شمار می رود. پیش 
از او علی نصر در ســال ۱۳۰۰ نمایشنامه فردوسی را 
تنظیم کرده بود. ازدیگرسو، افسانه های چپ گرایان درباره 
فردوسی نیز به کارِ مبارزه سیاسی می آمد. ازراهِ نمونه، 
علی حصوری و احمد شــاملو فردوســی را سخت 
نکوهیدند و او را تبلیغاتچِی سرکوب و محافظه کاری 

در خدمِت حفِظ نظام طبقاتی دانستند.
افسانه پردازی درباره فردوســی اّما ادامه یافت و خود 
هنری شــد ســتوده. در روزگاران بعدی سخنوران و 
هنرمندان فراوانی، زندگانِی فردوســی را به داســتان 
کشیده اند. ازاین دست، بهرام بیضایی در فیلمنامه دیباچه 
نوین شاهنامه )۱۳۶۵( فردوسی را غریبه ای خشمگین 
از زمانه نشان داده که برای زنده کردن میراِث ایراِن کهن 
،دارایی خود را باخته و جز تهمت و دشنامش نداده اند. 
ســاتِم اُلُغ زاده نیز در رماِن تاریخی فردوسی )۱۳۶۹( 

فردوسی را چنان که خود دانسته به تصویر کشیده است.
ازسوی دیگر هم پژوهشــگران در جستجوی زندگی 
واقعی فردوســی از میــان انبوه داده هــای تاریخی و 
افسانه ای همواره تاحدودی کامیاب بوده اند. دانسته هایی 

ازاین دست در پی می آید:
زایش

برپایه دیدگاه بیشترِ پژوهشــگراِن امروزی، فردوسی 
در ســال ۳۲۹ ه .ق برابر با ۹۴۰ م، در روستای پاژ در 
شهرســتان طوس در خراســان دیده به جهان گشود. 
نظامی عروضی )وفات ۵۶۰ ه .ق(، نخستین پژوهنده ای 
که درباره زندگی فردوســی ُجســتاری نوشته، زایش 
فردوســی را در روستای »باز« )پاژ( دانسته است. منابع 
تازه تر روستاهای »شاداب« و »َرزان« را نیز جایگاه زایش 
فردوسی دانسته اند، اما بیشتر پژوهشگران امروزی این 

گمانه ها را بی پایه می دانند.
سال زایش فردوسی در ۳۲۹ ه .ق از آن جا دریافته شده، 
که وی در سه پاره از سروده هایش، به سِنّ خود اشاره 
کرده است. نخست در داستان »جنگ بزرگ کیخسرو« از 
تهیدستی خود در شصت و پنج سالگی می گوید و پس 
از آن می افزاید که در پنجاه و هشــت سالگی و زمانی 
که جوانی را گذرانده بود، فریدون دوباره زنده شــده و 
جهان را به دست گرفت که منظور وی، به تخت نشستن 

محمود است:
بدانگه که بُد سال پنجاه و هشت   

نوان تر شدم چون جوانی گذشت
خروشی شنیدم ز گیتی بلند  

که اندیشه شد تیز و تن بی گزند
که ای نامداران و گردن کشان  

که ُجست از فریدوِن فّرخ نشان؟!
فریدوِن بیداردل زنده شد

زمان و زمین پیش او بنده شد
و از آن جا که زمان چیرگِی سلطان محمود غزنوی بر 
شرق ایران در ســال ۳۸۷ ه .ق بوده، می توان دریافت 
که سال زایش فردوسی ۳۲۹ ه .ق است؛ و هم چنین با 
درنگریستن به این که فردوسی در سال ۳۸۷ ه .ق، پنجاه 
و هشت ساله بوده، می توان درست بودن این گمان را 
پذیرفت. بار دوم در داستان »پادشاهی بهرام بهرامیان«، 
واژه شصت و ســه را برای سن خود می گوید و این 
تاریخ را در حدود ۷۳۰ بیت پســین تر دوباره می آورد 
و می افزاید که در آن هنگام، روز آدینه به ُهرُمْزدِ بَهِمن، 
یعنی روز نخست بهمن، افتاده است.]یادداشت ۴[ بنا بر 
پژوهش شــاپور شهبازی، تنها در سال ۳۷۱ یزدگردی 
برابر با ۱۰۰۳ م، روز آدینه با روز نخســت بهمن برابر 
افتاده است؛ و چنان چه ۶۳ سال از آن سال کاسته شود، 
سال زایش فردوسی ۳۲۹ ه .ق به دست می آید. سومین 
بار در پایان شاهنامه فردوسی سن خود را هفتاد و یک 
بیان می کند و سال خاتمه شاهنامه را ۴۰۰ ه .ق می گوید؛ 
و چنان چه ۷۱ از ۴۰۰ کاسته شود، برای بار سوم سال 

۳۲۹ آشکار می شود.
بااین حال، شمار دیگری از فردوسی پژوهاْن سال های 
دیگری را برای ســال زایش فردوسی آورده اند. نلدکه 
به این نتیجه می رسد که او اندکی پس از ۳۲۰ ه .ق زاده 
شده است. ُرکن ُالّدین همایون َفُرّخ دیدگاه دیگری دارد و 

سال ۳۱۳ ه .ق را سال زایش فردوسی می داند.
ُکنیه وی »ابوالقاسم«، و تخلص و شهرتش »فردوسی« 
اســت، هیچ گونه آگاهی قطعی از نام و خانواده اش در 
دست نیســت. در منابع گوناگون و در دیباچه برخی 
نسخه های دست نویس شاهنامه، نام وی منصور، حسن 
یا احمد آمده و نام پدرش حســن، احمد یا علی و نام 
پدربزرگش َشَرفشاه یاد شده است. از میان این گفته های 
گوناگون، معتبرترین نامِ این شــاعرِ ایرانی »ابوالقاسم 
فردوســی طوسی« اســت. این که چرا شاعر تخلص 
فردوسی را برای خود گزیده است، روشن نیست. شاید 
این موضوع به دیدار وی با ســلطان محمود غزنوی 
بازگردد. گویا سلطان محمود چنین لقبی به فردوسی 

داده و منظور وی مردی بوده که از بهشت آمده است.
نام او همه جا ابوالقاسم فردوسی شناخته شده است. نام 
کوچک او را در منابع کهن تر مانند َعجایِب ُالَْمخلوقات 
و تاریخ ُگزیده َحمُداله ُمستُوفی و »سومین پیشگفتار 
کهن شاهنامه«، »حسن« نوشته اند. منابع دیگر هم چون 

برگرداِن عربی بُنداری اصفهانی، »پیشگفتار دست نویس 
فُِلورانْس« و »پیشگفتار شاهنامه بایسنقری« و نوشته های 
برگرفته از آن، نام او را »منصور« گفته اند. پیش از همه 
این ها، کهن ترین منبعی که از فردوسی و نام و تخلص 
و شهر او یاد کرده، َگْرشاْسپ ْنامه اسدی طوسی است. 
نام پدر او نیز در تاریخ گزیده و »سومین پیشگفتار کهن 
شــاهنامه« »علی« گفته شده است. محمدامین ریاحی 
پس از بررسی کهن ترین منابع، نام »حسن بن علی« را 
پذیرفتنی و این نام را با قرینه های دیگری که وابستگی 
او را به یکی از شــاخه های تشیع می رساند، سازگارتر 
دانسته اســت، هرچند که هم چون بیشتر پژوهندگان 
زندگانــی فردوســی، او را از هرگونه تعّصِب مذهبی 

برکنار می داند.
برای پدر فردوسی در منابع کم ارزش تر نام های دیگری 
نیز آورده اند، مانند: »موالنــا احمد بن موالنا فّرخ« در 
»پیشگفتار شاهنامه بایسنقری«، »َفخُرالّدین احمد« در 
هفت اِقلیم، »فخرالدین احمــد ابن حکیم موالنا« در 
َمجالس ُالْمؤمنین و َمجمع ُالُْفَصحاء، و »حسن اسحاق 
ــَعراء. تئودور نلدکه در کتاب  شرفشــاه« در تَذکَِرةُالُشّ
ِحماسه ملی ایران درباره نادرست بودن نام »فخرالدین« 
نوشــته که دادن لقب های مختوم به »الدین«، در زمان 
آغاز نوجوانی فردوسی کاربرد پیدا کرده و ویژه »امیران 
مقتدر« بوده اســت، ازاین رو پدر فردوسی نمی توانسته 

چنین لقبی داشته باشد.
ُعَمر َفّروخ در یادکرد بنداری اصفهانی، نام و نســب 
فردوســی را »ابوالقاســم منصور بن احمــد بن َفُرّخ 
فردوســی« نوشته است. محمدرضا شفیعی َکدَکنی در 
تصحیح تاریخ نیشــابور از روشی سخن می گوید که 
از شیوه نام نوشت های حاکم نیشابوری که هم روزگار 
فردوسی بوده، برگرفته شده، روشی که از رابطه کنیه ها و 
نام ها در روزگار فردوسی در خراسان ساخته شده است.

پرورش و بالندگی
برپایه اشــاره های گذرای فردوسی، دانسته شده که او 
دهقان و دهقان زاده بوده اســت. دهقانــان طبقه ای از 
زمین داران در دوران پیش از اســالم و سده های دوم و 
سوم هجری بودند که بیشتر برای نگاه بانی از جایگاهِ 
مالی و اجتماعِی خود به اسالم گرویدند و ازهمین روی 
به رسوم و سنت های نیاکانی خود عشق می ورزیدند و 
در پاسداری از آن ها کوشش می کردند. فرزندان دهقانان 
با آداب و رســوم ایرانی پرورش می یافتند و نگهبانان 
ســنت ها و فرهنگ ملی ایرانی بودنــد. درباره دوران 
کودکی و جوانی او، نه خودِ شــاعر سخنی گفته و نه 
در منابع کهن جز افســانه و خیال بافی چیزی به چشم 
می خورد. بااین حال از دقت در ساختار زبانی و بافت 
تاریخی–فرهنگِی شــاهنامه، می تــوان دریافت که او 
در دوران پرورش و بالندگــی خویش از راه خواندن 
و ژرف نگری در ســروده ها و نوشــتارهای پیشینیاِن 
خویش، سرمایه کالنی را اندوخته، که بعدها دست مایه 

او در ســرایش شاهنامه شده اســت. کودکی و جوانی 
فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی 
از دوستداران ادب فارسی بودند. فردوسی در روزگار و 
شهری می زیست که داستان های کهن ایرانی مورد عالقه 
همگان بود - همان گونه که خود در دیباچه شــاهنامه 
ستایش و آفرین گویی »کِهان« و »مِهان« را از نامَورنامه 
ابومنصوری و این که »جهان دل نِهاده برین داستان« را 

بازگفته است.
آموزش و دانش

از شاهنامه این گونه برداشــت کرده اند که فردوسی با 
زبان و دیوان های شــاعران عرب و نیز با زبان پَهَلوی 
آشنا بوده اســت. نلدکه بر این باور است که فردوسی 
دانِش روزگارِ خود به ویژه دانش های دینی و فلســفی 
را به گونه ای رسمی و دانشورانه نیاموخته بود و در اندازه 
یک فردِ باسواد و در سطِح دانسته های عمومی از این 
دانش ها آگاهی داشته است و هم چنین می گوید فردوسی 
پهلوی نمی دانست. در برابر این دیدگاه، حسن تقی زاده 
و شیرانی بر این باورند که فردوسی با دانش های روزگار 
مان فروزانَفر و احمد  خود آشنایی داشــته؛ و بَدیع ُالَزّ
مهدوی دامغانی نیز باور دارند که فردوســی حتی در 
زمینه شعر و نثرِ عرب دانش گسترده ای داشته است. اما 
درباره پهلوی دانستن فردوسی برخی پژوهشگران مانند 
سعید نفیسی، حبیب یغمایی و الزار، پهلوی دانِی او را 
پذیرفته اند، اما برخی دیگر مانند نلدکه، محمدتقی بهار، 
شاپور شهبازی و جالل خالقی مطلق بر این باور نیستند.

صفر عبداله بر این باور اســت که فردوســی از نگاهِ 
واژه گزینی، پهلوی می دانسته است. اما به گفته خالقی 
مطلق، روی هم رفته، درباره عربی دانی و پهلوی دانی و 
آموخته های فردوسی می توان رأی نلدکه را پذیرفت. 
می توان گفت فردوسی عربی را آموخته بود، اما در نثر و 
نظم عرب چیره نبود. هم چنین سختِی پهلوی خوانی در 
دوران فردوسی، شیوه نگارش آن بود. آن گونه که اگر 
نوشته ای برای او خوانده می شد، مفهوم آن را دریافت 
می کرد، اما خود پهلوی خوانی نمی دانست. به هرروی، 
در شاهنامه هیچ نشانه ای درباره پهلوی دانی فردوسی 
نیســت. گاهی در شاهنامه نشــانه هایی از دانش های 
ستاره شناســی و فلســفه و دانش های دیگر به چشم 
می خورد، اما نمی توان از آن ها چیرگِی فردوسی بر این 
دانش ها را برداشت کرد. چیرگی فردوسی بر فرهنگ و 
تاریخ و آداب و آیین های ایران باستان و هم چنین زبان 
پارسی بر کسی پوشیده نیست. اما این گونه دانش ها در 
گروه دانش های بنیادِی آن روزگار جای نمی گرفت و 
امروزه هم به این دانش ها که در تاروپود شاهنامه تنیده 

شده اند، چندان بهایی داده نمی شود
خانواده

از زندگانی فردوسی تا پیش از سرایش شاهنامه آگاهی 
چندانی در دست نیســت. تنها این که پسر او در سال 
۳۵۹ ه .ق زاده شــده، پس فردوسی باید پیش از ۳۵۸ 

ه .ق ازدواج کرده باشد. از همسر فردوسی چیزی دانسته 
نیست. پژوهشگرانی چون حبیب یَغمایی، محمدتقی 
بهار و ذبیح اله صفا، زنی را که در آغاز داســتان »بیژن 
و َمنیژه« نام برده شــده، همســر فردوسی دانسته اند.
]یادداشــت ۸[ اگر این گمان درست باشد، احتماالً او 
زنی فرهیخته بوده، که توانایی چنگ نوازی داشته است 
و مانند خود فردوســی از خانواده ای دهقان نژاد بوده و 
از آنچه که در ایــن خانواده ها به دختران آموزش داده 
می شــده، بهره داشته است. پسر فردوسی در سال ۳۹۶ 
ه .ق در ۳۷ سالگی و زمانی که فردوسی ۶۷ ساله بوده، 
درگذشت. فردوســی از پیشی گرفتن پسر بر پدر ِگله 
کرده و از خداوند خواستار آمرزش فرزندش می شود.
]یادداشت ۹[ به گزارش نظامی عروضی، از فردوسی 
تنها یک دختر به جای ماند و فردوسی پاداش شاهنامه را 
برای کابین او می خواست. پس از مرگ فردوسی دختر 
پاداش را نپذیرفت و آن پاداش برای بهبود کاروانسرای 

چاهه خرج شد.
سروده های فردوسی

آغاز سرودِن شاهنامه را برپایه شاهنامه ابومنصوری از 
زمان سی سالگِی فردوســی می دانند، اما با نگریستن 
به توانایِی فردوســی می توان چنین برداشت کرد که 
وی در جوانی نیز به ســرایندگی می پرداخته و چه بسا 
ســرودِن بخش هایی از شــاهنامه را در همان زمان و 
برپایه داســتان های کهنی که در داســتان های گفتارِی 
مردم جای داشــته اند، آغاز کرده اســت.]۵۵[]۵۶[ این 
گمانه می تواند یکی از سبب های ناهمگونی های زیادِ 
ویرایش های دست نویِس شــاهنامه باشد. بدین سان 
که ویرایش های کهن تری از این داســتان های پراکنده، 
دست مایه نسخه برداران شده باشــد. گذشته از دالیل 
عقلی، از روایت های افســانه ای هــم چنین برمی آید 
که فردوســی داســتان هایی را به صورت جدا سروده 
بوده و از این داســتان ها رونویس هایی تهیه می شده و 
دست به دست می گشته است. اشاره خود فردوسی در 
پاره انجامِ شــاهنامه نیز به همین نکته اســت. از میان 
داستان هایی که گمان می رود در زمان جوانی وی گفته 
شده باشد، می توان داستان های »چند پادشاهی نخست« 
در شاهنامه، »بیژن و منیژه«، »رستم و اسفندیار«، »رستم 
و سهراب«، »داستان اَْکواِن دیو« و »داستان سیاوش« را 

نام برد.
جدای از بیت هایی که خود فردوســی از سروده های 
دقیقی دانسته، تنها سروده ای که روشن شده از اوست، 
خود شاهنامه است. ســروده های دیگری نیز از برای 
فردوسی دانسته شده اند، که بیشترشان بی پایه هستند. 
نامَورترین آن ها مثنوی ای به نام یوسف و زلیخا است 
که در »پیشگفتار شاهنامه بایسنقری« سروده فردوسی 
به شمار رفته است. اما این گمانه از سوی پژوهشگران 
نادرست دانسته شــده و از آن میان مجتبی مینُوی در 
سال ۱۳۵۵ گوینده آن را »ناظِم بی مایه ای به نام شمسی« 
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یافته است. سروده های دیگری نیز از فردوسی دانسته 
شده اند، مانند چند قطعه، چهارپاره، رباعی، قصیده، و 
غزل که پژوهشگران در این که سراینده آن ها فردوسی 
باشــد، بســیار دودل هســتند. و به ویژه قصیده ها را 
ســروده روزگار صفویان می دانند. در َمخَزن ُالَْغرائِب، 
َعراء  لباب االلباب، تذکره آتشکده، هفت اقلیم، ریاض ُالُشّ
و تَذکره بُتخانه، قصیده و قطعه و رباعی به فردوســی 
نســبت داده اند، که برخی از آن ها مورد تردید است. 
ِهرمان اِته این ســروده ها را گردآوری و به زبان آلمانی 
برگردانده اســت. اما تقی زاده می گویــد برخی از این 
ســروده ها درست نیستند، چراکه دور از زبان و سبک 
فردوسی و شعر سده چهارم ه .ق هستند. در این میان 
گمان درســت بودِن یک غزل، دو قطعه و دو رباعی و 

انتساب آن ها به فردوسی بسیار است.
ُسرایش شاهنامه

شــاهنامه پرآوازه ترین ســروده فردوســی و یکی از 
بزرگ ترین نوشته های ادبیات فارسی است. فردوسی 
هنگامی ســرودن شاهنامه را آغاز کرد که زبان پارسی 
دری توانایی های بایســته را بــرای بیان موضوع های 
گوناگــون یافته، اما هنوز در سراســر ســرزمین های 
پارسی زبان به گونه ای یکدست و یکسان درنیامده بود؛ 
و در لهجه هر شــهر و ناحیه، واژه ها و تعبیرهای ویژه 
وجود داشت، و گردآورندگاِن کتاب َمسالِک و َممالِک 

به برخی نکته ها در این زمینه اشاره کرده اند.
فردوسی داســتان هایی را در روزگار منصور بن نوح، 
امیر سامانی، سروده بود. پس از آن در حدود سال ۳۷۰ 
ه .ق، در روزگار نوح دوم پســر منصور و پس از مرگ 
دقیقی، به نظم درآوردن متن شاهنامه ابومنصوری را آغاز 
کرد.گمان می رود که دقیقی به دستور شاه سامانی کار 
نظم شاهنامه را آغاز کرده بود. ازاین رو، فردوسی برای 
دنبال کردِن کار دقیقی، خواســت تا به بخارا، پایتخت 
ســامانیان، ســفر کند تا هم فرمان ادامه کار را از شاه 
ســامانی ستاند و از پشتیبانی مالی او برخوردار شود و 
هم این که از نسخه ای از شاهنامه منثورِ ابومنصور محمد 
ّزاق — که به گمان نگاه داری شده در کتابخانه  بن عبُدالَرّ
دربار ســامانی و مورد بهره دقیقی بود — بهره گیرد. 
اما پس از این که دوســتی از همشهریانش — که در 
»پیشگفتار بایسنقری« محمد لشکری نام برده شده است 
-دست نویسی از این منبع را در دسترس او گذاشت، از 
این رأی برگشت و کار را در شهر خویش آغاز کرد. او 
در آغاز از پشتیبانی مالی اَمیَرْک منصور، فرزند ابومنصور 
محمد بن عبدالرزاق بهره مند می شــود. اما این دوران 

دیری نمی پاید و با کشته شدن منصور پایان می یابد.
او سرانجام شاهنامه را در سال ۳۸۴ ه .ق، سه سال پیش 
از برتخت نشستِن محمود، به پایان رساند. این ویرایش 
نخستیِن شاهنامه بود و فردوسی نزدیک به شانزده ساِل 
دیگر، در پرمایه تر و پیراسته کردن آن کوشید.این سال ها 
هم زمان با برافتادن سامانیان و برآمدن سلطان محمود 

غزنوی بود. روشــن اســت که در ویرایِش نخستین، 
ســتایش محمود نبود و به گماْن ســتایش منصور بن 
ابومنصور، بیش از آنچه که اکنون هست، بوده و چه بسا 
که ویرایِش نخســت به نام امیرک منصور بوده باشد. 
فردوسی در سال ۳۹۴ ه .ق در شصت و پنج سالگی بر 
آن شد که شاهنامه را به سلطان محمود پیشکش کند، و 
ازاین رو دست به کارِ تدویِن ویرایِش تازه ای از شاهنامه 
شد. او در ویرایش دوم، بخش های مربوط به پادشاهی 
ساسانیان را تکمیل کرد. پایان ویرایش دومِ شاهنامه در 
۲۵ اسفند ســال ۴۰۰ ه .ق برابر با ۸ مارس ۱۰۱۰ مدر 

هفتاد و یک سالگی فردوسی بوده است:
چو سال اندرآمد به هفتادویک  

همی زیر بیت اندرآرم فلک!
تن شاه محمود آباد باد!

سرش سبز و جان و دلش شاد باد!
ُچنانش ستایم که تا در جهان  

سخن باشد از آشکار و نهان،
مرا از بزرگان ستایش بود! 
ستایش ُورا در فزایش بود!

که جاوید باد آن خردمندمرد  
همیشه به کام دلش کارکرد!

همش رای و هم دانش و هم نسب  
چراغ عجم، آفتاب عرب!
سرآمد کنون قّصه یزدگرد 
به ماه سپندارمذ روز اِرد،

ز هجرت شده پنج هشتاد بار  
به نام جهان داور کردگار!

به گزارش عروضی، علی دِیَلم شاهنامه را در هفت دفتر 
نوشت و فردوسی به همراه بوُدلَف آن را به دربار غزنه 
نزد ســلطان محمود بُرد. در آن جا با کمک احمد بن 
حسن مِیَمندی، وزیر سلطان، شاهنامه به سلطان محمود 
پیشکش می شود. اما به خاطر بدگویی حسودان و باورِ 
مذهبِی فردوسی، محمود شاهنامه را نمی پسندد و ارج 
نمی نهد و به جای پاداش نخســتین شصت هزار دینار، 
پنجاه هزار درهم برای او در نظر می گیرند و ســرانجام 
هم بیست هزار درهم بیشتر به فردوسی نمی دهند. از این 
رویداد تا پایان زندگانی، فردوسی بخش های دیگری نیز 
به شاهنامه افزود که بیشتر در گله و انتقاد از محمود و 
تلخ کامِی سراینده از اوضاع زمانه بوده است. برپایه بیتی 
در هجْونامه، فردوسی در ســال هایی پس از سرایش 
شاهنامه، از سن خود دگربار یاد کرده و خود را هشتاد 

ساله خوانده است:
کنون عمر نزدیک هشتاد شد  

امیدم به یک باره بر باد شد
برپایه اشــاره های نظامی عروضی و فریُدالّدین عطار، 
زمان ُکلِی ســرودن شاهنامه ۲۵ ســال بوده است. در 
هجونامه در سه جای سخن از سی سال است و یک بار 
سی و پنج سال گفته می شود. اگر آغاز کار شاهنامه ۳۶۷ 

ه .ق و ســال پایان آن ۴۰۰ ه .ق پنداشته شود، درازای 
سرایش شاهنامه به سی و سه سال می رسد.]۸۴[ برپایه 
دیدگاه جالل خالقی مطلق، با نگرش به زمان سرایش 
»بیژن و منیژه« و هم چنین بازنگری شاهنامه پس از سال 
۴۰۰ ه .ق، فردوســی ۳۵ سال از عمر خویش را بر سر 

سرایش شاهنامه گذاشته است.
هجونامه

ســروده دیگری که از فردوســی دانســته شده است 
»َهْجْونامه«ای در نکوهش سلطان محمود است که به 
گفتار نظامی عروضی صد بیت بوده و شــش بیت از 
آن به جای مانده اســت. ویرایش های گوناگونی از این 
هجونامه در دســت بوده اســت که از ۳۲ بیت تا ۱۶۰ 
بیت داشته اند. برخی از پژوهشگران نسبت دادن چنین 
هجونامه ای به فردوســی را نادرست دانسته اند، مانند 
محمود شیرانی که با درنگریستن به این که بسیاری از 
بیت های این هجونامه از خود شــاهنامه یا مثنوی های 
دیگر آمده اند و بیت های دیگر نیز از دید ادبی کاستی 
دارند، چنین نتیجه گیری کرد که این هجونامه ساختگی 
اســت. اما محمدامین ریاحی با درنگریستن به این که 
از این هجونامه در شــهریارنامه عثمــان مختاری، از 
ستایشگران مسعود ســوم غزنوی نواده محمود، -که 
پیش از چهارمقاله نظامی عروضی نوشته شده، نام برده 
شده- سرودن هجونامه ای به دست فردوسی را پذیرفتنی 
دانسته است.پژوهشگرانی مانند نلدکه، تقی زاده و صفا 
نیز باور به اصیل بودن هجونامه و بنیاد برخی بیت های 
آن دارنــد.]۹۰[ نلدکه باور دارد که بــه گواهِ واژه »این 
نامه« در برخی بیت های هجونامه، فردوسی به پیوست 
شــاهنامه، هجونامه را آورده اســت تا با این کار همه 
بیت های پراکنده در شاهنامه را - که در ستایش محمود 
بوده است - بزداید.هم چنین جالل خالقی مطلق بر این 
باور اســت که به سبب برساخته بودن بیشتر بیت های 
هجونامه نمی توان بنیاد آن را نادیده گرفت و در آن جا 
نیز بیت های زیبایی وجود دارد که از شاهنامه برگرفته 
نشده است؛ و می گوید چنین می نماید که شیرانی بیشتر 
در پی پشــتیبانی از محمود بوده است. برپایه بیتی در 
هجونامه که فردوســی در آن به هشــتاد سالگی خود 
اشاره می کند، هجونامه پیش از سال ۴۰۹ ه .ق سروده 

شده است.
پشتیبانان فردوسی

فردوسی شش نفر را در شاهنامه ستوده است: نخست 
منصور بن ابومنصور محمــد فرزند حکمران طوس 
در آغاز سرایش شــاهنامه دوم سلطان محمود، سوم 
ابُوالَْعبّاس اســفراینی وزیر محمــود، چهارم نصر بن 
َسبُکتَکین برادر کوچک تر محمود و سپهساالر خراسان، 
پنجم ارسالن جاذب والی طوس و ششم ُحیّی بن ُقتَیْبه 
عامل َخراج طوس.]۹۵[ از میان این کســان، فردوسی 
منصور را مردی بخشنده و جوانمرد و وفادار می نمایاند 
و او را گرامی می دارد. تنها جایی در سراســر شاهنامه 

که فردوســی بی پرده از دریافت کمک مالی کســی 
سخن می گوید، درباره منصور است؛ و از آن رو که این 
ستایش پس از مرگ منصور بوده، پس گمان این که این 
سخن برای پســنِد وی بوده نادرست است. افزون بر 
این، از آن جا که فردوســی این ستایش را حتی پس از 
ستودن محمود از شاهنامه برنداشته، پس نشان دهنده 
گرامی داشــت و مهر فراوان فردوســی درباره منصور 
بوده است. تا جایی که در داستان ایرج آن جا که سخن از 
سرزنش کشنده ایرج است، گویا ایرج با منصور همانند 
می شود. به جز منصور، تنها کسی که به فردوسی کمک 
می کرده، ُحیّی بن قتیبه بوده است. به گمان، ُحیّی بن قتیبه 
که به او مال و متاع بخشــیده و او را از پرداخت خراج 
زمین ُمعاف داشته است، آن گونه که عروضی تصدیق 
می کنــد، عامل طوس- و به گمــان بهتر، عامل خراج 
طوس- بوده است. فردوسی او را به گرمی می ستاید و 
او را »آزاده« می نامد. جز این دو تن، در شاهنامه نشانی 
دیگر از کمک و پشتیبانی کســانی از این گروه چون 
محمود، یا دیگر بزرگان دربار او مانند برادرش نصر یا 

ارسالن جاذب یا بزرگ دیگری نیست.
افزون بر این شــش تن، فردوسی از کسان دیگری نیز 
یاد می کند مانند ابومنصور عبدالرزاق، دقیقی، دوست 
مهربان شاعر در دیباچه و علی دیلم و بودلف در پایان 
شــاهنامه، اما هیچ کدام را نمی توان ستایش پنداشت.

عروضــی علی دیلــم را از بودلف جدا می شــمارد. 
عروضی می نویسد که علی دیلم، شاهنامه را در هفت 
جلد برای فردوسی پاک نویسی کرده و ابودلف راوی 
وی بوده اســت. با نگرش به گفته عروضی، گویا این 
دو تن از راه نوشــتن و بازگویی شاهنامه برای بزرگان 

طوس، مزدی هم دریافت می کرده اند.
چنان که نظامی عروضی گفته است، پشتیبان فردوسی 
در دربــار محمود، وزیر او احمد بن حســن میمندی 
بوده اســت. اما این گزارش چندان درست نمی نماید. 
زیرا با آن که میمنــدی در دربار محمود دارای جایگاه 
ویژه ای بوده، اما در هیچ جای شاهنامه نامی از او به میان 
نیامده است. از سوی دیگر، او از اهل سنت و به سختی 
متعصب بوده و با رافِضیان و َقرَمطیان دشمنی آشکاری 
داشته است؛ و گمان می رود که در برکناری و کشته شدن 
ابوالعباس اسفراینی در ســال های ۴۰۱ و ۴۰۴ ه .ق و 
هم چنین در کشته شدن َحَسنَِک وزیر در سال ۴۲۲ ه .ق 
-که نســبت رافضی بدو می دادند- دست داشته است. 
میمندی پس از اسفراینی در سال ۴۰۱ ه .ق به وزارت 
می رسد و دستور برگرداندن زبان نامه های دولتی - که 
در زمان اسفراینی به فارسی نگاشته می شد- به عربی 
را داد. او تا ســال ۴۱۲ یا ۴۱۶ ه .ق وزیر بود و سپس 
برکنار شد و به زندان افتاد و پس از او حسنک میکال 
وزیر شد؛ بنابراین، وزیری که محمود را از رفتارش با 
فردوسی پشیمان کرد، نه میمندی بلکه حسنک وزیر 

بوده است.
جهان بینی و مذهب فردوسی

برپایه بیت هایی در خود شــاهنامه و منابع نخستینی 
چــون گزارش هــای نظامی عروضــی و نصیرالّدین 
قزوینی، فردوسی یک مسلماِن شیعه بود؛ اما برخی از 
پژوهشگران در سال های گذشته درباره کیش وی اظهار 
تردید کرده اند. برخی تنها او را شیعه نامیده اند؛ برخی 
ــَعرای بهار این پرسش را بیان  دیگر همچون َملُِک الُشّ
کرده اند که آیا فردوسی شیعه زِیْدی، اسماعیلی یا دوازده 
امامی بوده اســت. نلدکه بر این باور بود که فردوسی 
شــیعه بود، ولی او را جزوِ ُغالِت شیعه نمی دانست. 
شــیرانی فردوسی را سنّی یا شــیعه زیدی می خواند، 
ولی شیرانی بیشتر دغدغه پشتیبانی از سنی مذهب بودن 
ســلطان محمود را دارد. محیط طباطبایی نیز فردوسی 
را شیعه زیدی می دانست. عباس زریاب خویی بحث 
می کند که فردوسی شیعه اسماعیلی است، درحالی که 
احمد مهدوی دامغانی بر این باور اســت که فردوسی 
شــیعه دوازده امامی است. تنها گواهی که برای سنّی یا 
زیدی مذهب بودن فردوســی آورده شده است همان 
بیت هایی اســت که در ستایش ابوبکر، عمر و عثمان 
در بخش آغازین شاهنامه آورده شده، ولی این بیت ها 
هم چنان که از ســیاِق آن ها برمی آید با متن همخوانی 
ندارند و افزودنی هســتند. با کنار گذاردن این بیت ها، 
شکی باقی نمی ماند که فردوسی شیعه بوده است. افزون 
بر این، باید این مطلب را در نظر داشــت که طوس از 
دیرباز کانوِن تشــیع بوده است و نیز خاندان ابومنصور 

محمد بن عبدالرزاق هم به ظاهر شیعه بوده اند.
فردوسی در مورد مذهْب آسان گیر بود و کیِش نیاکاِن 
خویش را پاس می داشت. افزون بر این، به نوشته نلدکه 
و خالقی مطلق، نشانه های ایمان اسالمِی ژرف از خود 
اظهار نمی داشت. در واقع فردوسی در شاهنامه گهگاه 
به ثبت لحظاتی می پردازد، که حتی اگر هم برگرفته از 
منابع ایران باســتان بوده اند، نمی بایست در نوشته های 
یک مسلمان پایبند بیایند. بااین حال فردوسی در مورد 
مذهب خود، تشــیع، تعصب داشــت و هم چنان که 
از دیباچه شــاهنامه برمی آید او کیش خود را اســالمِ 
راســتین می دانســت. یک توضیح این دوگانگی این 
است که در سده های نخستین اســالم در ایران، باور 
شیعی با مبارزه های میهنی در خراسان آمیخته شده بود. 
به گونه ای که خلفای بغداد و طرفداران شــان در ایران 
هیچ گاه بین »َمجوس« )زرتشتیان(، »زِنْدیق« )مانَویان(، 
»قرمطی« )اسماعیلیان( و »رافضی« )شیعیان به طور کلی( 
فرقی نمی گذاشتند. فردوسی همان گونه که نلدکه بیان 
می دارد باالتر از همه این گفتگوها »یک یکتاپرست بود 
که پیوندش را با نیاکانش پابرجا نگاه داشته بود.«]۱۲۴[ 
در برابر این دیدگاه، رسول جعفریان پیونددادن شعوبیه 
و تشیع، به ویژه غالت و اسماعیلیه را، به طور خاص از 
زمان سلجوقیان می داند و بر این باور است که برخی 
مانند خواجه نظام الملک در سیاست نامه می کوشند با 
پیونددهی شعوبیه با جنبش های ضداسالمِی سده های 
دوم و ســوم ه .ق، باطنیان را بــا زندیقان و در نهایت 

شعوبیه را با تشیع مرتبط سازند.
فردوسی به راستی خداپرست و یکتاپرست است و این 
باور بنیادین خــود را درباره همه پهلوانان خود، حتی 
درباره اســکندر که در کتاب او یک نفر تَرسا خوانده 
می شــود، نیز شــامل می دارد. درهرحال به هیچ روی 
نمی توان نشانه ای یافت که برپایه آن بتوان فردوسی را 
متعصِب مذهبی نامید. بااین حال، در برخی جاهای دیگر 
فردوســی به طور قطع و یقین خود را مسلمان قلمداد 
می کند. اما از سویی باید در نظر داشت که بدون چنین 
اقراری، او متهم به روی گرداندن از اســالم و در نتیجه 

محکوم به اعدام می شــد. چنین به نظر می رسد که او 
نســبت به علی بن ابی طالب تمایل و دوستِی شدیدی 
داشته؛ که با توجه به این که در زمان سلطان محمود تشیع 
متهم و مظنون بود، پس این گونه گفتار و رفتار فردوسی 
نیازمند علت های بیرونی مانند جلب توجه ســلطان 
نبوده است. نلدکه این پرسش را بیان می کند که چگونه 
فردی مانند فردوسی که پرستش ایران باستان در جانش 
ریشه دوانده، دشمن عرب است و با نرمی درباره دیگر 
کیش ها داوری می کند و دست باال نیمه مسلمانی بیش 
نیست، این گونه نسبت به داماد محمد، پیامبر اسالم، ابراز 
ارادت می کند؛ و ادامه می دهد که این گونه اندیشــه در 
میان ایرانیاِن برجســته فراوان است. مانند بیرونی که با 
این که خود را ایرانی می داند و اعراب را دوست ندارد، 
اما تمایل به تشیع دارد. در توضیح این رویکرد، شاپور 
شهبازی می گوید برای بسیاری از ایرانیان که هنوز در 
اندیشه روزگار پادشاهی باستان بودند و یادگارهای آن 
را گرامی می داشــتند و خــود را وارِث آنان یا بزرگان 
آن دوران می دانستند، اندیشه شــیعی، به ویژه باور به 
میراثی بودن امامــت جذاب بود. ایــن ادعای وراثِت 
پادشــاهان یا بزرگان، به خاندان علی بن ابی طالب نیز 
گسترش یافت و امامان شیعه از طریق شهربانو، همسر 
حسین بن علی، وارث َفّره شاهان ایرانی دانسته شدند. 
این هماهنگی میان اندیشــه های شیعی و احساسات 
میهنی به دست بزرگان طوس و دیگر شهرها چنان بود 
که بسیاری از آنان به زرتشتی گری متهم شدند.]۱۲۸[ 
از سوی دیگر، شهبازی و نیز عبدالحسین زرین کوب 
بر این باورند که آنچه در شــاهنامه از دشمنی با عرب 
یا اسالم، طرفداری از زرتشتی گری یا حتی ضدایرانی 
بودن به چشــم می آیــد، همه از منابع کار فردوســی 
سرچشمه می گیرد و از آن رو که فردوسی به شدت به 
منابع وفادار بوده، نمی توان قاطعانه اندیشه های موجود 
در شاهنامه را با باورهای فردوسی یکی دانست. افزون 
بر این که فردوســی خود هیچ گاه از اســالم بدگویی 
نمی کند و در مقامِ بیاِن باورهای خویش، از پیامبر اسالم 

و خاندان او با احترام فراوان یاد می کند.
حکمت و اندیشه فردوسی

آنچه که فردوســی به آن می پرداخت، جدای از جنبه 
شعری، دانشَورانه نیز بود. او افسانه ننوشت. فردوسی 
بــا ریزبینی منابع خود را - که بیشــتر آن، شــاهنامه 
ابومنصوری بود- بررسی می کرد. هرچند از منابع دیگر 
هم در این کار بهره گرفت. او توانســت از میان انبوه 
دانسته هایی که در دســترس داشت، مطالبی را گزیده 
و گردآوری کند که در یــاد ایرانیان، ترکان و هندیان 
زنده بماند. درون مایه های گونه گون شاهنامه بی واسطه 
از ادب اخالقی پارســی میانه گرفته شده اند. آرمان و 
باور شــاهنامه که در سراســر آن به گونه ای یکدست 
به چشم می خورد، از ایران روزگار ساسانی آمده است. 
آن هنگامی که درستی و راستِی پادشاهان، فرمانبردارِی 
مردم از آنان و ستیزِ جاوداِن میان نیکی و بدی — که در 
جنگ های ایران و توران بازتاب یافته بود — اندیشه ای 
همگانی بود. شاهنامه گزیده همه میراث ایران باستان 
اســت که در سده چهارم ه .ق، به ویژه میان دهقانان آن 
روزگار زنده بود. آنان شــاهنامه را چون داستانی ساده 
نمی نگریستند. به چشِم آنان شاهنامه سرچشمه گذشته 

آنان و نگاهبان آگاهی ملی شان بود.
به نوشته خالقی مطلق، فردوسی به سبب منش دهقانی، 
با فرهنگ و آیین های باســتانی ایران آشنایی داشت و 
پس از آن نیز بر دامنه این آگاهی ها افزود به گونه ای که 
این دانســته ها، جهان بینِی شعری او را بنیان ریخت. از 
راه نمونه، می توان آیین باده گساری را نام برد. فردوسی 
بر بنیاد باورهای کهن ایرانی، مِی را نشان دهنده واقعیِت 
ذات و گوهرِ آدمی می دانســت که انسان باید در گاهِ 
شادمانْی شراب بنوشد، اما شادی و مستی آن است که از 
راه باده خواری به دست آید نه از مستی. او اعرابی را که با 

آییِن می گساری بیگانه اند نکوهش می کند.
خالقی مطلق می گوید فردوسی با فیلسوفان و آن هایی 
که در پِی اثبات وجود خدا بودند مخالف بود. او باور 
داشت، خدا را با ِخَرد، دل یا دلیل نمی توان یافت. بلکه 
به باور او وجود، یکتایی، و قدرت خدا، همگی با ِصرِف 
وجود آفرینش به خودی خود تقریر می شوند. به همین 
دلیل او خدا را در حالی می پرســتید که درباره چرایی 
و چگونگی ایمان خاموش بود. برپایه باورهای او، همه 
چیز از خوب و بد تنها به اراده خدا برای انســان ها رخ 
می دهند. این باور بی چون وچرا به یگانگی و قدرت خدا 
گاهی در شاهنامه در رویارویی با سرنوشت باوری - که 
به گمان از پیامدهای آیین ُزْروانی در روزگار ساســانی 
اســت- آشفته می گردید و دچار دوگانه گویی می شد. 
فردوســی در منظومه خویش هر جا که توانســت از 
بزرگ داشت ِخَرد و دانش دریغ نکرده و از آن به نیکی 
نام برده و آن را مایه رســتگاری دانســته و از هرچه 
ایزدداده بهتر و برتر شمرده است. فردوسی در ستایش 
خرد به پیروی از باور حکیمان آن را نخستین آفریدگان 
پنداشته است. او سروده خود را با ذکر خرد که آن را حد 

برتر آفرینش دانسته، آغاز کرده:
به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

به نوشــته خالقی مطلق، فردوسی خرد را سرچشمه و 
سرمایه تمام خوبی ها می داند. به باور وی حتی زندگی 
یا ناراحتی آن، غم ها و شادی ها، همه بر اثر بود و نبودِ 
خرد است و شخص خردمند چون برنامه زندگی بسیار 
مرتب و منظم دارد همیشــه در حال پیشروی است و 
به آرامی به اوج انســانیت که هدف نهایی آدمی است 
می رسد. او بر این باور است که آدمی با خرد، نیک و بد 
را از یکدیگر بازمی شناسد و از این راه به نیک بختِی این 

جهان و رستگارِی آن جهان می رسد:
خرد رهنمای و خرد دلگشای  

خرد دست گیرد بهر دو سرای
ازو شادمانی و زویت غمیست  

ُو زویت فزونی و هم زو کمیست
خرد تیره و مرد روشن روان  

نباشد همی شادمان یکزمان
چه گفت آن َسُخنگوی مرد از خرد  

که دانا ز گفتار او بَرخورد:
کسی کو خرد را ندارد به پیش  

دلش گردد از کرده خویش ریش
ُهشیوار دیوانه خواند ُورا 

همان خویش بیگانه داند ُورا
ازویی بهر دو سرای ارجمند  

گسسته خرد پای دارد به بند
به نوشــته خالقی مطلق، فردوسی در شاهنامه در برابر 
پُرخرد و کم خرد، از بی خرد و کم خرد نام می برد. به آن 
معنــا که همه آدمیان از خردِ غریزی به یک اندازه بهره 
دارند. اما به خرد تجربی جز با به کاربستن خرد غریزی 
نمی توان دست یافت؛ و هرچه آدمی خردَورزی کند، 
پُرخردتر گردد، وگرنه کم خرد و بی خرد شود. از سویی، 
پُراندیشی همیشه نیک نیست. چراکه خرد می تواند هم 
در راه نیک باشد و هم بد. چنان که اهریمن نه بی خرد، 
که بدخرد است. بی خرد نادان است و اگر اهریمن نادان 
بود، مورد توجه ایزد نبود. اما بدخرد، بداندیش است. 
اهریمن و مردمان بد بی خرد نیستند، آنان خردِ گمراه 
و ویرانگر دارند. در شــاهنامه آدمی هدِف بنیادین از 
آفرینش است و همه آفریدگان از ِخَرد تا جانداران برای 
انسان بوده است. آدمی تنها آفریده ای است که به نیروی 
جداکردن نیک و بد که همان خرد باشد، آراسته است و 
ازهمین رو تنها اوست که پاسخگوی کارهای خویش 

است و از او بازخواست می شود.
که از بد همه  نخستین نشان خرد آن بَود  

ساله ترسان بود!
بداند تن خویش را در نهان  

به چشم خرد جسِت راز جهان!
خرد افسر شهریاران بود
همان زیور نامداران بود!
بداند بد و نیک مرد خرد

بکوشد ز داد و بپیچد ز بد!
در »پیشــگفتار بایسنقری« نام فردوســی با »حکیم« 
همراه اســت. افزون بر آن که گاهی فیلسوف را حکیم 
می گفتند، در فرهنگ مردمی، انساِن بادانش و اندیشمند 
را می گفتند که دور از خواهش ها و هوس ها اندیشــه 
کند و به چشمی جز چشِم سر به جهان بنگرد؛ بنابراین 
فردوسی را حکیم گفتند چون او نمود این چنین انسانی 
بود. او افزون بر دانش های روزگار و خوانده های بسیار، 
مردی ژرف نگر، آزاداندیش، تیزبین و نکته ســنج در 

رویدادهای گذشته و حال بود.
به باور جالل خالقی مطلق، شــاهنامه بزرگ ترین منبع 
فرهنِگ ساسانی است که در فرهنگ شاعر نیز اثرگذار 
بوده اســت. ازهمین رو فردوســی را حکیم می نامند. 
حکمت او از سرچشــمه ای فلسفی نبوده، حکمت او 
حکمِت عملی و اخالقی اســت. آن چنان که بررسی 
اخالق در شاهنامه خود کتابی ِستُرگ می شود. ازاین رو 
خالقی مطلق شاهنامه را حماسه ای معنوی می نامد. او 
شاهنامه را فلسفه زندگی از دیدگاه فردوسی بیان می کند 
و آن را سراسر ســرودِ مهرِ ایران می داند. او می گوید 
سراسر شاهنامه سرشــار از پند و اندرز به فرمانروایان 
است؛ و اندرزِ خسروپرویز به پسرش شیرویه را شایسته 

آب زر و آویختن پیش چشم سردمداران می داند:
که ایران چو باغیست خّرم بهار  

شکفته همیشه گِل کامگار،
پر از نرگس و نار و سیب و بهی؛  

چو پالیز گردد ز مردم تهی،
سپرغم یکایک ز بُن برکنند 

همه شاخ نار و بهی بشکنند!
سپاه و ِسلیحست دیوار اوی  

به پَرچینش بر نیزه ها خار اوی!
اگر بفگنی خیره دیوار باغ

چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ!
نگر تا تو دیوار او نفگنی

دل و پشت ایرانیان نشکنی!
کزان پس بود غارت و تاختن  

خروش سواران و کین آختن!
زن و کودک و بوم ایرانیان 
به اندیشه بد منه در میان!

چو سالی ُچنین بر توبر بگذرد  
خردمند خواند ترا بی خرد!

فردوسی این نمودهای اخالقی را سرچشمه های خرد 
می داند و بنیاد آن به شــمار می آورد: دوری جستن از 
کردارهای ناشایست، پرهیز از شتاب، بردباری، نرمی، 
پرهیز از خودپسندی و غرور، شناخت ارزش و جایگاه 
دیگران، چشــم نداشتن به زرق و برق زندگی، سخن 
به هنگام گفتن، با دوســتان دانا نشستن و نادانان را به 
خرد رهنمون کردن، فرمان بــرداری از خداوند و ده ها 
موضوع دیگر. خرد یک نیروی درونی و معنوی است و 
قدرت خدایی است که می تواند دارنده اش را به برترین 
جایگاه های انسانیت برســاند و افزون بر این که وجه 
تمایز انسان و حیوان است با ارزش ترین چیزی است 

که بود و نبودِ راستین انسان به آن وابسته است.
نکته درخور توجه این اســت که با این که کتابش پر 
از کارهای شــگفت انگیز و پر از ِسْحر و جادو است، 
باز نسبت به امور خردورزانه شیفتگی ابراز می دارد. او 
توجه ویژه ای به اهمیت خرد دارد. خرد در بیت نخست 
شاهنامه چون َدِهِش پُربَهای خداوند نمود کرده و بخش 

دوم دیباچه شاهنامه ویژه آن است.
فردوســی در سخن امانت دار اســت و حق شناس. او 
در گفتار بی پرده اســت که نمونه اش در انتقاد از شعر 
دقیقی و فراخواندن پادشاهان به دادگستری است. باور 
به ماندگاری نام نیک، انصاف در برابر دشمن، ستایش 
کوشش و دانش، مهر به همسر و فرزند، ستایش درنگ 
در کارها، نکوهش تنبلی و آز و دروغ و َرشک و باور 
به ناپایداری جهان از دیگر ویژگی هایی اســت که در 
سراسر شاهنامه به چشــم می خورد؛ و سرانجام این که 
او خودآگاه اســت، خودآگاه درباره درستی باورها و 
گفته های خویش و خــودآگاه درباره جاودانی آفریده 

خود.
فردوسی در شمار آن شــاعراِن نه چندان پرشمار در 
زبان پارســی است که نجابِت گفتار و پاکِی سخِن او 
آلوده نشده و حتی واژه ای که زننده و ناسزا باشد از او 
سر نزده است. آن جا هم که او ناگزیر از به نظم کشیدن 
سخِن خشــمگینانه قهرماناِن داســتان هایش بوده و 
دشــنامی از زبان آن ها بر قلــم آورده، هرگز از اندازه 
متعارف ترین واژه هایی از این دست فراتر نرفته است. 
ناسزاهایی که فردوسی به خاطر رعایت امانت ناگزیر 
از بیان آن ها بوده، هیچ یک از مرز پاکی بیرون نیست 
و این موضــوع هنگامی که به دیواِن دیگر شــاعران 
نگریسته می شود بهتر دریافت می گردد. همین عّفِت 
کالم و نجابــِت بیان، او را به ســاخت مضمون های 
تازه ای راه بری کرده اســت که در اوِج نازک خیالی و 

آفرینندگی هستند.
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کمیته ادماد

 محرومان ونیازمندان از پشتوانه های اصلی 
انقالب وصاحبان اصلی انقالب هســتند. توانمند 
ســازی وایجاد اشتغال برای مددجویان در شرایط 
ســخت اقتصادی وکرونایی از اولویت های مهم 
کمیته امداد بوده که  این مهم در استقالل اقتصادی 

کشور موثر وکمک کننده خواهد بود.      
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشــین 
کمیته امداد استان زنجان در نشست بودجه تعهدی 
وگزارش عملکــرد ادارات اجرایی این نهاد گفت 
: تــالش می کنیم با بهره گیــری کامل از ظرفیت 
های موجود در حوزه اشتغال زایی برای مددجویان 
تحت حمایت در کنار حفظ رویکردهای گذشته ، 
فرصت های جدیدی درحوزه اشتغال مددجویان 
تحت حمایت این نهاد در قالب اشتغال های خرد 
وکوچــک خانگی وراهبران شــغلی وکارآفرینان 

حرفه ای ایجاد کنیم.  

وی ســه عنصر اشتغال ، مســکن وفرهنگی را از 
ارکان مهم وتوانمند ساز در توانمندی  خانواده های 
جامعه هدف این نهاد دانست وافزود: ایجاد اشتغال 
، کار آفرینی وایجــاد درآمد با ثبات برای خانواده 
محور ارائه خدمات این نهاد است .چراکه اشتغال 
می تواند تغییر جدی ومثبــت در خانواده  ایجاد  
ومنجر به توانمندی گردیده و از  اهمیت بیشتری 

برخوردار است .
صفری بابیان اینکه با همیــن رویکرد برنامه های 
اشتغال زایی کمیته امداد استان زنجان با استفاده از 
ظرفیت ها وپتانســیل های موجود در هر منطقه ، 
بومی ســازی واســتفاده از ظرفیت های شرکت 
های دانش بنیــان ، خیــران کارآفرین ، صاحبان 
ایده وســرمایه ، راهبران شغلی در ادامه سال باید 
با سرعت وشتاب بیشتری دنبال وجهشی تر ادامه 
یابد تصریــح کرد: تالش می کنیم بــا بهره گیری 

کامل از ظرفیت های موجود در حوزه اشتغال زایی 
بــرای مددجویان تحت حمایــت، درکنار حفظ 
رویکردهای گذشــته، فرصت هــای جدیدی در 
حوزه اشــتغال مددجویان تحت حمایت این نهاد 
در قالب راهبران شغلی و کارآفرینان حرفه ای ایجاد 

کنیم.
فرنشــین کمیته امداد استان تاکید کرد : برنامه های 
اجرایی کمیتــه امداد اســتان زنجــان در حوزه 
اشــتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت این 
نهاد با ارائه خدمات مشاوره ای، فکری و فرهنگی 
به منظور ایجاد فرهنگ کار و تالش برای رســیدن 
به خوداتکایی و استقالل اقتصادی، مهارت آموزی، 
ارائه مشاوره های شغلی بر پایه عالقه مندی افراد و 
ایجاد اشتغال در سال جهش تولید باید با سرعت 
وشتاب بیشتر  وحرکت انقالبی و جهشی تر ادامه 

یابد.

وی  یکــی از رویکردهای مهم دیگر کمیته امداد 
استان زنجان در توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات 
برای جامعه هدف این نهاد را فراهم کردن بسترهای 
الزم برای مشارکت بیشــتر خیران و هم افزایی و 
مشارکت کردن مردم در فرآیند توانمندسازی عنوان 
کرد و ادامه داد: ایجاد و توســعه مراکز نیکوکاری 
در چهار ســطح محله محوری ، مسجد محوری 
،صنفی ومراکز تخصصی بــا هدف ارائه خدمات 
اشتغال وکار آفرینی  امور تحصیلی ، مسکن وامور 
معیشتی ،در جهت  اعتماد آفرینی ،اطمینان بخشی 
وزمینه سازی برای افزایش بیشتر مشارکت خیران 
در برنامه های توانمندسازی و محرومیت زدایی این 
نهــاد ، پای کار آوردن مردم بــه صحنه کارگزاری 
در حوزه محرومیت زدایی وشبکه ســازی درحوزه 
کارهای خیرخواهانــه به نفع نیازمندان باید بانگاه 

عمقی وبا شتاب بیشتری انجام گیرد. 

 حرکت مبتنی بر مطالعــه ، علم محوری ، 
تحقیق وپژوهش اصلی ترین راهکار برای تسهیل 
گیری در توانمندسازی بوده وتحقیق وپژوهشی که 
خروجی آن زمینه توانمندسازی خانواده های تحت 
حمایت وقطع فقر بین نسلی در اقشار نیازمند جامعه 

را فراهم کند ، بسیار باارزش ، زیبا وگره گشاست.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری ، فرنشــین 
کمیته امداد اســتان زنجان در نشســت صمیمی 
با کارکنان فعال در حــوزه پژوهش این نهاد که به 
مناســبت روز پژوهش برگزار شد ، با گرامیداشت 
وتبریک این روز به تمامی فعاالن این عرصه گفت 
: نامگذار این روز به ایــن  عنوان ، برای یاد آوری 
ضرورت میل به تحول خواهی ، کار عملی کردن ، 
علم محوری ومطالعه مبتنی بر نوآوری وجستجوی 

عالمانه درراســتای اعتالی دانش وانجام بهتر امور 
، بهبود مســتمر ، خلق ایده های نو وفرصت های 
جدید وبه کارگیری ابتــکارات نوآورانه در حوزه 
کاری واگذار شــده در بخــش های مختلف برای 

رسیدن به توانمندی است.
وی با اشاره به بخشی از بیانات ارزشمند مقام معظم 
رهبری )مدظلله العالی( در باب اهمیت وضرورت 
پژوهــش وتحقیق که فرموده انــد: » کلید توانمند 
گشایش درهای بسته حوزه تحقیق وپژوهش است 
. بابیان اینکه پژوهش کلید پیشــرفت واقتدار یک 
کشور ، جامعه وسازمان است افزود :تحقیق مهمترین 
ابزار علم وعلم اساس پیشرفت وقدرت جامعه بوده 
وبر همین اساس باید بر تکیه بر اقتصاد مقاومتی که 
درون زایی وجوشش از درون ، دانش محوری ، علم 

محوری ورویکرد دانشــی از مولفه های آن است ، 
جهش در خدمت رسانی شکل بگیرد.

صفری با اشــاره به اینکه تحقیق ، پژوهش ، آینده 
پژوهی ، مطالعه مبتنی بر نوآوری که درخدمت حوزه 
فقر زدایی ومحرومیت زدایــی با رویکرد توانمند 
سازی برای تزریق در آمد با ثبات به قشر آسیب پذیر 
باشد ، بسیار ارزشمند است ادامه داد :حرکت مبتنی 
بر مطالعــه ، علم محوری ،تحقیق وپژوهش اصلی 
ترین راهکار برای تســهیل گری در توانمند سازی 
مددجویان تحت حمایت بوده وتحقیق وپژوهشی 
که خروجی آن زمینه توانمند ســازی خانواده های 
تحت حمایت وقطع فقر بین نسلی در اقشار نیازمند 
جامعه را فراهم کند ، بســیار بــاارزش ، زیبا وگره 

گشااست . 

وی بابیان اینکه داشتن نگاه مسئله محوری وانجام 
پژوهش های کاربــردی وبه کارگیری آن در حوزه 
کاری این نهاد برای غنی تر وقوی تر شدن خانواده 
های عزیز تحت حمایــت از لحاظ مادی ومتعادل 
شدن جامعه هدف از نظر فکری وفرهنگی ورسیدن 
به خودکفایی بسیار با اهمیت است ، تصریح کرد : با 
همین رویکرد  دانش گرایی وداشتن دیدگاه دانشی 
وپژوهشی برای تسهیل در روند رسیدگی وتوانمند 
سازی خانواده های عزیز تحت حمایت در عرصه 
های مختلف خدمت رسانی باید به فرهنگ سازمانی 
تبدیل شــود. صفری با اشاره به اینکه علم محوری 
وتحقیق وپژوهش اصلی ترین راهکار برای خارج 
شــدن از چالش ها ، کم کردن هزینه ها ودر نهایت 
ارتقاء کیفیت خدمت رســانی است افزود : بر پایه 

رسالت ذاتی این نهاد انقالبی  سمت وسوی سازمانی 
در حــوزه پژوهش وتحقیق  باید کاربردی وبا نگاه 
مسئله محوری که قابلیت انجام نیز داشته وموجب 
تسهیل گری در خروجی فرآیند خدمت رسانی در 
بخش های مختلف برای شــکل گیری خودکفایی 
جامعه هدف وآرامش بخشی به خانواده های عزیز 

تحت حمایت شود.
وی با اشــاره به اینکــه با همین نــگاه دو« پروژه 
پژوهشــی بررســی دالیل توفیق طرح اکرام وایتام 
وتسری آن به دیگر طرح های مشارکت های مردمی 
و اثر بخشی کمک به خرید ، ساخت وتعمیر مسکن 
مددجویی در دســت اقدام است ، اضافه کرد که از 
مزیت های تحقیق وپژوهش شناســایی خالء ها 
واشکاالت با گفتمان دانشی ، چارچوب دار ، نظام 

مند به همراه پیشــنهاد عالمانه بوده ودر اجرای این 
طرح های پژوهشــی باید با نگاه کاربردی ومسدله 
محوری ، نگاه اعتقادی ودینی مردم در حوزه فعالیت 
های خیر خواهانه بــرای پیوند دادن به نیاز جامعه 
هدف در بعد برون سازمانی وایجاد روحیه وحرکت 
انقالبی وجهادی در کارگــزاران این نهاد با هدف 
گره گشــایی وتقویت سبد خانوار در ابعاد فکری ، 
فرهنگی ، معیشتی ودر نهایت خود اتکایی وتوانمند 
سازی خانواده های عزی تحت حمایت از اهداف 

مهم وخروجی موثر این تالش علمی است .
گفتنی است در پایان این نشست از کارکنان فعال در 
بخش پژوهش واعضای تیم پژوهشی کمیته امداد 
اســتان زنجان با اهدای هدایایی از سوی فرنشین 

کمیته امداد استان زنجان تجلیل شد. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد ؛

کمک به ایجاد اشتغال کمک به اقتصاد و استقالل کشور است

 در اقدامی خداپســندانه توســط یکی از 
خیرین شهرستان خرمدره ، قطعه زمینی به متراژ 
۳۰۰ متر مربع وبه ارزش ۴۵۰ میلیون تومان جهت 
ساخت مجتمع فعالیت های قرآنی ومذهبی برای 
مددجویان این نهاد در اختیــار مرکز نیکوکاری 

کمیته امداد شهرستان قرار گرفت.
به گزارش زنگان امروز، محســن داودی ریییس  

کمیته امداد اداره ی خرمدره گفت: یکی از خیران 
شهرســتان خرمدره با حضور در کمیته امداد ودر 
اقدامی خداپسندانه قطعه زمینی به مساحت ۳۰۰ 
مترمربع بــه ارزش ۴۵۰میلیــون تومان را جهت 
ساخت مکان فرهنگی وتربیتی برای انجام فعالیت 

های قرآنی مددجویان به کمیته امداد اهداء کرد .
وی با قدردانی از اندیشه زیبای مردم نیک اندیش 

شهرستان واعتماد خیران ونیکوکاران به این نهاد 
اظهار کرد: مردم شهرســتان خرمدره همواره در 
انجام کارهای خیر پیشــتاز بــوده ودر امور خیر  
واحسان گوی سبقت را ازهمدیگر می گیرند. واین 
امر مســوولیت مارا در رسیدگی وخدمت به ایتام 

،محرومین وولی نعمتان سنگین تر  می کند.
داودی بــا بیان اینکه زمینه کارهای خیرخواهانه ، 

انفاق واحســان  به ویژه در حوزه کاری این نهاد 
درشهرســتان خرمدره بسیار مساعد است گفت:.
بدون شــک این اقدام خداپســندانه نشــانه اوج 
انسانیت بوده وبه عنوان باقیات وصالحات در دنیا 

وآخرت ماندگار خواهد شد. 
ریییــس  کمیته امداد خرمدره با اشــاره به نقش 
اثر گذار مراکز نیکوکاری در شناسایی محرومین 

وایجاد زنجیره وحلقه ارتباطی بین اغنیاء ونیازمندان 
درراستای توانمند سازی هر چه بهتر این عزیزان 
دانست وگفت : خوشــبختانه استقبال مردمی به 
فعالیت وگسترش مراکز نیکوکاری چشمگیر است.
وی ادامه داد: نیت ونظر این خیر نیزدر اهدای زمین 
تجهیز وگسترش فعالیت مرکز نیکوکاری درزمینه 

فعالیت های فرهنگی وقرآنی می باشد.

ریییس  کمیته امداد شهرستان خرمدره خبر داد؛ 

اهداء زمین 300 متری برای ساخت مجتمع فرهنگی وقرآنی توسط خیر خرمدره ای 

 از ابتــدای  پویش »ایــران مهربان« در 
اســتان زنجان که به منظور حمایت از فرزندان 
ایتام و محســنین به  اجرا در امده است ، ۴هزار 

و۴۸۸حامی در این طرح مشارکت کرده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشین 
کمیته امداد اســتان زنجان  در نشست این هفته  
شــورای مدیران با اشــاره به  وجود ظرفیت و 
زمینه مناسب مشارکت مردم به ویژه کارمندان در 

این طرح گفت: حمایــت از ایتام از برنامه های 
اساســی کمیته امداد به شمار می رود. وی بابیان 
اینکه برنامه ریزی شده است ۲۲هزار و۷۰۰حامی 
برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین جذب 
شود افزود: برای تحقق این هدف از همه اقشار 
مردم از کارمندان دولت گرفته تا بازاریان و دیگر 
خیران برای مشارکت در این کار خیر در مقاطع 

مختلف دعوت می شود.

فرنشین کمیته امداد اســتان زنجان بابیان اینکه 
فاز نخســت طرح »ایران مهربان« تا پایان سال 
طراحی شــده اســت افزود: در فــاز اول تالش 
می  کنیم تعداد حامیان را به شکلی افزایش دهیم 
که میانگین دریافتــی خانواده ها و ایتام افزایش 

یابد.
صفری با اشاره به اینکه این طرح کشوری است 
گفت: در جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی 

با حمایت و پشتیبانی استاندار محترم و تشکیل 
دبیرخانه در استانداری  مقرر شد ، همه دستگاه ها 
در این طرح مشارکت داشته و گزارش آن را در 

بازه زمانی مشخص به کمیته امداد ارائه دهند.
وی بابیــان اینکه از ابتــدای  این پویش تاکنون 
اســت گفت:  ۴هزار و۴۸۸حامی جذب شــده 
امیدواریم بتوانیم بــا تحقق این طرح و افزایش 
دریافتی ایتام و فرزندان محســنین در مشکالت 

آن ها و بهبودی زندگــی خانواده های نیازمند را 
شاهد باشیم.

فرنشین کمیته امداد استان زنجان در پایان یادآور 
شد: در هشت ماهه امســال بیش از  ۱۴ میلیارد 
تومان کمک توســط خیران و حامیان به حساب 
ایتام  و محســنین واریزشده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۶۶درصد افزایش داشته 

است. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد؛

جذب بیش از 4  هزار حامی در پویش ایران مهربان

فرنشین کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد :

علم محوری وتحقیق وپژوهش اصلی ترین راهکار برای تسهیل گری در توانمند سازی است

 بر پایه آمارهای موجــود دو هزار و ۳۱۶ 
متر فرش و تابلو فرش در هشت ماهه سال کنونی 
توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان 
زنجان بافته شده و از محل فروش این محصوالت 
تولیدی بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان عاید 

مجریان طرح های اشتغال این نهاد شده است.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری، فرنشین 
کمیته امداد استان زنجان با ارائه گزارشی از تولیدات 
طرح های اشتغال فرشبافی این نهاد، گفت: یکی 
از مهمترین برنامه های اجرایی کمیته امداد استان 
زنجان در حوزه اشــتغالزایی بــرای خانواده های 
تحــت حمایت بهره گیری از ظرفیت ها و مزیت 
های نســبی مناطق مختلف در ایجاد طرح های 

اشتغال برای جامعه هدف این نهاد است.
وی با بیان اینکه طرح های اشتغالزایی کمیته امداد 
با بهره گیری از دو الگوی منحصر به فرد هدایت 
شــغلی و راهبری شغلی برای گروههای مختلف 
مددجویی تحت حمایت ایجاد می شــود، افزود: 
تالش می کنیم با راهبرد بهبود فضای کســب و 
کار، توســعه همکاری فعاالن بخش کسب و کار 
و توسعه زنجیره ارزش بخش های ویژه خروجی 

فعالیت های اشتغالزایی این نهاد در یک بازه زمانی 
کوتاه منجر به درآمدزایی برای خانواده های تحت 
حمایت، توانمندســازی و استقالل اقتصادی آنها 

شود.
صفری با اشــاره به اینکه توجه به توسعه مشاغل 
خانگی با راهبرد ایجاد کسب و کار های کوچک، 
خانگی و زود بازده از اقدامات  دیگر این نهاد در 
حوزه اشتغالزایی برای خانواده های تحت حمایت 
اســت، تصریح کرد: ایجاد و توســعه طرح های 
اشتغال فرشبافی از برنامه های اجرایی کمیته امداد 
استان زنجان در بخش توسعه مشاغل خانگی بوده 
و با همین رویکرد هم اکنون هزار و ۸۴۱  مجری 
طرح اشتغال فرشــبافی در بین مددجویان تحت 

حمایت این نهاد  در این رشته فعالیت دارند.
وی از تولید هزار و ۳۱۷ تخته فرش و گلیم فرش 
از طریق مجریان طرح های اشتغال فرشبافی این 
نهاد در هشت ماهه امسال خبر داد و افزود: بر پایه 
آمارهای موجود دو هزار و ۳۱۶ متر فرش و تابلو 
فرش در هشت ماهه سال کنونی توسط مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان بافته شده 

است.

صفری با بیان اینکــه فروش محصوالت تولیدی 
مجریان طرح های اشتغال فرشبافی یکی دیگر از 
خدمات این نهاد در حوزه پشتیبانی از طرح های 
اشتغال است، ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده 
از محل فروش فرش های بافته شده، بیش از یک 
میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در هشــت ماهه امسال 
عاید مجریان طرح های اشتغال فرشبافی این نهاد 

شده است.

 چهارمین نشست هیات اندیشه ورز جوان 
کمیته امداد استان زنجان با حضور اعضای هیات 

وبه ریاست فرنشین کمیته امداد استان برگزار شد.
به گزارش زنگان امروز، هدایت صفری فرنشــین 
کمیته امداد استان زنجان درچهارمین نشست هیات 
اندیشه ورز جوان این نهاد گفت:هدف از تشکیل 
هیات اندیشه ورز جوان، استفاده از نیروی فکری 
جوانان مومن انقالبی برای حل مشکالت پیچیده 
با استفاده از دانش و روش های نوین علمی است. 
چرا که جوان مومن وانقالبی تهدیدها را به فرصت 

تبدیل وانقالب را به آرزوهایش می رساند.
وی بابیان اینکه نگاه هیئت اندیشه ورز تولید فکر 
و اندیشــه و کمــک به فرآیند تصمیم ســازی و 
به کارگیری مؤلفه های مختلف برای ارائه خدمات 
بهتــر به مخاطبین و جامعه هدف وبا اســتفاده از 
نیروی تفکر جوانان مومن وانقالبی است، تصریح 
کرد: این هیات  مرکــب از جوانان تحصیل کرده 
، فعال وجهــادی ، به منظور تولیــد فکر و نقش 
مشورتی جهت نیل به رسالت  کمیته امداد در ابعاد 
توانمندســازی اجتماعی، اقتصــادی ، فرهنگی و 

اشتغال نقش آفرینی می کند.

فرنشــین کمیته امداد استان ، تولید فکر و اندیشه 
را هدف مهم هیات اندیشه ورز جوان عنوان کرد 
و گفت:ایــن هیات باید با ارائــه طرح ها ،نظرات 
واندیشــه های  نوآورانه و خالقانه  فضا را برای 
توانمندسازی نیروی انسانی و جامعه هدف آماده 

کند.
صفری ادامــه داد ؛ شــاخص های انقالبی گری 
طیف های وســیع و گسترده ای دارد و هر کس در 
حوزه کاری خود باید مومــن به کار خود بوده و 
باهمت مضاعف ومجاهدانه ، کار انقالبی و جهادی 
، عزم راسخ خودرا درجهت رسیدگی به مشکالت 
،امور معیشتی وتوانمند ســازی مددجویان عزیز 

تحت حمایت نشان دهد.
وی بــه دغدغه های مقام معظم رهبــری در باره 
نیازمندان و خانواده های آسیب دیده از کرونا اشاره 
کرد و گفت  : معظم له انقالبی گری واقعی در زمان 
کنونی را کمک مؤمنانه به مردم می دانند. و ایشان 
چندین سال است که در مورد مسائل اقتصادی و 
حمایت از تولید داخلی ، رفع موانع تولید وجهش 
تولید هشــدار می دهند وازجنگ اقتصادی دشمن 
علیه جمهوری اســالمی ایران سخن می گویند و 

راه حل های مقابله و برون رفت مشکالت اقتصادی 
را گوشزد می کنند که با تکیه بر قشر جوان، مؤمن 
انقالبی حرکت جهادی  و تفکر بسیجی می توان به 

مشکالت اقتصادی فائق آمد.
فرنشــین کمیته امداد اســتان ، با اشــاره به اینکه 
امروز در کمیته امداد نیازمند خلق ارزش هســتیم 
تا با به کارگیری توانایی ها بر پایه دانایی و طراحی 
مدل های جدیــد و کارآمد، مدل های قدیمی را به 
مدل های روز تبدیل کنیم، افزود: این هیئت باید با 
ارائه طرح ها، نظرات و ایده های نوآورانه ، خالقانه 
و باانگیزه مستمر وقوی ، فضا را برای توانمندسازی 

نیروی انسانی و جامعه هدف امداد آماده کند.
وی تصریح کرد:.هیات اندیشــه ورز جوان کمیته 
امداد استان زنجان در قالب موارد تخصصی شامل 
راهکارهای توانمندســازی مددجویــان درزمینه 
اشــتغال و کارآفرینــی، اجتماعــی و فرهنگی، ، 
چالش های سازمانی و گروه زنان سرپرست خانوار، 
آسیب های اجتماعی زنان، خانواده و جوانان، امداد 
الکترونیک ، روش های نوین جذب مشارکت های 
مردمی وجذب حامیان و خیرین جدید طرح های 

اکرام ایتام ومحسنین ، فعالیت می کند. 

فرنشین کمیته امداد استان زنجان خبر داد؛

درآمد یک میلیارد تومانی مددجویان زنجانی از طرح فرشبافی
کمیته امداد استان زنجان  خبر داد؛ فرنشین 

جوان مومن انقالبی تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند
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گفت وگو با پژوهشگر جوان استان زنجان؛

پژوهش زیربنای آموزش و تولیدات هنری است
 پژوهش مســأله محور، ایده مند و خالقانه 
در بحث هنر می تواند در حل مشــکالت مرتبط با 

آموزش و تولیدات هنری مثمرثمر باشد. 
به گزارش گزارش زنگان امروز؛ در گفت وگویی که 
به بهانه هفته پژوهش با رباب فغفوری؛ پژوهشگر و 
دکتری فلسفه هنر، مدیر و مؤسس هنرستان هنرهای 
زیبای ســوره داشــتیم، وی پژوهش را در قالب 
فرایندی عنوان کرد که یک محقق می تواند از ایده به 
یک خروجی برسد که در انجام این روند فاکتورها 
و عوامل زیادی مؤثر است از جمله نوع نگاهی که 

به مقوله هنر می شود که بسیار اهمیت دارد.
 وی در باره جایگاه هنر و پژوهش هنر در اســتان 
زنجان گفت: برداشت از مفهوم هنر در شهر زنجان 
کاربردی و آموزش محور است، بطوری  که صحبت 
از پژوهش در این زمینه قدری ســخت است مگر 
اینکه در دانشــگاه های استان این اتفاق بیفتد، ولی 
آنچه که در این باره بســیار مرسوم است، معموال 
پژوهشگران یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 
مســیر اهداف مراکز یا ارگان هــا پژوهش هایی را 
بصــورت هدف مند انجام می دهنــد تا به صورت 
کاربــردی به منصه ظهور برســاند و یا اینکه غیر 
کاربردی هستند و همیشه در قفسه های کتابخانه ها 

خاک می خورند. 
وی ادامه داد: مــا زمانی می توانیم در زمینه هنر به 
یک جایی برسیم که تکلیف خود را در این مقوله 
مشخص کنیم و تعریفی مشــخص از هنر داشته 
باشــیم، که آیــا هنر یک امر ضــروری در جامعه 
محسوب می شود یا خیر به عنوان یک کاالی لوکس 
و تزئینی است! سپس بر حسب تعریفی که از هنر 
و مقبولیــت آن در جامعه داریم میتوانیم اهداف و 
بسترهای پژوهشهای خود را مشخص کنیم که آیا 
موضوع مدنظرمان برای انجام پژوهش هنر ضروری 

هست یا خیر؟ 

پژوهشگر و مؤسس هنرستان هنرهای زیبای سوره 
گفت: به اعتقاد بنده اگر پژوهش های هنری سمت 
و سویی کاربردی به خود بگیرند بسیار می تواند در 
شکوفایی هنرهایی که نیازمند حفظ بستر سنتی خود 

هستند، نقش مؤثر داشته باشد.
فغفوری اظهار داشــت: در زمان افالطون و ارسطو 
بارهــا به تعریــف هنر پرداخته شــده و تعاریف 
مختلفی در این باره عنوان شــده است که در طول 
تاریخ فلسفه هنر این تعاریف بسیار مهم بوده است 

و البته، برخی تعاریف متافیزیکی نیز داشــته اند و 
برحسب این تعاریف هنر یک امری غیر کاربردی 
تلقی گردیده که نمی تواند اثر خاصی بر روی جامعه 
داشــته باشد، وی افزود: اما اگر بپذیرم که هنر یک 
امر کامال زمینی اســت و امری است که به واسطه 
آن ارتباط بین انسانها برقرار می شود در این شرایط 
اســت که یک محقق می توانید گامــی در زمینه 
پژوهش های هنری بردارد که در زمینه پزشــکی و 

روانشناختی می تواند مثمرثمر باشد. 

وی با اشــاره به تئاتر درمانی در روانشناسی، آن را 
حاصل پژوهش هایــی عنوان کرد که در زمینه هنر 
انجام شده است و این زمانی اتفاق می افتد که درک 
کنیم، هنر یک امر فرازمینی نیست و یک هنرمند در 
خلق اثر هنریش از زندگیش بهره گرفته است و بر 
این پایه است که پژوهش در ناخودآگاه بر موضوع 

هنر تأثیرگذار است.
رباب فغفوری با اشاره به این نکته مهم که؛ پژوهش 
معیار توسعه یافتگی یک کشور و فرهنگ آن کشور 

اســت، گفت: آنچه که در تعریف پژوهش عنوان 
می شود مطالعه ای کنترل مند و نظام مند شده به نحو 
تجربی، انتقادی و انتزاعی از یک ســری پدیده و 
کشــف روابط بین این پدیده ها است که خود هنر 
می تواند یک بخشی از پژوهش ها را تشکیل بدهد. 
وی ادامه داد: هنر از وسعت موضوعی بسیار زیادی 
برخوردار است از سینما تا هنرهای تجسمی، همه در 
ذیل مجموعه هنر قرار می گیرد و به طور کلی وقتی 
پژوهشی صورت بگیرد مطمئنا تحوالت بسیاری در 

این زمینه صورت خواهد گرفت و افزود: پژوهش 
نه تنها معیار توسعه یافتگی یک ملت است بلکه زیر 

بنای اصلی آموزش ها نیز محسوب می شود.
فغفوری پژوهش را زیربنــای آموزش های هنری 
عنوان کرد و افزود: در بحث اقتصاد هنر که وابسته 
به آموزش و تولیدات هنری اســت عامل پژوهش 
می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. وی گفت: آموزش 
و اقتصاد هنر دو موضوع مهم و زیربنایی هســتند 
کــه از ایــن دو امر نباید غافل شــد، به طور کلی 
پژوهش در هنر می تواند بسیاری از این مشکالت را 
برطرف نمایید مخصوصا اگر پژوهشی مسأله محور 
و ایده مند و خالقانه باشــد.  فغفوری یادآور شد: 
ماهیت رشته هنری ایجاب می کند که دانشجویان و 
هنرجویان رشته های هنری مطالعات خود را در امر 
هنر گسترش دهند اما شوربختانه دانشجویان بیشتر 
کارها و کارگاه های عملــی را می گذرانند که این 

مقوله ضعف فکری در زمینه هنر است.
وی در باره نقاط ضعف و قوت پژوهش در کشور 
و اســتان گفت: ما در زمینه هنر غرب وارد کننده 
هســتیم اما در حوزه هنر اسالمی با وجود اساتید 
و دانشــجویان مطرح در این زمینــه، فعالیت ها و 
پژوهش های مفیدی انجام شــده است که از نقاط 

قوت پژوهش محسوب می شود.
مدیر و مؤســس هنرســتان هنرهای زیبای سوره، 
منبع شناســی و عدم وجود منابــع و کتابخانه های 
تخصصی در استان را مهم ترین عامل در ضعف های 
پژوهشــی عنوان کرد و افزود: مهم ترین عامل در 
انجام یک پژوهش منبع شناسی است که شوربختانه 
کتابخانه هــای ما دچار ضعف در منابع هســتند، 
علی الخصوص در شهرســتانها که با مشکل عدم 
وجود کتابخانه های تخصصی و عدم دسترسی به 

منابع روبه رو هستیم.

 ریییس  دانشــگاه زنجــان گفت: علی 
رمضانی توسط ســتاد ملی پژوهش و فناوری به 
عنوان پژوهشگر برتر کشوری در گروه علوم پایه 
و حســین حقی؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تحصیــالت تکمیلی علوم پایه زنجــان به عنوان 
پژوهشگر شــاخص دوم، امسال در قله پژوهش 

استان زنجان قرار گرفتند.
محســن نجفیان، دیروز )دوم دی مــاه( در آیین 
تجلیل از پژوهشگران برتر استان، با گرامی داشت 
هفته پژوهش، اظهار کرد: ستاد پژوهش به همراه 
چندین ســتاد دیگر برای مناسبت های مختلف 

تشکیل شده است.
وی در رابطه با وظایف ســتاد پژوهش استان در 
هفته پژوهش، افزود: وظایف این ســتاد در چهار 
گروه؛ برگزاری جشــنواره تجلیل از برگزیدگان 
پژوهش و فناوری استان در بخش های مختلف، 
برگزاری جشنواره دانش آموزی، برگزاری جشنواره 
دانشجویی برای معرفی برگزیدگان دانش آموزان و 
دانشــجویان برتر در حوزه پژوهش و ستادی نیز 

در باره معرفی دســتاوردهای پژوهشی و فناوری 
دانشگاه ها و شرکت ها تشکیل شده است.

این مسوول با بیان اینکه با توجه به شیوع بیماری 
کرونا، نمایشگاه امســال به صورت مجازی و با 
همت پارک علم و فناوری استان برای رونمایی از 
توانمندی ها و دست آوردهای پژوهشگران برگزار 
می شود، تصریح کرد: امسال ۵ نفر از کارشناسان 
دســتگاه های اجرایی استان به عنوان پژوهشگران 

برتر امسال انتخاب شدند.
ریییس  دانشــگاه زنجان در رابطه با نشریه علمی 
پژوهشی برتر فارسی انتخاب شده در سال کنونی، 
ادامه داد: امســال مجله تأمالت فلسفی دانشگاه 
زنجان که در بین بیش از چهل مجله حوزه فلسفه 

موفق به کسب رتبه الف از سوی معاونت پژوهش 
و فناوری وزارت علوم شده بود، به عنوان نشریه 

علمی پژوهشی برتر فارسی انتخاب شد.
نجفیان در رابطه با نشــریه علمی پژوهشی برتر 
انگلیسی انتخاب شده در سال کنونی، اظهار کرد: 
 Advances in medical″ نشــریه بین المللی
and biomedical research″ نمایه شده در 
پایگاه استنادی اسکوپوس و مجله برتر جشنواره 
ملی رازی با مدیریت پرویز قزلباش و ســردبیری 
یوسف مرتضوی به عنوان نشریه علمی پژوهشی 

برتر انگلیسی امسال انتخاب شد.
وی در رابطه با دو پژوهشــگر زنجانی برگزیده 
کشوری در ســال کنونی، خاطرنشان کرد: عباس 

ربیعی؛ دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه زنجان 
و علی رمضانی؛ اســتاد گروه شــیمی دانشــگاه 
زنجان )به عنوان پژوهشــگر برتر کشور( و جزو 
پژوهشــگران در استناد یک درصد برتر ایرانی در 

سال کنونی قرار دارند.
به گزارش ایســنا، در پایان آیین پژوهشگران برتر 
ســال ۹۹ معرفی شــده و به صورت مجازی و 

حضوری از آنان تقدیر به عمل آمد.
ربــاب افشــار؛ دبیر ریاضــی گروه علــوم پایه 
آموزش وپرورش اســتان، محمد قلی نژاد؛ عضو 
هیئت علمی شیمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه زنجــان، عباس علی زمانی؛ عضو هیئت 
علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان و 

حسین حقی؛ عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک 
دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان به 
عنوان پژوهشــگر برتر گروه علــوم پایه انتخاب 

شدند.
گفتنی اســت، ندا زند؛ محقق مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان 
پژوهشگر برتر گروه کشــاورزی و علی گنج لو؛ 
عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع 
غذایی دانشگاه زنجان برگزیدگان پژوهشگر برتر 

گروه کشاورزی و منابع طبیعی امسال هستند.
همچنین یوســف مرتضوی؛ عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان و محسن سلیمانی؛ 
کارشــناس ارشــد انفورماتیک پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی استان به عنوان پژوهشگر برتر گروه 
علوم پزشکی انتخاب شدند.

محمود عظیمــی از مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی زنجان و محمداسماعیل 
سلیمی از شــرکت تجهیزات انرژی توان چر به 
عنوان فناور برگزیده اســتان و زهره ترابی؛ عضو 
هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان به عنوان پژوهشــگر برتر گروه معماری و 

هنر انتخاب شدند.
قابل ذکر اســت، فرهاد بیات؛ عضو هیئت علمی 
گروه برق دانشگاه زنجان و مسعود احمدی؛ مدیر 
دفتر توســعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و 
فاضالب استان برگزیدگان پژوهشگر برتر گروه 

فنی و مهندسی امسال هستند.
همچنین عباس بابایی؛ اســتادیار پژوهش ســپاه 
انصارالمهدی )عج( استان و محمدرضا اروجی؛ 
عضو هیئت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد زنجان به عنوان پژوهشگر برتر گروه 

علوم انسانی امسال انتخاب شدند.

با حضور مسووالن استانی؛

پژوهشگران برتر استان زنجان معرفی شدند

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 9960327008000384 مورخه 99/6/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول نصیری فرزند عباس به شماره شناسنامه 921 کدملی 5899643900 صادره از سلطانیه ششدانگ یک باب عمارت تحت پالک 4608 
فرعی از 760 فرعی از 64 اصلی به مساحت 25/35 واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای محمد قهرمانی فرزند غالمسحین 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 نوبت اول: 99/9/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/3
اصغر بیگدلی- رییس ثبت اسناد و امالک سلطانیه

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پالک 38/8408 اصلی بخش 7 زنجان به شماره سریال  782025 الف 98 به نشانی : زنجان، گلشهر فاز 5 وصال 9 قطعه 
5641 به نام آقای سعید امیدی ثبت، صادر و تسلیم گردیده است سپس مالک با ارایه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 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 
دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجه به این اداره اعتراض خود را با ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 

نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمدرضا حسنی - سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

 اســتاندار زنجان گفت: بــا وجود اینکه 
ابهری ها پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت 
می کنند ولی باز هم نتیجه مطلوب حاصل نشده 

است که این موضوع باید ریشه یابی شود.
فتح اله حقیقی در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با 
بیماری کرونا که در محل استانداری زنجان برگزار 
شد، در رابطه با تاثیر محدودیت های کرونایی بر 
کاهش روند شــیوع بیماری کرونا، اظهار کرد: با 
اجرای محدودیت های کرونایــی، تعداد بیماران 
بستری به ۶۵ مورد و خروجی از بیمارستان های 
اســتان نیز به ۶۶ مورد رسیده است؛ در حالی که 
در پیک دوم کرونا حداقل بستری های کرونایی در  

هفته  به ۱۳۱ بیمار می رسید.
وی با بیان اینکه اکنون ظرفیت اشغال تخت های 
بیمارســتانی از ۵۸ درصد به کمتر از ۲۵ درصد 
کاهش پیدا کرده اســت، افزود: کاهش مبتالیان 
به بیمــاری کرونا به دلیل همــکاری زنجانی ها 
با رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و اجرای 
محدودیت های کرونایی محقق شــده که نیازمند 

استمرار رعایت پروتکل ها است.
این مسوول با اشــاره به اینکه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی عملکرد استان زنجان را 
در راستای پیشگیری و مقابله با کرونا موفق اعالم 

کرده اســت، تصریح کرد: جان مردم در اولویت 
قرار دارد، بنابراین اجازه نمی دهیم قشری مشکل 
ایجــاد کنند و با انجام اقداماتی، ســبب آلودگی 
فردی به بیماری کرونا شوند، بنابراین باید در این 

باره احتیاط شود.
اســتاندار زنجان با اشــاره به کمتر بودن شدت 
بیماری کرونا در موج دوم نســبت به موج سوم، 
ادامــه داد: بیش از ۸۰ درصد ســالمندان زنجانی 
دارای بیمــاری  زمینــه ای بــا خانواده های خود 
زندگی می کنند؛ بنابرایــن باید آموزش های الزم 
برای پیشگیری از ابتال به کرونا به آنان داده شود 
و در صورت ابتال به این بیماری سریعا به پزشک 
مراجعه کنند و سالمندانی که تنها هستند نیز باید 
با مدیریت الزم نیازها و احتیاجات آن ها برطرف 

و ساماندهی شوند.
حقیقی با تاکید بر لزوم معنی دارتر شــدن رعایت 
پروتکل های بهداشــتی پس از گذشت ۱۰ ماه از 
شیوع بیماری کرونا در استان، اظهار کرد: باید از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا به خصوص در حوزه 
ورزش حمایت شده و تصمیم گیری الزم مبتنی بر 

رعایت پروتکل های بهداشتی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه بســیاری از مسووالن استانی و 
بسیجیان در راه مبارزه با پیک سوم بیماری کرونا 

آسیب دیده اند، افزود: برگزاری نمایشگاه در استان 
باید مطابق با پروتکل های ستاد ملی پیشگیری و 

مقابله با کرونا باشد.
این مســوول بــا بیــان اینکــه ۱۳۰۰ تخت در 
نقاهت گاه های اســتان ظرفیت ایجاد شــده و در 
صورت نیاز از آن اســتفاده خواهد شد، تصریح 
کرد: گفتنی است باید برای عملیاتی شدن بحث 
نقاهت گاه های استان باید موانع موجود پیش رو را 

بررسی کنیم.
استاندار زنجان در رابطه با وضعیت کنونی بیماری 
کرونا در شهرســتان های استان زنجان، ادامه داد: 
فرمانداران شهرســتان های خرم دره، ماه نشــان و 
ابهر در وضعیــت کرونایی موجود برای لکه های 
آسیب پذیر و مســائل احصا شــده برنامه ریزی 
کنند، گفتنی اســت با اقدامات خوب انجام شده 
در شهرستان طارم، وضعیت کرونا نسبت به قبل 

بهبود یافته ولی نباید از آن غافل شویم.
حقیقی در رابطه وضعیــت رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در شهرستان ابهر، اظهار کرد: عملکرد 
شهرســتان ابهر در زمینه رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی خوب بوده اما نتیجه الزم را کســب 
نکرده که فرماندار این شهرســتان باید علت این 
مســئله را پیدا کرده و اقدامات مــورد نیاز را در 

این زمینه انجام دهد. وی با اشاره به علل ابتالی 
زنجانی هــا به بیماری کرونا، در رابطه با وضعیت 

کرونایی شهرستان ماه نشان، خاطرنشان  کرد: تعداد 
بیماران کرونایی بستری در این شهرستان نسبت 

به گذشــته افزایش پیدا کرده کــه نیازمند انجام 
اقدامات الزم و تجزیه و تحلیل است.

درخواست استاندار زنجان برای رسیدگی به یک دغدغه؛

چرا رعایت پروتکل های بهداشتی در ابهر جواب نمی دهد؟
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ای نسیم عشق ! از آافق شهابی آمدی
از کران اهی بلند آفتابی آمدی

ات کنی مستم ، همه زنبیل اه را کرده رپ
از شمیم آن دو گیسوی شرابی آمدی

سنگفرش از نقره کردند اختران راه تو را
شب هک شد از جاده اهی ماهتابی آمدی

هن هوا هن آب - چیزی از هوا چیزی از آب
اتبناک از کهکشان اهی سحابی آمدی

بار رویایی سبک سنگین از افیون از شراب
ر خوابی آمدی بستی و ات بستر بیدا

دریی از خود گم شدی رد عشق نشناسان و باز
ات هک خود را ردزغل اهیم بیابی آمدی
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چهارسو

 یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رفع یا 
خنثی سازی تحریم ها بدون FATF معنایی نخواهد 
داشت، گفت: ما نمی توانیم با معیشت مردم بازی 

کنیم، این کار خیانت است.
علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با 
»انتخاب« و با اشــاره به اظهارات اخیر سخنگوی 
دولت مبنی بر مشــکالت خرید دارو و واکســن 
کرونا به دلیل عدم پذیرش FATF، گفت: صحبت 
درباره FATF از آنجایی که حساســیت هایی را در 
کشور دارد، این نیاز را ایجاب می کند که ما به این 
مساله اشاره کنیم، توضیح درباره این مساله صرفا 
در جهت حمایت و صیانت از منافع ملی و مصالح 
کشور اســت. ما باید این نکته را مورد توجه قرار 
بدهیم که درباره موضوعات مختلف اعم از همین 
مســاله یا مســاله انتقال پول و ... در هر کشوری 
که نظام دموکراســی بر آن حاکم است، می تواند 
با نظرات مختلف موافق و مخالف مواجه باشــد. 
ولی مساله اصلی ما درباره این موضوع از آنجایی 
شروع می شود که برخی برای سواستفاده و مقاصد 
جناحی و سیاســی خودشان له یا علیه این مساله 

صحبت می کنند.
وی افزود: این رویه باعث شــده که شــوربختانه 
امــروز عامه مردم دربــاره مســاله FATF دچار 
ســردرگمی شــوند. زیرا آنانی که نسبت به این 
موضوع مطالباتی را مطرح می کنند، بعضا ســعی 
دارند که اهداف جناحی و سیاســی خودشــان را 
در این قالب دنبال کنند. بنابراین اینکه ابعاد مساله 
FATF برای مردم روشــن شود، می تواند درک و 
فهم بهتر این مســاله کمک کند. امروز کشور ما با 
 FATF ۲ مســاله یکی تحریم های ظالمانه و یکی
مواجه است. عموم مردم مســاله تحریم را درک 
کردنــد. آنــان فهمیدند که وقتی کشــور تحریم 
می شــود، امکان فروش نفت را ندارد یا در برخی 
کشــورها مثل ژاپن، عراق، ترکیه، کرده جنوبی و 
.... به دلیل همین تحریم ها پول های ایران بلوکه یا 

مسدود شده است.
شــریعتی با بیان اینکه FATF یک توافق بین همه 
کشورهای دنیاســت، تصریح کرد: این توافق در 

راستای شفافیت مالی مثل قانون مبارزه با پولشویی 
حاصل شــده است. شــما به عنوان یک شهروند 
عادی اگــر بخواهیــد همین امــروز در یکی از 
بانک های داخل کشور یک حساب قرض الحسنه 
افتتاح کنید بایــد به بانک تعهد بدهید که اقدام به 
پولشویی نخواهید کرد. شاید شهروندان این مساله 
را ندانند ولی اگر همان متون و برگه های امضا شده 
قبل از افتتاح حساب را مطالعه کنند، قطعا متوجه 

این مساله خواهند شد.
وی ادامه داد: بحث FATF نیز تقریبا مشابه همین 
مساله است. این توافق جهانی اشاره به آن دارد که 
از طریق شفافیت مالی کشورها نتوانند در اقداماتی 
مانند تروریســم یا هر اقدام غیرانســان دوستانه 
دیگری فعالیت کنند. تقریبا همه کشورهای جهان 
حتی عراق و سوریه و همچنین کشورهایی که در 
مظان اتهام برخی اقدامات هســتند مانند عربستان 
ســعودی و ترکیه نیز این موضوع را پذیرفته و آن 
را امضا کردند. شــاید بپرسید چرا کشورهایی که 
خودشــان در مظان اتهام اقدامات خاص هستند 
نیز این را امضا کردند که در پاســخ باید گفت این 
اقدام آنان در راســتای همان ضرب المثل معروف 
»خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو« اتفاق 

افتاده است.
این عضــو اتاق بازرگانــی افــزود: در بین همه 
کشورهای جهان صرفا ایران و کره شمالی و چند 
کشــور آفریقایی FATF را قبول نکردند. البته این 
اقدام از ســویه کره شــمالی می توانند ادامه همان 
رویه ای باشــد که این کشــور در دیگر معاهدات 
جهانی پیش گرفته اســت. اما چرا ایران که حامی 
تروریســم نبوده و نیســت و اقدام به پولشــویی 
نمی کند FATF را امضا نمی کند. برخی از مخالفان 
تاکیــد دارند کــه پذیرش FATF باعث افشــای 
اطالعات مهم کشور می شود و اطالعات کشور در 
بحث دور زدن تحریم ها لو می رود که اساســا این 
تفاسیر اشتباه است و کسانی که این صحبت ها را 
بیان می کنند در این مساله صاحب نظر نبوده و یا 

تجربه تجارت جهانی و یا علم آن را ندارند.
شریعتی با اشاره به تحریم های دارویی ایران، گفت: 

تحریم کنندگان ایران ادعا داشتند که ایران را تحریم 
دارویــی نکردند ولی واقعیت آن اســت که ایران 
در این حوزه با مشــکالت مختلفی مواجه است. 
رفتار تحریم کنندگان با ایــران مانند همان فردی 
اســت که می خواهد چیزی را در بازار نفروشد و 
به خاطر همین آن وســیله را آنقدر گران می کند 
تا کسی خریدار آن نباشد. همچنانکه در پاسخ به 
درخواســت ایران برای خرید دارو می گویند شما 
بایــد پول خودتان را اصطالحا تمیز کنید که برای 
این کار نیاز به FATF است. در واقع دشمن وقتی 
بخواهد اقدامی علیه شما انجام بدهد، می داند باید 
فشار را از کجا به شما وارد کند و پیچ را کجا سفت 
کند. بنابراین دلیلی نــدارد که ما بخواهیم بهانه به 

دست آنان بدهیم.
وی با بیان اینکه برخی اتفاقات باعث شد تا مردم 
درک بهتری از مســاله FATF پیــدا کنند، گفت: 
ماجرای آقای آندره آ استراماچونی سرمربی سابق 
اســتقالل اتفاقی بود که باعث شد، مردم کمی با 
FATF آشنا بشوند. استقالل به دلیل همین مساله 
FATF نمی توانســت پول این ســرمربی را واریز 
کند. وگرنه این چنین نبود که یک کشور پول یک 
سرمربی را نداشته باشد. اتفاقا پول هم داشتیم ولی 

نمی توانستیم پول را واریز کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه برخی به اشتباه 
می گویند مســاله تحریم بر مساله FATF اولویت 
دارد و زمانی که کشور تحریم است چرا باید دنبال 
FATF برویم، گفت: این اســتدالل درستی نیست 
ولی طبق همین استدالل و منطق دوستان باید گفت 
که بنابراین اگر FATF هم نباشــد، رفع تحریم هم 

معنایی نخواهد داشت.
شریعتی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری افزود: 
همه باید در این راستا تالش کنیم. اگر تحریم ها لغو 
یا خنثی شــوند ولی ما بحث FATF را حل نکرده 
باشیم، مصداق آن است که شما بعد از کلی قرض 
و وام بتوانید ماشین بخرید ولی ماشین شما بنزین 
نداشته باشد. چرا واکسن آنفوالآنزا دیر وارد کشور 
شد؟ چرا پول ایران هنوز در برخی کشورها مسدود 
مانده است؟ البته شنیده شــده که اخیرا رهبری از 

مجمع خواستند که به مساله FATF ورود کند و این 
موضوع را مورد بررسی دوباره قرار بدهد و امیدواریم 
هرچه زودتر تکلیف این مساله مشخص شود. وی 
 FATF در پاسخ به این پرسش که برخی از مخالفان
تاکید بر این مساله دارند که می توان بدون معاهدات 
بین المللــی و از طریق مقاومــت و رویکردهای 
جایگزیــن مانند خدمات در برابــر کاال و یا کاال 
در برابر کاال، تجارت جهانی و مساله تحریم های 
بانکی را برطرف کرد، توضیح داد: این موضوع یک 
بحث ملی بوده که با مصالح مردم درگیر اســت. 
ما نمی توانیم با معیشــت مردم بازی کنیم. این کار 
خیانت است. این رفتار مصداق گروکشی سالمت 
و معیشت مردم بوده و خیانت به مردم است. فتوا 

باالترین حکم در دین و شرع ماست. 
وقتی مقام معظم رهبری گفتند که ایران قصدی برای 
ساخت بمب اتم ندارد، ما باید این فتوا و حکم را 
به زبان دنیا ترجمه کنیم و الزمه این امر آن اســت 

که ما با دنیا به زبان خودشــان صحبت کنیم. این 
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: وقتی ما نمی خواهیم 
به دنبال بمب اتم و سالح های کشتار جمعی برویم 
و یا وقتی ما نمی خواهیم مرتکب پولشویی بشویم 
و یا از تروریسم حمایت کنیم، چرا باید با رفتارهای 
خودمان به دســت دیگران بهانه بدهیم. کسانی که 
اقدام به این گروکشی ها با سالمت و معیشت مردم 
می کنند، آیا از سختی شرایط بودجه و دیپلماسی و 
اداره کشور آگاه هستند؟ من سفارش می کنم که این 
افراد پیش از هرچیزی به وجدان خودشان رجوع 

کنند.
شریعتی با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا، گفــت: آن آدم دیوانه رفته 
است و شــرایط جدیدی ایجاد شده است. ضمن 
آنکه اساســا بحــث FATF ربطی بــه مذاکرات 
هسته ای و برجام ندارد. چرا برخی نمی خواهند این 
مساله را قبول کنند. این رویه که برخی افراد پیش 

گرفتند مصداق خرید ماشــین بدون بنزین با پول 
قرضی و وام است. ما بدون FATF حتی نتوانستیم 
پول سرمربی استقالل را پرداخت کنیم. آن هم در 
شرایطی که ایشان با استقالل قرارداد داشت و همه 
دنیا می دانستند که این پول در ازای فعالیت ایشان 

در باشگاه استقالل است.
وی ادامــه داد: کاش مخالفــان FATF صالحیت 
علمی و تجربی این موضوع را داشــتند تا حرف 
دقیق تری بزننــد. امروز به خاطر FATF بانک های 
کشور تحریم هستند و ما به همین دلیل باید هزینه 
بیشــتری را متحمل بشویم. FATF اصال ربطی به 
مذاکــرات و برجام ندارد. البته کســانی که دنبال 
مخالفت باشــند، باالخره بهانــه ای برای مخالفت 
خودشــان پیدا خواهند کــرد. ای کاش به جای 
مخالفت کردن با افراد متخصص و صاحب نظر در 
این زمینه صحبت می کردند تا آنان موضوعات را 

بهتر و دقیق تر برای آنان مطرح کنند.

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی:

مخالفان تصویب FATF با معیشت مردم بازی می کنند؛

این کار خیانت است؛ به وجدانتان رجوع کنید
 افرادی که می گویند با پذیرش FATF، مسیرهای دور زدن تحریم لو می روند، با علم تجارت آشنا نیستند 

 بدون FATF حتی نتوانستیم پول استراماچونی را پرداخت کنیم
 برای خرید دارو می گویند شما باید پول خودتان را اصطالحا تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است

 بــازار ســرمایه روزهای پرنوســانی را 
تجربــه می کند و در کنار دالیل مختلفی که برای 
این نوســان اعالم می شــود، نمی توان از نقش 
بازارگردان ها غافل شد؛ نهادی که ماهیت وجود 
آن حفظ تعادل و نقدشوندگی در بازار است اما 
به نظر می رســد این نهــاد در هفته های قبل، از 
بازارگردانی به نوســان گیری روزانه تغییر شغل 
داده اســت! با این حال کارشناسان بر این باورند 

که بودن آنها بهتر از نبودشان است.
به گزارش ایســنا، بازارگردانان، موسســات و 
نهادهایی هســتند که مسوولیت تنظیم نوسانات 
قیمت و رساندن آن به سطح واقعی و نیز کنترل 
ریسک شرکتها را در مواقع بحرانی بر عهده دارند. 
ماهیت و هدف اصلی بازارگردانی نه کسب سود، 
بلکه کاهش دامنه نوســانات قیمــت و در واقع 
کنترل ریسک ســهام، حفظ نقدشوندگی سهام 

و تنظیم جریان عرضه و تقاضای ســهم در بازار 
است.

نقدشــوندگی مهم ترین ویژگی  قابلیت  درواقع 
بازار است و بازارگردانی صحیح و به موقع باعث 
می شود که میزان نقدشوندگی بازار افزایش یابد. 
بــر این پایه وجــود بازارگردان ها تا حدی برای 
بازار ســرمایه الزم است که شورای عالی بورس 
در مصوبه ای در ۲۰ شهریور امسال همه ناشران 
را به داشتن بازارگردان ملزم کرد و بر این موضوع 
تاکید شــد که احتمال لغو پذیرش ناشــرانی که 

بازارگردان ندارند، وجود دارد.
با این حال در روزهای گذشته، انتقاداتی به نحوه 
بازارگردانی برخی سهم ها وارد شده است. گفته 
می شود در بورس ایران بازارگردان در زمان منفی 
اقدام به خرید می کند و به محض مثبت شــدن، 
تصمیم به فروش سهام می گیرد. به همین دلیل با 

چنین اقداماتی بازارگردانی نمی تواند تاثیر مثبت 
داشته باشد و بیشتر، نوسان گیری رخ می دهد تا 

بازارگردانی.
از ســوی دیگر گفته می شود که بازارگردانها در 
زمان ریزش بازار با منابع مالی که در اختیار دارند 
یا اعتبار خود برای کنترل صف های فروش، سهام 
خریداری می کنند. طبیعی است که آنها برای تامین 
وجه نقد خود مجبور به فروش هم هســتند و از 
این رو در بازار مثبت، سهام خود را عرضه می کنند 
تا دوباره بتوانند با منابع مالی از بازار حمایت کنند 
و درواقع برخی آن را نوسان گیری تعبیر می کنند. 
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند  
نحوه سیاست گذاری بر همین است تا بازارگردانها 
نوســان گیری کنند؛ چرا که از منابع مالی کافی 
برخوردار نیســتند و مجبورند سهامی که پیش تر 
خریداری کرده، برای عملیات آتی خود نقد کنند. 

به طور کلی بیشــترین نقدی که ایــن روزها به 
بازارگردانها وارد است، این است که سهمی که می 
خرند را همان روز نفروشند؛ زمانی که بازارگردان 
سهمی را در قیمت پایین می خرد و در قیمت باال 
می فروشد و به ســهم اجازه رشد نمی دهد. به 
اعتقاد کارشناسان، اگر هدف بازارگردان حمایت 
از ســهم است، باید سهمی که خریداری کرده را 
بــه تدریج و در چند روز بفروشــد، نه در همان 
روزی که خریده اســت؛ بنابراین نیاز به نظارت 

روی فعالیت بازارگردانها حس می شود.
حضور بازارگردانها بهتر از نبودشان است

در این راســتا، روزبه شــریعتی، کارشناس بازار 
سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه امکان 
مشاهده فعالیت بازارگردانها وجود ندارد، اظهار 
کرد: اگر بازارگردان، سهامدار عمده سهم باشد، 
می توان فعالیت آن را مشاهده کرد، اما اگر جزو 

ســهامداران باالی یک درصد نباشد و زیر یک 
درصد باشد، فعالیتش قابل مشاهده نیست.

وی ادامــه داد: به نظر من حقوقی ها بیشــتر از 
بازارگردانها روی جو بازار تاثیر گذاشــته اند. به 
طور کلی فعالیت بازارگردانها از عدم فعالیت آن 

ها بهتر است. حفظ نقدشوندگی در بازار اولویت 
باالتری دارد. البته ممکن است نحوه بازارگردانی 
تاثیر منفی داشته باشد اما به طور کلی شرایط بازار 
بیشتر متاثر از عدم رفع ابهامات موجود است که 

اجازه نمی دهد روند بازار مثبت باشد.

دوستی خاله خرسه بازارگردان ها با بورس!

# در خانه بمانیمشیوع کرونا به شدت جدی است


