
معاون وزیر اقتصاد:

هر نوع نوسان در قیمت ارز به ضرر اقتصاد است

روانشناس و مدرس دانشگاه با اشاره به قتل 
عروس اهوازی توسط همسرش در روزهای اخیر 
و  کرده  تضعیف  را  جامعه  بن مایه  خشونت  گفت: 
از بین می برد و سالمت خانواده را از منظر جنسی، عاطفی 
و روحی تهدید می کند.مهدی عسکری پور درباره علل بروز 
خشونت خانگی در یک خانواده و  چگونگی کاهش و رفع 

این آسیب اجتماعی اظهار داشت: خشونت خانگی که با عنوان 
خشونت خانوادگی هم شناخته می شود، عالوه بر تاثیرگذاری 
بر جنبه های انسانی و حقوق بشر، سالمت روان )به ویژه در 
زنان( را نیز تحت تاثیر قرار داده و عواقب روحی، جسمی و 

اجتماعی متعددی را به همراه خواهد داشت.
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روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

4هنر
جمشيدي فر: رسانه ای 

موفق است که به 
سليقه تماشاگر احترام 

بگذارد

3اقتصاد
بانک ها برای 

پرداخت وام ازدواج 
پول ندارند!

نک 1با

اين روزها برخي از بازيگران آثار طنز تغيير مسير داده و 
وارد وادي جديدي از بازيگري شده اند. رضا عطاران، مجيد 
صالحي، جواد عزتي و مهران غفوريان در كنار مهران مديري 
مدتي است كه به نقش هاي كامال جدي و حتي تلخ و منفي 

روي آورده اند و....

درباره  خصوصی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  كانون  بير  د
افزايش وام ازدواج به ۱۲۰ ميليون تومان در سال آينده 
گفت: اين مبلغ با وجود تورم ناچيز است اما برای همين مبلغ 
نيز منابعی پيش بينی نشده است كه صرفا برای متقاضيان 
اين وام توقع ايجاد می كند و بانک ها را به دليل كمبود منابع 

با مشکل مواجه خواهد كرد. 

 وظيفه ما در نظام بانکی كمک به توانمندسازی و تاب آوری 
اقتصاد كشور است و با اين رويکرد می توانيم شعارهای بلند 
حضرت امام )ره( و راهبردهای ارزشمند مقام معظم رهبری 
را تحقق ببخشيم. در نظام بانکی نزديک به ۲۵۰ هزار نفر در 
بيش از ۲۰ هزار شعبه در تالشند تا اقتصاد كشور بالنده تر و 

شکوفاتر شود و گره از مشکالت مردم بگشايد.

مقاوم سازی اقتصاد، 
الزمه استقالل مورد 

نظر امام و رهبری 
است

خشونت خانگی بن مایه جامعه را از بين می برد  آخر هفته به استان های شمالی و غربی
 سفر نکنید

این  راهور در تشریح  پلیس  ترافیکی  مرکز کنترل اطالعات 
امروز  از  هواشناسی  سازمان  اعالم  به  توجه  با  کرد:  اعالم  خبر، 
پنجشنبه مورخ 2۱ بهمن تا روز دوشنبه 2۵ بهمن ماه بارش برف 
پیش  کشور  استانها  اکثر  در  دما  نسبی  کاهش  و  شدید  باد  وزش  باران،  و 

بینی شده است.
صفحه 2

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اکنون ما کشوری 
پتروشیمی ها  و  صنایع  گاز  تامین  عدم  بابت  که  هستیم 
میلیون ها دالر ضرر می  کنیم، درحالی که در بازار پرتقاضای 
گاز برای تامین داخل هم چالش داریم و ممکن است یک تازه وارد مثل 
عربستان براحتی بتواند به بازارهایی که روزی ما در فکر ورود به آنها بودیم 
وارد شود. اگر در این عرصه رقابتی همچنان غفلت کنیم، باید دوباره از 

صفر شروع کنیم تا بازارهایمان را بازگردانیم.

در  عربستان  که  جدیدی  چشم انداز  درباره  زرگر،  اصغر  علی 
حوزه انرژی برای خود تعریف کرده، اظهار داشت: عربستان برنامه 
بلندمدتی در حوزه انرژی های پاک دارد و سرمایه گذاری بزرگی روی 
تولید برق فتوولتاییک دارد که اگر به ثمر برسد جایگزین تولید برق 
از انرژی فسیلی شده و خود را در جایگاه یک صادرکننده انرژی برق 

در منطقه قرار می دهد. 
صفحه 3

اگر تحریم ها لغو شود می توانيم بازارها را بدست آوریم 
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عضو کمیسیون عمران مجلس با 
اشاره به افتتاح پروژه های عظیم صنعتی 
در کشور گفت: دولت با تکیه بر نیروهای 
جوان، با انگیزه و دارای روحیه انقالبی و 
جهادی در عرصه های مدیریتی، جهش 
در نرخ رشد اقتصادی و حل مشکالت 
معیشتی مردم را هدف گیری کرده است.
غالمرضا شریعتی با اشاره به آغاز 
اجرای ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی در کشور 
گفت: آمریکا و غرب با ایجاد فشارهای 
تحریمی به دنبال سنگ اندازی در مسیر 
توسعه کشور هستند. دولت انقالبی برای 
باطل کردن این نقشه شوم با افتتاح ۴۸ 
پروژه بزرگ صنعتی گام  بلندی در مسیر 

توسعه صنعتی کشور برداشت.
مجلس  در  بهشهر  مردم  نماینده 
شورای اسالمی ادامه داد: برای توسعه 
بیگانگان  دست  به  چشم  نباید  کشور 
به  تکا  ا با  باید  بلکه  باشیم  داشته 
ظرفیت های داخلی مسیر توسعه کشور 

را هموار کنیم.
وی با تقدیر از اقدام دولت سیزدهم 
برای  داخلی  ظرفیت های  به  تکیه  در 

و  اروپا  گفت:  کشور  صنعتی  توسعه 
همه  رغم  علی  بدانند  باید  نیز  آمریکا 
فشارهای تحریمی دولت انقالبی با تکیه 
بر ملت ایران و ظرفیت های داخلی در 
کشور  های  زیرساخت  توسعه  راستای 
گام هایی برداشته است که تحریم ها 

را بی اثر می کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با 
بیان اینکه در استراتژی اقتصاد مقاومتی 
نگاه به توان داخلی اصل و اساس است، 
این  بر  تکیه  با  سیزدهم  دولت  گفت: 
اصل به دنبال توسعه همه جانبه کشور 
اقدامات  این  است.  عدالت  گسترش  و 
موجب امیدآفرینی در جامعه خواهد شد.

سی  یپلما د ن  کسیو ا فر بیر  د
اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  بین المللی 
دولت با فعال کردن ظرفیت های صنعتی 
داخلی تالش دارد تا آثار تحریم را به 
حداقل برساند، اظهار داشت: امروز غرب 
و آمریکا شاهد هستند که دولت انقالبی 
جهادی  تالش  و  نوآوری  ابتکار،  با 
درصدد توسعه همه جانبه کشور و حل 

مشکالت ناشی از تحریم هاست.

وی موفقیت دولت در خنثی سازی 
فشارهای  کاهش  عامل  را  تحریم ها 
تحریمی آمریکا خواند و گفت: دولت و 
مجلس برای خنثی سازی تحریم ها و 
حل مشکالت معیشتی مردم همکاری 

نزدیکی دارند.
اسالمی  انقالب  فراکسیون  عضو 
با تاکید بر اینکه دولت اراده قوی برای 
دارد،  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل 
اظهار داشت: دولت با تکیه بر نیروهای 
جوان، با انگیزه و دارای روحیه انقالبی و 
جهادی در عرصه های مدیریتی، جهش 
در نرخ رشد اقتصادی و حل مشکالت 
معیشتی مردم را هدف گیری کرده است.
وی در خصوص ابزارهای دستیابی 
کشور  اقتصاد  در  درصدی   ۸ رشد  به 
گفت: توسعه صنعتی یکی از ابزارهای 
مهم برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی 
افزوده  ارزش  صنعتی  توسعه  است، 
ایجاد  در  پیشتاز  نقش  و  داشته  زیادی 
اشتغال و رشد و توسعه مناطق محروم 
خواهد داشت، صنعت باید نقش پیشتاز 

خود را برای توسعه کشور ایفا کند.

تجدید  آیین  در  حجت اله صیدی 
میثاق مدیران و کارکنان بانک صادرات 
ایران با آرمان های معمار کبیر انقالب 
اسالمی در مرقد مطهر امام خمینی)ره( 
بانکی  نظام  در  ما  وظیفه  کرد:  تاکید 
تاب آوری  و  توانمندسازی  به  کمک 
رویکرد  این  با  و  است  کشور  اقتصاد 
امام  حضرت  بلند  شعارهای  می توانیم 
)ره( و راهبردهای ارزشمند مقام معظم 
نظام  در  ببخشیم.  تحقق  را  رهبری 
بانکی نزدیک به 2۵۰ هزار نفر در بیش 
از 2۰ هزار شعبه در تالشند تا اقتصاد 
کشور بالنده تر و شکوفاتر شود و گره از 

مشکالت مردم بگشاید.
بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
اعضای  مدیرعامل،  ایران،  صادرات 
از  ارشد و جمعی  هیئت مدیره، مدیران 
ایام اهلل  با  همزمان  بانک  این  کارکنان 
دهه فجر، با اهدای گل، قرائت فاتحه 
و ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار 
حضرت  آرمان های  با  اسالمی  انقالب 

امام خمینی)ره( تجدید میثاق کردند.
مراسم  این  در  صیدی  حجت اله 
از پیروزی  اظهار کرد: بعد از ۴3 سال 
انقالب اسالمی، همچنان راه و اهداف 
سربلندی  و  عزت  با  خمینی)ره(  امام 
ادامه دارد و شعارهای استقالل، آزادی 

و جمهوری اسالمی که ایشان به ملت 
آموختند، توسط رهبر بزرگوار انقالب در 
مفهوم اقتصاد مقاومتی متبلور است. ما 
در شبکه بانکی برای تحقق این هدف 
با این آرمان ها حضور  و تجدید پیمان 
نخواهیم  خستگی  بنابراین  یافته ایم. 
شناخت تا کشور اسالمی ما مستقل و 

سربلند باقی بماند.
کارکنان  و  مدیران  جمع  در  وی 
این  به  اشاره  با  ایران  صادرات  بانک 
که نماینده ۶۰ هزار شاغل و بازنشسته 
و بیش از 2۵۰ هزار نفر خانواده بزرگ 
اگر  که  هستیم  ایران  صادرات  بانک 
مشتریان و صاحبان حساب بانک را نیز 

در نظر بگیریم، این تعداد به بیش از 2۰ 
میلیون نفر خواهد رسید، هدف از حضور 
در مرقد مطهر را تجدید میثاق با روح 
بلند و ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( 
عنوان کرد و افزود: سه عبارت کلیدی 
جمهوری  و  آزادی  استقالل،  عمیق  و 
محوری  شعار  انقالب  بدو  از  اسالمی 
مردم شد؛ عباراتی که درخصوص آنها 
کتاب ها و مقاالت زیادی نوشته شده و 
پژوهش های زیادی صورت گرفته است.

صیدی با یادآوری تاریخ مبارزات 
مردم ایران در صد ساله گذشته گفت: 
مردم  هدف  و  آرمان  همواره  استقالل 

سربلند ایران بوده است.

و  شهدا  یاد  گرامیداشت  با  وی 
ایثارگران هشت سال دفاع  جانبازان و 
مقدس، گفت: یکی از مهمترین نکاتی 
تحکیم  برای  اسالمی  جمهوری  که 
جمهوری  و  آزادی  استقالل،  پایه های 
اسالمی، به آن دست یافته است، قوی تر 
شدن در حوزه اقتصاد است و قطعا کشور 
بدون اقتصاد قوی نمی تواند به معنای 

واقعی مستقل باشد.
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
با بیان این که ایران در عرصه نظامی 
و  دفاع  در  بزرگی  دستاوردهای  به 
تاکید  است،  رسیده  فعال  بازدارندگی 
نیز  اقتصاد  عرصه  در  مسیر  این  کرد: 
که با معیشت مردم سروکار دارد، باید 

طی شود.
به  را  مقاومتی  اقتصاد  صیدی 
عنوان یک مفهوم ارزشمند در منویات 
قرار  اشاره  مورد  رهبری،  معظم  مقام 
داد و گفت: این مفهوم در دنیا مفهوم 
شناخته شده ای است و نشان از تاب آوری 
در  باید  تاب آوری  برای  دارد.  اقتصاد 
زمینه زیرساخت ها و ظرفیت ها اقدامات 
این  در  البته  که  گیرد  مناسبی صورت 
مسیر با کارشکنی های دشمنان داخلی 
تا  بکوشیم  باید  و  مواجهیم  خارجی  و 
کشور به جایگاه سزاوار خود دست یابد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در آیین تجدید میثاق مدیران و کارکنان این بانک با آرمان های امام)ره(:

مقاوم سازی اقتصاد، الزمه استقالل مورد نظر امام و رهبری است

عضو کمیسیون عمران مجلس:

برای توسعه کشور نباید چشم به دست بیگانگان داشته باشیم 
حمایت بانک صادرات 

ایران از مسابقات 
بین المللی جام فجر

 سی امین دوره مسابقات بین المللی 
بدمینتون بزرگساالن جام فجر در بخش 
بانوان و آقایان با حمایت بانک صادرات 
یران در سالن شهید آیت اهلل دستغیب  ا

شیراز آغاز شد.
بانک  روابط عمومی  گزارش  ه  ب
 ۷۴ رقابت ها،  این  در  ایران،  ادرات  ص
بازیکن در رده آقایان و ۴۰ ورزشکار در 
رده بانوان  از ۱۶ کشور ارمنستان، استرالیا، 
جمهوری آذربایجان، بلژیک، بلغارستان، 
پرتغال،  مالزی،  قزاقستان،  هند،  انادا،  ک
اندونزی،  روسیه،  اوکراین،  سلواکی،  ا
دارند.مسابقات  شرکت  ایران  و  راق  ع
از  بانوان(  و  )آقایان  بزرگساالن  بخش 
وضعیت  دلیل  به  بهمن ماه   22 تا   ۱ ۸
قرمز شیوع کرونا در شیراز بدون حضور 
تماشاگران برگزار می شود و دیدارهای 
تعیین  با  بهمن ماه   22 جام  این  هایی  ن

نفرات برتر در شیراز پایان می یابد. 
بر  افزون  ایران  صادرات  انک  ب
از توسعه زیرساخت ها و تامین  حمایت 
مالی پروژه های بزرگ اقتصادی، کمک 
به توسعه ورزش و پشتیبانی از تیم های 
ملی را در قالب مسئولیت های اجتماعی 

با جدیت در دستور کار دارد.
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عضو کمیسیون تلفیق:
افزایش حقوق سربازان در سال آینده منتفی نشده است

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که مصوبه کمیسیون 
تلفیق درباره افزایش حقوق سربازان در سال آینده منتفی نشده است و در صورت 

تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱ اجرا می شود.
شهریار حیدری در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر منتفی شدن افزایش 
حقوق سربازان در سال آینده گفت: حقوق سربازان از محل تبصره ۷ بودجه تأمین 
می شود لذا ربطی به موضوع خرید سربازی ندارد که برخی می گویند به دلیل لغو 
شدن مصوبه قبلی تلفیق برای خرید سربازی به دنبال آن افزایش حقوق سربازان 

در سال آینده منتفی می شود.
وی تأکید کرد: بر این اساس حقوق سربازان در سال آینده طبق مصوبه مجلس 
افزایش پیدا خواهد کرد. این موضوعی است که ستاد کل نیروهای مسلح هم با آن 

موافق بوده و حتی بر ضرورت آن تأکید داشت.
این عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ درباره نظر ستاد کل نیروهای 
مسلح درباره کارت معافیت رایگان برای سربازان متأهل با 3۰ سال سن و دارای 
دو فرزند گفت: ستاد کل درباره خرید خدمت سربازی مخالفت کرد که دلیل آن 
سواستفاده از این مصوبه بود. بعد از آن کمیسیون تلفیق تصویب کرد که سربازان 
مشمول با 3۰ سال سن و دو فرزند به صورت رایگان کارت معافیت دریافت کنند. 
در این باره اشکاالتی وجود دارد ولی قرار شد که به مدت یک سال اجرایی شود تا 
باعث سوءاستفاده نشده و درعین حال هم آیین نامه آن توسط دولت و ستاد کل 

نوشته شده و در آن چارچوب اجرایی شود.
حیدری یادآور شد که اجرای این موارد یعنی افزایش حقوق سربازان و اعطای 
کارت معافیت رایگان برای سربازان با 3۰ سال سن و دارای دو فرزند منوط به 
تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است که در این صورت برای سال 

۱۴۰۱ اجرا می شود.
چندی قبل کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سربازان در سال آینده را تصویب 
کرد که در توضیح این مصوبه محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه گفت: حداقل حقوق سربازان در سال آتی به 3 میلیون و 3۵۰ هزار تومان 
خواهد رسید. حقوق ماهیانه سربازان متاهل نیز ۵ میلیون تومان خواهد شد.به طور 
میانگین، حقوق سربازان نسبت به امسال 3 برابر می شود تا بخشی از آالم این 
عزیزان التیام یابد لذا حقوق سربازان مجرد غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد یک پایور، 
سربازان مجرد عملیاتی معادل ۷۵ درصد یک پایور و سربازان متاهل معادل ۹۰ 

درصد یک پایور خواهد شد.
 وی ادامه داد: پارسال، متوسط حقوق سربازان 3۰۰ هزار تومان بود؛ این رقم 
امسال به ۱.۵ میلیون تومان رسید و سال بعد باالی 3.۵ میلیون تومان خواهد شد. در 
سال ۱۴۰۱، هیچ سربازی کم تر از 3 میلیون و 3۵۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

هشدار پلیس؛
 آخر هفته به استان های شمالی و غربی سفر نکنید

مرکز کنترل اطالعات ترافیکی پلیس راهور اعالم کرد: بر اساس پیش بینی 
های هواشناسی مبنی بر کاهش نسبی دما و وزش باد شدید از روز پنجشنبه، پایان این 
هفته شرایط مناسبی برای مسافرت به استان های شمالی و غربی کشور وجود ندارد.

مرکز کنترل اطالعات ترافیکی پلیس راهور در تشریح این خبر، اعالم کرد: با 
توجه به اعالم سازمان هواشناسی از امروز پنجشنبه مورخ 2۱ بهمن تا روز دوشنبه 
2۵ بهمن ماه بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش نسبی دما در اکثر استانها 

کشور پیش بینی شده است.
بر این اساس شرایط مناسبی در پایان این هفته برای مسافرت در جاده های 
کشور خصوصا در استانهای شمالی و غربی کشور وجود ندارد و در این شرایط توصیه 
به پرهیز از سفرهای غیرضروری می شود و در صورت ضرورت حتما رانندگان باید با 
پیش بینی و آمادگی الزم در جاده قرار گیرند. اطمینان از سالم بودن سیستم بخاری 
و برف پاکن ها، چراغها، مه شکن  و همراه داشتن زنجیر چرخ بسیار تاکید می شود.

ضمن اینکه با توجه به شرایط بارندگی و لغزندگی جاده ها، رانندگان رعایت 
احتیاط بیشتر و نیز رعایت فاصله طولی بیشتر با خودرو جلویی را در دستور کار خود 
قرار دهند و با سرعت مطمئنه که پایین تر از سرعت درج شده بر روی تابلوهای 
مسیر است رانندگی کنند.در جاده های استان های ساحلی جنوبی نیز شدت وزش 
باد باعث بروز پدیده گرد و غبار و کاهش میدان دید رانندگان خواهد شد. در این 
شرایط الزم است رانندگان مدت زمان بیشتری برای رسیدن به مقصد در نظر بگیرند.

بیانیه مجمع زنان اصالح طلب؛
دستگاه  برای  خطری  زنگ  ناموسی  قتل های  غلط  سنت   فزایش  ا

قضایی است
در  و  مونا حیدری  قتل  اخیر  به حادثه  واکنش  در  زنان اصالح طلب  مجمع 

محکومیت زن کشی بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:

َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد ِفی اْلَْرِض َفَکَأنََّما َقَتَل الَنّاَس َجِمیًعا َوَمْن 
أَْحَیاَها َفَکَأنََّما أَْحَیا الَنّاَس َجِمیًعا

زنان سالهاست بار سنگین ناموس وعصبیت های جاهلی را بردوش می کشند، 
ازشمال تا جنوب واز غرب تا شرق، هراز گاهی، صدایی خفه می شود، بی آنکه، 
خبری از محکمه و عدالتی باشد.سالهاست تیزی چاقویی در خفا، گلویی را می برد 
تا بهانه ای برای نمایش غیرت باشد و کسی ندای »بأی ذنب ُقتلت« سر نمی دهد 
تا محکوم به بی ناموسی وبی غیرتی نشود. قتل حدود ۶۰ زن ودختر جوان طی 
دو سال، در خوزستان و بیش از این تعداد در سایرنقاط کشور از رومینا تا ریحانه و 
امروز مادر جوان ۱۷ ساله، زنگ خطری است که برای نظام قضایی و امنیتی کشور 
به صدا درآمده است. زمان آن رسیده تا دست جاهالن خودسر از مجازات زنان و 
دختران به بهانه حفظ ناموس و نمایش غیرت کوتاه و اقتدار قانون و محاکم صالح 

برای هر خائن و مجرمی برپا شود.
مجمع زنان اصالح طلب، با محکوم کردن هرگونه خشونت علیه زنان و اقدامات 
خودسرانه خارج از چارچوب قوانین اسالم، ضمن هشدار به افزایش ارتکاب به سنت های 
غلطی چون قتل های ناموسی در جای جای کشور، وقوع چنین حوادثی را به دور ازوجاهت 
نظام جمهوری اسالمی می داند که منجر به جریحه دار شدن احساسات مردم، افزایش 
ناامنی و وهن دین مکرم اسالم خواهد بود. بنابراین از تمامی علما و مراجع معظم ومعزز 
تقلید، خواستار واکنش صریح براساس احکام دینی و نص قرآن مجید نسبت به ممنوعیت 
سنت های خرافی است. همچنین مجمع زنان اصالح طلب از دستگاههای امنیتی و قضایی، 
به ویژه رییس محترم قوه قضاییه، دادستان محترم اهواز و قضات عادل می خواهد تا با 
پیگیری و مجازات عامالن زن کشی، مانع تکرار کشتار شنیع زنان به بهانه های جاهلی 
شوند.از سوی دیگر، پیگیری، تصویب و ابالغ سریع الیحه »صیانت، کرامت و تأمین 
امنیت بانوان در برابر خشونت« که سالهاست در میان مراجع تصمیم گیرنده دست به 
دست می شود وتاکنون به نتیجه نرسیده، از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، گامی موثر برای قانونمندی و ممانعت از تبدیل زن کشی به رویه ای مذموم 
در خانواده  ها خواهد بود. مجمع بار دیگر، هشدار می دهد که تکرار اینگونه قتل ها چه از 
سوی پدر، همسر یا سایر مردان، چهره نظام جمهوری اسالمی ایران را در عرصه بین 
الملل خدشه دار و بار اتهامات ضد حقوق بشری را علیه ملت ایران سنگین  تر خواهد کرد.

انتقاد به انتشار تصاویر خشونت آمیز در جامعه؛

یک جامعه شناس: احترام به قواعد اجتماعی در مدارس آموزش داده شود
ده  نوا خا معه شناس  ا ج
معتقد  ه  نشگا ا د د  ستا ا و 
تصاویر  و  نشراخبار  ست:  ا
ناگوار  وقایع  و  حوادث  از  خشونت آمیز 
و  جمعی  رسانه های  توسط  جامعه  ر  د
فضای مجازی سبب الگوبرداری مردم 
خشونت  تشدید  و  خشن  رفتارهای  ز  ا

خانگی می شود.
امید علی احمدی با اشاره به قتل 
زن ۱۷ ساله در اهواز بنابر دالیل ناموسی 
خانوادگی،  قتل های  داشت:  ظهار  ا
اصطالحا  قتل های  و  مسرکشی  ه
یا  پدیده  یک  عنوان  به  باید  اموسی  ن

مساله اجتماعی نگریسته شود.
وی تصریح کرد: یک رفتار ناهنجار 
و  دالیل  از  متعادل  حد  از  خروج  ا  ب
است.  برخوردار  اجتماعی  مینه های  ز
بنابراین به منظور ریشه یابی و چگونگی 
به  واقعه  باید  مساله،  رفع  و  اهش  ک
اجتماعی  رویداد  یا  پدیده  یک  نوان  ع

بررسی شود.
مسائل  این  افزود:  لی احمدی  ع
همچنین با خواست جمعی جامعه برای 
کاهش و رفع آسیب و جلوگیری از تکرار 
واقعه همراه است و بر این اساس یک 

مساله اجتماعی به شمار می رود.
منظر  ز  ا خانگی  خشونت  لل  ع

جامعه شناسی چیست؟
خصوص  در  دانشگاه  استاد  ین  ا
علل این خشونت عنوان کرد: علل بروز 
یک پدیده اجتماعی در سه سطح خرد، 
میانه و کالن باید بررسی شود. از منظر 
جامعه  در  گفت،  باید  )کالن(  خست  ن
ایران یک برخورد بین سنت و مدرنیته 

شکل گرفته است.
وی توضیح داد: جامعه ایران بعضی 
از خصائص یک جامعه مدرن همچون 

عقالنیت، فردگرایی، پیدایش نهادهای 
نوین، آموزش و پرورش و برخی مظاهر 
مدرنیته نظیر افسون زدایی، تقدس زدایی 
مقابل  در  و  گرفته  را  و...  خانواده  ز  ا
مانند  سنتی  جامعه  خصائص  رخی  ب
این دو  و  را حفظ کرده  اموس پرستی  ن
بعد گاه در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

علی احمدی ادامه داد: جامعه مدرن 
با جهان خارج در ارتباط است، از نهاد 
آموزش و پرورش و رسانه بهره می گیرد. 
در این جامعه زنان و دختران با استفاده 
از رسانه های جمعی، فضای مجازی و... 
آزادی در انتخاب همسر و همدم را در 
این  کشورهای متعدد مشاهده کرده و 
مولفه را به عنوان یک نیاز، حقوق فردی 

و انسانی تلقی می کنند.
وی افزود: بنابراین خواستار انتخاب 
آزادانه و داوطلبانه بوده و از طرف دیگر 
جامعه  مکانیزم های  وجود  دلیل  ه  ب
سنتی برای کنترل اجتماعی، خانواده و 
نوامیس )به باور برخی اقشار( خشونت 

بروز می کند.

این استاد جامعه شناسی یادآور شد: 
در جامعه سنتی، مردان وظیفه حراست 
امر  این  را برعهده داشته و  ز خانواده  ا
ارزش های  و  هنجارها  نظام ها،  زو  ج
اجتماعی محسوب می شود. در حقیقت، 
دلیل  به  الزامات  این  سنتی  بعد  ر  د
فرایندهای قومیت گرایانه، محلی گرایانه 
و هویت طلبانه محلی از بین نرفته و گاه 

تشدید نیز شده است.
الزامات،  این  وی توضیح داد: در 
به  ا  ر خویش  بی  هویت یا خص  ش
طایفه ای  و  ایلی  قومی،  ویت های  ه
هویت  کسب  منظور  به  و  زده  رده  گ
براساس  مربوطه  طایفه  در  جایگاه  و 

موازین قومی - ایلی عمل می کند.
آموزش و پرورش احترام به قواعد 

اجتماعی را تعلیم دهد
وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری 
از این خشونت، آموزش و پرورش باید 
را  بشر  حقوق  جهانی  و  ملی  وازین  م
جایگزین برخی قوانین و ضوابط قومی 
و ایلی و طایفه ای کند. مدارای اجتماعی، 

قواعد  به  احترام  کنترل خشم،  مهارت 
اجتماعی جامعه و تبعیت از تصمیمات 
نهادها و مراجع قانون گذار را تعلیم دهد.
به  اشاره  با  علی احمدی همچنین 
بعد  در  کرد:  اضافه  میانه  و  خرد  بعاد  ا
آموختنی  خشونت  گفت،  باید  یانه  م
نظریه های  با  مطابق  بنابراین  و  ست  ا
ساختار  مختلف  ارکان ها  در  جتماعی،  ا
اجتماعی، خانواده، والدین، طایفه و قوم 
این خشونت آموزش داده شده است. گاه 
قشری که باید کنترل خشم را آموزش 
دهد، خود دست به خشونت می زند و 
طبیعتا رفتار خشونت آمیز رواج می یابد.

این تحلیلگر اجتماعی تاکید کرد: 
فقدان  ارتباطی،  مهارت های  در  ضعف 
گفت وگو، تفکر و اندیشه نیز از جمله 
مهارت  است.  خشونت  ترویج  لل  ع
تفاهم  به  دستیابی  و  تفکر  وگو،  گفت 
نیز باید توسط نهاد آموزش و پرورش 

تعلیم داده شود.
وی افزود:رسانه ها باید از نشر اخبار 
و تصاویر وقایع ناگوار خودداری کنند. 
بازنشر این اخبار سبب الگوبرداری جامعه 
بنابراین  و  شده  نابهنجار  رفتارهای  ز  ا
می یابد.  رواج  پرخاشگری  و  خشونت 
رسانه ها نیز باید از نشر اخبار و تصاویر 
بازنشر  کنند.  خودداری  ناگوار  قایع  و
از  جامعه  الگوبرداری  سبب  اخبار  ین  ا
بنابراین  و  شده  نابهنجار  فتارهای  ر
می یابد.  رواج  پرخاشگری  و  خشونت 
بازنشر این اخبار در حقیقت ارائه الگوی 
رفتاری به جامعه است. رسانه باید رفتار 
صحیح در این موقعیت را آموزش داده 
و رفتار در این شرایط، اکتفا به قانون 
و  خردمند  و  عاقل  قشر  به  مراجعه  و 
بهره گیری از مشورت در این زمینه را 

نمایش دهد.
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زیر نظر: علی هوشمند

آغاز فرآیند اسکان در خوابگاه های دانشگاه علم وصنعت 
از شنبه

دانشگاه علم و صنعت شرایط پذیرش در خوابگاه های این دانشگاه 
را اعالم کرد.

بر این اساس، دانشگاه علم و صنعت اعالم کرد: آن دسته از دانشجویان 
مقطع تحصیالت تکمیلی که کالس های آنها از 23 بهمن تا 2۵ اسفند ماه 
سال ۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار می گردد، می توانند تا روز شنبه 23 
بهمن ماه با مراجعه به سامانه گلستان این دانشگاه، در بخش درخواست 

حضور در خوابگاه، فرم مربوط را تکمیل کنند.
اسکان در خوابگاه های  فرآیند  تایید درخواست ها،  و  بررسی  از  پس 

دانشگاه در بازه 23 بهمن تا 2۵ اسفند انجام می گیرد. 
با تاکید دانشگاه علم و صنعت، شرط پذیرش و اسکان در خوابگاه های 
این دانشگاه، ارائه کارت واکسیناسیون کووید-۱۹ و دریافت گواهی سالمت 

از مرکز بهداشت دانشگاه است.
این دانشگاه همچنین اعالم کرد: دانشجویان بعد از اتمام کالس های 

آموزشی باید خوابگاه را تخلیه کرده و کلیه وسایل خود را خارج کنند.

در  گذشته  تحصیلی  نیم سال های  از  یکی  حذف  مکان  ا
دانشگاه تهران 

به دلیل شرایط خاص  آموزشی دانشگاه تهران اعالم کرد:  معاونت 
ناشی از کرونا، امکان حذف یکی از نیم سال های تحصیلی گذشته برای 

دانشجویان فراهم شد.
به گزارش خبرنگار دنیای جوانان از دانشگاه تهران، معاونت آموزشی 
این دانشگاه در اطالعیه ای تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص ناشی از 
کرونا در چهار نیم سال گذشته، امکان حذف یکی از نیمسال های گذشته 

که در آن نمره ای در کارنامه ثبت نشده باشد، وجود دارد.
این معاونت یادآور شد: به منظور تسریع در اقدام الزم است هر یک از 
دانشجویان متقاضی، فرم درخواست آموزشی همراه با تصویر آخرین کارنامه 

خود را به دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهند.
به گزارش ایرنا، کالس های درس دانشگاه تهران به دلیل شرایط قرمز 

کرونایی تا اطالع ثانوی همچنان به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

قتل دختر ۱۰ ساله به دست پدر بی رحم 
مردی که مدعی است به خاطر اعتراض های همسر جدیدش، دختر ۱۰ ساله خود 
را بیهوش و در کنار جاده رها کرده است در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

رسیدگی به این پرونده از خرداد سال ۹۸ با شکایت زنی که مدعی بود همسر 
سابقش دخترش را سربه نیست کرده آغاز شد. وی در تشریح ماجرا گفت: در سال 
۸۷ با ناصر ازدواج کردم او قبل از من هم دوبار ازدواج ناموفق داشت، یکسال بعد 
به خاطر  بود  نام سیما شدیم. وقتی دخترمان یکساله  به  ازدواج صاحب دختری  ز  ا
اختالف هایی که با ناصر پیدا کرده بودیم از هم جدا شدیم و سرپرستی سیما به من 
سپرده شد. وقتی دخترم به سن هفت سالگی رسید ناصر از من خواست تا سرپرستی 
برای  او  که  نشدم چون می دانستم  کار  این  به  اما حاضر  کنم  واگذار  او  به  را  بچه 
چهارمین بار ازدواج کرده است و نمی خواستم دخترم زیر دست نامادری بزرگ شود 
اما همسر سابقم گفت که یا ۱۰۰ میلیون تومان پول به او بدهم یا سیما را با خودش 
می برد. چند روز بعد او سیما را از راه مدرسه تحویل گرفت و برد و از آن به بعد هم 
تا صدای  می خواستم  و  می گرفتم  تماس  ناصر  با  که  هربار  ندیدم.  را  دخترم  دیگر 
دخترم را بشنوم یا او را ببینم با بهانه ای جواب منفی می داد که در نهایت احساس 

کردم او چیزی را از من مخفی می کند و بالیی سر دخترم آورده است.
پس از ثبت این شکایت، ناصر ۴2 ساله احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت 

اما گفت چند ماه قبل بچه را به مادرش تحویل داده و از او خبری ندارد.

را مطرح  متناقضی  اظهارات  بازجویی ها  در  میانسال  مرد  این  آنجا که  از  ما  ا
بنابراین  می کند  پنهان  پلیس  از  را  موضوعی  او  شدند  مطمئن  مأموران  ی کرد،  م
مخالف  چهارمم  همسر  گفت:  ناصر  نهایت  در  اینکه  تا  یافت  ادامه  ازجویی ها  ب
نگهداری دخترم بود از من خواست او را به مادرش تحویل دهم اما من راضی به 
به مردی تحویل دهم  را  او  تا  از من خواست  بعد  نکردم.  قبول  و  نبودم  کار  ین  ا
ناصرخسرو قرصی  از  اینکه  تا  ادامه داشت  نپذیرفتم. فشارهای همسرم  بازهم  که 
خریدم و یک روز دخترم را سوار موتورم کردم و باهم به پاکدشت رفتیم. در آنجا 
قرص را با آبمیوه به دخترم دادم و در راه بازگشت به تهران در منطقه خاورشهر 
متوجه شدم او بیهوش شده و در کنار جاده او را از موتور پیاده کردم و پس از آن 

هم دیگر هیچ خبری از او ندارم.
با اظهارات تکان دهنده متهم و در راستای تحقیقات بیشتر، مأموران به منطقه 
اعالم شده رفتند و استعالم های الزم را انجام دادند اما ردی از بچه به دست نیامد.

در ادامه تحقیقات مادر سیما از همسر جدید ناصر به اتهام آدم ربایی و از ناصر 
به اتهام معاونت در جرایم ارتکابی شکایت کرد. بعد از آن مأموران به سراغ زن جوان 
رفتند و او در بازجویی ها گفت: من هیچ دخالتی در کار ناصر نداشتم. من فقط به او 
گفتم خودم فرزند دارم و نمی توانم فرزند دیگری را بزرگ کنم و از ناصر خواستم  

او را به مادرش برگرداند.
با تکمیل تحقیقات برای ناصر به اتهام قتل فرزندش و برای همسر چهارمش به 
اتهام معاونت در جنایت کیفرخواست صادر و پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه ۱۱ 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه پدر ناصر به جایگاه 
رفت و گفت: با اینکه در ابتدا اعالم گذشت کرده بودم ولی حاال خواهان اشد مجازات 
برای پسرم، مادر سیما و همسر چهارم پسرم هستم. پس از آن مادر سیما به جایگاه 
رفت و عنوان کرد که از ناصر و همسرش شکایت دارم و حاضر به مصالحه هم نیستم.
سپس ناصر به جایگاه رفت و گفت: من قصدم کشتن دخترم نبود و اگر فشارهای 
با  این کار نمی زدم. همسر چهارم متهم هم  به  نبود هیچگاه دست  همسر چهارمم 
بیاورد فقط خواستم او  از ناصر نخواستم بالیی سر دخترش  اتهامش گفت: من  رد 

را به مادرش تحویل دهد.در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
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شایعات می گویند انویدیا رسماً 
از تصاحب آرم عقب نشینی کرده است

رسانه ی معتبر فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه می گوید تالش های 
انویدیا برای نهایی کردن تصاحب آرم به نتیجه نرسیده و این قرارداد ۴۰ 

میلیارد دالری رسمًا لغو شده است.
سه منبع ناشناس با »آگاهی مستقیم« از معامله ی بین انویدیا و آرم 
در گفت و گو با فایننشال تایمز اعالم کرده اند غول بزرگ صنعت گرافیک 
تصمیم گرفته ۴۰ میلیارد دالِر خبرساز را برای تصاحب آرم هزینه نکند. 
بر  اساس آنچه ورج می نویسد، انویدیا احتمااًل باید به دلیل عدم موفقیت 
در نهایی کردن معامله، حداکثر ۱٫2۵ میلیارد دالر به سافت بانک )مالک 
فعلی آرم( بدهد.همچنین گفته شده سایمون سگارز، مدیرعامل آرم، شغل 
خود را از دست می دهد تا رنه هس جای او را بگیرد. رنه هس سال ها 
پیش وظیفه ی مدیریت کسب  و کار اختصاصی انویدیا با تمرکز بر معماری 

آرم را برعهده داشت.
 2۰2۰ سال  اواخر  در  نخستین بار  که  آرم  و  انویدیا  بین  عامله ی  م
رسانه ای شد می توانست در نقش یکی از بزرگ ترین قراردادهای امضاءشده 
در صنعت فناوری ظاهر شود. با چنین قراردادی، انویدیا که تمرکز اصلی اش 
ساخت پردازنده ی گرافیکی است، می توانست کنترل شرکتی را در دست 
تمامی تبلت ها و  بگیرد که معماری توسعه داده شده توسط آن در تقریباً 

گوشی های هوشمند ساخته شده تا به امروز استفاده می شود.
محبوبیت معماری آرم به مرور زمان افزایش می یابد و همواره شاهد 
معماری  متکی بر  مصرفی  تراشه های  و  تراشه های سرور  تعداد  فزایش  ا
آرم هستیم. حتی اپل نیز اکنون در کامپیوترهایش از معماری آرم بهره 
می گیرد. تراشه های اختصاصی آرم اپل در اواخر سال 2۰2۰ باعث تعجب 

کارشناسان شدند.
انویدیا ترجیح داده به درخواست ورج برای شفاف سازی پاسخ ندهد و 
این یعنی تیم سبز فعاًل شایعه ی لغو قرارداد با آرم را نه تأیید کرده است و 
نه تکذیب. همچنین سافت بانک و آرم ترجیح داده اند فعاًل سکوت اختیار 
کنند. هیچ یک از شرکت های مورد اشاره به صورت عمومی به لغو قرارداد 
اشاره نکرده اند. احتمااًل این شرکت ها منتظر باز شدن بازارهای مالی در 
بریتانیا یا ژاپن هستند، دو بازاری که به ترتیب میزبان مقر اصلی آرم و 
سافت بانک هستند.گفتنی است سافت بانک تا ساعاتی دیگر گزارش مالی 
جدید خود را منتشر می کند و احتمااًل به شایعه ی اخیری که فایننشال تایمز 

منتشر کرده، پاسخ خواهد داد.
باشد چندان  نرسیده  نتیجه  به  واقعًا  آرم  و  انویدیا  بین  قرارداد  گر  ا
متعجب نخواهیم شد؛ چون از زمان انتشار نخستین خبرها، انویدیا مسیر 
را  دنیا  نهادهای رگوالتوری سراسر  تا  را طی کرده است  قریباً سختی  ت
هوانگ،  جن  سون  نیست.  رقابت  ضد  قراردادی  چنین  که  کند  تقاعد  م
مدیرعامل انویدیا، بارها مجبور شده در مجامع عمومی از تصمیم شرکت 
تحت مدیریتش برای تصاحب آرم دفاع کند. هوانگ در  نهایت اعتراف 
کرد چالش ها به حدی زیاد هستند که احتمال دارد نهایی شدن قرارداد 

بیشتر از آنچه انتظار می رفت به طول بینجامد.
رسانه ی بلومبرگ دو هفته پیش گزارش داده بود معامله ی بین انویدیا 
نهادهای  پیش می رود، چون  به سمت شکست خوردن  بانک  و سافت 
رگوالتوری ایاالت متحده و بریتانیا و اتحادیه ی اروپا چالش هایی را ایجاد 
کرده اند. این نهادها نگران تصمیماتی هستند که انویدیا می خواهد پس از 
تصاحب کامل آرم اتخاذ کند. کمیسیون فدرال تجارت نیز برای جلوگیری 

از نهایی شدن قرارداد انویدیا و آرم اقدام قانونی انجام داده بود.

روانشناس و مدرس دانشگاه با اشاره 
به قتل عروس اهوازی توسط همسرش در 
روزهای اخیر گفت: خشونت بن مایه جامعه 
را تضعیف کرده و از بین می برد و سالمت 
خانواده را از منظر جنسی، عاطفی و روحی 

تهدید می کند.
بروز  علل  درباره  عسکری پور  مهدی 
خشونت خانگی در یک خانواده و  چگونگی 
اظهار  اجتماعی  آسیب  این  رفع  و  اهش  ک
عنوان  با  که  خانگی  خشونت  اشت:  د
می شود،  شناخته  هم  خانوادگی  شونت  خ
عالوه بر تاثیرگذاری بر جنبه های انسانی و 
حقوق بشر، سالمت روان )به ویژه در زنان( 
را نیز تحت تاثیر قرار داده و عواقب روحی، 
همراه  به  را  متعددی  اجتماعی  و  جسمی 

خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این خشونت که به 
طور عمده علیه زنان به کار گرفته شده و 
به ندرت در قبال فرزندان و به ویژه مردان 
مشاهده می شود، سازمان ملل را نیز وادار به 
زمینه حذف خشونت  در  بیانیه  یک  صدور 
علیه زنان و هر اقدام خشونت آمیز جنسیتی 
)که منجر به آسیب بدنی، جنسی و روانی 

زنان شود( کرده است.
عسکری پور ادامه داد: احتمال بروز این 
آسیب ها به دنبال بروز خشونت، پرخاشگری 
و محرومیت های اجباری از آزادی فردی و 
اجتماعی هم یک قسم از خشونت خانگی 

تلقی می شود.
این  داد:  توضیح  روان درمانگر  ین  ا
حبس،  فیزیکی،  درگیری های  شونت،  خ
سو استفاده جنسی، روانی و ابزاری از زنان 
و کودکان و قتل را دربرگرفته و به عنوان 
شناخته  دنیا  سراسر  در  جهانی  چالش  یک 
می شود. این خشونت بن مایه خانواده و جامعه 
را تضعیف کرده و از بین می برد همچنین 
سالمت خانواده را از منظر جنسی، عاطفی 

و روحی تهدید می کند.
وی افزود: به عنوان مثال، قتل عروس 
اهوازی به دست همسرش در روزهای اخیر 
به عنوان یک قتل ناموسی در حقیقت یک 

خشونت خانگی )خانوادگی( است.
یک  در  خانگی  خشونت  اصلی  لل  ع

خانواده چیست؟
این  بروز  علل  درباره  سکری پور  ع
عوامل  از  خانگی  خشونت  گفت:  خشونت 
و  والدین  تنبیه  است؛  برخوردار  تعددی  م

علل  از  یکی  کودکی  دوران  در  ربیان  م
اصلی بروز خشونت و پرخاشگری در دوران 

بزرگسالی است.
داد: خشونت  توضیح  روانشناس  ین  ا
بنابراین  است  اکتسابی  رفتارهای  جمله  ز  ا
و  معلم  خانواده،  والدین،  از طرف  خشونت 
خشونت آمیز  رفتار  که  می شود  باعث  دیر  م
مولفه  این  و  شده  حک  کودک  ذهن  ر  د
کند.  تلقی  تربیت  و  رشد  برای  ابزاری  ا  ر
برخورد  در  بزرگسالی  دوران  در  افراد  ین  ا
این  نیز  شاگردان  و  فرزندان  و  همسر  ا  ب
جمله  از  داد.خشونت  خواهد  بروز  را  فتار  ر
خشونت  بنابراین  است  اکتسابی  فتارهای  ر
از طرف خانواده، پدر و مادر، معلم و مدیر 
باعث می شود که رفتار خشونت آمیز در ذهن 
ابزاری  را  مولفه  این  و  شود  حک  ودک  ک
افزود:  کند.وی  تلقی  تربیت  و  رشد  جهت 
براساس تحقیقات علمی، قربانیان خشونت 
از مهمترین عامالن خشونت خانگی  یکی 
به شمار می روند. برای نمونه، خفاش شب 
)قاتل زنجیره ای ایرانی( که اقدام به تجاوز 
می کرد،  پایتخت  در  جوان  دختران  قتل  و 
خود از قربانیان خشونت و تجاوز در دوران 

کودکی بود.
زندگی  در  دخالت  کرد:  اضافه  ی  و
زوجین توسط خانواده زن و مرد که به دلیل 
دلسوزی و با هدف راهنمایی انجام می گیرد 
نیز گاه موجب تحریک زوجین و اختالفات 

زناشویی می شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تبعیض 
اساسی  مولفه های  از  دیگر  یکی  نسیتی  ج
در تشدید و بروز خشونت خانگی است. در 
برخی کشورها، شهرها و خرده فرهنگ ها، 
خشونت ابزاری برای مهار رفتار جنس مونث 
درنظر گرفته  می شود. به عنوان مثال، کتک 

زدن و قتل زنان که گاه به دلیل خیانت و 
انجام  مردان  توسط  آبرو  بازگشت  ا هدف  ب
می شود، یک نمونه از این تبعیض جنسیتی 
است که برای مردان در صورت انجام خیانت 

اتفاق نمی افتد.
به گفته این مشاور، مصرف مواد مخدر، 
الکل و برخی داروها هم می تواند از علل بروز 

خشونت خانگی باشد.
عسکری پور خاطرنشان کرد: بی توجهی 
به نظرات و خواسته های همسر نیز می تواند 
زمینه ساز کاهش عشق و عالقه در خانواده 
و طبیعتا بروز اختالف و ناسازگاری و خشونت 
و  نظرات  باید  شوهر  و  زن  شود.  انگی  خ
خواسته ها و انتظارات از یکدیگر را بیان کرده 
و با هم گفت وگو کنند. ارتباط کالمی در این 
رابطه می تواند اختالف و تنش را کاهش دهد 

و از بروز خشونت جلوگیری کند.
نقش رسانه ها در پیشگیری از خشونت 

خانگی
در  رسانه ها  نقش  درباره  عسکری پور 
این زمینه نیز یادآور شد: رسانه های جمعی 
در یک جامعه نقشی اساسی در کاهش یا 
تشدید خشونت ها ایفا می کنند. انتشار تصاویر 
خشونت آمیز توسط رسانه ها، ترویج و آموزش 
دنبال داشته و سالمت  به  را  ین خشونت  ا

روان خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: در حقیقت، انتشار تصاویر 
خشونت آمیز، خونسردی در برابر این تصاویر 
و وقایع ناگوار را افزایش داده و تکرار این 
خشونت باعث سردی و عادی شدن خانواده 

در برابر این نوع اتفاقات خواهد شد.
از  برخی  شد:  یادآور  مدرس  ین  ا
عوامل  و  معیشتی  اقتصادی،  شکالت  م
اعتیاد و  فرهنگی و اجتماعی مانند طالق، 
بیماری نیز می تواند باعث بروز خشونت در 

خانواده شود.
فرهنگ  نهادینه سازی  سکری پور  ع
گفت وگو در ساختار خانواده را در چگونگی 
موثر  اجتماعی  آسیب  این  رفع  و  اهش  ک
دانست و افزود: خواسته ها و انتظارات زن و 
شوهر در قالب گفت وگو انتقال داده شده و 
آموزش در این رابطه می تواند تاثیرگذار باشد.
وی افزود: رسانه ها نیز در این زمینه 
تربیت  می توانند  و  داشته  آموزشی  قش  ن
بطه،  را این  در  باشند.  داشته  مگانی  ه
تولید  و  ساخت  با  و  کرده  رنامه سازی  ب
محتوا ارزش حقیقی، هویت و جایگاه واقعی 
از  اعم  اجتماعی  رفتارهای  تقویت  و  ن  ز
همدلی  و  همدردی  مشارکت،  و  مکاری  ه
پرخاشگرانه  رفتارهای  احتمالی  عواقب  و 

را نمایش دهند.
برگزاری  کرد:  اضافه  سکری پور  ع
زندگی  مهارت های  آموزشی  کالس های 
ازدواج، سالم زیستن و همسرداری  از  قبل 
این  در  بنر  و  پوستر  کلیپ،  ساخت  و 
در  و  کرده  آگاهی سازی  می تواند  مینه  ز
کاهش خشونت موثرباشد.وی با بیان اینکه 
حمایت های اجتماعی جامعه از طریق قانون 
می تواند این خشونت را ریشه کن کند، افزود: 
ارائه راهکار برای تضمین برابری زن و مرد، 
از  حمایت  زنان،  مالی  و  حقوقی  ستقالل  ا
طریق سازمان های مردم نهاد، دولت، عالمان 
مذهبی، دانشمندان و کارشناسان حقوقی و 
تدوین قوانین و مقررات سختگیرانه در این 
کاهش  را  خانگی  خشونت  بی شک  مینه  ز
از  جامعه  اجتماعی  ی دهد.حمایت های  م
خانگی  خشونت  ند  می توا قانون  ریق  ط
عسکری پور،  گفته  به  کند.  ریشه کن  ا  ر
خشونت علیه زنان محصول وابستگی زنان 
است بنابراین حفظ و تقویت استقالل مالی 
و حقوقی زنان نقشی حیاتی در پیشگیری از 

این آسیب ایفا می کند.
وی با اشاره به راه اندازی خط تلفنی 
۱23 اظهار داشت: راه اندازی مراکز اجتماعی 
حمایتی از طرف سازمان بهزیستی کشور و 
قوه قضاییه نیز می تواند در این راستا موثر 
واقع شود. به عنوان مثال، کشور برزیل در 
پلیس  قرارگاه  یک  ابتکاری  حرکت  یک 
پرسنل  و  کارکنان  تمامی  )با  زنان  یژه  و
زن( راه اندازی کرده و خشونت های خانگی 
را پیگیری و از زنان آسسیب دیده حمایت 

می کند.

یک روانشناس:

خشونت خانگی بن مایه جامعه را از بین می برد

مفقودی
سندکمپانی سواری پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱ به رنگ 
مشکی متالیک مدل ۱3۸۱ به شماره پالک 2۵2 ص ۸۸-ایران۴۶ به 
شماره موتور 22۵۶۸۱۱۹3۸۱ به شماره شاسی ۸۱۰۱۷۴۰۹ متعلق به 
آقای محمدرضا یزدان یار فرزند شاه مرد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مفقودی
خاکستری  رنگ  به  پارس  پژو  مالکیت  شناسنامه  و  ندکمپانی  س
متالیک مدل ۱3۹۶ به شماره انتظامی ۴۹۸ ل ۶2-ایران۴۶ به شماره 
 NAAN۰۱CE۶HH۸23۵3۹ ۱2۴ به شماره شاسیk۱۰3۷۴3۶ موتور

متعلق به رضا بدری نقلبری مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

برادرکشی با اسلحه شکاری بر سر ارث 
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در استان فارس از وقوع یک فقره قتل در دعوای 

خانوادی برسر ارث و میراث خبر داد.
سرهنگ خسرو رزمجویی در تشریح این حادثه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک 
فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در روز ۱۶ بهمن ماه در یکی از محالت شهرستان 

جهرم، بالفاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه قاتل سریعا از محل وقوع متواری شده بود، گفت: در بررسی های 
اولیه و تحقیق از دیگر اعضای خانواده مشخص شد قاتل ۴۰ ساله به منزل پدر خود 
مراجعه و به علت اختالف بر سر تقسیم ارث و میراث )زمین های کشاورزی( با اسلحه 

شکاری برادر 3۴ ساله خود را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: ماموران از همان لحظات اولیه اقدامات 
خود را جهت شناسایی و دستگیری متهم آغاز و قاتل فراری که عرصه را بر خود تنگ 

دیده بود پس از  2۴ ساعت خود را تسلیم قانون کرد.
رزمجویی با بیان اینکه قاتل اسلحه به کار برده در صحنه قتل را نیز به مقر انتظامی 
داللت و تحویل ماموران داد، خاطر نشان کرد: نیروی انتطامی با افرادی که به صورت 
فردی و یا جمعی اقدام به شرارت و ایجاد ناامنی در جامعه کنند با قاطعیت برخورد می کند.
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د  قتصا ا یر  ز و ون  عا م
احتمالی  رفع  داشت:  ظهار  ا
که  صورتی  در  حریم ها  ت
ایجاد کند، به ضرر  ارز  نوسان در نرخ 

اقتصاد ما خواهد بود.
ره  با در نیان  سبحا هادی  ید  س
انتقادات اخیر رهبری از شرایط اقتصادی 
تورم  نرخ  و ضرورت کنترل و کاهش 
اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی 
نقشه راه رشد غیر تورمی موضوع کنترل 
اگر  معتقدیم  و  است  بوده  تورم  رخ  ن
موفق به کنترل نرخ تورم نشویم، رشد 
اقتصادی محقق نخواهد شد چراکه به 
پیش بینی پذیری در اقتصاد نمی رسیم. 
اما در بحث کنترل نرخ تورم مسئولیت 
و  است  مرکزی  بانک  عهده  بر  صلی  ا
بانک  به  پیشنهاداتی  اقتصاد  زارت  و
مرکزی برای کنترل و کاهش نرخ تورم 

ارایه داده است.
اقتصاد  وزارت  داد:  ادامه  ی  و
حوزه  این  در  که  پولی  یاست های  س
مرکزی  بانک  به  را  بیفتد  اتفاق  اید  ب
با  تعامل  با  امیدواریم  و  کرده  عالم  ا
اجرایی  سیاست ها  این  مرکزی  انک  ب

و محقق شوند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در 
بانک مرکزی  از  استقراض  بحث عدم 
به  و  بوده  اقتصاد  وزارت  قرمز  خط 
همین دلیل تالش شد با رویکردهایی 
که اتخاذ شده استقراض از بانک مرکزی 

رخ ندهد.
برخی  اظهارات  درباره  بحانیان  س
از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه در 
دولت سیزدهم هم استقراض از بانک 
باید  افراد  گفت:  شده،  انجام  رکزی  م
مبتنی بر اعداد و ارقام صحبت کنند و 

بانک  از  به هیچ وجه  دولت سیزدهم 
مرکزی استقراض نداشته است. برخی 
از کارشناسان بیان می کنند که بانک ها 
اوراق دولتی خریداری کردند و اضافه 
استقراض  را  این  و  داشتند  رداشت  ب
می دانند اما طبق قانون بانک ها مکلف 
هستند که سه درصد از ترازنامه خود را 
اوراق دولتی خریداری کنند و تا به امروز 
آنچه که از سوی وزارت اقتصاد دولت 
سیزدهم پیگیری شده عمل به تکالیف 

از سوی شبکه بانکی بوده است.
وی تاکید کرد: برای کنترل تورم، 
استقراض از بانک مرکزی جزو خطوط 
سیزدهم  دولت  اقتصاد  وزارت  رمز  ق

بوده است.
اقتصاد  وزارت  اقتصادی  عاون  م
افزود: معتقدیم کمک به تولید می تواند 
باعث شود کیک اقتصادی بزرگ تر شود 
و همین موضوع به افزایش عرضه در 
اقتصاد کمک خواهد کرد. سیاست هایی 
برای  بانکی  بین  سود  نرخ  حوزه  ر  د
کنترل نرخ تورم هم پیشنهاد داده ایم که 

در تعامل با بانک مرکزی این موضوعات 
را پیش می بریم تا هدف محقق شود.

برای  اینکه  بیان  با  بحانیان  س
کنترل نرخ تورم حتما باید به ثبات در 
طور  به  گفت:  برسیم،  ارز  بازار  و  رخ  ن
قطع  اعمال تحریم ها آثاری بر اقتصاد 
ایران داشتند اگر نتوانیم در بازار ارز ثبات 
ایجاد کنیم، حتی رفع تحریم ها هم خطر 
محسوب می شود چرا که منجر به تالطم 
در بازار ارزی کشور خواهد شد و باز هم 
شاهد آثار منفی نوسان نرخ ارز در بازار و 

اقتصاد خواهیم بود.
هم  اینکه  بیان  با  تاکید  با  ی  و
کاهش شدید و هم افزایش شدید نرخ 
ارز به نفع اقتصاد کشور نیست، اظهار 
داشت: معتقد موضوع مهم تر از نرخ ارز، 
ثبات بازار ارز است. برای فعال اقتصادی 
ثبات بازار ارز بیشتر از نرخ ارز اهمیت 
دارد. فعال اقتصادی باید اطمینان داشته 
باشد که اگر یک ال سی باز می کند یا 
خرید خارجی انجام می دهد نرخ ارز به 
نخواهد داشت  نوسان  ناگهانی  صورت 

و تاکید وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی 
بازار  در  ثبات  ایجاد  سیزدهم  ولت  د

ارز است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: حتی 
اگر نوسان  احتمالی تحریم ها هم  رفع 
در نرخ ارز ایجاد کند، به ضرر اقتصاد 

ما خواهد بود.
وی با اشاره به تاثیر کاهش نرخ 
دالر ناشی از لغو برخی از تحریم های 
بورس،  بازار  بر  ایران  هسته ای  رنامه  ب
گفت: در یکی دو روز گذشته که در بازار 
سرمایه شاهد افت شاخص بودیم دلیل 
همین  در  دالر  نرخ  کاهش  آن  صلی  ا
بازه زمانی بوده است. بانک مرکزی باید 
کمک کند تا ثبات در بازار ارز ایجاد شود 
تا آثار و تبعات منفی نوسان نرخ ارز در 
بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه 
به حداقل برسد.سبحانیان گفت: یکی از 
تبعات نوسانات در نرخ ارز اثر آن در بازار 
سرمایه و بورس است و به همین ثبات 
وزارت  که  است  برنامه ای  ارز  نرخ  ر  د

اقتصاد آن را دنبال می کند.  

با کمک بانک توسعه صادرات ایران محقق شد:
 صرفه جویی ارزی 3/5 میلیون دالری  برای کشور

بانک توسعه صادرات  آباد  از مشتریان شعبه خرم  اکسیر  شرکت داروسازی 
ایران، برای اولین بار موفق به تولید داروی نوراپی نفرین شد؛ این دستاورد صرفه 

جویی ارزی بالغ بر 3/۵ میلیون دالر برای کشور به دنبال دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، غالمرضا رومیانی نژاد، 
رئیس شعبه خرم اباد بانک توسعه صادرات ایران، ضمن تبریک سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، گفت: بانک توسعه صادرات ایران مفتخر است؛ به عنوان بانکی 
ریال  میلیارد  اعطای ۱۰۰۰  با  از شرکت های صادرات محور،  در حمایت  یشرو  پ
تسهیالت سرمایه درگردش از محل منابع بانک و صندوق توسعه ملی به شرکت 

داروسازی اکسیر در فرایند تولید صادراتی کمک کند.
رومیانی نژاد اظهار داشت: شرکت داروسازی اکسیر با تولید انبوه این داروی 
نیاز  تامین  بر  دارد، عالوه  قرار  عروقی  قلبی  داروهای  بندی  طبقه  در  که  حیاتی 

داخلی کشور، همچنین فرصت صادرات به کشورهای دیگر را فراهم کرده است.
وی با اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات ایران دراستان لرستان برای تامین 
مالی شرکت های صادراتی گفت: این شعبه از بانک بسته کاملی از خدمات ارزی 
اعم از فروش ارز، حوالجات ارزی، صدور ضمانت نامه های بانکی ، اعتبارات اسنادی 

ریالی و سایر نیازمندی های تخصصی بانکی به مشتریان ارائه می دهد.
رومیانی نژاد خاطرنشان کرد: صادرکنندگان و تولید کنندگان استان لرستان در 
گروه های مختلف دارویی انسانی و دامی ، آرایشی بهداشتی ، فلزی و کانی ، سیمان 

، ظروف خانگی ، مواد غذایی و شرکت های دانش بنیان قرار دارند.
وی اعالم کرد: شعبه خرم آباد بانک توسعه صادرات ایران تا نیمه بهمن ماه 
سال جاری بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیالت با کمترین نرخ سیستم بانکی به 
واحد های تولیدی و صادراتی از محل منابع بانک و صندوق توسعه ملی پرداخت 
کرده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد.

نمایندگان برتر جشنواره اوج، اقدامات بیمه رازی را مثبت ارزیابی 
کردند

نمایندگان برتر در جشنواره زمستانی اوج، اقدامات و سطح تعامل بیمه رازی 
با شبکه فروش در زمینه اطالع رسانی و همراهی با نمایندگان در سال جاری را 
متفاوت از سال های گذشته دانستند و معتقدند اقدامات صورت گرفته در عملکرد 

شعب و نمایندگان تاثیر بسزایی داشته است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، هفدهمین یکشنبه ها 
با نماینده ها و شبکه فروش به میزبانی شعبه آپادانا و نمایندگان برتر این شعبه در 
جشنواره زمستانی اوج برگزار شد.در این رویداد که با حضور مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل بیمه رازی و مدیر شعبه آپادانا برگزار شد، نمایندگان برتر این شعبه 
در جشنواره زمستانی اوج همچون سمیه صادقی، محمد کرمانی، علیرضا گروسی، 
رضا کاظمی و محسن حاج میرزاعلی اکبر حضور داشتند و از فرآیند فعالیت در صنعت 

بیمه و همکاری چند ساله با بیمه رازی سخن گفتند.
نمایندگان برتر شعبه آپادانا در جشنواره زمستانی اوج در این دیدار از اقدامات 
خود در فضای مجازی در راستای معرفی انواع بیمه نامه و کسب پرتفوی متناسب 
با پنج چرخش استراتژیک ابالغی سال جاری بیمه رازی سخن گفتند و خاطرنشان 
کردند که محتوای تبلیغاتی، آموزشی و اطالع رسانی شرکت بیمه رازی در یک 
سال اخیر رشد چشمگیری داشته و اقداماتی همچون شنبه های طوفان اینستاگرامی 

، عامل همراهی و یک دستی نمایندگان و شبکه فروش شده است.
به  تبلیغاتی  کاالی  عرضه  فرآیند  و  تبلیغاتی  موارد  دیدار  این  در  همچنین 
نمایندگان و شبکه فروش از سوی شرکت بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت 
و نمایندگان برتر جشنواره اوج در شعبه آپادانا خواستار افزایش سطح تعامل ستاد با 
شبکه فروش شدند و این در حالی بود که نمایندگان میزان ارتباط و همراهی ستاد 

و شعب را در ماه های اخیر بسیار مناسب و تاثیرگذار دانستند.

تحقق اهداف بیمه سینا در مسیر برنامه محوری
شرکت  این  عملکردی  شاخص های  رشد  به  اشاره  با  سینا  بیمه  دیرعامل  م
گفت: اهداف تعیین شده با توجه به رویکرد برنامه محوری و تخصص گرایی حاکم 

بر مجموعه، تحقق یافته است.
به گزارش روابط عمومی بیمه سینا، دکتر رضا جعفری در جمع مدیران بیمه 
سینا با تشریح وضعیت این شرکت در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: خوشبختانه در سال 
جاری طبق برنامه استراتژیک و بودجه پیش بینی شده حرکت کردیم، به طوری 
که تاکنون درآمد ناشی از فروش بیمه نامه به 2 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان رسیده و 
پیش بینی می شود که این رقم تا پایان امسال از مرز 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 

فراتر رود و این شرکت سهم خوبی از بازار بیمه را به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: در بخش پرداخت خسارت نیز با کمک واحدهای فنی و مالی 
و علی رغم اینکه بروز بیماری کرونا موجب رشد ضریب خسارت بیمه های درمان 
این مسئله  شده، خسارت ها به طور منظم و بدون وقفه در حال پرداخت بوده و 

موجب بهبود رضایت مندی مشتریان شده است.
به گفته وی، اگرچه بازار سرمایه در سال جاری روند و بازدهی مناسبی نداشته 
اما در بخش سرمایه گذاری، با همفکری و تالش کمیته تخصصی سرمایه گذاری از 
بازارهای جایگزین استفاده کردیم و خوشبختانه شرایط خوبی در این زمینه داریم 
که آثارش در سال های آتی موجب تقویت شاخص های سودآوری شرکت خواهد شد.

مدیرعامل و کارکنان بانک توسعه تعاون با آرمان های امام خمینی 
)ره( تجدید میثاق کردند

هم زمان با گرامیداشت ایام دهه فجر، مدیر عامل، مدیران و کارکنان بانک 
اسالمی  انقالب  بنیان گذار  آرمان های  با  میثاق  تجدید  مراسم  در  تعاون،  وسعه  ت

حضور یافتند.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  با حضور حجت اهلل عبدالملکی  این مراسم که  در 
اجتماعی، معاونین وزیر، روسا و همکاران وزارتخانه و دستگاههای تابعه و برگزار 
شد، حجت اله مهدیان مدیر عامل، مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون به همراه 
حاضرین در جوار مرقد مطهر امام، با نثار تاج گل و قرائت زیارت نامه، به مقام شامخ 

حضرت امام خمینی )ره( ادای احترام نمودند.
مهدیان در حاشیه مراسم اظهار داشت: انقالب اسالمی رویدادی برای حضور 
عموم مردم در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود و توجه ویژه به بخش 

تعاون نیز از دستاوردهای انقالب بوده است.
وی افزود: تعاون راهکاری برای مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای اقتصادی 
و اجتماعی است و کمک برای توسعه تعاون می تواند به تحقق اهداف راهبردی نظام 

جمهوری اسالمی کمک نماید.
مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون متشکل از همکارانی برخاسته از آحاد جامعه 
در پی آن بوده است تا با ایفای نقش در طرح های مهم ملی، شرایطی را فراهم 
سازد تا جریان های سالم تولید و اشتغال در سراسر کشور مورد حمایت واقع شوند.

بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث
جرایم  بدنی،  خسارت های  تامین  عمومی صندوق  مجمع  رئیس  موافقت  ا  ب

دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می شود.
بیمه  جرایم  بخشودگی  طرح  در  تعاون،  عمومی بیمه  روابط  گزارش  ه  ب
موتوری  نقلیه  وسایل  تمامی  ثالث  شخص  بیمه  دیرکرد  »جرائم  ثالث،  خص  ش
اجتماعی  از آسیب های  پیشگیری  پذیر،  اقشار آسیب  از  به منظور حمایت  زمینی 
)به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ناشی از تحریم های ظالمانه و پاندمی 
ویروس کرونا( و در راستای ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای 
و به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی و اعیاد اسالمی پیش رو، از تاریخ 
می شود.« بخشوده  روز   2۰ مدت  به  جاری  سال  اسفندماه   ۱۰ تا  ماه  بهمن   2۰ 

اجباری  بیمه  قانون   2۴ ماده  »ب«  بند  جریمه  خصوص  در  بخشودگی  ین  ا
شخص ثالث انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه موتورسیکلت و ماشین آالت 
 کشاورزی در صورت خرید بیمه نامه یکساله از پرداخت جریمه، معاف خواهند شد.

در ماده 2۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمده است که مبلغی معادل حداکثر 
یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این 

قانون خودداری کنند وصول می شود.
بخشودگی  و  تقسیط  تخفیف،  وصول،  نحوه  مذکور،  مبلغ  میزان   
می رسد. عمومی صندوق  مجمع  تصویب  به  مرکزی  بیمه  پیشنهاد  به  ن   آ
؟ ست ا نه  چگو لث  ثا شخص  بیمه  د  کر یر د یم  ا جر سبه  محا ه  حو  ن

حساب  روزانه  صورت  به  سال  یک  مدت  تا  ثالث  شخص  بیمه  دیرکرد  ریمه  ج
بیمه  و صدور  خودرو  بیمه نامه  تمدید  زمان  در  باید  قانون  این  تابع  فرد  می شود. 
این هزینه شامل: کند.  پرداخت  بیمه گر  به شرکت  را  بیمه  دیرکرد   جدید جریمه 

>> حق بیمه بدون تخفیف تقسیم بر 3۶۵ روز خواهد بود. 
شد.<< خواهد  محاسبه  ثابت  صورت  به  باال  به  سال  یک  تمدید  دم   ع
 همچنین عوامل زیادی وجود دارند که مقدار جریمه دیرکرد شخص ثالث را تعیین می کنند:

نوع خودرو + تعداد سیلندر + ظرفیت بار ماشین + شرکت بیمه گر

خبر هفت
تاکید بر حفظ انسجام کاری در روزهای پایانی سال در جلسه شورای مدیران 

شرکت بیمه »ما«
نشست شورای مدیران شرکت بیمه »م« با حضور سرپرست، اعضای هیات 

عامل و مدیران شرکت برگزار شد.

کارشناس حوزه انرژی:
اگر تحریم ها لغو شود می توانیم بازارها را بدست آوریم 

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: اکنون ما کشوری هستیم که بابت عدم تامین 
گاز صنایع و پتروشیمی ها میلیون ها دالر ضرر می  کنیم، درحالی که در بازار پرتقاضای 
گاز برای تامین داخل هم چالش داریم و ممکن است یک تازه وارد مثل عربستان براحتی 
بتواند به بازارهایی که روزی ما در فکر ورود به آنها بودیم وارد شود. اگر در این عرصه 
رقابتی همچنان غفلت کنیم، باید دوباره از صفر شروع کنیم تا بازارهایمان را بازگردانیم.
علی اصغر زرگر، درباره چشم انداز جدیدی که عربستان در حوزه انرژی برای خود 
تعریف کرده، اظهار داشت: عربستان برنامه بلندمدتی در حوزه انرژی های پاک دارد و 
سرمایه گذاری بزرگی روی تولید برق فتوولتاییک دارد که اگر به ثمر برسد جایگزین 
تولید برق از انرژی فسیلی شده و خود را در جایگاه یک صادرکننده انرژی برق در 

منطقه قرار می دهد. 
وی با اشاره به برنامه عربستان برای ایجاد شهر الکترونیکی افزود: این موضاعات 
بیانگر این است که عربستان روی منابع دیگری غیر از نفت و گاز تمرکز کرده و پروژه های 

بزرگی در دست اجرا دارد. 
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: سعودی ها غیر از تولید و صادرات نفت 
روی پروژه های پتروشیمی نیز برای مصرف داخل بخصوص بازار صادرات برنامه های 
جامعی دارند که در این راستا استفاده از میعانات را در برنامه های خود تعریف کرده اند، به 
این ترتیب با برنامه هایی که در حوزه تجدیدپذیرها دنبال می کنند امکان صادرات منابع 
سوختی را که به مصرف نیروگا ها می رسد برای خود فراهم کرده اند. بنابراین ۱۰ سال 
آینده روی انرژی پاک حساب کرده تا منابع گازی و فسیلی خود را برای صادرات آزاد کند.
وی گفت: عربستان کشور ثروتمندی است، اگرچه میلیاردها دالر برای جنگ های 
منطقه ای از جمله یمن هزینه می کند اما ذخیره عظیم ارزی از جمله مزیت ها برای به 
سرانجام رساندن هر پروژه ای است که در سر می پروراند، کشور پهناوری است که در 
منطقه حاره واقع شده و زمستان های سختی ندارد و در عین حال جمعیت زیادی هم 
ندارد، بنابراین مصرف داخلی گاز ندارد  و در حد معقولی از آن استفاده می کند بنابراین 

تمرکز خود را برای تامین انرژی روی انرژی خورشیدی قرار داده است.
زرگر در ادامه به موقعیت ایران در حوزه انرژی پرداخت و گفت: ایران ۸۵ میلیون 
نفر جمعیت دارد که ۹۰ درصد از انرژی گاز در منازل استفاده می کنند و این باعث شده 
در خیلی مواقع بخصوص فصل زمستان با کمبود گاز مواجه شویم و همین باعث شده 
که یک منبع مطمئن صادرکننده گاز نباشیم، ضمن اینکه سرمایه گذاری زیادی هم 
انجام نشده و اینها باعث شده دومین دارنده ذخایر گازی جهان عالوه بر عدم امکان 
صادرات پایدار با مشکالت تامین داخلی هم مواجه باشد. در هر حال اما دنیا هنوز به 
منابع گازی نیاز دارد زیرا کشورها عالوه بر تامین خوراک پتروشیمی و صنایع بزرگ 
دیگر برای نیروگاه ها هم نیازمند گاز هستند بنابراین هرچند کشورهای تازه وارد در حوزه 
گاز مثل عربستان نگرانی هایی برای کشورهای قدیمی این حوزه فراهم می کند اما تقاضا 

هم هچنان رو به تصاعد میل دارد.
وی تاکید کرد: اگر ما برنامه میان مدت روی انرژی خورشیدی داشته باشیم 
می توانیم از منابع گازی هم برای بخش تولید بهره ببریم و باضافه اینکه اگر توافقی 
هم صورت گیرد اروپا بسیار مشتاق است که در کنار روسیه، ایران را نیز به عنوان مبدا 
تامین گاز خود انتخاب کند همچنین در صورت حل شدن مشکالت سیاسی بین الملل 

و جذب سرمایه گذاری خارجی می توانیم گاز را تا هند و چین هم برسانیم.
این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: در هر صورت کشورها برنامه ریزی 
بلندمدتی در حوزه انرژی دارند ما نیز نیازمند سیاست اساسی و نقشه راه هستیم 
تا از منابع مان در راستای ارزآوری و پررنگ کردن نقش خود در بازار بین الملل 

استفاده کنیم.
وی یادآور شد: عربستان توان تولید روزانه ۱۴ میلیون بشکه نفت را دارد ولی در 
عین برنامه های بسیار محکمی در حوزه تجدیدپذیرها دارد، این کشور باوجودی که برای 
دسترسی به بازار گاز  نیاز به سرمایه گذاری بسیار هنگفت و عبور از کشورهای واسط 
دارد اما بنا ندارد چشم پوشی کند؛ مثال برای رسیدن به بازار عراق باید خطوط خود را 
از کویت عبور دهد، اگر بخواهد به ترکیه صادرات داشته باشد باید از عراق بگذرد و یا 
اینکه تبدیل به ال ان جی کند، اما ایران هرچند به لحاظ موقعیت جغرافیایی ارجحیت 
دارد اما باید بتواند سرمایه گذاری کند، تولید را باال ببرد، مبدا مطمئنی باشد و این ایران 

را در موقعیت سخت تری نسبت به عربستان قرار می دهد.
زرگر گفت: موقعیت بین المللی ایران باعث شد که صادرات نفت مان را به ۱۰۰ 
هزار بشکه رساندند؛ عربستان، روسیه و دیگر کشورها جایگزین شدند و اکنون نفت به 
۹2 دالر رسید و ایران در واقع یک غایب است. البته اگر تحریم لغو شود می توانیم بازارها 
را بدست آوریم زیرا نفت، گاز و پتروشیمی کاالهای استراتژیک هستند، اما موضوع این 
است که نیاز به میلیاردها دالر سرمایه در این بخش داریم و کشورهای دیگر بی توجه 

به موقعیت ما به تقاضاها پاسخ می دهند.
وی یادآور شد: اکنون بسیاری از بازارهای ما در بخش صادرات از دست رفته 
است، ما اولین کشوری بودیم که ژاپن در بندر امام سرمایه گذاری کرد و ما به عنوان 
قطب تکنولوژی پتروشیمی مطرح بودیم، عربستان خیلی بعدتر از ما تولید پتروشیمی 
را آغاز کرد اما با توجه به انقالب و جنگ و مسائل بعد از آن ما عقب ماندیم، عربستان 
هر چند دیرتر از ما وارد این عرصه شد اما با سرمایه گذاری عمده تر پیشرفت قابل 

توجهی داشته است.
این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: اکنون ما کشوری هستیم که بابت عدم 
تامین گاز صنایع و پتروشیمی ها میلیون ها دالر ضرر می  کنیم، درحالی که در بازار 
پرتقاضای گاز برای تامین داخل هم چالش داریم و ممکن است یک تازه وارد مثل 
عربستان براحتی بتواند به بازارهایی که شاید روزی ما در فکر ورود به آنها بودیم وارد 
شود و اگر ما در این عرصه رقابتی همچنان غفلت کنیم باید دوباره از صفر شروع کنیم 

تا بازارهایمان را بازگردانیم.

معاون وزیر اقتصاد:

هر نوع نوسان در قیمت ارز به ضرر اقتصاد است
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زیر نظرشبنم هوشمندراد

ت
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زیر نظر: محمد امامی

ایران چهارمین تولیدکننده پلی اتیلن 
سنگین در جهان

پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  تهران شرکت  مرکز  پلیمری  ژوهنده  پ
گفت: ایران در حالی چهارمین تولیدکننده پلی اتیلن سنگین در جهان است 
که شیوع ویروس کرونا سبب کاهش سه درصدی تولید این محصول شد.

مجید حبیب الهی در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
و در نشست تخصصی »بررسی بازارهای انواع پلی اتیلن در ایران، منطقه و 
جهان«  گفت: پلی اتیلن یکی از پرمصرف ترین پلیمرهای جهان است که 
در سال 2۰2۰ بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن از این محصول مصرف شده که در 

سال 2۰2۵ به بیش از ۱32 میلیون تن می رسد.
وی مهم ترین کاربردهای مصرف پلی اتیلن را فیلم و ورق، فرآیندهای 
قالب گیری و لوله و پروفیل اعالم کرد و افزود: از سال 2۰2۰ دو منطقه 
خاورمیانه و ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده این 
محصول هستند و چین هم در سال 2۰2۰ یکی از بزرگ ترین واردکنندگان 

آن بوده است.
حبیب الهی تصریح کرد: البته در سال 2۰2۵ چین از نظر ظرفیت تولید 
ایاالت متحده آمریکا و خاورمیانه را پشت سر خواهد گذاشت، با این حال 
خاورمیانه همچنان جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پلی اتیلن را 

خواهد داشت.
 )HDPE( سنگین  پلی اتیلن  بازار  در  اصلی  بازیگران  وی،  گفته  ه  ب
خاورمیانه، ایاالت متحده آمریکا و چین با مجموع ۵۵ درصد ظرفیت تولید 
بزرگ ترین  تا سال 2۰2۵  چین  که  در سال 2۰2۰ هستند  ین محصول  ا
تولیدکننده این محصول خواهد بود، از سوی دیگر سهم خاورمیانه از 2۰ 
درصد در سال 2۰2۰ به ۱۷ درصد در سال 2۰2۵ کاهش خواهد یافت. ایران 

هم در رده چهارم تولید پلی اتیلن سنگین است.
پژوهنده پلیمری مرکز تهران ادامه داد: 2۶ میلیون تن در ۱3 شرکت 

بزرگ تولیدکننده پلی اتیلن سنگین تولید می شود.
وی گفت: شیوع ویروس کرونا سبب افت اقتصاد جهانی شده و تأثیر 
ناچیزی هم در تولید پلی اتیلن سنگین داشته و به کاهش سه درصدی آن 

منجر شده است.
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زیر نظر: بهنام مومنی

یک کارشناس انرژی:
درآمد تعرفه های پلکانی نباید هزینه حقوق عقب افتاده 

کارمندان دولت شود!
یک کارشناس انرژی می گوید: در علم اقتصاد به برخی از کاالها که در 
دسترس عموم مردم است و همه از آنها استفاده می کنند، کاالهای عمومی 
می گویند. حوزه انرژی زیر مجموعه این نوع کاالهاست که در اختیار همه قرار 
دارد. در اقتصاداجتماعی کشور ما نیز به این کاالها همان عمومی گفته می شود 
که متکی به ذخایر زیرزمینی بوده و ثروت ملی محسوب می شود که یا مستقیم 
از زیر زمین استحصال یا به صورت برق و بنزین در اختیار مردم قرار می گیرد. 
از آنجایی که این کاالهای عمومی است و باید در اختیار همه باشد، مدیریت 
آن نیز باید خاص و درست باشد. معموال آمار نشان می دهد که این نوع کاالها 
توسط طبقه برخوردارتر بیشتر مصرف می شود و بر اساس یک منطق اقتصادی 
برای کنترل و مدیریت قیمت آن هم باید با ابزار قیمت وارد شویم. یعنی قیمت را 
طوری برنامه ریزی کرده و این کاالها را طوری بین دهک های مختلف توزیع 
کنیم که هر کس بیشتر مصرف کرد، پرداخت بیشتری هم داشته باشد که به این 

روش پلکانی می گویند.
سعید میرترابی بیان کرد: به طور کلی در برخی از انرژی ها این نوع مدیریت 
مصرف مانند برق و آب در حال حاضر دیده می شود. مثال بنزین تا حدی مصرفش 
یارانه دارد و از این حدی به بعد باید به صورت آزاد محاسبه و خریداری شود. برای 
مصرف این کاالها باید الگویی قابل دفاع و متناسب با درآمد یک خانواده معمولی 
ایرانی طراحی شود.  بعد از این میزان مصرف باید به صورت پلکانی تعریف شود 
که این پله در ایران هنوز تعریف نشده است. البته برای بنزین این پله طراحی 
شده اما فقط یک پله که بعد از آن به سمت مصرف و پرداخت آزاد می رود، در 

حالی که باید چند پله باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای تعرفه پلکانی می تواند برای دولت 
درآمدهای پایدار ایجاد کند، نیز بیان کرد: قطعا صرفه جویی در مصرف انرژی در 
نتیجه اجرای تعرفه های پلکانی می تواند برای دولت یک منبع پایدار درآمدی در 
دراز مدت باشد. بر اساس آمارهای موجود ذخایر انرژی ایران در جهان در رتبه دوم 
و یا به تعبیری حتی رتبه اول قرار دارد. یعنی ما از این نظر دارای ذخایر بسیار غنی 
هستیم. وقتی مدیریت مصرف به صورت پلکانی شکل بگیرد، یک منبع درآمدی 
بزرگ از سوی پرمصرف ها برای دولت ایجاد می شود؛ در این شرایط شبکه های 
توزیع و خدمات دهنده برق و انرژی که غالبا دولتی هم هستند، هزینه الزم برای 
سرمایه گذاری ندارند. ما در برخی بخش ها برای بهینه سازی زیرساخت ها نیاز به 
سرمایه داریم مانند آب و برق که باید این درآمدها به این بخش ها اختصاص یابد.

این کارشناس انرژی همچنین اضافه کرد: اگر تعرفه گذاری پلکانی اجرا شود، 
می توانیم درآمدهای این بخش را برای بهینه سازی زیرساخت ها هزینه کنیم. البته 
مدیریت این مساله به برنامه ریزی های کالن در بودجه دارد. البته باید این مساله 
را نیز مدنظر داشته باشیم که دولت این درآمد را باید در همین بخش هزینه و 

سرمایه گذاری کند نه برای پرداخت حقوق عقب افتاده کارمندان!
میرترابی در ادامه در خصوص نقش ماینرها در بخش انرژی به خصوص 
برق  نیز اظهار کرد: اینکه ماینرها در ایران به راحتی فعالیت می کنند این است که 
در ایران برق بسیار گران تولید و ارزان توزیع می شود. در خصوص مصرف برق 
توسط ماینرها آمار دقیقی در دست نیست. برخی این میزان را ۵۰۰ مگابایت ذکر 
می کنند یعنی کمتر از هزار مگابایت که قطعا این رقم درست نیست.به طور کلی 
تولید هر کیلو بایت ساعت برق در ایران ۵۰دالر هزینه بردار است که باید به این 
مبلغ میزان سود تولید کننده و سایر هزینه ها را نیز اضافه کرد. پس باید به مبلغی 
عرضه شود که به سود تولید کننده یا همان دولت باشد، در حالی که این گونه 
نیست. ما در ایران برق را با یک پنجم قیمت جهانی عرضه می کنیم. که البته به 
دلیل شرایط درآمدی و اقتصادی مردم امکان واقعی کردن قیمت فعال وجود ندارد. 
پس برای کاهش هزینه ها و ایجاد درآمد برای دولت و صادارت مازاد انرژی راهی 

جز پلکانی کردن هزینه های مصرف انرژی نداریم.
وی در پایان نیز تاکید کرد: در ایران ما در برخی از بخش ها کم کاری کرده ایم. 
انرژی های تجدیدپذیر در ده سال اخیر با یک تحول و انقالب در دنیا روبرو بوده 
است. هزینه این نوع انرژی بسیار پایین و ارزان است و ما در کشورمان ظرفیت 
تولید این انرژی ها را داریم. با گسترش این نوع انرژی ها می توانیم در مصرف صرفه 
جویی کرده و مازاد را برای صادرات در نظر بگیریم و از این منظر دولت درآمد 

پایداری کسب کرند و در همین بخش نیز سرمایه گذاری نماید.

آگهی دعوت مجمع  عمومی فوق العاده  
شرکت نما گستران ابیدر )سهامی خاص (

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نما گستران آبیدر 
سهامی خاص به شماره ثبت 3۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷3۴3۵  
دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی فوق العاده در روز 
یکشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۱2/۸ ساعت ۹ صبح در محل قانونی شرکت 
واقع در استان کردستان شهرستان سنندج بخش مرکزی شهر 
سنندج محله سوران )۴/۱۹ ( ساق کوچه سیزدهم خیابان بوستان 
پالک ۰ طبقه اول کد پستی ۶۶۱۷۸3۶۸۱3 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانید . 
دستور جلسه :۱- افزایش سرمایه شرکت 2- سایر مواردی 

که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد 
هیئت مدیره شرکت نما گستران آبیدر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت نما گستران ابیدر)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نما گستران آبیدر سهامی 
خاص به شماره ثبت 3۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۷3۴3۵  دعوت به 
عمل می آید تا در مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده در روز 
یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱2/۸ ساعت ۱۱ صبح در محل قانونی شرکت 
واقع در استان کردستان شهرستان سنندج بخش مرکزی شهر سنندج 
محله سوران )۴/۱۹ ( ساق کوچه سیزدهم خیابان بوستان پالک ۰ 
بهم  حضور  گردد  می  تشکیل   ۶۶۱۷۸3۶۸۱3 پستی  کد  اول  طبقه 

رسانید . 
دستور جلسه : ۱- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب 
روزنامه کثیر االنتشار ۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده  باشد .
هیئت مدیره شرکت نما گستران آبیدر

موسسات  و  بانک ها  کانون  بیر  د
وام  افزایش  درباره  عتباری خصوصی  ا
ازدواج به ۱2۰ میلیون تومان در سال 
آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز 
منابعی  نیز  مبلغ  برای همین  اما  است 
برای  صرفا  که  است  نشده  یش بینی  پ
متقاضیان این وام توقع ایجاد می کند و 
بانک ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل 

مواجه خواهد کرد. 
محمدرضا جمشیدی اظهار کرد: با 
توجه به تورم موجود در کشور و گرانی 
زندگی،  برای تشکیل  موردنیاز  وسایل 
افزایش مبلغ وام ازدواج به ۱2۰ میلیون 
تومان رقم مناسبی نیست و تقریبا 3۰ تا 
۴۰ درصد از هزینه های تشکیل زندگی 
را تامین نمی کند. از سوی دیگر، با اینکه 
رقم افزایش یافته در مقابل تورم ناچیز 
است اما باید برای پرداخت همین مبلغ 

نیز منابعی وجود داشته باشد. 
از سال  افراد  از  وی افزود: خیلی 
۱3۹۷ به بعد در صف دریافت وام ازدواج 
قرار دارند و هنوز موفق به دریافت آن 
از  ازدواج  قرض الحسنه  وام  شده اند.  ن
که  است  محل جمع آوری سپرده هایی 
مردم به عنوان قرض الحسنه در اختیار 

بانک ها قرار داده اند. 

موسسات  و  بانک ها  کانون  بیر  د
اعتباری خصوصی با بیان اینکه منابع 
وام  افزایش  پرداخت  بانک ها  علی  ف
ازدواج به ۱2۰ میلیون تومان را پوشش 
نمی دهد، گفت: اکنون منابع پرداخت وام 
ازدواج ۷۰ میلیونی محدود است و بانک 
مرکزی نیز سامانه ثبت نام وام ازدواج را 
از  بانک ها  وصولی  حجم  با  تناسب  م

محل سپرده های قرض الحسنه باز نگه 
می دارد تا مردم بتوانند برای دریافت وام 

ثبت نام کنند. 
وام  افزایش  افزود:  مشیدی  ج
گرچه  تومان  میلیون   ۱2۰ به  زدواج  ا
ناچیز است اما چون برای پرداخت مبالغ 
کمتر منابع وجود نداشت و برای پرداخت 
این افزایش مبلغ نیز منابعی پیش بینی 
نشده است، صرفا توقع ایجاد می کند که 
پاسخی برای آن وجود ندارد. از سوی 
تا  می شود  موجب  موضوع  این  یگر،  د
به  نسبت  بیشتری  منفی  جمه های  ه

بانک ها شکل بگیرد. 
وی در پایان از کسانی که موفق 
به دریافت وام ازدواج شده اند درخواست 
کرد تا نسبت به بازپرداخت اقساط خود 
اقدام کنند تا سایر متقاضیان هم بتوانند 

از این وام استفاده کنند.

دبیر کانون بانک های خصوصی:

بانک ها برای پرداخت وام ازدواج پول ندارند!
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محمد حسین زاده

ایـن روزهـا برخـي از بازیگـران 
آثـار طنز تغییر مسـیر داده و وارد وادي 
رضـا  شـده اند.  بازیگـري  از  دیـدي  ج
عطـاران، مجیـد صالحي، جـواد عزتي 
و مهـران غفوریـان در کنـار مهـران 
مدیـري مدتي اسـت که بـه نقش هاي 
کامـال جدي و حتي تلـخ و منفي روي 
آورده انـد و اتفاقـا خوش درخشـیده اند. 
یکـي دیگـر از ایـن چهره هـا عبـاس 
سـریال  بـا  مي باشـد.  جمشـیدي فر 
شـد  شـناخته  حبیـب  خـوش  وزگار  ر
و بـا مجموعه هـای بـاغ شیشـه ای و 
سـه دونگ سه دونگ به شـهرت رسید. 
مخاطـب تا همین چنـد وقت پیش هم 
عبـاس جمشـیدی فر را بیشـتر در قالب 
نقش هـای کمـدی کـه بـازی کـرده 
بـود بـه خاطر مـی آورد اما زخـم کاری، 
او شـد  بـرای  خوبـی  کاری  فرصـت 
تـا توانمنـدی اش را در ایفـای نقـش 
جـدی هـم ثابـت کنـد و متفاوت ترین 
نقش آفرینـی خـود را تـا به امـروز رقم 
بزنـد. در کارنامـه او بـازی در چند فیلم 
سـینمایی هـم وجـود دارد کـه شـاید 
مهمتریـن آن خـروس جنگـی باشـد. 
سـابقه تئاتـری او امـا پشـتوانه خوبـی 
اسـت تـا بتواند خـود را به عنـوان یک 
بازیگـر در عرصه های مختلف خصوصا 
کمـدی نشـان دهـد. تجربه انـدوزی 
در مدیوم هـای گوناگـون از تئاتـر و 
سـینما گرفتـه تـا تلویزیـون و نمایـش 
خانگـی، از عرصـه نمایـش گرفتـه 
تـا مسـابقه، موجـب شـد تـا مخاطـب 
عبـاس جمشـیدی فر را در آزمون هـای 
مختلفـی محـک بزنـد و حـاال بـه نظر 
می رسـد او بـه بازیگری بـا مولفه های 
ویژه خود تبدیل شـده اسـت. با عباس 
جمشـیدی فر کـه حاال بـا برنامه جوکر، 
بیشـتر از قبل به دل ها نشسـته و بیش 
از پیـش طرفـدار پیدا کـرده، به گفتگو 
نشسـتیم تـا از تجربیـات چنـد وقـت 

اخیرش بیشـتر بشـنویم.

-از حضـور در برنامـه جوکـر، که 
یـک مسـابقه اسـت و سـاختارش بـا 
سـریال هایی کـه تـا بـه حـال بـازی 
کردید تفاوت هـای زیادی دارد برایمان 

؟ د ی ی و گ ب
*مثـل همـه کارهـا، دوسـتان با 
مـن تماس گرفتند و آقـای علیخانی و 
آقـای بزرگ زادگان دربـاره طرح و ایده 
کلـی با مـن صحبـت کردند. بـار اولی 
که بـا دوسـتان صحبت کردیـم کلیت 
ماجـرا برایـم گنـگ بـود چـون چنیـن 
برنامـه ای را تـا بـه حـال ندیـده بودم، 
از دوسـتان خواسـتم تا یک قسـمت را 
ببینم اما میسـر نشـد. دوستان جزبه جز 
ماجـرا را برایـم توضیـح دهند و به یک 
تعاملی با هم رسـیدیم و سـر کار رفتم.

-جوکـر تجربـه جدیـدی بـود و 
معمـوال نسـبت بـه ایـده تـازه ای کـه 
قـرار اسـت اجرایـی شـود نگرانی هایی 
از جملـه بازخـورد مخاطب وجود دارد... 
ارزیابـی خودتـان نسـبت بـه اسـتقبال 

مخاطـب از ایـن برنامـه چـه بود؟
*زمانـی که من سـر ضبط رفتم، 

برنامـه هنـوز پخـش نشـده بـود و من 
هـم هیـچ تصـوری از بازخـورد جوکـر 
بیـن مخاطبـان نداشـتم، موقعـی کـه 
قسـمت اول پخـش شـد هـم صادقانه 
بگویم فکـر نمی کردم تماشـاگر اینقدر 
کار را دوسـت داشـته باشد، پیش خودم 
ننـده  ی ب می گفتـم کاری اسـت کـه 
را راضـی نگـه مـی دارد. ولـی وقتـی 
قسـمت های بعـدی فصـل اول پخش 
شـد، متوجـه شـدم چقـدر کار درسـتی 

اسـت و جایگاهـش را میـان مـردم به 
سـرعت پیـدا کرد.

-فکـر می کنیـد دلیـل اسـتقبال 
مخاطبـان چـه بـود؟

*مـا واقعـا در شـرایط سـختی 
زندگـی  می کنیـم و خندانـدن مخاطب 
کار دشـواری اسـت، اساسـا خندیـدن 
مدتـی اسـت به دلیل مسـائل اجتماعی 
و اقتصادی مقوله بسـیار سـختی شـده 
اسـت، امیـدوارم ایـن اتفاقـات هـر 
چـه سـریع تر تمـام شـود تـا مـردم ما 
خوشـحال  باشـند. مـن بعـد از پخـش 
چنـد قسـمت  اول جوکر، متوجه شـدم 
کـه مردم ما چقدر بـه چنین کاری نیاز 
دارنـد و دلیـل موفقیـت برنامـه هم به 
نظـرم درسـت بـودن این برنامـه و نیاز 

مخاطـب به آن اسـت.

-وجـه تمایز این مسـابقه با دیگر 
تجربه هایی که در این سـال ها داشـتید 

را در چـه می بینید؟
*اتفاقـی کـه در جوکـر می افتـد 
ایـن اسـت کـه کاراکترهایـی کـه در 
آن حضـور دارنـد از بیـس بازیگـری 
کمـی جـدا می شـوند، شـاید برخـی 
بازیگـران مـا کـه فقـط و فقـط کار 
جـدی می کننـد در جوکـر بیاینـد و 
بتواننـد آنقـدر تماشـاگر را بخندانند که 

کسـی تصـورش را هم نکنـد. به نظرم 
جوکـر بخشـی از کاراکتـر واقعـی هـر 
بازیگـر را نشـان می دهـد و جذابیتـش 
هـم بـه همیـن اسـت. یکـی از دالیل 
مهمـی کـه تماشـاگر بـا آن ارتبـاط 
برقـرار مـی کنـد ایـن اسـت کـه اگـر 
قرار اسـت یـک بازیگـر را در موقعیتی 
کمـدی ببینـد با خـود واقعـی او روبرو 
می شـود نـه بازیگـری که نقـش بازی 
می کنـد یـا ماسـک یک شـخصیت را 

بـه چهـره اش زده اسـت.

-اسـتندآپی که در جوکرتایم اجرا 
کردیـد خیلـی مـورد توجه قـرار گرفت 
و در فضـای مجـازی هـم سـروصدای 
زیـادی کـرد... ایده این اجـرا متعلق به 
خودتـان بـود یا طـرح تیم تولیـد بود؟

*همـه ایده خـودم بـود، البته که 
مـن شـاگرد تنبـل اکیـپ بـودم و در 

اتـاق فکـری که داشـتیم تـا ایده هایی 
کـه می خواسـتیم اجـرا کنیـم را مطرح 
کنیـم بـه دلیـل اینکـه سـرکار بـودم 
کمتـر حضـور داشـتم، به همیـن خاطر 
دقیقـا شـب قبـل از ضبـط بـا بچه هـا 
صحبـت کـردم و ایـده ام را مطـرح 
کـردم و گفتـم مـن سـاز می زنـم و بـا 
سـازم یـک حرکتـی انجـام می دهـم. 
چنـد ایـده ای کـه در ذهنـم داشـتم را 
شـب وقتی آمـدم خانـه در ذهنم مرور 

کردم، آن شـب تا صبح نخوابیدم و اگر 
دقـت کنیـد در آن قسـمت چشـم هایم 
پـف دارد. صبح قبـل از ضبط با بچه ها 
صحبت کردیم و برایشـان توضیح دادم 
مـن می خواهـم ایـن کارهـا را انجـام 
دهـم و یکسـری هماهنگی هـا الزم 
اسـت، مثـال سـاز می خواهـم و اگـر 
نداریـم از خانـه سـاز خـودم را بیـاورم. 
در نهایـت هـم نتیجـه آن چیـزی شـد 

کـه دیدید.

-مخاطب در سـال های قبل  شما 
را در نقش هـای مکمـل و البته کمدی 
دیـده بـود امـا در زخـم کاری، چهـره 
متفاوتـی از شـما دیدیـم و بـا اینکه در 
ایـن سـریال هـم نقش تان اصلـی نبود 
امـا محوریت داشـت و بـه همین دلیل 
بیشـتر هـم دیده شـد و تصویر دیگری 
از شـما به مخاطـب داد... از این تجربه 

هـم برایمان بگویید و اینکه چطور شـد 
بـه بـازی در نقشـی بـا ایـن ویژگی ها 

پاسـخ مثبت دادید؟
ونگ  د ه  سـ ل  ا ی ر سـ ز  ا ن  ـ *م
سـه دونگ تـا بـه االن یعنـی حـدود 
۱۰ سـال، سـعی کـردم در نقش فرعی 
بازی نکنم و در چند سـریال هم نقش 
یک کار را بازی کردم. از بعد از سریال 
سـه دونگ سـه دونگ بـه خصـوص از 
سـال ۹۵ بـه بعـد دغدغـه ام ایـن بـود 
کـه بتوانم کارهـای جدی را هم تجربه 
کنـم، کمااینکـه در تئاتر ایـن تجربه را 
پشـت سـر گذاشـته بودم. از سـال ۷۸ 
کـه تئاتـر را به صورت کامـال حرفه ای 
کار می کنـم، نسـبت کارهایـی جـدی 
کـه بـازی کردم بـا کارهـای کمدی ام 
برابـر اسـت. فکر می کنم چـون ورودم 
بـه تلویزیـون بـا یـک کار کمـدی بود 
و از آنجایـی کـه کارگردان هـای بـه 
بازیگـری کـه کار کمـدی بـازی کرده 
بـرای ایفـای نقش جدی کمتـر اعتماد 
می کننـد بیشـتر پیشـنهادهایی کـه به 
مـن شـد و مـن بـازی کـردم در زمینه 
کمـدی بـود. از نظر مـن بازیگر بازیگر 
اسـت و هـر نقشـی را می توانـد بـازی 
کنـد، بیـش از یکسـال قبل از سـریال 
زخـم کاری تصمیمم ایـن بود که اصال 
کاری قبـول نکنـم تـا شـاید بتوانم در 
یـک کار جـدی بـازی کنـم. خـدا را 
شـکر می کنـم که آقـای مهدویـان به 
مـن اعتمـاد کردنـد، البته قبـل از زخم 
کاری مـن شیشـلیک را بـا ایشـان کار 
کـردم کـه یک کمـدی تلخ بـود و من 
هـم نقـش کوتاهـی داشـتم. همیشـه 
از ایشـان ممنونـم کـه بـه مـن اعتماد 
کردنـد و نقـش وکیـل ایـن سـریال را 

بـه من سـپردند.

-حضور شـما در زخم کاری باعث 
شـد تصویـر آشـنایی کـه مخاطـب از 
نقش هـای کمدی تـان داشـت کمرنگ 
شـود و چهـره جدیـدی از شـما ببیند... 
فکـر می کنیـد بیننـده بـا ایـن تصویـر 

جدیـد چقـدر ارتبـاط برقـرار کرد؟
*زخـم کاری فیلمنامـه کامـال 

جدی داشـت که هیـچ اثری از کمدی 
در آن وجـود نداشـت، شـخصیت های 
فیلمنامـه هـم هیـچ شـاخصه ای از 
کمـدی نداشـتند. مـن تمـام تالشـم 
را کـردم کـه اول از همـه کارگردانـم 
گـه  ن اضـی  ر ا  ر ـم  ن ا طب مخا عـد  ب و 
دارم و بازخوردهـای خوبـی هـم از 
ایفـای ایـن نقـش گرفتم. اتفاقـا نکته 
مهمـی کـه دربـاره زخـم کاری وجود 
درسـتش  مـه  ا من ل ی ف شـت همیـن  دا
قـای مهدویـان هـم خیلـی  آ بـود، 
هنرمندانـه بـه تـک تـک کاراکترهـا، 
حتـی کاراکترهـای فرعـی فیلمنامـه 
فکـر کـرده بودنـد و بـرای رفتارهـای 
آنهـا دلیـل و منطـق داشـتند. ایشـان 
بـه عنـوان کارگردان اینقـدر ریزبین و 
خـالق هسـتند که کار یـک بازیگر در 
ایفـای نقـش راحت تر اسـت چـون از 
قبـل بـه همه چیز فکر شـده و برایش 

برنامـه چیـده شـده اسـت.

-امـا حتمـا به دلیـل اینکه تجربه 
جدیـدی را پشـت سـر می گذاشـتید 
چالش هایـی هـم بـرای بـازی در ایـن 

نقش داشـتید. درسـت اسـت؟
ه  ص خ ا ـ ش ا  ـ ه ش  ل ا چ ن  ـ ی ا *
بازیگـری اسـت، اساسـا در هنـر در هر 
حـوزه ای بایـد تغییر، تحـول و نوآوری 
وجود داشـته باشـد، مثال یـک عکاس 
اگـر همیشـه یـک قـاب را بـرای ثبت 
نتخـاب کنـد تکـراری و  ا عکسـش 
دور از هرگونـه خالقیتـی می شـود، 
یـک بازیگـر هـم همینطـور اسـت و 
بایـد نقش هایـی را بـازی کنـد کـه از 
خودش دور باشـد، اگر قرار باشـد همه 
نقش  هـا شـبیه هـم باشـد آن بازیگری 
دیگـر بازیگـر و هنـر نیسـت. حضـور 
مـن در زخـم کاری یـک اتفـاق بزرگ 
در کارنامـه کاری ام بـود، کار کـردن با 
محمدحسـین مهدویـان بـه نظـر برای 

هـر بازیگـری اتفـاق مثبتـی اسـت.

-در جوکـر امـا بـاز بـه همـان 
چهـره آشـنایی کـه مخاطـب از شـما 
در ذهـن داشـت برگشـتید، در ادامـه 
راه فکـر می کنید باز هـم کارگردان ها 
بـرای نقش هـای جـدی به سـراغتان 

؟ د ن ی ا ی ب
*مـن در انتخاب همـه کارهایم 
چـه جـدی و چـه کمـدی دقـت و 
وسـواس دارم، امـا اینکـه بعد از زخم 
کاری در جوکـر بازی کردم، شـاید از 
نگاهـی کـه بـرای فاصلـه گرفتـن از 
کار کمدی تا مدتی داشـتم دور باشـد 
امـا در راسـتای تجربه کـردن من در 
عالـم بازیگـری اسـت. این نـگاه من 
بـه ایـن معنـا نبـود کـه بخواهـم بـا 
کمـدی خداحافظی کنم شـاید بیشـتر 
ترجیـح می دادم چند کار جدی پشـت 
سـر هم حضور داشـته باشـم اما چون 
جوکـر تجربـه متفاوتـی بـود دوسـت 
داشـتم تجربـه اش کنم. شـاید برخی 
بگوینـد بعـد از زخـم کاری کـه یـک 
کاری جـدی بـود حضـور در جوکـر 
ممکـن اسـت بـه تـو ضربـه ای بزنـد 
یـا باعـث شـود پیشـنهاد کار جـدی 
نداشـته باشـی، مـن هـم روزی کـه 
سـر ضبـط رفتـم بـه همه ایـن موارد 
فکـر کـردم امـا مهمتریـن موضوعی 
کـه برایـم مهـم بـود ایـن بـود کـه 
حـاال کـه سـر کار آمـدم وظیفـه ام را 
بـه نحو احسـن انجام دهـم و نه تنها 
مـن بلکه همـه گروه از هیچ تالشـی 
دریـغ نکردیـم. اینکـه بـا حضـور در 
ایـن کار باعـث شـوم خنـده ای بـر 
ر  بسـیا یـم  برا یـد  یا ب لـب مخاطـب 
ارزشـمند بـود. مـن کمـدی را خیلـی 
دوسـت دارم فقـط دوسـت داشـتم 
حـوزه دیگـری غیـر از کمـدی را هم 
تجربـه کنم، هنوز هم دوسـت دارم و 
دلـم می خواهـد چندیـن تجربه جدی 
هـم داشـته باشـم. کسـی کـه اسـم 
خـودش را بازیگـر می گـذارد دوسـت 
دارد نقش هـای مختلـف و متفاوتـی 

را تجربـه کند و ایـن موضوع محدود 
بـه عرصـه کمدی و جدی نمی شـود.

پلتفرم هـا  خیـر  ا 2 سـال  -در 
جایـگاه ویـژه ای بیـن مخاطبـان پیدا 
کردنـد، 2 کار پرطرفـدار شـما یعتـی 
زخـم کاری و جوکـر هـم از فیلیمـو 
سـد  ر مـی  ظـر  ن ـه  ب  . شـد پخـش 
ایـن رسـانه بـرای شـما خوش یمـن 

نـد؟ بوده ا
*هیـچ چیـز بهتـر از این نیسـت 
کـه یـک رسـانه به سـالئق تماشـاگر 
احتـرام بگـذارد، امیـدوارم نـه تنهـا 
رسـانه ای مثـل فیلیمـو بلکـه تمـام 
و  برسـند  یـن مهـم  ا ـه  ب ها  ه  ن ا رسـ
یننـدگان خودشـان را پیـدا کننـد.  ب
رسـانه ای کـه بـه مخاطبـش احتـرام 
بگـذارد قطعـا مخاطـب هـم بـه آن 
رسـانه احتـرام خواهـد گذاشـت. ما در 
عصـری زندگـی می کنیم کـه در تمام 
دنیـا ارتباطـات و رسـانه ها حـرف اول 
را می زننـد، هـر کسـی در هـر جایـی 
کـه زندگـی مـی کنـد بـه طریقـی بـا 
رسـانه ها در ارتبـاط اسـت، در کشـور 
مـا اینسـتاگرام هسـت، پلتفرم هـای 
مختلـف فعالیـت می کننـد، تلویزیـون 
هـم هسـت و هر کسـي هـر برنامه  ای 
که دوسـت داشـته باشـد را می تواند از 
ایـن رسـانه ها انتخـاب و آن را دنبـال 
کنـد. به نظر من االن رسـانه ای موفق 
اسـت که به سلیقه تماشـاگرش احترام 
می گـذارد، بـا تمـام وجود امیـدوارم در 
تلویزیـون هـم ایـن اتفاق هـای مثبت 
بیفتـد و ایـن رسـانه نیـز بـه سـالئق 
مخاطبانـش کمـی احتـرام بگـذارد 
تـا بتوانـد بیننـده خـودش را بیشـتر و 
بیشـتر کنـد. بـه نظـر مـن پلتفرمـی 
مثـل فیلیمـو تـا االن توانسـته چـه به 
لحـاظ کیفـی و چـه کمـی  مخاطبـان 
خـودش را راضـی نگـه دارد. مـن هـم 
خوشـحالم کـه کارهایم در این رسـانه 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 

D O N Y A Y E J A V A N A N M A G . I R

چاپ: گل آذین
66791265-66

فهرست نامزدهای نهایی نود و چهارمین 
شاخه های  در  اسکار  سینمای  ز  ی ا و ج ه  ر و د
مختلف اعالم شد و فیلم قدرت سگ؛ ساخته 
جین کمپیون؛ بیشترین تعداد نامزدهای را به 
توانست در ۱2  فیلم  این  داد.  خود اختصاص 
شاخه نامزد کسب جایزه شود و فیلم تل ماسه، 
ساخته دنیس ویلنوو هم در ۱۰ شاخه شانس 
کسب جایزه را دارد و بلفاست ساخته کنت برانا 
هم در ۷ بخش نامزد شده است. فیلم سینمایی 
در  شد  موفق  نیز  بران،  را  من  شین  ما نی  پ ا ژ
شاخه های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه 
نامزد کسب جایزه  بین المللی  قتباسی و فیلم  ا
شود تا موفقیتی دیگر برای سینمای آسیا رقم 
بخورد.  در شاخه بهترین فیلم بین المللی نیز، 
فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که نماینده 
رسمی سینمای ایران بود متاسفانه به جمع ۵ 

نامزد نهایی راه نیافت.
نامزد بهترین فیلم: بلفاست، کودا، به باال 
نگاه نکن، ماشین منو بران، تل ماسه، پادشاه 
ریچارد، پیتزا لیکوریس، کوچه کابوس، قدرت 

سگ، داستان وست ساید
برانا  کنت  کارگردانی:  ین  ر ت ه ب د  ز م ا ن
منو  )ماشین  هاماگوچی  ریوسوکی   ، ست( ا ف ل ب (

بران(، پل توماس اندرسون )پیتزا لیکوریس(، 
جین کمپیون )قدرت سگ(، استیون اسپیلبرگ 

)داستان وست ساید(
باردم  خاور  مرد:  بازیگر  ین  ر ت ه ب د  ز م ا ن
)ریکاردو بودن(، بندیکت کامبربچ )قدرت سگ(، 
اندرو گرافیلد )تیک، تیک ... بوم(، ویل اسمیت 
)پادشاه ریچارد(، دنزل واشنگتن )تراژدی مکبث(
نامزد بهترین بازیگر زن: جسیکا چستین 
)چشمان تامی فی(، اولیویا کلمن )دختر گمشده(، 
کیدمن  نیکل  موازی(،  )مادران  کروز  ه  وپ ل ه  ن پ

)ریکاردو بودن(، کریستین استورات )اسپنسر(
کایرن  مرد:  مکمل  نقش  ین  ر ت ه ب د  ز م ا ن
)کودا(، جس  کاتسور  تروی  فاست(،  ل ب ( ندز  ی ها
پلمنز )قدرت سگ(، جی کی سیمنز )ریکاردو 

بودن(، کودی اسمیت-مک فی )قدرت سگ(
نامزد بهترین نقش مکمل زن: جسی باکلی 
)دختر گمشده(، آریانا دبوس )داستان وست ساید(، 
جودی دنچ )بلفاست(، کریستین دانست )قدرت 

سگ(، آنجانو الیس )پادشاه ریچارد(
نامزد بهترین فیلمنامه اصلی: بلفاست، به 
باال نگاه نکن، پادشاه ریچارد، پیتزا لیکوریس، 

بدترین آدم دنیا
کودا،  اقتباسی:  فیلمنامه  رین  ت ه ب د  ز م ا ن

گمشده،  دختر  ماسه،  تل  بران،  و  ن م ن  شب ا م
قدرت سگ

نامزد بهترین انیمیشن بلند: اِنکانتو، فرار، 
رایا و آخرین  ، میشل در مقابل ماشین ها،  لوکا

اژدها
نامزد بهترین مستند بلند: عروج، آتیکا، فرار، 
تابستان سول ) .. و یا وقتی نمی توان انقالب را از 

تلویزیون نشان داد(، نوشتن با آتش
نامزد بهترین فیلم بین الملی )غیر انگلیسی 
خدا  دست  )ژاپن(،  بران  را  من  ماشین   : ن( ا ب ز
)ایتالیا(، فرار )دانمارک(، لونانا: گاویشی در کالس 

درس )بوتان(، بدترین آدم دنیا )نروژ(
نامزد بهترین فیلمبرداری: تل ماسه، کوچه 
داستان  مکبث،  تراژدی  قدرت سگ،  وس،  ب ا ک

وست ساید
نامزد بهترین چهره پردازی: رفتن آمریکا، 
خاندان  فی،  تامی  چشمان  ماسه،  تل  ال،  ئ و ر ک

گوچی
نامزد بهترین تدوین: به باال نگاه نکن، تل 
ماسه، پادشاه ریچارد، قدرت سگ، تیک تیک بوم

نامزد بهترین طراحی لباس: کروئال، سیرانو، 
تل ماسه، کوچه کابوس، داستان وست ساید

ماسه،  تل  تولید:  طراحی  بهترین  د  ز م ا ن

مکبث،  تراژدی  سگ،  قدرت  کابوس،  ه  چ و ک
داستان وست ساید

تل  بلفاست،  برداری:  صدا  بهترین  د  ز م ا ن
نیست، قدرت سگ،  برای مردن  زمانی  ماسه، 

داستان وست ساید
نامزد بهترین مستند کوتاه: شنیدنی، مرا به 
خانه هدایت کن، ملکه بسکتبال، سه آهنگ برای 

بی نظیر، وقتی ما قلدر بودیم
زنانه،  لباس  کوتاه:  فیلم  بهترین  د  ز م ا ن
لطفا دست  من،  در ذهن  حافظی طوالنی،  خدا

نگهدارید، بگیر و بدو
نامزد بهترین انیمیشن کوتاه: امور هنری، 

بستیا، باکسبالت، رابین رابین، برف  پاک کن
نگاه  باال  به  بهترین موسیقی متن:  مزد  ا ن
انکانتو، مادران موازی، قدرت  نکن، تل ماسه، 

سگ
تل  بصری:  ویژه  جلوه های  بهترین  مزد  ا ن
نیست،  مردن  برای  زمانی  آزاد،  انسان  سه،  ا م
شانگ چی و افسانه ده پادشاه، مرد عنکبوتی: 

راهی به خانه نیست
مراسم اعطای جوایز نود و چهارمین دوره 
 2۰22 مارس   2۷ روز  اسکار  سینمایی  ایز  و ج
)بامداد دوشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۱( برگزار می شود.

نامزدهاي نهایي اسکار 2022 معرفي شدند

اصغر فرهادي از قافله بازماند و فیلم ژاپني سکاندار شد


