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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 
.کالن مسائلی که به را در راستای کار خود قرار داده است آن ها ،اجماع نخبگانی و گفتمان سازی

 مؤثرارآمدی نظام اثر گذاشته و در صورت توجه به این مسائل می توان گامی صورت مستقیم روی ک
 در 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 وجمع آوری و ارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان 

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

 .می نماییدخرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری 
 مرکز پژوهشی مبنا  



 

 

 فهرست اخبار 
 شرح است: نیبه ا کشور یاجتماع -یه در حوزه مسائل فرهنگهفته گذشت یهاو گزارش هالیاخبار، تحل ۀدیگز

 

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

های مناسب برای رشد و ارتقای های ارشد و دکتری به منظور ایجاد زمینهنامهفراخوان حمایت از پایانانتشار 

ها، تشویق دانشجویان به انجام گاههای بالقوه دانشگیری از توان و ظرفیتهای فرهنگی در کشور، بهرهپژوهش

 هاهای فرهنگی و تقویت تحقیقات دانشجویی نوآورانه و خالقانه در این حوزهتحقیقات در زمینه

پژوهشگاه فرهنگ، 

 22هنر و ارتباطات/ 

 تیر

زی تیرماه در کتابخانه مرک ۲۲« ادبیات معاصر»با موضوعِ  های صنعت نشر،بخشِ سوم کنفرانس پژوهشبرگزاری 

پژوهش  ادند برقرار دیتأکو  «ی متون ادبی معاصر از عربی به فارسیشناسی ترجمهآسیب»دانشگاه تهران با عنوان 

  و نشر در قالب صنعت

 بود. شدهیبررسدر بخش دوم کنفرانس نیز سیاست گزاری های نشر در ایران 

 تیر 22ایسنا/ 

 

تلفنی  هاندازی واحد مشاورراه ازعلوم پزشکی شهید بهشتی  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ؛دکتر افشین زرقی

 خبر داد. اخالق پژوهش و فناوریرایگان 
 تیر 22ایسنا/ 

 هانامهانیاپو تبدیل محتوای رساله و  یسازیتجاررئیس دانشگاه خواجه نصیر مطرح کرد؛ گسترش  ؛حسن کریمی

 انیبندانشبه سمت 

 تیر 22مهر/ 

 

 رتبه به دنیا در ونهمبیست رتبه و رسیدن از گذشته سال ۵ طیکه  انیبندانش اقتصاد در ایران شانزدهم رتبه

  کشورها بین در شانزدهم

 تیر 22فارس/ 

 

 تیر 22ایسنا/  کشور ۴۰۱ میان در جهانی مسابقات در ایرانتوسط اعضای تیم ملی  ریاضی المپیاد هشتم رتبه کسب

ان و باشگاه پژوهشگران جو یازیامتصاحببه « ار و خالقیت در علوم انسانیابتک»فصلنامه علمی  ۱۱شماره  رانتشا

 ازجملهمقاله  9و سردبیری دکتر حسن احدی در  یخان رزایمپرویز  یرمسئولیمدنخبگان دانشگاه آزاد اسالمی با 

ناصر برنامه ن عتبیی، در مدارس متوسطه با رویکرد کیفی نیآفرتحولالگوی نوآورانه رهبری  یابیاعتبار طراحی و 

مایت ادراک ح بر اساستدوین مدل ساختاری نگرش کارآفرینی ، محور برای آموزش دانشجو معلمان درسی خالقیت

 و ... جوییخانواده و رقابت

 

 تیر 22رسا/ 

 



 

 

تحلیلی بر جایگاه دین و منابع  ازجملهمقاله  ۴۲با « های علم و دینپژوهش»علمی  دو فصلنامه ۲۵شماره انتشار 

تبیین پارادایمیک علم و فناوری در ایران معاصر؛ تمهیدات فقاهت ، ارزش در نظام اخالقی هینظرینی، در تعیین د

 و ... واکاوی نظریة فقدان یا ناکارآمدی پدر در خداناباوری فرزندان، حکیمانه

 تیر 22رسا/ 

 

از جمله مقاله  ۴۲نشگاه اراک با به صاحب امتیازی دا« های ادیانیپژوهش»دوفصلنامه علمی  ۴9شماره انتشار 

ای ایمان در دیدگاه لوتر و بررسی مقایسه، کریمهای قرآن آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزهنقش تاب

المِ پس در مسیحیت و اس« نگراالهیاتِ بیماری»و « االهیاتِ بیماری»نوزایی ، آکوئیناس با تأکید بر نقش انسان

 و ... از کرونا

 تیر 22رسا/ 

 

 شهید»دانش آموز در قالب طرح  ۴۰کشور با جمعیت بیش از  سراسر در سنگی و کانکسی مدارس ساماندهی آغاز

  پرورش و آموزش وزیر نوری یوسف حضور با «پناهی رضا آموز دانش

 تیر 22فارس/

 

 نامه، رساله و پیشنهاده در سامانه ملی ثبتهزار پایان ۸۸بارگذاری 

 ۴۱۰۰ماهه دوم سال هزار پیشنهاده را در شش ۵۴مؤسسه، بیش از  ۵۵۵هزار پارسا و  ۵۵به  مؤسسه، نزدیک ۱۵۵

 اند.نامه، رساله و پیشنهاد بارگذاری کردهدر سامانه ملی ثبت پایان

 تیر 22فارس/ 

 

مشابه  نبازماعنوان کتاب راهی بازار نشر کردند که در مقایسه  ۵۲۵هزار و ۲۲ناشران  ۴۱۰۴اول سال  ماههسهدر 

 دهد.درصدی را نشان می ۵۲افزایش  ۴۱۰۰در سال 

 تیر 22رسا/ 

 

بنیان در کشور داریم که ارزش اکنون هفت هزار شرکت دانشگفت: هم جمهورسیرئمعاون علمی  ؛سورنا ستاری

 هزار میلیارد تومان است. ۲۰ها در بورس چیزی بیش از آن

 تیر 22ایرنا/ 

 

و تالش برای جذب حداکثری و برداشتن گام هیا بلند  المللخصوص دانشجویان بین رویکرد جدید وزارت علوم در

 برای تبادل اطالعات و تجارت با مراکز علمی دنیا

 تیر 22دانشجو/ 

 

بررسی راهکارهای تعمیق ارتباطات علمی و پژوهشی و فرهنگی ملت ایران و عراق در نشست هم اندیشی استادان 

 دو کشورهای دانشگاه
 تیر 22ه/ حوز

 

 تیر 22ایرنا/  توافقنامه همکاری بین مرکز پژوهش های مجلس و اتاق تعاون ایران از سوی روسای دو طرفامضای 

 ۴۸میلیون دختر کمتر از  ۱با توجه به ممنوعیت تحصیل دختران در کشور افغانستان و چالش محروم شدن بیش از 

 آموزش در افغانستان مطرح شد بستبناز  رفتبرون حلراهسال از حق آموزش ، شبکه شاد به عنوان 
 تیر 22فارس/ 

 



 

 

 منبع/ تاریخ جمعیتسالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

ها از سال آینده طبق اعالم مسعود اضافه شدن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ارزیابی دانشگاه

 گنجی؛ رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 رتی 22فارس/ 

 

 سئلهمو در دستور کار قرار گرفتن این  نیجنسقط قانون اصالح از جمعیت مطالعات ملی مرکز دبیر ؛قاسمی صالح

  هاخانواده برای سقط پیامدهای تبیین لزوم خبر داد و بر 
 تیر 22ایمنا/ 

ر روز ب در کشور دبررسی دالیل کاهش تمایل زوج های ایرانی به فرزند آوری و تبدیل شدن آن به یک الگوی غال

 جهانی جمعیت

 تیر 22ایمنا/ 

 

مورد مشاوره قبل  ۵۱هزار و  ۵۴سازمان بهزیستی کشور از ارائه  یشناختروانمدیرکل مشاوره و امور  ؛بهزاد وحیدنیا

 های هنگام ازدواج طی سال گذشته خبر داد.جلسه آموزش ۲۵۱هزار و  ۵۰از ازدواج به افراد و همچنین برگزاری 

 تیر 22 ایسنا/

 

و  معاون توسعه مدیریتطبق اعالم سید مرتضی حسینی،  هزار متقاضی فرزندخواندگی در خارج از کشور ۵وجود 

 منابع سازمان بهزیستی کشور 

 تیر 22مهر/ 

 

ریزی ضرورت برنامه و تاکید بر« ها و قوانین حجاب و عفافمقتضیات اجرای سیاست»دومین نشست  برگزاری

 عکوس در ترویج حجاب در جامعهدقیق و مهندسی م
 تیر 22تسنیم/ 

 

 ۲۴از « عفاف و حجاب»با محوریت حجاب و آثار فردی و اجتماعی با موضوع  « حریر ماهتاب»جشنواره برگزاری 

های فردی، حیا و عفاف و تقویت مردادماه با محورهای حیا، آثار فردی و اجتماعی آن، حیا و ارزش ۲۱تیرماه لغایت 

اده، حجاب برتر، نقش عفاف و حجاب در بیداری اسالمی، عفاف، حجاب و زندگی فردی و اجتماعی و بنیان خانو

 امنیت فردی و اجتماعی 

 تیر 22تسنیم/ 

 

یکم تیر  بیست و« های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسالمیپژوهش»المللی اولین همایش بین

های دبیر علمی همایش پژوهش و مقاله به کار خود پایان داد ۴۰با ارائه در تاالر سعدی برج میالد تهران   ۴۱۰۴

دوام حیات  هایصنعت پوشاک ایرانی از ضرورت راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسالمی تأکید کرد؛

 .فرهنگی ایران است

پژوهشگاه فرهنگ، 

 22/هنر و ارتباطات

 تیر

 



 

 

 منبع/ تاریخ دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

امعه های نوی دینی به جعلمیه در دیدار معاون وزیر ارشاد تاکید کرد: عرضه گفتمان یهاحوزه ریمد ؛اعرافی اهللتیآ

 جهانی با ابزار هنر و رسانه

 تیر 22حوزه/ 

 

ی اندازهای علمیه در عرصه هنر کشور و تاکید به راهجای خالی حوزه مطرح کرد؛ سازلمیفمسعود زارعیان طلبه 

 علمیه  مدرسه سینمایی در حوزه

 تیر 22حوزه/ 

 

با حضور معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسالمی و مدیرکل اداره امور « شمع» تبلیغی رونمایی از سامانه

 جریان تبلیغ در کشور  یلگریتسهو  یهوشمند سازساماندهی،  باهدف مبلغین کشور 

 تیر 22حوزه/ 

 

 شدهیطراح مدتکوتاهو  مدتانیمطرح مهم  ۲۰۰: در طرح تحولی حوزه گفت علمیه یهاحوزه ریمدفی اعرا اهللتیآ

 محور در حال انجام است. ۵۰اجرایی در  یهاگامساله آن  ۵است که در برنامه 

 تیر 22حوزه/ 

 

 یاندازاهرعلمیه  یهاحوزهرشته والیت شناسی در  تاکید کرد؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ؛اراکی اهللتیآ

 .شود
 تیر 22حوزه/ 

متأسفانه غالب کتب منتشره ناشران ما  :مطرح کرد علمیه یهاحوزهمعاون پژوهش ی، مقیمی حاج االسالمحجت

 .کرده است رنگکمآثار علمی ما را  یالمللنیبعدم ترجمه بعد  و ترجمه خارجی ندارند

 تیر 22حوزه/ 

 

عرفی م باهدف احمد پوراثر مهدی « )ع((تیباهلدین )منشور اخالقی مبلغان در سیره اخالق تبلیغ »کتاب انتشار 

 اصول اخالقی تبلیغ دین

 تیر 22رسا/ 

 

 هنگ و ارشاد اسالمی و هیئت همراهر دیدار معاون امور فرهنگی وزارت فردمدیر حوزه های علمیه  ؛آیت اهلل اعرافی

 « هنر و رسانه»های جدید دینی با  عرضه گفتمان ر لزومو تاکید ب مطرح کرد؛ رویکردهای نوین حوزه

 تیر 22رسا/ 

 

 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

مرداد در مصلی امام خمینی)ره( و با حضور هزار  ۱تا  ۲از « ۴۱۰۴افزایی مدیریت ایران هم"برگزاری رویداد 

ایجاد زیرساختی برای آشنایی، ارتباط و همکاری جمهوری با هدف نهاد  به همت نهاد ریاستی مردممجموعه

 های مردمیها و مجموعه، شرکتمؤسساتمدیران کشور با 

 تیر 22تسنیم/ 

 

تشکیل ستاد حذف کاغذ از سیستم اداری نظام مالیاتی در راستای تحقق از سازمان امور مالیاتی کشور  کلسیرئ

 .خبر داد نظام مالیاتی ینیآفرتحولرویکرد 

 تیر 22 ایرنا/

 



 

 

رگزاری با ب اعالم موافقت شورای گروه حکمرانی اسالمی با حضور رئیس و اعضای شورا وتشکیل سومین جلسه 

حکمرانی "، "حکمرانی در قرآن"، "حکمرانی اسالمی"هفت نشست علمی با موضوع حکمرانی اسالمی شامل 

نظریه "، "ربیت در جمهوری اسالمی ایرانحکمرانی نهاد علم و تعلیم و ت"، "خانواده در جمهوری اسالمی ایران

نظریه امنیت در جمهوری اسالمی "و  "نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه"، "دولت در جمهوری اسالمی ایران

  "ایران

 تیر 22حوزه/ 

 

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز با خطر مهاجرت  ؛علیرضا شاه میرزایی

برخالف گذشته که نخبگان علمی و تئوریک از کشور خارج  و از کشور مواجه هستیم انیبندانشهای شرکت

ج اند به شکل شرکتی از کشور خار، نخبگان علمی که کارآفرین شده، ایجاد شرکت کرده و تیم ساختهشدندیم

 شوند.می

 تیر 22ایرنا/ 

 

جدید و چرایی  گراییبر معنویت یشناختجامعهلی تأم کهنوشته صدیقه رمضانی « سامانمعنویت بی»کتاب انتشار 

 است. منتشرشده المللنیبتازگی توسط شرکت چاپ و نشر گرایش آن در ایران است که به

 تیر 22ایبنا/ 

 

های پنل علمی تخصصی متاراد با موضوع دیپلماسی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  حول محور پدیدهبرگزاری 

 ر حوزه و دانشگاه نوظهور فناورانه از منظ

 تیر 22ایرنا/ 

 

به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در مطالعات و «  پرتال جامع مرکز مطالعات شهری ایران»رونمایی از 

شهر تهران با سایر مراکز مطالعاتی و پژوهشی شورای  یزیربرنامهپژوهش های شهری بین مرکز مطالعات و 

شبکه مراکز مطالعاتی و پژوهشی حوزه شهری و جلوگیری از موازی کاری در  با هدف ایجاد شهرهاکالناسالمی 

کیل پژوهشی، تش یهاتیفعالو شفافیت در  یسازکپارچهی، یدهسامانمدیریت شهری در قالب محورهایی؛ همچون 

 وو انتشار کتب پژوهشی  فیتألبانک داده پژوهشگران در حوزه مطالعات شهری و پژوهشی، همکاری در خصوص 

 نشریات علمی و ...

 تیر 22فارس/ 

 

 با تبطمر اطالعات جامع پایگاه ایجاد ضرورت بر احوالثبت سازمان رئیس و کشور وزیر معاون ؛کارگر هاشمتاکید 

  کشور احوالثبت سازمان در اشخاص هویت

 تیر 22ایسنا/ 

 

 تراتژیک ریاست جمهوریهای اسبررسی ابعاد بحران آب و راهبردهای اجرایی حل آن در مرکز بررسی

بررسی ابعاد بحران آب و ارائه راهبردها و راهکارهای کاربردی در این زمینه با حضور روسای مراکز تحقیقاتی و 

 های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.راهبردی در کشور در مرکز بررسی

 تیر 22تسنیم/ 

 

 با هدفاز یکم تا ششم مردادماه  از کشور در تهرانارج خ یاندهمین اجالس رایزنان فرهنگی ایرانبرگزاری 

 های مختلف را در حوزه دیپلماسی فرهنگی سازمان وحدتو  یبخشانسجام

 تیر 22ایسنا/ 

 



 

 

و  فراگیر و فرامرز عنوان کرد مسئلهرا یک  ستیزطیمحبحث  ستیزطیمحعلی سالجقه؛ رئیس سازمان حفاظت 

 در دستور کار قرار گرفت. ستیزطیمح یامنطقه: ایجاد سازمان گفت
 تیر 22ایمنا ـ 

شعبه مرکز مهارت  ۲۱های کاربردی و مهارتی حوزه خبرداد: راه اندازی زنگویی مسئول مرکز آموزش االسالمحجت

 هاآموزی در استان

 تیر 22حوزه/ 

 

قوه  اداره کل جذب و گزینشهای علمی و روانشناسی سازی مصاحبهمعاون منابع انسانی قوه قضائیه خبر داد: بومی

 قضائیه با حضور توأمان تیم حقوقدان و روانشناس 

 تیر 22ایمنا/ 

الزهرا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سوی اسماعیلی وزیر فرهنگ و نامه همکاری میان جامعةامضای تفاهم

 ارشاد اسالمی

 تیر 22رسا / 

 

 «سامانه جامع ورشکستگان»پیشنهاد ایجاد  مطرح کرد؛ اییهمعاون قضایی قوه قض ؛حجت االسالم صادق رحیمی

 از مباحث بسیار مهم حقوقی به عنوان یکی

 تیر 22خبر آنالین/ 

 

تیر در مؤسسه مطالعات  ۲۸« ارغنون خرد»هفتمین نشست از سلسله گفتگوهای انتقادی درباب علوم انسانی 

 .تاختصاص پیدا کرده اس «آینده جهانی شدن»فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم که به 

 تیر 22ایبنا/ 

 

رئیس ؛ طبق اعالم مهدی معصوم بیگی کالنتری به سیستم الکترونیک تبادل پرونده با مراجع قضایی ۴۰۰۰تجهیز 

 پلیس پیشگیری فراجا 

 تیر 22ایمنا/ 

 

 

 منبع/ تاریخ آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه ماندگان

ن در مقایسه با سایر کشورها بخاطر فقدا گذشت و عدم نهادینه شدن آن در آمار باالتر نزاع های خیابانی در ایرا

 جامعه
 تیر 22ایمنا/ 

 م وظیفهاز نظا این سازماندرخواست سازمان بهزیستی کشور و  ایران« کودکان کار و خیابان»برنامه جدید ویژه 

سال آینده  ۲۱در  بکار گیرد.چون  برای استفاده از افراد تحصیل کرده با موضوع بهزیستی را در حوزه سالمندی

 وضعیت بسیار وخیمی را در حوزه سالمندی و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم داشت. 

 تیر 22خبرگزاری ایسنا/ 

 

های آموزان و دانشجویان، ضعف مهارتابراز نگرانی ازضعف مهارت و ناکارآمدی در خواندن و نوشتن دانش

در آموزش زبان فارسی، ناآشنا بودن با مفاخر و بزرگان ادبیات کشور و رواج  های غلطزبانی، وجود سیاست

 کارگیری افراطی کلمات غیرفارسی در تعامالت نسل جدیدبه

 تیر 22تسنیم/ 

 



 

 

 منبع/ تاریخ فرهنگ/ هنر

های رسیهای کاستفاده از ظرفیت بر لزوم اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو در ایراندکتر حجتتاکید 

ه است که  یک دهو بحث اخالق به عنوان گوهر گم شده بشر ؛  المللیهای بینیونسکو برای گسترش فعالیت

سازمان یونسکو به این نتیجه رسیده که سه عنصر علم، آموزش و فرهنگ به تنهایی کامل نیستند و امروز گوهر 

 گمشده بشر، اخالق است.

 تیر 22ایسنا/ 

 

 نان فرهنگی ایران پس از یک دهه وقفهبرگزاری اجالس رایز

المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گفت: تهران اول تا معاون توسعه روابط فرهنگی بین ؛حسین روزبه

ششم مرداد ماه، پس از یک دهه وقفه میزبان دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 

 یابند.کشور در آن حضور می ۲۰گی ایران از شود و رایزنان فرهنخارج از کشور می

 تیر 22ایرنا/ 

 

 منبع/ تاریخ رسانه/ فضای مجازی/ متاورس و...

درصد خانوارهای ایرانی تا پایان دولت زیرپوشش فیبر نوری طبق اعالم عیسی زارع چور؛ وزیر  ۸۰قرار گرفتن

 ارتباطات
 تیر 22تسنیم/ 

 

  



 

 

   مشروح اخبار
   هاخانواده یسقط برا یامدهایپ نییدر دستور کار/لزوم تب «نیجنسقط »صالح قانون 

 تیر ۲۰ایمنا/ منبع: 

 در و دارد رقرا کار دستور در سقط مدیریت قانون اصالح: گفت و داد خبر جنین سقط قانون اصالح از جمعیت مطالعات ملی مرکز دبیر

 .بود خواهیم محسوس طور به کشور در ینجن سقط آمار کاهش شاهد نیز جمعیت جوانی قانون شدن اجرایی صورت

 میلیون ۸۵ اب برابر ایران جمعیت ایران، جمعیتی وضعیت از موجود هایداده آخرین براساس اینکه بیان با قاسمی، صالح ایمنا، گزارش به

 حداقلی رکورد یک رقم این که است رسیده درصد ۰.۵ حدود به جمعیت رشد نرخ ،۴۱۰۰ سال آمارهای براساس: کرد اظهار است، نفر

 .است بوده سابقهبی ایران تاریخ طول در که است

 هر ازای به ۴.۵ حدود کالنشهرها در رقم این که است رسیده زن هر ازای به فرزند ۴.۵ حدود به باروری نرخ همچنین: داد ادامه وی

 .است زن هر ایاز به فرزند ۴.۴ حدود تهران و مرکزی البرز، مازندران، گیالن، هایاستان در و زن

 ایران برای میلیونی ۴۹ حداکثر جمعیت بینیپیش

 سرعت با زودی به: افزود است، رسیده درصد ۴۴ به کشور در سالمندی نرخ اینکه به اشاره با تهران استان جمعیت راهبردی شورای دبیر

 جوان کشور یک دیگر ایران سال، ۵۵ یباال سنی میانگین با حاضر حال در. کندمی حرکت جمعیت سالخوردگی سوی به کشور زیادی

 .است میانسال کشور یک بلکه نیست،

 خواهیم هتجرب ایران در که را کلی جمعیت عدد حداکثر که است این دهندمی نشان شناسیجمعیت هایشاخص که آنچه: کرد تاکید وی

 خواهد اتفاق نفر میلیون 9۵ تا 9۱ عدد در یرانا جمعیت پیک و شد نخواهد میلیونی ۴۰۰ ایران یعنی است؛ نفر میلیون 9۱ حدود کرد

 .افتاد

 هستند قانونی و خودیخودبه کشور هایجنین سقط درصد ۵ تنها

 سقط عدادت از آمارهایی ارائه به رسد،می نظر به کنندهنگران ایران جمعیتی تحوالت آینده موجود، هایداده اساس بر اینکه بیان با وی

 به اما شودمی برآورد مورد هزار ۲۰۰ حدود تا سال در مورد هزار ۵۵۰ حدود حداقل از جنین سقط آمار: زوداف و پرداخت کشور در جنین

 به خود هایسقط از برآمده هاآن درصد دو حدود که افتدمی اتفاق ایران در جنین سقط هزار ۱۰۰ حدود حاضر حال در کلی صورت

( دهدیم انجام را آن قانونی پزشکی و صادر سقط مجوز پزشکی مشکالت هتج به که) پزشکی و قانونی هایسقط درصد سه خودی،

 شهرهای در سقط آمار باالترین. شوندمی شامل را مورد هزار ۵۵۰ از بیش که هستند غیرقانونی هایسقط نیز درصد 9۵ همچنین. هستند

 .شودمی واقع …و البرز شیراز، اصفهان، تهران، مثل شهرهاکالن و بزرگ



 

 

 دهیممی دست از سقط پدیده در را کشور کل موالید سوم یک معادل ساالنه

 نکینگر باالی کشورهای جزو ایران موالید، تعداد و کل جمعیت به سقط نسبت در: داد ادامه تهران استان جمعیت راهبردی شورای دبیر

 ایران شایسته آمار این و است ایکنندهاننگر آمار کشور در جنین سقط مورد هزار ۱۰۰ حداقل قتل اسالمی کشور برای است، جهانی

. دهیممی دست از سقط پدیده در را کشور کل تولدهای تعداد سوم یک معادل ساالنه حاضر حال در. نیست اسالمی و متمدن اصیل،

 .داریم جنین طسق نیز مورد هزار ۱۰۰ حدود آن کنار در و دهدمی رخ تولد هزار یکصد و میلیون یک از بیش ساالنه دیگر عبارت به

 ثرحداک شده انجام هایسقط کل از: گفت و پرداخت توضیحاتی ارائه به عرف از خارج روابط از ناشی هایسقط خصوص در ادامه در وی

 در قانونی و شرعی روابط محصول هاجنین این مطلق اکثریت و افتدمی اتفاق عرف از خارج روابط دلیل به آنها از درصد چهار تا سه

 .است انوادهخ نهاد

 کشور در جنین سقط کنندهنگران آمار دالیل

 و جامعه رد رایج هایانگاره و باورها از بخشی: شد یادآور و کرد اشاره جنین سقط برای افراد انگیزه به جمعیت مطالعات ملی مرکز دبیر

 یزندگ همه اینکه مانند هاییانگاره است؛ شده جنین سقط آمار افزایش موجب و داده هم دست به دست جامعه ساختارهای از بخشی

 هایلنپ تریندقیق در که چرا نیست، درست آن انگاری مطلق اما است منطقی انگاره این البته برود پیش برنامه طبق باید من

 هایانگیزه از ییک است نشده ریزیبرنامه جنین این اینکه لذا شود،می لحاظ نشده ریزیبرنامه "اتفاقات" نیز جهانی شده ریزیبرنامه

 و ستا جنین سقط دالیل ترینمهم از فرزند و خانواده اقتصاد از نگرانی و فرزند بودن ناخواسته همچنین. است سقط برای والدین

 جنین فراوانی قطس دالیل دیگر از نیز … و خانوادگی مشکالت بانوان، شغلی موقعیت حفظ از نگرانی بانوان، اشتغال مانند هاییانگیزه

 .تاس

 جدی هزینه ود غربالگری: افزود و کرد عنوان غربالگری معیوب فرآیند نیز را جنین سقط کنندهنگران آمار دالیل از دیگر یکی قاسمی

 تأمین را آن ایدب سختی با افراد از بسیاری که است سنگین بسیار اقتصادی و مالی هایهزینه آنها از یکی. کندمی ایجاد هاخانواده برای

 هب اساساً که رسندمی بندیجمع این به فکری هایانگاره به توجه با و هاهزینه تحمیل واسطه به مادران این از ایعده لذا کنند،

 غربالگری معیوب فرآیند که است شدیدی استرس و روانی و روحی فشارهای دوم هزینه. ببرند بین از را جنین و دهند خاتمه شانبارداری

 .کنندمی تحمیل هاخانواده و مادران به غلط هایتشخیص و مفرط سازی نگرانی با

 هاخانواده برای آن پیامدهای تبیین و جنین سقط مدیریت لزوم

 و ابعاد باید: تگف دهد، رخ اتفاق چند باید جنین سقط پدیده مدیریت برای اینکه به اشاره با تهران استان جمعیت راهبردی شورای دبیر

 تبیین هاوادهخان برای درستی به معرفتی پیامدهای و خانوادگی و فردی روانشناختی، پزشکی، پیامدهای ملهج از جنین سقط پیامدهای

 آزادی مینطوره و سقط داروهای بودن دسترس در مثل هاییپدیده باید نیز دیگر سوی از. است نیفتاده اتفاق کار این متأسفانه اما شود،



 

 

 سقط دیریتم قانون باید ترتیب این به. شود کنترل دهند،می انجام سقط علنی کامالً صورت به قانونی غیر مراکز در که کسانی عمل

 .شود کنترل سقط پدیده طریق این از تا درآید اجرا به کامل دقت با شده اصالح قانون و شود اصالح

 اصالح و گرفته قرار جدی توجه مورد جنین سقط و غربالگری فرآیند نیز جمعیت جوانی قانون از موادی در اینکه به اشاره با قاسمی

 در ینجن سقط آمار کاهش شاهد جمعیت، جوانی قانون شدن اجرایی صورت در: گفت دارد، قرار کار دستور در نیز سقط مدیریت قانون

 .بود خواهیم محسوس طور به کشور

 

 جوان  هایزوج در فرزندآوری به تمایل کاهش ؛ دالیلشد بررسی جمعیت جهانی روز بهانه به 

 شود،می فرزندآوری از صحبت وقت هر که بینیممی را هاییزوج اما شودمی محسوب ارزشمند امر یک ما جامعه در فرزند داشتن

 فرزندآوری هب تمایل کاهش این اصلی دلیل اما. آورندمی خود تصمیم برای هم زیادی دالیل نشوند؛ داربچه اندگرفته تصمیم گویندمی

 چیست؟ در

 برای هک هاییزوج چه. یافت پایان فرزند فقدان خاطر به ادامه در اما شد شروع عاشقانه که هاییزندگی چه ایمنا، خبرنگار رشگزا به

. دندکر تحمل آن داشتن برای افراد که هاییاسترس چه و درمان برای که هاییهزینه چه کردند، دعا خدا درگاه به روز و شب داشتنش

 به وزهار این هرچند شود،می جوان هایزوج زندگی ادامه و خانواده استحکام باعث کارشناسان گفته به بنا هک است نعمتی فرزندآوری

 وجود با ایعده طرفی از اما است؛ شده افراد برخی زندگی حسرت ترینبزرگ فرزند یک داشتن مسائل، دیگر و باروری مشکالت خاطر

 !دانندمی خود زندگی اشتباه ترینبزرگ را فرزند آوردن جتماعیا و فرهنگی اقتصادی، جسمی، سالمت بودن دارا

 توانمی اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز فرهنگ و آموزش مطالعات دفتر سوی از شده اعالم هایگزارش و هاداده براساس

 ندهرچ است؛ محرز اجتماعی فمختل هایگروه و کشور تمام در و شده تبدیل غالب الگوی یک به کشور در فرزندآوری کاهش گفت

 ازدواج نس انداختن تأخیر به و تجرد افزایش دهدمی نشان زناشویی باروری نرخ با کل باروری نرخ توجهقابل تفاوت. دارد ضعف و شدت

 زنی روریبا نرخ داشت انتظار توانمی کشور، در ازدواج افزایش صورت در و است بوده ایران در باروری کاهش در مهم عوامل از یکی

 .یابد افزایش

 فرزند) اول مرتبه هاوالدت درصد ۱۰ ،۴۵99 سال در که دهدمی نشان ۴۵9۸ سال با ۴۵99 سال در دادهرخ هایوالدت کل مقایسه

 چهارم مرتبه هاوالدت درصد ۱.۵ و( سوم فرزند) سوم مرتبه هاوالدت درصد ۴۱.۲ ،(دوم فرزند) دوم مرتبه هاوالدت درصد ۱۰.۸ ،(اول

 فرزند) دوم مرتبه هاوالدت ۱۰.۵ ،(اول فرزند) اول مرتبه هاوالدت درصد ۱۵.۴ حدود ،۴۵9۸ سال در که است درحالی این است؛ بیشتر و

 .است بوده بیشتر و چهارم مرتبه هاوالدت درصد ۵.۲ و( سوم فرزند) سوم مرتبه هاوالدت درصد ۴۲.۵ ،(دوم



 

 

 تغییر دهندهنشان حدودی تا تواندمی که امری. است داشته رشد سال دو این طی بیشتر و چهارم سوم، فرزندان تولد میزان اساس این بر

 دشوار اربسی سال دو هایداده براساس مسئله این خصوص در قضاوت حالبااین شود، تلقی فرزند افزایش سمت به باروری رفتارهای

 .است زمینه این در مستقل تحقیقات و بیشتر بررسی نیازمند و بوده

 مخالف جامعه، درصد ۰.۵ گرفته، صورت هاینظرسنجی تمام در کهنحویبه است ارزشمند امر یک همچنان ما جامعه در فرزند داشتن

 ود گفتمان غلبه از کهنحویبه هستیم فرزندآوری حوزه در گفتمانی تغییر شاهد ،۸۰ دهه با مقایسه در حاضردرحال. اندبوده فرزندآوری

. است دهش برخوردار باالتری پذیرش از نگرشی، لحاظ به جامعه در آن از بیشتر و فرزند سه مطلوبیت مقابل در و شده هکاست فرزندی

 فرزندیکم الیلد ترینمهم عنوانبه فرزند تربیت بودن سخت یا فرزند آینده از نگرانی مانند دالیلی ذکر گرفته، صورت هایپیمایش در

 بیشتر ،بازاندیشانه اقدام یک در باشند او عمر ابتدایی هایسال در کودک اولیه نیازهای درگیر آنکه از بیش جوان زوجین دهدمی نشان

 فرزندپروری ندفرآی در ایرانی خانواده نگرش تغییر از نشان که هستند متمرکز طوالنی زمانی بازه در کودک برای مطلوب آینده تأمین بر

 .دارد

 فرزندآوری به جوانان نگاه

 ایم؟ردهک چه خود مادر و پدر برای ما: گویدمی ایمنا، خبرنگار به گذرد،می مشترکش زندگی از سال هشت به نزدیک که ساله ۵۱ مینا

 و حوصله کدامهیچ همسرم و من که خوب آینده کردن فراهم برای مدام استرس داشتن یعنی خوابی،بی یعنی مسئولیت، یعنی فرزند

 و نیمک تربیت خوب را فرزندمان که باشیم داشته استرس مدام که کنیم زندگی سال چند خواهیممی مگر. نداریم را کارها این توان

 .سازیم فراهم او رشد برای مناسب شرایط

 باید فرزندآوری برای دارد، بسیاری مشکالت دوران این در فرزندآوری اما نداریم مشکل مالی لحاظ از همسرم و من: دهدمی ادامه وی

 .آوریم فراهم او برای دغدغه از دوربه و شاد محیطی و کنیم تأمین را او نیازهای بتوانیم اظلح هر از

 اشتغال و تحصیل مانع فرزندآوری

 از یکی اام است همسرم آرزوهای ترینبزرگ از یکی فرزند داشتن: گویدمی ایمنا، خبرنگار به ارتباطات علوم دکترای دانشجوی مونا،

 من رنظ تواندمی زمان گذشت با کرد فکر و نگرفت جدی را موضوع این همسرم هرچند بود، نداشتن فرزند دواجاز برای من مهم شروط

 .دارم تأکید فرزند نداشتن به همچنان من اما کند، عوض فرزندآوری به نسبت را

. دارد مادر و پدر برای بسیاری روانی ربا فرزندآوری کنونی شرایط در که است این فرزندآوری به من تمایل نبود دلیل: دهدمی ادامه وی

 علمی ایگاهج بتوانم که است این هدفم تنها و باشم کشور هایبهترین جزو و کنم تحصیل ایرشته در بتوانم که کردم تالش هاسال

 .کنم پیدا جهان و کشور در خود تحصیلی رشته در باالیی

 بپردازند، خود قهعال مورد شغل یا تحصیل به نتوانستند فرزندآوری دلیل به باال یاستعدادها وجود با زنان از بسیاری: کندمی اضافه مونا

 .دارد بسیاری هایمسئولیت و تکالیف فرزندآوری چراکه



 

 

 فرزندآوری و اقتصادی سخت شرایط

 سال نجپ در همسرم و من مشکل تنها: گویدمی ایمنا، خبرنگار به و دارد گالیه فرزندآوری به همسرش تمایل نبود از ساله، ۵۵ محسن

 دمانن را نفر یک داری دوست چرا گویدمی کنم، متقاعد را او خواهممی دفعه هر است؛ فرزندآوری مسئله همین مشترکمان زندگی

 ؟!کنی بدبخت خودمان

 مایلت تهگذش هایسال به نسبت اقتصادی، سخت شرایط خصوص به جامعه موجود شرایط به توجه با هم من البته: دهدمی ادامه وی

 شرایط نای در چرا بپرسد من از فرزندم شاید کنم، فرزندآوری به اقدام اگر که دارم را موضوع این استرس و ندارم فرزندآوری به چندانی

 !ستا داده کاهش آن تربیت و سگ یک خرید با را خود فرزندآوری عطش همسرش بگویم باید البته آوردی؟ دنیا به را من نابسامان

 فرزندآوری دلیل به شغلی جایگاه دندا دست از

 کردم،مین هم فرزند این آوردن به اقدام نبود آشنا و فامیل حرف خاطر به اگر: گویدمی ایمنا خبرنگار به فرزند یک دارای ساله ۵۵ شهال

 است تعددیم فشارهای دارای اردخانه زنان از بیشتر شاغل زنان برای فرزندآوری بپذیریم باید اما امشده داربچه چرا که نیستم پشیمان

 .است شاغل زنان برای شغلی امنیت نبود آن بارزترین از یکی که

 باردار اینکه محضبه اما داشتم برعهده را اداره هایبخش از یکی معاونت کنم، فرزندآوری به اقدام اینکه از قبل: دهدمی ادامه وی

 ادهس کارشناس یک هامدت گذشت از بعد هنوز و گذاشتند من جای را دیگر نفر یک گرفتم، مرخصی را بارداریم آخر ماه یک و شدم

 کار دارخانه هایخانم برای امر این است، کرده فرق بسیار گذشته به نسبت او امور به رسیدگی و فرزند تربیت موارد این کنار در هستم؛

 هک دارد توان چقدر زن یک مگر. کنند سپری کار محل در باید را خود وقت از نیمی که شاغل مادران برسد چه است فرساییطاقت

 رسیدگی خود جسمی و روحی سالمت به آن کنار در و دهد انجام خوبیبه را خود همسری و کارمندی مادری، وظیفه زمانهم بتواند

 کند؟

 هستیم روروبه فرزندآوری مقوله به هانگرش تغییر با

 خانواده برای عاطفی و معنوی اقتصادی، سرمایه یک عنوانبه فرزندآوری درگذشته: گویدمی مناای خبرنگار به شناسجامعه زادهولی توران

 شودمین محسوب سرمایه تنهانه فرزندآوری دیگر، جوامع با مشترک هایایده ایجاد و هانگرش تغییر با حاضردرحال اما شد،می محسوب

 .روندمی مارش به هاسرمایه جذب قطب عنوانبه خود فرزندان بلکه

 که است یفرزندکم بروز علل از یکی فرزندان برای الزم خدمات تمام تأمین و طلبیرفاه سویبه هازندگی سبک تغییر: افزایدمی وی

 رآوردهب را هاآن مادی نیازهای تمام و دهند ارائه خود فرزندان به را روز خدمات بهترین تا کنندمی تالش هاخانواده حاضردرحال متأسفانه

 .شودمی بیشتر فرزندان تولد از کردن نظرصرف و والدین به فشار موجب امر این موجود، اقتصادی شرایط به توجه با که سازند



 

 

 افتدنمی اتفاق شبهیک فرزندآوری موضوع در نگرش تغییر

 شافزای برای کارآمد هایسیاست وضع لزوم بر انقالب معظم رهبر تأکیدهای رغمعلی: کندمی تصریح زنان حوزه گرپژوهش این

 اقتصادی ارب تنها فرزندآوری برای قوانین برخی وضع همچنین هستیم؛ کشور در فرزندآوری حوزه در نگرش ترینسطحی شاهد جمعیت،

 .ندارد فرزندآوری افزایش در مناسبی خروجی هیچ و کندمی تحمیل دولت به باالیی

 شنگر ایجاد اهمیت بر نخبگان و مسئوالن ویژهبه جامعه مختلف اقشار با خود منویات در اباره انقالب معظم رهبر: دهدمی ادامه وی

 نخبگان بارها. داننبرده پی موضوع این اهمیت به کشور فرهنگی و اجتماعی امور متولیان از برخی اینکه از غافل اما کردند تأکید صحیح

 دآوریفرزن مسئله کردند اعالم جمهوری ریاست خانواده و زنان امور دفتر ویژهبه اجتماعی نهادهای سایر و مجلس به دانشگاهی جامعه و

 غییرت افراد نگرش در باید بلکه شود،نمی حل غیره و خانه خرید در تسهیل وام، اهدای با تجردگرایی و ازدواج سن رفتن باال همچون

 .کرد ایجاد

 است، افراد رشنگ تغییر در هاالزام از یکی راهبردی هایسیاست وضع اما تدافنمی اتفاق شبهیک نگرش تغییر: کندمی اضافه زادهولی

 و کارشناسان که مادام و است مانده خود حالت ترینسطحی در جمعیت افزایش برای ما کشور در گذاریسیاست حوزه متأسفانه اما

 حالی در ت،اس دنیا کشورهای موفق تجارب از گرفتهبر هاسیاست این که کنندمی عنوان کنندمی تدوین را هاسیاست این که افرادی

 .دارد آمار ارائه و عملکردی جنبه و عینی نمود تنها اقدامات برخی که

 فرزندآوری افرایش برای مناسب فرهنگی هایسیاست ایجاد لزوم

 هایداماق بر اجتماعی هایآسیب و معضالت رفع برای کشور مسئوالن و قوا سه سران با دیدار در انقالب معظم رهبر: کندمی اظهار وی

 وام در سهیلت حتی یا شاد پرجمعیت خانواده دادن نشان با بنر چند کردن چاپ تسهیالت، اختصاص کردند، تاکید هادستگاه العادهفوق

 امر این لکهب کند ایجاد فرزندآوری به بیشتری تمایل بتواند که نیست جمعیت رشد و فرزندآوری حوزه در ایالعادهفوق اقدامات مسکن،

 .گیردمی صورت هانگرش تغییر با

 وضع خاطر به ست،ا گرفته خود به مثبتی رشد فرزندآوری که هستیم شاهد یافتهتوسعه کشور در اگر: گویدمی شناسیجامعه دکترای این

 و ادیاقتص روانی، حمایت هایبسته ارائه به توانمی که است فرزندآوری مقوله به افراد نگرش تغییر حوزه در صحیح هایسیاست

 برای الزم بسترهای ایجاد و شاغل زنان برای شغلی امنیت آوردن فراهم آن کنار در و کرد اشاره مادران و باردار زنان به اجتماعی

 .است فرزندانشان با آنان گذرانیوقت

 ایبیمه و درمانی خدمات یا سالگی ۴۸ قبل تا وا تحصیل هایهزینه آیا شودمی متولد ما کشور در فرزندی وقتی: دهدمی ادامه وی

 زا یکی موارد این است؟ شده فراهم شاغل مادران برای حمایتی و تشویقی هایبسته همه از ترمهم یا است؟ فراهم او برای رایگان

 زنان شود راهمف یطشرا این وقتی است طبیعی است، فرزندآوری برای یافتهتوسعه کشورهای تشویقی هایسیاست نمونه ترینکوچک

 .دانندنمی خود پیشرفت و رشد توقف عامل را فرزندآوری و دارند فرزندآوری به بیشتر تمایل



 

 

 در همتأسفان نیست؛ عامل تنها اما است هازوج فرزندآوری کاهش در مؤثر عوامل از یکی اقتصادی مشکالت هرچند: افزایدمی زادهولی

 نرخ ترینبیش هستیم شاهد امروز که صورتی در است، شده پرداخته حوزه این به تنها رکشو جمعیتی افزایش تشویقی هایسیاست

 که است هاییخانواده در فرزندآوری میزان کمترین مقابل در اما است؛ پایین درآمد سطح با افراد و کشور محروم هایاستان در باروری

 .است نشده رفتهگ نظر در فرزندآوری برای تشویقی سیاست قشر، این یبرا که دارند قرار اقتصادی و شغلی تحصیلی، درجه باالترین در

 نیست فرزندآوری کاهش عامل اقتصادی مشکالت تنها

 صادیاقت مشکالت کنندمی گمان که جامعه عمومی تصور برخالف: گویدمی ایمنا خبرنگار به اجتماعی شناسروان نوروزی ابراهیم

 فرزندآوری گویال در مؤثر متغیر تریناصلی که است آن از حاکی ملی و المللیبین هایپژوهش ت،اس فرزندآوری مانع اولین و تریناصلی

 .است خانواده به نگرش نوع و زندگی سبک ها،خانواده

 هایداده اما است مؤثر فرزندآوری به تصمیم در جامعه درآمدی پایین هایدهک در ویژهبه اقتصادی شرایط اگرچه: دهدمی ادامه وی

 به منتهی که بوده آلایده خانواده و مطلوب زندگی از جامعه مردم اکثریت عمومی تعریف دهندهنشان موجود عینی شواهد و آماری

 .است فرزندیکم و فرزندیبی علت توجیه برای محسوس ابزاری حد در اقتصادی شرایط و شودمی فرزندآوری الگوی

 بپردازند یزندگ از خود شخصی وریبهره و پیشرفت تحصیل، به دهندمی ترجیح جوانان زهامرو: کندمی تصریح اجتماعی شناسروان این

 رشد از سطحی به افراد اگر. دهندمی ترجیح فرزندان رشد به را خود هایفعالیت و رفاه درواقع شوند؛ فرزندآوری چرخه وارد کمتر و

 رشد یازمندن فکری رشد این البته داد، تغییر را فرزندآوری الگوی توانمی برسند، جمعیت کاهش از نگرانی و جامعه آینده درباره فکری

 .بود خواهد جمعی منافع به توجه و ارزشی درونی،

 فرزندآوری به تمایل کاهش در اعتمادیبی بحران نقش

 بحران مرز به اعتمادیبی حوزه در ما کشور هرچند است؛ امروز جوامع مهم هایبحران از یکی اعتمادی،بی بحران: کندمی اضافه وی

 تهنداش فرزندآوری برای تمایلی افراد که است شده باعث امر همین و شده زیاد جامعه در اعتمادیبی اخیر هایسال طی اما نرسیده

 دافرا مادیاعتبی در مذهبی باورهای ضعف که است ضروری نکته این ذکر البته. است حوادثی چه آبستن فردا دانندنمی زیرا باشند؛

 .دارد مهمی نقش

 کرده تغییر بخشش حتی و گذشت وفاداری، میزان گذشته نسل به نسبت جدید نسل در که کرد فراموش نباید: کندمی تأکید نوروزی

 رنظ در را خود راحتی و شغلی ارتقای پیشرفت، خود مادر و پدر برخالف فرزندآوری مقوله در جوان زوج که هستیم شاهد امروز. است

 .کنندمی آن به اقدام نباشد، هامؤلفه این با مغایر فرزندآوری اگر و گیردمی

 شدیم غلط تعاریف دچار تربیتی مفاهیم برخی در

 دچار است دلسوز والدین همه دغدغه که بهتر تربیت در نمونه عنوانبه ایم؛شده اشتباه تعاریف دچار مفاهیم برخی در: گویدمی وی

 که دانیممی امروز فرزند؟ بیشتر چه هر رفاه یعنی بهتر تربیت آیا. است کرده دگرگون را جامعه گفرهن همین و ایمشده غلط تعریف



 

 

 هاگزاره برخی یدبا که اینجاست. بهتر تربیت یعنی بیشتر رفاه که شد وانمود طوراین کشور در طوالنی هایسال در اما است اشتباه این

 .کنیم بازتعریف را بهتر تربیت واژه ازجمله

 همین رد را است فرزندآوری به تمایل نبود آن بارز مصداق که زندگی سبک تغییر ریشه: کندمی اضافه اجتماعی شناسروان ینا

 رارق خود طلبیراحت لذت، رفاه، افراد، راهبردهای و هاریزیبرنامه ها،گیریتصمیم مبنای وقتی. کرد وجوجست توانمی فردگرایی

 .شوندمی رنگکم موضوعات و ممفاهی از بسیاری گیرد،می

 است داده تغییر را زندگی سبک تعریف فردگرایی

 هم فرزند کی اگر حتی ندارد توجیهی فردگرایانه نگاه با فرزند داشتن. ندارد زیادی توجیه خانواده فردگرایانه، نگاه با: دهدمی ادامه وی

 افراد نگاه دهش موجب و داده تغییر را زندگی سبک تعریف فردگرایی .کندمی تأمین را من منافع که است فرزندی باشد، داشته توجیه

 .کند پیدا تغییر موضوعات از بسیاری به نسبت

 موفق هایکشور که اقداماتی ازجمله. شوند مرور مادام باید که داریم اجتماعی ساختارهای و زندگی در را تعاریفی: کندمی تأکید نوروزی

 موجب و کردند ایجاد را هاییقطبی دو و هادوگانه برخی کردند، جاجابه را مفاهیم برخی که بود این دند،دا انجام جمعیتی هایسیاست در

 بر زیادی أثیرت امتیازها سایر اقتصادی، هایمشوق قانون، ندهیم تغییر را نگرش این اگر. کند تغییر فرزند و خانواده به نگرش شدند

 .داشت نخواهند فرزندآوری افزایش مقوله

 

 تهران در کشور از خارج انایران فرهنگی رایزنان اجالس دهمین 

 تیر ۲۵ایسنا/  منبع:

 کشور از خارج در ایران فرهنگی رایزنان اجالس دهمین دبیر و المللیبین فرهنگی روابط توسعه معاون روزبه ایسنا،دکتر گزارش به

 .شد خواهد  برگزار تهران در مردادماه ششم تا یکم از اجالس این: گفت خبر این اعالم با خبری نشست یک در شنبه امروز

 گردی هایسازمان کنار در فرهنگی دیپلماسی راهبر ارتباطات و فرهنگ سازمان: گفت اجالس این اهداف و هابرنامه به اشاره با وی

 ازدیرب از. دارد فرهنگی اسیدیپلم حوزه در را مختلف هایسازمان سازیوحدت و بخشی انسجام وظیفه سازمان این طبیعتاً  و است

 تحولی ردرویک این داشت خواهیم سعی امروز و است گرایانهتحول نگاه بر مبتنی جدید دوره و است داشته وجود سازمان این هایفعالیت

 اذعان خود نگیهفر افول به آنها و است رسیده بستبن به آمریکا نظام فرهنگی، برش و المللبین عرصه کالن نگاه در. باشیم داشته را

 زنیمب را حق حرف اینکه برای  و است جذاب و نو حرفی اسالمی انقالب حرف آمریکاست؛ از بیشتر دیگران هایحرف جذابیت و دارند

 ویکردر باید و نیست پاسخگو قدیمی های شیوه زیرا داریم تحول به نیاز دهیم نمایش جهان در را انقالب و ایران فرهنگی قدرت و

 .کنیم یگیریپ را تحولی



 

 

 رنامهب این و رفت خواهد پیش شدن اجرایی سمت به جدید مدیریت با ارتباطات و فرهنگ سازمان تحول برنامه: گفت همچنین وی

 جمهوری اسالمی انقالب گفتمان سازیاجتماعی اسالمی، انقالب از سازجریان و مؤثر گریروایت که دارد گانه ۲ محورهای تحولی

 فعال شگرانکن بازآرایی و فرهنگی صنایع بازار در ایران سهم افزایش ارتباطاتی، نوین هایبومزیست در هدفمند ورحض ایران، و اسالمی

 .است جمله آن از فرهنگی دیپلماسی حوزه در

 برگزار هنگیفر ارشد مقامات حضور با افتتاحیه و شودمی برگزار مرداد ششم تا اول از فرهنگی رایزنان اجالس دهمین: کرد اظهار روزبه

 .بزنند اجالس این در را خود حرف فرهنگی دیپلماسی در مؤثر بازیگران همه داریم سعی و شد خواهد

 یفرهنگ میراث و گردشگری وزارت که ایمکرده فرهنگی رایزنان اجالس دهمین درگیری را مختلفی نهادهای و هاسازمان: گفت وی

 .بود خواهد فرهنگی هایرایزنی میزبان فرهنگی میراث و گردشگری وزارت ادماه،مرد اول شنبه اساس، همین بر است؛ جمله آن از

 .بود خواهد همراه و تنیده هم در هارایزن با وزارتخانه این که است وزارتخانه این در ما فرهنگی هویت از بخشی

 شدن همگانی مسیر در هم نهادها سایر و ارشاد وزارت اقتصادی، امور سازمان علوم، وزارت تقریب، جهانی مجمع: شد یادآور روزبه

 زنانرای اجالس ما و زندمی را اول حرف همگرایی و بخشی انسجام رویکرد این با این، بر عالوه. بود خواهند همراه فرهنگی دیپلماسی

 و رهنگیف ایهرایزنی اجالس برپایی مدت در هم تخصصی نشست سلسله همچنین. کرد خواهیم برگزار همیاری شعار با را فرهنگی

 اجرایی و نیاز به پاسخ برای ما و شودمی برگزار مجری نهادهای و ایده صاحبان گذاران،سیاست حضور با تخصصی کارگاه سه همچنین

 نیز رهنگیف رایزنان پشتیبان نمایشگاه اجالس حاشیه در. داریم هاییسیاست اسالمی ـ ایرانی فرهنگ با متناسب رویکردهای کردن

 .باشد داشته مؤثر پشتیبانی هارایزن فعالیت از تواندمی ظرفیتی چه بدانیم تا شودمی برگزار

 و شود اجرایی هدف این آینده سال امیدواریم و شوند فعال مختلف کشورهای در است قرار دیگر فرهنگی رایزن ۴۵ :داد ادامه روزبه

 خواهند هارسانه با تعامل به موظف جدید و قدیم فرهنگی رایزنان و است دقیقی حرف دارد تحول به نیاز فرهنگی رایزنان حوزه اینکه

 .بود

 دهمین هایبرنامه دیگر از صداوسیما در حضور و خارجه وزارت از بازدید و حضور: کرد اظهار فرهنگی رایزنان اجالس دهمین دبیر

 .بود نخواهد مؤثر هاسانهر هوشمند حضور بدون ایران از تصویرسازی معتقدیم ما و است فرهنگی رایزنان اجالس

 شدن همگانی مسیر در هم نهادها سایر و ارشاد وزارت علوم، وزارت اسالمی، مذاهب تقریب جهانی مجمع: کرد بیان همچنین روزبه

 نانزرای اجالس ما و زندمی را اول حرف همگرایی و بخشیانسجام رویکرد این با این، بر عالوه. بود خواهند همراه فرهنگی دیپلماسی

 .کرد خواهیم برگزار همیاری شعار با را فرهنگی

 

 

 



 

 

 وظیفه نظام از بهزیستی درخواست/ایرانی «خیابان و کار کودکان» ویژه جدید برنامه 

 تیر ۲۵خبرگزاری ایسنا/ منبع: 

 زیادی دتم نمعلوال حقوق از حمایت قانون مفاد تحقق و معلولیت دارای افراد حقوق استیفای: گفت کشور بهزیستی سازمان رئیس

 . است بهزیستی سازمان کار دستور در که است

 توسعه: ردک بیان شد، برگزار بهزیستی هفته مناسبت به امروز ظهر از پیش که خبری نشستی در قادری محمدعلی ایسنا، گزارش به

 . است ملی وظیفه یک جامعه آحاد بهزیستی برای تالش و اجتماعی سالمت و رفاه هایشاخص ارتقاء و رشد کشور، پایدار

 ینا. است شده شروع خدمات ارائه روند سازی کیفی و ماست کار دستور در سازمان ساختاری فرآیندهای بازمهندسی: کرد اظهار وی

 امعهج در گیرنده خدمت عنوان به که افرادی از بتوانیم مدت این در که باوریم این بر و است حمایتی و تخصصی امدادی، سازمان،

 . کنیم گشایی گره هستند، مطرح بهزیستی زمانسا بزرگ

 ارک دستور در که است زیادی مدت معلوالن حقوق از حمایت قانون مفاد تحقق و معلولیت دارای افراد حقوق استیفای: افزود قادری

 . ماست

 نفر میلیون ۵: گفت هستند، وظیفه انجام مشغول مختلف هایدربخش پرسنل هزار ۴9 حدود بهزیستی سازمان در اینکه بیان با قادری

 خود اهداف ۴۱۰۴ سال پایان تا مدت میان و مدت کوتاه هایبرنامه صورت به بتوانیم است امید که هستند بهزیستی سازمان مخاطب

 .کنیم اجرایی را

  هستند خارجی اتباع از خیابان و کار کودکان درصد ۴۹ حدود

 به ستیبهزی: کرد بیان خیابان و کار کودکان حوزه در سازمان اقدامات صوصدرخ سوالی به پاسخ در کشور بهزیستی سازمان رئیس

 ودکانک از زیادی بخش اما است موضوع این با درگیر سازمانهای مهمترین جزو دارد، را کودکان امور تمشیت موضوع که سازمانی عنوان

 نای از بخشی که اندشده کشور وارد ایعده ایه،همس کشورهای از یکی در جنگ دلیل به. هستند خارجی اتباع جزو خیابان و کار

 ما خیابان و کار کودکان از درصد 9۰ تا ۸۵ حدود که طوریکه به دارند حضور کشورمان متعدد شهرهای در که دارند کودکانی هاخانواده

 برای را هادیپیشن و حداقلی هویت اب کردن، دارشناسنامه برای رهگیری جامع نظام یک اینکه از قبل را خاصی برنامه لذا هستند؛ اتباع

 .کنیم شروع توانیمنمی باشیم، نداشته کودکان

 برنامه و ددار تکلیف بهزیستی سازمان راحتی به کنیم صحبت بخواهیم ایرانی خیابان و کار کودکان درخصوص اگر: داد ادامه قادری

 .دش خواهد شروع است، خیابان و کار کودک درگیر که شهرهایی کالن از و مشخص برنامه این اولیه فاز آینده ماه چند تا و دارد هم

 



 

 

  معترضان به پیشنهادی شد؟ قطع مددجویان برخی یارانه چرا

 در بهزیستی مددجویان از برخی شمولیت عدم درخصوص ایسنا، خبرنگار سوال به پاسخ در خود سخنان از دیگری بخش در قادری

 شریف مردم که آنچه. است ۵ تا یک دهک به مربوط کشور بهزیستی سازمان مستمری داختپر نظام: گفت یارانه عادالنه توزیع طرح

 سازمان که جدیدی شرایط به باتوجه اما شوند،می مند بهره خانوار بعد براساس مستمری امتیازات از دارند قرار دهک چند این در

 ممکن هستند بهزیستی سازمان گیرنده خدمت که افرادی از برخی و شده حذف ۴۰ دهک ظاهرا است کرده اعالم هایارانه هدفمندی

 در که یاعتراضات این با که باشد شده قطع برایشان است ممکن دولت یارانه اساس براین و باشند بوده ۴۰ دهک در محدود خیلی است

 . کنند اعالم را خود اعتراضات توانندمی است، اجتماعی تامین و رفاه وزارت به مربوط که ایسامانه

 

 .هستیم خودمان داخلی بندی دهک پیگیری مشغول بهزیستی سازمان در ما: کرد تاکید قادری

 شورای: فتگ راستا این در سازمان این برنامه و کشور جمعیت سالمندی خصوص در کشور بهزیستی سازمان رییس ایسنا، گزارش به

 ایام در. اردد برعهده را ملی شورای این دبیرخانه مسئولیت یزن بهزیستی سازمان و گرفته شکل رفاه وزارت در کشور سالمندان ملی

 پیگیری وزارت توسط باید و داشته مصوبه و ابالغیه چند که کردیم برگزار وزیر حضور با را سالمندان ملی شورای خود حضور ابتدای

 و معیتیج و سرزمینی آمایش هایسیاست مطابق باید که است کشور سالمندان ملی جامع سند خصوص در آن موضوع مهمترین. شود

 . کنند رصد را موضوع این موضوع، درگیر سازمانهای

 بسیار وضعیت آینده سال ۲۱ در: گفت دارد را سالمندان مراکز توانبخشی، حوزه در بهزیستی سازمان اینکه به اشاره با ادامه در وی

 . داشت خواهیم کشور جمعیتی پنجره شدن بسته و سالمندی حوزه در را وخیمی

 ندیسالم: گفت است مرسوم و شایع دنیا در که است موضوعی سالمندی اینکه به اشاره با خود سخنان از دیگری بخش در قادری

 سالمندان، ایبر مناسب امکانات باید دارند را شهری سازیمناسب وظیفه که هاییدستگاه. است شهری سازیمناسب با  مرتبط موضوعی

 .کنند فراهم باردار انزن همچنین و نابینایان

 

 وظیفه نظام از بهزیستی درخواست

 سازمان و سلحم نیروهای کل ستاد از: گفت ادامه در ایم،گرفته جدی را سالمندان موضوع ما اینکه بیان با کشور بهزیستی سازمان رییس

 .گذرانندب مرتبط فضاهای در را خود دمتخ دوره بهزیستی، موضوعات با مرتبط تحصیالت دارای سربازان خواهیم،می کشور وظیفه نظام
 

 

 



 

 

 شودمی برگزار "ایران مدیریت افزاییهم" رویداد 

 تیر ۲۲تسنیم/ منبع: 

 نهادمردم یمجموعه هزار حضور با و مردادماه ۱ الی ۲ جمهوریریاست نهاد همت به« ۴۱۰۴ ایران مُدیریت افزاییهم» رویداد نخستین

 کشور رانمدی همکاری و ارتباط آشنایی، برای زیرساختی ایجاد ملی، رویدادِ این برگزاری از اصلی هدف. شودمی برگزار تهران مصلی در

 .است مردمی هایمجموعه و هاشرکت موسسات، با

 یقهحل افزاهم رویداد: گفت رویداد این برگزاری اهداف درباره« ۴۱۰۴ ایران مدیریت افزاییهم»  رویداد اجرایی دبیر الهیحبیب مجتبی

 گزاریبر دوره اولین در رویداد این. است مسؤالن با مردمی هایمجموعه و مؤسسات خالق، صنایع بنیان،دانش هایشرکت میان وصلی

 ایلوهج تا دارد قصد تخصصی هایشرکت و مسئوالن به مردمی هایمجموعه تمام معرفی جهت دیجیتال پلتفرم یک ارائه ضمن خود

 .دهد قرار کشور مسئوالن چشم پیش خمینی امام مصلی در را سامانه این در شده نامثبت شرکت هزاران از

 ختلفم ابعاد تحلیل ضمن تا هستیم جهادی و هوشمند مدیران نیازمند کشور مشکالت شدن چندبعدی دلیل به امروزه: »داد ادامه وی

 از یامجموعه رویداد این در که کرد تصریح وی. دکنن عبور کشور مشکالت سد از اثرگذار مردمی نهادهای به دادن نقش با مسائل

 کار،اهر ارائه به کالن موضوع هشت در که یافت خواهند حضور مردمی نهادهای و فرهنگی مؤسسات بنیان،دانش هایشرکت بهترین

-مومیع روابط-رسانه اجتماعی، فرهنگی،: است شرح این به هابندی دسته این. پردازندمی کشور مسائل حل جهت خود محصول و ایده

 .مدیریت و اشتغال-کارفرینی مشاوره، و آموزش زیست، محیط-سالمت-بهداشت تبلیغات،

 کار این برای: گویدمی و کندمی اشاره کشور مشکالت و مسائل شناخت چگونگی به خود هایصحبت از دیگری بخش در الهیحبیب

 کمیته پژوهشِ و تحقیق ماه ۲ حاصل کتاب این. است شده تهیه کتابی قالب در که کردیم تهیه را کشور استان یک و سی مسائل نظام

 هاخانهوزارت سالیانه و ایدوره هایگزارش سرزمین، آمایش اسناد نظیر باالدستی اسناد بررسی ضمن که است بوده رویداد محتوای تولید

 .است گردیده بارگزاری ایران مدیریت افزاییهم سایت در و تهیه جلد۵۴ در مجلس هایپژوهش مرکز نظیر معتبر مراکز پژوهش و

 اول، معاون جمهور، رئیس شخص: گویدمی رویداد این در حاضر مسئوالنِ  درباره« ۴۱۰۴ ایران مُدیریت افزاییهم» رویداد اجرایی دبیر

 اول معاون. داشت خواهند حضور رویداد نای در دولت میانیِ  و ارشد مدیران کلی طور به و هامدیرکل فرمانداران، استانداران، وزیران،

 از سیزدهم دولت و خود حمایت ابزار ضمن ۴۱۰۴ فروردین ۲۸ تاریخ در رویداد پوستر و سامانه از رونمایی مراسم در نیز جمهور رییس

 مسائل حل برای دمیمر هایگروه هایظرفیت و استعدادها طرح این اجرای با که بود گفته« ۴۱۰۴ ایران مُدیریت افزاییهم» رویداد

 .است مردم حضور کشور مشکالت حل راهِ  تنها که دارد باور دولت امروز و شودمی معرفی کشور اجرایی مدیران به هاچالش و

 ردمیم نهادهای و مسئوالن میان فاصله به دادن پایان ما هدف: داشت اظهار کشور، برای رویداد این هایمزیت به اشاره با پایان در وی

 نظورم به کشور نخبگان و منددغدغه جوانان ظرفیت از رویداد این در که هستیم این دنبال به ما. است کشور مشکالت حل برای



 

 

 و اراده از تشکر ضمن مسیر این در و نماییم استفاده کشور الینحل ظاهر به مسائل بسیاری دائمی حل و حکمرانی هایهزینه کاهش

 .یافت خواهیم دست مهم این به دیرانم همراهی با و سیزدهم دولت حمایت

 خواهد برگزار نهادمردم یمجموعه هزار حضور با و( ره)خمینی امام مصلی در مرداد ۱ تا ۲ از« ۴۱۰۴ ایران مُدیریت افزاییهم» رویداد

 .شد

 

 و قیقد ریزیبرنامه ضرورت بر «عفاف و حجاب قوانین و هاسیاست اجرای مقتضیات» نشست دومین در 

 .شد تأکید جامعه در حجاب ترویج در معکوس یمهندس

 تیر ۲۵تسنیم/ منبع: 

 مؤسسه مته به «عفاف و حجاب قوانین و هاسیاست اجرای مقتضیات» نشست دومین تسنیم، خبرگزاری فرهنگی خبرنگار گزارش به

 .شد برگزار اسالمی انقالب

 رئیس رافشا علیرضا شاهد، دانشگاه علمی هیات عضو افتخاری لهال تهران، شهرداری بانوان امور مشاور اردبیلی مریم نشست این در

 هیات ضوع سوزنچی حسین کشور، اجتماعی امور سازمان سابق رئیس وندی رستم تقی ملی، دفاع عالی دانشگاه نرم جنگ اندیشکده

 زادگان مهدوی داود و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت لباس و مد کارگروه اجرایی مشاور لطفی سجاد ،(ع)باقرالعلوم دانشگاه علمی

 نشر و حفظ دفتر آموزش و پژوهش معاون اسحاقی محمد عهده بر نیز نشست این علمی دبیری. کردند سخنرانی سمت سازمان رئیس

 .بود ایخامنه اهللآیت حضرت آثار

 

 حجاب و عفاف ترویج در معکوس مهندسی ضرورت

 عفاف و ابحج بحث به بخواهیم اگر: گفت اسالمی منابع عنوان به سنت و کتاب ماع،اج عقل، به اشاره با نشست این در افتخاری الله

 .کنیم توجه رکن ۱ این به باید بپردازیم

 ودهب هاانسان انسانیت وجهه برای پرچم و نماد یک پوشش همیشه االن تا آدم حضرت زمان از حتی قبل هاقرن از اینکه بیان با او

 آنقر. است همه اجماع مورد حجاب هم دینی منظر از. باشند داشته را پوشیدگی همه که است این بر یبشر اجماع: داشت اظهار است،

 مانیآس کتب در را این. داندمی عفاف و حجاب وضعیت اصالح به منوط را جامعه اصالح و پردازدمی حجاب و عفاف به مستقیم طور به

 .است مشترکات جزو اینها لذا. است رحمط حجاب که بینیممی قدیم عهد در حتی. بینیممی هم

 و ودهب مطرح عفاف و حجاب مسأله هم اسالم از پیش ایرانی تمدن در اسالمی سنت از غیر. است سنت ما چهارم منبع: گفت افتخاری

 .است عقلی هم و فطری امری هم عفاف و حجاب لذا. است مشهود تاریخ در این



 

 

 اییهحرکت. پردازدمی جوامع دیگر به خود هایدیدگاه اعمال به غرب که نیست قرن یک از بیش شاید: داد ادامه فرهنگی فعال این

 .است استبدادی و استعماری و سیاسی حرکت یک این دهدمی نشان حجاب ضد بر... و آتاتورک خان، رضا حرکت نظیر

 باید: ردک تصریح بگیرد، صورت حجاب و عفاف مورد در دشمن حرکت روند مورد در معکوس مهندسی یک باید اینکه بر تأکید با او

 مقطعی و ای سلیقه کار نباید و هستند قانون مجری آنها بدانند و شود تر محکم دینی امری عنوان به حجاب به مسئولین باورمندی

 .شوند توجیه امر این در باید مردم و قانون مجریان لذا. دهند انجام

 آغاز هااداره و مسئولین از اصالحات باید: گفت ندارند، اطالع قوانین از مجریان هم و نگزارا سیاست هم اینکه به اشاره با افتخاری

 .ودش تشکیل عفاف و حجاب مخصوص خاصی قرارگاه باید و کند بررسی را وضعیت رصد کمیته یک باید منظور این برای. شود

 

 هستیم جامع و تفصیلی طرح یک نیازمند

 مبتنی ایبکهش و مندنظام نگاه از برخورداری ضرورت بر تأکید با سخنانی طی که بود نشست این سخنرانان دیگر از وندی رستم تقی

 مدنظر غایت به را ما موجود مصوبات چراکه هستیم جامع و تفصیلی طرح یک نیازمند ما: داشت اظهار محور، ارزش و اقناعی مدیریت بر

 .رساندنمی

 نظرهای اختالف االن. است مسائل ترین اساسی از حجاب جوهره و موضوع ماهیت شناخت. است شناختی بحث اول محور: داد ادامه او

 .ردک بحث مسئله انگیزشی و کنشی ماهیت و اجزا به پرداختن و قضیه ماهیت فهم مورد در باید. شودمی دیده باره این در ماهوی

 گاهی و نیستند مواجه مسأله با الزم عمق با نظام رگزارانکا و مسئولین: کرد عقیده ابراز ، کشور اجتماعی امور سازمان سابق رئیس

 .دارد فاصله قوانین با که کنندمی هاییاظهارنظر

 که هاییپیمایش اساس بر. است الزم هاییپیمایش کار این برای. باشد نظر مد باید هم جامعه موجود وضع شناخت: گفت وندی رستم

 قابل و شرعی حجاب درصد ۱۰ و دارند عرفی حجاب درصد ۵۰. داریم حجاب بحث در هنجارشکن قشر درصد ۴۰ گرفته صورت

 .ایم نداشته حجابی بی مورد در کیفی مطالعه یک ما متاسفانه. دارند پذیرش

 نکرده مشخص را عفیفانه زیست مصادیق ما اما باشد ثقل نقطه باید عفاف گویندمی برخی: گفت و نامید گذاری هدف را دوم محور او

 هایهنگفر و جغرافیا و ایم نکرده مشخص را اهداف زمانبندی همچنین. است نشده تعیین الزم جزییات و دقت با هاگذاری هدف الذ. ایم

 .ایم نگرفته نظر در را مختلف

 مدت این که اقداماتی و هافعالیت: گفت و گرفت نظر در اقدامات و هافعالیت را سوم محور کشور اجتماعی امور سازمان سابق رئیس

 باید و رسیممین نتیجه به متشتت اقدامات این با لذا. است بوده ای کلیشه و ضربتی و سطحی مستقیم، حاکمیتی، سلبی، شده انجام

 .باشد متمرکز اقدامات



 

 

 مانند ربیتت و متعلی مراکز بر را تمرکز باید بکشانیم خیابان به را عمومی افکار تمرکز خود هایطرح با اینکه جای به: گفت وندی رستم

 .ببریم هادانشگاه و مدارس

 

 اجتماعی هایآسیب تنیدگی هم در

 نظران صاحب میان در حاضر حال در: داشت اظهار سخنانی در نیز ملی، دفاع عالی دانشگاه نرم جنگ اندیشکده رئیس افشار، علیرضا

 .اردد وجود نظر اختالف مطرح، راهکارهای در و بدحجابی علل در حجاب، و عفاف حوزه

 از ینه و معروف به امر ستاد و کشور وزارت دستورالعمل این در: گفت نیز عفاف و حجاب مورد در اخیر ابالغی دستورالعمل مورد در او

 هاییموعهمج مدیران به دستورالعمل این. ندارند هم با را الزم هماهنگی البته که هستند عفاف و حجاب امر متولی قانون اساس بر منکر

 .گرددمی باز دهند،می خدمات بدحجاب فرادا به که

 اگر. ددهننمی انجام را کار این امنیتی و سیاسی قصد و نظام با مبارزه قصد با حجاب، و عفاف حوزه در هنجارشکن افرا: گفت افشار

 .ورزندنمی عناد نیز آنها باشیم، داشته خوبی تربیتی بستر

 دو هر: فتگ ایجابی، یا دهیم انجام سلبی کار باید ما آیا که پرسش این طرح با لیم دفاع عالی دانشگاه نرم جنگ اندیشکده رئیس

 هایروش با ابحج بی افراد باید. است نیاز ایجابی-سلبی روش یک و بینابین راه یک لذا. است نبوده بخش نتیجه حال به تا رویکرد

 .شود برگزار آنها برای تربیتی طرح و احضار نکند، حساسیت ایجاد که

 .دید مجزا صورت به را عفاف و حجاب نباید لذا هستند مرتبط هم به اجتماعی هایآسیب: گفت پایان در او

 

 بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هایگزاریسیاست ضرورت

 سیاست هوگاند ما جدی هایآسیب از یکی اینکه بیان با نشست این سخنران دیگر تهران، شهرداری بانوان امور مشاور اردبیلی، مریم

 مدت یانم مدت، کوتاه هایگزاری سیاست از ای مجموعه نیازمند سیستمی نگاه یک با ما: گفت است، مدت بلند و مدت کوتاه گذاری

 .هستیم مدت بلند و

 خود نکرده کار از ما. دهدنمی رخ کفایت حد به امر این اما کنیممی ایجابی و عمیق درازمدت، هایسیاست از صحبت ما: داد ادامه او

 عقب به را ما است مخرب عموما شتابزده هایفعالیت این. رویممی مدت کوتاه و مقطعی هایفعالیت سمت به و شویممی خسته

 .است بازگردانده

 ،یما خورده صدمه آن از بار صدها که مخربی کارهای با مقابله عزم: کرد عنوان ارزش،بی کارهای تکرار از تأسف اظهار ضمن اردبیلی

 .ندارد وجود



 

 

: گفت شود، حفظ آنها عاملیت و مردم کرامت باید حجاب و عفاف هایفعالیت در اینکه بیان با تهران شهرداری بانوان امور مشاور

 این مببری باال را مردم کرامت اگر. هستند همراه ...و خانواده حریم حفظ و شرافت و نجابت مانند هاییمقوله با مردم اکثریت کماکان

 .شودمی نهادینه بیشتر احثمب

 ناحیه این از ام آینده هایدهه تهدید مهمترین کنیم، غفلت آنان از اگر: کرد تصریح اجتماعی، تغییرات بر زنان تأثیرگذاری به اشاره با او

 .بود خواهد

 خود یفتکل ما حکمرانی که است مهمی بحث محوری خانواده است، کشور در مهمی و مستحکم بسیار نهاد خانواده هنوز: گفت اردبیلی

 .شود فتهگر نظر در هاسیاست در خانواده پیوست باید لذا. است جزیی و انفعالی خانواده به ما نگاه و است نکرده مشخص خانواده با را

 

 اسالمی انقالب از بعد عفاف و حجاب حقیقت کشف

 حجاب وانینق و هاسیاست اجرای مقتضیات» نشست این ضوعمو: کرد تأکید که بود زادگان مهدوی داود هم نشست این پایانی سخنران

 مقتضیات از بحث توانمی عمل هم و نظر ساحت در هم. است عملی و ذهنی بخش دو بر مقتضیات اساس این بر. است «عفاف و

 توجه وردم قضیه یتیترب و ذهنی هایجنبه باید عمل مقام در لذا. هست هم عملی مقتضیات خود نوبه به اندیشه، و نظر ساحت. داشت

 .گیرد قرار

 قتحقی انقالب از بعد. ایم بوده مواجه حجاب کشف پدیده با انقالب از پس هم و انقالب از پیش هم ما: داد ادامه سمت سازمان رئیس

 در لذا. است شده کشف حجاب اهمیت هم زده غرب و انقالب ضد هایجریان خود برای. است شده کشف ما برای عفاف و حجاب

 .داشتند نقش خیلی انقالب مخالف هایجریان اسالمی، انقالب از پس حجاب شفک

 سیاسی فتارگ در اکنون امر این اما. نگیرد قرار گفتگو موضوع عفاف و حجاب موضوع داشتند سعی افراد از بسیاری: کرد تصریح مهدوی

 .است کرده پیدا جا

 ی،خصوص حریم حیا، و شرم قدرت، زاویه از: داشت اظهار پرداخت، عفاف و جابح بحث به توانمی مختلفی زوایای از اینکه بیان با او

 .کرد بحث آن مورد در شودمی و کرد پیدا ارتباط حجاب مقوله با توانمی... و شدن فردی

 ابحج و عفاف گفتمان شده باعث انقالب از بعد در سیاسی گفتار یک به حجاب و عفاف شدن تبدیل: کرد تصریح همچنین مهدوی

 .زد حرف گفتمان این پیرامون توانمی سخن و استدالل از دریایی با. بگیرد شکل خوبی به

 ندارد، وجود باشد، داشته آن به پاسخی و بایستد گفتمان این مقابل بخواهد که رقیبی گفتمان اینکه بر تأکید با سمت سازمان رئیس

 هب بیاندازد، جا را خود و کند اندام عرض علمی محافل مخصوصا هاصهعر همه در توانستمی حجابی بی گذشته در اگر: داشت اظهار

 و ستا نشینی عقب حال در رقیب و گرفته شکل حجاب گفتمان امروز اما. بود نداده شکل را خود حجاب گفتمان که است خاطر این

 .دهدمی نشان بیشتر را خود حقیقت



 

 

 و داشته حضور پیشرفت هایعرصه همه در حجاب با تواندمی زن یک هک دهدمی نشان حجاب گفتمان: کرد تأکید زادگان مهدوی

 .باشد فعال

 حجرینمت جماعت تر پیش. است حجاب گفتمان از متحجرین صف شدن جدا افتاده قضیه این در که جالبی بسیار اتفاق: داد ادامه او

 که بود نهمی بزرگ اتفاقات از یکی گرفت شکل حجاب مانگفت وقتی انقالب از بعد اما بودند، داده جا مذهبیون صف در را خود دیندار،

 آنها با و ندا گرفته قرار سکوالر هایجریان کنار در حجاب باره در متحجرانه هایدیدگاه اکنون. کنند پنهان را خود نتوانستند متحجرین

 .ستا راه آغاز تازه اتفاقات این و گرفته شکل که است بزرگی اتفاقات اینها اند، شده همسو

 در :گفت است، شدن شکوفا حال در و مطرح را خود جدید هایحرف عفاف و حجاب گفتمان اینکه بر اعتقاد با سمت سازمان رئیس

 اب پوشاک و مد عرصه در هایینوآوری ما. دارد گفتن برای حرف و شود وارد تواندمی راحتی به حجاب گفتمان پوشاک، و مد عرصه

 .داشتیم تاکید را روان از صیانت بر هم و تن از صیانت بر هم که کردیم ایجاد حجاب گفتمان

 یانتص در البته و کرد حذف را تن از صیانت لذا نبود، مقدور سکوالر جهان برای نفس و روان و تن از صیانت: داد ادامه زادگان مهدوی

 .نبود موفق هم نفس از

 بپردازد موضوع نای به خواهدمی ما کارگزار وقتی. کنیم توجه آن به و پردازیمب مسأله گفتمانی جنبه این به باید: کرد تأکید پایان در او

 .ندکنمی امر این به را الزم توجه صورت این غیر در چون. باشد دیده را الزم هایآموزش و باشد آگاه عفاف و حجاب فلسفه به باید

 

 اسالمی محقق تبیین دالیل وجوب حجاب برای زنان توسط یک  

 تیر ۲۱یم/ تسنمنبع: 

 او حجابییب به راضی اطرافیانش همه و زن خود اگر بنابراین و است اهللحق منزلهبه زن حیثیت و حریم کریم، قرآن تفاسیر اساس بر

 .دهدنمی رضایت باره این در خداوند باشند،

 در که ییادداشت طی اسالمی، حققم و دانشگاه و حوزه استاد منصوری، راضیه دکتر تسنیم، خبرگزاری فرهنگی خبرنگار گزارش به

 .است پرداخته زنان برای حجاب و عفاف ضرورت و اهمیت تبیین به است داده قرار تسنیم خبرگزاری اختیار

 د،باش حجاببی زن که بدهند رضایت اگر هااین همه. است فرزندانش و برادر حق نه و شوهر نه دارد، او خود به اختصاص نه زن حرمت

 .است مطرح اهللحق عنوان به زن حیثیت و حرمت چون داد، واهدنخ رضایت قرآن

 و محدودیت زن برای حجاب کنندمی گمان ایعده: نویسدمی «جالل و جمال آیینه در زن» کتاب در باره این در جوادی اهللآیت

 هب مربوط تنها زن حجاب کریم، نقرآ بینش در که حالی در. است آورده وجود به او برای شوهر وابستگی و خانواده که است حصاری

 انوادهخ به مربوط زن حجاب. امراضی من بگوید تا نیست مرد به مربوط زن حجاب. کردم نظرصرف خود حق از بگوید تا نیست او خود

 تالمب غربی قانون به که کشورهایی و غرب جهان در لذا و است الهی حق زن، حجاب بلکه. بدهند رضایت خانواده اعضای تا نیست



 

 

. تنیس طوراین اسالم در اما. کندمی اعالم مختومه را پرونده هاآن قوانین داد، رضایت همسرش و شد آلوده همسرداری زن اگر. هستند

 به راضی زن اطرافیان همه اگر. اوست فرزندان یا و برادر و پدر حق نه و شوهر نه دارد، زن خود به اختصاص نه زن حرمت زیرا

 او ریمح و شخصیت و است اهللحق حکم در زن آبروی که علت این به. دهدنمی رضایت باره این در کریم قرآن د،باشن او حجابیبی

 .آیدمی حساب به الهی حریم

 

 ها  امهن پایان و رساله سازی و تبدیل محتوای تجاری کرد؛ گسترش مطرح نصیر خواجه دانشگاه رئیس

  بنیان دانش به سمت

 تیر ۲۵مهر/ منبع: 

 به و باشیم تهداش بنیان دانش مراکز با تری منسجم ارتباط سال شعار با راستا هم هستیم تالش در: گفت نصیر خواجه دانشگاه رئیس

 .شوند بنیانی دانش ها رساله و ها نامه پایان محتوای که رویم می سمت این

 کار تدایاب از: گفت محوری جامعه و پژوهش کردن یکاربرد راستای در دانشگاه برنامه درباره مهر، خبرنگار با گفتگو در کریمی حسن

 که نیمک آفرینی نقش توانیممی زمانی کنممی فکر گرفت؛ قرار کار دستور در مساله حل رویکرد با محوری جامعه دانشگاه، در بنده

 عمده که تاس این ادعا این دالیل از یکی و است پیشتازی دانشگاه یک راستا همین در ما دانشگاه. کنیم حل را مساله یک بتوانیم

 مربوط ها،شگاهدان بین در شاغالن بیشترین علوم وزارت آمار طبق و شوندمی داخلی صنایع جذب نصیر خواجه دانشگاه التحصیالن فارغ

 .شودمی دانشگاه همین به

 استقبال با صنعتی رویکرد و تاس پررنگ صنعت با دانشگاه ارتباط که دهدمی نشان وضعیت این: افزود نصیر خواجه دانشگاه رئیس

 از مستخرج هایشاننامه پایان از بسیاری ما هایدانشکده از بعضی حاضر حال در هست؛ مواجه دانشجویان و علمی هیأت همکاران

 .است بوده متقاضی صنعت یا و داشتند صنایع با ارتباط در همکاران که است هاییپروژه

 از و اشیمب داشته فناور و بنیانی دانش مراکز و هاشرکت با تریمنسجم ارتباط سال شعار با اراست هم هستیم تالش در: داد ادامه وی

 که چون. بیاید در نگارش به بنیانی دانش رویکرد با دکتری هایرساله و هانامه پایان محتوای که رویممی سمت این به دیگر سوی

 محور جامعه و مشکل حل راستای در که کنند پیدا را جسارت و جرأت این التحصیالنفارغ که کندمی کمک رویکرد این کنیممی فکر

 .کنند حل را مشکالت بتوانند و کنند تأسیس نوپا کوچک هایشرکت و شوند کار به دست خودشان بودن،

 

 

 



 

 

 شد منتشر دکتری و ارشد هاینامهپایان از حمایت فراخوان 

 تیر ۲۲پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/ منبع: 

 تومان میلیون ۲۵ دکتری هایرساله و میلیون ۴۰ ارشد کارشناسی هاینامهپایان

 یریگبهره کشور، در فرهنگی هایپژوهش ارتقای و رشد برای مناسب هایزمینه ایجاد منظور به ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 انشجویید تحقیقات تقویت و فرهنگی هایزمینه در قیقاتتح انجام به دانشجویان تشویق ها،دانشگاه بالقوه هایظرفیت و توان از

 . کندمی حمایت دکتری هایرساله و ارشد کارشناسی هاینامهپایان از ها،حوزه این در خالقانه و نوآورانه

 و دهش دفاع که یهایرساله و هانامهپایان دکتری، هایرساله و ارشد کارشناشی هاینامهپایان از حمایت جدید دستورالعمل براساس

 و هاهنامپایان همچنین. شوندمی حمایت از برخورداری مشمول باشند، پژوهشگاه پژوهشی هایاولویت و محورها با مرتبط آنها موضوع

 وزارت یستاد واحدهای و هاسازمان و هامعاونت از یکی کتبی توصیه یا و بوده پژوهشگاه پژوهشی هایاولویت با همسو که هاییرساله

 .برخوردارند حمایت در اولویت از باشند داشته را متبوع

 وهشیپژ معاونت تأیید و پژوهشگاه هایپژوهشکده از یکی علمی شورای در تصویب به منوط موردنظر رساله و نامهپایان از حمایت

 .است

 رساله و مهناپایان متن دانشجو اینکه به طمشرو. پذیردمی صورت نشر از حمایت شکل به شده دفاع هایرساله و هانامهپایان از حمایت

 ستنادا به. آورد در کتاب قالب در و داده بسط پژوهشگاه ناظر نظر تحت  و «کتاب به نامهپایان و طرح تبدیل نامهشیوه» طبق را

 شده تعیین تومان میلیون ۲۵ دکتری هایرساله برای و تومان میلیون ۴۰ ارشد کارشناسی هاینامهپایان از حمایت سقف دستورالعمل

 یا نامهانپای از مستخرج هایمقاله نیز و شده دفاع رساله یا نامهپایان از نسخه یک ارائه به موظف حمایت، متقاضی دانشجویان. است

 .هستند آنها الکترونیکی نسخه و رساله

 .دنمای ارائه را خود رساله یا نامهپایان نتایج پژوهشگاه در تخصصی نشست یک در باید حمایت متقاضی دانشجوی همچنین

 را درخواستی تمستندا پژوهشگاه هایاولویت با متناسب باید دکتری، رساله و ارشد کارشناسی نامهپایان از حمایت متقاضی دانشجویان

 .کنند وارد نامهپایان از حمایت فراخوان بخش در پژوهشگاه تارنمای در

 

 

 

 

 

 



 

 

 ای دوام حیات فرهنگی ایران استهصنعت پوشاک ایرانی از ضرورت

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتمنبع: 

 
 تاالر در  ۴۱۰۴بیست و یکم تیر « های راهبردی پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی اسالمیپژوهش»المللی اولین همایش بین 

ی مد و المللزدهمین جشنواره بینیا علمی بخش نوانعبه همایش این. داد پایان خود کار به مقاله ده ارائه با تهران میالد برج سعدی

 اخلید هایدانشگاه مشارکت با و  ایران هنری هایپژوهش علمی انجمن و ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه محوریت لباس فجر و با

مراسم  در همایش این میعل دبیر و ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه علمی هیأت عضو یاسینی، راضیهسیده. شد برگزار خارجی و

 جمله از پهلوی ضدفرهنگی هایسیاست با مخالفت در ،۴۵۴۱ تیر ۲۴  در مشهد مردم دالوری خاطرۀ و یاد داشتگرامی ضمن افتتاحیه،

 تقدیم ادامه در که کردند بیان همایش این رویکرد مورد در نکاتی گوهرشاد، مسجد در وطنانهم از جمعی شهادت و حجاب کشف

 :شودمی

ای دارد. جریان مد لباس که مندترین صنایع اقتصادی جهان است، اما امروزه جایگاه فرهنگی ویژهصنعت مد لباس، گرچه از قدرت

ای تأثیرگذار و زاییدۀ نگرش جدیدی به بدن انسان در اندیشة مدرن است، سبک پوشش انسان معاصر را در سراسر جهان دگرگون پدیده

های متنوع، در فرهنگ اقوام گوناگون جهان، به شماری از نیازهای فطری انسان پاسخ سبک پوشش و لباسکرده است. پیش از این، 

مایزطلبی کند. به این دلیل، تداد، زیرا انسان بنابر کششی ذاتی، دوستدار تمایز است، تمایزی که ازجمله در لباسِ متفاوت، جلوه میمی

 شود.مد لباس دانسته می یکی از دالیل اصلی و بسترساز صنعت فرهنگی

درازی در  رسد که کماکان، راههایی دربارۀ امکان ایجاد صنعتِ فعالِ مد در ایران، شکل گرفته اما به نظر میسالیانی است که فعالیت

تنی بر د که مبانمثابه صنعتی خالق نظر داشتهاسالمی، به -تحقق سبک پوشش ایرانی گذاران فرهنگی کشور بهپیش دارد. سیاست

 صنعت اتاقتضائ به سویک از که بوده چنان هاگذاریسیاست که است آن گویای مصادیق حال،این با های ملی و دینی باشد. ویژگی

 جریان اجتماعی -فرهنگی هایواقعیت برخی دیگر، سوی از و نشده کافی توجه است تولید و خالقیت بر مبتنی که ایرانی پوشاک ملی

 .است شده گرفته نادیده مد، جهانی
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، برساخته شد که ذاتِ معنایی متعارضی دارد. اول اینکه: «اسالمی-مدِ ایرانی »ها، مقولة جدیدی به نام گذاریدر نتیجة این سیاست

ه کسبکِ پوشش اصیل ایرانی را که اساساً دارای اصالت فرهنگی، اجتماعی و دینی است و هویتی پویا اما ماندگار داشته، با مقولة مد، 

 بخشی به جریان اصلی مد در جهان و پنداشتآمیزد. و دوم: با مشروعیتریشه است؛ در هم میهای زودگذر و آنیِ بیسازیقائم به سلیقه

ها، به ارهها و هزجای فهم سبکِ پوشش پویا اما اصیل ایرانیان در گذر از سدهیابد که بهناگزیر از آن، رویکردی التقاطی می تبعیت

   . دارد نظر است، پوشاک کنندۀمصرف که مبتنی بر تغییر سریع ذائقة  مدسازی

فقط خطری برای اقتصاد ایران است و جامعة ایران را به بازارِ بدیهی که قرارگیری در چرخة پرشتاب مصرف در صنعتِ جهانی مد، نه

نی و ان انقالب اسالمی، برای تحقق سبک پوشش دیشده در گفتمبینیانداز پیشکند، بلکه اساساً با چشممصرف مد جهان تبدیل می

رسد ر میگردد. به نظملی، فاصلة بسیار دارد. اینجاست که اهمیت بازشناسی صحیح و اصولی مفهوم مد و صنعت جهانی آن آشکار می

هانی های جا جریانچه بخواهیم درصدد گسترش صنعت ملی پوشاک در ایران معاصر برآییم و چه در پی مواجهة صحیح جامعة ایران ب

مثابه مفهومی مدرن در جهان اقتصادی و حتی سیاسی مد، به -اجتماعی -مد باشیم؛ الزام خواهیم داشت تا به کارکردهای فرهنگی

 گرایانه، طرحی نو اما اصیل را برای سبکِ پوشش ایرانیان معاصر را دراندازیم.گرا اما سنتتوجه کنیم و با رویکردی واقع

آوری زمینة احیا، ترویج، توسعه و نیز رونق صنعت ملی پوشاک، منطبق های تأثیرگذار در تغییرات سبک پوشش و فراهمشناخت مؤلفه

یافتن سبک اندازهای مهم این عرصه است. در این رهگذر، برای نظامهای دینی ایرانِ اسالمی، از چشمبر الزامات فرهنگی و ارزش

 تی متناسب با نیازهای ضروری آن و نیز در خورِ تحوالت اجتماعی کنونی، فراهم خواهد آمد.پوشش اصیل اما معاصر ایرانی، مقدما

توان یکی که نمینحویدانیم که اقتصادِ خالق و اقتصادِ فرهنگ و هنر، با اقتصاد صنعتِ مدِ لباس، پیوندی تنگاتنگ دارند، بهاکنون می

کنندۀ فرهنگ و هنر، و نقش آن در رشد و توسعة اقتصادِ صنعتِ پوشاک، تعیین را از دیگری تفکیک نمود. چگونگی پنداشت از اقتصادِ 

    میزان موفقیت کنشگری در عرصة این صنعت در ابعاد ملی خواهد شد. 

تأثیر قرار داده است؛ های زندگی اجتماعی افراد را نیز تحتهای هویتی، از سطح امرِ فرهنگی فراتر رفته و شاخصهامروزه چالش

نواع گوناگون دانیم که اگردد. نیک میاسالمی، برطرف می -هایی که با رونق صنعت ملی پوشاک، ذیلِ مقولة سبک پوشش ایرانیشچال

تأثیر قرار داده، قوت بخشیده یا به مخاطره اندازند. بر همین اساس است که برخی توانند هویت اصیل جوامع را تحتسبک پوشش، می

شدن، پیشنهادهایی در زمینة صنایع خالق بومی ارائه ه یونسکو، برای رفع مخاطرات هویتی حاصل از جهانیهای جهانی از جملسازمان

 اند.شدن، تأکید نمودهها در دورۀ پرقدرت جهانیکرده و بر اهمیت حق انتخاب و حفظ هویت فرهنگی انسان

رود که ایجادکنندۀ بخشی از هویت فردی و جمعی یا ر میشماترین صنایع فرهنگی در جهان بهاکنون صنعتِ مدِ لباس، یکی از مهم

دهند که دارای قدرت مبادله و تعامل بوده و هایی به حیات خود ادامه میشدن، تنها فرهنگملی است. در میانة عصرِ پرتالطمِ جهانی

ز در جوامع گوناگون، برخاسته اشدن، سبک پوشش در ساختن حیات انسانی و جامعه جهانی مشارکت نمایند. تا پیش از عصر جهانی

ی عبارتنظام باورها و اعتقادات و فرهنگ و هنرِ هر جامعه بوده است. اکنون که مخاطرۀ جدی استیالی فرهنگ مرکز بر پیرامون و به



 

 

د در هانی منگری به پدیدۀ جغرب بر دیگر نقاط جهان، در کانون توجه گفتمان انقالب اسالمی قرار دارد، از ضروریات تحقق آن، ژرف

ردی سبک که در تدوین سند راهبرو همچناننسبت با سبک پوششی بومی اما متناسب با اقتضائات ایران و ایرانیان معاصر است. از این

های سبک پوشش بومی در ایران معاصر، به ویژه با نظر به امر پوشش عفیف و عامل مهم در تبیین مولفه ۵پوشش نیز در نظر آمده، 

عامل عبارتند  ۵کننده خواهند بود. این مثابه ضرورت دیرپای فرهنگی و دینی در سرزمین ایران، تعیینن و مردان، بهحیاورز زنا

 سبک در ایران فرهنگی جغرافیای مقتضیات و هاظرفیت. ۲ ایرانی، هویت بنیان عنوانبه اسالمی هایآموزه و توحیدی نگرش.۴ از: 

 های جهانی.ق فرهنگی در مقیاس رقابتخال صنعت یک عنوانبه لباس مد صنعت ماهیت. ۵ و پوشش

های دوامِ حیات مثابه یکی از ضرورتبدین ترتیب، صنعت پوشاکِ ایرانی با برخورداری از ممیزات فرهنگی سبک پوشش بومی، باید به

ن و پژوهانظر بسیار، مدنظر فرهنگفرهنگی ایران در جهان امروز تلقی شود و فارغ از کارکرد اقتصادی آن، ضرورت دارد که با دقت 

 ریزان فرهنگی قرار گیرد.هنرپژوهان و نیز برنامه

زمان با یازدهمین جشنواره مد و لباس هم «اسالمی -پوشاک ایرانی و سبک پوشش ایرانی»های راهبردی اولین همایش علمی پژوهش

بخشی به یک فعالیت پژوهشی موثر، فضا را برای دریافت امفجر، طراحی شد و با مساعدت اعضای شورای علمی خود، تالش کرد با نظ

 اسالمی، فراهم نماید. -و انتشار نتایج تحقیقات و مطالعاتی دربارۀ صنعت ملی پوشاک و نیز سبک پوشش ایرانی

عملی  واسالمی و رصد راهبردهای معطوف به تبیین و ترویج نظری  -ها در مسیر تعمیق سبک پوشش اصیل ایرانیشناسایی چالش

ای در فضای نخبگانی، رویکرد اصلی در برگزاری این همایش بود، ضمن آنکه این همایش به مطالعة سازی اندیشهآن از طریق جریان

سویی بازار پوشاک ایران با اقتصاد مقاومتی نیز نظر داشت. از آنجا که این راهکارهای تقویت اقتصاد صنعت پوشاک داخلی، با هدف هم

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته، سیاست اتخاذشده، انتخاب رویکرد برنامهفعالیت ذیل 

طور ضمنی، هم مطالعات راهبردی سبک پوشش ایرانی اسالمی را راهبردی برای تعریف محورهای علمی همایش بود. این رویکرد به

هم با  و دنبال شد(« اسالمی-پوشش حیاورز ایرانی»اجتماعی و فرهنگی در خصوص مد نظر داشت )که از طریق تحقیقات تاریخی، 

محور و نیز اقتصاد صنعت پوشاک، رونق سبک پوشش ایرانی اسالمی و تقویت صنعت پوشاک در ایران را، تمرکز بر پوشاک سالمت

 زمان هدف تحقیق و پژوهش قرار داد.هم

 مثابه اقدامی حاکمیتی برای تدقیق در فرهنگ لباس ایرانیان واسالمی در دولت کنونی، به -تدوین سند راهبردی سبکِ پوششِ ایرانی

تبع، تعیین محورهای موضوعی همایش بوده و بسط تحقیقات متمرکز بر این موضوع را پوشش آنها، مبنای انتخاب عنوان همایش و به

 در نظر داشته است.

گانة همایش پس از بحث و گفتگو ۱، محورهای اصلی ۴۱۰۴آغاز گردید و در اردیبهشت  ۴۱۰۰ریزی برای این همایش از اسفند برنامه

زیرمحور جزئی، زمینه را برای توجه جامعة پژوهشگران به نیازهای علمی  ۵۰در شورای علمی همایش، تعیین شدند. این محورها با 

 پوشش اصیل بومی، فراهم نمودند.رشد صنعت پوشاک ایرانی و احیای سبک



 

 

نامه به دبیرخانه ارسال شد. گرچه پایان ۱مقاله و  9۲اثر، شامل  ۴۰۰فاصلة اندک میان اعالم فراخوان تا زمان برگزاری همایش،  در

طرح پژوهش نیز اعالم نمود اما در این قالب، اثری دریافت نگردید. توزیع  فراخوان همایش آمادگی خود را برای دریافت گزارش

 :است ذیل شرح به ترتیب گانه، به  ۱شده ذیل محورهای مقالة دریافت 9۲موضوعی 

 اثر در محور مطالعات تاریخی تطورات سبک پوشش ایرانی، ۵۴

 اسالمی، -اجتماعی سبک پوشش ایرانی -اثر در محور ابعاد فرهنگی ۲۵

 اسالمی، -شناختی سبک پوشش ایرانیجامعه-شناختیاثر در محور مطالعات انسان ۲۵

 های رشد صنعت ملی پوشاک در ایرانچالشاثر در محور  ۴۵

اثر به محور مطالعات  ۴اسالمی و  -اجتماعی سبک پوشش ایرانی -اثر به محور ابعاد فرهنگی ۵شده نیز نامة دریافتپایان ۱از 

 اسالمی، مرتبط بودند. -شناختی سبک پوشش ایرانیجامعه-شناختیانسان

نشست علمی را ذیل محورهای پژوهشی پیش ۴۰ار تا زمان برگزاری رویداد، توانست دبیرخانة این همایش، در فرصت اندک در اختی

ای از همایش برگزار نماید. همچنین دبیرخانة علمی همایش با پشتیبانی بخش انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، گزیده

اثر برای ارائه در همایش برگزیده شد. دبیرخانة علمی  ۴۰چکیده مقاالت واصله را در یک کتاب منتشر نمود که از میان آثار مذکور، 

شده را در کتاب مجموعه مقاالت این همایش به همچنین پس از برگزاری همایش، داوری آثار را آغاز خواهد کرد تا مقاالت پذیرفته

 نظر نمود.ثر برتر، صرفهای دریافتی، دبیرخانه از انتخاب و معرفی انامهانتشار برساند. همچنین به دلیل قلت پایان

دهی مد و لباس شورای فرهنگ عمومی، و انجمن در برگزاری این رویداد علمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کارگروه سامان

س و های فلورانهای هنری، مشارکت داشتند. همچنین دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاهعلمی پژوهش

ونیای ایتالیا، و دانشگاه تکنولوژی از کشور هند، از برگزاری این رویداد حمایت کردند. اعضای شورای علمی همایش نیز به نمایندگی بول

 از دیگر مراکز علمی کشور در این رویداد، دبیر را همراهی نمودند که عبارت هستند از: دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاه تهران، دانشگاه

انشگاه یزد، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شیراز، دانشگاه مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دانشگاه کردستان و الزهرا، د

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 

 

 

 

 

 



 

 

 برگزار شدند نیز بدین شرح است:۴۱۰۴تیر  ۴۱خرداد تا  ۲۱های تخصصی این همایش که در بازۀ زمانی نشستپیش

 تاریخ سخنرانان عنوان فردی

مطالعة تاثیرات اقلیمی بر سبک پوشش سنتی » 1
 «زنان و مردان کرد ایرانی

 ۲۱/۵/۴۱۰۴ مریم پریائی، دکتر آتوسا رسولی

 ۲۵/۵/۴۱۰۴ فر، دکتر عماد افروغدکتر حسین مهربانی «نقد کتاب چرخه مد در ایران» 2

صنعت مد و تخریب محیط زیست؛ راهبرد مد » 3
 «ر در صنعت ملی پوشاک ایرانپایدا

 ۵۴/۵/۴۱۰۴ دکتر عرفان شمس، مریم خرمی

خاستگاه نمادین نقش و تزیین در پوشاک و » ۹
 «زیورآالت زنان سنگسر

 ۴/۱/۴۱۰۴ دکتر بیتا مصباح، راضیه گلستانی

 اجتماعی –مدیریت دانش و نوآوری فرهنگی » ۵

  «ایرانی پوشاک و مد

 ۵/۱/۴۱۰۴ نگیبدرالدین احمدی، دکتر بهنام ز

 طرح تصویب فرایند حقوق فرهنگی و » 6
 «لباس و مد دهیسامان

 ۲/۱/۴۱۰۴ دکتر عماد افروغ، دکتر سیده راضیه یاسینی

های قرآن و نقد کتاب پوشش بر اساس آموزه» 7
 «السالماهل بیت علیه

  ۴۱۰۴  / ۴۴/۱ زاده. دکتر علی الهی خراسانیدکتر عیسی عیسی

ماعی و سبک پوشش زنان های اجتشبکه» 8

     « ایران

       ۴۱/۱/۴۱۰۴ زینب شجاعیان،شیما محمدزاده دلجوی مبرهن

 
 

 شد بررسی عراق و ایران ملت فرهنگی و پژوهشی و علمی ارتباطات تعمیق راهکارهای 

 تیر ۲۲حوزه/ منبع: 

 عراق و ایران ملت فرهنگی و پژوهشی و علمی اطاتارتب تعمیق راهکارهای ایران، و عراق های دانشگاه استادان اندیشی هم نشست در

 .شد بررسی

 میعل ارتباطات تعمیق راهکارهای ایران، و عراق های دانشگاه استادان اندیشی هم نشست در مازندران، از حوزه خبرگزاری گزارش به

 .شد بررسی عراق و ایران ملت فرهنگی و پژوهشی و

 تبلیغات سازمان یمیزبان به و عراق اربعین المللی بین بنیاد و ایران اربعین مرکزی ستاد آموزشی و فرهنگی کمیته همت به نشست این

 .شد برگزار مازندران دانشگاه محل در مازندران استان اسالمی



 

 

 و فرهنگی کمیته ابتکار از دانی قدر و تجلیل ضمن مازندران، اسالمی تبلیغات کل مدیر تبار، شریف االسالم حجت مراسم ابتدای در

 معظی حرکت: کرد خاطرنشان ایران و عراق های دانشگاه استادان حضور ریزی برنامه و تدارک برای اربعین مرکزی ستاد آموزشی

 .گیرد قرار پژوهش و تحلیل مورد فرهنگی میان و فرهنگی ارتباطات منظر از باید اربعین

 سیدالشهدا اب داشتن شباهت و داشتن اشتراک یعنی «حسین من اان» امسال اربعین شعار: گفت و کرد اشاره اربعین امسال شعار به وی

 .یابد استمرار( ع) بیت اهل دوستداران توسط است الزم که سیدالشهدا، مرام و عمل عقیده، فکر، حوزه در

 افزود خذینی فوسی یا بقتلی اال یستقم لم محمد دین کان ان( ع) حسین امام معروف جمله بیان با مازندران اسالمی تبلیغات کل مدیر

 حافظ و پیامبر دین نگهبان سیدالشهدا و باشد می حضرت آن سیره و( ص)اکرم پیامبر مقدس وجود حرکت استمرار( ع) امام حرکت: 

 .بود خواهد دین بقای و گسترش موجب او شهادت لذا بود خواهد مسیر این

 و گانینخب جامعه امروز: کرد تصریح اربعین، در بیشتر نگیفره های زمینه ایجاد بر تاکید با مازندران عمومی فرهنگ شورای عضو

 مشترک یتیقوم و تاریخی های پیشینه و مذهبی اعتقادات بر مبتنی فرهنگی ارتباطات های مولفه اساس بر کشورها فرهنگی فعاالن

 .باشند لهیا مستقیم طریق بخش مراراست اربعین روی پیاده در مردمی جریان خروش در و باشند ناب اسالم احیاکننده و زنده توانندمی

 عراق بزرگ ملت نوازی مهمان از تقدیر با مازندران، دانشگاه علمی هیئت عضو مستقیمان، االسالم حجت علمی نشست این ادامه در

 اب همراهی نهما واقع در حسین من انا و امسال شعار:  داشت بیان ایرانی زوار خصوص به اربعین ایام زائر ها میلیون از میزبانی و

 .است عاشورایی نهضت تداوم در سیدالشهدا

 نظومم ادبیات و زبان: افزود عراق، های دانشگاه و مازندران دانشگاه بین علمی و پژوهشی مشترک همکاری برای آمادگی اعالم با وی

 .است کشور دو اشتراکات از یکی منشور و

 علمی های اریهمک سوابق به اشاره ضمن معلی، کربالی در اربعین المللی ینب بنیاد مسئول الصافی، ضیا سید االسالم حجت ادامه در

 زاربرگ ایران و عراق در( ع) حسین امام و اربعین خصوص در را متعددی های همایش اربعین بنیاد: کرد نشان خاطر بنیاد پژوهشی و

 نفر ۴۰۰ شرکت با عراق و ایران های دانشگاه ساتیدا حضور با که است بوده کربال( ع) بیت اهل دانشگاه در همایش آخرین که نموده

 .شد برگزار

 .کرد اشاره گفتمانی مشترک های نشست برگزاری همچون فرهنگی، و علمی ارتباطات های مولفه به ادامه در وی

 صِنفانِ  ناسال "( ع) علی امام حدیث به اشاره با که بود علمی همایش این سخنران دیگر از کربال دانشگاه معاون نجم عبدالحسین دکتر

 .است مسلمان های ملت وحدت تبلور از نمادی اربعین زیارت:  کرد بیان "، الخَلقِ فی لَکَ نَظیر   أو ، الدِّینِ فی لَکَ  أخ   إمّا: 

 ردک اشاره عراق و ایران کشور دو عمیق روابط به کربال دانشگاه فناوری مرکز و ها پژوهش مرکز رئیس محمدزاهر، پرفسور همچنین

 بسیار مکاریه اربعین، نعمت شکرانه به و کرد پیدا بیشتری بسیار گسترش و رونق صدام سقوط از پس اربعین زیارت:  داشت بیان و

 .بودیم شاهد ملت دو بین شایسته



 

 

 ایام رد تقابلم فرهنگی رفتارهای این:  داشت اظهار است، شیعیان همبستگی مرکز( ع) رضا امام حرم و ایران که این به اشاره با وی

 شد واهدخ( عج) زمان امام جهانی فرهنگ ساز بستر که است ملت دو بین فرهنگی ارتباطات تعمیق ساز زمینه( ع) حسین امام اربعین

 .انجامد می مسلمانان و ها ملت بین محبت و مودت ایجاد به شک بی و

 متعدد و متنوع اتنشری در اربعینی گفتمان گسترش فرصت به اشاره با نیز کربال دانشگاه برجسته استادان از حنون بشری دکتر خانم

 از علمی مجالت در مشترک اقدام فرهنگی و علمی ارتباطات های عرصه از یکی:  کرد اظهار عراق، های دانشگاه پژوهشی و علمی

 .است حسینی مقدس آستان مجله جمله

 نهضت: ردک تصریح و تاکید ،(ع) حسین امام مکتب درست معرفی لزوم بر سادسه پروفسور خانم علمی نشست این برگزاری ادامه در

 ما همه. بود( ع) حسین امام نهضت کننده کامل زینب حضرت رسید پیروزی به منطق با و است اصالحی نهضت یک( ع) حسین امام

 .کنیم تالش باید آن درست معرفی و مکتب این تقویت جهت اساتید

 لمیع دهی شکل خصوص در رهبری معظم مقام فرمایشات به اشاره با مازندران دانشگاه علمی هیئت عضو زاده عباس دکتر پایان در

 گاهدانش در و است بوده توجه مورد مازندران دانشگاه در فرهنگی و علمی ارتباطات:  کرد نشان خاطر اربعین، مسئله به پژوهشی و

 .هستیم عراقی دانشجو ۲۰۰۰ حدود استان کل و نفر ۴۴۰۰ میزبان مازندران

 .داشتند تاکید اربعین، مسئله به علمی ورود جهت مازندران دانشگاه آمادگی اعالم بر وی

 .گردید امضا مازندران دانشگاه و کربال دانشگاه میان فرهنگی و پژوهشی علمی، نامه تفاهم علمی نشست این پایان در

 

 هااستان در آموزی مهارت مرکز شعبه ۴۲ اندازی راه 

 تیر ۲۲حوزه/ منبع: 

 .کنند خدمت جامعه به بتوانند بهتر و شوند جذب حوزه به زیادی جوانان شود می سبب حوزه در آموزی مهارت ارائه

 مهارت مقدماتی عمومی سطح مدرس تربیت دوره در حوزه مهارتی و کاربردی هایآموزش مرکز رئیس زنگوییئول االسالم حجت

 هاانینگر از یکی: گفت شد، برگزار( عج) مهدی یاوران مجتمع در حوزه پژوهشی اونتمع همت به که علمیه های حوزه اساتید پژوهشی

 هم هایی دوره رابطه این در و است شدن رفع حال در هاسال این در نگرانی این اما و بوده مهارت بحث حوزه، مدیران های دغدغه و

 .است مؤلفین برای ارزیاب دوره و اساتید یبرا پژوهشی افزایی مهارت های دوره برگزاری جمله از که شده برگزار

 یپژوهش و تبلیغی آموزشی، مسائل در هایی مهارت االن: داشت بیان علمیه های حوزه مهارتی و کاربردی های آموزش مرکز مسئول

 .شود اجرا مدارس در زودی به ها مهارت این است قرار و شده ابالغ حوزه، مدیر سوی از

 بتوانند بهتر شود می موجب آموزی مهارت. شوند جذب حوزه به زیادی جوانان شود می سبب حوزه در یآموز مهارت ارائه: گفت وی

 .کنند خدمت جامعه به



 

 

 

 هانیج جامعه به دینی نوی هایگفتمان عرضه :کرد تاکید ارشاد وزیر معاون دیدار در اعرافی اهلل آیت 

 رسانه و هنر ابزار با

 تیر ۲۵حوزه/ منبع: 

 جهانی امعهج به را دینی نوی هایگفتمان بر مبتنی جدید و عمیق نگاه توانمی فیلم و رسانه هنر، ابزار با: گفت علمیه هایمدیرحوزه

 .نمود عرضه

 راه،هم هیئت و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون دیدار در امروز اعرافی اهللآیت حوزه، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 رهنگیف ارتقای در بنیادین و اساسی هایگام برداشتن اهمیت بر اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت رویکردهای و خدمات از تقدیر ضمن

 فعاالن نارک در تا دارد وظیفه فرهنگی و معرفتی فکری، بنیادی قطب عنوانبه حوزه: شد یادآور و کرد تأکید مأموریتی حوزه به عمل و

 .دهد گسترش را فرهنگی امالتتع گرفته، قرار کشور فرهنگ حوزه

 دوینت بر مبتنی را بازنگری جدید دور در گذشته، ادوار امتداد در دینی و فرهنگی مسائل هایمایهبن مولد عنوانبه حوزه: افزود وی

 و نشورم نموده، خودتنظیم بلندمدت حرکت برای را ایپایه اسناد تا نموده تالش علمیه هایحوزه است؛ زده رقم جدید هایطرح

 .کند ترسیم را خود حرکت جامع نظامات و اندازچشم

 سالهپنج برنامه در: افزود و کرد اشاره آن در شاخص هزار ترسیم و سازینظام حوزه در سالهپنج هایبرنامه طراحی علمیه، هایحوزه مدیر

 حوزوی هایشبکه تمام ربطذی هایبخش کلیفت تعیین برای مدرسه و مؤسسه مرکزی، استانی، وظایف از هاییبرش علمیه، هایحوزه

 .است شده ترسیم

 ترینبرجسته از یکی هنر جامع طرح که دارد قرار تحولی و جامع هاطرح ۲۰۰ بر بالغ مدتکوتاه برنامهدرون: گفت اعرافی اهللآیت

 رختوارهد عنوانبه تخصصی هایرشته زهحو در دانشی نظام ترسیم کنار در: کرد خاطرنشان است، پیوستههمبه منظومه این هایطرح

 حوزه رسالت به ناظر کاربردی هایآموزش و هامهارت درختواره محتوا؛ تولید عرصه در عمیق تحوالت ایجاد مسیر ترسیم و هارشته

 .است شده تدوین

 برشمرد هعلمی هایحوزه نوین رویکردهای دیگر از را انسانیعلوم و مضاف هایفلسفه سمت به حرکت و معاصر فقه دفتر تشکیل وی

: ساخت انخاطرنش. نماییم دنبال زیستی جدید هایحوزه به پاسخگویی به ناظر عمیقی علمی تحوالت تا آنیم بر که این بیان با و

 ارهایکراه ارائه برای علمیه هایحوزه رویکردهای دیگر از راهبردگرا مستقل دبیرخانه تشکیل و نظام نیاز مورد هایپژوهش از حمایت

 .است عملیاتی



 

 

 را دیدج هایپرسش و سواالت پاسخ حوزوی، مناسب هایزیرساخت بر مبتنی تا کنیممی تالش: کرد تصریح علمیه هایحوزه مدیر

 ترسیم فرهنگی هایمجموعه میان را افزاهم و تعامل محور هاده توانمی منظومه این در نماییم؛ ارائه منسجم ایمنظومه صورتبه

 .کرد

 مسیر رد باید اسالمی نظام هایظرفیت تمام که این بیان با و اشاره هنر و فرهنگ حوزه در قم پویای هایظرفیت به اعرافی اهللآیت

 و رویکردها همکاری، نامهتفاهم عقد ضمن ها،فعالیت افزاییهم و همگرایی در: داشت اظهار گیرد، قرار اسالمی جامعه تعالی و ارتقا

 .شودمی عملیاتی و پیگیری سالهپنج برنامه تدوین و مشترک دبیرخانه تأسیس قالب در وظایف شرح

 اظهار گردد، فعال نهادها و جامعه با ارتباط در خاص طور به حوزه و عام معنای به قم هایظرفیت است الزم که این بر تأکید با وی

 داشت؛ خواهد کشور در دینی فرهنگ ارتقای بر بسزایی تأثیرات قطعاً علمیه هایحوزه فرهنگی و علمی شبکه با ارتباط توسعه: داشت

 .است برخوردار ایبرجسته بسیار هایظرفیت از هنری و فرهنگی مباحث در حوزه

 به را ینید نوی هایگفتمان بر مبتنی جدید و عمیق نگاه توانمی فیلم و رسانه هنر، ابزار با: ساخت خاطرنشان علمیه هایحوزه مدیر

 .نمود عرضه جهانی جامعه

 ارائه قم لمیهع حوزه احیای سالگشت یکصدمین گرامیداشت برگزاری فرایند از خودگزارشی سخنان از دیگری بخش در اعرافی اهللآیت

 ندیارزشم بسیار فاخر آثار اسالمی ایران المللبین منظر از: داشت ابراز و کرد اشاره علمیه هایحوزه مجوز اعطای شورای موضوع به و

 .است جدی هایحمایت نیازمند دیگر هایزبان به آن بازتولید که دارد

 ورکش هایظرفیت تمام سازیفعال اهمیت بر فرهنگ، حوزه به دولت جدی توجه به اشاره ضمن دیدار این ابتدای در احمدوند یاسر

 شده یمترس نشر و کتاب محتوا، تولید حوزه بر هااولویت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی معاونت در: داشت ابراز و کرد تاکید

 .است

 رهنگف وزارت فرهنگی معاونت وظایف ترینبرجسته از را انقالب و اسالم اهداف مسیر در فرهنگی مصرف و تولید حوزه در تالش وی

 ولیانمت به الزم مجوزهای رائها متولی فرهنگی، تولید زمینه در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: داشت ابراز و برشمرد اسالمی ارشاد و

 .است کتاب حوزه بر محتوایی هاینظارت و مجوز ممیزی، حوزه کلیدی نکات از یکی است؛ عرصه این فعاالن و

: داشت ابراز و برشمرد محتوایی مهم ها حوزه از را کودک و انسانی علوم دین، حوزه اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی معاونت توجه مورد و مهم هایگام از ارزشی، فاخر تولیدات از حمایت و محتوا لیدتو دهیجهت

 .است

: کرد شانخاطرن دهیم، قرار مردم از بیشتری جامعه اختیار در را کتاب تا کنیم می تالش فرهنگی مصرف زمینه در که این بیان با وی

 رشد نای گرفت، صورت میدانی و مجازی فضای بستر از کتاب مستقیم فروش تومان میلیارد ۲۴۲ حدود ری،جا سال کتاب نمایشگاه در

 .است کتابخوانی و کتاب مسئله به ایران ملت جدی اهتمام دهنده نشان



 

 

 یهعلم هایحوزه و لفعا ناشران همکاری با تا داریم قصد قم، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تالش با که این به اشاره با احمدوند

 با اریهمک و آئینی شعر دبیرخانه اندازی راه در قم ارشاد کل اداره تقویت: کرد خاطرنشان نماییم، اندازیراه را دین کتاب نمایشگاه

 .است جدید رویکردهای دیگر از فرهنگی های همایش

 کرد هاشار کاغذ تامین ویژه به ناشران، نیاز مورد های زیرساخت به توجه اهمیت بر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون

 خرید سفارش ثبت با. شد توزیع بود، شده وارد ترجیحی ارز با پیش دولت در که کاغذهایی تمام فعلی، دولت استقرار از قبل: شد یادآور و

 .گرفت خواهد قرار ناشران اختیار در کاغذ از خوبی حجم کاغذ،

 

 اسالمی حکمرانی علمی شستن هفت برگزاری بر تأکید 

 تیر ۲۵حوزه/ منبع: 

 با لمیع نشست هفت برگزاری با و داد تشکیل را خود جلسه سومین شورا اعضای و رئیس حضور با اسالمی حکمرانی گروه شورای

 .است کرده موافقت اسالمی حکمرانی موضوع

 رد حکمرانی" ،"اسالمی حکمرانی" شامل علمی نشست هفت شد مقرر: گفت معلم اکبری علی دکتر حوزه، خبرگزاری گزارش به

 نظریه" ،"ایران اسالمی جمهوری در تربیت و تعلیم و علم نهاد حکمرانی" ،"ایران اسالمی جمهوری در خانواده حکمرانی" ،"قرآن

 علمی گروه توسط "ایران اسالمی جمهوری در امنیت نظریه" و "توسعه هفتم برنامه بررسی و نقد" ،"ایران اسالمی جمهوری در دولت

 .شود برگزار اسالمی حکمرانی

 .شد تصویب سال یک مدت برای تبصره ۵ و ماده ۴۲ مقدمه، یک با اسالمی حکمرانی گروه داخلی نامه آیین: داد ادامه وی

 صصیخت های کارگروه و اسالمی حکمرانی گروه علمی شورای جلسات منظم برگزاری همچنین اسالمی، حکمرانی گروه مدیر جانشین

 اسالمی، حکمرانی رویکرد با ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه هفتم برنامه نویس پیش بررسی و نقد آن،

 را ظامن بنیادین مسائل و جاری لوایح و ها طرح با مرتبط نیاز مورد مسائل در و اسالمی حکمرانی قلمرو در علمی وگوهای گفت انجام

 .کرد ذکر سهجل مصوبات دیگر از

 سایر و لوایح و طرحها با مرتبط اسالمی حکمرانی قلمرو در اسالمی شورای مجلس به اساتید اعزام: داشت بیان معلم اکبری دکتر

 .بود مجلس اسالمی تحقیقات مرکز اسالمی حکمرانی گروه علمی شورای مصوبات دیگر از پژوهشها

 کرد یآمادگ اعالم اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه حقوق و فقه پژوهشکده: گفت همچنین اسالمی حکمرانی علمی شورای جانشین

 اسالمی انیحکمر گروه به( قوانین شناسی آسیب)قانون و فقه حوزه تخصصی های پروژه کالن برنامه خصوص در را خود پیشنهادات که

 .دهد ارائه مرکز



 

 

 توسط تاس قرار که حکمرانی الهیات همایش برگزاری در مجلس اسالمی تحقیقات مرکز مشارکت: گفت همچنین معلم اکبری دکتر

 .بود نشست این دیگر مصوبات از نیز شود، برگزار اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

 هفتم هبرنام نویس پیش بررسی و نقد پروژه انجام علمی، های حلقه برگزاری که بود این شورا جلسه نهایی بندی جمع: گفت وی

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه با همکاری و علمی های نشست برنامه اجرای مجلس، به اساتید اعزام علمی، های مصاحبه انجام توسعه،

 .شود دنبال اسالمی حکمرانی گروه توسط باید که است مواردی از حکمرانی الهیات همایش برگزاری برای اسالمی

 علی علم،م اکبری علی غفور، آل تقی سیدمحمد صرامی، اهلل سیف میراحمدی، منصور زایی، لک نجف آقایان و والمسلمین اسالم حجج

 شورای اعضای پور معینی مسعود حسینی، شیخ مختار هاشمیان، سیدمحمدحسین عبدالحمید، مهدی صدرا، علیرضا نیا، بهنام اصغر

 .دهند می تشکیل را مجلس اسالمی تحقیقات مرکز اسالمی حکمرانی گروه علمی

 

 میهعل حوزه در سینمایی مدرسه اندازیراه و تاکید به کشور هنر عرصه رد علمیه هایحوزه خالی جای  

 تیر ۲۵حوزه/ منبع: 

 زمانی یرانا سینمای در تغییر: گفت و پرداخت ایران امروز سینمای تغییر در علمیه هایحوزه نقش به ساز فیلم طلبه زارعیان مسعود

 .بپردازند یکدیگر مطالبات به دو هر و دهد رخ سینماگران و علمیه هایحوزه بین دوسویه تعامل که افتدمی اتفاق

 از سال ۱۵ از پس و هستند علمیه هایحوزه اسالمی ایران در تأثیرگذار نهادهای از یکی مشهد، از حوزه خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 .داشت هدخوا سزایی به تأثیر قطعاً ،شود استفاده درستیبه آن کاربردی و علمی ظرفیت از درستیبه اگر اسالمی انقالب پیروزی

 همکاری با هنری جامعه هرگاه است، هنر و فرهنگ باشد، داشته موثری نقش آن در تواند می علمیه حوزه که هایی عرصه از یکی

 .باشد ماندگار توانسته اثر آن است پرداخته آثار تولید به حوزویان

 سالمی،ا تبلیغات دفتر رسانه و هنر اداره ریاست که مشهدی سازفیلم هایطلبه از زارعیان مسعود با مشهد در حوزه خبرگزاری خبرنگار

 سینما و هنر عرصه در علمیه حوزه حضور درباره دارد، خود کارنامه در را ایران سینمای مستندسازان انجمن عضو پژوهشگر، و مستندساز

 :خوانید می ادامه در که است پرداخته گفت و گپ به

 ایرانی هایمفیل با انقالبی و هنری جامعه خصوصبه اسالمی جامعه واکنش کردید تحصیل علمیه حوزه در که سازفیلم یک عنوانبه*

 چیست؟ مقدس عنکبوت فیلم مانند پردازند،می ایران مردم و کشور درباره نمایی سیاه به و دینی ضد ساختار که

 دادن بیانیه و تظاهرات کردن، محکوم با داد جواب هنر زبان به را هنری اثر باید که است این نظرم حوزوی سازفیلم یک عنوانبه من

 نقالبیا جامعه که کاری بهترین. است خالی ما دست دوباره باز و شودمی ساخته دیگر موهون فیلم یک دوباره رود،نمی پیش از کاری

 نجاما کاری یا زدن خواب به را خودشان یا بودن خواب سال لچه که مسئوالنی از کند، مطالبه مسئوالن از که این دهد انجام تواندمی

 .ندادند



 

 

 چرا نیم؟،نک عمل فعاالنه خودمان چرا ،خوب کنیم نقد برویم ما بعد و بسازند که هستیم این دنبال و کنیممی عمل منفعل همیشه ما

 بیهوده ایهفیلم خرج که سینمایی اعتبارات ست،ا کشور و استان در که اعتباراتی سازوکار، همهاین نبریم؛ تولید به دست خودمان

 .شودینم هزینه گرددبرمی ما اعتقاد و اعتبار شرف، هویت، به که موضوعاتی برای شودنمی گذاریسرمایه هاآن درصد یک اما شودمی

 

 عدب ترجمه عدم/ ندارند خارجی ترجمه ما ناشران منتشره کتب غالب :علمیه های حوزه پژوهش معاون 

 است کرده رنگ کم را ما علمی آثار المللی نبی

 تیر ۲۱حوزه/ منبع: 

 آثار المللی بین بعد این و ندارند خارجی ترجمه ما ناشران منتشره کتب غالب متأسفانه: گفت حاجی مقیمی والمسلمین االسالم حجت

 .است کرده رنگ کم را ما علمی

 این هبرنام در علمیه های حوزه پژوهش معاون حاجی، مقیمی ابوالقاسم مینوالمسل االسالم حجت حوزه، خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 مطالعات مرکز همت به و «غربی مطالعاتی مراکز با علمیه های حوزه تعاملی های ظرفیت» موضوع با که پاسخ اینترنتی تلویزیون هفته

 سالم ابالغ ضمن داشت، اعرافی اهلل آیت با که ریدیدا طی فرانسیس پاپ: گفت شد، برگزار علمیه های حوزه شبهات به پاسخگویی و

 شیعت جهان علمیه های حوزه تربیتی و علمی های ظرفیت گذاری اشتراک لزوم بر تقلید عظام مراجع سایر و رهبری معظم مقام خدمت

 .کرد تأکید حقانیت ترویج و مظلومان از دفاع در دنیا مهم نهاد دو عنوان به حوزه و کلیسا نقش و

 به دلیل سه به من گفت و کرده خرسندی ابراز علمی شخصیت یک عنوان به اعرافی اهلل آیت با جلسه از فرانسیس پاپ: زوداف وی

 یدین حکومت کردن محقق دوم ایرانیان، بودن دار ریشه و اصالت عظمت، بخاطر یکی احترام این گذارم؛ می احترام آن ملت و ایران

 .است ایران ملت استقامت و مقاومت روحیه داشتن دلیل به سوم و کشور این در

 می شکیلت را واتیکان به اعرافی اهلل آیت سفر محوریت که دیدار این کنار در: کرد خاطرنشان حاجی مقیمی والمسلمین االسالم حجت

 .شد برگزار کاتولیک کلیسای مختلف های شخصیت و مقامات با جلسه چندین داد،

 

 اسالمی انقالب دستاوردهای/ است انجام حال در حوزه مهم هایرحط از محور ۰۵: اعرافی اهلل آیت 

 کرد تببین باید را

 تیر ۲۵حوزه/ منبع: 

 آن ساله ۵ برنامه در که است شده طراحی مدت کوتاه و مدت میان مهم طرح ۲۰۰ حوزه تحولی طرح در: گفت علمیه های مدیرحوزه

 .است انجام حال در محور ۵۰ در اجرایی های گام



 

 

 المللبین عرصه فعاالن جمع در تیرماه ۲۵ امروز علمیه های حوزه مدیر اعرافی، علیرضا اهلل آیت حوزه، خبرگزاری خبرنگار زارشگ به

 هب مدت بلند و مدت کوتاه زمانی بازه در را اسناد از ای منظومه اخیر دوره در حوزه: افزود علمیه حوزه تحولی های برنامه به اشاره با

 .است المللیبین رویکرد با دارد وجود که هایی چالش رغم علی آنان از برخی که است کرده راحیط راهبردی صورت

 که هاییبرنامه مجموعه: اظهارکرد دارد، وجود حوزه در اصلی برنامه نوع دو امروز اینکه بیان با علمیه های حوزه عالی شورای عضو

 به ها طرح و هابرنامه باید که المللیبین پیوست و رویکرد دیگر، نوع و ودش می طراحی سیاق و سبک این با و است الملل بین ویژه

 .بگیرد خود

 سایر همچون حوزوی مختلف های دستگاه و نهادها اسالمی انقالب حرکت مسیر در گذشته سال ۱۰ طی: کرد تصریح اعرافی اهلل آیت

 قوت قاطن کنیم، ارزیابی درست را گذشته باید لذا هستند، ضعف و قوت نقاط دارای و داشته فرودهایی و فراز اند، کرده حرکت نهادها

 .نماییم تبیین همگان برای را داریم آنچه و کنیم ترمیم و شناسایی را ضعف نقاط ببینیم، را

 ینبب در زاییبس و مهم نقش تبلیغ و علم تولید میدان در دینی و علمی نخبگان فعال حضور: کرد تأکید نگهبان شورای فقهای عضو

 پررنگ بسیار دانش و علم تولید متولیان عنوان به دانشگاه و حوزه نقش امروز و کند می ایفا آن آینده ترسیم و اسالمی انقالب گفتمان

 .است

 هر که داد گسترش و نشر را آن رهبری معظم مقام و انداخت راه را گفتمانی( ره)خمینی امام: گفت پایان در علمیه های حوزه مدیر

 .کنند بازآفرینی را آن و بازسازی کار، گفتمان این روی باید دینی مبلغین و نخبگان لذا دارد مشتری بروید، عالم جای

 

 و هنر» با دینی جدید های گفتمان عرضه لزوم/حوزه نوین کرد؛ رویکردهای مطرح اعرافی اهلل آیت 

 جهان به «رسانه

 تیر ۲۵رسا/ منبع: 

 أکیدت جهان به رسانه و هنر ابزار با دینی جدید های گفتمان عرضه لزوم بر حوزه نوین کردهایروی تشریح با علمیه های حوزه مدیر

 .کرد

 رشادا و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون دیدار در امروز اعرافی علیرضا اهللآیت رسا، خبرگزاری روحانیت و حوزه سرویس گزارش به

 و اساسی هایگام برداشتن اهمیت بر اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت کردهایروی و خدمات از تقدیر ضمن همراه، هیئت و اسالمی

 فرهنگی و معرفتی فکری، بنیادی قطب عنوانبه حوزه: شد یادآور و کرد تأکید مأموریتی حوزه به عمل و فرهنگی ارتقای در بنیادین

 .دهد گسترش را یفرهنگ تعامالت گرفته، قرار کشور فرهنگ حوزه فعاالن کنار در تا دارد وظیفه



 

 

 دوینت بر مبتنی را بازنگری جدید دور در گذشته، ادوار امتداد در دینی و فرهنگی مسائل هایمایهبن مولد عنوانبه حوزه: افزود وی

 و منشور نموده، خودتنظیم بلندمدت حرکت برای را ایپایه اسناد تا نموده تالش علمیه هایحوزه است؛ زده رقم جدید هایطرح

 .کند ترسیم را خود حرکت جامع نظامات و اندازچشم

 سالهپنج برنامه در: افزود و کرد اشاره آن در شاخص هزار ترسیم و سازینظام حوزه در سالهپنج هایبرنامه طراحی علمیه، هایحوزه مدیر

 حوزوی هایشبکه تمام ربطذی یهابخش تکلیف تعیین برای مدرسه و مؤسسه مرکزی، استانی، وظایف از هاییبرش علمیه، هایحوزه

 .است شده ترسیم

 ترینبرجسته از یکی هنر جامع طرح که دارد قرار تحولی و جامع هاطرح ۲۰۰ بر بالغ مدتکوتاه برنامهدرون: گفت اعرافی اهللآیت

 رختوارهد عنوانبه تخصصی هایرشته حوزه در دانشی نظام ترسیم کنار در: کرد خاطرنشان است، پیوستههمبه منظومه این هایطرح

 حوزه رسالت به ناظر کاربردی هایآموزش و هامهارت درختواره محتوا؛ تولید عرصه در عمیق تحوالت ایجاد مسیر ترسیم و هارشته

 .است شده تدوین

 برشمرد هعلمی ایهحوزه نوین رویکردهای دیگر از را انسانیعلوم و مضاف هایفلسفه سمت به حرکت و معاصر فقه دفتر تشکیل وی

: ساخت انخاطرنش. نماییم دنبال زیستی جدید هایحوزه به پاسخگویی به ناظر عمیقی علمی تحوالت تا آنیم بر که این بیان با و

 ارهایراهک ارائه برای علمیه هایحوزه رویکردهای دیگر از راهبردگرا مستقل دبیرخانه تشکیل و نظام نیاز مورد هایپژوهش از حمایت

 .است اتیعملی

 را دیدج هایپرسش و سواالت پاسخ حوزوی، مناسب هایزیرساخت بر مبتنی تا کنیممی تالش: کرد تصریح علمیه هایحوزه مدیر

 ترسیم فرهنگی هایمجموعه میان را افزاهم و تعامل محور هاده توانمی منظومه این در نماییم؛ ارائه منسجم ایمنظومه صورتبه

 .کرد

 مسیر رد باید اسالمی نظام هایظرفیت تمام که این بیان با و اشاره هنر و فرهنگ حوزه در قم پویای هایظرفیت به رافیاع اهللآیت

 و رویکردها همکاری، نامهتفاهم عقد ضمن ها،فعالیت افزاییهم و همگرایی در: داشت اظهار گیرد، قرار اسالمی جامعه تعالی و ارتقا

 .شودمی عملیاتی و پیگیری سالهپنج برنامه تدوین و مشترک دبیرخانه تأسیس قالب در وظایف شرح

 اظهار گردد، فعال نهادها و جامعه با ارتباط در خاص طور به حوزه و عام معنای به قم هایظرفیت است الزم که این بر تأکید با وی

 داشت؛ خواهد کشور در دینی فرهنگ ارتقای بر زاییبس تأثیرات قطعاً علمیه هایحوزه فرهنگی و علمی شبکه با ارتباط توسعه: داشت

 .است برخوردار ایبرجسته بسیار هایظرفیت از هنری و فرهنگی مباحث در حوزه

 به را ینید نوی هایگفتمان بر مبتنی جدید و عمیق نگاه توانمی فیلم و رسانه هنر، ابزار با: ساخت خاطرنشان علمیه هایحوزه مدیر

 .نمود عرضه جهانی جامعه



 

 

 ارائه قم لمیهع حوزه احیای سالگشت یکصدمین گرامیداشت برگزاری فرایند از خودگزارشی سخنان از دیگری بخش در اعرافی اهللآیت

 ندیارزشم بسیار فاخر آثار اسالمی ایران المللبین منظر از: داشت ابراز و کرد اشاره علمیه هایحوزه مجوز اعطای شورای موضوع به و

 .است جدی هایحمایت نیازمند دیگر هایزبان به آن زتولیدبا که دارد

 ورکش هایظرفیت تمام سازیفعال اهمیت بر فرهنگ، حوزه به دولت جدی توجه به اشاره ضمن دیدار این ابتدای در احمدوند یاسر

 شده یمترس نشر و کتاب محتوا، لیدتو حوزه بر هااولویت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی معاونت در: داشت ابراز و کرد تاکید

 .است

 رهنگف وزارت فرهنگی معاونت وظایف ترینبرجسته از را انقالب و اسالم اهداف مسیر در فرهنگی مصرف و تولید حوزه در تالش وی

 ولیانمت به الزم یمجوزها ارائه متولی فرهنگی، تولید زمینه در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت: داشت ابراز و برشمرد اسالمی ارشاد و

 .است کتاب حوزه بر محتوایی هاینظارت و مجوز ممیزی، حوزه کلیدی نکات از یکی است؛ عرصه این فعاالن و

: داشت ابراز و برشمرد محتوایی مهم ها حوزه از را کودک و انسانی علوم دین، حوزه اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون

 اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی معاونت توجه مورد و مهم هایگام از ارزشی، فاخر تولیدات از حمایت و محتوا تولید دهیجهت

 .است

: کرد شانخاطرن دهیم، قرار مردم از بیشتری جامعه اختیار در را کتاب تا کنیم می تالش فرهنگی مصرف زمینه در که این بیان با وی

 رشد نای گرفت، صورت میدانی و مجازی فضای بستر از کتاب مستقیم فروش تومان میلیارد ۲۴۲ حدود جاری، سال کتاب نمایشگاه در

 .است کتابخوانی و کتاب مسئله به ایران ملت جدی اهتمام دهنده نشان

 یهعلم یهاحوزه و فعال ناشران همکاری با تا داریم قصد قم، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره تالش با که این به اشاره با احمدوند

 با اریهمک و آئینی شعر دبیرخانه اندازی راه در قم ارشاد کل اداره تقویت: کرد خاطرنشان نماییم، اندازیراه را دین کتاب نمایشگاه

 .است جدید رویکردهای دیگر از فرهنگی های همایش

 کرد هاشار کاغذ تامین ویژه به ناشران، یازن مورد های زیرساخت به توجه اهمیت بر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگی امور معاون

 خرید سفارش ثبت با. شد توزیع بود، شده وارد ترجیحی ارز با پیش دولت در که کاغذهایی تمام فعلی، دولت استقرار از قبل: شد یادآور و

 .گرفت خواهد قرار ناشران اختیار در کاغذ از خوبی حجم کاغذ،

 

 

 

 

 



 

 

 وقفه دهه یک از پس ایران فرهنگی رایزنان اجالس برگزاری 

 تیر ۲۵ایرنا/ منبع: 

 وقفه ههد یک از پس ماه، مرداد ششم تا اول تهران: گفت اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان المللیبین فرهنگی روابط توسعه معاون

 آن در کشور ۲۰ از ایران فرهنگی رایزنان و شودمی کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنان اجالس دهمین میزبان

 .یابندمی حضور

 

 فرهنگی رایزنان اجالس دهمین خبری نشست در شنبه روز روزبه حسین اسالمی، ارتباطات و فرهنگ سازمان از ایرنا گزارش به

 اسالمی تارتباطا و فرهنگ سازمان تحول برنامه روایت را رویداد این برگزاری از هدف کشور، از خارج در ایران اسالمی جمهوری

 کنار در و تاس ایران فرهنگی دیپلماسی اصلی راهبر و قرارگاه تریناصلی اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان: کرد تصریح و دانست

 شدان فرهنگی دیپلماسی. دارد برعهده کشور از خارج در را ایران اسالمی انقالب از درست تصویری ارائه وظیفه دیگر هایسازمان

 .شود می محسوب تهران در امسال اجالس اصلی شعار و محور سه فرهنگی صادرات همگرا، بنیان،

 و فرهنگ سازمان قانونی نصوص اساس بر: افزود کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنان اجالس دهمین دبیر

 دیریتم دوره در. بپردازد هم المللبین عرصه در حاضر ایرانی هایسازمان دیگر هایفعالیت بخشی انسجام به باید اسالمی ارتباطات

 و هداد رخ هابرنامه در تحولی نگاهی مدیریتی، جدید رویکردهای و میدانی نیازهای طبق اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان جدید

 پیش سازمان ایبر را تحول سند این تدوین ضرورت الملل،بین تحوالت و زمانی شرایط. است شده تحول سند یک طراحی به منجر

 .است آورده

. دگذارنمی را خود اضمحالل دوران شود،می برده نام سلطه جریان عنوان با آن از که المللبین نظام بر حاکم جریان :داشت اظهار وی

 .دکشنمی شچال به را آمریکایی فرهنگ جهان سراسر در مردان آزاده از بسیاری و برندمی نام آمریکایی فرهنگ افول از همه امروزه

 

 ۷ داریم کشور در فعال بنیاندانش شرکت هزار 

 تیر ۲۲ایرنا/ منبع: 

 ۲۰ از بیش چیزی بورس در هاآن ارزش که داریم کشور در بنیاندانش شرکت هزار هفت اکنونهم: گفت جمهور رییس علمی معاون

 .است تومان میلیارد هزار

 :کرد اظهار «آینده دورنمای سرمایه، بازار  بنیان،دانش هایشرکت» همایش رد «ستاری سورنا» چهارشنبه امروز ایرنا، گزارش به

. کند رینیکارآف نبوده قرار و شده نوشته واردات اساس بر قوانین که کشوری. هستند مبارزه یک راه در واقع در بنیان دانش هایشرکت

 .شودمی ایجاد مشکالت که است دلیل همین به



 

 

 کار این برای هک شدند تاسیس هاییدانشگاه. کنندمی مقابله کارآفرینی با قانون صورت به که گرفته کلش ساختارهایی: افزود وی

 .شوند ماهنگه هم با جبهه یک در همه باید و داد انجام را کار این سرعت به تواننمی البته کند تغییر باید اینها تمام. نیستند مناسب

 بنیانانشد اقتصاد حوزه کارهای خودکار صورت به که داریم اکوسیستم یک به نیاز ما: کرد دتاکی جمهور رئیس فناوری و علمی معاون

 .ستا اکوسیستمی چنین ساخت مسیر کردن هموار هایراه ترینمهم از یکی پژوهش، در خصوصی بخش گذاریسرمایه. ببرد پیش را

 

 ۴۵۴۵ الس تا جهانی اقتصاد در بنیاندانش هایشرکت درصدی ۰۵ سهم اختصاص 

 تیر ۲۲ایرنا/ منبع: 

 دیجیتال اقتصاد از درصدی ۵۵ سهم شاهد ۲۰۲۵ سال در شده انجام هایبینی پیش براساس: گفت تهران بورس شرکت عامل مدیر

 .است کرده مهم بسیار را دیجیتال اقتصاد حوزه ویژهبه بنیان دانش هایشرکت موضوع امر این که بود خواهیم جهانی ناخالص تولید در

 عالما «آینده دورنمای سرمایه، بازار بنیان دانش های شرکت» همایش در امروز «گودرزی محمود» ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 تغییر ار خود مدرن کار و کسب مدل خواهند می که زمانی کار و کسب یک بنیانگذاران که است این حیاتی و مهم بسیار موضوع: کرد

 .کنند خود فعالیت اکوسیستم ارزیابی به اقدام باید دهند،

 و است ایران اداقتص حکمرانی کار و کسب مدرن تغییر شبیه «آفریناشتغال و بنیان دانش تولید،» سال به امسال نامگذاری: افزود وی

 .باشیم بنیان دانش های شرکت حوزه در ویژهبه اقتصاد در اساسی تحول یک شاهد که داشت انتظار توان می

 می الدیجیت اقتصاد حوزه در خصوص به کارآفرینی: گفت و دانست اشتغال بحث را کشور جوانان روزهای این اصلی دغدغه گودرزی،

 .است انسانی یروین بر مبتنی فقط و نیست زیاد و ثابت گذاری سرمایه و هزینه نیازمند صنعت یک مانند زیرا باشد، آسان بسیار تواند

 درآمد به آنها درصد ۲۵ و دارد وجود بنیان دانش شرکت هزار هفت به نزدیک کشور در اکنون: دادهادام تهران بورس شرکت مدیرعامل

 .هستند نوپا هایشرکت آنها بقیه اما اند، رسیده عملیاتی

 زا یمین زیرا بودیم، بنیان دانش های شرکت در اساسی تحول شاهد شد گذاشته 9۲ سال در که قانونی با رسدمی نظر به: دادادامه وی

 .اندشده تاسیس اخیر سال هشت در بنیان دانش های شرکت

 عدد نای: گفت است، دیجیتال اقتصاد حوزه از گرفته نشات جهان کشورهای کل ناخالص تولید از درصد ۱۲ امروز اینکه بیان با گودرزی

 های بورس بیشتر و است شگرف تحول دهنده نشان امر این که بود درصد ۴۲ به نزدیک ، ۲۰۴۸ سال در یعنی گذشته سال چهار در

 .هستند دیجیتال اقتصاد حوزه در فعالیت حال در هم دنیا

 

 

 



 

 

 مالیاتی نظام اداری سیستم از کاغذ حذف ستاد تشکیل 

 تیر ۲۲ایرنا/ منبع: 

 حققت راستای در: فتگ تهران، شمال مالیاتی امور کل اداره از سرزده بازدید در کشور مالیاتی امور سازمان کل رئیس -ایرنا -تهران

 .است شده تشکیل مالیاتی نظام اداری سیستم از کاغذ حذف کارگروه مالیاتی، نظام آفرینی تحول رویکرد

 کالتمش به تهران، شمال مالیاتی امور کل اداره از سرزده بازدید در منظور داود ایران، مالیاتی رسانه از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 نظام از اغذک حذف ستاد تشکیل با فرصت، اولین در: گفت و کرد اشاره کاغذ باالی مصرف و فیزیکی های روندهپ نگهداری به مربوط

 فراهم نیکیالکترو هایپرونده ایجاد طریق از مالیاتی مودیان به ترمطلوب و موثرتر خدمات ارایه و هارسیدگی در تسریع زمینه مالیاتی،

 .شود

 پرداخت پوشاک و هواپیمایی هایآژانس نمایندگان پزشکان، جمله از مختلف صنوف مودیان از جمعی با گووگفت به بازدید، این در وی

 عدالت کهاین ضمن تا گیردمی بهره الزم و قانونی اقدامات تمام از مالیاتی سازمان مودیان، رضایتمندی ارتقای برای: کرد خاطرنشان و

 .نشود عتضیی مودیان از حقی یابد،می تحقق مالیاتی

 تمکین و مندیرضایت تکریم، موضوع محور،داده رسیدگی تهران، شمال مالیاتی امور کل اداره همکاران و مدیران جمع در منظور

 نظام رد تحول و اصالح: گفت و خواند سازمان مهم اصول جزء مالیاتی نظام اهداف به دستیابی برای را مالیات بهنگام وصول و مودیان

 .است امور اصالح در جدی مداومت و کارشناسی هایریزیبرنامه ندنیازم مالیاتی،

 

 شد بررسی دیجیتال اقتصاد حوزه در نوظهور هایفناوری 

 تیر ۲۵ایرنا/ منبع: 

 و حوزه رمنظ از فناورانه نوظهور هایپدیده محور حول  اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، دیپلماسی موضوع با متاراد تخصصی علمی پنل

 .شد برگزار دانشگاه

 المللی بین و تخصصی علمی کنفرانس اولین دبیر و مرکز این رئیس سمیعی سعید ایران، کار مرکز از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 دائمی خانهدبیر های برنامه و المللی بین کنفرانس و نمایشگاهی رویدادهای برگزاری اهداف معرفی به متاراد تخصصی پنل در متاراد

 بالکچین ،دیجیتال اقتصاد با مرتبط موضوعات تخصصی و علمی بررسی متاراد، تخصصی علمی های پنل برگزاری خصوص در متاراد

 .پرداخت متاورس و

 حقیقاتیت علمی، دانشگاهی، مراکز در را علمی های پنل منظم بصورت هفته هر متاراد دائمی دبیرخانه تا است شده مقرر وی، گفته به

 .برد بهره خبرگان و اساتید نظرات از بتوان تا کند برگزار متاراد موضوع با مرتبط ای سازمانه و ها دستگاه همچنین و



 

 

 رگزاریب اهداف دیگر از سازمان هز های ماموریت و ها سیاست چارچوب و ها دانشگاه اسانید متخصصان، صاحبنظران، نظرات با آشنایی

 .هاست نشست این

 

 کشور از بنیاندانش هایشرکت مهاجرت خطر 

 تیر ۲۵ایرنا/ منبع: 

 .هستیم مواجه کشور از بنیان دانش هایشرکت مهاجرت خطر با امروز: گفت تجارت و معدن صنعت، وزارت خدمات و تجارت معاون

 صنعت، زیرو با معدن و صنعت روز برگزیدگان اندیشیهم نشست در امروز "میرزایی شاه علیرضا" ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 خطراتی با امروز اما شده، انجام خوبی هایفعالیت و اقدامات گذشته هایسال در هرچند بنیان، دانش حوزه در: افزود تجارت و دنمع

 .هستیم مواجه شرکتی مهاجرت همچون

 ایجاد ه،دش کارآفرین که علمی نخبگان شدند، می خارج کشور از تئوریک و علمی نخبگان که گذشته برخالف امروز: داد توضیح وی 

 .شوندمی خارج کشور از شرکتی شکل به اندساخته تیم و کرده شرکت

 هستند حورمصادرات کار آنها عمده که هایی شرکت کنیم؛ کار ها شرکت این سرمایه بازگشت روی باید: کرد تصریح صمت وزیر معاون

 .کنندمی رفع را بازار نیازهای و

 .است شده نامگذاری "آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید،" سال به انقالب معظم رهبر سوی از امسال ایرنا گزارش به

 

 «آمد نشر بازار به «سامانبی معنویت 

 تیر ۲۲ایبنا/ منبع: 

 .شد نشر بازار راهی المللبین نشر و چاپ شرکت توسط رمضانی صدیقه نوشته «سامانبی معنویت» کتاب

 جدید گراییعنویتم بر شناختی جامعه تأملی رمضانی صدیقه نوشته «سامانبی معنویت» کتاب ،(ایبنا)ایران کتاب خبرگزاری گزارش به

 .است شده منتشر الملل بین نشر و چاپ شرکت توسط تازگیبه که است ایران در آن گرایش چرایی و

 از مشتی مثابه هب تهران شهر یتوضع ایرانی، جدید گرایانمعنویت با گفتگو نظر، عالم در جدید گرایی معنویت فصل چهار در کتاب این

 گراییمعنویت به افراد آوریروی دالیل و بومی هایشاخص معرفی و شناسیآسیب درصدد ایرانی هایروایت انتقادی بررسی و خروار

 .است پرداخته جدید

 هایانگاره و الگوها فرهنگی، تهاجمات جمله از که جدید گراییمعنویت به گرایش چرایی علمی یابیریشه پی در «سامانبی معنویت»

 هایعرفان رهبری معظم مقام تعبیر به که هاییمعنویت است؛ شده منتشر است اجتماعی هایگروه و طبقات در جدید معنوی شبه

 .هستند معنوی داریدکان و الحادی تفکرات سیطره دنبال به و بدلی و کاذب



 

 

 هایزمینه و عوامل و دارد ابعادی چه ایرانیان میان در جدید گرایی معنویت ایشگر که قبیل این از هایپرسش به پاسخ برای کتاباین

 .است دامک ایرانی جامعه شرایط با هاویژگی این نسبت و دارند هاییویژگی چه یابندمی گرایش آن به که کنشگرانی و اندکدام آن

 ایهشاخص همینطور و هازمینه و علل آنها، مضمونی تحلیل و ایرانی گرایان معنویت سراغ به موجود هایپژوهش و متون بر عالوه

 .دهد خپاس سواالت این به است کرده سعی یافته ساختار نیمه هایمصاحبه با و است رفته ایرانی بوم زیست با متناسب دقیق

 

 شودمی برگزار «خرد ارغنون» نشستهفتمین 

 تیر ۲۲ایبنا/ منبع: 

 و فرهنگی مطالعات مؤسسه در تیر ۲۸ شنبهسه «خرد ارغنون» انسانی علوم درباب انتقادی گوهای وگفت سلسله از نشست هفتمین

 .شودمی برگزار علوم وزارت اجتماعی

 به که «ردخ ارغنون» انسانی علوم باب در انتقادی وگوهایگفت سلسله از نشست هفتمین ،(ایبنا)ایران کتاب خبرگزاری گزارش به

 .ودشمی برگزار غالمی رضا والمسلمیناالسالمحجت و سلیمی حسین حضور با است کرده یداپ اختصاص «شدن جهانی آینده»

 وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات مؤسسه فارابی تاالر محل در ادبی اجرای با ۴۵ تا ۴۵ ساعت از تیرماه ۲۸ شنبهسه ،۵ خرد ارغنون

 .شودمی برپا مجازی و حضوری صورت به علوم

 مؤسسه ،۴۲۱ پالک ،(یکم گلستان) نژادمؤمن خیابان پاسداران، نشانی به تخصصی نشست این در حضور برای انندتومی عالقمندان

 .کنند مراجعه اجتماعی و فرهنگی مطالعات

 نشانی به مؤسسه اینستاگرام صفحه و b۲n.ir/iscs نشانی به مؤسسه روماسکای صفحه طریق از مراسم این

instagram.com/iscs.ac.ir شد خواهد پخش مجازی صورتب. 

 

 ورشکستگان جامع سامانه» ایجاد برای پیشنهاد» 

 تیر ۲۲خبر آنالین/ منبع: 

 .باشیم داشته تصفیه و ورشکستگی امور به موشکافانه نگاه باید: گفت قضائیه قوه قضایی معاون: نوشت فارس

 های دادگستری کل رؤسای حضور با ۲۵/۱/۴۱۰۴ رخمو در که ای جلسه در قضاییه قوه قضایی معاون رحیمی صادق االسالم حجت

: کرد تاکید مخ غدیر بزرگ عید تبریک ضمن شد، برگزار کنفرانس ویدیو صورت به ورشکستگی امور تصفیه ادارات رؤسای و ها استان

 .است تصفیه و ورشکستگی حوزه مورد در تخصصی جلسه این و نشست این موضوع



 

 

 در موضوع این انهمتاسف که است حقوقی مهم بسیار مباحث از یکی تصفیه و ورشکستگی موضوع: کرد بیان قضاییه قوه قضایی معاون

 جدی اهتمام وردم تصفیه و ورشکستگی موضوع اگر که حالی در است، گرفته قرار غفلت مورد تقنینی و اجرایی قضایی، مسئوالن میان

 .شد اهدخو کاسته مالی مسائل حوزه قضایی مشکالت از بسیاری گیرد قرار

 همه در: دکر تاکید گردد،بازمی قبل قرن یک به آن مقررات و ورشکستگی تاریخچه تقریباً  که این بیان با رحیمی االسالم حجت

 .است شده تصویب مقرراتی و قوانین ورشکستگی موضوع خصوص در کشورها

 که گردد می باز ۴۵۰۱ سال و ۴۵۰۵ سال مصوب تتجار قانون به ما کشور تقنینی سابقه در ورشکستگی امور موضوع:  داد ادامه وی

 آن از عدب البته و نداشتیم قانونی هیچ ورشکستگی امور خصوص در ها سال این از قبل واقع در. شد تر کامل ۴۵۴۴ سال در قوانین این

 .مکنی می توصیه ار تجارت قانون جدید الیحه تصویب روند در تسریع لذا و نداریم خصوص این در کامل و جامع مقررات یک هم

 ماده از مواد این: کرد بیان است، آمده تجارت قانون در ورشکستگی امور زمینه در ماده ۴۲۱ اینکه بیان هبا قضاییه قوه قضایی معاون

 در که ایماده ۴۲۱ این رسید نتیجه این به ۴۵۴۸ سال در قانونگذار همچنین. است یافته ادامه قانون همان ۵۵۵ ماده تا و آغاز ۱۴۲

 امور تصفیه اداره قانون مجلس۴۵۴۸ سال تیرماه در لذا نیست، مقصود به وافی و کافی شده تصویب ورشکستگی حوزه در تجارت قانون

 .کرد تصویب ماده ۲۰ با را ورشکستگی
 

 "شد افتتاح "کشور پزشکی علوم نخبگان مجازی شبکه 

 تیر ۲۵ایسنا/ منبع: 

 بهناز، حمدم دکتر و مجازی پزشکی علوم دانشگاه سرپرست خجسته، آرش دکتر حضور با کشور پزشکی علوم نخبگان مجازی شبکه

 دانشگاه رنیوس دفتر اجرایی عوامل حضور با دانشگاه این کنفرانس سالن در بهداشت وزارت درخشان استعداد و نخبگان امور دفتر مدیر

 .شد افتتاح بهشتی شهید پزشکی علوم

 عقدتفاهم و شورک پزشکی علوم نخبگان شبکه افتتاح نشست در پزشکی علوم دانشگاه سرپرست خجسته آرش دکتر ایسنا، گزارش به

 تحت انیانس نیروی تجمیع: داشت بیان پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درخشان استعداد و نخبگان امور دفتر با همکاری نامه

 بیشتر گردی کشورهای در علمی های شبکه. کند کمک کشور آینده بهبود در و شده کشور در بزرگ کار به منجر میتواند شرایطی هر

 شرایط ،مرزی های گسترش زیرساختی، امور با اول وهله در شاید ها کشور برتری. دارد باالتری عملکرد سابق به نسبت ایران اما است

 موجود های مالک از یکی ها آن ورینوآ درصد و کشور یک در موجود های انسان نخبگی درصد اما شود سنجیده غیره و هوایی و آب

 .است



 

 

 به سبتن پزشکی نخبگی باالی درصد دیگر های کشور با ما کشور تفاوت. شود می سنجیده و دیده کامال ویژگی این: داد ادامه وی

 هستند وانات و ادان بسیار حاضر حال در ما پزشکان. دارد را عملکرد بهترین پزشکی در اقتصاد و صنعت ایران در. است دیگر های رشته

 .ببریم کار به کشور سازندگی برای را استفاده بهترین برتر هوش و نخبگی ظرفیت این از باید پس

 و بهناز دکتر با همکاری و  است دادن رخ حال در اتفاق این که خوشحالم: داشت اظهار مجازی پزشکی علوم دانشگاه سرپرست

 همین و داشته ریباالت عملکرد باشد بودن باال به پایین از اگر کار بدنه زیبایی.  است نم افتخار باعث یوسرن دفتر در فعال دانشجویان

 دکتر ضورح همچنین است نعمت یوسرن شبکه در هستند، نخبگان از یکی که رضایی دکتر حضور. کندمی برابر چندین نتیجه امر

 از وریکش ای شبکه ساخت برای ظرفیت این از بتوانیم تا ردآو وجود به من برای را فکر این درخشان استعداد دفتر در بهناز محمد

 .دهیم گسترش کشوری سطح در را آن گذاری تاثیر سطح و باشیم داشته نخبگان

 

 ۰۵ کنند اندازیراه را خود نوآوری مرکز سال پایان تا باید هادانشگاه درصد ۰۰ تا 

 تیر ۲۲ایسنا/ منبع: 

 هیات عضایا توانمندی و هازیرساخت با متناسب باید پزشکی علوم هایدانشگاه: کرد تاکید بهداشت وزیر فناوری و تحقیقات معاون

 ها،دانشگاه درصد ۴۵ تا ۴۰ سال پایان تا و باشند داشته سالمت فناوری توسعه دفتر و تحقیقات معاونت با نزدیکی ارتباط خود، علمی

 .دهند توسعه و کرده اندازیراه را خود نوآوری مرکز

 توسعه ینکها بیان با «فناوری و پژوهش چرخه تکمیل جهت گامی نوآوری، مراکز توسعه» وبینار در پناهی یونس دکتر ایسنا، زارشگ به

 زشکیپ تجهیزات و دارو واردات کاهش جهت: گفت کنیم، تقویت را آن باید و ماست اصلی هایبرنامه جزو سال شعار راستای در فناوری

 .کنیم هدایت مسئله حل و تحقیق تولید، سمت به را هاپژوهشگاه و تحقیقاتی مراکز باید سالمت حوزه اقالم دیگر و

 عاونتم با نزدیکی ارتباط خود، علمی هیات اعضای توانمندی و هازیرساخت با متناسب باید پزشکی علوم هایدانشگاه: افزود وی

 و کرده اندازیراه را خود نوآوری مرکز ها،دانشگاه درصد ۴۵ تا ۴۰ سال پایان تا و باشند داشته سالمت فناوری توسعه دفتر و تحقیقات

 .دهند توسعه

 

 

 

 

 

 



 

 

 شودمی اضافه هادانشگاه ارزیابی به «جمعیت جوانی» قانون اجرای 

 تیر ۲۲مهر/ منبع: 

 هاگاهدانش ارزیابی به یتجمع جوانی و خانواده از حمایت قانون اجرای آینده سال از: گفت علوم وزارت دانشجویان رفاه صندوق رئیس

 .شودمی افزوده

 امامت و الیتو دهه تبریک با نیشابور دانشگاه رئیسه هیئت نشست در گنجی مسعود علوم، وزارت از نقل به مهر خبرگزاری گزارش به

 انوادهخ خصوص در ایشان همطالب و رهبری معظم مقام منویات به توجه با: داشت اظهار خبر این اعالم و السالم علیه هادی امام میالد و

 شارکتم و همکاری از خود، اختیارات و مسئله این اهمیت به توجه با علوم وزارت موضوع، این شدن قانونی و جمعیت جوانی و ترکیب و

 .کرد نخواهد کوتاهی عرصه این در هادانشگاه با

 و میلیون ۲ حدود تعداد، این از: کرد خاطرنشان و اشاره ورکش در ازدواج آستانه در جوان هزار ۲۰۰ و میلیون ۴۴ وجود به ادامه در وی

 قتشوی در موثر عوامل از یکی عنوان به متاهلی هایخوابگاه ساخت لذا هستند تحصیل مشغول کشور هایدانشگاه در مجرد ۵۰۰

 .است گرفته قرار هادانشگاه کار دستور در ازدواج به مجرد دانشجویان

 هستیم اندانشجوی منزلت دنبال به ما: گفت و کرد عنوان دانشجویی وام پرداخت را دانشجویان رفاه قصندو رسالت تریناصلی گنجی

 ارتقا امعهج متوسط از باالتر و متوسط سطح به را بضاعت کم و بضاعت بی دانشجویان کنیممی تالش دانشجویی وام پرداخت با و

 .است داده اختصاص خود به را صندوق کل بودجه از درصد ۸۰ هدف، این. بخشیم

 رهاجا درآمد طریق از تواندمی تنها و ندارد را خوابگاه ساخت حق قانون، اساس بر علوم وزارت دانشجویان رفاه صندوق: شد یادآور وی

 و آزاد ایهدانشگاه فقط و یابدمی اختصاص هادانشگاه به ساالنه بودجه در نیز غذا یارانه و گمارد همت آنها تجهیز به ها،خوابگاه بهای

 .کنند دریافت رفاه صندوق از غذا یارانه توانندمی غیرانتفاعی

 

 کشور از خارج در فرزندخواندگی متقاضی هزار ۷ وجود 

 تیر ۲۸مهر/ منبع: 

 میلیون ۵) نفر میلیون ۵ از بیش از کشور بهزیستی سازمان حاضر حال در: گفت کشور بهزیستی سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون

 .کندمی حمایت( انوارخ

 ۴۵۵9 سال رد بهزیستی سازمان: گفت بهزیستی، هفته گرامیداشت از روز چهارمین در حسینی، مرتضی سید مهر، خبرگزاری گزارش به

 جامعه با حاضر حال در شد؛ تشکیل کشور پذیرآسیب اقشار به کمک هایحوزه در فعال مؤسسات و هاانجمن از ایمجموعه ادغام از

 تولد ات ژنتیک آزمایش و ازدواج از قبل مشاوره از هستند سازمان این مخاطب کشور مردم همه عبارتی به دارد ارتباط نفری لیونمی ۸۵



 

 

 معلولیت، دارای ادافر بدسرپرست، و سرپرستبی کودکان از نگهداری تا کندمی خدمت ارائه بینایی و شنوایی غربالگری با که نوزاد یک

 .دارد برعهده خانوار سرپرست زنان

 ادامه است، پذیرآسیب هایگروه به کمک برای مدون و مشخص ریزیبرنامه کشور بهزیستی سازمان اصلی وظیفه اینکه بیان با وی

 در هک مختلفی هایگروه با یا کنندمی مراجعه خدمات دریافت برای خودشان افراد یا که است مطرح شناسایی بحث راستا این در: داد

 را خود هب مختص برنامه تا گیرندمی قرار متنوع خدمات ارائه هایبندیدسته در و کنندمی رصد را اقشار این محله به محله جامعه بطن

 .کنند دریافت

 در کشور بهزیستی سازمان: کرد اذعان و برشمرد پوشش تحت افراد توانمندسازی را کشور بهزیستی سازمان اصلی اولویت حسینی،

 شودمی اداره مردم توسط بهزیستی نظارت تحت مرکز هزار ۲۵ از بیش چراکه باشد؛ سردمدار مردم با هدف جامعه برای اقدام موضوع

 مردم توسط است درصد ۸۰ از بیش که مابقی و گیردمی نظر در منابع آن برای سال هر دولت و است حکومت تکلیف آن از بخشی که

 .شوندمی اداره و هدایت خیرین درآمدهای جنس با

 فرزندخواندگی متقاضی هزار ۲۰ از بیش اما داریم کودک( نفر هزار از کمتر) محدودی تعداد ساالنه: گفت فرزندخواندگی، خصوص در وی

 لذا پذیرند؛ب فرزندخوانده عنوان به تا هستند کشور داخل از کودکی دنبال به که هستند کشور از خارج ایرانیان نفر هزار ۵ باالی که دارد

 .کنند مراجعه هاسفارتخانه به یا و اعالم را خود درخواست میخک سامانه طریق از توانندمی متقاضیان

 و کرد اشاره کنند،می کار بهزیستی با که کشور از خارج مقیم ایرانیان هایکمک به بهزیستی، سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون

 هک نیست معنی این به هاحمایت این کند؛می حمایت( خانوار میلیون ۵) نفر ونمیلی ۵ از بیش از بهزیستی سازمان حاضر حال در: افزود

 خدمت ۴۵۰ از بیش کشور بهزیستی سازمان امروز. است معیشتی پرداخت یک از فراتر بلکه شود واریز آنها حساب به مبلغی ماهانه الزاماً

 .کندمی ارائه مخاطب جامعه به را

 هاییمت با کشور سراسر در اجتماعی اورژانس: گفت و کرد عنوان اجتماعی هایآسیب از شگیریپی متولی را بهزیستی سازمان وی،

 در امیدواریم رسانندمی ،…و آزاریکودک خودکشی، همچون شده گزارش هایآسیب و هاچالش به خود زمان کمترین در مددکاری

 .کند ارائه خدمات ایرانی جامعه میلیون ۸۵ به بتواند که داشت خواهیم متحولی اورژانس نزدیک آینده

 را خود ستدرخوا زمان کمترین در باید مددجویان: کرد تصریح هوشمندسازی، سمت به بهزیستی سازمان حرکت بر تاکید با حسینی

 مچنینه است؛ پیگیری حال در مردمی نیروهای حضور با اخیر سال یک در بستر این. کنند دریافت را نیاز مورد خدمت و کنند ثبت

 .کنیممی صفر را جهیزیه نوبتپشت سال پایان تا کردیم اعالم

 امسال دادند تدرخواس هاسال که بگیرانمستمری نوبتیپشت اینکه بیان با پایان در بهزیستی سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون

 متفاوت برنامه ۵۰ همچنین ؛.برسانیم صفر به را تنوب پشت بتوانیم تا کنند اعالم ویلچر به نیازمند هدف جامعه: شد یادآور شود،می صفر

 .کردیم ریزیطرح هدف جامعه توانمندسازی و اشتغال برای
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 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا

 مؤسساتویژه کارشناسان، 
   و نهادهای مسئله شناس

 کز پژوهشی مبناتبط با مر مر


