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دریافت وام ازدواج از سوی بانک قرضالحسنه مهر ایران تسهیل میشود

صندوق از مهمترین نهادهای
حمایتی در چند دهه اخیر است

دکتر س��ید جواد میرقاس��می مدیرکل امور
حقوقی بیمه مرکزی ضمن تبریک س��الروز
تاس��یس صن��دوق  ،ای��ن نه��اد را یکی از
مهمتری��ن نهادهای حمایت��ی و عالیترین
پشتوانه اقشار آس��یب دیده حوادث ناشی از
تصادف��ات رانندگی عن��وان کرد.به گزارش
رواب��ط عمومی صندوق تامین خس��ارتهای
بدنی؛ دکتر س��ید جواد میرقاسمی مدیرکل
امور حقوق��ی بیمه مرک��زی ضمن تبریک
سالروز تاس��یس صندوق به کارکنان دلسوز
ک��ه ب��ا ارزش نهادن به حقوق ش��هروندی
ب��ا ارائه خدم��ات صادقانه باع��ث آرامش و
امنیت خاطر مردم ش��ریف ای��ن مرز و بوم
گردیدهان��د ،صن��دوق را یک��ی از مهمترین
نهادهای حمایتی و عالیترین پشتوانه اقشار
آسیب دیده تصادفات رانندگی عنوان کرد و
افزود این نهاد در  ۵۳س��ال گذشته خصوص ًا
س��ال های ج��اری بهترین کار ک��رد را در
زمینه اهداف تاسیس خود داشته است .وی
اظهار داش��ت :این نهاد همچنین پشتیبان
صنعت بیمه به عنوان یک صندوق توانمند
و تخصص��ی در کنار ش��رکتهای بیمه به
عنوان حام��ی آنها در مواقع خاص ،س��بب
جلب اعتماد مردم به ش��رکتهای بیمه می
گردد .میرقاس��می در ادامه خاطرنشان کرد:
زي��ان ديدگاني كه ب��ه هرعلت مقصرحادثه
آنها فاقد پوش��ش بيمه اي هستند صندوق
را در کنار خود ح��س کرده و از خدمات آن
به��ره میبرن��د و اینجان��ب از اینکه عضو
کوچکی از این نهاد هس��تم بسیار خرسندم
و توفیق خدمت به مردم آسیب دیده را مایه
مباهات خود میدانم  .ایش��ان گسترش و یا
ساماندهی ش��عب صندوق را گامی مهم در
دسترسی آسان تر خدمات برای زیاندیدگان
دانست و افزود به سبب آن ،هم وطنان عزیز
بدون نیاز به سفرهای طوالنی و هزینه های
گزاف ،ب��ه خدمات صندوق در محل زندگی
خود دسترسی دارند .میرقاسمی بهره گیری
از فن��اوری اطالع��ات و الکترونیک کردن
فراینده��ا را در صن��دوق گام��ی مه��م در
تسریع روند رسیدگی به پرونده ها و پرداخت
خس��ارت آس��یب دیدگان دانس��ت  .وی در
پایان اذعان داش��ت ه��دف ما احقاق حقوق
هموطنان عزیز اس��ت و امیدواریم این مهم
به بهترین نحو صورت پذیرد.

مدیرعامل بانک قرضالحس��نه مهر ایران
خب��ر داد :متقاضی��ان وام ازدواج میتوانند
برای آس��انتر ش��دن فرآین��د دریافت وام،
افتتاح حساب خود را بهصورت غیرحضوری
و از طریق وبس��ایت بانک و همراهبانک

«مهری��ران» انجام دهند .ب��ه این صورت
برای افتتاح حساب در بانک قرضالحسنه
مهر ایران نیازی به حضور در ش��عب بانک
نیس��ت .به گزارش رواب��ط عمومی بانک
قرضالحس��نه مهر ایران ،دکتر سید سعید
شمسینژاد ،مدیرعامل بانک قرضالحسنه
مه��ر ایران گفت :این بانک س��عی میکند
تا در س��ریعترین زمان ممکن ،نس��بت به
پرداخت وام ازدواج معرفیش��دگان از سوی
س��امانه بانک مرکزی که پرون��ده خود را

تکمیل کردهاند اقدام کند تا متقاضیان عزیز
بتوانند هر چه س��ریعتر وام خود را دریافت
کنند .دکت��ر شمس��ینژاد ی��ادآوری کرد:
متقاضیان وام ازدواج میتوانند برای آسانتر
ش��دن فرآیند دریافت وام ،افتتاح حس��اب
خود را بهصورت غیرحض��وری و از طریق
وبسایت بانک و همراهبانک «مهریران»
انجام دهن��د .به این صورت ب��رای افتتاح
حس��اب در بانک قرضالحسنه مهر ایران
نیازی به حضور در شعب بانک نیست .کارت

بانکی نیز به محل سکونت یا کار متقاضیان
که از سوی خودشان تعیین میشود ،ارسال
خواهد شد .وی در همین رابطه اشاره کرد:
خوشبختانه مجموعه خدمات غیرحضوری
بانک قرضالحسنه مهر ایران کامل است و
مشتریان میتوانند خدمات مختلفی از جمله
افتتاح حساب ،درخواست تسهیالت ،ارسال
کارت هدیه ،احراز هویت س��جام ،خدمات
چ��ک و ...را توس��ط پیش��خوان مجازی،
اینترنتبان��ک و اپلیکیش��ن همراهبان��ک

«مهریران» دریافت کنند .دکتر شمسینژاد
تصریح کرد :امیدواری��م مجموعه اقدامات
بانک قرضالحسنه مهر ایران ،باعث آسانتر
ش��دن دریافت خدمات بانکی برای مردم،
بهویژه جوان��ان متقاضی دریافت وام ازدواج
شده باش��د .مدیرعامل بانک قرضالحسنه
مهر ایران آماری را نیز درباره وامهای ازدواج
پرداخت شده اعالم کرد :از آغاز سال ۱۴۰۰
تا پای��ان آذر ماه۲۸ ،ه��زار و  ۶۶۷فقره وام
ازدواج توسط این بانک پرداخت شده است.

تحقق اهداف بانک مستلزم حفظ ارتباط مستمر و موثر با مشتری است

توانسته وظایف خود را در امور مسئولیت های اجتماعی
در قبال مردم و کشور انجام دهد .مدیرعامل بانک سینا
بر گس��ترش بیشتر س��هم بازار و جذب منابع تاکید و
خاطرنش��ان کرد :برای ارتقاء شاخص های عملکردی
و توفیق هر چه بیش��تر در آن ،می بایست با استفاده از
ظرفیت بانک و توانمندی های استان در راستای تحقق
اهداف اقدام کرد و این امر مس��تلزم حضور و پیگیری
مدیران در منطقه و تعامالت کارشناس��انه با همکاران
اس��ت .وی در ادامه اف��زود :از افتخارات بانک س��ینا
تعامالت فزاینده ای است که از گذشته با صنعتگران و
بنگاه های اقتصادی این استان داشته است و امیدواریم
در ادامه روند تعامالت رو به رشد بوده و خدمات خوبی
در این خصوص ارائه ش��ود .گفتنی اس��ت در این سفر
معاونین س��رمایه های انسانی و مهندسی و پشتیبانی
همراه مدیرعامل بودند.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل و زاهدان
بر شناسایی ،جذب و ارتباط موثر با مشتریان تاکید کرد
و یادآور شد تحقق اهداف بانک بدون برقراری ارتباط
مستمر با مش��تری و درک متقابل نیازهای دو طرف،
امکانپذیر نخواهد بود .به گزارش روابط عمومی بانک
س��ینا ،دکتر ایمانی هدف از انجام این س��فر را بررسی
وضعیت عملکردی ش��عب و می��زان تحقق برنامه ها
واقدامات به ویژه در پروژه های اش��تغالزایی در مناطق
کمتر برخوردار و سرعت بخش��یدن به اشتغال فراگیر
منطقه عنوان کرد و گفت :بازدید از ش��عب اس��تان و
شهرس��تان های کمتر برخوردار منتج به برنامه ریزی
صحیح تر و بهره وری بیش��تر کارکنان می شود .وی
اظهار داش��ت :بانک سینا در س��ال های اخیر علیرغم
مشکالت همه گیر اقتصادی ناش��ی از کرونا ،با تکیه
بر توانمندی ها و ظرفیت های موجود ،تا حد مطلوبی

حضور بانک توسعه تعاون در نمایشگاه تراکنش ایران

بانک توس��عه تعاون همگام با ش��بکه بانک��ی با برپایی غرف��ه در هفتمین
نمایش��گاه تراکنش ایران که با حضور مدیران ارش��د دولتی ،مدیران عامل
بانکها ،متخصصین و صاحب نظران حوزه تراکنش برگزار گردید حضور یافته
است .در برنامه تجلیل از چهره های ماندگار که در مراسم افتتاحیه این رویداد
برگزار گردید حجت اله مهدیان به عنوان یکی از اعضای هیات داوران چهره
های ماندگار حضور داشت و بر اساس اعالم هیات داوران از سید حمید پور
محمدی و علیرضا لگزایی به عنوان چهره های ماندگار و نیز عباس مرادپور
از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و شهاب جوانمردی بعنوان مدیران
برتر تقدیر به عمل آمد.حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون که
به همراه س��ید باقر فتاحی رییس هیات مدیره  ،امیر هوش��نگ عصارزاده و
محم��د جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک از غرفه بانک در نمایش��گاه
بازدید کردند  ،درحاشیه این دیدار ،حضور بانک توسعه تعاون و شرکت سمات

در این رویداد بزرگ مالی را موثر دانست و اظهار داشت :رویکردها و ابزارهای
نوین در تراکنش های بانکی ،نقش بانکها را با تحوالت زیادی همراه نموده
است و شبکه بانکی ماموریت های اساسی در شکل دهی و ایجاد اعتماد میان
فعالین اقتصادی بخش های مختلف برعهده دارد .وی افزود :بانک توس��عه
تعاون ارائه دهنده خدمات تخصصی مالی ،اعتباری و بانکی به جامعه بزرگ
تعاونگران و کارآفرینان و عموم مردم است و بسیاری از تعامالت و مناسبات
اقتصادی میان تعاونگران با محوریت این بانک قابل انجام است واستفاده از
فن آوری های نوین در گسترش زنجیره خدمات بانک بسیارموثر خواهد بود
 .مهدیان خاطر نشان کرد :بانک توسعه تعاون با هماهنگی معاونت بانک و
بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تدابیر و اقداماتی در راستای طراحی نقشه
راه بانکداری دیجیتال در بانک صورت داده است ،که استقرار این رویکرد ،با
رعایت بس��یاری از مولفه ها در مدل کسب و کار بانک و مهندسی فرآیندها

،مبتنی براصول مش��تری مداری و فراهم س��ازی زیرساخت های مورد نیاز
الکترونیک در حال انجام اس��ت .مهدیان نقش اس��تارتاپ ها و شرکت های
دانش بنیان را در دس��تیابی به اهداف اقتصادی کش��ور مهم ارزیابی نمود و
گفت :فعالیت های نوآورانه وفناوری های نوین مالی بخش مهمی از ارزش
افزوده اقتصاد در سطح ملی و بین الملل را تشکیل می دهند و بانک توسعه
تعاون نیزطی سالهای اخیر خدمات تخصصی واعتباری به معرفی شدگان این
حوزه اختصاص داده است .گفتنی است غرفه بانک توسعه تعاون درهفتمین
نمایش��گاه تراکنش ایران طی روزه��ای  ۲۱و  ۲۲دی ماه درمحل برگزاری
این نمایش��گاه در خیابان حجاب برقرار اس��ت و جمع کثیری از شرکت ها،
متخصصین و صاحب نظران در این رویداد حضور دارند و مباحث تخصصی
در ح��وزه های بانکداری دیجیتال ،ابزاره��ا و راهکارهای تراکنش و فناوری
های نوین مالی در قالب کارگاه ها و نشست ها مطرح می گردد.
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هدفگذاری صنعت در رساندن ضریب
نفوذ بیمه کشور از  2.6به  7درصد

رویداد تبادل فن��اوری صنعت بیمه با حضور
رئیس کل بیمه مرکزی ،دبیر کل سندیکای
بیم��ه گران ای��ران ،معاون توس��عه صندوق
ن��وآوری و ش��کوفایی و تع��دادی از مدیران
عامل صنعت بیمه در محل صندوق نوآوری
و ش��کوفایی برگزار ش��د .به گزارش روابط
عمومی س��ندیکای بیمه گ��ران ایران ،دکتر
کریمی در روی��داد فناوری و نوآوری صنعت
بیمه که توس��ط صندوق نوآوری و شکوفایی
با همکاری بیمه مرکزی و س��ندیکای بیمه
گ��ران ایران برگ��زار گردید ،بر ل��زوم توجه
صنعت بیمه و فناوری های نوین و تس��هیل
ورود اینشورتک ها به این صنعت تاکید کرد
و از اقدام��ات صورت گرفته در این رویداد در
راس��تای شناس��ایی نیازهای فناورانه صنعت
بیمه توس��ط شرکت های دانش بنیان تقدیر
و تشکر نمود .دبیرکل سندیکای بیمه گران
ایران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به شرکت
های دانش بنیان و اهمیت استفاده از نوآوری
در فرآیندهای صنعت بیمه ،از ش��رکت های
فن��اور و دانش بنیان دعوت کرد تا با احصای
نیازهای  80هزار فعال شبکه فروش صنعت
بیمه ،حلق��ه اتصال آنه��ا در ورود به عرصه
فن��اوری و دیجیتال را فراهم کنند .همچنین
آموزش و توانمندسازی شبکه فروش در این
حوزه ها در جهت کاس��تن آسیب های تغییر
و تحول نیز مورد تاکید ایش��ان بود .از دیگر
نکات مورد اش��اره توسط ایشان ،نیاز صنعت
بیمه به تش��کیل صندوق پژوهش و فناوری
جهت سرمایه گذاری بر رفع نیازهای فناورانه
ای��ن صنعت بود که در خصوص این موضوع
نیز اقدامات اولی��ه ای صورت گرفته اما می
بایست توسط ذینفعان امر با جدیت پیگیری
شود .گفتنی است در پایان این رویداد تفاهم
نامه های متعددی بین ش��رکت های بیمه و
شرکت های دانش بنیان به امضا رسید.

فرهنگی
الواح هخامنشی باید سه ساله برمی گشتند

اخبار
لغو محدودیتهای کرونایی سفر از
کشورهای همسایه

مع��اون گردش��گری وزارت می��راث
فرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی از لغو
محدودیتهای کرونایی س��فر از کشورهای
همس��ایه به ایران خبر داد .با پیگیریهای و
تالشهای مسئوالن وزارت میراثفرهنگی،
گردش��گری و صنایعدستی ،محدودیتهای
سفر از کشورهای همسایه به ایران برداشته
ش��د و وضعیت س��فر از کشورهای همسایه
به ایران به حالت قبل برگش��ت .شالبافیان
با تش��ریح مهمترین مصوبات جلس��ه ستاد
ملی مقابله ب��ا کرونایادآور ش��د؛ ممنوعیت
ورود از دو کش��ور اروپایی فرانسه و انگلیس
و هشت کشور آفریقایی همچنان ادامه دارد.
زیمباوه ،موزامبیک ،نامیبا ،ماالوی ،آفریقای
جنوبی ،اسواتینی ،لسوتو و بوتسوانا  ۸کشور
آفریقایی هس��تند که سفر از آن کشورها به
ایران ممنوع اس��ت .تردد در مرزهای زمینی
تنها با رعایت دس��تورالعمل های بهداشتی،
تزریق واکسن و داشتن تست پیسیآر منفی
امکانپذیر است و گزارشهای جلسه امروز
از ارزیابی مرزها نش��ان داد که رعایت موارد
باید بیشتر شود.
«مادرانهها» بخش ویژه جشنواره بین
المللی شعر فجر شد

دبیر علمی جش��نواره بین المللی شعر فجر
از افزوده ش��دن بخش وی��ژه «مادرانهها»
به این جش��نواره ادبی خبر داد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،قربان ولیئی دبیر
علمی جشنواره بین المللی شعر فجر گفت:
امسال بخش ویژه ش��عر فجر به مادرانهها
اختصاص دارد .ای��ن تصمیم از آنجا گرفته
ش��ده که در صد س��ال اخیر به مادر توجه
ش��د و در س��احت ش��عر آیینی از حضرت
زه��را (س) با عنوان «مادر» یاد میش��ود.
در بخش «مادرانهها» ش��عرهایی بررس��ی
میش��وند که در حوزه مادر س��روده ش��ده
باش��ند .به گفته دبیر علمی جش��نواره شعر
فجر ،موضوع مادر حوزه مغفولی در ادبیات
کالسیک است .جشنواره شعر فجر امسال
مطابق آیی��ن نامه آن اجرا میش��ود .تنها
هرس��ال بخشهای جنبی به این جشنواره
ادبی افزوده میشد .از جمله آنها میتوان
به بخش ویژه شعر جوان اشاره کرد که در
دو دوره پیش برگزار شد.

خبر

خیانت آمریکا به امانت تاریخی ایران

الواح هخامنش��ی که قرار بود سه س��اله به ایران بازگردند نزدیک به صد سال
است که در اختیار آمریکایی ها است تا خوانش شوند ،اقدامی که هیچ عایدی
برای ایران نداش��ت بلکه تهدید به مصادره نیز می شوند .الواح هخامنشی در
حفاریهای قانونی مؤسس��ه خاورشناسی دانش��گاه شیکاگوی آمریکا در دهه
 ۱۹۳۰کش��ف شدند در سال  ۱۳۱۴خورش��یدی براساس مصوبه دولت وقت،
بیش از  ۳۰هزار گل نبش��ته را در دو هزار و  ۳۵۰جعبه مقوایی و  ۵۰صندوق
بسته بندی و از طریق کشتی به آمریکا فرستادند .الواح هخامنشی نزدیک به
یک قرن پیش از کشور خارج شدند تا در مؤسسه شیکاگو مورد بررسی ،خوانش
و مستندسازی قرار گیرند امانتی که ایران آن را برای تنها سه سال به مؤسسه
شیکاگو ارسال کرده بود حاال برای برگشت به ایران دچار مشکل شدهاند .این
موضوع هم جزو همان بدقولیهای آمریکاییها به شمار میآید و احتمال اینکه
بار دیگر این الواح دست خوش اختالفات و غاصبان قرار گیرد کم نیست .چون
غربیها همیش��ه چشم طمع به میراث کشورهای با تمدنهای کهن از جمله
ایران را داشته و دارند .در سال  ،۲۰۱۰بین  ۲۰۰۰۰تا  ۲۵۰۰۰لوح و نیز قطعاتی
از آنها که متعلق به  ۱۵تا  ۱۸هزار س��ند هستند در مؤسسه خاورشناسی باقی
ماندهاند .شمارگان اصلی این الواح در زمان خود احتما ًال بیش از  ۱۰۰۰۰۰لوح
عیالمی بودهاند که مقدار باقیمانده سالم آنها امروزه تنها به زحمت به  ۵درصد
بایگانی اصلی هخامنش��یان میرسد .در واقع میتوان گفت که در سال ۱۳۲۷
شمسی ( ۱۷۹قطعه) ،سال  ۱۳۲۹شمسی ( ۳۷هزار قطعه) ،سال  ۱۳۸۳شمسی
( ۳۰۰قطعه) و س��ال  ۱۳۹۸شمس��ی ( ۱۷۸۳قطعه) به ایران برگردانده شد و
همچنان حدود  ۱۷هزار گلنبشته سالم و قطعات شکسته از الواح هخامنشی
در اختیار مؤسسه شرقشناسی شیکاگو قرار دارد .اگرچه این الواح بایستی مورد
مطالعه قرار میگرفتند اما در این مدت تنها تعداد محدودی از آنها خوانش شدند
حاال مجید ارفعی نخستین مترجم منشور کوروش که توانایی خوانش این الواح
را نیز دارد میگوید که این الواح سالهاست در اختیار شیکاگو قرار دارد اما تا جایی

مرتب و س��الم برگردد و تحویل دولت ایران شود .چند سال پیش دادگاهی در
آمریکا برگزار ش��د که ایران را به همکاری با نیروهای حماس متهم میکرد،
در جریان این دادگاه غرامتی معادل  ۷۱میلیون و  ۵۰۰هزار دالر باید ایران به
خانواده قربانیان میداد و زمانی که ایران به این رأی اعتراض کرد ،دادگاه آمریکا
حکم داد که این الواح به بهانه آن غرامت مصادره ش��وند تا اینکه متولیان در
ایران با پیگیریهای زیاد توانستند ثابت کنند این رأی نمیتواند قابل اجرا باشد
و سرانجام در سال  ۹۶این رأی باطل شد .بنابراین هیچ بعید نیست که دوباره
آمریکاییها یا دشمنان ایران بخواهند از این دست پروندههای جعلی برای ایران
باز کنند و خواهان مصادره اشیای باستانی به امانت داده شده شوند.
قطعنامهای که عطف به ما سبق نمیشود


که خبر دارم در طول این  ۹۰سال گذشته همیشه گفتهاند که این الواح در دست
بررسی هستند عکس برداری میکنیم یا در حال مستندسازی است اما چیزی به
ما از نتیجه خوانش ندادهاند .در حالی که اگر در اختیار خودمان بود میتوانستیم
تع��داد زیادی از آنها را مورد مطالعه ق��رار دهیم .البته که در این دوره کوتاهی
مدیران وقت نیز باعث فرصت س��وزیها ش��ده است .در این باره مجید تخت
روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد گفته
است :حدود  ۹۰سال پیش الواح هخامنشی برای مطالعه با قرار امانت سه ساله
به مؤسسه شرق شناسی شیکاگوی آمریکا رفته و از آن زمان تا امروز متأسفانه
به صورت کامل بازگردانده نشده است .وی با یادآوری اینکه این الواح بخشی
از فرهنگ و تاریخ کشور و متعلق به مردم ایران است خاطرنشان کرد :آمریکا
هر بار به بهانهای این کار را به تعویق میاندازد ،در حالی که خود آمریکاییها
هم قبول دارند این الواح به صورت امانت به آمریکا آمده اس��ت .مجید تخت
خواست ایران را روشن خواند و تاکید کرد :امانت باید به صورت کامل،
روانچی
ِ

همین چند روز پیش بود که تخت روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان
ملل برای تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدا ،از نقش
یونس��کو در ممانع��ت از قاچاق اموال فرهنگی تمجید و ب��ر ضرورت افزایش
تالشهای این نهاد به منظور مساعدت در استرداد اموال فرهنگی تاکید کرد
و گفت :اموال فرهنگی مبین تاریخ ،تمدن و هویت کش��ورهای خود هستند و
مالکیت آن توس��ط مردم آن کش��ورها یک حق بشری است .از این رو جامعه
بینالمللی مسئولیت مشترک و نیز تعهد حقوقی و اخالقی به منظور حفظ آنها
و از جمله تضمین بازگش��ت آنها به کش��ورهای مبدا را دارد .این تعهد فراتر از
معاهدات بینالمللی موجود و کش��ورهای اطراف این معاهدات است .روانچی
اعالم کرده بود :ایران به بندی از معاهده  ۱۹۷۰یونس��کو درباره استرداد اموال
تاریخی منتقد اس��ت که چرا اموالی که بیش از  ۵۰س��ال پیش از کشوری به
س��رقت رفته قابل پیگیری نیس��تند و عطف به ما سبق نمیشوند و از این به
بع��د قابل پیگیری هس��تند نه از آن به قبل .بنابراین ب��ا توجه به وجود چنین
قطعنامههایی و تهدیداتی که آثار ایرانی را در کشورهای دیگر تهدید میکند،
باید نگران میراثی بود که به امانت به آمریکاییها داده شده است.

حجت االسالم انصاریان:

ش��یخ حس��ین انصاریان گفت :شیخکهای
امارات و آلسعود ،اعتقاد دارند که اگر آمریکا
و انگلیس در کش��ور ما دخالت نکرده و به ما
کمک نکنند ،بدبخت و بیچاره میشویم .به
گزارش مهر ،حجت االسالم حسین انصاریان،
طی سخنرانی در مس��جدالنبی (ص) با بیان
اینکه تسبیح خداوند را یکی از کارهای مثبت
بندگان عنوان کرد و اظهار داش��ت :تس��بیح
پ��روردگار یعنی انس��ان قلب ًا یقی��ن دارد که
صاحب عالم و تدبیر کنندهی هس��تی از هر
عیب و نقصی پاک است .این یقین برای قلب
ما واجب و الزم است و اگر چنین نباشد ما به
ش��رک خفی و جلی کشیده خواهیم شد .وی
ادامه داد :از زم��ان حضرت نوح (ع) تا کنون
اف��راد زیادی گفتهاند که اگر ش��ریکی برای

مساجد باید شعب ه مسجد روزگار پیغمبر (ص) شوند

خدا وجود نداشته باش��د ،پروردگار نمیتواند
کارگردان و مدبر عالم باش��د .این ادعا ،یک
دروغ سنگین تاریخی است که براساس آن،
میلیونها سال است که امتهای مختلف در
گمراه��ی زندگی میکنن��د .انصاریان با ذکر
نمونهای کوچک از این ادعای دروغین ،بیان
داشت :این ش��یخکهای امارات و آلسعود
اعتقاد دارند که اگر آمریکا و انگلیس در کشور
ما دخالت نکرده و به ما کمک نکنند ،بدبخت
و بیچاره میشویم و نمیتوانیم زندگی کنیم؛
یعن��ی قدرت ،رحمت و تدبی��ر بینهایت خدا
را رها کردهاند .وی افزود :اگر کس��ی در دنیا
خواهان زندگی پاک ،سالم و نورانی است باید
یقین کند که پروردگار عالم بینقص است و
بدون کم��ک از نیروی خارجی ،میتواند من

را اداره کن��د .ممکن اس��ت گفته ش��ود پس
چرا مصائب و بالهای��ی در زندگی انبیا ،ائمه
و اولیا به وجود آمده اس��ت؟! آی��ا خدا آنها را
به طور کامل کارگردانی نمیکرده است؟! این
محقق ،مفسر و پژوهشگر علوم قرآنی گفت:
قرآن مجی��د در این خصوص جواب داده که
او ًال دنیا جای «ابتالء» و سلس��له پیشامدها
اس��ت که اگر موحد با این حوادث بر اساس
قرآن برخ��ورد کند ،تمام گوهرهای وجودش
آشکار میشود .حضرت سید الشهدا (ع) معدن
همهی ارزشها بود ول��ی این ارزشها در او
پنهان بود اما ش��هادت یعنی ابتالء ،تمام این
ارزشه��ا را ظهور داد تا جای��ی که در تاریخ
جهان ماندگار شد و کماکان به طور مرتب بر
جهان و نفوس مردم اثر مثبت میگذارد .استاد

انصاریان با بیان اینکه «مسجد نباید به روی
عباد خدا بسته باشد» ،افزود :مسجد باید محل
تعلیمات معارفی الهی باشد و پیش نماز باید
صدها و هزاران نفر را به س��وی خدا بکشاند
مانند کاری که پیغمبر (ص) در مسجد انجام
دادند و تعدادی از مش��تریهای این مسجد،
معشوق خدا شدند .پیغمبر (ص) ،یک ایرانی
را به مسجد آورد و بعد از یکسال باالی منبر
مان ِم ّنا أَ ْه َل الْ َب ْی ِت» .وی گفت:
«س��لْ ُ
فرمودَ :
پیغمبر اک��رم (ص) یک چوپ��ان گمنام را از
بیابانهای ربذه -بین ش��ام و عربستان -به
مس��جد آورد و پس از مدتی به مردم فرمود:
«آس��مان س��ایه بر س��ر نیفکند و زمین در
برنگرفت کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد».
این اس��تاد حوزه علمیه افزود :مسجد و امام

جماعت مس��جد باید اینگونه باشند .مساجد
باید شعبهی مسجد روزگار پیغمبر (ص) شوند
نه مانند مسجدالحرام کنونی که یک مشرک
امام جماعت اس��ت و بیشتر مردمی که اقتدا
میکنند اص ً
ال اهل خدا نیستند! استاد انصاریان
در ادامه به معنای حقیقی «توحید» اشاره کرد
و اظهار داشت :توحید یعنی به هیچکس امید
نبند و از فردی نترس چرا که کارگردان عالم
یک نفر اس��ت و خداس��ت که دلها را تکان
میده��د و بندهاش را میفرس��تد تا با کمال
تواض��ع مش��کلت را حل کن��د .طرف خیلی
خوشحال است که قوم و خویش او ،نماینده
مجلس ،وزیر ،اس��تاندار و … شده و نونش
در روغن است! چه میگویی؟! اتفاق ًا این جور
اعتقادات گره بر گره اضافه میکند.

پاسداشت کارگردان «در چشم باد» در
اختتامیه «عمار»

در مراسم اختتامیه جش��نواره «عمار» ،آیین
پاسداشت مسعود جعفری جوزانی ،نویسنده،
کارگردان و فیلمساز باسابقه کشورمان برگزار
میش��ود .به گزارش مهر ،بر اس��اس اعالم
دبیرخانه دوازدهمین جش��نواره مردمی فیلم
«عمار» در مراسم اختتامیه این جشنواره ،آیین
پاسداشت مسعود جعفری جوزانی ،نویسنده،
کارگردان و فیلمس��از باس��ابقه کشورمان با
حضور اهالی فرهنگ و هنر و اقشار مختلف
مردم برگزار میشود .مسعود جعفری جوزانی
متولد  ۱۸آذر  ۱۳۲۷در مالیر است و فعالیت
حرفهای خود را از س��ال  ۱۳۴۸شروع کرده
اس��ت .وی دارای مدرک کارشناس��ی ارشد
فیلمسازی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو
آمریکاس��ت اما به دلیل مبارزات انقالبیاش،
ب��ه خصوص بع��د از واقعه هفده ش��هریور و
کش��تار میدان ژاله ،بورس��یه تحصیلیاش از
طرف رژیم ستمشاهی قطع شد .او در همان
ایام ،با س��اخت چند فیل��م کوتاه همانند «در
قف��س» و «آغ��از» افکار انقالب��یاش را به
تصویر کشید .مستند «به س��وی آزادی» او
که نخستین مس��تند سیاسی تاریخ سینمای
مستند ایران بهشمار میرود در اولین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در  ۲۱بهمن ۱۳۵۸
از تلویزیون پخش ش��د .جعف��ری جوزانی با
ساخت «جادههای سرد» ،سینمای انقالب را
در سطح جشنوارههای جهانی مطرح کرد .او
در این فیلم ماندگار با بازی عزتاهلل انتظامی،
علی نصیریان ،حمید جبلی و علیرضا شجاع
نوری به ماجرای حضور انگلیسیها در ایران
و مب��ارزات بختیاریها میپ��ردازد .جوزانی
جعف��ری کارنامه پرب��اری دارد و از دیگر آثار
او در مقام نویس��ندگی و کارگردانی میتوان
به کارهایی مانند «ش��یر سنگی»« ،در مسیر
تندب��اد»« ،ی��ک مرد یک خ��رس»« ،دل و
دش��نه»« ،بل��وغ»« ،ایران برگر»« ،پش��ت
دیوار سکوت» و س��ریال ماندگار «در چشم
ب��اد» اش��اره ک��رد .او همچنی��ن در آثاری
همچون «س��ایه خیال»« ،ناصرالدین ش��اه
آکتور س��ینما»« ،چشمهایش»« ،غروب شد
بیا»« ،همخانه» و «خط ویژه» نیز به عنوان
تهیهکننده حضور داشته است .این فیلمساز در
کنار نویسندگی و فیلمسازی ،به تدریس هم
مشغول است و برخی بزرگان سینمای ایران
وامدار او هستند.

