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 سخن نخست
 

خبار ا ترینمهمو مشروح  تریسر تو آگاهی بخشی نخبگان،  یرساناطالعمرکز پژوهشی مبنا در راستای 
 .نمایدمیروز را در موضوعات گوناگون تقدیم نخبگان دانشی و اجرایی 

است که تخصصی  هایحوزهاتفاقات کشور در  روزترینبههدف این اخبار آگاهی از  ترینمهم
تخصصی خود اجرا  هایحوزهو مدیریت اندیشه را در  ریزیبرنامه توانندمیاندیشمندان با آگاهی از آن 

 نمایند.
 ؛میکنیارسال م تانیکرده و برا نیگلچرا  داردارزش توجه  و دادهرخدر طول هفته  آنچهخبرنامه  نیدر ا

 وردمدر حوزه تخصصی  را شما تواندمیست که ا ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا 
 یاری رساند. نیازتان

است که مرکز مبنا در راستای  خوردهگره هاییمسئلهتخصصی این اخبار با کالن  هایحوزهبرخی از 
 صورتبه.کالن مسائلی که را در راستای کار خود قرار داده است هاآن ،اجماع نخبگانی و گفتمان سازی

در  مؤثرگامی  توانیمارآمدی نظام اثر گذاشته و در صورت توجه به این مسائل مستقیم روی ک
 اثربخشی و کارآمدی نظام برداشت.

 دهیجهتدر  تواندمی ایاندیشه،عالوه بر ایجاد نگاه کالن و مادرمسائل  خبرهایتوجه و آگاهی از 
و همچنین  نشینیحاشیهاری و مسائلی مانند تحول در نظام اد باشد. مؤثرکالن مدیران  هایفعالیت
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است. مربوط به خانواده که امروزه با نبود هایچالش

که باهدف  شدهارائهارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه  ،عالوه بر مشروح اخبار
 است. شدهتدوین تنظیم وو  یآور جمعارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان 

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد. موردعنایتراهبردی مبنا _امیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی

 .دیینمایمخرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری 
 مرکز پژوهشی مبنا  
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 فهرست اخبار  
 شرح است: نیبه ا کشور یاجتماع -یته در حوزه مسائل فرهنگهفته گذش یهاو گزارش هالیاخبار، تحل ۀدیگز

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

 ایده هاماه حاصل ایران در کودکان دانشگاه نخستین عنوانبه «سبزواری حکیم کودکان» دانشگاه یاندازراه

 و زمینه و ایجاد پژوهشی و علمی فضاهای آشناسازی دانش آموزان با باهدفو  اساتید اجرایی کار و پردازی

  کودکان در جستجوگری و کوشش انگیزه

 تیر 21ایسنا/ 

الهام یاوری؛ رئیس سازمان پرورش استعدادهای درخشان بر لزوم استفاده حداکثری از نیروهای نخبه در  دیتأک

 مانساز باهدفیکی از  عنوانبه هاآنجهان اسالم و شناسایی استعدادهای دانش آموزان و هدایت 
 تیر 22ایلنا/ 

 زا سال سه پس از گذشت پژوهش در اخالق مسئلهو کاهش تخلفات علمی در کشور در بررسی  راتیتأث

 پژوهش در اخالق هایآموزشبحث  شدن مندقانون
 تیر 21ایسنا/ 

 جذبو  پژوهش حوزه در جدیدی یریگجهت شروعبر  جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون ؛ستاری دیتأک

  پژوهش در خصوصی بخش یگذارهیسرما
 تیر 21ایرنا/ 

 علوم وزارت آموزش حوزه در تحول راهبردی برنامهاز تدوین  علوم وزیر آموزشی معاون ؛عموعابدینی قاسم

 خبر داد. راهبردی کالن طرح ۲۲ و راهبرد ۲۱ شامل
 تیر 21ایسنا/ 

 هشیپژو بودجه از انسانی علوم ناچیز سهماز  علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات موسسه رئیسانتقاد 

  کشور
 تیر 21آنا/ 

 پژوهشگران و استادان متخصصان، محققان،توسط   شناختی علوم درحوزه فناورانه و پژوهشی طرح ۰۷ ارائه

با هدف  فراهم شدن زمینه توسعه خدمات و  کشور شد علمی مؤسسات و دانشگاهی مراکز مرکز ۷۰ در فعال

  نوآورانه هایفعالیت با محوالت این حوزه

 تیر 21دانشجو/ 

ها و های فرهنگی و هنری مساجد براساس دادهارتقا اثربخشی کانون مرکز رصد فرهنگی کشور بررسی کرد؛

 اطالعات گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی 

پژوهشگاه فرهنگ، 

 هنر و ارتباطات

 برای فکر اتاق ۲۱از تشکیل  فارابی المللی بین نوارهجش سیزدهمین اختتامیه در علوم وزیر ؛گل زلفی محمدعلی

 .داد خبر سیزدهم دولت در وزارت اولویت ۵ ژهیوبه علوم وزارت هایاولویت تحقق
 تیر 21مهر/ 
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 ۲۱ خبر داد: قرار داشتن فرهنگی انقالب عالی شورای انسانی علوم ارتقای و تحول شورای سیرئ ؛عادل حداد

  تحول اولویت در ،معماری و هنر حقوق، ،یشناسجامعه روانشناسی، اقتصاد، ازجمله انسانی علوم رشته
 تیر 21ایرنا/ 

 حذف و ۲۰۷۱ کنکور تغییرات پی در «کنکور از فارسی ادبیات حذف در دنظریتجد درخواست» کارزار اندازیراه

 آینده سال کنکور از ادبیات ازجمله عمومی هایدرس
 تیر 21ایسنا/ 

 رسدمی چاپ به کشور در کتاب هزار ۲۷۷ از بیش ساالنه :اعالم کرد اسالمی ارشاد و فرهنگ روزی اسماعیلی،

 .است نشر حوزه در بزرگی دستاورد اتفاق این و است اولی چاپ هاآن از زیادی بسیار تعداد که
 امیصداوسخبرگزاری 

 رئیس و علوم وزیر معاونور طبق اعالم هاشم داداش پ کشور داخل در المللبین دانشجوی هزار ۴۰تحصیل 

  دانشجویان امور سازمان
 تیر 21دانشجو/ 

 در ریتأث ضریب دارای هاینشریه تعداد ازنظر و ایران گرفتند ریتأث ضریب WOS پایگاه در ایرانی نشریه ۰۲

WOS ها،شریهن ریتأث ضریب میانگین ازنظر ولی دارد؛ منطقه کشورهای میان در را دوم جایگاه ترکیه از پس 

 .است عربی متحده امارات و آذربایجان سعودی، عربستان مصر، از پس منطقه پنجم جایگاه در ایران

 تیر 21ایسنا/ 

تیر به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با همکاری دانشگاه  ۱۱های نشر کنفرانس پژوهشبرگزاری 

های نشر دانشگاهی، ها و چالشم از فرصتآثار پژوهشی مرتبط با حوزه نشر اع در محورهایعلم و فرهنگ 

 ، نیازسنجی و تولید محتوا، مالکیت فکری، حقوقیشمارمخاطبگذاری نشر، اقتصاد و بازاریابی نشر، سیاست

های نرم و سخت در چاپ و نشر، نشر الکترونیک و تولید محتوای ای در نشر، فناوریمعنوی و اخالق حرفه

 شناسی، علم اطالعات و دانشیکتابدارخوانی، کتابدیجیتال، ترویج فرهنگ کتاب و 

 تیر 21دانشجو/ 

 سال از فناورانه نیاز ارائه رویداد ۱۲ برگزاری از شکوفایی و نوآوری صندوق توانمندسازی مدیر ؛شاوردی مرضیه

 هزار سه حاصل و شده شناسایی مختلف های بخش نیاز هزار ۱ از بیش تاکنون: گفت و داد خبر امروز تا ۲۷۴۲

 . است بوده فناورانه قرارداد تومان میلیارد ۰۷۷ مختلف هایبخش و بنیاندانش هایشرکت میان جلسه ۲۷۷ و

 تیر 21ایرنا/ 

نسبت به  درصدی ۲۲ افزایشهزار عنوان کتاب کودک و نوجوان از ابتدای سال تاکنون و   ۷انتشار بیش از 

  ایران ادبیات و کتاب خانهسال قبل، طبق اعالم 
 تیر 21رسا/ 

 در طبیعی و انسانی یهاابر بحران و فاجعه ریتأث؛ شد بررسی «ایران در فاجعه و فرهنگ» ترویجی کرسی در

  یشناسمردم و انسانی علوم حوزه اندیشمندان حضور با و هویت فرهنگ و تاریخی ایران مردم زندگی
 تیر 21ایسنا/ 

 جمهورسیرئ اقتصادی دستیار رهبر؛ دیتأکو  سال کیهر دانشجو در برای  تومان میلیون ۵۱ ساالنههزینه کرد 

  دولت بودجه از هادانشگاه ناف بند جدایی ضرورتبر 
 تیر 21آنا/ 
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ه مهاجرت ب پژوهشگران و محققان اساتید،، پزشکان و دانشجویان ها،استارتاپ تمایل و چگونگی دالیلبررسی 

با شرکت  آنالین صورت به و هاپرسشنامه طریق از ایران مهاجرت رصدخانهپژوهش انجام شده در  توسط

 نفر هزار ۷ به زدیکن

 تیر 21تسنیم/ 

شور در پیشگامان ک نیترمهمیکی از  عنوانبهکشور از سوی دانشگاه تهران « ناحیه نوآوری»ایجاد بزرگترین 

 د.دار بر عهدهژه عظیم را پارک علم و فناوری دانشگاه راهبری این پرو کهخلق این پدیده نوظهور در کشور 
 تیر 21دانشجو/ 

طرح و اجرای  هاافزایی میان دانشمندان جهان اسالم و رفع چالشهای بنیاد مصطفی)ص( برای همبرنامه

 یریگبهرهو چرخش دانشمندان و پژوهشگران جوان در کشورهای مختلف  که باعث "های تحقیقاتیفرصت"

 خواهد شد.برای رفع نیازها  توسعهدرحالهای موجود در کشورهای از ظرفیت

 تیر 12ایسنا/ 

 راهکارهای و موانع بررسی نشست اولین در مجلس درمان و بهداشت کمیسیون عضو ؛بندپی محسنی انوشیروان

 خروج زا جلوگیری باهدفاز تشکیل کمیته ارجاع به پزشک خانواده در مجلس  سالمت کلی یهااستیس اجرای

 خبر داد. المالتیب در رفتو ه پزشکان مهاجرت و

 تیر 21ایرنا/ 

 جمعیت درصد ۰ با اصفهاناعالم کرد:  اشراق خالقیت و نوآوری ملّی مرکز مدیرعامل ؛قطبی االسالمحجت

 لینمسئو و کشور به کمک برای هاظرفیت این همه و دارد اختیار در را انیبندانش یهاشرکت درصد ۲۷ کشور

  .هستند کاریپا

 تیر 21حوزه/ 

 تیر 21میزان/   انسانی علوم حوزه در موجود وضع شناسیآسیببر نیازمندی کشور به  جمهورسیرئ دیتأک

کشور موفق جهان در جذب  ۲۵ایران جزو  :اعالم کرد رئیس سازمان امور دانشجویان ؛هاشم داداش پور

 در ایران جهان کشور ۲۲۷ از المللنیبهزار دانشجوی  صدکیو حضور  یالمللنیبدانشجویان 
 تیر 21مهر/ 

 منبع/ تاریخ جمعیتحجاب/ سالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

 مسیزده دولت که اقداماتی نیترمهم ازجمله: گفت جمهوری ریاست خانواده و زنان امور معاون ؛خزعلی انسیه

 نآ اجرای با که است انوارخ سرپرست زنان توانمندسازی جامع سند تدوین ، داده انجام خانواده و زنان حوزه در

 .شد خواهد برداشته حوزه این در تحول برای اساسی گامی

 تیر 21ایرنا/ 

 اماستحک در آن نقش و انقالب از پس مصوبات در وزنان خانواده قوانین تحوالت مجازی دوره دومینبرگزاری 

در  عرصه این مهم حقوقی تتحوال و هاانیجر با خانواده و زن حوزه پژوهشگران آشنایی باهدف خانواده

  LMS سامانه طریق از ۲۰۷۲شهریورماه۱۵ تا تیرماه ۱۵  از جلسه ۱۷ در خانواده و  زن پژوهشکده

 تیر 21رسا/ 



  1041  اهــمـر تیــ 

0 
 

 تمدن اراتانتش توسط صادقی شیده و پیروزمند علیرضا نوشته«واحد ورد»کتاب در محور توحید خانواده بررسی

 رالدینمنی سید عالمه هایاندیشه بر مبتنی «خانواده» موضوع در که است کتابی اولین که  اسالمی نوین

 _مبنایی البیق در «توحید» اصل به بخشی محوریت و تبیین با و شودمی منتشر و تدوین( ره) الهاشمی حسینی

 .گیردمی قرار اجمالی بررسی مورد آن بیرون و درون در خانواده روابط و ارکان کاربردی،

 تیر 21شبستان/ 

 موضوعاتی در ویژه و عمومی بخش دو در «سقف یک زیر» عنوان با خانواده شعر ملی کنگره دومین اخوانفر

 اصیل زندگی سبک جامعه، در دختر و مادر همسر، عنوان به زن نقش ،(ع)تیباهل خانوادگی سیره همچون

  یکدیگر اب فرزندان ارتباط و ندانفرز و والدین ارتباط خانوادگی، های عاشقانه خانواده، محوریت با اسالمی ایرانی
 تیر 21ایسنا/ 

 بترغ» از «طالق از ترس» :مطرح کرد کشور بهزیستی یشناختروان امور و مشاوره کل مدیر ؛نیا وحید بهزاد

 . است گرفته پیشی «ازدواج به

 افتهیشیفزاا کشور در ازدواج نرخ ولی داشته ثابتی نرخ تقریباً افزایش اندکی با ساله ۲۷ بازه در طالق خالص نرخ

 درصد ۲.۱ حدود کشور سال ۲۵ باالی متأهل زنان طالق نرخ و است ۱.۱ کشور در طالق ناخالص نرخ. است

  است

 تیر 21آنا/ 

 هاپیمایش رینآخ طبق: خبر داد جوانان اشتغال یهاراه شناسایی بر لزوم دیتأکبا  جمعیت تحقیقات مؤسسه رئیس

 ازدواج موانع رفع برای بودجه درصد ۲۲ باید یعنی دارند؛ ازدواج به تمایل ازدواج سن در مجرد جوانان درصد ۲۲

 .کند پیدا اختصاص

 خبرگزاری مهر

 اسبر اس :مطرح کرد ورزش وزارت اجتماعی توسعه و یزیربرنامه دفتر مدیرکل ؛فر متقی مهدی االسالمحجت

 .افتدیم اتفاق کوچک شهر ۲۷۷ در کشور های طالق درصد ۵۷ هایبررس
 تیر 21ایسنا/ 

 البانق تراز زن رسالت» موضوع با پژوهش معاونت سوی از( س) جامعةالزهرا پژوهشی رویداد نخستینفراخوان 

 .شودمی برگزار پژوهشگران و اساتید طالب، ویژه محور گفتگو رویکرد و «تبیین جهاد در اسالمی
 تیر 21حوزه/ 

 حوزه رد دشمن فرهنگی تهاجم دفع هدف با یزد علمیه حوزه در «هخانواد سامان» طرحبرگزاری نشست تبیین 

 فتکالی خانواده، تحکیم خانواده، تشکیل ازدواج، تسهیل ازدواج، ترویج اصلی محور شش دارایکه  خانواده

  .باشد می خانواده تعالی نیز و خانواده

 تیر 21حوزه/ 

 سبک و تتربی و تعلیم خانواده، ورزاندیشه هیئت همت به «تربیت و خانواده زن،» هاینشست سلسلهبرگزاری 

 رضوی حرم در رضوی، قدس آستان اسالمی تبلیغات معاونت همکاری با خراسان علمیه حوزه زندگی
 تیر 21حوزه/ 
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سند ملی ازدواج دانشگاهیان در  :خبر داد  هادانشگاهحجت االسالم مصطفی رستمی رئیس نهاد رهبری در 

 مهوری س از تصویب در شورای عالی انقالب فرهنگی انتظار ابالغ ریاست ج
 تیر 21مهر/ 

 تهران رشه پذیری زیست موانع رفع کرد؛ دیتأکتهران  شهر شورای اجتماعی کمیته رئیس؛ احسان شمس زهرا

 سالمندان فعاالنه حضور برای شهر سازیآماده و سالمندان تکریم اصل بر دیتأک با سالمندان برای
 تیر 21پانا/ 

 سراسر پرورش و آموزش فرهنگی و پرورشی معاونان گردهماییدر  وزارتی دفتر مدیرکل ؛الماسی اله حجت

بر  ،ندنیست مذهبی یا میهنی ملی، کاراکترهای بین از ما، هایبچه محبوب هایشخصیت با اعالم اینکه کشور

  کرد. دیتأک بازی و ترقاب هیجان، بستر در آموزاندانش به میهنی و ملی هایشخصیت معرفی ضرورت

 تیر 22پانا/ 

 به بحران مدیریت به مربوط هایآموزش ضرورت درباره طبیعی مخاطرات کارگروه دبیر ؛اللهیبیت علی

  مدارس در درسی واحد عنوانبه بحران مدیریت مفاهیم آموزش لزوم کرد؛ مطرح آموزاندانش
 تیر 21پانا/ 

 «ودکک کتاب ترجمه» حوزه در موجود وضعیت تغییر برای فرهنگ وزارت سیاست از اخیراً جلسه در ارشاد وزیر

 و ناشر جیب در سود ؛«کودک کتاب ایفله واردات»را اعالم کرد؛  شدهمطرح بارها که گذشته دهه یک دغدغه

 ایرانی ادبیات چشم در دود

 تیر 22تسنیم/ 

 ازیدنمور موضوعات از وسیعی ترهگس که اسالمی فرهنگ نشر دفتر سوی از «کودک همپای» کتابانتشار 

 پوشش را نوالدی و مربیان متنوع سالیق تواندمی که است یاگونهبه آن موضوعی تنوع و کرده مطرح را تربیتی

 .دهد

 تیر 21ایبنا/ 

 بخش دو درو  سینما موزه میزبانی به تیرماه ۲۵ نوجوان و کودک حوزه فعاالن دورهمی شانزدهمینبرگزاری 

 و نوجوانان کودک حوزه در فعال مجموعه ۱۷۷ حضور با یسازشبکه و محتوایی
خبرنامه دانشجویان 

 تیر 21ایران/ 

 تیر 21تسنیم/   ماه خرداد در درصدی میانگین قیمت کتاب ۲۵و افزایش  نوجوان و کودک کتاب قیمت درصدی ۵۲ افزایش

 و اسالمی فرهنگ و علوم ژوهشگاهپ نشربه همت  «دختران حجاب یریهنجار پذ در پژوهشی» کتابانتشار 

 وعن انتخاب و یزیهنجار گر پدیده است شده تالش پژوهش این درکه  میرسندسی محسن سید اثر توسط

 آن، شدن اجتماعی فرآیند منظر از اند،بوده حجاب کامل رعایت با مادرانی دارای که دخترانی میان در حجاب

 .گیرد قرار فهم و یموردبررس

 تیر 21ایکنا/ 

 هاییوعموض در قم در فرهنگ وزیر حضور با دینی مطبوعات ملی جشنواره نخستین اختتامیه برگزاری آیین

 ترتیب محوری محله رکن مسجد و شهادت و ایثار حجاب، و عفاف ،خبری گزارش و مصاحبه تیتر، ازجمله
 تیر 21رسا/ 

 تیر 12مهر/   ۲۰۷۲تیر  ۱۷ر همایش علمی نظام اسالمی و حجاب در دانشگاه تهران برگزابرگزاری 
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 خانواده در تمحب نقش موضوع با طباطبایی عالمه المللیبین کنگره علمی نشستپیش شانزدهمینبرگزاری 

 با و قم استان خواهران علمیه هایحوزه مدیریت مرکز سوی از ۲۰۷۲ تیر ۲۰ طباطبایی عالمه دیدگاه از

  اسالمی حکمت عالی عمجم اجتماعات سالن در کنگره دبیرخانه همکاری

 تیر 21رسا/ 

به عنوان  معیتج کنترل مسئلهبا توجه به اهمیت  جمعیت کنترل مسئله در معاصر مجتهدین فتاوای ادله بررسی

 اسالمی جمهوری در ژهیوبه جهان در شده مطرح مهم موضوعات از یکی
 تیر 21رسا/ 

 رتبطم یهاتیشخص از برخی حضور با «ابحج و عفاف قوانین و هااستیس اجرای مقتضیات» علمی نشست

 فافع حوزه در جامع برنامهو انتقاد از نبود  اسالمی انقالب فرهنگی پژوهشی موسسه در حجاب و عفاف حوزه با

 مقوله این در جدی پیمایش و انجام حجاب و عفاف مقوله در ما ادبیات نوعبر تغییر  دیتأکو  حجاب و

 تیر 21رسا/ 

 ر اساسب پوشش کتاب نقد» علمی نشست در اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه یعلمئتیه ضوع؛ زاده یسیع

 زندگی سبک: گفت و خبرداد اسالمی زندگی سبک فرهنگنامه ۷۵ جلد چاپ ،از(ع)تیباهل و قرآن هایآموزه

 .کرد تولید را آن تواننمی روایات انیباب صرفاً  و است ایرشتهمیان مطالعات نیازمند

 تیر 22/ ایکنا

 !بوک با تبلیغات مربوط به سقط جنینمقابله اینستاگرام و فیس

رام شروع بوک و اینستاگهای اجتماعی فیسبعد از مصوبه لغو حق سقط جنین توسط دیوان عالی آمریکا، شبکه

 کنند!های مربوط به سقط جنین را تبلیغ میاند که قرصهایی کردهبه حذف پست

 تیر 22تسنیم/ 

 منبع/ تاریخ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت دینی/

 رکزم رئیس با نشستی در روحانیت و دولت ارتباطات مرکز رئیس ؛دوالبی ابوالقاسمحاجی االسالمحجت

 دیأکت دینی حکمرانی مسیر در حوزه هایظرفیت، بر لزوم استفاده از جمهوری ریاست استراتژیک هایبررسی

 کرد.

 تیر 21حوزه/ 

ر لزوم استفاده ب ،دانشگاه در معنوی سالمتبا اشاره به مغفول ماندن  تهران پزشکی علوم دانشگاه ئیسر ؛قناعتی

 زدواجا و حیوانات نگهداری به خوشدل کنونی جامعهاشاره کرد و گفت:  هاکمپین در دانشجویی هایظرفیت از

 .است سفید

 تیر 21آنا/ 

 به «ریرهب معظم مقام اندیشه مبنای بر اسالمی نوین نتمد ساختار در شناسی نماد» علمی کرسیبرگزاری 

  ۲۵ اسالمی تمدن پژوهشی مرکز همت
 تیر 21ایبنا/ 
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با هدف  تیرماه ۱۰ المصطفی جامعة طالب ویژه «دین گسترش در عقلی علوم نقش» روزهکی همایش یبرگزار

 ضرورت و تاهمی ها،تمدن گیری شکل در عقلی علوم جایگاه تبیین دین، منظومه در عقلی علوم جایگاه تبیین

  دینی مختلف هایرشته پیشبرد و رشد در فلسفه تأثیر الملل، بین حوزه در عقلی علوم فراگیری

 تیر 21مهر/ 

 الی ۲۰ از  (ع)رضا امام حوزوی عالی آموزش مؤسسه مشارکت با ساز نظام فقه مبانی آموزشی دورهبرگزاری 

 تیرماه ۲۱ جمعه
 تیر 21مهر/ 

 با (ع) رضا امام حوزوی عالی آموزش مؤسسهتوسط  سیستمی نگرش منظر از والیی نظام کارآمدی بررسی

 تیرماه ۲۱  در( ع) باقرالعلوم دانشگاه همکاری
 تیر 22مهر/ 

 گذراندن جهت روحانیون و طالب جذب آغاز از فراجا روحانیون امور دفتر رئیس ؛طلب مهدوی االسالم حجت

 .داد خبر انتظامی در سربازی خدمت
 تیر 21ایکنا/ 

 عالی همدرس همت فقه به منظر از زندگی سبک های بایسته و اسالمی دولت پژوهشی علمی نشستبرگزاری 

 ساعت از تیرماه ۲۰ شنبه، سه روز نیا، مرتضوی محمدباقر االسالم حجت سخنرانی با تیرماه ۲۰در  معارف و فقه

 .شد خواهد برگزار امین مجتمع یک بلوک در صبح ۲۷

 تیر 22مهر/ 

تیر ماه ۱۷برگزاری همایش راویان علوی ،مبلغان غدیر استان قم با مشارکت خادمیاران تبلیغ دینی رضوی 

 در این همایشنرم افزار روایت گری  و ارائه ۲۰:۷۷ساعت 
 تیر 12ایسنا/ 

 علمی هیئت ضوع نیا،قائمی علیرضا االسالمحجت سخنرانی با «دینی تجربه و متاورس» علمی نشستدر 

 و کندمی تشدید و تقویت را دینی گراییتجربه سنت متاورس، مطرح شد؛ اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه

 دینداری هک است انسانی متاورسی انسان. بود خواهد دینداری واقعیات با تهافت و تناقض در ضمنی صورت به

 .اشدب داشته کنشی رابطه تواندمی حتی و اردد حسی بازخورد که است این متاورس ویژگی .دارد دیجیتالی

 تیر 21ایبنا/ 

 رجمهت و عبداهلل رفیق و کشاوجی محمد اثر «جهانی دهکده در اسالمی فقه: شریعت شناخت» کتابانتشار 

 و امیه یبن معرفی، جامعه بر آن تأثیر و اسالم پیدایش اسالم، از پیش عربستان) فصل ۱در  دینی اهلل نورالدین

 ،ماعیاجت حاکمیت و الشـریعه سیاست با همـراه( قاضی) شـرع حـاکـم نظـام آغاز و زمان آن گسترشی تماهی

 ،(حقوقی - فقهی متون جدید تعابیر) اجتهاد و تقلید، مشروعیت و مرجعیت مفاهیم و عباسیان به قدرت رسیدن

 فمختل هایجنبش و ییراتتغ ایـن بـا شـریعت انطبـاق چگونگی و گوناگون مناطق در داده رخ تحوالت

 ( گریاصالح

 تیر 21شبستان/ 

 با «یاسالم منابع بر تأکید با شناخت مرجع» افزار نرم تولید از( س)جامعةالزهرا آزاد حوزه رئیس ؛تاجیک خانم

 ..داد رخب نور کامپیوتری تحقیقات مرکز و علیهااهللسالم الزهرا جامعه آزاد حوزه پژوهشگران از جمعی همکاری
 تیر 21حوزه/ 
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 و هیأت» به نام ملی سازمان یک از تشکیل اسالمی تبلیغات سازمان رئیس ؛قمی محمد االسالمحجت

خبر داد و با تاکد بر توجه هیات ها به  هاهیأت از حمایت برای و تبلیغات سازمان نظر زیر «دینی هایتشکل

 .بخوانند تبیینی جهاد هنوح محرم در مداحان، تاکید کرد که  هیأت ذاتمردم به عنوان 

 تیر 21حوزه/ 

 روش شناسی استخراج علوم انسانی»با موضوع: « های قرآنیپژوهش»المللی برگزاری سیزدهمین همایش بین

، «هاماهیت، مبانی و شاخصه»و با حضور اندیشمندانی از داخل و خارج کشور در چهار محور کلی « قرآن بنیان

 « راهکارها»و « هاها و چالشآسیب پیامدها،»، «هاقلمرو و گونه»

 تیر 22ایکنا/ 

 به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ 

اثر محمدمهدی فیروزمهر در پژوهشکده فرهنگ « های قرآنتعامل فرق و مذاهب بر اساس آموزه»کتاب انتشار 

ناسی سبک زندگی اسالمی در این اثر، پس از مفهوم شکه و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

و مبانی و گستره سبک زندگی و مفهوم شناسی، اهداف تعامل مذاهب و فرق اسالمی تبیین شده که از جمله 

توان به حفظ و تداوم امت میانه و معیار برای دیگران، حراست از کیان اسالم، حفظ عظمت اهداف این تعامل می

 ی مسالمت آمیز اشاره کرد. و قدرت امت اسالمی در برابر بیگانگان، زندگ

 تیر 21مهر/ 

های قرآن و اهل بیت)ع( اثر حسن شیرزاد کمانگر در تعامل طلبکار و بدهکار بر اساس آموزه»انتشار کتاب 

ترین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی که فرهنگنامه سبک زندگی، کاربردی

های گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیست را در اختیار زهاطالعات موضوعات مرتبط با حو

 .مندان قرار دهدعالقه

 تیر 22ایبنا/ 

تیرماه به همت اداره  ۲۰های سبک زندگی از منظر فقه برگزاری نشست علمی پژوهشی دولت اسالمی و بایسته

 فرهنگی پژوهشی مدرسه عالی فقه و معارف 
 تیر 22ایبنا/ 

چهار محور ا بمدیر شبکه  طبق اعالم کاظمی؛ جهانی ثقلین تلویزیونی ازی بخش انیمیشن دینی شبکهاندراه

 «وحدت امت اسالمی»، «نشر اسالم ناب محمدی)ص(»، «ترویج سبک زندگی اسالمی دینی» از جملهتحولی 

 « حمایت از پیروان اهل بیت عصمت و طهارت)ع(»و 

 تیر 21حوزه/ 

با توجه  قلم زرو مناسبت به  مشهد در "آفریقا و اقیانوسیه آسیا، هایقاره در مسلمان یتهایاقل" کتابرونمایی از 

  حوزه این در تخصصی صورت به اسالمی جغرافیای خالء وجود احساسبه 
 تیر 21ایرنا/ 

 ۱۲در  فاییو داود ترجمه با گولپینارلی عبدالباقی «ترکیه در هاطریقت و هامذهب» کتاب بررسی و نقد نشست

 تداوم و پیدایش نحوه. پردازدمی ترکیه در هاطریقت و مذاهب بررسی بهکه  شهرکتاب فرهنگی مرکز در تیرماه

 . شودمی بیان تفصیل به تقریبا کتاب این در اسالمی هایطریقت و مذاهب حیات

 تیر 21ایبنا/ 
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ی علمیه با ربیت معلم مبلّغ حوزه هابه صاحب امتیازی مرکز ت« تربیت متعالی»نخستین فصلنامه علمی انتشار 

گوی زاده آملی بر اساس الشناختی عالمه حسناستنتاج اصول تربیت اجتماعی از مبانی انساناز جمله مقاله  ۱

ربیت سازی بر اساس نظام تعلیم و تهای بومیترجمان اصول و مبانی تربیت معلم فکور: خوانش چالش، فرانکنا

 و ... البالغههای نهجیت دینی در بعد اجتماعی بر اساس آموزهشناسایی ترب، متعالی اسالم

 تیر 21رسا/ 

 انانمسلم از شدهوضع محدودیت تمام و دکر اعالن رسمی ادیان جمله از روسیه کشور در را اسالم دین پوتین،

 .برداشت کشورش در را
 تیر 21ایبنا/ 

 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

 در تقاطیال های اندیشه نفوذ از و پیشگیری دولت تحول سند در فعال و پیشینی حقوقی نظام تحقق راهبرد

 قانون حداکثری حاکمیت چون هایی آرمان تحقق برای حقوقی عرصه در سیزدهم دولتو تالش  گذاری قانون

 جمله از نویسیقانون و گذاریقانون اصول رعایت ، ملت اساسی هایآزادی و حقوق تامینکشور،  در

 فرایند در صنفی و تخصصی مردمی، قانونی نهادهای و مردم حداکثری مشارکت جلب و محوریعدالت

 گذاری و ...قانون

 تیر 21رسا/ 

 هارچ در واعظی احمد االسالم حجت اثر(« قلمرو چرایی، چیستی،) اجتماعی عدالت بازاندیشی» کتابانتشار 

 ناسباتم آرایش تغییر درباره پردازی نظریه و اجتماعی عدالت ضرورت و چرایی ،اجتماعی عدالت چیستی) فصل

 اب آن نسبت و عدالت جایگاه و اجتماعی هایارزش تبیین، عادالنه الگوی و مدل گونه هر وفق بر اجتماعی

 و یچیست مهم مبحث دو در را نویسنده نکات تریناصلی کوشدمیو بخش آخر که  اجتماعی هایارزش دیگر

 .کند عرضه منسجم نظریه یک قالب در و تجمیع اجتماعی عدالت چرایی

 تیر 21ایبنا/ 

امعه و ج غیردولتی نفعانذی از بودجه و برنامه سازمان نگریآینده و توسعه هایپژوهش مرکزو فراخوان  دعوت

 به یمحورهاکه برخی از  توسعه هفتم برنامه پشتیبان مطالعات تدوین مشارکت در برای علمی و پژوهشی

 بخشی، ای،منطقه) پیشران تریناصلی ، کشور کلیدی مسائل ترینمهمعبارتند از  مشارکت برای اولیه یشنهادیپ

 پیشنهادهای ، ریزیبرنامه نظام و نهاد در تحول برای پیشنهادهایی ، کشور توسعه و رشد برای( موضوعی

 و ... ریزیبرنامه نظام در موجود حکمرانی نظام با مرتبط اصالحی

 تیر 22سنا/ ای

 ورایش دبیر فرهنگی معاونت مشترک همکاری با تجاری آزاد مناطق اجتماعی و فرهنگی مسائل اطلس تدوین

 ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه با تجاری آزاد مناطق عالی

پژوهشگاه فرهنگ، 

 هنر و ارتباطات
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 انسانی عمناب توسعه سند تدوین یانیپا مراحل شدن طی از تهران استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس

 سند این اجرای با: گفت و داد اجرایی خبر هایدستگاه سازمانی ساختار شناسی آسیببا هدف  تهران استان

 . بود خواهیم استان سطح های دستگاه انسانی سرمایه وضعیت شدن بهینه و رشد شاهد

 تیر 21ایسنا/ 

 مفاهیم برخی دوم، گام بیانیه از کوتاه روایتی) دوم گام بیانیه درباره تابک ۷ بررسی و نقد رونمایی، آیینبرگزاری 

 حکمت سالن در تیرماه ۲۰ در ذوعلم علی قلم به (دوم گام بیانیه باب در گفتارهایی» و دوم گام بیانیه در اساسی

  ملی کتابخانه و اسناد سازمان

 تیر 21رسا/ 

نمایندگان مجلس؛ با موضوع بررسی طرح بانکداری جمهوری اندیشی کارشناسان حوزه و برگزاری نشست هم

های استراتژیک و تاکید نمایندگان و اندیشمندان اقتصاد اسالمی حوزه و دانشگاه اسالمی به همت مرکز بررسی

 بر مقابله با خلق پول

 خبرگزاری ایکنا

هنر و ارتباطات در آبان و آذر پژوهشگاه فرهنگ، توسط  ارزیابی مردم ایران از سفرهای استانی دولت سیزدهم

 نفر در سطح ملی  ۱۷۲۰با نمونه پاسخگویان  ۲۰۷۷

پژوهشگاه فرهنگ، 

 هنر و ارتباطات

های ستبا تاکید بر برنامه هفتم توسعه از سلسله نش« آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار»برگزاری نشست علمی 

 تیرماه ۲۰های مجلس در ی مرکز پژوهشهای اجتماعی و فرهنگحکمرانی اجتماعی توسط معاونت پژوهش
 تیر 22ایبنا/ 

برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری با حضور مقامات و 

 تیر ماه  ۲۱ملیت جهان در تهران روز  ۵۷شخصیت های برجسته داخلی و خارجی و جوانان بیش از 
 تیر 22فارس/ 

 

 منبع/ تاریخ اشیه/ در حاشیه ماندگانآسیب ها/ ح

باشگاه خبرنگاران جوان/  .دهدمی رخ پایتخت در کشور سرقت درصد ۱۷: اعالم کرد بزرگ تهران انتظامی یفرمانده

 تیر 21

 ۲۷ تا ۲ :اعالم کرد بهداشت وزارت دخانیات و الکل مواد، مصرف آسیب کاهش و پیشگیری اداره رئیس

 .کنندمی مصرف نیدخا مواد ایرانی میلیون
 تیر 21ایرنا/ 

 ، دیابت به ایرانی خانوار میلیون ۷۵ اعالم درگیر بودن با گابریک دیابت انجمن رئیس ؛استقامتی علیرضا

 .کند اجرا و تصویب را دیابت به مبتال بیماران خدمات بسته ای بیمه پوشش زودتر هرچه دولت: تاکید کرد
 تیر 21فارس/

مترجمان زبان اشاره در سیستم دادرسی برای اولین بار در کشور طبق اعالم مدیریت دسترسی ناشنوایان به 

 الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر ارتباطات و اطالع رسانی معاونت امور بین
 تیر 22فارس/ 
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 به کشور در شاغل افراد درصد ۷۷از دچار بودن  ایمنی و ایحرفه بهداشت انجمن عضو ؛لطفی احد

 .داد خبر تنفسی و شنوایی بینایی، کاهش عضالنی، اسکلتی مشکالت مانندشغلی  ایهبیماری
 تیر 22جوان/ 

 و معدن ،صنعت خانه دبیرکل طبق اعالم کاالها سایر قیمت افزایش دلیل به کشور در نان مصرفافزایش 

  تجارت
 تیر 21ایسنا/ 

وری در امور زنان و خانواده در کنفرانس الملل معاونت ریاست جمهکارشناس امور بین ؛الهام عزیزنصیری

های های سیاسی و جنگاظهار داشت: بحران ارتقای نقش زنان در مقابله با قاچاق انسان در آسیا و خاورمیانه

تر شده و المللی کشورهای همسایه منجر به ورود مهاجران از آن کشورها به کشورهای امنداخلی و بین

های مادی و مهاجران غیر قانونی و ترانزیت قاچاق انسان متحمل هزینه ایران به عنوان کشور ترانزیت

 معنوی شده است.

 تیر 21ایرنا/ 

 میان در اننوجوان؛ سرگردانی کرد مطرح یادداشتی در نوجوان و کودکان ادبیات حوزه نویسنده ؛نیکرو سپیده

تالالت و بروز برخی اخ کرونا بحرانِ از پس آموزان،دانش نوشتاری و رفتاری سبک تغییرو بررسی  هاایموجی

  نوجوانان در میان کرونا قرنطینه از ناشی تنهایی ایام در

 تیر 21ایسنا/ 

ید طبق اعالم س نزدیک ایآینده در بهزیستی مددجویان به حقوقی مشاوره خدمات ارائه تلفن خط اندازیراه

  شورک بهزیستی سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون مرتضی حسینی؛
 تیر 21ایرنا/ 

 محدوده در ساکن خانوار ۱۱۷۷مطرح کرد: در حال حاضر  هاحرم طرح گذاریسرمایه مدیرعامل ؛امینی میالد

 .هستند حمایتی نهادهای پوشش تحت معصومه حضرت حرم
 تیر 21ایرنا/ 

 تیر 21ایرنا/  .است بازسازی نیازمند کشور مدارس درصد هفت ؛ مطرح کرد:پرورش و آموزش وزیر معاون ؛رخشانی مهراله

 منبع/ تاریخ فرهنگ/ هنرهویت ملی/

 و ۲۵ در یایران نگاه از غربی، نگاه از ایرانی، ملی هویت بازخوانی و شناختیباستان میراث همایشبرگزاری 

  آذرماه ۲۱
 تیر 21ایلنا/ 

 مابراهی سخنرانی با «ایران در هنری هایسازمان رصد مطلوب الگوی ارائه» تخصصی نشستبرگزاری 

 و هاچالش هنر، حکمرانی در خصوصی بخش مشارکت»با محورهایی چون  دانشگاه دانشیار حاجیانی،

 هنر، گذاریسیاست» ،«نگارآینده راهبردهای و گذار دوره هایرهیافت هنر، ملی هایسیاست» ،«راهکارها

 یا یبانپشت هنر؛» و «هنر گذاریسیاست در راهبردها بهبود و هانگرش تغییر» ،«جهانی نگاه بومی، رویکرد

  تیرماه ۲۷در  «سیاست پیشران

 تیر 21شبستان/ 
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 ایرانی رمعاص هنر گراییواپس مختلف ابعاد بهکه « ایران معاصر هنر در فرهنگی هویت گفتمان» در کتاب

داده  قرار نقادی و بررسی موردرا  «جهانی» آفرینینقش و نمایش منظر از ایران معاصر هنرو  پردازدمی

 ودخ دوران فرهنگی زمینه و تاریخی واقعیت با ایران معاصر هنرمندان آثار از بسیاریاست، مطرح شد؛ 

 دنیای در معنادار و مطلوب تغییری ایجاد از ناتوان رواین از و کنندنمی برقرار مؤثر پیوندی( معاصر دوران)

 .اندبیرون

 تیر 22ایبنا/ 

 هایسیاست محتوای تحلیلاز جمله  مقاله ۱ با «فرهنگ راهبردی مطالعات» مهفصلنا چهارمینانتشار 

 راتحلیلف: نسلی بین شکاف بر مؤثر عوامل مطالعة، اسالمی جمهوری دوران در آن ایتوسعه موانع و فرهنگی

 گاهین، هامحدودیت و هاکنندهتعیین: ایران در فرزندآوری به مایل، ت۲۷۴۴ـ۲۷۲۷ زمانی بازۀ هایپژوهش

 در زداییبحق بر تأکید با مدرنیته به سنت از گذار در مخالف جنس با روابط تحوالت سیر به شناختیجامعه

 و ... اسالمی شناسیجرم و عرفی مفاهیم

 تیر 22رسا/ 

اعالم آمادگی دبیرخانه جشنواره بین المللی مد و لباس فجر برای دریافت آثار عالقمندان، در آستانه یازدهمین 

 نواره بین المللی مد و لباس فجرجش

باشگاه خبرنگاران جوان/ 

 تیر 22

 تاثیرات هب نگاهی با «معاصر هنرمندان آثار کیفیت و رونق در هاحراجی نقش» موضوع با نشستیبرگزاری 

 تیر ۲۱ در تاریخ تهران حراج بررسی و نقد هاینشست سلسله از جلسه دومین و ایران هنر بر تهران حراج

  ایده گالری در ماه

 تیر 21ایسنا/ 

 تیر 21ایرنا/  ساله بیستم تیر ماه ۱۵تا  ۲۱ویژه دختران ایرانی « دا»نام در رویداد استارتاپی آخرین مهلت ثبت

 هایجاذبه مایشن و معرفی هدف با کشور شهری اینترنتی تلویزیون نخستینبه عنوان  «ویتی شهر»افتتاح 

 آنها هایتوانمندی و مختلف شهرهای مردم رسوم و آدب و هاویژگی ،ایران شهرهای گردشگری و طبیعی

  گردشگری صنعت توسعه و

 تیر 21ایرنا/ 

 طریق از رانای سینمای ارتقای هدف با سینمایی سازمان توسط سینما کاربردی پژوهشی هایاولویتانتشار 

 ایآرمانه و انقالب،گفتمان سینمایدر محورهایی چون  آن اصلی هایچالش شناخت و دقیق یابی مساله

 و نوین هایآوریفن سینما، زیرساخت، اخالق و جامعه فرهنگ، سینما، کارکردهای، اسالمی انقالب

 اشتغال و کارآفرینی صنعت، سینما، اقتصاد، ملی بنیان دانش هایظرفیت

 تیر 21ایرنا/ 

 منبع/ تاریخ رسانه/ فضای مجازی/ متاورس و...
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 والنئمس تاکید اب والدین نظارت پلتفرم تا ویژه کارتسیم از با استفاده کودکان برای اینترنت کردن تخصصی

  اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر توسط مجازی، فضای در نوجوانان و کودکان از حفاظت و با هدف
 تیر 21ایسنا/ 

 تیاینترن کارهای و کسب با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه تهران؛ الکترونیک تجارت انجمن همت به

 ارهایوککسب به مربوط و موجود قانونی اسناد تمامی کرده سعی بار اولین برای کتاب این. شد کتاب

 این هب مندانعالق و وکارهاکسب مدیران اختیار در و کرده گردآوری مکتوب، اثر یک قالب در را اینترنتی

 .دهد قرار حوزه

 تیر 21ایبنا/ 

 رکمشت هایهمکاری ملی؛ رسانه صدای معاونت و ایرایانه هایبازی ملی بنیاد میان نامهتفاهم اساس بر

 .شد ایجاد هاخانواده در بازی مصرف سواد و ایرانی هایبازی ترویج برای

 دیجیتال هایسرگرمی و ایرایانه هایبازی اقتصادی و روانشناسی یادگیری، فرهنگی، اجتماعی، ابعاد تبیین

 انمخاطب در دیجیتال هایسرگرمی و ایرایانه هایبازی مجازی، فضای سواد افزایش و ادیور مخاطبان برای

 .است مشترک نامهتفاهم این اهداف از هاخانواده ویژهبه رادیویی، هایشبکه

 تیر 21رادانا/ 

ه دبرگزاری نشست های تخصصی از رویداد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال در اندیشک

 گر؛ فلسفه تشکیل شورات و ...حکمرانی شریف در ارتباط با نحوه نسبت شورا با نهادهای تنظیم
 تیر 22فارس/ 

 تخصصی مرکز لالملبین تبلیغ و شناسی ظرفیت انجمن همت به "المللبین سواد" جلسات سلسلهبرگزاری 

 مجازی و حضوری صورت به تیرماه ۲۱ و ۲۵ روزهای مشکات، علمیه حوزه( السالم علیها) بیت اهل کریمه

 در قم

 تیر 21حوزه/ 

 ۵۷ای و نگاه انتقادی به باورهای عامیانه در ارتباط با اینترنت ؛ حقیقت درباره سواد رسانه»انتشار کتاب 

 «اسطوره اینترنت
 تیر 22ایبنا/ 

 پویا علیرضای با سخنران تیر ۲۲ «مذهبی باورهای تغییر در نوین های رسانه توان» نشست  برگزاری

 نصراهلل ران،ای شناسی انسان انجمن دین گروه مدیر و پژوه دین حسینی نجاتی محمود سید رسانه، پژوهشگر

  اجتماعی مسائل حوزه پژوهشگر جهاندار زینب دانشگاه، مدرس و رسانه حوزه پژوهشگر ساداتی

 تیر 22ایکنا/ 

 وزارت مشارکت با پایداری و آوری تاب امنیت، محوریت با اطالعات ملی شبکه ظرفیت کنفرانسبرگزاری 

 یامنیت و نظامی مختلف های ارگان خصوصی بخش و حاکمیتی نهادهای و ارتباطات و فن آوری اطالعات

  خصوصی شرکت ۵۲ و

 تیر 22مهر/ 



  1041  اهــمـر تیــ 

10 
 

 حضور با و تیر ۲۵ در «ایران اسالمی جمهوری هایرسانه برای رسانه هنجار نظریه» کتابنقد و بررسی 

 گیریکلش بافت به توجه با تا اندکرده تالشاثر ـ که  نویسندگانـ  میناوند محمدقلی و مسعودی علیامید

 برای را خود نظریه تحلیلی، و تطبیقی مطالعه و هاآن از مختصر خوانشی نیز و هارسانه هنجاری هاینظریه

  .کنند پیشنهاد ایران اسالمی جمهوری نظام ایرسانه سازمان

رهنگ، هنر و پژوهشگاه ف

 تیر 22ارتباطات/ 

 رانای در هاآن توسعه سناریوهای ارائه و مطبوعات حوزه هایاستارتاپ وضعیت بررسی پژوهشی طرحانجام 

 هایفرصت گیری،شکل موانع و شکست رشد، بر موثر عواملکه  ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه در

 با رابطه در را سناریو چند( نخبگان با مصاحبه از فتهبرگر) دولت نقش مطبوعات، حوزه بازیگران کلیدی،

 .کندمی ترسیم ایران در اداوری نشریات حوزه هایآپاستارت مدتمیان و مدتکوتاه آینده

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

 تیر 22ارتباطات/ 

 اب« وندیشهر دیجیتال هایکیوسک» اندازیراه از شهر آورانفن مؤسسه عامل مدیر؛ جالینوس علیرضا

 اد.خبر د تهران شهر سطح در شهروندان به خدمات ارائه و پاسخگویی برای و نوین هایآوریفن بر تکیه
 تیر 21ایکنا/ 
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   مشروح اخبار
 کودکان اسالمی تربیت در شناسانهروان ؛ کتابی«کودک همپای» کتاب به نگاهی 

 خبرگزاری ایبنا :منبع

 اسالمی ربیتت درباره شناسانهروان کتابی است منتشرشده اسالمی فرهنگ نشر دفتر سوی از تازگی به که «کودک همپای» کتاب

 .کندمی کودکانشان تربیت در والدین به سزاییبه کمک و است کودکان

 است دهمنتشرش اسالمی فرهنگ نشر دفتر سوی از تازگی به که «کودک همپای» کتاب ،(ایبنا)ایران کتاب خبرگزاری گزارش به

 .کندمی کودکانشان تربیت در والدین به سزاییبه کمک و است کودکان اسالمی تربیت درباره شناسانهروان تابیک

 تربیتی علوم و روانشناسی تحصیالت که مربیانی و والدین که است ایگونه به آن پژوهشی و علمی محتوای حفظ با کتاب این زبان

 .است مؤلف تدریس و تحقیق سالها نتیجه و ترویجی-علمی کتاب زبان. کنند استفاده آن از بتوانند ندارند

 متنوع الیقس تواندمی که است ایگونه به آن موضوعی تنوع و کرده مطرح را تربیتی ازیموردن موضوعات از وسیعی گستره کتاب، این

 مبتنی آن هایآموزه شده سعی و هستند علمی پشتوانه دارای اندشدهمطرح کتاب این در که نکاتی. دهد پوشش را والدین و مربیان

 . شوند تبیین دینی شناسیانسان مبانی بر

 وی سازیآماده زنی و دیجیتال گرایانهکمی جهان و ارتباطات دنیای در کودک رشد به بیشتر توجه تربیتی، مسائل به کتاب رویکرد

 اهیگ کتاب، هایفصل در. است کودک زندگی امروز شرایط هب ناظر و کاربردی مطالب عمده لذا. است اجتماعی زندگی به ورود برای

 . است کاربردی هاینکته چرایی بیان دلیل به که شودمی مطرح شناختیروان نظری مباحث

 برای کودک ازیسآماده کودک، روانی هاینیاز کودک، شاکله و شخصیت دینی، تربیت کودک، تفکر کیست؟، کودک چیست؟ تربیت

 کتاب ینا دهندهتشکیل هایفصل تربیتی هایروش از هایینمونه خانواده، و کودک ها،یادگیری:مطلوب رفتار تقویت و ایجاد جامعه،

 .هستند

 وآموزن برای نویس،خوش استادان که ایجمله اولین: »است آمده جامعه برای کودک سازیآماده» عنوان با کتاب این هفتم فصل در

 راحتی به ادب که دارد آن از حکایت جمله، این. دارد آداب ادب که؛ است این کند، مشق را ملهج تا دهندمی سرمشق نویسی،خوش

 از یکی و است محترم ها،فرهنگ خرده و هافرهنگ همه در که است رفتاری و شخصیتی هایعادت جمله از ادب،. آیدنمی دستبه

 .«سازندمی بارور و کنند جووجست کودکان، در را آن مربیان که است هاییرفتار

 برای دنبو مستعد زمان کودکی، دوران زیرا است، شده سفارش و بوده توجه مورد بسیار نیز اسالمی تربیت و تعلیم در آموزیادب»

 ادب. ستمعنا همین به ناظر نیز تربیت و تعلیم در تأدیب مفهوم و واژه. شودمی محسوب کودک اخالقیات گیریشکل و یادگیری
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 معموالً . است آن فواید جمله از دیگران با خوب ارتباط و بودن، جذاب خویش، از رضایت احساس آرامش، ایجاد. است دیفوای دارای

 .«بریممی لذت هاآن با مصاحبت از و داریم دوست را باادب هایآدم با سخنیهم ما همه

 

 شد کتاب اینترنتی وکارهایکسب با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه 

 برگزاری ایبناخ :منبع

 مکتوب، ثرا یک قالب در را اینترنتی وکارهایکسب به مربوط و موجود قانونی اسناد تمامی کرده سعی بار اولین برای کتاب این

 .دهد قرار حوزه این به مندانعالقه و وکارهاکسب مدیران اختیار در و کرده گردآوری

 مروزها که مسائلی از یکی تهران، الکترونیک تجارت انجمن عمومی وابطر از نقل به( ایبنا)ایران کتاب خبرگزاری گزارش به

 شناخت دمع شود،می مشکالت برخی بروز سبب و بینندمی خود روی پیش را موانع برخی و داشته چالش آن با نوین وکارهایکسب

 همین که دآیمی پیش اوقات گاهی. تاس شدهوضع هایشانفعالیت تسهیل راستای در که است مقرراتی و قوانین از کافی آگاهی و

 رایب را مشکالتی و کندمی خود درگیر هاماه را مجموعه یک مدیران که شودمی مشکالتی مد آشیپ باعث قوانین، از آگاهی عدم

 .آوردمی وجود به هاآن

 قوانین خصوص در جامعه دانش و آگاهی سطح بردن باال برای «اینترنتی وکارهایکسب با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه» کتاب

 قوقیح هایپژوهش و آموزش واحد توسط و تهران الکترونیک تجارت انجمن حمایت با که است اینترنتی وکارهایکسب مقررات و

 .است منتشرشده و گردآوری ،هزاردستان اطالعات فناوری توسعه گروه

 مکتوب، ثرا یک قالب در را اینترنتی وکارهایکسب به مربوط و موجود قانونی اسناد تمامی کرده سعی بار اولین برای کتاب این

 .دهد قرار حوزه این به مندانعالقه و وکارهاکسب مدیران اختیار در و کرده گردآوری

 قانون ند،س هیچ کتاب، این مقدمه گواه به که ایگونه به کرد؛ اشاره آن جامعیت به توانمی اثر این مثبت نکات نیترمهم از یکی

 و علمی ایشیوه اساس بر اسناد، بندیطبقه و بندیتقسیم دیگر سوی از. است نمانده دور کنندگانتدوین ازنظر مهمی مقرره یا

 .ندکمی راهنمایی موضوع، هر با مرتبط مقررات و قوانین ها،سیاست سمت به مؤثر و ساده شکلی به را مخاطبان یافته،نظام

 ترسیم عام هوممف در قوانین کنونی شرایط از که اندازیچشم با «اینترنتی وکارهایکسب با مرتبط تمقررا و قوانین مجموعه» کتاب

 چه که شودمی متذکر مجازی فضای در وکارهاکسب حوزه فعاالن و دانانحقوق قانونی، مراجع و گذارانسیاست به کندمی

 .است مقررات اصالح و روزرسانیبه تصویب، نیازمند هاییعرصه

 آن، اب مرتبط مطالب و مسائل فصل هر در که شدهنیتدو و تهیه «مقررات» و «قوانین» ،«هاسیاست» فصل سه در کتاب این

 و تعریف کشور، مجازی فضای ملی مرکز تشکیل و ساختار به توانمی اثر این فصول هایبخش جمله از. است شدهیگردآور

 نونقا به قوانین بخش در اجتماعی، هایرسانپیام ساماندهی اقدامات و هایاستس اطالعات، ملی شبکه تحقق بر حاکم الزامات



  1041  اهــمـر تیــ 

17 
 

 خدمات هایتعرفه تعیین قانون تجاری، عالئم و صنعتی هایطرح اختراعات، ثبت قانون صنفی، نظام قانون الکترونیکی، تجارت

 مرکز اساسنامه الکترونیکی، تجارت قانون ۰۲ دهما اجرایی نامهآیین مقررات به سوم فصل در و الکترونیکی تجارت توسعه مرکز

 .کرد اشاره قضاییه، قوه و اجتماعی نیتأم سازمان مالیاتی، امروز سازمان الکترونیکی، تجارت

 دادگستر انتشارات توسط نسخه ۲۷۷۷ و صفحه ۲۷۵ در «اینترنتی وکارهایکسب با مرتبط مقررات و قوانین مجموعه» کتاب

 به نسبت و گرفته تماس ۰۱۰۲۴۷۰۷ شماره با توانندمی کتاب این تهیه به مندانعالقه. است منتشرشده ان،توم هزار ۱۲۷ متیباق

 .کنند اقدام آن دریافت

 

 والدین نظارت پلتفرم تا ویژه کارتسیم از کودکان؛ برای اینترنت کردن تخصصی 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 طراحی و کودکان کارتسیم اندازیراه جمله از اقداماتی تاکنون مجازی، فضای در اناننوجو و کودکان از حفاظت به مسئوالن دیتأک با

 برای ترنتاین از استفاده کردن تخصصی از اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر تازگیبه البته و گرفته صورت هاآن خاص هایپلتفرم

 .است داده خبر کودکان

 مجازی فضای عالی شورای کار دستور در ۲۷۴۲ سال از مجازی، فضای در نوجوانان و کودکان از صیانت سند ایسنا، گزارش به

 خصوصم ایگسترده محتوای تولید هم و شود مستقل جامعه عمومی اینترنت از کودکان اینترنت آن، واسطه به تا بود قرارگرفته

. دهد رارق فرزندانشان به کمک برای هاخانواده و ینوالد اختیار در را امکاناتی و گیرد صورت اینترنت فضای در نوجوانان و کودکان

 .رسید مجازی فضای عالی شورای تصویب به گذشته سال خردادماه ۲۰ در درنهایت سند این

 بکهش معماری و کالن طرح و الزامات تبیین راستای در مجازی، فضای در نوجوانان و کودکان از صیانت سند که شد اعالم همچنین

 ارتقای هدف با سند این. است شده ابالغ مربوطه هایدستگاه به اجرا برای رهبری، معظم مقام استحضار از پس اطالعات ملی

 -اسالمی فرهنگ چارچوب در ویژه فضای سازیفراهم و نوجوانان و کودکان خردساالن، از صیانت و مجازی فضای از برداریبهره

 فضای الیع شورای تصویب به و تدوین آنها برای احتمالی هایآسیب از یپیشگیر و مجازی فضای از مناسب استفاده برای ایرانی

 .است رسیده کشور مجازی

 و ااولی نظارت افزارهاینرم ایمن، جویشگر از اعم) شدهصیانت محیط نیاز مورد بومی افزارهایسخت و افزارهانرم توسعه از حمایت

 ارتباطات وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت همکاری با جمهوری استری فناوری و علمی معاونت توسط( آموزیدانش هایتبلت

 و کودک خرسال، با مرتبط مجازی فضای خدمات و محتوا دهندگانارائه و سکوها کلیه بودن ملزم همچنین و اطالعات فناوری و

 .شد ماعال شدهبندیرده خدمات از سال، یک مدت ظرف شدهصیانت محیط بستر در ارائه به نوجوان
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 عیسی راستا این در. است شده مطرح کودکان اینترنت موضوع دیگر بار رسدمی نظر به گذشته، سند این ابالغ از سال یک که اکنون

 بود، ادهد خبر سال پایان تا نوجوان و کودک پاک اینترنت اندازیراه از گذشته، سال که -اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر- پورزارع

 هابچه ازیمج فضای در ما که پناهیبی این به را هابچه مادرها و پدر دنیا از جایی هیچ: داد توضیح کودکان اینترنت بارهدر تازگیبه

 کل در و اردد هم تهدیداتی بسیار، هایفرصت کنار در که است ایگسترده بسیار فضای مجازی فضای. کنندنمی رها کنیم،می رها را

 قرار هاادهخانو اختیار در کنترلی ابزار فضا، این در کودکان از حمایت برای رو این از. است شده اندیشیرهچا تهدیدات این برای دنیا

 .کنند مراقبت خود هایبچه از بتوانند شده داده

 ادهاستف کردن یتخصص جور یک کودکان مخصوص اینترنت ارائه: گفت نیست، نمایشی و فانتزی کارها این اینکه بیان با همچنین او

 پلتفرم ویر والدین کنترل ابزار و کودک اکانت دنیا مطرح هایپلتفرم همه شده، شروع کودک اینترنت با حاال که است اینترنت از

 مه حاال همین. باشند داشته نظارت گیردمی قرار شانکودکان اختیار در که محتوایی روی مادرها و پدر تا کنندمی اندازیراه خود

 آن از ایرانی پدرومادرهای متاسفانه اما دارد؛ وجود کودکان سمت از استفاده مورد محتوای روی والدین کنترل برای مختلفی ابزارهای

 . هستند اطالعبی

 بندیمانز بتوانند والدین آن، از استفاده با که بود افتاده راه به کودکان کارتسیم اندازیراه جمله از اقداماتی هم این از پیش البته

 کارتیمس مدیریت به توانندمی دور راه از و کنند تنظیم خود فرزند برای را( اینترنت و پیامک تماس،) همراه تلفن خدمات از ادهاستف

 .کنند تجربه امن فضای در را شخصی همراه تلفن از استفاده امکان و عمل آزادی نیز کودکان و بپردازند خود فرزند

 شده حمطر بارها گذشته هایسال در موضوع این اما نشده، تشریح کامال کودکان، اینترنت به بوطمر اقدامات و هابرنامه هنوز اگرچه

 اب مرتبط هایطرح اجرای و هااپلیکیشن سازیمناسب کودکان، برای هارسانپیام و اجتماعی هایشبکه سازیویژه مدت، دراین و

 هایVOD اندازیراه مجازی، هایفرصت و تهدیدها از معلمان و والدین کودکان، سازیآگاه و آموزش ،(Parenting) والدگری

 بوده زمینه این در خصوصی بخش گرفتهصورت اقدامات جمله از کودک حوزه مختص دهیشتاب مراکز ایجاد و کودکان مختص

 .است

 

 را علمی تخلفات پژوهش، در اخالق هایآموزش/شدن مندقانون از پس سال سه پژوهش؛ در اخالق 

 دادند؟ شکاه

 خبرگزاری تیر :منبع

 فضای این و برندمی سوال زیر را ایران در شدهانجام هایپژوهش اعتبار و کنندمی مخدوش را کشور علمی چهره علمی تخلفات

 ساتمؤس تعدد دیگر سوی از. پردازندمی پژوهش و تحقیق به علمی اخالق رعایت با و خالصانه که شودمی افرادی ناامیدی باعث آلوده

 تشکیل از سال سه حدود که حال. دارد وجود خدمات این برای زیادی تقاضای که است این از حاکی پژوهشی، خدمات دهنده ارائه
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 تاثیر و هاآن عملکرد و رفتیم هاکارگروه این سراغ به گذشته، پژوهشی مراکز و هادانشگاه در پژوهش در اخالق هایکارگروه

 .دادیم قرار بینذره زیر را تخلفات از یشگیریپ در علمی اخالق هایآموزش

 ستد حال در آن با کشور پژوهش فضای هاستسال که است مهمی موضوعات از یکی پژوهشی تخلفات موضوع ایسنا، گزارش به

 جدا زایاج از ییک به مراکز این. هستند فعال انقالب خیابان در هاستسال مقاله، و نامهپایان فروش مراکز. است کردن نرم پنجه و

 است الیس چند حاال و شودنمی رهگذری هیچ شگفتی باعث دیگر حضورشان و اندشده تبدیل هادانشگاه اطراف هایخیابان از نشدنی

 .است شده باز هم مجازی فضای به پژوهشی، خدمات دهندهارائه مؤسسات پای که

 تا رسید،یم گوش به المللیبین انتشاراتی هایمؤسسه از ایرانی قانمحق مقاالت ریترکشن و گیریبازپس از اخباری قبل هاسال از

 ۱۱ «لزویرا» انتشارات و افتاد اتفاق ایرانی محققان برخی توسط علمی تخلف شدیدترین مسئوالن گفته به ،۲۷۴۵ سال در کهاین

 مقاله ۵۲ سال همان در نیز «نیچر» تمجال ناشر. کرد حذف خود مجالت از داوری در تقلب دلیل به را ایرانی نویسندگان مقاله

 مقاله، ۵۲ این تهیه در که شد مشخص زمان همان. کرد تعلیق نویسندگان، دستکاری و علمی جعل خاطر به را ایرانی نویسندگان

 .داشتند دست اسالمی آزاد دانشگاه و بهداشت وزارت علوم، وزارت محقق ۷۴۲

 از گزارشی و آمد تهران به ساینس مجله نگارانروزنامه از یکی ؛«استون یچاردر» ۲۷۴۵ سال در که شد جدی حدی به ماجرا این

....  و نامهپایان پروپوزال، ،GIS، MATLAB تایپ، ،ISI، ISC تابلوی که مرد یک از تصویری با انقالب خیابان در فروشینامهپایان

 .کرد تهیه داشت، دست به

 ساختگی لمع که جعلی مقاالت تولید کارخانجات علیه مبارزه» عنوان تحت گزارشی در نیچر، مجله نیز گذشته سال فروردین همچنین

 و چین نارک در ایران نام گزارش، این در. پرداخت چین کشور در مقاالت چاپ وضعیت بررسی به آن در و کرد منتشر «کنندمی تولید

 «الزویر» در رنش و چاپ خدمات رئیس گزارش این در. شد ردهآو کنند،می تولید تقلبی و جعلی مقاالت که کشورهایی عنوان به روسیه

 بتقل از شواهدی ما و شودنمی محدود چین به فقط و نیست تازه علمی، مجالت در یافتهسازمان تقلب مشکل که کرد عنوان

 .ایمدیده روسیه و ایران جمله از دیگر کشور چندین از یافتهسازمان

 در «علمی آثار تهیه در تقلب با مقابله و پیشگیری» قانون کرد، پیدا المللیبین ابعاد ایران، در شیپژوه تخلفات موضوع کهاین از پس

 زیرانو هیئت در قانون این اجرایی نامهآیین نیز بعد سال دو و رسید تصویب به اسالمی شورای مجلس توسط ۲۷۴۱ مردادماه ۷۲

 ژوهشپ در اخالق وزارتی هایکارگروه تشکیل به ملزم بهداشت وزارت و علوم وزارت نامهآیین این تصویب دنبال به. شد تصویب

 خلفاتت پیگیری برای هاییکارگروه نیز پژوهشی و آموزشی مراکز کلیه و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه در که شد مقرر همچنین و شدند

 و کنند شناآ علمی تخلفات مصادیق با را پژوهشگران مختلف، هایکارگاه برگزاری با تا دارند وظیفه هاکارگروه این. شوند دایر علمی

 هاپژوهش جامان نحوه بر نظارت همچنین. کنند جلوگیری افتد،می اتفاق پژوهشگران ناآگاهی اثر بر که علمی تخلفات از طریق این از

 .هاستکارگروه این عهده به نیز تخلفات این با مقابله و
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 تخلفات معضل هنوز رسدمی نظر به هستیم، پژوهش در اخالق هایکارگروه تشکیل از سال سومین پایان آستانه در که حاضر حال در

 مؤید جازیم فضای و هاخیابان در مؤسسات این تبلیغات و دارند ادامه قبل قوت به فروشینامهپایان و فروشیمقاله پدیده و پژوهشی

 وزیر یپژوهش معاون اخیر روزهای در. است نشده اجرا خوبی به می،عل آثار تهیه در تقلب با مقابله و پیشگیری قانون که است آن

 قصد جد به معاونت این که کرد عنوان دارد، وجود پژوهشی تخلفات با مقابله برای قانونی نیازهای که این بیان با ایمصاحبه در علوم

 .کنیم رسیدگی وضعیت این به انتظامی، و قضایی مراجع همکاری با و کند ورود موضوع این به دارد

 این. بردمی سوال زیر را ایران در شدهانجام هایپژوهش اعتبار و کندمی مخدوش را کشور علمی چهره آن، ابعاد و علمی تخلفات

 ارائه اتمؤسس تعدد. پردازندمی پژوهش و تحقیق به علمی اخالق رعایت با و خالصانه که شودمی افرادی ناامیدی باعث آلوده، فضای

 ابعاد به مختلف هایگزارش در ما و دارد وجود خدمات این برای زیادی تقاضای که است این دهندهنشان پژوهشی، خدمات دهنده

 سال سه و لمیع آثار تهیه در تقلب با مقابله و پیشگیری قانون تصویب از سال پنج حدود که حال. ایمپرداخته موضوع، این گوناگون

 بررسی هب و رفتیم هاکارگروه این سراغ به بار این گذشته، پژوهشی مراکز و هادانشگاه در پژوهش در اخالق هایکارگروه تشکیل از

 .پرداختیم تخلفات این انجام از پیشگیری در علمی اخالق هایآموزش تاثیر و هاآن عملکرد

 تخلفات هایپرونده مورد در ایسنا، با گووگفت در تهران پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات امور مدیر زاده،یزدی بهاره دکتر

 وجود اخالق کمیته ۲۴ تهران، پزشکی علوم دانشگاه در: گفت تهران پزشکی علوم دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته در شدهبررسی

 این که شد ارجاع دانشگاه به تخلف مورد ۲۲ نیز ۲۰۷۷ سال در و شد بررسی تخلف مورد ۲۱ دانشگاه سطح در ،۲۷۴۴ سال در. دارد

 .است شده کم مورد پنج ،۲۷۴۴ سال به نسبت میزان

 دانشگاه در اخالق کمیته ۲۴ به: گفت ،«آیدنمی دانشگاه ستادی سطح به تخلفات همه که داشت نظر در باید» کهاین بیان با وی

 به که مورد ۲۲ و ۲۱ این بنابراین. دهندمی فیدبک و کنندمی بررسی را هاپرونده خودشان ایمرحله تا و است شده داده اختیاراتی

 به و گیرندب تصمیم نتوانستند مجموعه زیر هایکمیته که هستند خاصی بسیار موارد اند،شده ارجاع دانشگاه ستادی اخالق کمیته

 .اندفرستاده دانشگاه

 در شگاهدان این پژوهشی تخلفات میزان آیا که سوال این به پاسخ در تهران پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقیقات امور مدیر

 تفاوت تهگذش سال سه دو به نسبت پژوهش فضای کل طور به: داد توضیح خیر، یا داشته خاصی تغییر اخیر هایسال با مقایسه

 رد پژوهش در اخالق کمیته پیش، سال سه دو تا شاید پزشکی علوم هایدانشگاه برخی مثال برای ولی. است نکرده خاصی

 .گیرندمی نظر زیر بیشتر را هاپژوهش جزئیات االن دلیل، همین به دارند؛ االن و نداشتند ایشانهبیمارستان

 ات،تخلف این کاهش در پژوهش در اخالق آموزش هایکالس و هاکارگاه برگزاری تاثیر خصوص در سوالی به پاسخ ضمن زادهیزدی

 به رحاض حال در زیرا. نیست هاآموزش این اثربخشی بررسی ایبر مناسبی شاخص پژوهش، تخلفات افزایش یا کاهش: کرد اظهار

 متغیر یک موضوع این واقع در. شودمی شناسایی بیشتری مشکالت اخالق، هایکمیته در داوری کیفیت و کمیت افزایش علت
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 انجام هابررسی بیشتری گیریسخت با شده، بیشتر پژوهشی تخلفات روی حساسیت چون اخیر، هایسال در. است کنندهمخدوش

 همواره دلیل همین به. هستند افزایش حال در اخالق هایکمیته مرور به و نداشتند اخالق کمیته پژوهشی واحدهای بعضی. شودمی

 .باشیم داشته نظر در پژوهش، در اخالق دهنده ترویج مداخالت تفسیر در را کنندهمخدوش عامل این باید

 

 شد تدوین علوم وزارت زشآمو حوزه در تحول راهبردی برنامه 

 خبرگزاری تسنیم :منبع

 اوریفن و تحقیقات علوم، وزارت آموزش حوزه در تحول راهبردی برنامه: کرد تاکید فناوری و تحقیقات علوم، وزیر آموزشی معاون

 ۲۲ و راهبرد ۲۱ شامل که است شده تدوین حکمی رویکرد و اسالمی و ایرانی ارزشی اهداف باالدستی، اسناد تحقق بر تاکید با

 .است راهبردی کالن طرح

 کمیلیت تحصیالت و آموزشی معاونان سراسری اجالس هشتمین و پنجاه افتتاحیه در عموعابدینی قاسم دکتر ایسنا، گزارش به

 درحوزه حولت راهبردی برنامه: گفت انقالب دوم گام بیانیه به اشاره با سخنانی در کشور سراسر عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه

 هایبخش از متشکل است، شده تنظیم سیزدهم دولت تحول طرح راستای در که فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزش

 شامل آموزش حوزه تحول سند ها، دانشگاه آموزش حوزه در تحول الزامات ها،دانشگاه آموزش حوزه در تحول بر حاکم هایالگوواره

 .است آموزش هایدغدغه و تحول سند و ساختارها ،آتی اقدامات و شده انجام اقدامات

 رهبر الباتمط مهمترین از یکی اسالمی، انقالب دوم گام بیانیه از فرازهایی بیان با فناوری و تحقیقات علوم، وزیر آموزشی معاون

 ازسنجینی: داشت اظهار و برد نام دانش هایقله فتح ماندگی؛ عقب جبران علمی؛ انقالب را انقالب دوم گام بیانیه از انقالب معظم

 آموزش در کیفیت به توجه علمی، جامع نقشه دقیق اجرای علمی، پیشرفت سرعت کاهش از جلوگیری آینده، و حال برای علمی

 اسالمی، و یمانیا فرهنگ فضای گسترش مقاومتی، اقتصاد در دانشگاهها آفرینی نقش صنعت، و دانشگاه ارتباط جدی پیگیری عالی،

 دانشگاهها رینیآف نقش لوازم از متدین، و انقالبی ارزشی، اساتید و دانشجویان به دادن میدان و سیاسی، و دینی بصیرت بخشی عمق

 .است اسالمی نوین تمدن گیری شکل در

 عوامل ها،چالش و تحوآلفرین هایچرخش مطلوب، وضعیت نشانگرهای تحول، سند اصلی های بخش به اشاره با عموعابدینی

 ترتیب به آفرینتحول هایچرخش به و دانست هاآن مهمترین از را عوامل رفع جهت در کلیدی اقدامات و راهبردهای آن، اب مرتبط

 داشت؛ اشاره زیر

 ظرفیت ،کیفی توسعه بر متمرکز تربیت به فردمحور و بسندهتخصص اجتماعی، تقاضای کمی، توسعه بر متمرکز آموزش از _

 محور؛خانواده و مدارخالقا -گراتخصص پذیری،اشتغال

 محور؛اولویت و محورمزیت نیازمحور، پژوهش به المللیبین علمی جایگاه ارتقاء به معطوف صرفاً پژوهش از _
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 اسالمی؛ دانشگاه فرهنگی و سیاستی اجتماعی، کارکردهای توسعه در محور جامعه الگوی به محور دانشگاه الگوی از _

 پذیرش و دانشگاه مندضابطه استقالل و خوداتکایی به هادانشگاه هایماموریت در انگارییکسان و ولتد توسط دانشگاه اداره از _

 ها؛دانشگاه هایماموریت در تنوع

 بخشالهام و هوشمند فناوری و علمی دیپلماسی به بخشخودمشروعیت سازیالمللیبین از _

 ار روندها کالن از برخی عالی آموزش بر موثر روندهای کالن بررسی با همچنین فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزشی معاون

 مالی نابعم به هادانشگاه فزایندۀ نیاز پژوهشی، و آموزشی محتوای انتقال در نوین هایفناوری توسعة و آموزشی هایشیوه تغییر

 و وامحت سریع شدن منسوخ و نوآوری و وریفنا علم، حوزۀ در تغییرات باالی سرعت پیشران، و جدید هایفعالیت به ورود برای

 افزایش اغل،مش ماهیت شدن ترپیچیده و هادانشگاه آموختگاندانش بین در بیکاری افزایش شده،تعریف تحصیلی هایرشته حتی

 هایی نمونه به و دانست بنیاندانش اقتصاد سمت به کشور اقتصادی رویکرد تغییر و نوآوری و فناوری علم، توسعة به جامعه نیازهای

 .کرد اشاره ها روند این از

 یسازاجرایی و آموزشی حکمرانی نظام اصالح گرو در را آموزش حوزه در تحول کلیدی الزامات خود، سخنان از دیگری بخش در وی

 بحث ردمو را آتی و شده انجام اقدامات عتف؛ وزارت آموزش حوزه تحول سند آن از پس و دانست( تکمیلی) عالی آموزش آمایش

 سنادا تحقق بر تاکید با فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزش حوزه در تحول راهبردی برنامه: کرد تصریح و داد قرار بررسی و

 .است راهبردی کالن طرح ۲۲ و راهبرد ۲۱ شامل که است شده تدوین حکمی رویکرد و اسالمی و ایرانی ارزشی اهداف باالدستی،

 سطح در شده انجام کلیدی اقدام پنج به پایان در همچنین عابدینی عمو علوم،دکتر وزارت عمومی طرواب کلاداره گزارش به

 برای انبتو جمعی، اندیشی هم با: کرد امیدواری ابراز و اشاره محتوا و عملکرد ارزیابی فرایندها، کالن، رویکردهای سیاستگذاری؛

 .کرد عمل آن به و یافت منطقی هایحل راه موجود هایچالش

 

  روانه بازار نشر شد« بازاندیشی عدالت اجتماعی )چیستی، چرایی، قلمرو(»کتاب 

 خبرگزاری رسا :منبع

 

م اثر حجت االسال« اندیشی عدالت اجتماعی )چیستی، چرایی، قلمرو(باز»کتاب 

 .والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد

م اثر حجت االسال« بازاندیشی عدالت اجتماعی )چیستی، چرایی، قلمرو(»کتاب 

صفحه به چاپ  ۱۵۱والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب در 

 .رسید

https://rasanews.ir/fa/news/713999/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF


  1041  اهــمـر تیــ 

23 
 

تحقیق و نظریه پردازی در زمینه عدالت اجتماعی، میدان وسیعی از مسائل و موضوعات را در بر می گیرد که برخی بر برخی دیگر، 

 .تقدم رتبی و منطقی دارند

پژوهش حاضر معطوف به پاسخ به پاره ای پرسش های مهم مربوط به عدالت اجتماعی در رتبه سابق بر بحث در اصول عدالت و 

و مبناهای عدالت اجتماعی است. به تعبیر دیگر، در یک تقسیم بندی کلی، مباحث مربوط به عدالت اجتماعی را می توان به معیارها 

 .سه دسته چیستی، چرایی و چگونگی تقسیم کرد که از این میان، دو دسته اول در چارچوب تحقیق حاضر بررسی و واکاوی شده اند

 ساختار اثر

سامان یافته است: فصل نخست که به چیستی عدالت اجتماعی می پردازد، پس از واکاوی برخی مباحث این نوشتار در چهار فصل 

مربوط به مفهوم شناسی عدالت و جایگاه واقعی آن در نظریه پردازی عدالت به تبیین مراد از عدالت اجتماعی به ویژه نسبت آن با 

 .عدالت توزیعی و تطورات تاریخی می پردازد

کز بر چرایی و ضرورت عدالت اجتماعی و نظریه پردازی درباره تغییر آرایش مناسبات اجتماعی بر وفق هر گونه مدل فصل دوم متمر

و الگوی عادالنه است. ضرورت نظریه پردازی درباره عادالنه ساختن ساحت های مختلف حیات جمعی با انکارها و مخالفت هایی 

لی ترین ادله منکران آن بحث شده است. پاره ای مخالفت ها و انکارها درون سنت روبرو است که در این فصل، درباره برخی از اص

لیبرالیسم شکل گرفته و پاره ای در فضای تفکر اسالمی و شریعت گرایی نشئت گرفته است؛ از این رو بخش چشمگیری از این 

 .فصل، به بررسی نسبت شریعت و نظریه پردازی عدالت اختصاص یافته است

و ضرورت عدالت اجتماعی، به طور طبیعی با مسئله نسبت ارزش عدالت و دیگر ارزش ها و فضایل اجتماعی پیوند می بحث چرایی 

خورد؛ بنابراین فصل سوم کتاب حاضر به تبیین مراد از ارزش های اجتماعی و جایگاه عدالت و نسبت آن با دیگر ارزش های اجتماعی 

 .ا به جایگاه عدالت در میان فضایل جامعه سیاسی از منظر درون دینی پرداخته شده استاختصاص دارد. در انتهای این فصل نیز گذر

مطرح شده است، در واقع می « نظریه ارزش اخالقی فراگیر و خودبسنده عدالت»فصل چهارم کتاب که در قالب نظریه ای با عنوان 

چیستی و چرایی عدالت اجتماعی تجمیع و در قالب یک  کوشد اصلی ترین نکات مختار و مورد پذیرش نویسنده را در دو مبحث مهم

نظریه منسجم عرضه کند. این نظریه مشتمل بر سه رکن مفهومی، ارزشی و موضوعی است که در فصل چهارم به این سه رکن 

 .پرداخته می شود
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 شوداطلس مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری تدوین می 

 نر و ارتباطاتپژوهشگاه فرهنگ، ه :منبع

 

معاون فرهنگی و اجتماعی دبیر شورای عالی مناطق آزاد 

صنعتی و ویژه اقتصادی با رئیس پژوهشگاه  -تجاری

فرهنگ، هنر و ارتباطات دیدار کرد. بنا به اعالم روابط 

زاده یزدی، در این دیدار عمومی پژوهشگاه، مهدی حسین

اطات در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتب ۲۰۷۲تیر  ۲۰که 

انجام شد، توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تجاری ـ 

صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب منشور فرهنگی و 

های کالن نظام را از اهداف معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق اجتماعی مصوب هیات وزیران و سیاست

بری اجتماعی و معضالت فرهنگی در مناطق آزاد، خواستار همکاری پژوهشگاه در آزاد برشمرد و با شرح اشکال بی عدالتی و نابرا

 شناسایی و رفع این مشکالت شد.

صنعتی و ویژه اقتصادی همچنین با اشاره به ایجاد پایگاه  -معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری

صنعتی در معاونت متبوع خود، خواهان استفاده از تجربه مرکز رصد  -آزاد تجاریهای اجتماعی و فرهنگی مناطق ای از شاخصداده

 ها شد.روزرسانی این شاخصفرهنگی کشور مستقر در به

 ایعالیشور دبیر اجتماعی و فرهنگی معاون حضور در ادامه این دیدار، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ضمن استقبال از 

هیأت  هایها و توانمندیه و توضیح ظرفیتپژوهشگا مختلف های بخش معرفی با اقتصادی، ویژه و عتیصن -تجاری آزاد مناطق

علمی و نیز صاحبنظران و اندیشمندان همکار با پژوهشگاه بر آمادگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برای همکاری با دبیرخانه 

 صنعتی تأکید کرد. -شورای عالی مناطق آزاد تجاری

زائری همچنین با اشاره به مسئولیتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به پژوهشگاه درخصوص تهیه پیوست عدالت و  قاسم

پیوست فرهنگی طرح های کالن دولتی واگذار کرده است، آمادگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را برای سنجش شاخص 

 صنعتی اعالم کرد. -جاریهای عدالت و نابرابری های اجتماعی در مناطق آزاد ت

گیری های مختلف پژوهشگاه نیز حضور داشتند، با اشاره به شکلدر این دیدار که عالوه بر معاون پژوهشی، جمعی از مدیران بخش

ستاد جام جهانی فوتبال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، و با توجه به نقشی که دو منطقه آزاد کیش و قشم در جام جهانی 

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/07/042218azad-2.jpg
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توانند داشته باشند، مقرر شد پژوهشگاه و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در زمینه افکارسنجی ساکنان دو جزیره قطر میفوتبال 

 ای مابین طرفین امضا شود.نامههمکاری کنند. در پایان مقرر شد که در آینده تفاهم

صنعتی هستند و هفت  -هشت منطقه فعال آزاد تجاری قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی، ارس، ماکو و فرودگاه امام خمینی)ره(

اضافه شده است. در  ۲۰۷۷منطقه آزاد جدید از جمله اردبیل، بانه، مریوان، قصر شیرین، مهران، بوشهر و اینچه برون نیز در سال 

 ۰۵کنند؛ طق کار میواحد صنعتی در این منا ۵۷۷هزار و  ۱منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال است و در مجموع  ۷۱حال حاضر 

 شود.درصد صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می

 

 برنامه جامعی در حوزه عفاف و حجاب وجود ندارد 

 خبرگزاری رسا :منبع

مقتضیات اجرای سیاست ها و قوانین عفاف و »نشست علمی 

ط با حوزه عفاف با حضور برخی از شخصیت های مرتب« حجاب

و حجاب در موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار 

 .شد

مقتضیات اجرای سیاست ها و قوانین عفاف و »نشست علمی 

با حضور فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی « حجاب

دانشگاه آزاد اسالمی، فاطمه قاسم پور نماینده مجلس شورای 

هیات علمی موسسه آموزشی  اسالمی، سیدابراهیم حسینی عضو

پژوهشی امام خمینی، حسین بستان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سوزنچی مدیر کل عفاف و حجاب وخانواده ستاد 

امربه معروف و نهی از منکر، لطفی عضو کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با مدیریت محمد اسحاقی، امروز در 

 .ژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شدموسسه پ

 نوع ادبیات ما در مقوله عفاف و حجاب باید تغییر کند

فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در ابتدای این نشست گفت: نکته اول من درباره آسیب شناسی 

نکه برخی از مواردی که در قانون دیده شده قابلیت اجرا ندارد قوانین عفاف و حجاب است که چند نقص جدی وجود دارد. نخست آ

 .مانند شالق و حبس. این عدم قابلیت اجرای قانون سبب وهن قانون است. برخی از قوانین بازدارندگی خود را از دست داده اند

هستند  مساله عفاف و حجاب وی ادامه داد: نکته بعدی عدم پیش بینی متولی پاسخگوی مشخص است. دستگاه های مختلفی درگیر

 .اما یک متولی پاسخگو در این امر وجود ندارد

https://rasanews.ir/fa/news/714264/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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وی افزود: نکته دیگر اینکه اقتضائات منطقه ای در قوانین دیده نشده است. مساله حجاب در شهرها و استان های مختلف متفاوت 

 .است لذا باید به این اقتضائات توجه کرد

برآیند بینش و گرایش است. بدون توجه بع این دو، کار در این حیطه نتیجه ای جز  جهان بین گفت: حجاب به عنوان یک کنش،

تقابل نخواهد داشت. مقوله التزام بیش از الزام اهمیت دارد. ما نباید سطح درگیری را در الیه کنش قرار دهیم چراکه موجب تقابل 

 .آفرینی می شود

ماعی بدانیم آن وقت ورود حکومت معنی پیدا می کند اما اگر مردم مقوله حجاب وی ادامه داد: اگر ما مقوله حجاب را مساله ای اجت

 .را امری فردی بدانند، ورود حکومت نیز بی معنی می شود

وی افزود: اقطاب اثر گذار بر مقوله عفاف و حجاب از قبیل نخبگان، سینما و... هستند. فیلم های ما مقوم حجاب اند یا تضعیف کننده 

 .ل موثر بر بینش و گرایش زیاد هستند ولی برخی موثرترند و باید به آنها توجه کردآن؟ لذا عوام

جهان بین تاکید کرد: عفاف و حجاب یک مسولیت همگانی است و جز با مشارکت همگان محقق نخواهد شد. ما باید همه را درگیر 

گیرد و در جامعه اعتبار ندارد. باید همه تاثیر عفاف و کنیم. امر به معروف و نهی از منکر عالرغم اهمیت آن مورد توجه قرار نمی 

 .حجاب را در زندگی خود ببینند. مردم باید احساس کنند که اگر حجاب و عفاف مساله دار شود، همه متضرر می شوند

ر یت زندگی دوی کرد: باید نوع ادبیتمان را در مورد عفاف و حجاب عوض کنیم. تضمین آزادی های مشروع در جامعه، ارتقای کیف

جامعه و... همه موضوعاتی است که به موضوع حجاب گره خورده است. ما باید علت بی حجابی و کم حجابی را مورد مطالعه قرار 

 .دهیم. چراکه درک مساله مقدم بر حل مساله است

قیه تماتیک و متجاهر برود و در بوی ادامه داد: اقدامات ایجابی بر اقدامات سلبی مقدم است. اقدامات سلبی باید به سمت فساد سیس

 .موارد اقدامات ایجابی باید بر اقدامات سلبی تقدم داشته باشد

 باید ما جهان بین در پایان گفت: باید از دو قطبی سازی در جامعه پرهیز کرد. امر به معرف و نهی از منکر نباید از سر تحقیر باشد. 

 .کنیم عوض مساله این در را ادبیتمان و نگاه نوع اساسا و کنیم مشخص را ها اولویت و کنیم بازنگری را قوانین
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نیازمند یک پیمایش جدی در مقوله عفاف و حجاب 

 هستیم

فاطمه قاسم پور نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست 

گفت: در طراحی قوانین مهمترین نکته این است که افرادی که الزام 

یف بندی نکرده ایم. یعنی ما حجاب و التزام به حجاب ندارند را ط

 .گریز و حجاب ستیز را جدا نکرده ایم

وی ادامه داد: هر جا رویکرد ما فرهنگ ساز بوده، هیچ معیاری وجود 

ندارد که اقدامات به چه نحوی اجرا شود و کارآمدی آن مورد ارزیابی 

 .قرار بگیرد

و ارزش ها هنوز هم در جامعه ما قوام دارد. خانواده گرایی، التزام به وی افزود: حجاب مساله سبک زندگی است. خیلی از هنجارها 

ازدواج و... از این دست است. نادیده گرفتن یک امر به معنی محو شدن کامل هنجارها و ارزش ها نیست و این به مساله سبک زندگی 

 .بر می گردد

ظام مسائل را در نسبت با عفت ببینیم. اگر نظام مسائل عفاف را قاسم پور گفت: ما در نظام مسائل حجاب و عفاف نتوانسته ایم این ن

دقیق تر بشناسیم الزامات حجاب هم موثر تر خواهد بود. چون مسائل را در کنار هم ندیده ایم، این امر باعث شده جامعه متدین نیز 

فیفانه می خواهد اما باید نظام مسائل آن را نسبت به اقدامات فرهنگ ساز و اقدامات سلبی، دیگر با ما همراهی نکند. جامعه زیست ع

 .استخراج کنیم

وی ادامه داد: انسجام و اجماع نظری در دولت نسبت به مساله عفاف و حجاب وجود ندارد. همچنین در اقداماتی که باید دولت برای 

 .اجرایی شدن همین مصوبات موجود انجام دهد، اهتمامی نمی بنیم

بین کنشگران عرصه عفاف و حجاب و حاکمیت برقرار نیست. از ظرفیت جبهه مردمی در راستای آن اهدافی وی افزود: ارتباط ارگانیک 

 .که دولت باید عملیاتی کند، استفاده نکرده است

قاسم پور گفت: نکته دیگر این است که مساله عفاف و حجاب را یک مساله زنانه می دانیم. باید این مساله را از مساله صرف زنانه 

 .رج کنیمخا

وی ادامه داد: بحث دیگری که وجود دارد این است که پیمایش های اجتماعی ما نتوانسته یک بررسی و جستجوی جدی در مقوله 

 .عفاف و حجاب ارائه دهد. لذا هر کدام از ما به یک پژوهش خاص بسنده می کنیم
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گی خیلی الزم است و سیاست گذاران نوعا به این مساله این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: دیدن پیچیدگی های مقوالت فرهن

توجه جدی ندارند. لذا باید به شناخت دقیق مساله و شناخت پیچیدگی ها و ایجاد ارتباط ارگانیک بین جبهه مردمی و حاکمیت توجه 

 .کنیم

 دولت ها در مساله حجاب عزم جدی نداشته و ندارند

آموزشی پژوهشی امام خمینی نیز در این نشست تاکید کرد: در ریشه یابی عوامل بی سیدابراهیم حسینی عضو هیات علمی موسسه 

 .حجابی باید چند ساحتی بودن مساله توجه کرد

ر شالکه بدون تغیی« قُلْ کُل ّ یَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ»وی ادامه داد: سبک زندگی غربی در حال غلبه پیدا کرده بر ماست. قرآن می فرماید 

رفتارها را عوض کنیم. اساس تربیت این نکته است که ما باید بینش و گرایش را عوض کنیم. کار فرهنگی آن است که  نمی توان

 .منتهی به تغییر و تحول در بینش و گرایش شود

 .تدو رکن دیدگاه لیبرالیسیتی است که متاسفانه در میان جوانان ما رایج اس« خویشتن مالکی»و « حاکمیت امیال»وی افزود: 

حسینی گفت: شبهاتی که در مقوله حجاب وجود دارد را به درستی پاسخ نداده ایم. اصل حجاب را در حوزه های علمیه ما زیر سوال 

 .برده اند و پاسخ مناسب به آن داده نشده است

 .خصوصی نیستوی ادامه داد: ما این مقوله را جا نیانداخته ایم که حجاب التزام است. حجاب امری شخصی است اما امری 

وی تاکید کرد: دولت ها در مساله حجاب عزم جدی نداشته و ندارند. عزم جدی در مسئوالن دستگاه های حکومتی برای حل مساله 

 .وجود ندارد

حسینی در پایان گفت: بحث های روانشناسی قضیه و بحث مد را نباید دست کم بگیریم. ما دچار خودباختگی فرهنگی شده ایم و از ما 

 .ت زدایی کرده اند که جوان ما تنها راه ممکن دیده شدن را در تبرج و خودنمایی می دانندهوی

 اصلی که در مقوله عفاف و حجاب باید مورد توجه قرار گیرد 5

حسین بستان عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم در این نشست تاکید کرد: ما در سال های گذشته تامالت و کارهایی 

زه عفاف و حجاب انجام داده ایم و بر اساس آن سیاست گذاری شده است. اما سوال این است که چرا این سیاست ها جواب نداده در حو

 و مشکل را حل نکرده است؟

ها نوی ادامه داد: یک جور ترس و نگرانی در مسئولین وجود دارد. برخی از مسئولین وقتی باید با مسائلی درگیر شوند که در مواجهه با آ

 .باید از اعتبار خود هزینه کنند، عقب نشینی می کنند

وی افزود: اینکه سیاست گذار بخواهد به مساله ورود کند ولی مردم همراهی نکنند، یکی از موانع و مشکالت جدی است. اینکه واقعا 

ید صبغه مردمی به خود بگیرد و مردم باید مردم همراهی می کنند یا نه، باید مورد بررسی قرار بگیرد. امر به معروف و نهی از منکر با
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در مساله امر به معروف و نهی از منکر ورود کنند. البته متدینین این آمادگی را دارند که در بحث امر به معروف و نهی از منکر وارد 

 .د یا نهحجابی تذکر بدهنشوند. اما یک بالتکلیفی و سردرگمی توسط مردم احساس می شود که مردم نمی دانند باید در مواجهه با بد

بستان گفت: اگر جریان منسجمی راه بیفتد به صورت قانونی و تشکلی پیش برود. قطعا خیلی از مردم با این پویش همراه می شوند و 

 .استقبال خواهند کرد

اید در مقوله عفاف و اصلی است که ب ۵وی در پایان گفت: تمایز)تمایز بین نوع هنجارشکنی(، تدرج، یکپارچگی، مداومت و تسریع 

 .حجاب مورد توجه قرار گیرد

 برنامه جامعی در حوزه عفاف و حجاب وجود ندارد

سوره  ۵۴سوزنچی مدیر کل عفاف و حجاب وخانواده ستاد امربه معروف و نهی از منکر هم در این نشست اظهار داشت: قرآن در آیه 

 .ار اوستاحزاب می فرماید شناخته شدن زن در جامعه به پوشش حیامد

وی ادامه داد: رهبر انقالب تاکید داشتند که هویت زن مسلمان ایرانی در تقابل سنت و مدرنیته گم شده است. متاسفانه امروز شناخته 

شدن زن به برهنگی است لذا معروف جای خود را به منکر داده است. لذا باید عرف را به آن معروف حقیقی نزدیک کنیم و این مستلزم 

 .ین استجهاد تبی

وی افزود: ما االن در نقطه صفر نیستیم و خیلی از مباحث مبنایی و علل، مورد بحث قرار گرفته است و باید ببینیم در اقدام و اجرا چه 

 .کارهایی باید انجام داد

سئولین تبیین خود م سوزنچی با اشاره به اینکه بحث حجاب به عنوان اولویت مطرح است یا فوریت؟ گفت: یکی از مسائلی که باید برای

 .شود، این است که در امر به معروف اولویت های زیادی وجود دارد اما بحث عفاف و حجاب فوریت دارد

آسیب به عنوان اصلی ترین آسیب های قوانین عفاف و حجاب مطرح است. اول عدم وجود نقشه راه و طرح و برنامه  ۷وی ادامه داد: 

ود متولی پاسخگو در بین متولیان مختلفی که وجود دارد و سوم عدم وجود ضمانت اجرا برای قوانین همه جانبه و کاربردی، دوم عدم وج

 .آسیب در حوزه حجاب و عفاف مطرح است ۷به عنوان 

وی افزود: بعضا عدم اعتقاد مسئولین کشور و عدم اراده در ورود به مساله حجاب توسط آنها و مصلحت سنجی هایی که مسئولین دارند، 

 .اسی که مسئولین در برابر فضای مجازی و عملکرد دشمن دارند و... باعث شده اقدام اثرگذاری در مقوله عفاف و حجاب انجام نشودهر

سوزنچی تاکید کرد: برنامه جامعی که منجر به اقدام شود، وجود ندارد و اقداماتی هم که انجام شده پایش نشده که اثرگذاری آن به چه 

 .مردم در این حیطه نیز مهم است. ما نقش های مردمی را ندیده ایم و نقشی برای مردم قائل نشده ایم نحو بوده است. نقش

وی ادامه داد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بعد از یک آسیب شناسی، طرح جامعی را پیشنهاد داده و نظرات کارشناسان 

 .طرح برای رفع آسیب ها دیده شده که مختصرا به آن اشاره می کنم مختلف را جمع آوری کرده است. ویژگی هایی در این
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سوزنچی در پایان عدم تنش زایی، توامان بودن کار فرهنگی و اجرایی، مردمی بودن و استفاده از تشکل های مردمی، آموزش و رفع 

فید، توجه به نقش نهادهای دستگاه های شبهات، مرحله ای بودن و منطقه ای بودن مساله، همه جانبه بودن، ضمانت اجرای موثر و م

 .دولتی و مردمی، مستمربودن طرح، فرهنگ سازی تذکر دهی و از بین رفتن بی تفاوتی را از ویژگی طرح یاد شده عنوان کرد

 مسئولین باید در مقوله عفاف و حجاب به اجماع برسند

خط مشی ها و سیاست ها نسبتا کافی است اما اینکه باید به  لطفی عضو کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز گفت:

روز شود حرف دیگری است. بحث این است که این خط مشی ها محقق نشده است. نکته این است که خط مشی گذران و مجریان با 

 .هم اجماعی ندارند و باید ایجاد همگرایی کنیم

ان مسئولین دست یافتیم. یک دسته می گفتند ما سیاست ها و خط مشی های گونه ذهنیتی در می ۵وی ادامه داد: ما طی پژوهشی به 

الزم را داریم و باید به سمت اجرا برویم. گونه دوم افرادی بودند که می گفتند که ما خط مشی و سیاست مشخصی نداریم. گونه سوم 

عتقد ایز قائل شد. گونه چهارم عامه گرایان بودند که مافراد نگرش گرا بودند و می گفتند باید بین معاندین و کسی که عنادی ندارد، تم

بودند در این حوزه، مردم مورد غفلت قرار گرفته اند و بر تذکر لسانی تاکید داشتند. گونه پنجم هم جمع بندی خاصی نداشتند و ما نام 

 .آنها را متحریان گذاشتیم

ط توافقی و یک نقاط اختالفی دارند، گفت: بر این اساس باید تمرکز بر گونه ذهنیتی در میان مسئوالن یک نقا ۵وی با بیان اینکه این 

نقاط توافقی باشد و از نقاط اختالفی اجتناب شود تا ایجاد اجماع کنیم و به اقدام برسیم. شاید در مسئولین عزم وجود داشته باشد اما 

 .همگرایی که به اقدام منجر شود نیست

: فکر نکنیم اگر شرایط را بحرانی جلوه دهیم، مساله حل می شود چراکه خیلی اوقات اقدامات لطفی در بخش پایانی سخنان خود گفت

فوری ما ناشی از سطحی نگری است. اگر می خواهیم سیاستی بنویسیم باید واقع بینانه باشد. باید بر اجماعی بایستیم که با برهنگی 

 .ستند را مشخص کنیم و در همان حیطه عمل کنیمبرخورد شود. باید نقاطی که مردم و اکثر مسئولین همراه ه
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 د؟گر باید چگونه باشنسبت شورا با نهادهای تنظیم /شورایعالی فضای مجازی و حاکمیت دیجیتال 

 خبرگزاری فارس :منبع

عصر چهارشنبه نشست های تخصصی از رویداد 

شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال 

یف برگزار شد و در اندیشکده حکمرانی شر

کارشناسان به بیان دیدگاه های خودشان درباره 

 .موضوعات مطرح شده پرداختند

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، 

عصر چهارشنبه با همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و « شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال»رویداد 

 .در محل این اندیشکده برگزار شد گری ایرانباشگاه تنظیم

، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی «صادق عباسی شاهکوه» نشست دوم این رویرداد با حضور

شورایعالی فضای مجازی و نظام » موضوع با  ، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت«علی رهبری» و

 .ر، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز دبیر این جلسه بودمیرزاپو حسین تشکیل گردید. «گریتنظیم

 فلسفه تشکیل شورایعالی فضای مجازی، پر کردن خالهاست

عباسی شاهکوه درباره اینکه رابطه شورایعالی فضای مجازی با تنظیم گرها چیست، گفت: این شورا نباید یک تنظیم گر باشد، زیرا 

وری اطالعات و ارتباطات تنظیم گر خاص خودش را دارد. تنظیم گر باید باالنسی بین بخش خصوصی و بخش هر حوزه ای در فنا

برای پر کردن خالها قانونی که رگوالتورهای کشور با آن رو به رو هستند، تشکیل شد  ۴۷عمومی را تنظیم کند. شورایعالی سال 

 .ال بین ارشاد و صداوسیماو الزم است بین تنظیم گران مختلف میانجی گری کند. مث

عباسی در ادامه گفت که این شورا از نتوانسته وظیفه اش را به درستی انجام دهد. مثال در حوزه ای مثل فرکانس یا فعالیت 

تولیدکنندگان محتوای شبکه پخش خانگی اختالف هایی سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیویی، ساترا و وزارت ارشاد وجود 

شورا تالشی نکرد تا هماهنگی بین این تنظیم گران برقرار کند. شورایعالی باید وارد این مباحث می شد. اما اکنون تمامی  داشته اما

تمرکز شورا و مرکز روی وزارت ارتباطات است، الزم است این دو نهاد روی همه حوزه ها تمرکز داشته باشند. ما اکنون به نقطه 

زیر چتر شورا بتوانند با یکدیگر کار کنند و اقدامات اولیه ای هم صورت گرفته است. فضای  ای رسیدیم که تنظیم گران چگونه

 .گری باید به آن نزدیک باشدمجازی فضایی پر از تغییرات است و تنظیم
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و روی درخصوص اینکه نقش افراد در تصمیم گیری ها قابل انکار نیست، گفت: وقتی افراد جابه جا می شوند روش های مختلفی 

در پییش می گیرند و این قابل انکار نیست. سطوح در این کارها رعایت نمیشود، شورا و مرکز اکنون در سطح خودشان نیستند. 

  .هرکس باید در جایگاهی که هست نظر بدهد

 

وی با اشاره به دیر اجرایی شدن شبکه ملی اطالعات 

گفت: ما مصوبات مختلفی داریم مثال طرح شبکه ملی 

از مدتها قبل مطرح شده بود و در قانون مجلس  اطالعات

هم آمده بود و در حکم تشکیل شورا هم مطرح شد، ولی 

مصوبه ای آمد که معماری و چارچوب آن را  ۴۴سال 

مصوب کرد. در این طرح آمده که ترافیک داخل در 

شبکه ملی اطالعات باید نیم بها باشد، اجرای همین بند 

د. الزم است آی پی ها تغییر کار بسیار زیادی رو می طلب

کنند و کارهای دیگری صورت بگیرد. اگر این اتفاق نیوفتد سیاست به نقطه ای می رسد که کاربر از ترافیک خارجی سود می برد 

 .و ترافیک داخلی چیزی جز ضرر نیست. همین موضوع باعث اقبال مردم به سمت ترافیک خارجی می شود

الی در تصمیم گیری گفت: دوره جلسات شورایعالی در گذشته طوالنی بود اما االن کوتاهتر شده، عباسی درباره کند بودن شورایع

تعداد اعضای شورا زیاد است و همین موضوعات بر سرعت تاثیر دارند، البته تصمیم گیری در شورا نباید سریعا انجام بگیرد و نیاز 

 .به تحلیل و تفکر دارد

 گریظیموظیفه شورا هماهنگی است و نه تن

 همین دارد نیاز آن به کشور انچه و دارد  گری یک معنای عامگری گفت: تنظیمرهبری درخصوص نهاد شورایعالی و بحث تنظیم

 هاینهاد و ناجا صداوسیما، دولت، از اعضایی . باشد داشته کالن هماهنگی گریتنظیم بخش در باید شورایعالی. است عام معنای

 .بگیرد گری باشد، بلکه باید هماهنگی بین اعضا صورتنتیجه کار این شورا نمی تواند تنظیم در و هستند شورایعالی در …و امنیتی

گری نیست و بلکه بحث همکاری بحث همکاری بین نهادها در حکم رهبری هم هست و اساسا حرفی از مقررات عملیاتی و تنظیم

 .اعضا است کالن است. علت اینکه به جایی نمی رسیم بی اعتنایی برخی

گری است؟ کیفیت آدم ها و تفسیر صحبت های رهبری توسط این افراد اکنون سوال این است که چرا مرکز ملی مقابل تنظیم

است. مکانیزم انتقال قدرت در کشور ایراداتی دارد که با تغییر آدم ها، پختگی منتقل نمی شود و افراد خام وارد سیستم می شوند. 
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گری خارج کند. افراد باید معمار سیستم باشند و معماری بفهمند. مجلس و سایر نهادها باید خودش را از تنظیمشورایعالی متشکل از 

 .عالوه بر این باید مهندس و مدیر سیستم هم باشند. آدمهایی که در پست های کلیدی کشور هستند دانش و مهارت کافی را ندارند

های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکزی بر سر اجرای امضای لشرهبری در ادامه گفت : چالش های در مرکز چا

الکترونیکی وجود داشت. در این بحث بانک حاضر نبود با درخواست و نظر مرکز برای دریافت مجوز موافقت کند و به مرکز ملی 

 .دسیاست گذار از تنظیم گر حمایت می کر فضای مجازی شکایت کرد. این مرکز به جای حمایت جلوی ما ایستاد، اما باید به عنوان

 بخش با دارد، دست در را مهمتری بخش چون شورایعالی این حاال  وی ادامه داد: ما چالش هایی در شوراهای مختلف داریم و

 ارتنظ و کرده کار خودشان نهاد مجازی فضای روی بخواهد نهادها از باید شورا این. داشت خواهد بیشتری های چالش دیگر های

باشند. اگر فضای غیرمجازی در حال رشد در حوزه ای است، فضای مجازی هم باید در همین حوزه به موازات رشد کند.  داشته

الزم است شورا از بخش ها بخواهد که اگر جایی فضای مجازی در مقابل فضای فیزیکی تضعیف می شود، نظارت کرده و وارد 

 .عمل شوند

ایعالی سریع تصمیم گیری کند. قرار بر این است که شورا مسائلی را تحلیل کند که در سطح کالن وی در پایان گفت: نباید شور

هستند و رده های پایین تر مسائل عادی تر را تحلیل کنند. در این بخش سطوح تصمیم گیری باالست و شورا و اعضای باید سطح 

 .خودشان و جایگاه را بدانند

 

 بسیاری از آثار هنرمندان معاصر ایران با واقعیت تاریخی خود ارتباطی ندارند 

 خبرگزاری ایبنا :منبع

 فرهنگی هویت گفتمان» کتاب نویسنده پورمند فاطمه با گووگفت

 «ایران معاصر هنر در

کاالشدگی هنر ایرانی پیامد رویکردهای غیرنقادانه به بیان هنری 

مندان معاصر ایران با واقعیت تاریخی و است. بسیاری از آثار هنر

زمینه فرهنگی دوران خود )دوران معاصر( پیوندی مؤثر برقرار 

رو ناتوان از ایجاد تغییری مطلوب و معنادار در کنند و از ایننمی

 .انددنیای بیرون

 

 سوی از کتابی تازگیبه (ایبنا)خبرگزاری کتاب ایران

 مختلف ابعاد به که است منتشرشده ایران معاصر هنر در فرهنگی هویت گفتمان عنوان با تباطاتار و هنر فرهنگ، پژوهشگاه انتشارات

https://www.ibna.ir/fa/longint/323478/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ibna.ir/fa/longint/323478/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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اند و شدن رسیدهبست کاالیینه به بنچگو معاصر هنری هایجریان که دهدمی نشان و پردازدمی ایرانی معاصر هنر گراییواپس

 فاطمه آن، سندهنوی با گووگفت پای کتاب، این انتشار قلمداد کرد. به بهانهمثابه یک نیروی فرهنگی مؤثر و خالق ها را بهتوان آننمی

  .روی شماست پیش وگوگفتاین متن. باشیم داشته اشانتقادی نگاه اعماق در بیشتری کنکاش تا ایمنشسته پورمند،

 و یشپ هنری هایجریان میان تفکیکی ایران، معاصر هنر در فرهنگی هویت گفتمان رسد در کتاببه نظر می

 به لقائ آیا. است گرفته قرار ایرانی هنر از پیوسته جریان یک معرض در مخاطب و ندارد وجود انقالب از پس

  اید؟ها رسیدهکسان برای هر دو آنی روندی به یا نیستید زمانی برهه دو این میان تفاوتی

 هایالس از یعنی است، گرفته قرار نقادی و بررسی مورد «هانیج» آفرینینقش و نمایش منظر از ایران معاصر هنر در این کتاب،

جهانی  فتمانگ معنایبه ایرانی معاصر هنر گفتمان. شد چشمگیرتر جهانی رویدادهای در ایرانی هنرمندان حضور که  ۱۲ قرن ابتدایی

ویدادهای داخلی کشور و نحوه عمل چه نگاه این پژوهش به رنظر متولیان برگزاری این رویدادهاست. چنانآن و بازتاب نقطه

شد، هرچند گفتمان جهانی هنر معاصر ایران کامالً گذاران فرهنگی معطوف بود به احتمال زیاد گفتمان متفاوتی ارائه میسیاست

حتوای معنوان هنری با به« هنر انقالبی»ارتباط با رویدادهای داخلی نیست. در گفتمان جهانی، هنر پس از انقالب اسالمی یا بی

 اما شود،می صورت ایدئولوژیک هنر از مصداقی آنان نظر در چراکه است،های نظام و جامعه انقالبی مورد استقبال قرار نگرفتهتبلیغ ارزش

های زیسته در جامعه پس از انقالب و تحت حاکمیت جدید باشد، محتوای بخش بازتاب تجربه انقالب، از پس هنر از منظور اگر

 .دهدز گرایش انتقادی هنر معاصر ایران را تشکیل میتوجهی اقابل

ای )خاورمیانه( چه مزایا و چه معایبی را برای هنر معاصر کشور، نمایش غیرمستقل هنر ایران در بعد منطقه

 همراه داشته است؟به

ابل رهای خاورمیانه در مقصورت همبستگی و اتحاد کشوطور مستقل یک هویت جمعی را بهتوانست بهچه میای چناننمایش منطقه

 هدف با اغلب ایمنطقه حضور به فراخوانی که رسدمی نظر به گونهآن اما کرد،سلطه بازتاب دهد، کارکرد هنری معناداری پیدا می

. کندمی الدنب جهانی هایقدرت سود لحاظ با را اقتصادی منافع و است هنر بازار به بخشیدن خاورمیانه و رونق هنر ویترین سازیغنی

-ادیاقتص هایگذاریسرمایه برای را جهان در بزرگ هنری مراکز خلیج، کشورهای اقتصادی توانمندی که است این رایج باور البته

است، در هرحال یک ها( به این منطقه جذب کردهفرها و حراجیزه و برگزاری آرتمو ساخت محلی، شعب تأسیس قبیل از) فرهنگی

 اندازههب ایران معاصر هنر صورتاین غیر در که است رضه و نمایش کار هنرمندان ایرانی نیز فراهم آوردهفرصت استثنائی برای ع

ها عرصه دنبال دارد و ورود به اینی و استانداردسازی هم بهفرهنگ ترجیح اقتصادی، منفعت که است آن مسئله. نبود شدهشناخته امروز

 .تها ممکن نیسبرای همه هنرمندان و نگرش
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 اثرشدن مقاومت فرهنگی شده است؟اید، چگونه باعث بیگرا برشمردهفرمالیسم ایرانی که آن را التقاط

نر معاصر ترین معضالتی است که ههای بصری و زیباشناختی، از مهمسود جنبهمعنای کنار گذاشتن محتوای مؤثر هنر بهگرایی بهفرم

 هر در (اجتماعی و فرهنگی مطلوب تأثیرات منظر از) را هنر واقعی کارکرد( پرستیرمف) گراییفرم. است آن گرفتار ایران همچنان

ر با سازی فرهنگی هن. چند رگهکند پیروی «فرهنگی التقاط» پسااستعماری راهبرد از اگر حتی کند،می مواجه بحران با صورتی

 عکوس،م روندی در بلکه آید،نمی سازیدیگری و فرهنگی سلطه با مبارزه کار به تنهانه رویکردی که تنها فرم را دگرگون کند،

  .کندمی واگذار بازار مناسبات به را آن سرنوشت و تقویت را هنر کاالیی خاصیت

 

بودن شدن عنصر پاپ ایرانی و دورشدن آن از مفاهیمی چون مردمیکاالیی

 دانید؟و بازگشت هنر به جامعه را متأثر از چه فرایند یا تفکری می

طور کلی کاالشدگی هنر ایرانی پیامد رویکردهای غیرنقادانه به بیان هنری است. بسیاری هب

از آثار هنرمندان معاصر ایران با واقعیت تاریخی و زمینه فرهنگی دوران خود )دوران معاصر( 

رو ناتوان از ایجاد تغییری مطلوب و معنادار در دنیای کنند و از اینپیوندی مؤثر برقرار نمی

پسند نیز پیرو اهداف تاریخی این جنبش برداری هنر پاپ ایرانی از فرهنگ عامهاند. بهرهیرونب

از هنر  ایتواند گونهگرفتن موقعیت برتر هنر برگزیده خواص نیست و نمیهنری در به چالش

وهوای فرهنگی اثر را دگرگون ها تنها حالمانند فرمالیستمردمی تلقی شود. هنرمندان پاپ 

  .باشند تهگرف پیش در عوام ذائقه به معنادار و بازتأمالنه رویکردی آنکهبی بخشند،می محلی وبویرنگ کنند و اصطالحاً به آنمی

 مورد ینا در جای خلق هنر سیاسی تفاوت وجود دارد، لطفا  از منظر شما میان هنرآفرینی با موضوع سیاست به

 .دهید توضیح بیشتر

گرگون طور واقعی مناسباتی را در دنیای بیرونی و جامعه انسانی ده انتقادی، هنر وقتی سیاسی است که بتواند بهدر نگاه متفکران نظری

 گری است که در تضاد با جایگاه سنتی هنرمندارد. هنر به این معنا نوعی کنشبگذ اثر قوا سازد، معادالتی را بر هم بزند و بر موازنه

 و نبودنمؤثر به راجع بلکه نیست، عموم انظار از دوری معنیبه اکنون البته گیرد. انزواطلبی،ر میای انزواطلب قراعنوان نابغهبه

افع اقتصادی پای منشدن هنر بهاثربودن در قربانیقعی این بیوا اثر اگرچه است؛ اجتماعی تغییر فرآیند در هنرمند نداشتن مشارکت

 موضوعی مایهدست به سیاسی امر تقلیل. است «سیاست موضوع با هنر» از سیاسی هنر تمایز وجه همان گریکنش. است بروز یافته

 پیرو و دارد را ودخ تأثیرگذاری هایراه هنر،. ندارد متفاوت بیانی شکل با ولو سیاسی شعار یک دادن سر از بیش تأثیری اغلب اثر، یک

 .نیست( طریق این به کمدست) رسانیپیام هایشیوه دیگر
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ن هنر شدبست کاالییهای مسلط بر هنر معاصر ایران، در بنآید، همه پارادایممحتوای کتاب برمی چه ازچنان

 رفت از این وضعیت چیست؟اند، از منظر شما راه برونبه دام افتاده

ای در حال گونهو به داری معاصر چنان زندگی فردی و اجتماعی را به تسخیر درآوردهواقعیت آن است که نظام جهانی سرمایه

 فرهنگی مقاومت هایشیوه از بسیاری داری،سرمایه. رسدمی نظربه ناممکن آن از گریز درپی است که در نگاه اول،های پیتغییرشکل

 ودخ آزادی از مراقبت برای نیز امروز دنیای هنر. است و کارکرد آنها را به ضد خودشان بدل ساخته لعیدهب درونبه زمان گذر در را

( سویهیک و) کهن رابطه بر تکیه و زیبا اشیاء خلق چندهزارساله هایسنت تداوم و است بیانی هایتاکتیک دائمی تغییر از یرناگز

بیانی مناسب،  و راهبرد« رسانه»اشد که هنر دوران معاصر بر آن تکیه کند. بنابراین انتخاب ب ایشیوه تنها تواندنمی بیننده و هنرمند

 را اندازیدست و مصادره که یافت دست هاییراه به باید است؛ ایران معاصر هنر خاص طوربه و معاصر هنر مهم مسائل یکی از 

مطلوب خارج نکند، البته اگر این مسئله واقعاً دغدغه هنرمندان  مسیر از را هنری اثر سرنوشت نهایت در و نسازد ممکن راحتیبه

طور ، و همینناپذیربینیهای در لحظه و پیشلی، ارتباط رودررو و شفاهی، خلق موقعیتهای تعامکنم شیوهجهانی ایران باشد. فکر می

 .قرار دهد رو پیش تریمطمئن هایراه اینترنت و امکانات )اکنون همگانی( دنیای دیجیتال،

 

 نفعان غیردولتی برای تدوین مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعهدعوت از ذی 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

نگری سازمان برنامه و بودجه کشور های توسعه و آیندهمرکز پژوهش

با انتشار فراخوان، از جامعه علمی و صاحبنظران، مؤسسات پژوهشی 

و جامعه دانشگاهی و اندیشگاهی کشور دعوت کرد در تدوین 

 .مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه کشور مشارکت کنند

 و توسعه هایپژوهش رکزم فراخوان در به گزارش ایسنا،

 پژوهشی، مراکز و مؤسسات ها،دانشگاه به خطاب نگریآینده

ریزی توسعه و ان و متخصصان برنامهصاحبنظر علمیه، هایحوزه تحقیقاتی مراکز و مؤسسات ها،اندیشکده علمی، هایانجمن

ای ل فرایند تدوین برنامه، این مرکز، بنا به وظیفهبا عنایت به اهمیت مشارکت ذینفعان در طو"های مردم نهاد، آمده است: سازمان

که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده آن گذاشته شده است، با تعریف سازوکار مورد نیاز، جلب مشارکت حداکثری 

 ".ریزی توسعه را در تدوین برنامه مدنظر قرار داده استاشخاص حقیقی و حقوقی صاحبنظر در امر برنامه
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وان شده ها عنهای این برنامهها و ناکامیریزی توسعه در کشور و کامیابیادامه با اشاره به وجود پیشینه بیش از هفت دهه برنامه در

ها با وجود دستیابی به دستاوردهای گوناگون، نتوانسته است کشور را به هدف نهایی توسعه که زیست با کیفیت و این برنامه"است: 

ا در ههای کلیدی در کشور وجود دارند که بخشی از آندر جغرافیای سرزمین است، برساند و هنوز مسائل و چالش عادالنه همه مردم

 ".ریزی توسعه استریزی از جمله برنامهگرو کاربرد ابزار برنامه

حل  در جهت شناسایی و فرصتی فراهم شده است تا"همچنین در این فراخوان به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره شده و آمده است: 

ان در دهد که مشارکت ذینفعمسائل، از مشارکت همه ذینفعان در مرحله تدوین برنامه توسعه بهره گرفته شود. تجربیات نشان می

رود و انتخاب اهداف ترین عوامل موفقیت یک برنامه به شمار میریزی از جمله در مرحله تدوین، یکی از مهمتمام فرایند برنامه

 ".دهدها در برنامه را افزایش میو میزان تحقق آن صحیح

در ادامه این فراخوان، با دعوت از ذینفعان غیردولتی برای مشارکت نظری در تدوین مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه کشور، این 

  :محورها به عنوان پیشنهادهای اولیه برای مشارکت اعالم شده است

 رترین مسائل کلیدی کشومهم -

 ای، بخشی، موضوعی( برای رشد و توسعه کشورترین پیشران )منطقهاصلی -

 (مبناهای توسعه حکمساختار مناسب برای سند برنامه توسعه )پیشنهادی برای جایگزین کردن برنامه -

 ریزینحوه تعامل، بخش، منطقه )استان( در نظام برنامه -

 و اجرای برنامه توسعه ملی های ذینفعان در تدوینچگونگی افزایش مشارکت -

 (سیاسی زیر ملی )استانی و محلی -پیشنهادها برای افزایش اختیارات و پاسخگویی سطوح اداری -

 ریزیپیشنهادهایی برای تحول در نهاد و نظام برنامه -

 الگوی مناسب برای پایش، نظارت، کنترل و اصالح برنامه در زمان اجرا -

 ریزیا نظام حکمرانی موجود در نظام برنامهپیشنهادهای اصالحی مرتبط ب -

 چگونگی ارتباط سند تحول دولت با برنامه هفتم توسعه کشور -

تخصصی، -ها، پیشنهاد عنوان برای برگزاری نشست علمینگری پس از دریافت پیشنهادها شامل ایدههای توسعه و آیندهمرکز پژوهش

 .بندی خواهد کردظران، مؤسسات پژوهشی و جامعه اندیشگاهی، آنها را طبقهگزارش مطالعاتی، مقاله، یادداشت و... از صاحبن

برداری در بندی، چگونگی تدقیق و تفصیلی کردن پیشنهادها و سپس انتقال نظرات به سازمان برنامه برای بهرهبر اساس این طبقه

نامه، گاهنامه و ...( نظرات مختلف )چاپ ویژه هایتدوین برنامه هفتم توسعه، سازماندهی خواهد شد. در این سازماندهی به روش

  .دریافتی به جامعه هدف منعکس خواهد شد
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ظران، تخصصی با خبرگان و صاحبن -های علمیاندیشی و نشستنگری، سابقه برگزاری جلسات همهای توسعه و آیندهمرکز پژوهش

های توسعه ایران ریزی و برنامهشناسی نظام برنامهجلد، آسیب ۱ریزی توسعه در ایران در انتشار مجموعه مطالعات هفتاد سال برنامه

ها و ریزی توسعه در جهان، گسستهای توسعه در ایران و کشورهای منتخب، تجربه برنامهها، بررسی تطبیقی برنامهو احصای ریشه

ریزی توسعه در سال برنامه ۰۷ طالعاتم بر های کلیدی توسعه کشور، انجام فراتحلیلها و هستهگذارها، شناسایی مسائل، پیشران

درصد در برنامه  ۲ اقتصادی رشد هایداللت و الزامات و اسالمی انقالب از بعد توسعه هایبرنامه کلی هایسیاست بررسی ایران،

 .هفتم توسعه را در کارنامه خود دارد

-۰۷۷۷۱۰۱۲ ه و بودجه، در این فراخوان، شماره تلفننگری سازمان برنامهای توسعه و آیندهبنابر اعالم روابط عمومی مرکز پژوهش

بیکی برای ارتباط با دبیرخانه مطالعات پشتیبان تدوین برنامه هفتم توسعه )خانم علی dfrc۲۷۴۲@gmail.com  و ایمیل ۷۱۲

 .علوی( اعالم شده است

 

 شد منتشر «فرهنگ راهبردی مطالعات» فصلنامه ۴ شماره 

 خبرگزاری رسا :منبع

 متیازیا صاحب به «فرهنگ راهبردی مطالعات» فصلنامه چهارمین رسا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی سرویس خبرنگار گزارش به

 .شد منتشر حاجیانی ابراهیم سردبیری و زائری قاسم مسؤولی مدیر با ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 :است زیر شرح به مقاالت چکیده و سندگاننوی نام عناوین، و منتشرشده صفحه ۲۵۱ و مقاله ۱ در فصلنامه این

 

 اسالمی جمهوری دوران در آن ایتوسعه موانع و فرهنگی هایسیاست محتوای تحلیل

 پسندیده ابوالفضل ابوالفضلی؛ حسین

 وعوضم. پردازدمی اسالمی جمهوری مختلف هایدولت در ایران فرهنگی توسعة هایچالش و موانع بررسی به رو پیش مقالة: چکیده

 اعم، ورطبه اجتماعی، علوم و اخص، طوربه شناسی،جامعه هایحوزه از بسیاری در که توسـعه، شناسـیجامعـه حـوزۀ در تنهانه توسعه

 یز،ن ایـران جامعـة. رودمی شمار به اجتماعیـانسانی هایحوزه در مهم مسائل از یکی توسعه مسئلة. است گرفته قرار بحث مورد

 گفت توانیم تاریخی تبارشناسی لحاظ به. است بوده توسعه به دستیابی دنبال به اخیر هایدهه در توسعه،درحال جوامع دیگر همانند

 رد که است آن مقاله این اصلی بحث. است شده آغاز مشروطیت، جنبش زمان از ویـژهبه قاجار، دوران از ایران در توسعه روند که

 تا بوده، ستهبرج بسیار اسالمی انقالب گیریشکل در فرهنگ متغیر سهم اسالمی انقالب زا پس سیاسی جدید نظم استقرار پرتو

 هایرزشا با ممزوج فرهنگی هایمتغیر و هامؤلفه از ایشبکه در را انقالب رخداد بنیادین هایریشه نظرانصاحب از بسیاری که حدی

 متعارض هایپارادایم تسلط علتبه ای،برجسته موانع و هاچالش با دخو توسعة مسیر در که فرهنگی انقالبی اند؛کرده تفسیر دینی
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 موانع هک است برآمده اصلی سؤال این به گوییپاسخ و واکاوی صدد در رو پیش پژوهش. است بوده مواجه ،(غربی و اسالمی ایرانی،)

 ترینمهم و است بوده چه شد فرهنگی عةتوس به ایران جامعة دستیابی عدم سبب که اسالمی جمهوری هایدولت در فرهنگی عمدۀ

 لیلتح روش از اسـتفاده بـا اسالمی، جمهوری دوران در اجتماعی توسعة و فرهنگی توسعة بین رابطة پژوهش این در. اندکدام هاآن

 مچنینه و ایکتابخانه منابع آن اطالعات گردآوری و تحلیلی توصیفی، مقاله این در پژوهش روش. است شده بررسی گفتمانی،

 هب بردنپی و اثرگذاری کشف، فهم، مقاله هدف. است فرهنگ موضوع در ایران اسالمی جمهوری اصولی هایسیاست به استناد

 ایستار رغمعلی که، دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است ایران اسالمی جمهوری در فرهنگی توسعة عدم پنهان و بنیادین هایریشه

 امعةج ضعف همچون هاییمؤلفه فرهنگی، توسعة حوزۀ در مترقی قوانین وضع و هاسیاست اعمال برای بانقال گذارانبنیان ذهنی

 ده،نشکارشناسی قوانین وضع مختلف، هایدولت در فرهنگی متناقض هایسیاست اعمال کاری،محافظه و بنیادگرایی مدنی،

 .روندمی شمار به کشور فرهنگی توسعة هایچالش و موانع ترینمهم از تاریخی موانع و فرهنگ موضوع در زدگیسیاست

 

 3111ـ3131 زمانی بازۀ هایپژوهش فراتحلیل: نسلی بین شکاف بر مؤثر عوامل مطالعۀ 

 سرکشیکیان سادات سمانه پرور؛ جهان طاهره عشایری؛ طاها

 اجتماعی، ی،فرهنگ مسائل در خود یقلب های¬نسل و والدین بین تضاد و اجتماعی تعارض اجتماعی، فاصلة به نسلی شکاف: چکیده

 و نسلی شکاف پژوهش، مورد ۰۷ نتایج مطابق هنجاری،ـارزشی تغییرات سبببه ایران، جامعة. شودمی اطالق سیاسی و اقتصادی

 روش. است ۲۰۷۷-۲۷۲۷ زمانی بازۀ در نسلیبین شکاف بر مؤثر عوامل مطالعة پژوهش اصلی هدف. است کرده تجربه را نسلیبین

 ةجامع. است شده استفاده اثر اندازۀ برآورد جهت فراتحلیل افزارنرم از و است معکوس نامةپرسش آن ابزار و کمّی نوع از پژوهش

 دارییمعن سطح و نمونه حجم و همبستگی ضریب دارابودن بودن،پیمایشی علتبه پژوهشی سند ۰۷ که است پژوهش ۲۷ آن آماری

 اجتماعی، لةفاص) ساختاری بحران میان که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است شده انتخاب غیراحتمالی گیرینمونه روش به قبولقابل

 فرهنگی؛ سرمایة ؛(نسلیبین انسجام نسلی،بین مشارکت نسلی،بین اعتماد) اجتماعی سرمایة ؛(نسلیبین تعارض پدرساالری، نظام

 ؛(ادیپسام هایارزش گرایی،جهان مدرن، زندگی سبک فردگرایی، هرانه،متظا مصرف جمعی، هایرسانه) نوگرایی اقتصادی؛ سرمایة

 نومیآ خانوادگی، آنومی اجتماعی، آنومی) چندگانه آنومی و ؛(پذیریجامعه مذهبی، تعلقات مرجع، گروه الگوی) هنجاریـارزشی مسائل

 .است درصد ۱۷ با برابر نسلی شکاف بر پژوهش کلی اثر اندازۀ. دارد وجود داریمعنی رابطة نسلیبین شکاف با( هویتی
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 هامحدودیت و هاکنندهتعیین: ایران در فرزندآوری به تمایل

 حاتمی علی صادقی؛ رسول بگی؛ میالد

 را هاآن آوردن دنیا به زمان و فرزندان تعداد درمورد گیریتصمیم امکان زیادی حد تا زوجین که امروزی مدرن جوامع در: چکیده

 مایالتت بررسی رو پیش مطالعة هدف. رودمی شمار به باروری رفتار هایکنندهتعیین ترینمهم باروری تمایالت و جیحاتتر دارند،

 ینا بر. است ایران در فرزند داشتن به تمایل هایمحدودیت و موانع نیز و آن بر مؤثر عوامل و همسردار کردۀازدواج افراد فرزندآوری

 نشان نتایج. شد وتحلیلتجزیه بود، شده اجرا کشوری سطح در ۲۷۴۰ سال که خانواده، ملی پیمایش در دهشگردآوری هایداده اساس،

 هایافته. ندارند دیگر فرزندی/فرزند داشتن به تمایلی فرزند یک دارای افراد درصد ۰۲ و فرزند بدون افراد درصد ۷۷ حدود که داد

 با مقایسه در تسنن اهل پیروان بین در باروری تمایالت طرفی، از. داد نشان را دافرا باروری تمایالت و تحصیالت بین منفی رابطة

 روابط و گیزند از رضایت همچنین. داشتند زنان با مقایسه در بیشتری باروری تمایالت نیز مردان. بود بیشتر تشیع اهل پیروان

 و مشکالت دستة چهار در فرزندآوری به تمایل عدم للع ترینمهم. دارد افراد فرزندآوری تمایالت بر معناداری تأثیر زناشویی

 افراد نیجسما و سالمتی مشکالت و همسران، بین روابط فرصت، هزینه و کاری شرایط ها،آن آیندۀ و فرزندان با مرتبط هاینگرانی

 از ایجموعهم تا است نیاز ینی،جایگز سطح به باروری مجدد افزایش برای ریزان،برنامه و گذارانسیاست اساس، این بر. گرفتند قرار

 زنان انوادگیخ و شغلی زندگی تلفیق و کند کمک کودکان از مراقبت هایهزینه پوشش در هاخانواده به که کنند اجرا را هاییسیاست

 .کند تسهیل را

 

 ایران در آرایشی لوازم گراییمصرف بر مؤثر عوامل واکاوی

 عهد نیک مهدی حاجیانی؛ ابراهیم

 ژوهشپ این روش. تأثیرگذارند ایران در آرایشی لوازم گراییمصرف بر عواملی چه که است آن پژوهش این اصلی رسشپ: چکیده

 هایداده جمیعت و ترکیب. است بوده مصاحبه و فراتحلیل تاریخی، و اسنادی مطالعة مند،نظام مرور و اسناد تحلیل هایروش از ترکیبی

 دستة سه لذی عوامل این بندیدسته. شد منتهی هستند دخیل پدیده این در که مختلفی عوامل هب مختلف منابع هاییافته از مکمل

 استخراج تریکلید عوامل طریق این از و شود منجر عوامل از مناسب تفکیکی به که بود جهت این در موانع و تسهیلگر کننده،تقویت

 حوزه این در ترمهم عوامل عنوانبه توانمی را هارسانه تأثیر و ر،کنشگ نقش فرهنگی،اجتماعی هایارزش و بستر. شوند معرفی و

 ای جایگزین انتخاب، عنوانبه آرایش لوازم مصرف به افراد دادنسوق در مهمی عامل اجتماعی بستر و شرایط درواقع،. کرد مطرح

 رسانه همس مقوله این در که رودمی آرایشی لوازم مصرف سمت به منفعل یا فعاالنه گاهی که است کنشگر این طرفی، از. است اجبار

 کارکردهای زا آگاهانه کامالً هم کنشگر و باشند مبتنی ساالریشایسته بر جامعه بستر و هاارزش اگر مطلوب، حالتی در. است مشهود
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 تقویت با همسو و مطلوب و بهینه کارکرد با ایپدیده عنوانبه آرایش لوازم مصرف و کردنآرایش کند، استفاده آرایشی لوازم مطلوب

 .شد خواهد منجر حوزه این در گراییمصرف در افراط از پیشگیری به امر این و گیردمی قرار موردنظر اجتماعی هنجارهای و هاارزش

 

 زداییقبح رب تأکید با مدرنیته به سنت از گذار در مخالف جنس با روابط تحوالت سیر به شناختیجامعه نگاهی

 اسالمی شناسیجرم و عرفی مفاهیم در

 فرد موسوی سیدمحمدرضا

 جنس با روابط از زداییقبح موجب چگونه نوعی جدید مفاهیم ورود که هستیم پرسش این به پاسخ دنبال به پژوهش این در: چکیده

 همزاد و ینقر همیشگی مسائل از یکی عنوانبه همیشه مخالف جنس با روابط. است شده ایران در مدرنیته به سنت از گذار در مخالف

 نبوده یمستثن قاعده این از نیز ایران است؛ کرده تجربه را خاصی تطورات سیر مختلف هایزمان و شرایط در که است بوده بشر نوع

 همچون عواملی تأثیر تحت که کرد اشاره مدرنیته به سنت از رابطه مدل این گذار به توانمی تغییرات و تطورات این ازجملة. است

 به یگانهب واژگان آمدن با شدنجهانی پروسة نهایت در و فرزندساالری به پدرساالری نظام از گذر نسلی، شکاف اجتماعی، ییراتتغ

 نچنی قطعاً. است شده روابط این از زداییقبح موجب حدودی تا( امثالهم و مامایی شوگر ددی، شوگر زدن،رِل چون) ایرانی فرهنگ

 ذیرفتنیپ قانون و شرع قالب در صرفاً روابطی چنین اسالمی، شناسیجرم هایآموزه منظر از و است یرانیا فرهنگ با مغایر تحوالتی

 .است

 

 خیرا سال صد معاصر طراحان ضدِجنگ یا صلح پوسترهای شهریویران و شهریآرمان وجوه تطبیقی مطالعۀ

 امریکا و ایران

 سماوی غالمرضا آفرین؛ فریده نجفی؛ سحر

 با. ایمردهک انتخاب پوسترها تحلیل برای را هاییمؤلفه شناختی،جامعه نظری مباحث از محتوا تحلیل با رو، پیش وهشپژ در: چکیده

 عیدیس مهدی و شیوا قباد ایرانی گرافیک طراح دو از انتخابی پوسترهای شهری،ویران و شهریآرمان محتوایی هایویژگی به اتکا

 تحلیل از راترف پوسترها تفسیر سطح در. ایمکرده تفسیر و تحلیل را گلیزر میلتون و چواست سیمور امریکایی گرافیک طراح دو و

 جنبه ود این به یا است شهریویران شهری،آرمان هایمؤلفه دارای انتخابی آثار که ایمداده پاسخ پرسش این به تجسمی هایمؤلفه

 اییمعان پنهان، محتوای سطوح سمت به تجسمی عناصر و اجزا آشکار سطح از حرکت با سعیدی، مهدی پوسترهای. اعتناستبی

 عبارتی، هب و است جهانی تصویر زبان شیوا، قباد صلح پوسترهای در. دارد همراه خود با را جوامع در صلح ایدۀ کشیدنِپرسش به چون

 این بر نیز ودخ پوستر مجموعة در چواست سیمور. باشد المللبین سلیقة دربرگیرندۀ که است هنر از سبکی و طرح دنبال به هنرمند

 زبان از دخو مفاهیم بیان برای هم گلیزر. باشد امان در نظامی هایسالح و جنگ گزند از تواندنمی بشریت که دارد نظراشتراک ایده
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 هک است هاییلتدو همة جهانی زبانی با صلح پرندۀ فرم سخن روی. دارد وجود آن از مشترکی فهم اغلب که است برده بهره بدن

 وجوه بر تربیش امریکایی آثار و سعیدی مهدی پوسترهای. است بازیچه و گرفته خود به مختلفی هایحالت هاآن دست در صلح انگارۀ

 به بیشتر صلح جهانی نماد از تبعیت با و نکرده اتخاذ جهانی صلح نماد به انتقادی رویکرد شیوا قباد. اندکرده تکیه شهریویران

 .است کرده توجه شهریآرمان هایهجنب

 

 های حوزه مطبوعاتهای توسعه استارتاپسناریو 

 پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات :منبع

 

 حوزه های وضعیت استارتاپ طرح پژوهشی بررسی

 در هاآن توسعه سناریوهای ارائه و مطبوعات

  .شد انجام ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه در ایران

د این پژوهش، صنعت مطبوعات یکی از صنایع به استنا

مهم و بزرگ فرهنگی در ایران است. این صنعت بزرگ 

دامنه بزرگی را از زیرساخت تولید، نشر و مصرف مطبوعات 

سازی، سازماندهی و مصرف محتوا در انواع تا تولید، آماده

شود. صنعت مطبوعات با توجه به مختلف را شامل می

توانند ها میآپشود. استارتها در این حوزه تلقی میآپکه دارد بستر بکر و مهیایی برای حضور استارت گستره و تنوع باالیی

های نوین و حضوربسیار پررنگی را در جای جای این صنعت داشته باشند و تحوالت بسیار بزرگی را در این حوزه با تکیه بر فنآوری

 ت، ایجاد کنند.ها اسآپچابکی، که یکی از اصول مهم استارت

از ای کمتر از یک دهه )های حوزه مطلوعات در کشور نشان داد که این مؤسسات کوچک ولی چابک سابقهآپمطالعه فعالیت استارت

شوند و عمده فعالیت ها عمدتاً از طرف افرادی خارج از این صنعت ایجاد و مدیریت میآپ( دارند. همچنین این استارت۲۷۴۱سال 

های وزهاند در حپذیری و مصرف محتوا و خبررسانی( است و کمتر آنها توانستهانتهای زنجیره مطبوعات )یعنی دسترس آنها نیز در

م که هایی از صنعت مواجه هستیدیگر و نیز زنجیره کامل این حوزه وارد فعالیت شده و اثرگذار شوند. از این رو با رشد سرطانی بخش

تواند صنعت مطبوعات خطرآفرین باشد. زیرا اگر صنعت مطبوعات نتواند رشد متوازنی داشته باشد نمی تواند برایدر صورت ادامه آن می

مینه ای در این زای نیز فرصت تولید و تهیه نخواهد داشت. از این رو با مشکالت عدیدهاثرگذار خوبی داشته باشد و محتوای غنی

 مواجه خواهیم بود.

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/07/021150start-up newspaper-1.jpg
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د. های فرهنگی دولت و نیز احزابی خاص، نتوانسته رشد خوبی داشته باشیل وابستگی به سیاستاز طرفی نیز صنعت مطبوعات به دل

جتماعی باعث های اگذاری و رشد قرار گرفته است. از طرفی نیز بستر اینترنت و شبکهاز این رو در زمره صنایع ضعیف از منظر سرمایه

هایی را در این حوزه انجام دهند. همین موضوع باعث شده تا سودآوری و تای به صورت کامال آماتوری فعالیشده تا افراد غیرحرفه

های قوی در این حوزه را شاهد نباشیم. ضعیف بودن یک صنعت آپگذاران نداشته باشد و حضور استارتجذابیت خوبی برای سرمایه

ها در این حوزه آپگیری و رشد استارتلگذاری یکی از عوامل بسیار مهمی است که مانع از شکو جذاب نبودن آن برای سرمایه

 شود.می

از عوامل مهم دیگر در این حوزه ضعف دانشی و فعالیت سنتی در اعضای بخش بزرگی از این صنعت است که این موضوع در نظر 

و  رانشود تا بخش بزرگی از این صنعت برای نوآوشود. همین موضوع باعث میخبرگان این حوزه به صورت پررنگی دیده می

های شود که در عمل شاهد عدم حضور و فعالیتماند. از این رو نتایجی مانند پژهش حاضر حاصل میگذاران ناشناخته باقی میسرمایه

ت های فرهنگی و نیز صنعآپهای مناسبی در حوزه استارتنوآورانه در زنجیره کامل صنعت مطبوعات هستیم. از طرفی نیز پژوهش

 رت نگرفته است.مطبوعات تا کنون صو

های مثبت و منعی، عوامل موثر بر رشد، های حوزه مطبوعات و شناسایی نقشآپاین پژوهش براساس وضعیت فعالیت استارت

ند سناریو با نخبگان( چ های کلیدی، بازیگران حوزه مطبوعات، نقش دولت )برگرفته از مصاحبهگیری، فرصتشکست و موانع شکل

 کند:های حوزه نشریات اداوری در ایران ترسیم میآپمدت استارتمدت و میانکوتاهرا در رابطه با آینده 

حوزه مطبوعات تحول چندانی را شاهد نخواهند بود و رشدی اندک و توأم با کندی را تجربه خواهند  هایآپاستارت سناریو اول:

های تولید محتوا و آپبود و تحول چندانی در استارت های خبررسانی عمومی خواهدها همچنان بر استارتآپکرد. تمرکز استارت

یی مند نبودن، نگاه به کاالاستفاده از هوش مصنوعی در حوزه مطبوعات نخواهیم بود. فعالیت در حوزه نامناسب، فعالیت محدود، ایده

 مقاومت در مقابل تغییرات در مطبوعات ها،آپکردن خبر و درآمدزایی از آن، نبود قوانین شفاف، سرمایه گذاری پایین در حوزه استارت

های ر بدنه مطبوعات، ممانعت از ورود افراد جدید با ایدهد نوآوری نبود مطبوعات، بر حاکم سنتی نگاه بودن غالب سنتی و کالسیک، 

حوزه جدید، کاهش روزافزون مخاطبان، ضعف در سودآوری برای جذب سرمایه گذاران جذابیت کم در سودآوری، بازار کوچک 

ها در کشور، سوگیرهای حزبی، ضعف در زیرساخت آپمطبوعات، وضعیت روبه افول صنعت مطبوعات، گنگ بودن جایگاه استارت

کند. بدیهی است مسائل موجود در آینده نیز دامنگیر ها ممکن نمیآپو... از جمله دالیلی است که تحول زودهنگام را در حوزه استارت

ها شناسایی و اصالح آپه خواهد بود و تا زمانی که این مسائل از طرف نهادهای حاکمیتی و خود استارتهای این حوزآپاستارت

 توان امیدی به رشد شایسته این حوزه داشت.نشوند نمی

رسد میها و وضعیت موجود تدوین شده، به نظر نبنابراین در این سناریو که یکی از سناریوهای محتمل و بدون تغییر در سیاستگذاری

ت ها در چنین سطحی هستند دو موقعیکه این حوزه چندان مطلوب در این حوزه باشیم. البته باید توجه داشت، زمانیای نهشاهد آینده
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ها به تدریج به حاشیه رانده آپشکست و یا آغاز رشد در انتظارشان خواهد بود. اگر توجهی به مسائل این حوزه نشود، این استارت

گذاری ای به این حوزه صورت گیرد و مسائل مرتبط با نهادهای حاکمیتی و قانونرو به افول خواهند بود. اگر توجه شایستهشوند و می

توانیم این مقطع را به عنوان نقطه شروعی برای رشد این حوزه در نظر بگیریم. به نظر به تدریج به این حوزه توجه داشته باشند می

هایی بنیادی و کاربردی در مقطع کنونی، مانند پژوهش ارشاد اسالمی به این حوزه و پذیرش پژوهش رسد توجه وزارت فرهنگ ومی

 توان تحول زیادی را در این حوزه در آینده شاهد بود.هایی از این امر باشد. البته در چنین شرایطی هم نمیحاضر، نشانه

 

 مردم، اکثر رجوع محل و مرجع هایآپاستارت سناریو دوم:

 محتوا تولید به اقدام خود که بود خواهند واسط هایآپاستارت

بار را از مراکز تولید اخ و هایادداشت ها،گزارش مقاالت، و کنندنمی

بندی و مبتنی بر نیازهای جامعه مخاطب آوری، دستهمحتوا جمع

ها به جهت آپدهند. در عمل این نوع استارتدر اختیار آنها قرار می

توانند سبکبال بوده و حرکت شوند، میتولید محتوا نمی اینکه درگیر

ا هآپتوانند تجربه کنند. این نوع استارتسریع و رو به رشدی را می

های کوچک و متوسط توانند در سطح شرکترسد میبه نظر می

پذیری باشند و با توجه به کوچک بودن و تمرکز بر حوزه دسترس

می با مخاطبان و جامعه )یک حوزه مشخص( که ارتباط مستقی

تر با تحوالت فناورانه همراه توانند سریعمصرف کنندگان دارند، می

شوند و با سرعت بیشتری خودشان را با نیازهای مخاطبان همگام 

های کلیدی از جمله نوآوری در مطبوعات، مخاطب گذاری اخبار، رشد حوزه محتوا، و فرصتاشتراکسازند. از این رو، سرعت به

ینانه باشد. در بتواند، سناریویی خوشوری و تمرکز بر محتوا از جمله عوامل تاثیر گذار در این سناریو هستند. چنین سناریویی میمح

این زمینه باید توجه داشت که تا زمانی که تحوالتی در این حوزه از طرف نهادهای حاکمیتی رخ ندهد، و همچنان مشکالت موجود 

ر گذاران نخواهد داشت و دهایی نیز پایین خواهد بود و همچمان جذابیتی برای سرمایهآپچنین استارت پابرجا باشند، سرعت رشد

صنعت  های حلقههایی به سایر زنجیرهآپنتیجه رشد مطلوبی را شاهد نخواهیم بود. همچنین با توجه به وابستگی چنین استارت

ه ها در کل زنجیراین سناریو باشد. از طرفی نیز عدم استقبال از نوآوری تواند مانعی در تحققمطبوعات و وجود ضعف در آنها می

کالت آپی، وجود مشهای استارتصنعت مطبوعات، نبود انگیزه و توان در بازیگران اصلی صنعت مطبوعات برای شرکت در فعالیت
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زه گذاران موانعی هستند که در این حوسط سرمایهگذاری در این حوزه توها و کمی سرمایهآپاداری و قانونی در ثبت و فعالیت استارت

 کنند.هایی را در تحقق این سناریو ایجاد میوجود دارند و ابهام

 ها توزیع خواهد شد و نقشویژه مراکز استانها در تهران کاسته و در سراسر کشور بهآپ : از میزان تمرکز استارتسناریو سوم 

ها افزایش خواهد یافت.دسترسی گسترده به ابزارهای مبتنی بر فناوری و آپمبتنی بر استارتسازی خبری ها در جریانسایر استان

گذاری اخبار، رشد حوزه محتوا و استقبال مردم از صورت تقریباً مساوی در سراسر کشور و سرعت اشتراکاستفاده از اینترنت به

ار باشد. تحقق چنین سناریویی به ظهور شرایطی وابسته است که باید تواند در این حوزه تاثیرگذهای خبررسانی عمومی میآپاستارت

 محقق شوند و زمینه چنین تحوالتی را ایجاد کنند.

آپی و حمایت همه جانبه از آنها در سطح کشور، ایجاد های استارتها و فعالیتآپتحول در نوع مواجهه نهادهای حاکمیتی با استارت

های گسترده در این حوزه، پشتیبانی قانونی و ادرای نهادهای حاکمیتی از و نوآوران برای فعالیتآپی انگیزش در فعاالن استارت

های موجود در صنعت مطبوعات از تولید محتوا گرفته تا مدیریت، جانبه و فعالیت گسترده همه زنجیرهآپی، رشد همههای استارتفعالیت

 ای در آنها رخ دهد تا چنین سناریوییایی هستند که الزم است تحوالت گستردهپذیری، از جمله محورهسازماندهی، توزیع و دسترس

هایی از چنین تحوالتی را امروزه در صنعت بینانه و البته غیرمحتمل است. زیرا نشانهمحقق شود. از این رو این سناریویی خوش

 مطبوعات شاهد نیستیم. بنابراین احتمال بروز چنین مواردی بسیار ضعیف است.

 

 شودمی بررسی تهران حراج 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 نایرا هنر بر تهران حراج تاثیرات به نگاهی با «معاصر هنرمندان آثار کیفیت و رونق در هاحراجی نقش» موضوع با نشستی

 .شد خواهد برگزار ایده گالری در ـ ماه تیر ۲۱ ـ پنجشنبه

 مجید کاظمی، مرتضی شود،می محسوب تهران حراج بررسی و قدن هاینشست سلسله از جلسه دومین که نشست این در

 نشانزدهمی مختلف ابعاد پیرامون و پرداخت خواهند سخنرانی به زنگی بهنام و سلطانعلی آرش ماهی،رمضان سمیه مالنوروزی،

 .کرد خواهند صحبت تهران حراج

 از تهران جحرا بررسی و تحلیل» عنوان با ایویژه نشست یبرگزار با نیز تهران حراج پیشین دوره در ایده هنری و فرهنگی موسسه

 .بود پرداخته هنری مهم اتفاق این مختلف ابعاد بررسی به ۲۰۷۷ ماه دی در «اقتصاد و هنر منظر

 ۲۷۷ و میلیارد ۰۲ فروش رقم با و شد برگزار ماه تیر دهم - جمعه داشت، نام «ایران معاصر هنر» که تهران حراج دوره شانزدهمین

 را اثر ینترگران عنوان تومان، میلیارد هشت نهایی قیمت با درخشانی رضا از اثری دوره این در. داد پایان خود کار به تومان میلیون

 .داد اختصاص خود به
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 تیرماه ۲۱ - پنجشنبه روز توانندمی «معاصر هنرمندان آثار کیفیت و رونق در هاحراجی نقش» نشست در حضور به مندانعالقه

 این در حضور. کنند مراجعه ۱۱ پالک هجدهم، خیابان سنایی، خیابان زند، کریمخان خیابان تهران، در واقع ایده گالری به ۲۰ ساعت

 .است رایگان و آزاد هنردوستان عموم برای برنامه

 

 ها در زندگی مردم ایرانتاثیر فاجعه و اَبَربحران 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

انسانی بر هویت فرهنگی و تأثیر فجایع طبیعی و 

تاریخی ایرانیان با حضور اندیشمندان حوزه 

شناسی در قالب کرسی ترویجی انسانی و مردمعلوم

 .بحث و بررسی شد« فرهنگ و فاجعه در ایران»

عمومی پژوهشگاه به نقل از روابط ایسنا به گزارش

نژاد ـ فرهنگی و گردشگری، علیرضا قلیمیراث

سازی پژوهشگاه ـ مواجهه بردیمعاون فناوری و کار

با فجایع را بخشی از زندگی ایرانیان برشمرد و گفت: 

اهالی این سرزمین همواره در طول تاریخ رویدادهای 

 .انداند و امری طبیعی انگاشتهبریم، بسیار تجربه کردهها نام میاز آن« فجایع طبیعی»ای را که امروز با عنوان ناخواسته

افزود:  توان کمی از شدّت آن کاست،توان متوقف کرد و تنها میکه در سرزمین ناآرامی مانند ایران فجایع طبیعی را نمیاین او با بیان

 ها هستند که از زاویة فرهنگیکند، زیرا در بیشتر موارد این انسانها را تبدیل به فاجعه میمواجهة انسان با این موارد است که آن

 .ندارندقدرت رویارویی با آن را 

های روحی و روانی زیادی بر جامعه تحمیل شده که توجهی به این مسائل بحراندلیل بی های اخیر بهنژاد اظهارکرد: در سالقلی

 .شناسی در حال بررسی و مطالعه استجای مطالعه و تحقیق دارد و خوشبختانه این موضوع توسط پژوهشکده مردم

که موضوع فاجعه در اشکال مختلف از مسائلی است که ایرانیان شناسی ـ نیز با بیان اینمردمرییس پژوهشکده  زاده ـعلیرضا حسن

بعد از جنگ جهانی دوم و از دهة هشتاد رونق گرفت و در ایران البته پژوهشگران « شناسی فاجعهمردم»با آن مواجه هستند، گفت: 

 .پردازندزیادی به آن نمی
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سمت طبیعی و انسانی به تشریح ابعاد این موضوع پرداخت و اضافه کرد: یکی از مسائلی که سرزمین بندی فاجعه به دو قاو با تقسیم

رو بوده، وجود و تکرار فجایع انسانی و طبیعی در اشکال مهمی چون خشکسالی، زلزله، ایران در تاریخ کهن و طوالنی خود با آن روبه

 .است گیریجنگ، سیل، قحطی و همه

اند، رخ داده همای متصّل بهای از فجایع یادشده که در بازه زمانی کوتاه و زنجیرهشناسی اظهار کرد: تاثیر چرخهدمرییس پژوهشکده مر

 .است که این کرسی سعی در بررسی و تبیین آن دارد بر پویاییِ تاریخی هویت و فرهنگ ایرانی موضوعی

با رجوع به  ۲۴-گیری کوویدمحیطی و همهزله، خشکسالی، آلودگی زیستگرفته در زمینه زل او با اشاره به مطالعات میدانیِ صورت

بافت تاریخی و فرهنگی جامعه ایران، تأثیر فجایع طبیعی و انسانی را بر هویت و تاریخ ایران مورد بحث قرار داد و گفت: انجام 

باره این امکان را فراهم کرد تا در ر مقاالتی در اینو انتشا ۲۷۲۲تا  ۲۷۲۱مطالعات میدانی زلزلة بم به تناوب در بازه زمانی پنج ساله 

های ایرانی و فجایع طبیعی و انسانی بپردازم، سپس این مطالعات در پهنه مطالعات آلودگی آب و گام نخست به تحلیل رابطه آیین

 .با مطالعات میدانی درباره آن دنبال شد ۲۴-گیری کویدخشکسالی تداوم یافت و با ظهور همه

ها را مطرح کرد که فجایع طبیعی و انسانی چه تأثیری بر هویت فرهنگی و تاریخی ایرانیان گذاشته و اده در ادامه این پرسشزحسن

گر هویت آنان چگونه عمل کرده و جلوه (Primordial) عنوان دو منبع اصلی و پرایموردیالها و ادبیات ایرانیان بهاین تأثیر در آیین

و اتنوگرافیک از  (Sub narrative) ، تا چه اندازه روایت خرد(Epistemological) یستومولوجیکالشود؟ و از منظر اپمی

ما در دستیابی  شناسی تاریخی بهآیین در پیوند با انسانتواند بر پایه مفهوم تجربه نزدیک، واقعیت زیسته و زیستشواهد میدانی می

 کنش فرهنگ و فاجعه یاری رساند؟یخی هویت ایرانی و برهماز پویایی تار (Grand narrative) به روایتی کالن

عنوان ناقد در این نشست حضور داشت، با سیدجواد میری ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ که به

، به مفهوم ن را تحت تأثیر قرار دادهها است که زندگی جمعی ایرانیاکه مسأله اصلی امروز بحران نیست، بلکه تکرار اَبَربحرانبیان این

هایی بندی کرد و این هویت مبتنی بر چه مؤلفهتوان صورتسازیِ هویت ایرانی را چگونه میکه مفهوماشاره کرد و افزود: این« هویت»

 .یکی از مباحث کلیدی در دوران کنونی است است، 

هایی ندیبهای روشنفکران و کارگزاران دولت شده و صورتاز دغدغه« تایرانی کیس»که که در یکصد سال اخیر ایناو با بیان این

ظر زاده تالش کرد از منشده از سوی علیرضا حسن زاده، افزود: آقای حسننیز بر این اساس شکل گرفته و با تأیید مطالب بیان

بر  نیکند وضع ایران را مبتتالش می شناختی دست به یک تعریف کالن از هویت ایرانی بزند که به گذشته کاری ندارد وانسان

 .ترسیم کند« زیست فاجعه ایرانی»مفهومی به نام کالن

که در حوزه عنوان ناقد دوم کرسی با بیان ایناهلل نصرتی ـ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ـ بهدر ادامه روح

را در این حوزه به گردن فرهنگ بیندازیم، بیان کرد: فرهنگ در دورۀ پسافاجعه چیز شناسی هستیم و نباید همهفاجعه نیازمند آسیب

 .نقش خود را خوب انجام داده و دارای کارکرد است
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 اند، گفت: اگر احساسکه در مواجهه با فاجعه اقتصاد و سیاست با نقش تخریبگر، جامعه و فرهنگ را کوچک کردهاو با بیان این

رنگ شده و اگر هم بینید که این همدردی وجود دارد، ولی کممان جنگ ایران و عراق مقایسه کنید، میهمدردی در جامعه را با ز

 .خواهد آن را جبران کندگیرد در مقابله با گفتمان رسمی است که میشکل می

 

 

 مذهبی باورهای تغییر در نوین هایرسانه نقش 

 خبرگزاری ایکنا :منبع

 اورهایب تغییر در نوین یهارسانه توان» تخصصی نشست در

 مخاطبان، با ناآشنایی زدگی،عوام نگری،سطحی ،«مذهبی

 هایچالش و هاضعف جمله از...  و صحیح نیازسنجی نداشتن

 .شد مطرح جامعه دینی تبلیغات در رایج و اصلی

 خبرنگار گزارش دینیبه رسانه و ایرسانه دین هایتفاوت

 تأملی» تخصصی ایمیزگرده مجموعه از اول نشست ایکنا،

 نوین هایرسانه توان» موضوع با «رسانه و دین مواجهه در

 علیرضا حضور با تیرماه ۲۲ امروز، «مذهبی باورهای تغییر در

 و صدا دانشگاه علمی هیئت عضو و رسانه پژوهشگر پویا،

 یند گروه مدیر و پژوهدین حسینی، نجاتی سیدمحمود سیما،

 سانهر حوزه پژوهشگر اداتی،س نصراهلل شناسی،انسان انجمن

 مسائل حوزه پژوهشگر جهاندار، زینب و دانشگاه مدرس و

 .شد برگزار دانشگاه مدرس و اجتماعی

 روهگ مدیر حسینی، محمودنجاتی سید نشست، این ابتدای در

 ایمقوله دین: ردک اظهار د،دار افراد نگرش تغییر در تأثیری چه دینی تبلیغ اینکه به پاسخ در سخنانی طی شناسیانسان انجمن دین

 ،ورزی دین تجربه ،(مناسک) عملی اعتقادی، بعد پنج از ابراهیمی ادیان تمامی اصوالً . است وجهی چند امری و نبوده بعدی تک

 .اندشده تشکیل پیامدی بعد و معرفتی



  1041  اهــمـر تیــ 

09 
 

 هایشبکه نظر، مورد موضوع با رابطه در ود؟ش انجام هاپلتفرم کدام از استفاده با باید دین تبلیغ که است این مهم نکته: افزود وی

 کدام هزمین این در که است این مهم موضوع اما است مؤثر افراد نگرش تغییر در آنالین تبلیغ قطعاً. دارند مؤثری نقش اجتماعی

 .است مؤثر بسیار زمینه این در نیز تبلیغ گفتمانی فضای و فرمت دین، مبلغ همچنین،. باشد مدنظر دین وجه

 به چهره دینی تبلیغ اًقطع بنابراین،: گفت دارد، دینی فضای از بیشتری تأثیر سکوالر فضای در تبلیغ اینکه بیان با حسینیاتینج

 .شود استفاده آن از باید که است پلتفرمی آن اصلی موضوع و بوده مؤثرتر بسیار چهره

 مدرن نیاید در دینی تبلیغ قابلیت که سؤال این به پاسخ رد سخنانی در نیز دانشگاه مدرس جهاندار، زینب نشست، این ادامه در

 و دین تقابل در عرصه این در. است گرفته شکل نیز اجتماعی زندگی تحول رسانه، تحول با همزمان: کرد اظهار است، چگونه

 .است بوده بازنده دین همواره رسانه،

 یک زا زندگی ابتدای از جامعه فرزندان مثال برای یعنی. نیست داج امروزی دنیای سیستمجهان از ما سیستمجهان امروز: افزود وی

. شودنمی داج انسانی جامعه از گاههیچ مدرنیته فضای در آن مفهوم شود، جامعه منبع تنهایی به رسانه اگر. هستند تأثیرپذیر رسانه

 نیز ایشان شگریکن که باشند ایمدرنیته شده تتربی کنشگر، افراد تا شده باعث که کردیم پیدا دست دیجیتالی هایرسانه به امروز

 .کرد جدا رسانه ویژه به مدرن ابزار از تواننمی را دین امروز. است مدرنیته همین براساس

 

 ایمافتاده عقب ایرسانه تحول از

 داردین ایجامعه خواهیمب اگر و ایمافتاده عقب داده، رخ جهان در که ایرسانه تحول از امروز ما: کرد تصریح دانشگاه مدرس این

 در کرد اثبات که بودیم مواجه مدرن ایجامعه با ۵۰ انقالب در ما. کنیم گیریبهره زمینه این در نیز رسانه روز ابزار از باید باشیم،

 .اندیشید دین به توانمی نیز مدرنیته دوران

 ابزارهای تمامی از باید مختلف طبقات اندازه به مروزا: کرد بیان اجتماعی، طبقات و شناختیجمعیت مقوله دو به اشاره با وی

 .کرد استفاده دین تبلیغ برای ایرسانه

 دین لیغتب در مختلف نهادهای عملکرد با ابطه در نیز سیما و صدا دانشگاه علمی هیئت عضو پویا، علیرضا نشست، این ادامه در

 الس هایسال از رسانه و دین مقوله با رابطه در چراکه کرد؛ نظر اظهار زمینه این در سهولت به تواننمی رسدمی نظر به: کرد اظهار

 .دارد وجود زمینه این در گوناگونی نظریات و است شده آغاز هابحث پیش

 غربیان مباحث جهت همین به. است عمیق دارد، وجود دین از که برداشتی اسالمی، انقالب از پس ویژه به ما کشور در: افزود وی

 ساده و سهل امری دین، تبلیغ حوزه در حاکمیتی نهادهای عملکرد مورد در نظر ارائه با رابطه در .نیست ما جامعه شرایط با منطبق

 .دارد پژوهش به نیاز و نیست
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 در ظایفیو چه شده، ایجاد انقالب از پس که ایرسانه شکل در چه و عرفی شکل در چه هارسانه که بدانیم باید اینکه بیان با پویا

 عارفم فردی که زمانی. است نگرفته صورت چندانی مطالعات و پژوهش هنوز که گفت باید زمینه این در: گفت دارند، دین قبال

 در ایازهت مسیر تا است مناسبی زمینه و بستر نیازمند حاکمیتی نهادهای در آن اجرای که دارد دین از درکی دارد، اختیار در را دینی

 .است نشده پیگیری درستی به دانشگاه در نه و حوزه در نه متأسفانه مسئله این. ودش باز دینی مبانی برابر

 درستی به دین تبلیغ مسئله هایزیرساخت چراکه نداریم؛ حوزه این در مسیر شدن روشن جز ایچاره امروز: کرد تصریح وی

 باحثم حوزه در عملیات برای هازیرساخت تا هستیم دقیق ریزیبرنامه و پژوهش نیازمند رابطه این در بنابراین،. نیست مشخص

 .شود آماده ایرسانه

 

 دینی رهبران نقش

: کرد اظهار ،دین از ایرسانه مؤثر تبلیغ در دینی رهبران نقش با رابطه در سخنانی طی نیز دانشگاه مدرس ساداتی، نصراهلل ادامه، در

 قابل و یعقالن باید حکمت البته. است کرده بیان دینی تبلیغ به دورو هرگونه برای را احسن جدال و موعظه حکمت، پایه سه قرآن

 .است رسانه یا و شخص دین، هایساحت از یک کدام به متعلق اصالت که است این مهم چالش. باشد تبیین

 در یبخشجامانس موجبات رسانه و دین بین تقاطع. دارد وجود مشترک صورت به رسانه و دین میان فراوانی کارکردهای: افزود وی

 هاییتظرفی خود خودی به دین بلکه است مربوط رسانه به نه و فرد به نه اصالت مسئله این در. است تبلیغ و مختلف هایهحوز

 دین بلیغت حوزه در هارسانه از گیریبهره زمینه در که طالیی بسیار فرصت از باید امروز. ببرد بهره خوبی به رسانه از بتواند که دارد

 .برد بهره خوبی به دارد وجود

 و فالینآ آنالین، دینی تبلیغ نوع سه حاضر حال در امروز: کرد اظهار شناسیانسان انجمن دین گروه مدیر حسینی، نجاتی ادامه، در

 و نکارگزارا به هم که دارد گوناگونی هایچالش ایران در رایج معنای به دینی تبلیغ. دارد وجود مختلف جوامع در چهره به چهره

 .شودمی مربوط جامعه به هم

 راگسنت ایجامعه با امروز. است پیوندی و هیبریدی ایجامعه ایران جامعه که دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش: کرد بیان وی

 .کنند استفاده دین تبلیغ برای روز ابزار از باید نیز مختلف نهادهای بنابراین،. نیستیم مواجه

 

 یند به نسبت نگریسطحی

 یعنی. است دین به نسبت نگریسطحی نوعی دارد، وجود دین تبلیغ حوزه در که مهمی مسائل از یکی: کرد تصریح حسینینجاتی

 وتدع و است دینی دعوت خود قرآن. دارد وجود تفاوت دینی امر و دین بین البته. ایمنکرده درک را دینی امر پیچیدگی ما امروز
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 مبلغ ین،بنابرا. هاستانسان ماندن داردین برای دینی تبلیغ و بوده جامعه افراد کردن داردین برای دینی دعوت. است تبلیغ از اجل

 .است افراد داشتن نگاه داردین مبلغ یک کار. کند داردین را افراد خواهدمی که شود توهم دچار نباید

 ری،نگسطحی. است شده مختلف نهادهای سوی از نگریسطحی نوعی دچار ایران در دینی تبلیغات: کرد بیان حسینینجاتی

 جامعه ینید تبلیغات در رایج و اصلی هایچالش و هاضعف جمله از...  و صحیح نیازسنجی نداشتن مخاطبان، با ناآشنایی زدگی،عوام

 .باشد ناسیشدین علم بر مبتنی باید دینی تبلبغ. است زدهعوام شدت به ملی رسانه مذهبی هایبرنامه امروز. هستند

 بین: فتگ خیر؟ یا هستیم مختلف ادیان برای تبلیغ شئون شدن باز نیازمند اعتقادی بحث در آیا اینکه به پاسخ در ادمه در وی

 هاآن هب که کنندمی تقسیم مختلف وجه پنج به را دینی امر دین، شناسانجامعه. دارد وجود تفاوت دین خود و دینی امر و داریدین

 از یکاف اطالعات بودن دارا نیازمند مبلغان امروز. است متفاوت آن محتوای فقط و مشابه مختلف ادیان در ورزیدین رمف. شد اشاره

 .باشد تأثیرگذار دیگران در نیز ایشان تبلیغ تا باشند عامل خود باید و بوده دین

 

 باشند دین به عامل باید دین ترویج برای مبلغان

 تبلیغ نی،دی تربیت دینی، تعلیمات بعد چهار دارای دینی امر ترویج: کرد اظهار دینی امر پرورش ضوعمو به اشاره با حسینینجاتی

 کافی انمبلغ سوی از زمینه این در گفتار صرف و باشند دین به عامل باید دین ترویج برای مبلغان. است دینی ترویج و دینی

 .نیست

 استفاده آن زا باید دینی مبلغان که نیازسنجی هایراه از یکی: کرد تصریح دارد، را خود به مربوط روش نیازسنجی اینکه بیان با وی

 ینب تفاوت وجود نیازها این از یکی و کندمی اعالم همیشه را خود نیازهای عمومی افکار دین، زمینه در. است عمومی افکار کنند،

 .است داراندین برخی میان در عمل و حرف

 و نیست گونهنای متأسفانه که است جامعه عمومی افکار از نیازسنجی تبلیغی، هایسازمان وظیفه لیناو: کرد تصریح حسینینجاتی

 باید که هستند مبلغان این و اندداده نشان را خود نیازها امروز. پردازدمی جامعه از ایویژه بخش به فقط امروز مختلف نهادهای

 .کنند اقدام دین صحیح لیغتب به نسبت موقع به عمل با و سنجیده را هاآن

 از هک اندشده مأمور پیامبران کریم قرآن الهی آیات طبق: کرد اظهار سخنانی در نیز دانشگاه مدرس پویا، نشست، این ادامه در

 ازسنجینی حوزه در. است سنگین بسیار مبلغان مأموریت تبلیغ، حوزه در اما. کنند استفاده دین به دعوت برای مختلف هایروش

 .ندکمی دور خود فطرت از را انسان که است عواملی مورد در نیازسنجی نیازمند دین به دعوت و تبلیغ هر که است این قعیتوا

 که یینتب جهاد مقدمه. نشویم خطا دچار حوزه این در تا شود انجام دقیق کامالً باید دین تبلیغ حوزه در هانیازسنجی: کرد بیان وی

 باید. تنیازهاس پاسخ آوردن دست به اقدام اولین نیازسنجی از پس همچنین،. است نیازسنجی شد، یانب رهبری معظم مقام سوی از

 .باشد مخاطب مصلحت و چارچوب طبق باید هانیازسنجی پاسخ کردن مطرح که بدانیم
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 باید هک است مهمی وضوعم نیز مخاطبان همراهی: کرد تصریح شود، مطرح مصلحت کنار در نیاز باید جامعه در اینکه بیان با پویا

 .رساند نخواهد جایی به حوزه این در را مذهب و دین مبلّغان نیز مخاطبان همراهی عدم چراکه شود؛ گرفته درنظر

 آتی هایسال طی مسیحیت، و مسلمانان میان جمعیتی نسبت اصوالً: کرد بیان سخنانی در نیز دانشگاه مدرس ساداتی، ادامه، در

 جبران دنبال به مسئله این مشاهده با هاغربی. شد خواهد مسیحیان از بیشتر مسلمانان تعداد حتی ادامه در و شده برابر جدید قرن

 .افتادند مسلمانان جمعیت رشد توقف دنبال به و شده آن

 

 مسلمانان کردن کیفی

 و اجتماعی یهاشبکه در تبلیغ برتر هایروش از تاکنون متأسفانه. است مسلمانان کردن کیفی زمینه این در مهم نکته: گفت وی

 به را لیتعام بخواهیم فقط اینکه اما است دین تبلیغ برای خوبی بسیار فرصت امروز مجازی فضای. ایمنبرده بهره مجازی فضای

 دافرا دعوت و تبلیغات به نسبت عمقی صورت به و نیست هیجان دنبال به تبلیغ در اسالم دین. نیست درست دهیم، رسانه یا و فرد

 .نگردمی

 هم با رسانه و دین: کرد تصریح است، غنی بسیار...  و اجتماعی طب، فقه، فلسفه، مختلف هایحوزه در اسالم اینکه بیان با وی

 .ببرند بهره دین تبلیغ برای یکدیگر ظرفیت از توانندمی بلکه نیستند، دشمن

 دو با نهزمی این در: گفت رسانه و دین نسبت به اشاره با اسیشنانسان انجمن دین گروه مدیر حسینی،نجاتی ادامه، در همچنین،

 در دینی هایپلتفرم و شده دین گستره به مربوط که است فرم نوعی دینی رسانه. هستیم مواجه ایرسانه دین و دینی رسانه مفهوم

 .شوندمی تعریف حوزه این

 لفیمخت هایبخش دارای ایرسانه دین. است دینی محتوای دهنده نشان مقوله این: کرد بیان ایرسانه دین مقوله به اشاره با وی

 .است اشتباه کامالً دارد، دین به نیاز فقط ما جامعه که تصور این. شودمی پرداخته بدان دنیا در که است

 

 پسندمردم دین رواج

 پیدا رواج امعهج در پسندمردم دین که مانیز. بگیرد درنظر را هاخواسته هم و نیازها هم باید دینی تبلیغ: کرد تصریح حسینینجاتی

 دینی تبلیغ دنش حکومتی دارد، ایران در دینی تبلیغ که مهمی هایآفت و هاچالش از یکی. هستیم ویژه دینی تبلیغ نیازمند کند،می

 .است

 آوردند، وجود به مدرنیته از بعد هارسانه که ایمسئله: کرد اظهار خود سخنان بندیجمع در نیز دانشگاه مدرس جهاندار، ادامه، در

 دنبال به یشترب دینی تبلیغ بحث در. گفت سخن جامعه زبان به باید تبلیغ شدن پذیرفته برای جامعه این در که است وارتوده جامعه
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 امروز هارسانه هک دانست باید بنابراین،. داد انجام دین تبلیغ خوبی به تواننمی شرایط این در که اعتقادات تا هستیم رفتار تبلیغ

 .دارد...  و هویت ایجاد همچون انسانی مختلف امور در بسزایی نقش

 این هک دارند نیازهایی افراد اوقات از بسیاری رسانه بحث در: کرد بیان نیز سیما و صدا دانشگاه علمی هیئت عضو پویا، ادامه، در

 شود،یم تبدیل خواسته به نیاز که زمانی. اندکرده ایجاد را هاآن ایرسانه مختلف فضاهای که شودمی تعریف هاییقالب در نیازها

 .است مهم بسیار زمینه این در رسانه نقش و کرده تغییر آن شرایط

 سانهر نیز آن ابزارهای از یکی که است آورده جلو پرداخته و ساخته صورت به را فناوری خود مبانی براساس غرب: کرد تصریح وی

 سواد بحث در امروز. ایمافتاده عقب زمینه این در ما که است ایرسانه سواد مسئله زمینه این در مهم تموضوعا از یکی. است

 .است مؤثر بسیار زمینه این در مجازی فضای عالی شورای نقش که هستیم شدید فعالیت نیازمند شدت به ایرسانه

 ابطهر در پژوهانهآینده مشکل دچار شدت به امروز: کرد اظهار خود پایانی سخنان در دانشگاه مدرس ساداتی، نشست، این پایان در

 کنیم؟ ایجاد اسالمی ایرسانه مدل توانیمنمی چرا که شودمی سؤال این امروز. هستیم فناوری امر با

 آن با که است تیمشکال از یکی نیز پیام مهندسی بکارگیری عدم: کرد بیان باشیم، کنشگر رسانه حوزه در باید اینکه به اشاره با وی

 مشکالت از اریبسی پیام مهندسی با آشنایی. کندمی تعیین را پیام نوع و شناخته را مخاطب هایویژگی پیام مهندسی. هستیم مواجه

 در تا ریمگی دست به را آوریفن و تکنولوژی پژوهانهآینده صورت به باید ما. شودمی حل آن در دینی تبلیغ و رسانه حوزه در موجود

 .باشیم موفق راستا این

 

  ر میل پیشتاز د "هااستارتاپ"به مهاجرت چیست؟! / "ها، دانشجویان و پزشکاناستارتاپ"دالیل تمایل

 بازگشت به کشور 

 خبرگزاری تسنیم :منبع

 

اساتید،  التحصیالن،های دانشجویان و فارغآمار مهاجرت در گروه

ن حوزه محققان و پژوهشگران، پزشکان و پرستاران و فعاال

ها( چگونه است؟ بیشترین میل کارهای نوپا )استارتاپوکسب

بازگشت به کشور بعد از مهاجرت در میان فعاالن استارتاپی 

 .کشورمان است

ای عمومی و از تبدیل شدن موضوع مهاجرت به مسئله

ن گذرد اما طی ایهای زیادی میبرانگیز در کشور ما، سالحساسیت

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/04/11/2737390/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
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هایی حلبعدی به صورت علمی و مستدل پرداخته شده است و عموماً راهو چند ای پیچیدهعنوان پدیدهمهاجرت به ها کمتر به پدیدهسال

 .ها و مدیریت آن در نظرگرفته شده است، به صورت موقتی و در پاسخ به اتفاقات مقطعی و زودگذر بوده استکه برای پاسخ به چالش

ای و متخصص همچون پزشکان و اساتید دانشگاهی نیروی کار حرفه الن دانشگاهی،التحصیموضوع مهاجرت دانشجویان و فارغ

ای های معتبر و قابل اتکا به طور فزایندههمواره یکی از موضوعات داغ و پرحاشیه جامعه ایران بوده است که به دلیل عدم وجود داده

 .ها و اظهارنظرهای غیرمستند قرار داشته استزنیدر معرض گمانه

د، اساتی التحصیالن،در میان چهار گروه اجتماعی دانشجویان و فارغ همین راستا، در سال جاری پژوهشی درباره موضوع مهاجرت در

رصدخانه مهاجرت " توسط (هاکارهای نوپا )استارتاپومحققان و پژوهشگران، پزشکان و پرستاران و فعاالن حوزه کسب

هزار نفر در آن  ۷ها و به صورت آنالین انجام شده و نزدیک به ژوهش از طریق پرسشنامهاست که این پ منتشرشدهتهیه و  "ایران

 .مشارکت کردند

 
درصد  ۵۷ها باالتر است و در تراز تمایل به مهاجرت در میان گروه پزشکان و پرستاران و همچنین اساتید و محققان از سایر گروه

 ۵۷تا  ۰۷درصد است. در واقع در حدود  ۰۷ها در تراز التحصیالن و استارتاپیغهای دانشجویان و فاراست؛ این شاخص برای گروه

 .ها تمایل بسیار زیادی به مهاجرت دارنددرصد افراد در همه گروه

 میل اخصش روی بر تورم و  التحصیالن، اثر تحوالت اقتصادی ناشی از تحریمدر دو گروه پزشکان و پرستاران و دانشجویان و فارغ

جرت هر یک به صورت جداگانه از افراد پرسیده شده است. در هر دو گروه، اثرات اقتصادی ناشی از تورم را بر تمایل به مهاجرت مها به

درصد دانشجویان، اثرات تورم را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد  ۵۴درصد پزشکان و پرستاران و  ۰۷اند. خود بیشتر دانسته

درصد دانشجویان اثرات تحریمی را بر تمایل به مهاجرت خود را خیلی  ۵۲درصد پزشکان و پرستاران و  ۱۷اند. در حالی که دانسته

 .اندزیاد ارزیابی کرده

اند، ها، اثر تحوالت اقتصادی یکسال اخیر بر افرادی که تصمیم به مهاجرت گرفتهدر دو گروه اساتید و محققان و فعاالن استارتاپ

ها، اثر تحوالت اقتصادی بر تصمیم به مهاجرت خود را درصد فعالین استارتاپ ۵۴د اساتید و محققان و درص ۱۴پرسیده شده است. 
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ها اثر تحوالت اقتصادی در تصمیم خود برای درصد از فعالین استارتاپ ۰درصد از اساتید و محققان و  ۷اند. تنها بسیار زیاد دانسته

 .انداثر دانستهمهاجرت را خیلی کم یا بی

 

 های مختلفعوامل اصلی موثر بر میل به مهاجرت در گروه

ها از جمله عامل اصلی موثر ثباتی اقتصادی در غالب گروهبی

بر تمایل به مهاجرت بوده است؛ شیوه حکمرانی و 

داری از جمله عوامل مهم اثرگذار بر روی تمایل به مملکت

ن و گروه دانشجویان، پزشکیان و پرستارامهاجرت در میان سه

 .ها بوده استفعاالن استارتاپ

پنج عامل اصلی میل به مهاجرت در گروه دانشجویان و 

ثباتی اقتصادی کشور، التحصیالن به ترتیب اهمیت، بیفارغ

داری، ناامیدی نسبت به آینده، امید شیوه حکمرانی و مملکت

 .ستهای اجتماعی و فرهنگی ابه زندگی بهتر در خارج از کشور و وضعیت آزادی

ثباتی اقتصادی و اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور، شیوه حکمرانی و عامل بی ۵در گروه پزشکان و پرستاران 

 .المللی و درآمد پایین عامل میل به مهاجرت استهای بینداری، کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزمملکت

ثباتی(، شیوه مدت )بیریزی بلندصالح امور کشور، آینده مبهم و عدم امکان برنامهعامل ناامیدی از ا ۵ها در گروه فعاالن استارتاپ

 .داری، تامین وضعیت رفاهی و معیشتی مناسب عامل میل به مهاجرت استحکمرانی و مملکت

ان ها، امکبا هزینهساالری، سطح درآمد و تناسب آن ثباتی اقتصادی، عدم شایستهعامل بی ۵در گروه اساتید، محققان و پژوهشگران 

 .شوندمعه باعث میل به مهاجرت میجا اخالقی سالمت  شاد زندگی کردن و

 وضعیت شاخص کلیدی تصمیم به مهاجرت در داخل ایران

ریزی و اقدام این شاخص مبین حالت و وضعیت افرادی است که تصمیم جدی به مهاجرت دارند و برای مهاجرت از کشور برنامه

های انجام ین شاخص نیز همانند شاخص میل به مهاجرت ممکن است به مهاجرت واقعی منجر نشود. در پیمایشاند؛ اعملی کرده

از طریق پرسش مستقیم از افراد در مورد تصمیم آنها در  "تصمیم به مهاجرت"های مختلف اجتماعی، شاخص شده در میان گروه

لف های مختدر میان گروه« تصمیم به مهاجرت»به وضعیت شاخص  مورد مهاجرت سنجیده شده است. جدول زیر نتایج کلی مربوط

 .دهندرا نمایش می ۲۰۷۷اجتماعی در سال 



  1041  اهــمـر تیــ 

56 
 

 
بیشترین مقدار در شاخص تصمیم به  درصد بوده است؛ فعاالن استارتاپی ۵۷تا  ۰۷ها بین تصمیم به مهاجرت در میان همه گروه

 به تصمیم افراد درصد ۱۷ تا ۲۵ مطالعه مورد گروه ۰ میان در. اندداشته شده بررسی هایگروه  درصد را در میان ۵۷مهاجرت یعنی 

 .اندنگرفته را خود قطعی تصمیم هنوز افراد درصد ۷۰ تا ۱۰ و دارند کشور در ماندن

 های مختلف مهاجرتیکانال

قان و همچنین گروه پزشکان و های اساتید و محقالتحصیالن کانال مهاجرت تحصیلی، برای گروهبرای گروه دانشجویان و فارغ

هاجرتی های مترین کانالپرستاران کانال مهاجرت کاری و در میان فعاالن استارتاپی کانال کارآفرینی و استارتاپ ویزا از جمله مهم

 .ها بوده استمورد نظر این گروه

 

 های مختلفعوامل اصلی تصمیم به عدم مهاجرت افراد در گروه

عالقه به تالش برای اصالح و  التحصیالن به ترتیب شاملن در کشور در گروه دانشجویان و فارغدلیل اصلی برای ماند ۵

 .است پیشرفت ایران، بودن در کنار خانواده، احساس مفید بودن در داخل کشور، عِرق به وطن و مسائل مذهبی

عالقه به تالش برای اصالح و  شاملدلیل اصلی برای ماندن در کشور در گروه اساتید، محققان و پژوهشگران به ترتیب 

پیشرفت ایران، عالقه به وطن و سرزمین مادری، عالقه به جایگاه شغلی فعلی در ایران، غم غربت و دوری از 

 .است بینم،خانواده، دلیلی برای مهاجرت نمی

ح القه به تالش برای اصالع در کنار خانواده بودن، شامل پرستاران و پزشکان  دلیل اصلی برای ماندن در کشور در گروه

ای در خارج از کشور، احساس مفید و پیشرفت ایران، اضطراب و مشکالت ناشی از شروع مجدد زندگی حرفه

 .است بودن در داخل کشور و عرق به وطن
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 ،عالقه به تالش برای اصالح و پیشرفت ایران دلیل اصلی برای ماندن در کشور در گروه فعاالن استارتاپی شامل موارد

کار در ایران، ریسک مواجه با وبینم، عالقه به وطن و سرزمین مادری، داشتن کسبدلیلی برای مهاجرت نمی

 .است بینی نشده در خارج از کشورشرایط پیش

 های مختلفموانع اصلی مهاجرت در گروه

 :های انجام شده به شرح ذیل استهای مختلف اجتماعی بر اساس پیمایشمانع اصلی مهاجرت از کشور در میان گروه ۵مقایسه 

های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی، غم التحصیالن به ترتیب هزینهمانع اصلی مهاجرت از کشور در گروه دانشجویان و فارغ ۵

 درخدمت وظیفه، شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا  غربت و دوری از خانواده و آشنایان، سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت،

 .ایران و جهان است

های باالی مهاجرت و عدم توانایی مالی، غم مانع اصلی مهاجرت از کشور در گروه پزشکان و پرستاران به ترتیب شامل هزینه ۵

غربت و دوری از خانواده و آشنایان، سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت، نگرانی از یافتن شغل مناسب در خارج از کشور و تعهد به 

 .اجباری استخدمت 

سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت در گروه فعاالن استارتاپی به ترتیب شامل ریسک مواجه با شرایط 

 های باالی مهاجرت، سختی تدارم مقدمات مهاجرت مثل زبان و اخذ پذیرش،بینی نشده در خارج، هزینهپیش

 .ستمحدودیت خروج از کشور مانند سربازی و ... عدم موافقت خانواده ا

های خانواده، ریسک مواجه به سختی فراهم کردن مقدمات مهاجرت در گروه اساتید، محققان و پژوهشگران شامل موارد وابستگی

های باالی مهاجرت، سختی تدارک مقدمات مهاجرت مثل مدرک زبان و اخذ پذیرش و ویزا بینی نشده در خارج، هزینهشرایط پیش

 .ر کشور مورد نظر استو عدم یافتن فرصت شغلی مناسب د

 

 کشورهای مطلوب برای مهاجرت

اتید اس»، «التحصیالندانشجویان و فارغ»کشورهای کانادا و آمریکا در میان 

و همچنین پزشکان و پرستاران و کشورهای کانادا و آلمان در « و محققان

میان فعالین استارتاپی به عنوان دو کشور اصلی مطلوب برای مهاجرت 

اند. نکته جالب این پژوهش این است که در فهرست کشورهای انتخاب بوده

کشور  ۰های مورد مطالعه تنها اسامی مطلوب برای مهاجرت در همه گروه
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 .شودکانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان، سوئد، سوئیس هلند و انگلستان مشاهده می

 
 وضعیت شاخص کلیدی میل به بازگشت در کشور ایران

سنجد که مایل هستند در صورت وجود فرصت، به کشور مبدأ خود گشت، میل به بازگشت را در میان مهاجرانی میشاخص میل به باز

برانگیز نیز است چراکه در مورد مهاجرت رغم اینکه میل به بازگشت مفهومی ارزشمند است اما در عین حال چالشبازگردند. علی

م این است که اغلب مهاجران در ابتدا قصد مهاجرت دائمی ندارند و خواهان بازگشتی تقریباً یک قاعده کلی وجود دارد و آن ه

 .مانندبازگشت به کشور هستند اما اکثر آنها بعد از مهاجرت در مقصد مهاجرتی خود باقی می

ن استارتاپی التحصیالن، پزشکان و پرستاران و فعاالشاخص میل به بازگشت به کشور بعد از مهاجرت از سه گروه دانشجویان و فارغ

 .به صورت مستقیم سوال پرسیده شده است

درصد بوده است. شاخص میلی بازگشت  ۲۱بیشترین میل به بازگشت به کشور بعد از مهاجرت در میان فعاالن استارتاپی و در حدود 

 .درصد است ۷« نپزشکان و پرستارا»درصد و در میان  ۱« التحصیالندانشجویان و فارغ»به کشور بعد از مهاجرت در میان 

در این میان آماری از نرخ مرددین به بازگشت )افرادی که شرایط بازگشت خود را وابسته به شرایط آتی کشور و شرایط فردی منوط 

اند و یا اینکه در این زمینه هنوز ذهنیت شفاف و روشنی ندارند( به کشور وجود دارد که این نرخ در میان پزشکان و پرستاران دانسته

 .درصد است ۷۷درصد و در میان فعاالن استارتاپی در حدود  ۵۰التحصیالن درصد، در میان دانشجویان و فارغ ۱۱

 علت نگاه منفی به موضوع مهاجرت در ایران

مدیر رصدخانه  "بهرام صلواتی" یابی این موضوع که علت نگاه منفی به موضوع مهاجرت در ایران چیست، دکتربرای ریشه

اول از همه باید بپذیریم که مهاجرت فقط در ایران نیست و در همه کشورهای دنیا،  :ه خبرنگار تسنیم گفتمهاجرت ایران ب
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موضوع مهاجرت وجود دارد و بیشتر کشورها با آن درگیر هستند و حتی در چند سال گذشته موضوع مهاجرت در دنیا بسیار پررنگ 

 ۱۷۲۲گوهای جهانی در قبال آن شکل گرفت و در سال واشتیم که گفتبحران مهاجرتی به اروپا را د ۱۷۲۵شده است. در سال 

مشخصی از  ای جهانی برای مهاجرت شکل داد اما در ایران و در موضوع مهاجرت، نهاد و برنامهنامهسازمان ملل متحد یک میثاق

 گرفته بود اما برای موضوع مهاجرت سال گذشته نداشتیم! نهاد دانشگاه یا نهادهای مختلف مدنی، اقتصادی و اجتماعی شکل ۲۷۷

 .کمتر فکر شده است

دیگر اصالً  ۱۲مربوط به اواسط یا اواخر قرن بیستم است؛ در قرن  "مهاجرت یکطرفه" یا "فرار مغزها"وی گفت: مفهوم  

فته است که همه مهاجرت یکطرفه معنا و مفهومی ندارد آنقدر ارتباطات، وسایل حمل و نقل، جریان آزاد اطالعات و ... شکل گر

 .شود و از آنطرف نیز اتباع سایر کشورها وارد آن کشور خواهند شدکشورهای جهان اتباعی از آنها از کشور خارج می

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران تصریح کرد: نکته مهم و قابل ارزیابی این است که میزان ورودی و خروجی مهاجران به کشورها  

شوند؛ متاسفانه ما برای سرمایه انسانی قابل توجه در کشورمان، برنامه مشخص و مدونی اصالً نداریم. بررسی و با یکدیگر مقایسه 

فرستند و از عواید مالی آن یا برگشت این مهاجران نیروی در بسیاری از کشورها سرریز منابع انسانی خود را به خارج از کشور می

 بسیاری دهن و چین کشورهای در مثال عنوان به  شود.ش دانش و فناوری انجام میکنند که در واقع چرخانسانی به کشور استفاده می

اجرت کرده اما در نهایت به داخل کشورشان بازگشتند و منشا خیر و ثمر مه کشور از خارج به کشور دو این انسانی هایسرمایه از

 .برای کشور خود شدند

ایم و فقط منتظر این بودیم که ران این است که فکری به حال آن نکردهعلت نگاه منفی به جریان مهاجرت در ای :صلواتی گفت

های انسانی از کشور خارج شده و خودشان نیز به کشور بازگردند! ضمن اینکه پدیده مهاجرت در ایران فرایندی خودکار و سرمایه

ه ایران توسط معاونت علمی بوده است یک طرح کالً در ایران اجرا شده است که آن هم طرح بازگشت متخصصان ب خودمحور است؛

 .های ممتاز دنیا را جذب کنیمالتحصیالن و متخصصان دانشگاههزار نفر از فارغ ۱که در این طرح 

برانگیز جامعه امروز ایران است، با این حال همچنان اطالعات و آمار یکی از موضوعات حساس و چالش "مهاجرت"مسئله مهم 

های داغ و پرحاشیه در این حوزه، موضوع خروج و مهاجرت نخبگان در دسترس قرار دارد؛ یکی از سرفصلدقیق اندکی در این حوزه 

ست و آموزی بوده اهای برتر کنکور سراسری و همچنین برگزیدگان المپیادهای دانشها و رتبهکارها و استارتاپوتحصیلی، کسب

 .در کشور سرعت شتابانی بدهد "مهاجرت معکوس"د تواند به رونیابی علل و عوامل واقعی مهاجرت میریشه
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 «است گرفته پیشی «ازدواج به رغبت» از «طالق از ترس 

 خبرگزاری آنا :منبع

 به و امدیرهنگ بلوغ شود توجه آن به باید که اینکته ازدواج موانع در:گفت کشور بهزیستی روانشناختی امور و مشاوره کل مدیر

 فرد این اشدب داشته اقتصادی، احساساتی، هیجانی، مادی، هایحیطه در مختلفی هایوابستگی فردی اگر که است افراد افتاده تأخیر

 .ندارد را ازدواج فضای به ورود برای پایه شرایط

 و موانع مورد در کشور بهزیستی روانشناختی امور و مشاوره کل مدیر نیا، وحید بهزاد آنا، خبرگزاری جامعه گروه گزارش به

 نرخ ولی است داشته ثابتی نرخ تقریباً  افزایش اندکی با ساله ۲۷ بازه در طالق خالص نرخ: گفت ایران در ازدواج شناسیآسیب

 جادای موارد دو هر در حساسیت و داده قرار الشعاعتحت را طالق به ازدواج نسبت موضوع، این و است یافته افزایش کشور در ازدواج

 .است کرده

 کشور جمعیت کل بر سال هر در طالق میزان تقسیم از نرخ این که است، ۱.۱ کشور در طالق ناخالص رخن اینکه بیان با وی

 نفر هزار در ۲.۰ به ۴۴ سال در است بوده درصد ۲.۱ حدود کشور سال ۲۵ باالی متأهل زنان طالق نرخ: گفت آیدمی بدست

 رشد وندر وضعیت این کنیم مقایسه را کنندمی زندگی تأهل شرایط در که افرادی نسبت بخواهیم اگر که است رسیده جمعیت

 .دهدمی نشان را اندکی

 آنچه و فردی، ارساخت ها،نگرش جمله از فردی ابعاد مانند مختلفی ابعاد باید ازدواج موانع به پرداختن برای اینکه بر تأکید با نیا وحید

: تگف شود گرفته نظر در کند فکر مدار هیجان و مدار مسئله ار،مد حلراه فردی مناسبات با مواجهه در فرد یک شودمی باعث که

 یک رد که غلطی باورهای اساس و فرهنگی و اجتماعی ابعاد باید نیز سوم محور در و شود بررسی خانوادگی ابعاد باید دوم محور در

 رد است ممکن که مرضی هایرست یا و آن کارکردهای و جامعه به نسبت غلط هاینگرش و باشد داشته وجود است ممکن جامعه

 .شود بررسی کنند امتناع ازدواج از هاانسان شود باعث که بگیرد شکل جامعه

 النک اجتماعی رفاه ساختار گذاردمی اثر سطح سه این در که آنچه: داد ادامه کشور بهزیستی روانشناختی امور و مشاوره کل مدیر

 و کار هایحیطم مانند میانی هایسیستم و کالن هایسیستم طبیعتاً شود نگاه آن به سیستمی نگاه با اگر یعنی است کشور یک

 جامعه تواندمی کشور یک کالن اجتماعی رفاه ساختار تقویت و دهدمی قرار الشعاعتحت را خانواده مانند پایه هایسیستم و تحصیل

 .کند مطمئن معاش تأمین و اشتغال اقتصادی، ایمنی وضعیت به نسبت را افراد و

 ردیف اگر که است افراد افتاده تأخیر به و دیرهنگام بلوغ شود توجه آن به باید که اینکته ازدواج موانع در: کرد تصریح وی

 فضای به ورود برای پایه شرایط فرد این باشد داشته اقتصادی، احساساتی، هیجانی، مادی، هایحیطه در مختلفی هایوابستگی

 .ندارد را ازدواج
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 نباید و شود هتوج آن به باید که است دیگری نکته فرد رفتار پختگی: داد ادامه کشور بهزیستی روانشناختی امور و مشاوره کل مدیر

 .شد غافل گذاردمی تأثیر فرد زندگی سبک و فرد تصمیمات در که موضوعاتی همه علت از

 غییرت هم هاآدم رفتار شودمی باعث موجود هاینگرانی به نسبت افراطی هاینگرش و ایرسانه نفوذ: داشت بیان ادامه در نیا وحید

 .بگذارند پیش پا آسان ازدواج بحث در افراد که شود این از مانع و بگیرد شکل هم غلطی هاینگرش و کند پیدا

 شدر عامل را دواجاز اینکه و ازدواج از افراد نگرش و بازداری: کرد نشان خاطر کشور بهزیستی روانشناختی امور و مشاوره کل مدیر

 .داشتبر چشم آن از تواننمی که است ایمقوله کنندمی تصور زندگی راه بقیه برای نگرانی عامل را ازدواج اینکه یا و دانندمی

 

 شودمی برگزار مشهد در «تربیت و خانواده زن،» هاینشست سلسله 

 خبرگزاری حوزه :منبع

 آستان یاسالم تبلیغات معاونت همکاری با خراسان علمیه حوزه زندگی سبک و ربیتت و تعلیم خانواده، ورزاندیشه هیئت همت به

 .شود می برگزار رضوی حرم در «تربیت و خانواده زن،» هاینشست هایسلسله رضوی، قدس

: گفت مشهد رد حوزه خبرگزاری خبرنگار با وگوگفت در زندگی سبک و تربیت تعلیم، خانواده، ورزاندیشه هیئت دبیر عزیزی، بتول

 هشگرانپژو و اساتید اجتماعی مالحظات و دینی هایآموزه با متناسب تربیتی دانش روزرسانیبه و خانواده دانش تقویت منظوربه

 .شودمی برگزار رضوی حرم در «تربیت و خانواده زن،» هاینشست هایسلسله تابستان فرصت از گیریبهره خانواده، عرصه

 تأثیر از گیریبهره با غرب هایرسانه: افزود و پرداخت آن در زنان هویت بررسی و نشست این برگزاری اهمیت به ادامه در وی

 اب آشنایی دارند، دینی جوامع در هاارزش جابجایی و هنجارها تغییر در تالش سایبری فضای و بصری سمعی، هایرسانه شگرف

 امروز قیاخال و انسانی هایارزش با منافی محصوالت تولید در یلگرتسه و صحنهپشت هایدست ساختن برمال و آنان فکری خطوط

 .است ضروری

 اساتید، تا کند می فراهم را علمی محیطی جامعه، در فکری سازی جریان بر عالوه تخصصی هاینشست: داد ادامه عزیزی

 مبتنی صحیح ینظریه به بتوانند و داختهپر مختلف نظرات تحلیل و تبیین به دینی هاینگرش با منددغدغه مبلغان و پژوهشگران

 .یابند دست دینی هایآموزه بر

 حوزوی، بانوان ضورح با هانشست این اینکه بیان با خراسان علمیه حوزه زندگی سبک و تربیت و تعلیم خانواده، ورز اندیشه هیئت دبیر

 ستیمه دینی منابع در موجود روزآمد و کارآمد الگوهای ساندنشنا نیازمند ما امروز: افزود شود،می برگزار دینی مبلغان و پژوهشگران

 زنان زتعریفبا با محور خانواده یجامعه تحقق در الزم هایزیرساخت و آنان تربیتی مبانی به دستیابی مسیر هابرنامه گونهاین در که

 .شودمی فراهم ساز جریان کنشگر، آگاه، دختران و
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 سینمای رد جنسیت و خانواده زن،» بازنمایی موضوع با نشست دو: گفت ،«تربیت خانواده، و زن» هاینشست سلسله توضیح در وی

 هارشنبهچ خانواده و زن پژوهشکده علمیهیئت عضو عالسوند، فریبا سخنرانی با «دختران برای رسانه تربیتی کارکردهای» و «غرب

 .شودمی برگزار فاطمیون شهدای سالن دوم، طبقه الهادی، باب ،(ص)اعظم پیامبر صحن رضوی حرم در تیرماه ۲۵

 توانمندسازی و افزاییدانش ویژه ،«بانوان اجتماعی تکالیف شناسی مسئله» تخصصی کارگاه تیرماه ۲۱ شنبهپنج روز: کرد اظهار عزیزی

 رگزارب خراسان علمیه زهحو تربیت و تعلیم خانواده ورزاندیشه هیئت هایبرنامه دیگر از اسالم، در زن محوریت با اساتید پژوهشی

 .گرددمی

 

 دولت تحول سند در فعال و پیشینی حقوقی نظام تحقق راهبرد 

 خبرگزاری رسا :منبع

 ایه اندیشه نفوذ از صورت این در شود، استفاده قانون تولید در اسالم هایظرفیت از که است اسالمی واقعا زمانی اسالمینظام

 .شد خواهد اکثریحد پیشگیری قانونگذاری در التقاطی

 :است زیر شرح به هایی آرمان تحقق دنبالبه حقوقی عرصه در سیزدهم دولت رسا، خبرگزاری سیاسی سرویس گزارش به

 کشور؛ در قانون حداکثری حاکمیت .۲

 ملت؛ اساسی هایآزادی و حقوق تامین .۱

 مردمی، قانونی نهادهای و مردم حداکثری ارکتمش جلب و محوریعدالت جمله از نویسیقانون و گذاریقانون اصول رعایت .۷

 گذاری؛قانون فرایند در صنفی و تخصصی

 مقررات؛ و قوانین آثار و قوانین اجرای وضعیت پایش .۰

 اجرایی؛ هایدستگاه حقوقی اختالفات وفصلحل سازوکارهای توسعه .۵

 آن؛ اثرگذار و مطلوب قشن ایفای برای دادگستری وزارت ظرفیت از استفاده و وری بهره افزایش .۱

 .امنیت و صلح راستای در منطقه کشورهای با ای منطقه حقوقی هایهمکاری توسعه .۰

 :کند می پیگیری حقوقی نظام در را زیر راهبردی تحوالت فوق هایآرمان به دستیابی برای دولت ، تحول سند مطابق

 پیشینی؛ و راهبردی حقوقی نظام هب انفعالی و اجرایی پسینی، وضعیت از حقوقی نظام تبدیل .۲

 اساس رب ساز معاهده فعال، نظامی به المللی،بین حقوقی معاهدات به شونده ملحق صرفه و منفعل نظام از حقوقی نظام تبدیل .۱

 )دولت تحول سند. رک. )ایمنطقه و ملی حقوقی مسائل
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 :شرح

 .یابد ارتقا محتوا تولیدگر تراز بهکنندگی مصرف تراز از عبور با باید حقوقی نظام راهبردها، این اساس بر

 حقوقی، حتوایم تولید در فقه نقش به فعلی نگاه که حالی در و است فقه و شریعت اسالمی،نظام در تولیدگری این منبع نخستین

 به باید گاهن این ول،تح سند منظر از اما است گرفته شکل شرع با قوانین «مغایرت عدم» به اکتفا اساس بر که است حداقلی نگاه

 .یابد ارتقا فقه با قوانین «مطابقت»

 در لسمجو دولت به و کند  ارائه قانون تولید های دستگاه به اسالمی های ایده زمان نیازهای با متناسب باید فقه اساس این بر

 .کند امدادرسانی قانونی طرحو الیحه تهیه

 فوذن از که است صورت این در. شود استفاده قانون تولید در اسالم هایظرفیت مهه از که است اسالمی واقعا زمانیاسالمینظام

 .شد خواهد حداکثری پیشگیری قانونگذاری در التقاطی های اندیشه

 محیطی یستز امنیتی، مسائل نظیر مسائلی در ما حقوقی نظام که است این شده تاکید آن بر هم سند درکهواقعیتی دیگر سوی از

 و ای همنطق المللی بین سازمانهای حقوقی های ظرفیت از را برداریبهره کمترین آب، مهم مسأله و زایی کویر مثل لیالمل بین

 .دارد جهانی

 از تیح حقوقی مجاری از استفاده با را سنگینی های ضربه انقالب از پس سالهای در آمریکا  مثال عنوان به که است حالی در این

 ردهک تصرفو مصادره ایران از را بسیاری اموال داخلی قضایی احکام با و اند زده ما کشور به داخلی یدادگاهها در شکایت طریق

 نیز یقضائ مثل به مقابله اهرم از حتی و ننموده هم دفاعی کمترین موارد برخی در و بوده گر نظاره صرفا ما حقوقی دستگاه و اند

 .است نکرده استفاده

 مسافربری یهواپیما بهشلیک سلیمانی، قاسم حاج شهید ناجوانمردانه ترور همچون بزرگی جنایات برابر در ما حقوقی دستگاه عملکرد

 یرانا های حقابه ندادن ایران، ملت علیه یکجانبه های تحریم کشورمان، و منطقه های ملت شیمیایی هایبمباران در همدستی ما،

 هاییتروریست از حمایت داعش، همچون هایی گروهک تشکیل با ای همنطق خونین جنگهای ایجاد همسایه، کشورهای برخی در

 ساختار رد دولت تحولی رویکرد و نیست دفاعی قابل عملکرد اینها، نظایر و است آغشته ترور شهید هزار هفده خون به دستشان که

 قوقیح ابتکارات سمت به انفعال از کشور حقوقی جایگاه ارتقاء سمت به تحول و وضعیت این ترمیم جهت درگامی دولت حقوقی

 .است
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 جمعیت کنترل مسئله در معاصر مجتهدین فتاوای ادله بررسی 

 خبرگزاری رسا :منبع

 معاصر فقهای توجه مورد که است اسالمی جمهوری در ویژه به جهان در شده مطرح مهم موضوعات از یکی جمعیت کنترل مسئله

 .است گرفته قرار نیز

 مؤثر و مهم بسیار عامل و اساسی نقش آن کثرت و جمعیت تردید بدون رسا، خبرگزاری خانواده و جمعیت روهگ خبرنگار گزارش به

 هک است حالی در این. دارند امنیتی و سیاسی اقتصادی، های حوزه در خصوص به گوناگون ابعاد در کشورها قدرت دهی جهت در

 .شد خواهند تبدیل جهان کشورهای پیرترین از کیی به ایران ۲۰۷۷ سال در کنند می بینی پیش شناسان جمعی

 رد کشور علیه خاموش جنگی که است هشدار یک این و گرفت خواهد شدت ازدواج آمار کاهش و باروری نرخ کاهش با اتفاق این

 یکی دهد یم نشان ها بررسی. داشت خواهد دنبال به را ناپذیری جبران تبعات جمعیت سالمندی واسطه به که جنگی است وقوع حال

 شوند می کشته والدین توسط جنین ۲۷۷۷ از بیش روز هر کشورمان در آمار طبق است جنین سقط جمعیت کاهش اصلی عوامل از

 کرونا از ناشی میر و مرگ برابر ۷ به نزدیک کشور در جنین سقط روزانه آمار اساس این بر. است قانونی آن مورد۲۷ حدود تنها که

 است جرم لهیا پیشگاه در بیگناه فرد یک کشتن از است معتقد که کشوری و اسالمی کشور یک در فاقات این که صورتی در است

 .دهد می رخ

 و رسانه نصاحبا که انقالب معظم رهبر فرمایشات طبق و است جمعیت رشد ما جامعه آینده نیاز ترین اساسی اینکه به توجه با حال

 معاصر قهایف نظرات بررسی با مقاله این در داریم سعی. اند دانسته راستا این در سازی فرهنگ به موظف را روحانیون جمله از تریبون

 رویکرد با تحقیقاتی رابطه این در هرچند چیست؟ اسالم دین در جمعیت راهبردی سیاست که دریابم جمعیت کنترل بحث با رابطه در

 ملل سازمان دعملکر و جمعیت کنترل طرح از مشرکان استفاده سوء به توجه با اما است گرفته صورت... و اجتماعی فمینیستی دینی،

 .رداریمب کوچک چند هر گامی جمعیت افزایش جهت در فقها نظرات به تفصیلی نگاه با مقاله این در دانستیم الزم راستا این در

 جمعیت کنترل سیاست مورد در معاصر علمای و فقها نظرات

 را آن توان می که دارد وجود نظر اختالف فقها میان جمعیت کنترل سیاست مشروعیت عدم یا و مشروعیت مورد در کلی صورت به

 .داد قرار بررسی مورد گروه ۷ در

 

 دین مقاصد با را جمعیت کنترل برنامه اساسا و هستند مخالف جمعیت کاهش و کنترل هرگونه با که فقها از دسته آن: اول گروه

 یشرع موازین مخالف را امر این در اقدام هرگونه و نابجا دخالتی سیاست این اجرای در را ادولته دخالت و دانند می تضاد در اسالم

 توان می آنان ملهج از که کنند می مقابله الهی سنت با کنند می پیشگیری فرزندآوری از دلیلی هر به که کسانی معتقدند و دانند می

 و اشاره فرزندآوری و ازدواج مطلوبیت به باب این در مختلف روایات و یاتآ به استناد با که کرد اشاره تهرانی حسینی اهلل آیت به
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 شده طرحم کشور در( ره)خمینی امام رحلت دوره با همزمان که. میدانند استکبار جانب از شده القا ای برنامه را خانواده تنظیم سیاست

 باال مردم کرف سطح و نموده فراهم را الزم امکانات ئولینمس کشور در اگر که هستند عقیده این بر نیز سبحانی جعفر اهلل آیت. است

 قاطن در خارجی کارگر میلیون یک از بیش اشتغال مسئله همچنین و داشت خواهد را نفر میلیون ۲۵۷ اداره توانایی مملکت این رود

 و دینی اریک نه نسل تحدید که ارندد تأکید نکته این بر و اند داده قرار نقد مورد را جمعیت کنترل موضوع و مطرح را کشور مختلف

 .است عقالیی نه

 بر مثل ولیدت برای آن ظرفیت و وسعت و بشر زندگی نیازهای تأمین در زمین نهایت بی قدرت به اشاره با نیز همدانی نوری اهلل آیت

 می ینزم بیندازد کار به خدادادی بعمنا از برداری بهره راه در را الزم امکانات و علمی های قدرت تمام بشر اگر که هستند عقیده این

 .کند اداره را کنونی جمعیت برابر چندین تواند

 جتماعیا های ناهنجاری بروز و بهداشتی و رفاهی امکانات کمبود و اقتصادی تنگناهای وجود دلیل به که فقها از دسته آن: دوم گروه

 مرحوم یازی،ا اهلل آیت شیرازی، مکارم اهلل آیت به توان می آنان ملهج از که هستند موافق جمعیت کنترل و خانواده تنظیم با جامعه در

 .کرد اشاره صدر محمدباقر شهید و لنکرانی فاضل اهلل آیت

 جمعیت کنترل سیاست که شویم یادآور را نکته این باید البته کند، ریزی برنامه و دخالت تواند می زمینه این در حکومت فقها نظر به 

 فرق به سبتن شیعیان جمعیت کاهش با و اسالمی فرق سایر نفع به کشور در جمعیت موازنه که دارد اعتبار زمانی تا فقها این نظر در

 .نباشد دیگر

 خاصی قیود و شرایط با را خانواده تنظیم مورد این در صاحبنظر فقهای و دارند وجود بینابینی نظرات نظریه دو این بین در: سوم گروه

 .ردک اشاره انقالب معظم رهبر و( ره)خمینی امام به میتوان آنان جمله از که اند پذیرفته مکانی و زمانی تمقتضیا به توجه با و

 کنترل اجرای با است معتقد بلکه داند نمی جامعه اقتصادی غیر و اقتصادی مشکالت عامل تنها نه را جمعیت رشد( ره)خمینی امام 

 نقشه سلمانم متفکران سایر از تر تخصصی دیدی با امام حضرت میشود وارد میاسال جمهوری و انقالب به سنگینی ضربات جمعیت

 را چیز همه میخواهند استعمارگران: »فرماید می و بیند می اسالمی کشور در جمعیت کنترل سیاستهای قالب در را استعماری های

 مزاحم شود اپید مملکتی در آدم یک اگر میترسند آدم از شود تربیت آدم ما علمی و دینی های دانشگاه در گذارند نمی ببرند یغما به

 .دانند می مسلمین جامعه مصالح مخالف را جمعیت افزایش از جلوگیری رو همین از «میشوند آن

 در تسیاس این اجرای هرچند که اند کرده اشاره و تأکید جمعیت کنترل سیاست مورد در بازنگری لزوم بر نیز رهبری معظم مقام

 ادامه با هک است آن نشانگر زمینه این در متخصصان و کارشناسان های بررسی اکنون اما بود صحیح مصالحی بنابر ۰۷ دهه اوایل

 هایشان سخنرانی در بار ۰۱ از بیش تاکنون ۲۷۴۷ سال از ایشان. شد خواهد جمعیت پیری دچار ایران اسالمی جمهوری روند این

 اینکه مورد در خطر اعالم با دیگر بار ۴۴ سال نوروزی سخنرانی در همچنین و اند هکرد تاکید فرزندآوری و جمعیت مسئله به نسبت
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 وانج جمعیت حفظ دلیل همین به شد خواهد کمیاب جوان نسل آینده سالهای در نباشد کافی و الزم قدر به کشور در موالید اگر

 .دانستند قدرت و قوت های اسرار از یکی را کشور

 از و اند دهکر نگرانی احساس بسیار جمعیت کاهش مسئله مورد در ایشان که دریافتیم رهبری معظم اممق های سخنرانی بررسی با

 مه دشمن های تحریم مورد در حتی گاه هیچ ایشان که است این در اهمیت حائز نکته و اند کرده تعبیر بحران یک عنوان به آن

 .اند دانسته تپیشرف جهت در فرصت یک را آن بلکه اند نکرده نگرانی احساس

 بشود یشترب باید چرا و باشد تعداد این باید چرا کشور جمعیت گویند می ها بعضی: » اند فرموده خود سخنرانیهای از یکی در ایشان

 امروز نسل تحدید سیاست یعنی ها غربی سیاست این است کشور این برای آبرویی کشور یک در جمعیت میلیون ۲۷. است خطا این

 های جوان و زیاد های جمعیت از اسالمی کشورهای که خواهند می کند می شان بیچاره دارد و است گرفته را ها آن خود گریبان

 بشوند دار فرزند دبای ها خانواده بشود نسل تکثیر بایستی حتماً  که میکنم اصرار من که این نباشند برخوردار کارآمد های انسان و فعال

 خارج زا بتواند انسان که نیست چیزی انسانی نیروی و جوان و دارد احتیاج ها جوان همین هب کشور این فردای که است این برای

 .»بکند تامین را آن کشور خود بایستی کند وارد

 فرزندآوری و واجب و الزم کارهای از را هنگام به ازدواج داشتند ۲۵/۲۲/۲۷۴۴ تاریخ در مداحان با که تصویری ارتباط در انقالب رهبر

 داحم عزیزان شما مداحی در بایستی مفاهیم این:» فرمودند مداحان به خطاب و دانستند اساسی و مهم وظایف از را نسل تکثیر و

 »باشد داشته را ای شایسته جایگاه

 درتق های پایه استحکام و کشور نجات در را عامل دو ایشان که طوری به دارد اهمیت بسیار رهبری نظر در جمعیت افزایش مسئله

 .کشور برای پایدار ثروت ایجاد دیگری و جمعیت افزایش مسئله یکی میداند دخیل کتممل

 

 اقتصادی شفافیت مغفول حلقه ریال حکمرانی تقویت 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 امیری زهرا

 دراین. شودمی انجام حقیقی اشخاص شخصی هایحساب طریق از حقوقی اشخاص هایفعالیت از بخشی: است حاکی هاگزارش

 ای کندمی کار همچنان شده منحل هایشرکت و متوفی اشخاص به متعلق بانکی هایحساب از زیادی تعداد که شده دیده میان

 .است گردش در مسن افراد یا کار کودکان نام به هاییحساب در ریال میلیاردها

 راهبردهای ینتر مهم از یکی اقتصادی شفافیت ،انقالب معظم رهبر ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست از نوزدهم محور براساس

 از جلوگیری و آن سازیسالم و اقتصاد شفافیت» مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست از بند این اساس بر است؛ کشور گذاریسیاست
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 قتصادیا گذارانیاستس برای بلندمدت راهبرد یک عنوان به «ارزی و پولی حوزه در خصوص به فسادزا هایزمینه و هافعالیت اقدامات،

 .است شده گرفته نظر در

 

 ریال حوزه در حکمرانی تقویت ضرورت

 در اام  بوده کشور اقتصادی گذارانسیاست توجه مورد کمتر گذشته دهه چند در که است حکمرانی هایعرصه از یکی ریال حوزه

 تصادیاق هایبرنامه ترینمهم از یکی حاضر حال در چنانکه. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر حکمرانی شیوه اخیراین هایسال

 .است ریال حوزه در حکمرانی تقویت کشور

 رایب بانکی هایتراکنش در موجود اطالعات و ریالی پرداخت نظام که هاییظرفیت از حاکمیت که است آن ریال حوزه در حکمرانی

 کند استفاده کند،می ایجاد کشور اداره

 

 باال مبالغ رندهگی و فرستنده اطالعات

 هایتراکنش در موجود اطالعات و ریالی پرداخت نظام که هاییظرفیت از حاکمیت که است آن ریال حوزه در حکمرانی از منظور

 مناسب واعدق و قوانین اطالعاتی، هایزیرساخت تکمیل و ایجاد مستلزم امر این. کند استفاده کند،می ایجاد کشور اداره برای بانکی

 (بانکی نظام از خارج هایتراکنش که دهدمی را امکان این حاکمیت به که است پولشویی با مبارزه و مالیاتی و بانکی هاینظام در

 .کند محدود را( چک ظهرنویسی و سکه ارز، اسکناس، با معامالت انجام

 با تباطار در باشد، مطلع بانکی راکنشت هر با ارتباط در وجه گیرنده و فرستنده اقتصادی و مکانی هویتی، اطالعات از همچنین

 جهت در مدهآ دست به اطالعات از استفاده با بتواند نیز و است بوده چه تراکنش انجام از هدف بداند دقیقا باال، مبالغ با هایتراکنش

 اقدامات یمال تامین و شوییپول از اعم) مجرمانه اقدامات از جلوگیری همچنین و قانونی مالیات دریافت از اعم عامه حقوق به دستیابی

 .دهد انجام را الزم اقدامات و هاپیگیری سوداگرانه اعمال و( تروریستی

 

 داخل تولید از حمایت و کاال قاچاق با مبارزه

 دیریتم بهبود و گذاریسیاست ظرفیت افزایش اقتصادی، فضای شدن ترشفاف ریال، حوزه در حکمرانی تقویت مزایای دیگر از

 جلوگیری الی،م موسسات و هابانک هایفعالیت بر نظارت تسهیل به اقتصادی شفافیت افزایش این، برعالوه. است ورکش اقتصادی

 .کندمی کمک اقتصادی فساد با مبارزه تنظیمی، هایمالیات اخذ امکان کردن فراهم ای،بودجه تراز بهبود و مالیاتی فرار از
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 امنیت افزایش نآ دنبالبه و تروریستی هایفعالیت مالی تامین و کشور داخل در ولشوییپ با عملی مبارزه همچنین اقتصادی شفافیت

 تولید از حمایت و کاال قاچاق با مبارزه بازارها، ساماندهی و کنترل طبقاتی، اختالف کاهش منظوربه کشور حمایتی نظام اصالح ملی،

 .شد خواهد هاحوزه این در اقدامات بیشتر اثربخشی به منجر بالطبع و کندمی کمک داخل

 یهافعالیت و اقدامات از جلوگیری برای پیشگیرانه راهبردهای به توجهی کم ،۲۷۴۴ سال در مجلس هایپژوهش مرکز گزارش طبق

 به قضایی رسیدگی فرایند در توجهی قابل هایهزینه آن، کشف برای فساد، هایزمینه حذف جای به تا است شده موجب فسادزا

 ۲۰۷ ردف این که است آمده اخیر هایسال اقتصادی مفسدان از یکی پرونده محتویات در مثال عنوان به شود، تحمیل ورکش اقتصاد

 .است داشته تومان میلیارد هزار ۲۰ ارزش به مختلف حقیقی اشخاص به متعلق حساب ۱۲۴ قالب در مالی تراکنش هزار

 شودمی جامان شخصی هایحساب با شغلی، های فعالیت با مرتبط هایتراکنش و دارد وجود هم مشاغل بیشتر با ارتباط در معضل این

 یحقیق اشخاص شخصی هایحساب طریق از نیز حقوقی اشخاص های فعالیت از بخشی کهآن تر مهم. است دشوار آن رهگیری و

 .شودمی انجام

 ایهدستگاه اسالمی، شورای مجلس توسط حوزه این در متعددی مقررات و قوانین گذشته هایسال در موضوع اهمیت به توجه با

 .تاس شده تصویب اعتبار و پول شورای پولشویی، با مبارزه عالی شورای اقتصادی، مفاسد با مبارزه ستاد دولتی، مختلف

 اصالح مودیان، سامانه و فروشگاهی هایپایانه قانون ،۴۲ سال بودجه قانون« ۲۱» تبصره «ح» بند چک، صدور قانون اصالح قانون

 مقرراتی و ونیقان تحوالت از هایینمونه اشخاص، هایتراکنش شفافیت دستورالعمل و آن اجرایی نامهآیین و پولشویی با مبارزه قانون

 جراییا پیگیری نظارتی، نهادهای و اسالمی شورای مجلس از اعم حاکمیت، ارکان اصلی وظیفه که هستند ریال حکمرانی در اخیر

 .آنهاست شدن

 داشته اقتصادی شفافیت افزایش در موثری نقش تواندمی (PIT) شخصی درآمد مجموع بر مالیات نظام استقرار موارد، این بر وهعال

 در دسترس در و روز به فراگیر، کامل، اطالعاتی زیرساخت نیازمند ریال حوزه در حکمرانی که است این توجهقابل موضوع. باشد

 درآمد، و شغل از اعم اقتصادی اطالعات آنها، ارتباطات و حقوقی و حقیقی اشخاص هویتی تاطالعا از اعم مختلف، هایحوزه

 .است آنها مبادالت و هادارایی اطالعات بانکی، و مالی اطالعات اقامتی، اطالعات

 اوی،کداده از عما پیشرفته هایفناوری از استفاده نیز و نفعانذی بین موجود اطالعات امن گذاریاشتراک به زیرساخت همچنین

 .است ضروری و الزم امری موجود، اطالعات انبوه از گیرینتیجه و تحلیل جهت ماشین یادگیری مصنوعی، هوش

 .ستا رسیدگی صف در و رسیده ثبت به و شده تهیه اسالمی شورای مجلس در کشور در مالی سالمت شفافیت ارتقای طرح حال
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 اقتصادی فیتشفا مغفول حلقه ریال حکمرانی تقویت

 اقتصاد تنظیم روش موثرترین شفافیت،

 برخی. ستا هاشرکت سایر و هابانک مالی وضعیت مورد در بهتر و بیشتر هایداده دادن قرار دسترس در معنای به اقتصادی شفافیت

 .است اقتصاد تنظیم هایروش موثرترین از یکی شفافیت که معتقدند اقتصاددانان از

 برخی. ستا هاشرکت سایر و هابانک مالی وضعیت مورد در بهتر و بیشتر هایداده دادن قرار دسترس در معنای به اقتصادی شفافیت

 است اقتصاد تنظیم هایروش موثرترین از یکی شفافیت که معتقدند اقتصاددانان از

 ضایاع و مدیران و کارکنان و رسمی مقامات و دولت اقدامات به مردم باشد، داشته وجود اقتصادی شفافیت جامعه در که صورتی در

 کاری هر برای و بینندمی مردم پاسخگوی را خود همواره آنها دولت، هایفعالیت از مردم آگاهی خاطر به و داشته اعتماد دولت هیات

 .بود خواهند پاسخگو دهند،می انجام که

 

 مالی بازارهای در شفافیت کارکردهای

 هایرانت حذف ،ایسرمایه منابع بهینه تخصیص واقعی، قیمت کشف مالی، بازارهای کارایی افزایش پذیری،مسئولیت و پاسخگویی

 فافیتش دستاوردهای ترینمهم شرکتی حاکمیت نظام استقرار و خارجی گذاریسرمایه تسهیل ای،حرفه مدیران بازار ایجاد اطالعاتی،

 هایمتغیر روی بر ایمالحظهقابل و مثبت اثر صحیح، عملکرد شتندا صورت در کاال و ارز سرمایه، پول، بازارهای. است اطالعاتی

 .کندمی ایفا کشور هر اقتصادی رشد فرایند در سزاییبه نقش بازارها، این توسعه و دارند اقتصادی کالن

 قعیوا ارزش هب هاقیمت شود،می باعث و کندمی تسهیل را بخش این به گذارانسرمایه ورود مسکن حوزه در شفاف بازار همچنین

 .برسد

 وانعن با طرحی تدوین و تهیه از ایرنا، پژوهشگر با وگوگفت در اسالمی شورای مجلس در تهران مردم نماینده «خضریان علی»

 .است مجلس در رسیدگی انتظار در طرح این گویدمی و داده خبر مجلس در کشور در مالی شفافیت ارتقای

 ریال بر رانیحکم مسیر تغییر: افزاید می و دانسته بانکی هایحساب صاحبان هویتی اطالعات موضوع بر را طرح این تمرکز خضریان،

 :است ذیل موارد مستلزم مالی نظام در شفافیت ارتقای و

 .شود محدود( چک ظهرنویسی و سکه و ارز اسکناس، با معامالت انجام) بانکی نظام از خارج هایتراکنش -

 .باشد مطلع وجه گیرنده و فرستنده اقتصادی و مکانی هویتی، اطالعات از حاکمیت نکی،با تراکنش هر با ارتباط در -

 .است بوده چه تراکنش انجام از هدف بداند دقیق طور به توجه، قابل مبالغ با هایتراکنش با ارتباط در -

 از اعم) مجرمانه اقدامات از جلوگیری و یقانون مالیات دریافت از اعم عامه، حقوق آمده، دست به اطالعات از استفاده با بتواند -

 .کند پیگیری را سوداگرانه اعمال از جلوگیری و( تروریستی اقدامات مالی تأمین و پولشویی
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 دلیل به موضوع این.دارد بانکی هایحساب صاحبان هویتی اطالعات بر تمرکز مجلس، در «کشور در مالی شفافیت ارتقای» طرح

 کندمی دوچندان را طرح این اهمیت شود،می تلقی مالی شفافیت  هایسیاست و اماحک اجرای الزم شرط اینکه

 دست در شده اشاره چهارگانه محورهای از یک هر برای یازدهم مجلس در مختلفی هایطرح اینکه بیان با تهران مردم نماینده

 موضوع بر تمرکز است، رسیده ثبت به مجلس در کشور در مالی شفافیت ارتقای عنوان با که طرحی: کندمی اظهار است، بررسی

 ایرس هایسیاست و احکام انجام الزم شرط اینکه دلیل به موضوع این که جاآن از. دارد بانکی هایحساب صاحبان هویتی اطالعات

 .کندمی دوچندان را طرح این اهمیت شود،می تلقی مالی شفافیت موضوعات

 و گذاریسیاست ظرفیت و کند ترشفاف را کشور اقتصادی فضای تواندمی ریال حوزه رد حکمرانی تقویت گفت توانمی مجموع در

 .دهد ارتقا را اقتصادی مدیریت

 تراز ودبهب و مالیاتی فرار از جلوگیری مالی، موسسات و هابانک هایفعالیت بر نظارت تسهیل به اقتصادی شفافیت افزایش

 تأمین و کشور داخل در شوییپول با عملی مبارزه اقتصادی، فساد با مبارزه تنظیمی، یهامالیات اخذ امکان کردن فراهم ای،بودجه

 و کنترل اتی،طبق اختالف کاهش منظور به کشور حمایتی نظام اصالح ملی، امنیت افزایش آن تبع به و تروریستی هایفعالیت مالی

 هازهحو این در اقدامات بیشتر اثربخشی به منجر و کندمی مکک داخل تولید از حمایت و کاال قاچاق با مبارزه بازارها، ساماندهی

 .شد خواهد

 از که را مالی و پولی مسائل حوزه حکمرانی در اختالل یا ضعف نبود، اقتصادی، کارشناسان برخی که است دالیل همین به شاید

 .کنندمی تعبیر «بسته چشمان با حکمرانی» به کشورهاست، اقتصاد اصلی ارکان

 

 تدوین سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تسریع در ارتقای جایگاه بانوان 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 

واده ریاست جمهوری معاون امور زنان و خان -ایرنا  -تهران 

در بیان عملکرد دولت سیزدهم گفت: از جمله مهمترین 

اقداماتی که دولت سیزدهم در حوزه زنان و خانواده انجام داده 

است، تدوین سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 

است که با اجرای آن گامی اساسی برای تحول در این حوزه 

 .برداشته خواهد شد

https://www.irna.ir/news/84809283/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/12/23/4/157784063.jpg
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دولت سیزدهم نگاه خاصی به حوزه زنان و خانواده دارد و مهمترین اقدامی که در این مدت یک  وه جامعه ایرنا،به گزارش گر

ستور کار های عملیاتی خوبی در دسال فعالیت دولت انجام شده، تشکیل ستاد ملی زن و خانواده است که با تشکیل این ستاد برنامه

 .قرار گرفت

زنان  ها، تشکیل صندوق ضمانت براینان سرپرست خانوار، ارتقای ساختار و جایگاه بانوان در استانتدوین سند جامع توانمندسازی ز

ها، اشتغال بانوان، توانمندسازی سال، تسهیالت برای دهه شصتی ۱سرپرست خانوار، انجام دورکاری برای بانوان دارای فرزند زیر 

 .این اقدامات استالملل از جمله مهمترین های حوزه بینآنان و فعالیت

وزه زنان های حرو برای توسعه فعالیتهای پیشالبته دولت سیزدهم هنوز در مسیر یک سالگی خود قرار دارد و به طور یقین در سال

تی اترین و بلندترین جایگاه خود برسد که امیدواریم این کارها عملیاز هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد تا جایگاه بانوان ایرانی به واقعی

 .های جدی داشته باشندشده تا بانوان نیز در این مسیر پیشرفت

 

 تدوین سند جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا اظهار داشت:  انسیه خزعلی

در مورد زنان سرپرست خانوار انجام شده است، در ابتدای برنامه ششم توسعه اقتصادی  ای در دولت سیزدهمشناسی گستردهآسیب

ت های ویژه برای زنان سرپرسهزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشت که متاسفانه به دلیل اجرا نشدن برنامه ۵۷۷سه میلیون و 

 .برابر شده است ۱خانوار تعداد این افراد 

ی به این موضوع که تا پایان برنامه هفتم هیچ زن سرپرست خانوار نداشته باشیم که توانایی تامین معشیت خود را وی با ابراز امیدوار

نداشته باشند، گفت: دولت سیزدهم با تدوین سند جامع توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، برای توانمندسازی این زنان اقدامی 

 .عملیاتی انجام داده است

خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: در این دولت، نهایی شدن تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست  و انزن امور معاون

ر ریزی شده است که امیدواریم نتیجه مطلوبی دزایی این زنان سرپرست خانوار برنامهخانوار به منظور موانع جذب اعتبار برای اشتغال

 .این راستا شاهد باشیم

ه کرد: دولت سیزدهم ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی در چند ماه این برنامه جامع را تدوین و خزعلی اضاف

به هیات دولت تقدیم کرد. در این برنامه برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار چهار مقوله آموزش، 

 .بینی شده استگام برای آن پیش 3۱ و  شده های رفاهی دیدهمشاوره، اشتغال و حمایت
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ادامه داد: برای زنان سرپرست خانوار اقدامات این چنینی در دولت سیزدهم انجام شده است که تدوین طرح جامع توانمندسازی وی 

 .تواند در حل مشکالت این بانوان بسیار اثرگذار باشدزنان سرپرست خانوار و ارجاع آن به هیات دولت می

 

 ارتقای ساختار بانوان در دستگاههای اجرایی

ها تسریع در ارتقای ساختار زنان در اره خدمات دولت در یکسال گذشته نیز اظهار داشت: در حوزه زنان یکی دیگر از برنامهوی درب

ها است که این موضوع به عنوان یک مصوبه در ستاد ملی زن و خانواده با حضور های اجرایی و مشاوران امور بانوان در استاندستگاه

 .دن استرئیس جمهور در حال محقق ش

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: این مصوبه مربوط به ساختار معاونت و ساختار مشاوران مرتبط با معاونت زنان و 

های گوناگون قرار دارند که به همین منظور ارتباط معاونت ها و سازمانخانواده ریاست جمهوری است که این مشاوران در وزارتخانه

 .ها دارند مورد بررسی قرار گرفته استها و سازمانوران و جایگاهی که در وزارتخانهبا این مشا

هایی به این افراد اختصاص داده شود که در سطح معاون و خزعلی ادامه داد: در این نشست به این موضوع تاکید شد که باید پست

ها نیز این مشاوران دخالت داده شوند و در همه شوراها رتخانهها و وزاهای کالن سازمانگیریمدیرکل باشند و همین طور در تصمیم

 .نظر آنها گرفته شود و صاحب رأی و نظر در شورا باشند

های اجرایی در ها و دستگاهاجرای این مصوبه و حضور مشاوران امور بانوان در وزارتخانه :وی خاطرنشان کرد 

وان در شود حتی زمانی که بان کند، اگر عملیاتیجرایی پیدا میهایی که برای زنان زمینه افرایند کارها و برنامه

 .شودای سهیم باشند، این نقش موثرتر واقع میگیری دستگاهی یا وزارتخانهتصمیم

ها و استان ها در دولت معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد: توجه به ساختار مشاوران امور بانوان در دستگاه

هم برای همه روشن است چرا که در دولت یازدهم در سیزد

جایگاه مشاوران پست مدیریتی از آنها گرفته شد و  ۴۱سال 

به یک پست انشایی تبدیل شد این در حالی است 

 ای وزیر معاون سطح در باید خانواده و زن امور مشاوران  که

 اعمال آنها نظر شوراها در و شود داده پست آنها به مدیرکل

 .ودش رصد افراد این توسط نیز خانواده و زنان مساله و شود

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/27/3/157190678.jpg?ts=1594027208511
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 تشکیل صندوق ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار

های مهم و اساسی دولت در ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم را تشکیل صندوق ضمانت برای خزعلی یکی دیگر از برنامه

 تا است هرسید دولت هیات تصویب به نیز مصوبه این: داشت اظهار و کرد انعنو دریافت تسهیالت موردنیاز زنان سرپرست خانوار 

ی اشتغال یا دریافت تسهیالت اشتغالزایی دارند از این پس ضمانت توسط این صندوق صورت برا بانکی ضمانت مشکل که بانوان

 .گیرد

مشکل  مشکالتی که در سفرهای استانی به عنوان وی درباره وثیقه برای دریافت تسهیالت بانوان کارآفرین نیز تصریح کرد: یکی از

شد، مشکل ضمانت بانکی بود که در ستاد ملی زن و خانواده با عملیاتی شدن این مصوبه و جدی بانوان سرپرست خانوار مطرح می

 .تصویب آن در هیات دولت به نوعی مشکل این بانوان حل شده است

هیالت اشتغالزایی به عنوان یکی از مشکالت جدی زنان با توجه به اینکه ضمانت تس :خزعلی معتقد است

سرپرست خانوار است، به همین منظور و برای ضمانت تسهیالت زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زن و 

میلیارد تومان تودیع به تصویب رسید و قرار است این  5۵خانواده صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار با 

 .تومان برسدمیلیارد  3۵۵تسهیالت به 

وی ادامه داد: امیدواریم این زنان حمایت شده و مشکل ضمانت تسهیالت آنان حل شود که البته معتقدیم با تشکیل این صندوق، 

 .است شدن حل حال در کارآفرین مشکل ضمانت تسهیالت بانوان

ای کار و ن موضوع نیز دنبال پشتیبانی بهتر برمعاون رئیس جمهور اضافه کرد: کارهای بزرگ نیاز به تسهیالت بیشتری دارد، برای ای

 ثیقهو به نیاز دیگر تا هستیم  وسایل کار آنان

د، چون معتقدیم یکی از وظایف ما نباش سنگین

این است که حمایت از بانوان داشته باشیم و از 

های اجرایی این کار را انجام می طریق دستگاه

 .دهیم

 

 هاتسهیالت برای دهه شصتی

ر زنان و خانواده ریاست جمهوری با معاون امو

بیان اینکه در حوزه خانواده در دولت سیزدهم 

کارهای متعددی انجام شده که همه این اقدامات 

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/02/03/3/157868803.jpg
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 .ها استبرای تحکیم خانواده است، اظهار داشت: یکی از این موارد تسهیالت دهه شصتی

مشکالتی وجود دارد و در صورتی  ۰۵متولدین دهه درباره فرزندآوری  :گفت ۱۷خزعلی با اشاره به تجرد متولدین دهه 

رود. به همین منظور برای زوجین دهه های آینده ازدواج نکنند فرصت فرزندآوری آنها از دست میکه در سال

هایی در نظر گرفته شد چون تجرد در روستاها بیشتر از شهرهاست و اکنون درصد تجرد روستایی حمایت ۰۵

 .در شهرها پنج در هزار است در هزار اما 3۱روستاها 

ها گفت: امیدواریم با هماهنگی با دستگاه ۲۰۷۷روستایی، در سال  ۱۷وی با اشاره به تسهیالت پرداختی برای ازدواج زوجین متولد دهه 

 .نیز این تسهیالت به موقع پرداخت شود ۲۰۷۲در سال 

 سال ۰استفاده از دورکاری برای بانوان دارای فرزند زیر 

ها در این زمینه استفاده از دورکاری هاست که یکی از طرحاظهار داشت: از دیگر اقدامات دولت سیزدهم توجه به کانون خانوادهخزعلی 

 .ها بسیار دارای اهمیت استسال دارند که اگر حتی یک تا دو روز هم باشد برای این خانواده ۱برای بانوانی است که فرزند زیر 

های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است ای بانوان نیز از دیگر برنامهاشتغال بر :وی تصریح کرد

 .ای در فعالیت کاری خود برخوردار باشندتا بانوانی که فرزند کوچک دارند از شرایط ویژه

 المللیحضور مناسب معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجامع بین

زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان بازوی اجرایی و ویترین جهانی برای انعکاس پیشرفت  الملل معاونت امورکل بیناداره

ای و جهانی و نیز تاثیرگذاری های مختلف منطقهالمللی در عرصههای بینوضعیت زنان و خانواده کشور و با هدف توسعه همکاری

 .المللی را در دستور کار خود دارد ز تبادالت و تعامالت بینای اگسترده در موضوعات و مسائل روز زنان در جهان، دامنه

مللی داشته الالملل نیز این معاونت حضور خوبی در مجامع بینالملل نیز خاطرنشان کرد: در حوزه بینخزعلی درباره اقدامات حوزه بین

 .شودده هاست تا به زنان اقیانوسیه آموزش دااست؛ مدیریت آموزش آیوا یکی از این برنامه

 هایوی با بیان اینکه برای موضوع آموزش در این حوزه، دنبال گسترش خدمات هستیم، اظهار داشت: به همین منظور نشست

جازی های مریزی شده است که در سازمان ملل متحد و در قالب نشستها در این حوزه برنامهدوجانبه و چندجانبه نیز از دیگر برنامه

   .شودگزار میبا کشورهای همسایه بر

و از  ریزیو توانمندسازی زنان به ایران سپرده شد که برای آن برنامه« آیورا»خزعلی اظهار داشت: در بخش بین المللی کارگروه 

تلفی الملل این معاونت با کشورهای مخها و قوانین بومی شده است و بخش بیناسترالیا تحویل ایران شد و به همین منظور تعهدنامه

های خود تنظیم کرده و در نهایت تصویب شد و تاکید نامه و تعهدنامه را مطابق ارزشن راستا رایزنی کرده است تا بتواند آییندر ای

 .برای زنان انجام شود داریم این آموزش و توانمندسازی توسط خود زنان
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 هاچالشافزایی میان دانشمندان جهان اسالم و رفع های بنیاد مصطفی)ص( برای همبرنامه 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

ایی افزرا در راستای هم "کنز"رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی، اعطای جایزه مصطفی )ص(، رویداد استپ و مسابقه علمی 

یم در نظر گرفته شد و بر این باور "های تحقیقاتیفرصت"میان دانشمندان و محققان جهان اسالم دانست و گفت: عالوه بر آن طرح 

های موجود توان از ظرفیتکه اجرای این طرح چرخش دانشمندان و پژوهشگران جوان در کشورهای مختلف را باعث خواهد شد و می

 در کشورهای در حال توسعه برای رفع نیازها بهره برد.

ت. در همین بنیان اسانشهای ابالغی اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده، پیشتازی اقتصاد دیکی از مهمترین محورهایی که در سیاست

بی به بنیان و دستیاراستا، مقام معظم رهبری ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش

 بنیان در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند.رتبه اول اقتصاد دانش

زمینه کشور را یاری کند، همکاری محققان با جوامع علمی است و این همان اقدامی است که بنیاد تواند در این یکی از اموری که می

، "تپاس"و  "کنز"جایزه مصطفی )ص( ابتدا با طرح جایزه علم و فناوری مصطفی )ص( و بعد از آن رویدادهایی چون مسابقه علمی 

ی ای که به گفته رییس کارگروه اجرایافزایی ایجاد کند، به گونهمتالش دارد تا میان دانشمندان و پژوهشگران کشورهای اسالمی ه

 گیری از آنها اقدام به رفع نیازها کرد.توان با بهرههایی وجود دارد که میاین جایزه، در این کشورها ظرفیت

 تر است، ولی از استمرار برخوردار نیست.وی معتقد است رفع نیازها از طریق کشورهای پیشرفته، راحت

 

 افزایی دانشمندان جهان اسالم با رویدادهای علمیتوسعه هم

وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات بنیاد جایزه مصطفی دکتر سید علی عمرانی، رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( در گفت

اسالمی، یکی از راهکارهای تقویت ها در سطح کشورهای بنیانبنیان در سال مزین به نام دانشهای دانش)ص( در توسعه فعالیت

بنیان در این حوزه را حضور دانشمندان توانمند در حل مسائل و نیازها دانست و گفت: دانشمندان ما در سطح های دانشبستر همکاری

ا را و فضجهان اسالم و کشورهای مختلف، دانشمندان توانمندی هستند و اگر این افراد در ارتباط با کشورهای دیگر قرار گیرند 

 توانند در حل نیازها و مسائل کمک کنند.بشناسند، قطعا می

هستند.  بنیانوی ادامه داد: جلوتر از این دانشمندان، محققانی مانند پروفسور شکراللهی قرار دارند که صاحب کسب و کارهای دانش

اند و اکنون به بازار رسیده و وارد حل نیازهای کشورها هاین افراد بر اساس علمی که دارند، محصولی را تولید و یا فناوری را توسعه داد

 شده است.و کشورهای اسالمی 
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در بخش فناوری در حال انجام است و در بخش  "استپ"هایی در قالب رویداد عمرانی خاطر نشان کرد: برای این منظور فعالیت

چرخش دانشمندان و پژوهشگران جوان در کشورهای در نظر گرفته شده است. این طرح،  "های تحقیقاتیفرصت"علمی نیز طرح 

 مختلف را باعث خواهد شد.

بنیان نه تنها برای ایران، بلکه برای سایر کشورها افزایی برای اقتصاد دانششود که زمینه همبه گفته وی، این چرخش باعث می

 ایجاد شود.

د، هایی که در کشورهایی چون ترکیه، هنعنوان نمونه ظرفیت رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( در این باره توضیح داد: به

تواند به توسعه کشورهای دیگر کمک کند و هم به کشور پاکستان و سایر کشورهای در حال توسعه اسالمی وجود دارد، هم می

 میزبان.

ری دارد و هم اینکه تامین نیازها، پذیری باالتوی تاکید کرد: اگر رفع این نیازها در کشورهای غربی دنبال شود، قطعا هم ریسک

 ها در این زمینه مؤثر خواهد بود.تر خواهد شد؛ از این رو این آشناییگران

)مسابقه علمی کاربرد دانش و اندیشه برای جامعه( ادامه دادیم، خاطر نشان  "کنز"عمرانی با تاکید بر اینکه این رویکرد را در رویداد 

ایی دهند و به شکوفهای خود را در معرض دید پژوهشگران جوان قرار میصنایع کشورهای مختلف، چالشکرد: با برگزاری این رویداد، 

ای که در دوره قبل پژوهشگرانی از کشورهای مختلف حضور داشتند که توانستند به مسائل و کنند؛ به گونهاستعدادها کمک می

 های صنعت پاسخ دادند.چالش

در حال رخ دادن است، اضافه کرد: اگر  "کنز"محور به رفع نیازها، رویکردی است که در مسابقات وی با تاکید براینکه نگاه علم

اندازی کسب و کار را ندارد و بیشتر در زمینه توسعه علم )با رویکرد حل مساله( تمرکز دارد، در قالب مسابقه دانشمند جوانی توانایی راه

 کند تا استعدادهای وی بارور شود.عت کمک میتواند به صنعت متصل شود و صنمی "کنز"علمی 

آپ و یا ای و هر دانشمندی استارترئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( با بیان اینکه ما تاکید نداریم که حتما هر مجموعه

نی خواهد شد؛ رسابه هم "استپ"بنیان شود، در رویداد بنیان تاسیس کند، گفت: اگر دانشمندی دارای یک شرکت دانششرکت دانش

 .های صنعتی متصل خواهیم کردبه بخش "کنز"ولی اگر آنها شرکتی را تاسیس نکردند، ما این دانشمندان را در قالب مسابقه 

 شود.های دیگر قرار دادیم و در کشور و همچنین کشورهای اسالمی دنبال میوی اضافه کرد: این پازلی است که در کنار پازل

 

 سازی دستاوردهای دانشمندان جهان اسالمبرای تجاری هاییریزیبرنامه

سازی دستاوردهای دانشمندان جهان اسالم رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( در پاسخ به این سوال که در زمینه تجاری

دهد، گفت: ازی ارائه نمیسچه اقداماتی را در دستور کار دارید، با تاکید بر اینکه بنیاد مصطفی )ص( به طور مستقیم خدمات تجاری
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سازی بنیاد مصطفی )ص(، بنیادی است که بیشتر بر مباحث علمی کاربردی متمرکز است و هر چه به سمت کاربردی شدن و تجاری

 هایی صورت گرفته است.ریزیسال ساخته شده است، در این زمینه برنامه ۲۷ای که در طی این رویم، با توجه به شبکهبه پیش می

ی های علمی و فناور، پارک فناوری پردیس، شبکه تبادل فناوری، فن بازار ملی ایران، کامستک )کمیته دائمی همکاریعمرانی

سازی بنیاد جایزه مصطفی )ص( حضور دارند را از جمله نهادهایی نام برد که در شبکه D۲سازمان همکاری اسالمی(، سازمان اکو و 

 تصادی هستند.سازی و اقهای تجاریو دارای ماموریت

ها از علم تا خلق ثروت را به هم متصل کند، ولی قطعا خودش وی تاکید کرد: هنر بنیاد مصطفی )ص( باید این باشد که ظرفیت

وان اقدام تکه به صنعت متصل است، می "کنز"تواند به طور تخصصی در این زمینه وارد شود، ولی در قالب رویدادهایی چون نمی

هایی دارند تا استعدادهای بیشتری را به خدمت بگیرند و ی که خودشان مراکز نوآوری و شتابدهی دارند، ظرفیتکرد؛ چرا که صنایع

 سازی را رقم بزنند، چون صنایع خودشان هم صاحب سرمایه و هم صاحب مساله هستند.تولید علم و تجاری

و فن بازار ملی ایران  D۲ز با همکاری کامستک، اکو و کشورهای این مقام مسؤول ادامه داد: در حوزه انتقال فناوری و توسعه بازار نی

 کنیم.های انتقال فناوری را ایجاد میزمینه

هایی بنیانی در کشورهای جهان اسالم دارای سطوح مختلفی است، گفت: ما در ایران در حوزهوی با بیان اینکه توجه به حوزه دانش

 تواند به ما کمک کند.های دیگری دارای توانمندی است که میوزهقوت داریم، ولی کشوری مانند پاکستان در ح

رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( خاطر نشان کرد: در کشورهایی چون هند، روسیه و ترکیه جوامع اسالمی بزرگی وجود 

برای دانشمندان و فناوران چه  ویژه در کشورهای اسالمیهایی که در کشورهای در حال توسعه و بهرسد فرصتدارند و به نظر می

ایرانی و چه از سایر کشورها وجود دارد، به مراتب بیشتر است، هر چند که دسترسی به آنها به دلیل شرایطی که کشورهای در حال 

ر بیشتر از اها با کشورهای اسالمی و در حال توسعه بسیبرانگیزتر باشد، ولی انتفاع و برکات این همکاریتوسعه دارند، احتماال چالش

 تر، همکاری داشته باشیم.ای که ورود به آنها راحت و استمرار آن شاید سختآن است که بخواهیم با کشورهای پیشرفته

ا به هعمرانی با بیان این که ایران جزو کشورهای پیشرو در حوزه علم و فناوری در میان کشورهای اسالمی است، ادامه داد: فرصت

 کشور اسالمی وجود دارد. ۵۰شدت زیادی در میان 

 

 جزئیات اجرای طرح فرصت مطالعاتی

عمرانی با اشاره به برگزاری دوره فرصت مطالعاتی گفت: تاکنون ما یک دوره به صورت محدود برگزار کردیم و بیشتر با هدف مورد 

 آزمون قرار دادن این طرح بوده است.
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است از کل کشورهای اسالمی دریافت کردیم، یادآور شد: در دوره جدید با رزومه و درخو ۲۷۷وی با بیان اینکه در این دوره حدود 

های کشورهای اسالمی، برخی از مراکز فناوری و با همکاری وزارت علوم احتماال در این زمینه اتفاقات همکاری کامستک، دانشگاه

 تری رخ خواهد داد.وسیع

هایی که انجام دادیم، ح فرصت تحقیقاتی خبر داد و گفت: با رایزنیعمرانی از اعالم آمادگی برخی از کشورها برای اجرای طر

 هایی از کشورهای ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان و ایران برای پذیرش میزبانی ارسال شده است.درخواست

 کند.هایی را تقبل وی خاطر نشان کرد: شرایط میزبانی نهایی شده و بر اساس آن کشور میزبان باید یکسری هزینه

ها هستیم، و در مسیر ارزیابی در خواست منتشرشدهرئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی )ص( اضافه کرد: فراخوان فرصت مطالعاتی 

 شود.های جدیدی ارسال شده و به محض نهایی شدن، نتایج نهایی اعالم میضمن آنکه درخواست

 

  شر شدمنت« های قرآنتعامل فرق و مذاهب بر اساس آموزه»کتاب 

 خبرگزاری مهر :منبع

اثر محمدمهدی فیروزمهر است که در پژوهشکده فرهنگ و « های قرآن و اهل بیت )ع(تعامل فرق و مذاهب بر اساس آموزه»کتاب 

 معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و منتشر شد.

اثر محمدمهدی فیروزمهر است که « قرآن و اهل بیت )ع( هایتعامل فرق و مذاهب بر اساس آموزه»به گزارش خبرنگار مهر، کتاب 

صفحه منتشر  ۰۵در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 

 شد.

یت )ع( و تدوین های نورانی قرآن و اهل بپژوهشکده مذکور تالش کرده است با پژوهشگران فرهیخته و بهره گیری از آموزه

های گوناگون فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیست ترین اطالعات موضوعات مرتبط با حوزهفرهنگنامه سبک زندگی، کاربردی

 مندان قرار دهد.را در اختیار عالقه

راد جامعه به صورت های خاص فرهنگی برخوردار است و عموم افهای این فرهنگنامه، بعضی از موضوعات از ویژگیدر میان مدخل

ه این های دینی مربوط بگسترده با آن سروکار دارند. از این رو، به منظور ارتقا و تقویت سبک زندگی اسالمی، شایسته است آموزه

امل گیرد. راهکار تعهای مستقل نیز در اختیار عالقه مندان قرار میگونه موضوعات عالوه بر ارائه در فرهنگنامه، به صورت کتابچه

 مذاهب و فرق اسالمی

شود و در های قرآن و اهل بیت )ع( تهیه میهای مربوط به تعامل فرق و مذاهب در آموزهرو شاخصهبر همین اساس، در اثر پیش

 گیرد.اختیار عالقه مندان قرار می
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 ساختار اثر

رق وم شناسی، اهداف تعامل مذاهب و فدر این اثر، پس از مفهوم شناسی سبک زندگی اسالمی و مبانی و گستره سبک زندگی و مفه

توان به حفظ و تداوم امت میانه و معیار برای دیگران، حراست از کیان اسالمی تبیین شده است که از جمله اهداف این تعامل می

 اسالم، حفظ عظمت و قدرت امت اسالمی در برابر بیگانگان، زندگی مسالمت آمیز اشاره کرد.

ر، توحید باوری، اطاعت و تبعیت از رسول خدا )ص(، قرآن و عترت، و اخوت دینی، محورهای تعامل مذاهب نویسنده، در ادامه این اث

 و فرق اسالم برشمرده شده است.

توان به جهل، هوای نفس، تعصبات را تبیین کرده است که از جمله این آداب می« موانع تعامل مذاهب و فرق اسالمی»سپس، 

 های بی مورد، خشونت، تکفیر و دشمنان اشاره کرد.ایی، جدلای، دشنام، انحصارگرقبیله

از دیگر مباحث این اثر است که در این راستا تأکید بر مشترکات دینی و اعتقادی، جدال « راهکار تعامل مذاهب و فرق اسالمی»

 .است شده توصیه …احسن، حرمت نهادن و تقیه و

 

 راهکار تعامل مذاهب و فرق اسالمی

د فرق و مذاهب در درون امت اسالم امری بدیهی است؛ اما آیا این امکان وجود دارد که همه آنها را ادغام کرد؛ به پیدایش و وجو

ای و مذهبی نباشد؟ هر چند در های فرقهها بر سر اصول و فروع برچیده شود و امت اسالم شاهد اختالفای که همه اختالفگونه

مطرح شده، در عمل فرق و مذاهب همچنان به حیات خود « االسالم بال مذاهب»مانند این جهت شعارهایی داده شده و عناوینی 

رسد، باید به تقریب و تعامل دهند؛ بنابراین به جای وحدت به معنای برداشتن و ادغام مذاهب که امری ناممکن به نظر میادامه می

ترین راهکارهای تعامل فرق و مذاهب در این راستا، مهم فرق و مذاهب اسالمی اندیشید و راهکارهای آن را پیدا کرد. بدین جهت

اسالمی تبیین شده است که عبارتند از: تأکید بر مشترکات دینی و اعتقادی، جدال احسن، حضور در مراسم عبادی یکدیگر و مراودات 

 اجتماعی، اظهار همدردی، حرمت نهادن، تقیه.

 

 ده استایران از گزند باندهای قاچاق انسان در امان نبو 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: جمهوری اسالمی ایران نیز همچون کشورهای کارشناس امور بین

 همسایه و سایر کشورهای خاورمیانه و آسیا از گزند باندهای قاچاق انسان در امان نبوده است.
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ی و های سیاسنقش زنان در مقابله با قاچاق انسان در آسیا و خاورمیانه اظهار داشت: بحران الهام عزیزنصیری در کنفرانس ارتقای

تر شده است و ایران به المللی کشورهای همسایه منجر به ورود مهاجران از آن کشورها به کشورهای امنهای داخلی و بینجنگ

 های مادی و معنوی شده است.ن متحمل هزینهعنوان کشور ترانزیت مهاجران غیر قانونی و ترانزیت قاچاق انسا

 وی در ادامه به گوشه ای از اقدامات ایران در راستای پیشگیری از قاچاق انسان و حمایت از قربانیان بالقوه آن اشاره کرد.

مندی که از عدم بهره غاده والی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز از جمله سخنرانان این نشست بود

 زنان از اقدامات قضایی عدالت کیفری ابراز نگرانی کرد.

 وی تصریح کرد که زنانِ قربانی ممکن است حمایت مورد نیاز خود را به این دلیل دریافت نکنند.

قرار دارد تا  UNODCای کاره مندی از اقدامات عدالت کیفری متناسب با جنسیت، در اولویتوالی افزود: ارتقا آگاهی زنان وبهره 

 دسترسی زنان به عدالت، حمایت از قربانیان و عدالت برای همگان فراهم شود.

ارتقاء نقش زنان در مقابله با قاچاق »معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس 

 ت کرد.شرک« انسان و قاچاق مهاجرین در آسیا و خاورمیانه

ه به همت بخش اقدام جهانی دفتر مقابل« ارتقاء نقش زنان در مقابله با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین در آسیا و خاورمیانه»کنفرانس 

( در وین اتریش به صورت مجازی برگزار GLO.ACTعلیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ) (UNODCبا مواد مخدر و جرایم )

 شد.

ی سخنرانان در مورد اهمیت مشارکت زنان در مقابله با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین و اقدامات انجام شده در در این نشست مجاز

 کشورشان برای رسیدگی به این موضوع به بحث و اظهارنظر پرداختند.

ز دیگر مباحث مطرح مواردی همچون تاثیر قاچاق انسان بر زنان، نقش زنان قاضی در اصالح سیستم و اهمیت حضور حامیان مرد ا

 شده توسط سخنرانان بود.

 

 های فرهنگی و هنری مساجدارتقا اثربخشی کانون 

 پژوهشگاه، فرهنگ، هنر و ارتباطات :منبع

و  «های فرهنگی و هنری مساجدستاد هماهنگی کانون»مرکز رصد فرهنگی کشور در گزارشی ضمن بررسی و تحلیل عملکرد 

ها و اطالعات گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی، سعی کرده براساس داده« ری مساجدهای فرهنگی و هنکانون»عملکرد 

ه های فرهنگی و هنری مساجد ارائه کند. بهای کانونهایی راهبردی برای ستاد، با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتپیشنهاد

هدایت، ارشاد و احیای نقش »، هیأتِ ۲۷۰۲/۲/۲۲در تاریخ نقل از وبسایت این مرکز، براساس مصوبة شورای عالی انقالب فرهنگی 

جد با هدف احیای نقش فرهنگی مسا« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»، ذیلِ «واقعی و تبلیغی مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی
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های هماهنگی کانونستاد »را تشکیل داد. سپس این هیأت به « های فرهنگی و هنری مساجدکانون»تشکیل شد و این هیأت، 

کانون تشکیل شد است. اما ۴۴۷هزار و  ۱۵گذرد و تاکنون سال می ۱۰تغییر نام داد. از آن زمان، حدود « فرهنگی و هنری مساجد

 ۲۷۴۰/۱/۲۲ها، در تاریخ نامة ستاد با درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف هماهنگی و انسجام و تقویت کانوناساس

 :از است عبارت ستاد اهداف نامه،ابالغ شد. طبق اساس ۲۷۴۰/۲۷/۷الی انقالب فرهنگی تصویب و در تاریخ در شورای ع

 احیای نقش واقعی فرهنگی، آموزشی، هنری و تبلیغی مساجد

 تربیت و رشد نیروهای متعهد، انقالبی و کارآمد در حوزۀ فرهنگ و هنر

 شورتوسعة فرهنگ اصیل اسالمی در شهرها و روستاهای ک

 مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان

 برای رسیدن به این اهداف، وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از:

 های فرهنگی و هنری مساجدهای کانونریزی، نظارت، هماهنگی، انسجام و تقویت فعالیتبرنامه

 مساجدهای های فرهنگی و هنری و کتابخانهاندازی و تجهیز کانونساماندهی و کمک به راه

 هاروزرسانی بانک اطالعات کانونبه

 کمک به تولید و عرضة محصوالت فرهنگی و دینی

 های مساجدهای دیجیتال در حوزۀ فعالیتکمک به ایجاد و توسعة پایگاه

 شناسایی، جذب و آموزش و حمایت از استعدادها و نخبگان فرهنگی و هنری

 نری مساجدهای فرهنگی و هها و کتابخانهتخصصی شدن کانون

 هاهای فرهنگی و هنری کانونحمایت و هدایت فعالیت

 تبادل فرهنگی و هنری با مراکز علمی و فرهنگی داخلی و خارجی

 و اجتماعی فرهنگی آموزشی، نهادهای و مراکز و مدارس ها،های مساجد با خانواده سازی برای پیوند شبکة کانونزمینه

ها و راهبردهای نامه و تجدید ساختار و تدوین فرایندهای سازمانی و هدایتی و سیاسترسد که ضرورت ایجاد اساسبه نظر می

د تاکنون رسیهایی با بیشترین کارایی و اثربخشی بوده است که به نظر میها به تشکلسال(، رساندن کانون ۱۲فرهنگی )پس از 

 هدف اساس، نای بر. اندنداشته مناسبی کنندۀ های راهبریسیاست ها نبوده وها با استفاده از حداکثر ظرفیتاند و عملکرد آننداشته

 .دارند نیاز یمحتوای و عملیاتی راهبردهای و هاسیاست به راستا این در و برسند، شانواقعی جایگاه به هاکانون که است بوده این ستاد

وسط دفتر نظارت و ارزیابی شورای عالی انقالب ، ت«های فرهنگی و هنری مساجدستاد هماهنگی کانون»گزارش ارزیابی عملکردِ 

ها و اقداماتی بوده است که ستاد مذکور به شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شده است و منبع آن بر اساس گزارشی از شرح فعالیت
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گی های فرهننوناساسنامة ستاد هماهنگی کا»فرهنگی ارسال کرده است. هدف گزارش مذکور، ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبة 

 دیگر، میزان اجرایی شدن وظایف و اهداف ستاد بوده است.عبارتیا به« و هنری مساجد

ی هاکانون»و عملکرد « های فرهنگی و هنری مساجدستاد هماهنگی کانون»اما هدف ما در این گزارش، بررسی و تحلیل عملکرد 

شورای عالی انقالب فرهنگی است؛ براساس این بررسی، سعی بر این  ها و اطالعات گزارشبر اساس داده« فرهنگی و هنری مساجد

ته های فرهنگی و هنری مساجد داشهای کانونهایی راهبردی برای ستاد، جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیتاست که پیشنهاد

 ی فرهنگی و هنری مساجد کمک کند.هاهای کانونباشیم. امیدواریم که این گزارش به ارتقا کارآیی و اثربخشی ستاد و فعالیت

 فهرست مطالب

 وضعیت موجود

 هامحوری کانوندولت

 توجهی به مشارکت اجتماعی و مدنیکم

 توقف در ساختار و تشکیالت اجرایی

 ضعف محصوالت فرهنگی و هنری خالق

 های سیاستیتوصیه

 نقش هماهنگی و راهبری ستاد

 های مدنیمثابة تشکلها بهکانون

 مثابة فضای عمومیبهها کانون

 تولید محصوالت فرهنگی و هنری

 ارتقا کارکرد خدمات اجتماعی

 فرهنگ و هنر برای اقشار فرودست
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 ارزیابی مردم ایران از سفرهای استانی دولت سیزدهم 

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در آبان و 

تلفنی درباره اقدام به نظرسنجی  ۲۰۷۷آذر 

ارزیابی مردم ایران از تاثیرگذاری و چگونگی 

جمهور با نمونه سفرهای استانی رئیس

نفر در سطح ملی کرد که  ۱۷۲۰پاسخگویان 

سایت مرکز رصد  متن کامل آن در

 .ارائه شده است فرهنگی کشور

جمهور، سنتی است سفرهای استانی رییس

های متفاوتی اتفاق افتاده است. در دولت سیزدهم، جناب آقای رییسی به صورت به شیوهکه در دوران روؤسای جمهور پس از انقالب 

های مختلف کشور سفر کرده و مسائل و مشکالت هر استان را با مسئوالن مربوط و محلی هفتگی و همراه با برخی وزرا به استان

نگ، هنر و ارتباطات به بررسی موضوع سفرهای استانی کنند. بر این اساس گروه افکارسنجی پژوهشگاه فرهبررسی و نظارت می

جمهور پرداخته است. در این نظرسنجی ابتدا نظر مردم درباره چگونگی و انتظارات آنان از سفرهای استانی مذکور بررسی شده رییس

 شود.و پس از آن ارزیابی مردم در خصوص مدل سفرهای استانی رییس دولت سیزدهم ارائه می

گردآوری  ۲۰۷۷آذر ماه  ۲۷آبان لغایت  ۷۷های این نظرسنجی با استفاده از پرسشنامه و به صورت تلفنی از ذکر است داده الزم به

نفر  ۱۷۲۰دهد و سال و باالتر ساکن در شهر و روستاهای کشور تشکیل می ۲۲شده است. جامعه آماری این نظرسنجی را شهروندان 

 و مورد پرسش قرار گرفتند.اند به شیوه تصادفی انتخاب شده

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/07/055850safar-1.jpg
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 های نظرسنجیترین یافتهمهم

 ۰۰.۲  درصد پاسخگویان معتقدند سفرهای

جمهور، امیدواری زیادی بین استانی رییس

مردم برای رسیدگی به مشکالت و حل آنها 

 کند.ایجاد می

 ۵۴.۰  درصد پاسخگویان بر این باور هستند

جمهور منجر به که سفرهای استانی رییس

شنایی بهتر مسئوالن کشور با مشکالت آ

 شود.ها میاستان

 ۰۲.۰ ور زدایی در کل کشجمهور در راستای گسترش عدالت و محرومیتدرصد پاسخگویان با این جمله که سفرهای استانی رییس

 درصد تا حدی موافق هستند. ۲۰.۴گیرد، موافق و صورت می

 ۷۴.۵ ای استانی هستند.درصد پاسخگویان مخالف شعاری بودن سفره 

 ۱۴.۱ های نیمه تمام باشد.درصد پاسخگویان معتقدند سفرهای استانی باید برای پیگیری مصوبات قبلی و طرح 

 ۱۰.۱ های جدید باشد.درصد پاسخگویان بر این باورند که سفرهای استانی باید برای افتتاح طرح 

  جمهور باید چند ماه یک بار باشد. بعد از این گویه، از سوی ای رییسدرصد پاسخگویان بازه زمانی مناسب برای سفره ۷۰.۵از نظر

درصد( به عنوان بازه زمانی مناسب برای سفرهای  ۰.۷درصد( و سالیانه ) ۴.۱درصد(، هفتگی ) ۱۴.۱پاسخگویان به ترتیب ماهانه )

 جمهور انتخاب شده است.استانی رییس

 ۰۲.۴ انی آقای رییسی زیاد و خیلی زیاد در بهبود شرایط کشور موثر است.درصد افراد پاسخگو معتقدند سفرهای است 

 دریافت متن کامل گزارش نظرسنجی ارزیابی نظر مردم درخصوص سفرهای استانی رئیس جمهور

https://ircud.ir/Media/PDF/1401/04/06/637919419511141150.pdf


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور یاجتماع -یفرهنگ لئمسا رامونیپ 

 مبنا خبرنامه هفتگی

70
47

  

 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا

 مؤسساتویژه کارشناسان، 
   و نهادهای مسئله شناس

 کز پژوهشی مبناتبط با مر مر


