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 سخن نخست 
 

اخبار   ترینمهممرکز پژوهشی مبنا در راستای اطالع رسانی و آگاهی بخشی نخبگان، سرتیتر و مشروح  
 . نمایدمیروز را در موضوعات گوناگون تقدیم نخبگان دانشی و اجرایی 

تخصصی است که اندیشمندان   هایحوزهاتفاقات کشور در    روزترینبههدف این اخبار آگاهی از    ترینمهم
 تخصصی خود اجرا نمایند.  هایحوزهو مدیریت اندیشه را در  ریزیبرنامه توانندمیز آن با آگاهی ا

؛  میکنیارسال م  تانیکرده و برا  نیگلچرا    داردارزش توجه    و  دادهرخدر طول هفته    آنچهخبرنامه    نیدر ا
 مورددر حوزه تخصصی    را   شما  تواندمیاست که    ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا  

 یاری رساند. نیازتان

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

گامی   توان  این مسائل می  به  توجه  در صورت  و  گذاشته  اثر  نظام  کارآمدی  و   مؤثرروی  اثربخشی  در 
 کارآمدی نظام برداشت. 

از   آگاهی  و  مادرمسائل    هایخبر توجه  و  نگاه  کالن  ایجاد  بر   دهی جهتدر    تواندمی  ایاندیشه ،عالوه 
اداری و    باشد.  مؤثرکالن مدیران    هایفعالیت  و همچنین   نشینیحاشیه مسائلی مانند تحول در نظام 
 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
گاهی بخشی به نخبگان   است. شدهتدوینتنظیم و جمع آوری و ارائه تفصیلی موضوعات و آ

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد.  موردعنایتامیدواریم حاصل تالش مرکز پژوهشی_راهبردی مبنا 

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

 مرکز پژوهشی مبنا   
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 فهرست اخبار 
 شرح است:  نیبه ا کشور یاجتماع  -ی هفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ  یهاو گزارش  هال ی اخبار، تحل ۀدی گز

 تاریخ منبع/  علمی/ پژوهشی/ آموزشی 

  کشور   ۱۱۹  از  خارجی   دانشجوی   هزار   ۱۰۰  نزدیکاعالم کرد:    فناوری   و  تحقیقات   علوم،   وزیر   معاون   ؛ پور  داداش 

  سوریه،   و   هستند افغانستان  و   عراق  کشورهای  از   هاآن   عمده   که  کنند می   تحصیل   کشور   های دانشگاه  در  جهان 

 . دارند قرار  بعدی  هایرده   در  ترکیه و لبنان  پاکستان،

 مرداد   6آنا/  

  ۵۰۰  و  هزار   ۱۱  حاضر   حال   در:  گفت  علوم   وزارت  دانشجویان   اعزام  و  بورس   مدیرکل  ؛ مسعودی  محمدی   محمد 

  فرصت   عنوان   تحت  نفر  هزار   امسال   که  شده   گذاری هدف   و   هستند   تحصیل   به  شاغل  دکترا   مقطع  در  دانشجو 

  های دانشگاه   در  ایرانی   دانشجوی   ۹  و  هزار   ۹۵در حال حاضر    . شوند   اعزام   کشور   از   خارج   به   ماهه   ۶  تحقیقاتی 

 . اندمشغول  کشور  از  خارج معتبر

باشگاه خبرنگاران  

 مرداد  8جوان/  

  در   تحصیل   برای   دانشجو   هزار ۱۰۰  از   بیش  نامثبت از    علوم  وزارت   دانشجویان  اعزام  و   بورس  مدیرکل 

  خارجی   دانشجویان   رغبت  ،هادانشگاه   خبر داد و ابراز امیدواری کرد در صورت معرفی مناسب  ایران   هایدانشگاه 

 . شودمی  بیشتر  ایران در   تحصیل به

 مرداد   8ایسنا/  

  دانشگاه  ارس   پردیس   رئیس زاده؛    جمعهامام طبق اعالم زهرا    کرونا   دوران   در   خارجی   دانشجوی  جذب افزایش  

 تهران 
 مرداد  10دانشجو/  

به بررسی  که    « به قلم احمد نادری  وپرورش آموزش»منظومه فکری رهبر معظم انقالب در موضوع  انتشار کتاب  

و    شدهبندی دستهمحوربندی،    ایمنظومه   صورت به   وپرورش آموزش های رهبر معظم انقالب با موضوع  اندیشه

 . است قرارگرفته موردنظرجامع ، 

 مرداد  10حوزه/  

  مجازی  هایدانشگاه  شبکه  مشارکت  با  گفت:   الملل بین   امور  در   ایران  علوم  وزیر  مقامقائم  ؛ اصل  حدادی   وحید

 . خورد کلید هادانشگاه  تحصیلی مدارک  به المللیبین  اعتباربخشی  اسالم؛ جهان 
 مرداد   12مهر/  

  فرهنگی   انقالب  عالی   شورای  تحول  طرحاز نهایی شدن    فرهنگی  انقالب   عالی  شورای  دبیر  :عاملی سعید رضا  

 خبر داد.  فرهنگی  انقالب عالی  شورای  در   تصویب و
 مرداد  8دانشجو/  
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  نخبگی،   اشتغال  و  شد؛ مسکن   مطرح   نخبگان   ملی  بنیاد  مسئوالن   با  مجلس   آموزش  کمیسیون  اعضای  نشست   در

  استعدادهای   از  حمایتی   دامنه  گسترش  ضرورت   بر   ستاری  سورنا   تأکید نخبگانی و    مهاجرت  حوزه   در  مهم   عامل  ۲

 نخبگان  ملی بنیاد با  مجلس همراهی   و همکاری   افزایش لزوم  و نخبگان و برتر

 مرداد  12ایسنا/  

  چنین   برگزاری  لزوم  درباره  پایدار   توسعه  و  پایه  علوم  همایش   نخستین  برگزاری  اجرایی   دبیر  ؛فیروزی   مریم  تأکید

  توسعه   و   پایه  علوم   همایش  اولین  برگزاری  جزئیاتو تشریح    ارتقاء   به  پایه  علوم  فوری  نیاز:  مطرح کرد  رویدادی

   پایدار

 مرداد   11ایسنا/  

  جامع   برنامه  تدوین:  کرد  اعالم  بهداشت  وزارت  جهادی  هایفعالیت   مرکزی  ستاد  دبیر  ؛موسوی  اهللنصرت   سید

  های فعالیت   اجرایی   نامهشیوه   تدوین   ها، فعالیت   جامع   هوشمند   سامانه  اندازیراه و    دانشگاهیان   جهادی   های فعالیت

  ریزی برنامه   گیرندگان،  خدمت  و  دهندگان  خدمت  برای  مکتوب  و  مجازی  آموزشی  هایبسته   تدوین  جهادی، 

   ستاد  های  برنامه ازجمله ... و سالمت جهاد فعاالن توانمندی  از استفاده با سراسری  های طرح  انجام برای

 مرداد   9ایسنا/  

اجرا توسط   فرهنگی   انقالب   عالی   شورای   مصوبه  ۲  ابالغ   انقالب   عالی   شورای   رئیس   و  جمهور   رئیس  برای 

  جدید   عضو  انتخاب»  و  «ایرانشناسی  بنیاد  امنای  هیأت  حقیقی  اعضای  انتخاب»  هایمصوبه شامل    فرهنگی

      «عالی  آموزش  مؤسسات و  هادانشگاه  رؤسای صالحیت تأیید منتخب کمیته

 مرداد   13ایرنا/  

  عدالت   مسیر  در  مؤثر   گامی  دانش  احسان  طرح:  مطرح کرد  جمهور رئیس   مجلس  امور   معاون   ؛ حسینی  محمد  سید

  و   هماهنگی   ،افزایی هم   از   اینمونه   و   روستایی   محروم  مناطق   آموزان   دانش   دادن   قرار   پوشش   تحت   و   آموزشی 

 رهبری معظم مقام  تأکید مورد  مختلف هایدستگاه   بین کارتقسیم 

 مرداد   9ایسنا/  

  دانش   به  المپیادی   مدال   ۷۰۰  از   بیش   تعلق   با اشاره به  فرهنگی  انقالب  عالی   شورای   دبیر   ؛عاملی  رضا  سعید

  خروج   شاهد   تا  کند  توجه  نخبگان   موضوع  به  گذشته   از  بیش  باید  دانشجو   جذب  کمیته :  گفت،  ایرانی  آموزان

  انقالب   عالی  شورای   تصویب  به  و  شده   نهایی   و   بندیجمع   تحول،   طرح.نباشیم  کشور   از   هاآن   از   زیادی   تعداد 

  و   عالی  شورای  های مأموریت   و  وظایف   شرح  و  عالی   شورای   در  تحول   بر   ناظر  طرح   این .  است  رسیده  فرهنگی 

 . است قوا سایر  با  آن مناسبات  و روابط  همچنین

باشگاه خبرنگاران  

 مرداد  8جوان/  

  بزرگ   هایدانشگاه  با  نخبگان  ملی   بنیاد  نامهتفاهم   امضای  از  نخبگان  ملی  بنیاد  مقامقائم  مقدم؛  باقری  ناصر

  گام   شود که اولین می   ساخته   هادانشگاه   کنار   در  نخبگان  شهرک:  گفت   و  داد   خبر  کشور   سرتاسر  در   استان  مراکز

 .است کشور سراسر در  نخبگانی هایشهرک  ساخت طرح  تحقق در

 مرداد   9ایسنا/  

  ایحرفه   و   فنی  سازمان   با   اصناف   همکاری بر اهمیت و نقش    کشور   ایحرفه   و  فنی   سازمان  رئیس   ؛ حسینی نیا

 کرد.  تأکید  جوانان  آموزیمهارت  راستای  در
 مرداد   7ایکنا/  
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  کار   بازار   در   ای  حرفه   و   فنی   آموزان   دانش   درصد   ۸۰  از   بیش   جذب از    قم  استان   وپرورش آموزش   متوسطه   معاون 

 خبر داد. 
 مرداد   7ایسنا/  

  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  با   نوجوانان  و   کودکان  برای   فلسفه  تربیت؛رابطه  و  تعلیم  عینک  با   فبک  انتشار کتاب 

 خانواده و  زن تخصصی  ناشر هاجر؛ نشر  مرکز همت به  فردارشادی  فاطمه نوشته
 مرداد   8شبستان/  

  در   هاچاپی تجدید   و پیشتازی   قیمتدرصدی    44در کشور ، گران شدن    عنوانی نشر  ۹۰۰  و  هزار   از  بیشکاهش  

 سال  در   مشابه زمانی بازه به نسبت امسال  تیرماه در  نشر آمارهای طبق   کودک حوزه
 مهر   12تسنیم/  

  و   میلیون   یک  و شرکت  حضور :  داد   خبر   وپرورشآموزش   وزارت   متوسطه  آموزش  معاون   ؛ کاظمی  محمدمهدی

 یادگیری  تثبیت  و تعمیق  پایگاه ۸۲۷۷ در   آموزدانش   هزار  ۲۱۶
 مرداد   10دانشجو /  

 پولدارهاست برای  برتر  هایدانشگاه 

  و سنجش  فعلی  روش: گفت  کشور  محروم  مناطق به  فراگیر  ظلم  به  اشاره با  فرهنگی انقالب  شورای عالی  دبیر

  به   فراگیر  ظلمو    فراگیر  اجتماعی  تبعیض   منشأ  و  کرده  ضعیف  را  وپرورشآموزش   تربیت  و  تعلیم  نظام  پذیرش

 . کشور است محروم  مناطق

 مرداد  11فارس/  

  فعالیت  برای  تالش   و    تحصیل  به  پرونده دار  دانشجویان   بازگشت  برای   هادانشگاه  در  رهبری  نهاد  ری تسهیلگ

  سیاسی  و  فرهنگی  معاون  «فاطمی پور   مهدی»  والمسلمیناالسالمحجت طبق اعالم    دانشگاه  در  سالیق  همه

 هادانشگاه   در رهبری   معظم  مقام نمایندگی نهاد دفتر

 مرداد   13ایلنا/  

  دومین  و  چهل آستانه در   ایرانی نخبگان نوآوری   بومزیست  ایجاد  برای  جهاددانشگاهی رئیس   هایبرنامه

  خود ایرسانه و  فرهنگی ظرفیت از استفاده با جدید این نهاد  هایمأموریت جهاد دانشگاهی و  تشکیل  سالگرد

    «تبیین  جهاد»  مهم موضوع با رابطه  در

 مرداد   12دانشجو/  

  دانشجویان  جذب افزایش راستای  در   المللبین دانشجوی   مؤسسات تشکیل  نامهآیین   اجرایی نامهشیوه تصویب 

 فرهنگی  انقالب عالی شورای در  جذب  فرآیندهای قانونمندشان  و  المللبین
 مرداد   12ایرنا/  

طبق اعالم   مردادماه  ۳۰ لغایت  ۲۲  المللیبین  دانشجویان فرهنگی  آموزشی  تخصصی  دوره اولین  ی برگزار

   دانشجویان امور  سازمان  المللیبین  دانشجویان امور  مدیرکل  ؛رازقی  جعفر 
 مرداد  11مهر/  

  استفاده   موجب  کشور  عالی   آموزش   به   ورود  برای  شدید   رقابت »  کهاین   بیان   با   مجلس  های پژوهش   مرکز   رئیس

  برای  مجلس   ورود   از   ، «است  شده   ها   دانشگاه  به   ورود   برای   نامتعارف   های   روش  از  داوطلبان  از   معدودی   تعداد 

 . داد   خبر ،سراسری هایآزمون  در جرائم و تخلفات  با  مؤثر  مقابله

 مرداد   13ایسنا/  



   1401  مردادماه 

4 
 

  با   دانشگاهی   جهاد   بهداشتی  علوم  پژوهشکده   محققان توسط    کرونا   دوران  در  ایران  مردم  آوری تاب بررسی  

 کشور  مختلف  هایاستان  از نفر  هزار   ۲۰ از  بیش بررسی
 مرداد   11ایسنا/  

 منبع/ تاریخ  جمعیت سالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

  با   مجلس  تحقیقات  مرکز   نامه  تفاهماز امضای    مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  رئیس  ؛آتانی   رفیعی  اهلل  عطاء

  اساس   بر   مبنایی   و   پایه  نظریه   یک   وجود  ضرورت   خبر داد و با اشاره به  جمهوری   ریاست  خانواده   و  زنان   معاونت

  اساس   بر  مرجع  ای  پایه   نظریه  یک  متکفل   و  مسئول   معاونت  ، پیشنهاد کرد؛ این خانواده  زمینه  در  دینی  مبانی

  .باشد خانواده  زمینه  در اسالمی  و  دینی  مبانی

 مرداد   12حوزه/

  فرهنگی   باشگاه  تشکیل  از  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی   معاون  ؛اسماعیلی  سمیه

  بهشتی دانشگاه  ، جمعیت جوانی  قانون  گیری   شکل به توجه  با: خبر داد و گفت  جمعیت   جوانی جهت  در  خانواده 

 . داد   تشکیل را  جمعیت جوانی قرارگاه کشور  اول طراز  هایدانشگاه از  یکی عنوان  به نیز

 مرداد  8دانشجو/  

داد   تهران   دادستان   ؛ صالحی  علی    و   قانونی   پزشکی   سازمان   تهران،   دادستانی   بین  مشترک   جلسات   در :  خبر 

  زودی   به  جمعیت،  جوانی  و  ازخانواده  حمایت  قانون  ۵۶  ماده  اجرایی  دستورالعمل تدوین  قضاییه،  قوه  پژوهشگاه

 . شود می  نهایی 

 مرداد   8مهر/  

  کشور  جمعیت سنی  بهشتی از تغییر سریع ترکیب شهید  پزشکی  علوم جهاد دانشگاهی رئیس زاده؛ حمزه  حمید

 سالمندی خبر داد.  سالمت  موضوع این نهاد به   نوآورانه  رویکرد  و
 مرداد  8ایرنا/  

  دانشگاه  علمی   هیأت  اعضای  از   جمعی   حضور   با   و فرزندپروری   ایرانی   خانواده  و  ایران   جمعیت  تحلیلی  نشست  در 

 جمعیتی  سیاه چاله  از  ایران نجات  برای فرصت  دههشد؛ یک مطرح  ایران  پزشکی  علوم
 مرداد   9دانشجو/  

جزو هشت استان قرمز و اول کشور در بخش ناباروری    و قرار گرفتن های گلستان  درصد زوج   4۰حدود  ناباروری  

 مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان ؛  آزاده رجبی طبق اعالم زوجین 
 مرداد   9ایرنا/  

طبق اعالم منوچهر    ( ازدواج  مورد   هزار   ۳4)  گذشته  سال   ۵  طی   قم   هایازدواج   درصد   ۶۷  در   فرزند   خالی   جای

 قم  استان احوال  ثبت  مدیرکل تیموری؛ 
 مرداد   11دی/    19

  جنسیتی   و  جنسی  هایآموزش   ارائه  درباره  کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس  فر؛همتی   مجتبی  توضیحات

 و نحوه تدوین ساز و کارهای آموزش جنسی  کودکان  به
 مرداد   9تسنیم/  

  اقساط   که  اشخاصی  مطرح شد؛ عدم تشکیل  پرنده برای   مهریه  برای  مجلس   جدید  طرح  جزئیات  تشریح در  

  و کاهش  دادرسی  و  دادگاه   فرآیند  در  ها   خانم، عدم لزم ورود  افتد  می   عقب   به  دائما   یا   دارند  مانده   عقب  مهریه
 مرداد  10مهر/ 
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  تا  بیشتر از و دریافت مالیات برای زوج های دارای مهریه    مهریه  درخواست   برای  بانوان   ساله   سه   یا   دو   فرآیند

   سکه  ۱4

  مادران  درصالالد  4۷  فقطتغذیه    اعالم کرد:  بهداشالالت  وزارت  مدارس و  خانواده  جمعیت، سالالالمت  دفتر  مدیرکل

 به ۸۹  سال  در که  بود  درصد  44.۱  ۷۹ سال  در  . این آمارکنندمی  تغذیه  مادر  شیر  با  انحصالاراً  را  خود  نوزاد  ایرانی

 .رسید درصد 4۷.4 به ۹۶ سال در و درصد ۵۳.۱

 مرداد   10تسنیم/  

  مطالبات  پیگیری   برای   ها دستگاه   پیشنهادات   بررسی؛  شد  مطرح   مجلس   سالمندی   سالمت  فراکسیون   نشست  در 

 توسعه   هفتم  برنامه قانون در   سالمندان
 مرداد   11خانه ملت/  

  ایرانی   دختران   توانمندی   تجلی  شد؛  تبیین  «دا»   ایرانی  دختران   آفرینی   ارزش   ملی   رویداد  تخصصی  نشست  در

  دختران   آفرینی ارزش   و  کنشگری  از  حمایت   و  شتابدهی   و  ایرانی   دختران  باالی  ظرفیت  و   آنان  به  ویژه  نگاه  با

   ایران 

 مرداد   12ایرنا/  

  ظرفیت  از  دارد  تالش  جمهور  رئیس  اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  خانواده  و  زنان   امور  معاون  ؛خزعلی   انسیه

  های   سمت در   ها آن   از از تقویت جایگاه زنان در ساختار دولت و استفاده  کند،  استفاده ها   گیری تصمیم  در  زنان 

 ی خبرداد. مدیرکل 

 مرداد   13ایرنا/  

  نشست   محور  زنان،   اجتماعی  هویت  ارتقای  کلی  سیاستو    خانواده  و  زنان  حوزه  در  اجتماعی  مسائل  بررسی

   جمهوری ریاست  خانواده و  زنان  امور معاون و کشور  کل  انتظامی فرمانده  خزعلی  و  اشتری سردار
 مرداد   12ایرنا/  

 منبع/ تاریخ  حجاب /دینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

دومین نشست تخصصی »بررسی ابعاد اجتماعات دینی ال فرهنگی در دوران پساکرونا؛ بررسی موردی:  برگزاری  

  یی چون در تشریح محورها  وعلمی دانشگاه تهران  هیأت   اعضای مرداد با حضور    ۱۱جشن غدیر در تهران« روز  

 دادهای ملی بررسی چگونگی بهرمندی از ظرفیت های مردمی در روی ، های ملی و مذهبیساماندهی شادی 

پژوهشگاه فرهنگ،  

  10هنر و ارتباطات/  

 مرداد

  ها دستگاه   اعتبارات  مجموع   از   درصد  ۲  تخصیصتصویب    داد؛  خبر   دولت   هیأت   حاشیه  در  ارشاد   وزیر  ؛اسماعیلی

  هایفعالیت   و  گردشگری   هنری،   فرهنگی،   هایحوزه   در   مهمی   گشایش   و ابراز امیدواری به  فرهنگ   حوزه   به

 قرآنی 

 مرداد   7مهر/  

بر لزوم    علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیعضو هیات   ؛حمید رفیعی هنر والمسلمیناالسالمحجت   تأکید

 مندان فرهنگی داخل کشور در حوزه روانشناسی اسالمی  دغدغه انجام فعالیت و اقدامی از طرف  
 مرداد  10ایرنا/  
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  ازجمله مذهبی    هایهیئت   اجتماعی مورد انتظار  کارکرد  ۱۲  و معرفی  جهان   در  نظیربی   رویدادی  عزاداری   نهاد

  و  افزاییمعرفت  دینی، هنجارهای  و هاارزش  باورها و تعمیق و انتقال  دینی، فرهنگ تقویت و بازتولید به کمک

  محوریت   با   اجتماعی  پیوندهای   تقویت  عاشورا،   خونین   واقعه  خاطره  و   یاد  داشتن   نگه  زنده   بخشی، هدایت 

  و   روحانیت   میان   ارتباط   تقویت   زندگی،   مشکالت   با   کنارآمدن   برای   روحیه   تقویت  عملی،   و   اعتقادی   اشتراکات

 و ...  مردم

 مرداد   10تسنیم/  

از این تعداد،   که  هیئت مذهبی در کشور  ۵۰۰هزار و   ۹۲فعالیت  رئیس شورای هیئات مذهبی کشور خبر داد:

 هیئت مربوط به بانوان است.   ۵۰۰هزار و  ۵
 مرداد   9حوزه/  

  اجرای   بر  «حجاب»  پیرامون  شده  ایجاد   حواشی  به  واکنش  در  یجمهوررئیس   خانواده  و  زنان  امور  معاون  ؛خزعلی

  قانون و گفت:    کرد  تأکیدو آموزش و هماهنگی بیشتر برای اجرای بهتر قانون    شهروندی   حقوق  رعایت  با  قانون

 .  است همه وظیفه  قانون  این  به  پایبندی  لذا است اسالمی نیز  ما مملکت و  اسالمی قانون کشورمان، 

 

عمومی  تدوین سه راهبرد اجرایی درباره حجاب در شورای فرهنگ  :  دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد 

و توسعه ترویج عفاف و حیا، بسیاری از مشکالت و مسائل این حوزه برطرف    ها آن کشور که با اجرایی شدن  

 خواهد شد. 

 مرداد   9ایرنا/  

  توسط   «محبوبا  مادام»  و  «شودنمی   فراموش  قابیل »به نام های    حجاب  و  عفاف  حوزه   در   کتاب   دورونمایی از  

   جمکران انتشارات
 مرداد   6مهر/  

پردازی   ویژند،   ایران   نمایشگاه  تخصصی   نمایشگاه  نخستین  برپایی   با   همزمان  ایرانی  شخصیت  لباس  بازار 

 ایرانی   برندهای  و  لباس و مد  نمایشگاه 
 مرداد   7مهر/  

  نقش  و   حجاب   مسئله   در   دستگاه   ۲۶  مسئولیت   : کرد  مطرح   جمهور رئیس   خانواده  و   زنان  امور   معاون   ؛ خزعلی

 مجموعه در این خصوص این  نظارتی و  ستادی
 مرداد   13مهر/  

  اداره   رئیس ؛  اردکانی   ثریا   کمال طبق اعالم    محرم  مناسبت   به   خارجی   های زبان   به  ایرسانه   محصول   ۳۵  تولید 

   علیها  اهلل سالم معصومه حضرت  مقدس آستان  الملل  بین  امور
 مرداد   12حوزه/  

  اسالمی   ارشاد   و  فرهنگ   وزارت   توسط (  شیما)  ایرانی   لباس   و   مد   یکپارچه   شناسه  صدور   اجرایی   دستورالعمل   ابالغ

  البسه   عرضه  و   تولید  بازار  هدایت ملی،  و   بومی  الگوهای   ترویج  و  تثبیت  بر   مبنی  مجلس  ۱۳۸۵/۱۰/۱۲  مصوب 

  و   بیگانه  الگوهای   مصرف  و  انتخاب  از  پرهیز  به  مردم  ترغیب  و  داخلی   الگوهای  و  ها   طرح   اساس  بر  پوشاک   و

 اسالمی  ایرانی هویت  و فرهنگ  با غیرمانوس 

 مرداد   9ایسنا/  
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  حمایت  کرد؛   مطرح   دانشگاهی   جهاد  فرهنگی   صنایع   و  نرم   هایفناوری   ملی  پارک  فناوری   معاون   ؛نبیونی  ابراهیم

 .است نرم های فناوری  ملی  پارک دستورکار  در  مدولباس  طراحان از
 مرداد   10مهر/  

کرد؛ کم کاری مدیران فرهنگی کشور در    تشریح  مجلس   فرهنگی  کمیسیون   رئیس نایب  خواه؛یزدی   سیدعلی

 است.  نداده  انجام حجاب  و عفاف  حوزه در  حاکمیت حوزه حجاب و عفاف  و آنچه
 مرداد  8ایکنا/  

و    افزاییهم   باهدفالملل در عرصه اربعین و  های حوزوی و دینی فعال در عرصه بینافزایی تشکل نشست هم

 الزم، جلسه هم فکری و هم اندیشی با حضور مدیران و فعاالن برخی از تشکل های دینی هماهنگی های 
 مرداد  10حوزه/  

  های بازی بر حمایت  اسالمی    ارشاد   و   فرهنگ   وزارت   نماز   اقامه   شورای   دبیر   ؛ سلیمانی  ارباب   االسالمحجت   تأکید 

   اخالقی  و  دینی  هایارزش  ترویج  رویکرد با ای  رایانه
 مرداد   6مهر/  

  مرکز در  جدید  رشته اندازیراه  :داد خبر علمیه های حوزه  مبلغ معلمتربیت مرکز  مسئول ؛موسوی االسالمحجت

  هامهارت   رسمی،   وتربیتتعلیم   مسائل  ترینمهم  شناخت   ضمن  آن   در  طلّاب   که  علمیه  های حوزه  مبلّغ   معلّم  تربیت

 . آموزندمی  را وپرورش آموزش  با  مرتبط دروس  تدریس  هایروش  و

 مرداد  8حوزه/  

  ناهماهنگ  فعالیت»  موضوع  با  آزاداندیشی  کرسی  هشتمین در    اسالمی   و  غربی   مشاوره  ناهماهنگی   دالیل   بررسی 

 مردادماه  ۱۰ «رفع موانع و علل : اسالمی  و  غربی  مشاوره و  روانشناسی هایحوزه 
 مرداد   10شبستان/  

  « معاصر  دوره  در   هیأت و  جامعه  نسبت  اقتضائات »  موضوع  با  هیأت آرمان  تخصصی   نشست  بیستمینبرگزاری  

  های آیین   و  هیأت  اندیشکده  در   نیک  قائمی   محمدرضا  دکتر   حضور   با   مذهبی  هایآیین   و  هیأت   اندیشکده  در

   مردادماه ۱۲ مذهبی

 مرداد  11شبستان/  

  و   نظرات  نقطه  اعالم  برای  شهیدان   ساالر  عزاداری  ایام  فرارسیدن   با  زمان هم  هیأت  صدای  سامانه  اندازیراه

  توسط  کشور   سراسر  های هیأت   اجرایی   معضالت  و  مشکالت   حل   همچنین   و   هاهیأت   مراسم  در   مردمی   گزارش 

   دینی  هایتشکل  و هیأت  سازمان 

 مرداد  8ایمنا/  

ایران    جامعه  در  داریدین   وضعیت  فرهنگی  انقالب  شورای عالی  عضو  ؛ پارسانیا  حمید  االسالمحجت   با  گفتگو  در

 شد.  بررسی
 مرداد   13حوزه/  

تشریح   اعالم  عاشورایی  هایآیین   از  خارجی  گردشگران  استقبال؛  شد   اعالم  «محرم   تور»  جزئیات در    طبق 

   داخلی  گردشگری توسعه مدیرکل  فاطمی  سیدمصطفی 
 مرداد   10برنا/  

  برای  هیأت   هزار  ۱۰۰  ظرفیتبر لزوم بکار گیری    اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  ؛ قمی  محمد   االسالمحجت

 کرد.  تأکید  کتاب فروش و  ترویج
 مرداد  11فارس/  
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  و  غربی   مشاوره  و  روانشناسی   های حوزه  ناهماهنگ  فعالیت»  موضوع  با   آزاداندیشی  کرسی  هشتمینبرگزاری  

 تهران  دانشگاه  در مردادماه   ۱۰  «رفع موانع و علل  اسالمی؛
 مرداد   10ایسنا/  

  موسسه انتشارات  توسط  رسایی حمید نوشته  « یزدی  مصباح اهللآیت   سیاسی هایاندیشه » کتاب انتشار 

   ایران مطبوعاتی 
 مرداد   10ایسنا/  

 منبع/ تاریخ  نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی 

  پیرامون  نشستی در   نخبگان سیاستی  بسته تدوین؛ شد انجام  جمهوری ریاست  استراتژیک  های بررسی  مرکز در

  فناوری   و  علمی  معاون  بهداشت،  و  علوم  وزرای  استراتژیک،  های بررسی   مرکز  رئیس   حضور  با   موضوع  این

   دانشگاهی   جهاد رئیس  و  اسالمی آزاد  دانشگاه  رئیس ی، جمهوررئیس 

 مرداد   13ایسنا/  

  مخاطرات   اطلس   تدوین   از   بحران   مدیریت   سازمان   بازتوانی   و   بازسازی   هماهنگی   و  فنی   معاون   ؛ جهانی  نژاد 

  برای   بتوان  تا  است  مستندسازی   و  شناسایی  حال  در منطقه  هر   خاص   مخاطرات:  گفت  و  داد   خبر   کشور  طبیعی

 . گرفت کار به  را  الزم اقدامات آن از  پیشگیری 

 مرداد   12ایرنا/  

  ۳ کلیات  تصویب  و  سال   ۱۱ از  پس  جمهوررییس  حضور با  عتف  عالی شورای  جلسه   هشتمین  و بیست  تشکیل

   « پسادکتری محققان » و « آزمایشگاهی ملی  شبکه »  ،« معکوس مهاجرت و نخبگان نگهداشت» ازجمله   طرح
 مرداد13ایرنا/  

ساز و کاری    بر اتخاذ  تأکید و  الزامی شدن پیوست فرهنگی برای تمامی مصوبات دولت؛ وزیرارشاد خبر داد

 های تخصصی اعضای شورای هنر در پیوست فرهنگی مصوبات دولتی  نقطه نظرات و دیدگاه  برای استفاد از
 مرداد   10پانا/  

و ارسال نامه ها و درخواست ها و شکایات و ... طبق اعالم    مردمی  مکاتبات   گیری  پی   و  ثبت   سامانه   اندازی   راه

 پزشکی  موزش آ و  درمان بهداشت،  وزارت  منابع و مدیریت توسعه معاون؛ رحیمی بهروز
 مردماد   11میزان/  

 

 منبع/ تاریخ  آسیب ها/ حاشیه/ در حاشیه ماندگان 

سیاست برگزاری   نقد  آسیب نشست  با  مقابله  اجتماعی  های  کمیسیون های  و  پژوهشگاه  اجتماعی    به همت 

 مجلس 

اجتماعی مجلس شورای اسالمی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با حضور    به همت کمیسیون   ومرداد    ۸

   شناسان اجتماعی جمعی از متخصصان علوم اجتماعی و آسیب 

پژوهشگاه فرهنگ،  

  10هنر و ارتباطات/  

 مرداد
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  اندازی راه   مشاور  و   آپی استارت   بومزیست   فعال  و   "چیتاگآی "  دهندهشتاب   مدیرعامل  و   مؤسس   عطارزاده؛   احمد 

  آپی استارت   بومزیست   در   تازه  چالشی   "تیمی  مهاجرت "خالق مطرح کرد:    و   نوآور   های وکارکسب  توسعه   و

   آپ استارت  یک مهاجرت  حتی کشور و بحران ارزیابی شدن

 مرداد   10تسنیم/  

  فرسوده   در  تهران  جمعیت  درصد   ۲۰  جمعیتی،   نظر  از :  خبر داد  تهران   شهرداری   شهرسازی  و  معماری   معاون

 .کنندمی  زندگی بافت
 مرداد   10شبستان/  

  منافذ   و ابراز انتقاد و نارضایتی بخاطر  حاشیه  و   شهرها  در  سگ  حضور  هایآسیب  از  شکایت  هایپرونده   رشد

 ! گردانان  سگ برای  قانونی  باز
 مرداد  11فارس/  

  ازیاد  و ملی  فاجعه یک به "ولگرد هایسگ "  معضل تبدیل  از  برای جلوگیری مجلس نمایندگان درخواست از

   "گذاریقانون " با کشور  مختلف  نواحی  در هاآن  های گله   سرطانی
 مرداد   9تسنیم/  

ایجاد   بهداشت  وزارت   غیرواگیر   هایبیماری   مدیریت  دفتر  مدیرکل  ؛ اعتماد   در   استخوان  پوکی   ثبت  نظام  از 

  ناتوانی   اصلی  علتبه عنوان    درد  کمر  و وجود  اسکلتی   عضالنی،   اختالالت بیماری    ۱۵۰با توجه به وجود    کشور

 جهان  کشور  ۱۶۰ در افراد

 مرداد   9دانشجو/  

با اشاره به    قم  مقدس   آستان  تولیت  سعیدی   محمد   سید  اهللآیت   با   دیدار  در  کشور  وزیر   معاون  ؛عباسی  محمد 

  ها طالق   بیشترین   و   بوده   شاغلین   از   غیرمتجاهر   معتادین   درصد   ۶۵رشد آسیب های اجتماعی اعالم کرد که  

 دارد   اختصاص ثروتمند  قشر به

 مرداد   10برنا/  

اعالم    کشور   در  سیگار   نخ   میلیارد   ۵۰  ساالنه   مصرف    با   مبارزه  جمعیت  مدیره   هیأت   عضو   منصوری، طبق 

  قاچاق آن   میلیارد ۳۰ که  است واردات  نخ میلیارد  4۰ و  داخل   تولید  نخ  میلیارد   ۱۱   تعداد  این  از کشور دخانیات 

 . است بوده

کانال آجی سوز  

  12اردبیل و حومه/ 

 مرداد

  ۶۰۰  سالیانه  مرگ درصدی در میان مردان و    ۱۷.۸و افزایش    ایرانی  زنان  در  قلیان  مصرف  درصدی  ۵۷  افزایش

 دخانیات   با  مبارزه  جمعیت  دبیرکلطبق اعالم محمد رضا مسجدی؛    جهان  در  سیگار  تولید  برای  درخت  میلیون 
 مرداد   12فارس/  

  بر لزوم هوشالالمند شالالدن  تأکید،  ملی  کد  نداشالالتن  دلیل به  کشالالور  در  نفر  هزار  ۳۰۰  نبودن  بیمه  پوشالالش  تحت

در    معلوالن  اطالعات بانک  به  گر  بیمه  های  سالازمان  دسالترسالی  عدمو انتقاد از    همگانی  بیمه برای  ها  سالیسالتم

 شد مطرح بهداشت کمیسیون بهزیستی کمیته نشست در

 مرداد   10خانه ملت/  

  ایرانی  نفر   4۲۰۰  مرگ   از   تهران   پزشکی   علوم   دانشگاه   متابولیسم   و   غدد   علوم   پژوهشکده   رئیس   ؛ استوار  افشین

 . داد  خبر  سال  هر در  آن   عوارض و  استخوان پوکی  اثر  بر
 مرداد  12میزان/  
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  قبول   4۰  بین  از   سالجاری، نوشت؛  سراسری کنکور  برتر   نفرات   هن بپرداختا  ب گزارشی   در  فرهیختگان  روزنامه

 .است خوانده درس دولتی  مدرسه  در   نفر  یک  تنها کنکور برتر  شده

روزنامه فرهیختگان/  

 مرداد   13

 مرداد   13ایلنا/   . هستند  داخل  ساخت  مسروقه،  خودروهای   درصد  ۹۰  از   بیش  : اعالم کرد  فراجا  سخنگوی   ؛حاجیان  مهدی  سردار

  قوه   جرم  وقوع  از   پیشگیری  و  اجتماعی   معاونت  در  ترافیک  ایمنی  و  سالمت  فنی   کمیته  نشست  دومیندر  

 . شودمی  اضافه معلوالن جمعیت به  ترافیکی حوادث  اثر  در   معلول 4۵۰۰۰ ساالنه مطرح شد؛  قضاییه
 مرداد   13ایلنا/  

  از  پیشگیری  عالی   شورای  جدی  ورود  بر لزوم  تأکید و    کشور  سطح  در  سرقت  فزاینده  افزایش  درباره  هشدار

 سرقت  کاهش  برای جرم  وقوع
 مرداد   12تسنیم/  

  برجسته   های گونه   جمعیت   درصد  ۷۰  از   بیش  : اعالم کرد  زیست محیط  حفاظت  سازمان   معاون   ؛ اکبری  حسن

 .است رفته  بین از  ایران  وحش حیات
 مرداد   12ایرنا/  

 منبع/ تاریخ  فرهنگ/ هنر 

  فرهنگ   شورای  همکاری   با  مرداد  ۱۰  «ها فرهنگ  و   هویت  رقابت  جهانی،  جام»  روزه   یک  همایش برگزاری  

با توجه به برگزاری آن در یکی از کشورهای آسیایی و   ارتباطات و هنر  فرهنگ، پژوهشگاه  در  کشور، عمومی

 ظرفیت های فرهنگی، هویتی این مسابقات برای ایران 

پژوهشگاه فرهنگ،  

  8هنر و ارتباطات/  

 مرداد

  بازنمایی   و   روایت و  تبیین   جهاد   موضوع   با   انقالب   بلند   های  داستان  شناسی   جریان   نشست   برگزاری چهارمین 

 توسط استاد شاکری  اندیشه فرهنگسرای در  معاصر های  داستان و  ادبیات در   منافقین
 مرداد   8شبستان/  

  رسانی اطالع   و  مطبوعاتی  امور  معاونتتوسط    پناهجو  کودکان   عکس  و  نویسی گزارش   مسابقه  دومین برگزاری  

و در محورهای    « ایرانی  نوازیمیهمان   جو؛پناه  کودکان»  عنوان  با  ایران   یونیسف  دفتر   و  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت

  و   پناهجو  کودکان ،    روزمره  زندگی   و  پناهجو   کودکان ،  والدین  و   پناهجو   کودکان،  آموزش  و  پناهجو   کودکان 

   شهریور ۳۱ تا  مرداد ۱۵ و ارسال آثار از    ایرانی کودکان  و پناهجو   کودکان، بازی

 مرداد   9ایسنا/  

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

  و   رمزارزها   پولی،   نظام   دیجیتال،   اقتصاد   ازجمله   مجازی   فضای   راهبردی   سند   در   کالن   اقدام   ۳۹  تصویب 

  مجازی   فضای  راهبردی  سند  بررسی  ادامه  در  مجازی،  فضای  عالی  شورای   اعضای توسط    مالی  های فناوری

 کشور

 مرداد  11فارس/  

  های ستاره   ناگهانی  و بحث افول  تلویزیون   ویترین  عنوان   به  مجریانش   از   تلویزیون   بررسی چرایی عدم مراقبت

   اخیر هایسال  در   گویندگی، و  اجرا عرصه  در   تلویزیونی
 مرداد   10ایسنا/  
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  اپراتورهای   در   اشیا  اینترنت  پذیریآسیب  بررسی  گرفت؛  صورت  امیرکبیر   صنعتی  دانشگاه  محققان  همت  به

  دارآینده   و  نوظهور  هایفناوری   از  یکی   و به عنوان  آینده  در  فناوری  این  کاربرد  و  اهمیت  دلیل  هب  همراهتلفن 

 .اندرفته  تکنولوژی این سمت به  تازگی به نیز  ایران در   همراه تلفن  اپراتورهای  که

 مرداد   8آنا/  

در این کتاب بر لزوم توجه به  که صفحه  ۳۷۲ای« نوشته علی حیدری، در گذاری رسانهکتاب »سیاست انتشار  

رسانه  دو فضایی و شکل سیاستگذاری  جامعه  در  رسانه ای  آمیخته  فناوری  گیری  بستر  بر  ارتباطی که  و  ای 

 . است پرداخته  است، رشد   حال در   سرعت به  …ای واطالعات و ارتباطات، ابزارهای هوشمند و چند رسانه 

 مرداد   10ایلنا/  

  و  انرژی حوزه  در   قراردادهایی انعقاد  با  ها نامهپایان  از  حمایت  کرد؛  مطرح  وصنعتعلم دانشگاه  پژوهشی  معاون 

 اطالعات  فناوری و ارتباطات  و دفاعی 
 مرداد   9آنا/

 مرداد  9مهر/   نگهبان  شورای  نظر  تامین جهت ملی  اطالعات و  هاداده  سازی  یکپارچه  طرح  اصالح

تاثیرگذاری   نابودی    اینترنتی   کارهای وکسب  فعالیت  بر   اجتماعی   های شبکه   محدودسازیبررسی  احتمال  و 

  ها شبکه این    پررنگ  نقش  و  مشاغل خرد در صورت بستن و مسدود سازی اپلکیشن های شبکه های اجتماعی

 اقتصادی  سازیشبکه  در

 مرداد  12آنا/  

  اعضای توسط  مجازی  فضای   عالی  شورای   جلسه  در  مجازی   فضای  راهبردی  سند  در   کالن  اقدام  ۳۹  تصویب 

   کشور مجازی فضای راهبردی سند  بررسی  ادامه درو   مجازی  فضای عالی شورای 
 مرداد   12رسا/  
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 اخبار مشروح 
 گرفت  صورت ایرانی  شخصیت  لباس بازار پردازی ویژند؛  ایران نمایشگاه برپایی  با همزمان ❖

 برگزاری مهر خمنبع: 

  که   بود   فجر  المللی  بین   نمایشگاه   یازدهمین   ذیل   لباس   و   مد   ایرانی   ویژندهای  گذاشتن   نمایش  به  دوره  نخستین   ویژند  ایران   نمایشگاه 

 . کند  روایت وطنانهم  برای  را  پوشاک  زمینه در   استانی هایظرفیت و توانایی  توانست امسال

  در  لباس  تولیدکنندگان   و   طراحان   فعال  حضور  شاهد   شد  برگزار   میالد  سالن   تهران  المللی   بین   های نمایشگاه  محل   در   که   نمایشگاه  این

  به  خود  محصوالت عرضه در  زیادی مشکالت و مسائل هاسال  این  در  که تولیدکنندگانی و طراحان. بود بازدیدکنندگان جمع و هاغرفه

  پیدا   خود   وضعیت   بهبود   برای   راهکارهایی  و  بجویند   بهره  تولیدات  بهبود   برای   دیگران   تجربیات   از   که  بودند   آمده   حال   و   داشتند   بازار

 . کنند

  فراوانی  هایدیده   توانست  فرهنگی  بازار پردازی  ایده  با  غرفه  این.  داشت  متفاوت   حضوری  تهران   بازار پردازی  هماورد  غرفه  میان،  این

 . شود مواجه  هاآن  استقبال  با نظر این از و  بگذارد وگوگفت   به تولیدکنندگان با را  خود  ایده و کند  جلب  خود  به را  تولیدکنندگان از

  اگر   و   هستند  آن   نیازمند   هاذائقه   تمامی   با   افراد  همه   که   کاالهاست  ترین پرمخاطب  و  ترین پرمصرف   از  عمومی  کاالهای   میان   در   پوشاک 

  نیز   ها آن   محصوالت   کنند   متصل   آن   به  را   خود   محصوالت   زنجیره   بتوانند   فرهنگی   محصوالت   ازجمله   دیگر   محصوالت   تولیدکنندگان 

 . شد  خواهد  ترویج  جامعه میان  در نیز ایرانی  فرهنگ و  بود خواهد برخوردار الزم  وکارکسب و  رونق از

.  داشت  فعال   حضوری  ویژند  ایران  نمایشگاه  در   کودک  محصوالت  زنجیره  به  پوشاک  اتصال  باهدف   تهران  بازار پردازی  هماورد  غرفه

 . باشد  داشته  پیش   در نیز  را کودک فرهنگی محصوالت بیشتر چه  هر رونق  تواندمی  که اتصالی

  اتفاقی   بودند  کودکان  هایپوشاک   روی  بر   جذاب  ایرانی  هایشخصیت   قرارگرفتن  شاهد   غرفه  این   در   بار   نخستین  برای  بازدیدکنندگان 

 .باشد  ایرانی  های شخصیت  بکارگیری  در  امیدی  روزنه  تواندمی  که

  روی   بر   بستن  نقش  برای  ممتازی  هایشخصیت  که  فرهنگی  فعاالن  و   ارشد  کنندگانتهیه   برخی  تهران  پردازی  بازار  هماورد  غرفه  در

  نیستان   انتشارات.  بودند  کرده  تولید  لباس  خود  هایشخصیت   برای  نیز  دیگر  برخی  و  داشتند  فعال  حضور  داشتند   نوجوانان  و   کودکان  لباس

  سریال   های باشخصیت   آریایی  فیلم  تکم  ا،ایلی  ایرانی   ابرقهرمان  هایلباس  با  کمیکا  هنری  استودیو  سفید،  پلنگ  قصه  هایباشخصیت 

  های شخصیت  هایلباس   با  منادیان  هنری  فرهنگی  مؤسسه  ببعو،  ببعی  شخصیت   هایلباس   با  نبات  هلدینگ  گرگران،  افسانه  انیمیشن

 . متکثر و متنوع  عروسکی های پوش   تن و هاعروسک  با  باران گستر نمایش  هنری  مؤسسه و عشق   سفیر ایرایانه  بازی

  خود   تولیدی  کاالهای  بر  را  ایرانی  هایشخصیت   تنها  و  باشیم  ایرانی  هایشخصیت   به  کودکانمان  عالقه  و  انس  شاهد  که  روزی  امید  به

 . ببینیم دیگران  و
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 سالمندی  سالمت  موضوع به  نوآورانه رویکرد /است تغییر درحال سرعتبه  کشور جمعیت سنی ترکیب  ❖

 خبرگزاری ایرنا منبع:

  نوآوری  بوم زیست  بستر  در   سالمندی  سالمت  موضوع  به  نهاد این  نوآورانه رویکرد از  بهشتی  شهید  پزشکی   علوم جهاددانشگاهی  رئیس

  قابل   افزایش   شاهد   دور   چندان   نه   آینده  در   و   است  تغییر   حال   در   سرعتبه  ایران   جمعیت   سنی   ترکیب :  گفت   و  داد   خبر   کشور   نخبگانی 

 . بود خواهیم سالمندان جمعیت مالحظه

  امام   فرمان  به  جهاددانشگاهی   انقالبی  نهاد   تشکیل  سالروز   دومین  و   چهل  آستانه  در  زادهحمزه   حمید   ایرنا،  آموزش   و   علم  گروه  گزارش  به

  انقالب   معظم رهبر  راسخ  اعتقاد  ابراز  سالمندی سالمت حوزه  در  نهاد  این نوآورانه و  فناورانه های پروژه و  ها برنامه  تشریح با ( ره) خمینی 

  حضور   برای   جهاددانشگاهی   جهادگران   پیش   از   بیش   عزم   و   خودباوری   روحیه   تقویت  موجب   همواره   مختلف   مقاطع   در   جهاددانشگاهی   به

  شده   کشور  در   خدماتی  و  فرهنگی   پژوهشی،   آموزشی،   مختلف  های عرصه  در  نوآورانه   و   فناورانه  هایفعالیت  اجرای   و   ریزیبرنامه  در  مؤثر 

 .است

  نخبگانی   نوآوری   بوم  زیست  بستر  در   سالمندی   سالمت  موضوع  به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  نوآورانه  رویکرد  از  وی

 . داد  خبر  کشور

  رهبر   سوی   از  ابالغی  جمعیت  کلی  هایسیاست  به  جدی  توجه  ضرورت  و  اهمیت  به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاهی  جهاد  رئیس

  سالخوردگی   المللی،بین   های سازمان   هایگزارش   طبق :  گفت  و   کرد   اشاره  ایران   در   جمعیت   سالمندی   پدیده  ویژه به  و   انقالب   معغظم

 . است جهانی  ایپدیده  صورت به  گیریشکل  حال  در  که  است؛ ماندنی و عظیم  فراگیر، سابقه،بی  ایپدیده  جمعیت

  در   سرعتبه   کشور   جمعیت   سنی   ترکیب  که   است  آن   از   حاکی   شناسی جمعیت   و   آماری   های گزارش نیز  ایران   در :  شد  یادآور  زاده   حمزه 

 . داشت  خواهد ای مالحظه قابل افزایش دور  چندان نه ایآینده در  کشور  سالمندان  جمعیت  و  است تغییر حال

  به  ایشان   دوراندیشانه  و   هوشمندانه  توجه  و   انقالب   معظم  رهبر   سوی   از   جمعیت  کالن   های سیاست  ابالغ  و   تدوین   متعاقب:  افزود   وی

  مندی بهره   برای   الزم  سازوکار  بینیپیش   و  خانواده   در   آنان  نگهداری  و   سالمت   تأمین   برای   الزم   شرایط   ایجاد   و  سالمندان   تکریم   موضوع 

  کشور  اجرایی  و  علمی   هایدستگاه   از  بسیاری   ابالغی،  هایسیاست   این  در   مناسب  هایعرصه   در  سالمندان  های توانمندی   و  تجارب  از

  جهادی   حرکتی  به  نیازمند  کشور  رو،پیش   اندک  فرصت  و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  ولی   اندکرده   آغاز   مسیر  این  در  را  مؤثری  اقدامات

 . است حوزه   این در

  با   مرتبط   اجرایی  های دستگاه   سوی  از  شده  انجام  های فعالیت   و   هاریزی برنامه   درمورد  بهشتی   شهید   پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی   رئیس

  مخاطب   گروه  جمعیت،  سالمندی  موضوع  برای  هایریزی برنامه   از  بسیاری  در  حاضر، حال  در: داشت  اظهار  کشور  در سالمندی  موضوع 

  گروه  این   برای  هابرنامه   این  اهمیت  و   ضرورت  بر   تأکید  ضمن .  اندشده  گرفته  نظر  در(  سالمند  جمعیت  یعنی)  باال  به  سال  ۶۰  افراد
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  سونامی   به  بعضاً  آن  از  که  کشور   در  جمعیت  سالمندی  بحران  وقوع   ایران،  در  جمعیتی  رشد  نرخ  اساس  بر  که  کرد  فراموش  نباید  جمعیتی،

 .است متصور  شمسی  ۱4۲۰ سال  در شود، می  یاد  جمعیت سالمندی

  مؤثرتر،   ریزی برنامه   باهدف   بنابراین :  داد  ادامه   زاده   حمزه   بهشتی،   شهید   پزشکی   علوم  جهاددانشگاهی   عمومی   روابط   گزارش   به

  سنی  گروه   خود،   های برنامه   مخاطب   گروه   و   کرده   اتخاذ   موضوع   این  به  را   اینوآورانه  رویکرد   بهشتی   شهید   پزشکی   علوم  جهاددانشگاهی 

 .است گرفته  نظر در  سال  ۳۵ از  باالتر

  های حوزه  در   اجرایی   و  علمی   های طرح  اجرای   و   طراحی   در   مؤثر   مشارکت  به   مفتخر   گذشته   سنوات   طی   نهاد   این :  کرد  خاطرنشان   وی

  رویکردی   با   دارد،   همراه به  را   حوزه  این   در   عملی   و   علمی   تجربیات   از   ایگنجینه   و   بوده  کشور   در  سالمندی   سالمت   با   مرتبط   مختلف 

  دانشگاهی   نظرانصاحب   و  متخصصان   اساتید،  از   مندیبهره   و  «خودمراقب  و  فعال  سالم،   سالمندی »  باهدف  سالمندی   موضوع   به  نوآورانه

 . است کرده  کشور  در   «سالمندی  سالمت ارتقاء  و پایش  پیشگیری،  ملی  شبکه» اندازیراه  منظوربه ریزی برنامه  و طراحی  به اقدام

  اشاره   جهاددانشگاهی   نوآوری  بوم   زیست  در   موجود  اجرایی  و  علمی  های  ظرفیت  به  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی  رئیس

  ها، پژوهشگاه  واحدها،  ها،سازمان   از  یافتهنظام  ایشبکه   توانمند؛   و   متخصص  نخبه،  نیروهای   از   جهاددانشگاهی  مندیبهره :  گفت  و   کرد

  ارتباطات   روز؛به  فناورانه  و  علمی  هایزیرساخت   درمانی؛   و  تشخیصی  نوین   هایفناوری   کشور؛  سطح  در  علمی  مراکز  و  هاپژوهشکده 

  به   دستیابی  و  موفقیت  ضامن  اصلی  عوامل  همواره  جهادی،  ایاراده   و  راسخ  عظمی  ترمهم  همه   از   و  المللیبین   و  ملی  عرصه  در  علمی

 . است بوده  انقالبی  نهاد این در علمی  رفیع  هایقله

  های مأموریت  راستای   در   « سالمندی  سالمت  ارتقای   و   پایش   پیشگیری،   ملی   شبکه»  نوآورانه  پروژه  اجرای  که  این   بیان   با  زاده   حمزه

  شهید  پزشکی   علوم  جهاددانشگاهی   محوریت   با  طرح  این   اجرای:  افزود  دارد،   قرار   بهشتی   شهید   پزشکی  علوم  جهاددانشگاهی   کالن

  ایجاد   زمینه  ایران،  در  جمعیت  سالمندی  سونامی   با  مواجهه  در  جهاددانشگاهی  کارآمد  و  مؤثر  نقش  ایفای  بر  عالوه  کشور،   در  بهشتی

 . است توجه قابل و ارزشمند  بسیار نیز حیث  این از که کند می فراهم را کشور  های استان  تمام در  غیرمستقیم  و مستقیم  اشتغال

 

 شودمی  ساخته هادانشگاه کنار در نخبگان شهرک ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع:

:  گفت  و  داد  خبر  کشور   سرتاسر  در  استان  مراکز  بزرگ  هایدانشگاه   با  نخبگان  ملی  بنیاد  نامهتفاهم  امضای  از  نخبگان  ملی  بنیاد  مقامقائم

 . است کشور  سراسر  در  نخبگانی  هایشهرک  ساخت  طرح تحقق  در   گام  اولین اقدام این

  برای   مسکونی   واحدهای  ساخت   و   کشور  سراسر   بزرگ   های دانشگاه   با  نامهتفاهم   امضای   درباره  مقدم  باقری   ناصر   ایسنا،   گزارش  به

  عنوان   به  نخبگانی،  اجتماع  مسکن  مسئله  رفع  و  کشور  در  نخبگان  شهرک  ایجاد  راستای  در  جمهور،رئیس   دستور  به  نظر:  گفت  نخبگان، 
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  و   توسعه  در  ایشان   توان  از  مندیبهره   برای  مناسب  شرایط  آوردن   فراهم  و  برتر  مستعدان  و  نخبگان   نگهداشت  و  حفظ  در  مهم  موضوعی

 . است قرارگرفته نخبگان  ملی بنیاد کار  دستور  در نخبگان  شهرک  ساخت طرح تحقق  اولیه اقدامات  انجام  کشور، پیشرفت

  با که  گرفته نظر  در اقدام این  نخست  گام عنوان  به را  هااستان  مراکز بزرگ  های دانشگاه با نامهتفاهم  امضای  بنیاد  رو  این  از : افزود وی

  ساخت   با  ادامه  در  و  شود  آغاز   هادانشگاه  کنار  در  هاشهرک   این  ساخت  دانشگاه،   این  از  یک  هر  امکانات  از  استفاده   و  همراهی  و  همکاری

  های دغدغه رفع  بر  عالوه نخبگان  به الزم تجهیزات ارائه و  مناسب زیرساخت ایجاد  و  ها شهرک  این  در   تحقیقاتی و آزمایشگاهی  مراکز

 . شود  تسریع نخبگان  افزاییدانش   و آموزیعلم   مسیر اسکان،  با  مرتبط

  ها دانشگاه  ها،نامهتفاهم   این   اساس  بر:  گفت  طرح،  این  سازیاجرایی   در  نخبگان  ملی  بنیاد  با  هادانشگاه  همکاری  نحوه  به  اشاره  با  وی

  منابع،  کمک  با  نیز  بنیاد  و  دهندمی   قرار  نخبگان  ملی  بنیاد  اختیار  در  دهند،  اختصاص  امر  این  به  توانندمی   که  را  هاییزمین   از  بخشی

  که   کند می   نخبگان   برای   نخبگانی   شهرک  قالب   در   مسکونی   واحدهای  ساخت   و   ایجاد   به   اقدام   دولتی   اعتبارات  و  تسهیالت   ها، حمایت 

 . گرفت خواهد  قرار  کشور نخبگان  اختیار در تملیک   شرط به  اجاره صورتبه واحدها  این

  شود   دیده  نخبگان   ملی  بنیاد  ساالنه  اعتبارات  در الزم  منابع  است،  الزم طرح  این  سازیاجرایی   مسیر  در همچنین: داد  ادامه  مقدمباقری

 . کنند  صادر   را  الزم مجوزهای  علوم  وزارت  و  هاشهرداری  مسکن،  وزارت  و

  با   و   تهران   استان   از   روند   این:  گفت  شد،   خواهد   اجرایی   کشور   تمام  در  که   است  روندی   این  اینکه   بیان   با   نخبگان   ملی   بنیاد  مقامقائم

 نامه تفاهم  دو  شیراز  دانشگاه  و  مشهد  فردوسی   دانشگاه  با  نامهتفاهم   امضای   و  شده  آغاز  شریف   صنعتی  دانشگاه  با  نامهتفاهم  امضای

 . رسید   خواهد طرفین  امضای به الزم،  مذاکرات  انجام  از پس   و زودی  به  که است دیگری

  ملی،   مسکن  طرح  در   مردم   عموم   شدن  دار   خانه  به  ویژه  اهتمام  بر  عالوه  جمهور  رئیس  و  سیزدهم  دولت  همچنین :  داد  ادامه  مقدمباقری

  دار خانه  برای   الزم  ریزی برنامه   نخبگان   ملی  بنیاد   نیز   راستا   این   در   اند،داده   نخبگان  مسکونی  واحدهای   ایجاد   برای   نیز   جداگانه  دستور 

  دستور   در   را   بنیان دانش   های شرکت   در  فناور   و   کارآفرین   نخبگان   و   نخبه  علمی   هیأت  اعضای   اولویت  با   نخبگان   از   نفر   هزار  پنج   شدن 

 . دارد کار

  مانع   و  کرده  کشور   در   نخبگان   ماندگاری   به   شایانی   کمک   مسکن،   مسئله  حل   و   نخبگان  شهرک   ایجاد   اینکه   بر   تأکید   با   ادامه   در   وی

  رسانی اطالع  کشور   رتبهعالی   مقامات  توسط  زودی   به  طرح   این   جزئیات   و   هابرنامه :  گفت  شود، می   کشور  از  نخبگان  خروج   و  مهاجرت 

  با   امیدواریم  که  است  کشور  نخبگانی   جامعه  و  مستعد  جوانان  میان   در  انگیزه  و  امید   ایجاد  در  مهمی  گام  امر  این  شک  بدون  و  شد   خواهد 

 . برسد سرانجام به  کشور  اجرایی  هاییدستگاه   سایر همراهی و  الهی الطاف  کمک

  ملی  وظیفه یک را  نخبگان مهاجرت  از  جلوگیری پایان در   نخبگان ملی بنیاد مقامقائم نخبگان،  ملی بنیاد رسانیاطالع  پایگاه  از  نقل به

  وظیفه بنیاد  و است شده ابالغ کشور  اجرایی دستگاه چهل به نخبگان  امور  در  کشور راهبرد سند  اجرای: کرد  تأکید  و دانست  همگانی و
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  استعدادهای  و نخبگان  مهاجرت از جلوگیری برای لذا  دارد،  عهده بر را  سند اجرای در  هادستگاه  این  اقدامات پیگیری  و رصد شناسایی،

 . شود گرفته بکار  سند  اقدامات  تحقق   برای عملیاتی   صورتبه  است، اجرایی  هایدستگاه  اختیار  در  که  کشور امکانات تا  است نیاز  برتر

  در   تازگی  به  شریف  صنعتی  دانشگاه  با  نخبگان  ملی  بنیاد  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی   معاونت  میان  مشترک  همکاری  نامهتفاهم 

  احداث   در  همکاری   جهت   طرفین  هایتوانمندی   و   امکانات  از  مندیبهره  و  نخبگان   ظرفیت  از  استفاده  و  پژوهشی   علمی،   تعامالت   راستای

 .است رسیده   امضا به  …  و رفاهی  فرهنگی هایمجتمع  و  استادسرا برداری بهره و

 

 چرا تلویزیون از مجریانش مراقبت نمی کند؟  ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع:

 
ای است که رویه های تلویزیونی در عرصه اجرا و گویندگی، حاال دیگر موضوعی غافلگیرکننده و دور از ذهن نیست؛  افول ناگهانی ستاره 

بینی اما همچنان برای مخاطب و فعاالن این حوزه پرسش برانگیز و آزاردهنده است.  های اخیر بر اثر تکرار مکررات، قابل پیش در سال 

رسد، اما  الدین شریعتی ال است که اگرچه موقت به نظر می های غیرمنتظره، خداحافظی مجری »سمت خدا« ال نجم اخیر این رفتن   نمونه

 .های مذهبی را نگران کرده استای از مخاطبان عالقمند به برنامهه عد

به گزارش ایسنا، از مجری به عنوان ویترین تلویزیون یاد می شود؛ این ویترین اگر درست و متناسب با محتوای مد نظر چیدمان شده  

رآیند انتقال پیام به درستی شکل می گیرد. به همان  باشد، برنامه را به اوج می برد، مخاطب را تا انتها پای گیرنده نگه می دارد و ف

میزان اگر در انتخاب افراد اشتباه و کج سلیقگی صورت گیرد، مخاطب در همان اولین برخوردها با مجری، برنامه را پس می زد، کانال  

  .را تغییر می دهد و دیگر هم سراغی از آن نمی گیرد 
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داده های مختلف  های گفت وگو محور شبکهبرنامه اختصاص  به خود  تلویزیون را  از کنداکتور  این  سیما، بخش مهم و حجیمی  اند. 

ای که باشند، به یک یا چند مجری نیاز دارند تا سکان و نبض برنامه را به دست بگیرند، گفت وگوها با مهمان ها  ها در هر حوزه برنامه

 .کنش درست و به موقعی از خود نشان دهندرا هدایت کنند و در مواقع ضروری خصوصا در برنامه های زنده وا

و البته چنین سرمایه ای برای هر شبکه تلویزیونی ساده و آسان به دست نمی آید. گاه سال ها صبوری، آموزش و صرف سرمایه الزم  

ست که در سپهر  است تا شبکه ای به یک مجری کاربلد و محبوب دست یابد و آن وقت، تازه زمان بهره مندی تلویزیون از ستاره ای ا

 .رسانه ای به مخاطب معرفی کرده است

ها بازی در  گاه با تکرار حضور در برنامه ها، به آنچنان شهرت و محبوبیتی دست پیدا می کند که بسیاری از بازیگران با سال   مجری 

اند که به یکی از ب رندهای  شته ها حتی قابلیت آن را داهای مخاطب پسند هم به گرد پایش نمی رسند. برخی از مجری فیلم و سریال 

 .تلویزیونی بدل شوند و به لحاظ توان همراه کردن مخاطب، امضای یک برنامه خاص باشند 

کند که تلویزیون در شناسایی و معرفی این  اند، ثابت می هایی که در دو دهه اخیر به مخاطب تلویزیون معرفی شده نگاهی به مجری 

ها باشد. اما اینکه تلویزیون  داشته و توانسته کاری کند که مخاطب به خاطر یک مجری پیگیر برنامه   افراد، عملکرد نسبتا قابل قبولی 

هایی که در دل خود متولد کرده، چقدر موفق بوده، موضوعی است که با نگاهی به سرنوشت چند تن از  در نگهداری و مدیریت ستاره 

 .توان به راحتی و به صراحت به آن پاسخ دادیون می های دهه های اخیر تلویز ها و گوینده مشهورترین مجری 

عادل فردوسی پور، علی درستکار، نجم الدین شریعتی، احسان کرمی، رضا رشیدپور، محمدرضا شهیدی فرد، محمود شهریاری، سونیا  

 ... پوریامین، آزاده نامداری، عبدالرضا امیراحمدی، نجمه جودکی، صبا راد، فرزاد حسنی، فرزاد جمشیدی و

از مجری  از نظر گذراندید، چند تن  باال  بوده اسامی که در  اخیر  تلویزیون در دو دهه  اند که هر کدام در حیطه تخصصی خود،  های 

های پرمخاطبی را اجرا کردند. افرادی که با هزینه و زمانی که تلویزیون برایشان صرف کرد و آنتنی که در اختیارشان گذاشت،  برنامه

 بینید؟مستمر و فعال در تلویزیون می  صورت به یدند. اما در حال حاضر از میان اسامی باال چند نفر را رشد کردند و قد کش

اند و برخی دیگر ممکن است گهگاه در حین اجرای یک مسابقه تلویزیونی یا  هاست رنگ اجرا را به خود ندیده برخی از این افراد مدت 

 .اما بسیار کم فروغ تر از قبلاجرای یک برنامه مناسبتی، به چشمتان بخورند 

گذارید تا نهال رفته رفته بزرگ شود و به ثمر بنشیند. برای  ها زمان می کارید. سال تان می تصور کنید روزی نهالی کوچک را در باغچه 

  که   شود   پُربار  درختی شما   نهال   که  است  امید  این   به   هااین   همه  و   کنیدمی   پاشی   سم   کنید،می   آبیاری   کنید،می   هزینه  مراقبت از نهال 

 است  پربار  درختی  نهال  که  وقتی  درست  اما .  ببرید  بهره  خود  کار  ماحصل  از  هاهزینه  آن  صرف  از   پس تا  شود  عایدتان  سودی   ق بلش  از

 !کنید تا اصال جلوی چشمتان نباشدن یک آفت یا یک برگ زرد، درخت را از ریشه قطع می دید   محض  به نشسته،  بار به و
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های تلویزیون در این سالها رقم خورده است. با سیاست رفتاری »یا آنطور که ما  درست اتفاقی است که برای برخی از مجری این  

ها از دست داده  های اخیر صداوسیما چهره های متعددی را در عرصه اجرا و البته دیگر عرصه گوییم باش، یا اصال نباش« در سال می

 .است

کنند و این تالش روندی در جهت منافع  های دنیا برای حفظ مجری هایشان تا سر حد امکان تالش می ه این در حالی است که رسان

رسانه است؛ چراکه می توانند پیامی را که گاه با صرف مبالغی هنگفت در قالب فیلم و سریال به مخاطب خود منتقل کنند، به واسطه 

یرگذارترین شکل ممکن ارائه دهند. اینگونه است که مجری ای مثل لری  یک فرد ال مجری ال در عرض چند ثانیه به بهترین و تاث

وگوهای  سال یک برنامه را اجرا کرده و ستاره گفت   ۲۵ها یک برنامه را در شبکه سی ان ان اجرا می کند یا اپرا وینفری  کینگ، سال 

 .شودتلویزیونی می 

نیست، کنار گذاشتن مجری های بازنشسته و باسابقه نیز معضل دیگری    های جوان و تازه به بار نشستهموضوع تنها کنار گذاشتن مجری 

اند. حیاتی در این خصوص به ایسنا گفته است:  محمدرضا حیاتی ال گوینده باسابقه تلویزیون ال به آن اشاره کرده   ازجملهاست که برخی  

اگر بخواهند دیداری با همکارانشان داشته باشند، اجازه  ها  دهند. بازنشسته ها را به سازمان راه نمی »متاسفانه در حال حاضر بازنشسته

 «.کندها )درهای ورودی( را باز نمی های بازنشستگی گیتندارند وارد محل سازمان صداوسیما شوند و کارت 

یونی را  سرنوشت تلخ پشت درهای بسته ماندن پس از سال ها تجربه کاری، این روزها گریبان بسیاری از گوینده ها و مجریان تلویز 

گرفته است. این در حالی است که تلویزیون می توانست با مدیریت کارآمد و دلسوزانه تر )حداقل برای زمان و هزینه ای که خود  رسانه  

 .صرف کرده است( بسیاری از این افراد را مقابل دوربین های خود در قاب تصویر داشته باشد 

دیگر وارد یک سالگی ریاستش بر سازمان صداوسیما می شود، از همان ابتدا بازگشت با این همه، پیمان جبلی که کمتر از دو ماه  

باتجربه ها را وعده داده است. او گفته است، »از ضوابط حرفه ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت ها و قدرت آنتن برای  

 «.ادیده بگیردجلب اعتماد و نظر مخاطب استفاده کند و هیچگونه ظرفیتی را نباید ن

کرده است: »تمام ظرفیت های انسانی که در قالب های مختلف هنرمند    تأکید سازمان صداوسیما در اظهار نظری دیگر هم    رئیس

کارگردان، مجری و ... عوامل تولید همه سرمایه های تلویزیون هستند و از هر کدام باید به بهترین نحو ممکن استفاده کرد که این  

بگیرد. هیچ ظرفیتی را در دوره جدیدی نمی گذاریم هدر برود از همه ظرفیت ها در حد امکان بهره مند خواهیم شد.    پازل زیبا شکل

تمام عزیزان ما و سرمایه های انسانی ما برای ما عزیز و محترم هستند و جایشان در رسانه ملی همیشه باز خواهد بود اما اینکه در دوره  

 «.ه ها چه خواهیم کرد، امیدواریم ان شاءاهلل بتوانیم صیانت بهتری از چهره ها انجام دهیم تحولی جدید در ارتباط با چهر
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 شد  ابالغ ایرانی لباس و مد یکپارچه شناسه صدور اجرایی  دستورالعمل ❖

 خبرگزاری ایسنا  منبع:

 . شد ابالغ اسالمی ارشاد و فرهنگ  وزارت توسط ( شیما) ایران لباس  و  مد یکپارچه شناسه صدور اجرایی  دستورالعمل

 : است زیر شرح به( شیما) ایران  لباس و  مد یکپارچه شناسه  صدور کامل  اجرایی  دستورالعمل  ایسنا، گزارش  به

  ترویج   و   تثبیت   بر   مبنی   اسالمی   شورای   مجلس   ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۵  مصوب  لباس   و  مد   ساماندهی   قانون   ۲  و   ۱  مواد   اجرای   راستای   در »

  پرهیز   به  مردم  عموم  ترغیب  و  داخلی   الگوهای  و  ها   طرح   اساس   بر  پوشاک  و   البسه  عرضه  و  تولید   بازار  هدایت  ملی،  و   بومی  الگوهای

  اسالمی،   -  ایرانی  فرهنگ  با   مغایر  الگوهای  تبلیغ   از   پرهیز  و  ایرانی   هویت  و   فرهنگ  با  غیرمانوس  و  بیگانه  الگوهای  مصرف   و  انتخاب   از

 : کرد  تصویب  ذیل  شرح به را ( شیما) ایران  لباس و  مد شناسه  صدور  اجرایی دستورالعمل   لباس و مد  ساماندهی  کارگروه

  چهارچوب   بر   نظارت   ضمن   قانونی،   وارداتی   و  تولیدی   های   لباس   همه  از   جامع   اطالعاتی   بانک   تدریجی   ایجاد   با   دستورالعمل   این   در 

  اعمال   از   و  آورده  عمل  به  جلوگیری  ملی  و  دینی   های  ارزش  با  مغایر  وارداتی  های  لباس  قانونی  ورود  از  تولیدی  های   لباس   طرح   شرعی

  قانون   اعمال   مجوز  تنها   مربوطه   نظارتی   نهادهای   لذا .  آورد می   عمل   به  جلوگیری   پوشاک  با   مواجهه   در  شاخص   بدون   و   شخصی   سلیقه 

 . باشند کاال شناسه و شیما  شناسه  فاقد که داشت خواهند  را  هایی لباس برای

 اهداف . ۱ ماده

 لباس  طراحی  در   متجلی جامعه هنر   و فرهنگ از  صیانت  -۱

 رسمی  و مجاز  واردکنندگان و  تولیدکنندگان طراحان،   برای  اقتصادی امنیت ایجاد -۲

 قانونی  وارداتی و تولیدی های  لباس   هایطرح  تمام  از  جامعه اطالعاتی بانک تدریجی  ایجاد -۳

 تولیدی  های   لباس طرح  شرعی  چهارچوب بر نظارت  -4

 اسالمی  -ایرانی  های سنت و  هاارزش  مخل و مغایر  و لباس   بیگانه های طرح توسعه و ورود  از جلوگیری  -۵

 وارداتی  و داخلی  تولیدات با مواجهه  در  شاخص  بدون  و ایسلیقه  نظارت از پرهیز   -۶

 شیما  دریافت  به( آقایان  و بانوان ) لباس   طبقه در  کاال شناسه  سازی  شبکه  و اتصال  -۷

 

 تعاریف . ۲ ماده

 لباس  و  مد ساماندهی  کارگروه: کارگروه  -۱

  کاال  شناسه به  متصل  و شده  اعطا  داخلی   بازار  در   حضور  و  تولید  برای  مجاز های طرح  به  که ایران  لباس   و  مد  یکپارچه  شناسه : شیما  - ۲

 . باشد  می ( تجارت جامع سامانه)
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  کننده   تامین   یک  وارداتی  / تولیدی  محصوالت  ماهیتی   فنی   مشخصات   مشخصه   اساس  بر  که   تجاری  کاالی  قلم  شناسه :  کاال   شناسه  -۳

  بر   باید  عرضه  سطح  تجاری   تبادالت  و کاال  شناسایی  جهت  و  گردد  می  تولید  ایران  تجارت  جامع  سامانه  در (  کننده  وارد  یا  کننده  تولید)

 . گردد الصاق  و نصب  محصوالت  تک  تک روی

 

 شیما  متقاضیان شرایط.  ۳ ماده

 لباس  مد   حوزه با  مرتبط فنی  یا  تحصیلی مدرک  دارای  افراد -۱

 تجربی  هنرمندان   -۲

 واردات مجوز  یا   کسب جواز /برداری  بهره پروانه  دارای اشخاص  -۳

  دبیرخانه  برعهده  حوزه  این  تجربی  هنرمندان   یا   لباس  مدل  حوزه  با   مرتبط  فنی   یا   تحصیلی   مدرک  دارای افراد  تایید  و   تشخیص:  تبصره

 . باشد می لباس و مد  ساماندهی  کارگروه

 

 الزم مدارک . ۴ ماده

 هویت   احراز مدارک -۱

 سامانه در  شده اعالم استاندارد مطابق مطابق  لباس   طرح تصویر  -۲

 (لباس طراح  متقاضیان  برای ) لباس و  مد ساماندهی کارگروه طراحان  سامانه  در  عضویت  گواهی   -۳

 (کننده تولید متقاضیان برای) کسب جواز  یا  برداری بهره  پروانه  -4

 ( کننده وارد متقاضیان برای ) صمت وزارت  از لباس  واردات مجوز  -۵

 . نمایند ارائه کشور وزارت از معتبر  اقامت  و اجتماعی  رفاه  و کار تعاون، وزارت  از  معتبر  کار  پروانه است الزم ایرانی  غیر اتباع: تبصره

 

 شیما  سامانه   در  درخواست ثبت  مراحل. ۵ ماده

   http://shimaco.farhang.gov.ir: نشانی به  شیما سامانه به  ورود -۱

 مربوطه  های  فرم در  اطالعات  تکمیل -۲

 الزم  مدارک  بارگذاری  -۳

 رهگیری  شماره دریافت  و درخواست  ثبت  -4

 

 



   1401  مردادماه 

21 
 

 ها  درخواست  به رسیدگی  چگونگی  ۶ ماده

  صورت   در  بررسی،   کمیسیون   به   درخواست  ارجاع   تخصصی،   ارزیابی   شده،   تکمیل   های  فرم   بررسی   الزم،  مدارک   بررسی   عمومی،   ارزیابی 

 : از عبارتند  که ذیل  های شاخص  اساس  بر بررسی  کمیسیون در   ها طرح بررسی الزم، مدارک  و  ها فرم بودن  تکمیل 

 . باشد  طراحی  و پوشش  در اسالمی  های ارزش با  متناسب و  ایرانی تمدن و فرهنگ  از برگرفته  -الف

 . نباشد ( تولید و  طراحی  مرحله در ) نامانوس  های   ارزش  یا و بیگانه فرهنگ بازتولید  -ب

 . کند  ایفا موثری  نقش  اجتماع لباس  در   بانوان و آقایان  منزلت ارتقای  در   و کمک اخالقی  و اجتماعی  امنیت  افزایش به -ج

  آستر  تمهید  یا)   ساتر  پارچه از  استفاده  آستین،  اندازه  مناسب،  قد  ازجمله .  باشد  نظر   مد   پوشانندگی   کارکرد   اجتماع،  پوشاک طراحی  در   - د

 ( زاپ یا پارگی )  پوشانندگی  مخل باز  برش از استفاده  عدم  ، (ساتر غیر پارچه  در

  انگشت   و  تبرج   شهرت،   لباس  مصداق  بالعکس،   و   آقایان  به  بانوان   پوشاک  کردن  شبیه  ، (جذب)نما  اندام  و  نما   بدن   الگوهای  از  استفاده  -ه

 . شود  پرهیز (UNISEX)جنسیت  فاقد لباس  طراحی با  پوشاک در   جنسی  سیالیت ایجاد  اجتماع، در نمایی 

 . شود پرهیز  شکنی  هنجار از  و گیرد  قرار  توجه مورد  ایران، در گوناگون  های   اقلیم و اقوام سنتی و عرفی  های   ارزش -و

 . نباشد( کشور مقررات و مقدسات وهن) ارزش  ضد های مولفه  کنندهتداعی  بانوان  و  آقایان  شاک -ز

 . شود  پرهیز  شکنی  هنجار  از و  گیرد قرار  توجه مورد طراحی  در  منطقه سنتی  و عرفی  های   ارزش -ح

 . شود  می طراحی  بررسی  کمیسیون توسط  ارزیابی فنی  جزئیات  و  کاربرگ: تبصره

 

 بررسی   کمیسیون اعضای. ۷ ماده

 : از  عبارتند شوند می منصوب سال یک مدت  به کارگروه رئیس  حکم  با  که بررسی  کمیسیون اعضای 

 کمیسیون  دبیر   -الف

 اسالمی  -  ایرانی  پوشش سبک فرهنگی  کارشناس  -ب

 لباس   دوخت و  طراحی صنعتی و  فنی کارشناس -ج

 . است اجماعی  صورت به آن   در گیری   تصمیم و  شودمی  برگزار  برخط صورت به  بررسی، کمیسیون جلسات: ۱  تبصره

  فوق   ترکیب  با   کمیسیون   چند   همزمان   طور   به   تواند   می   کارگروه  رئیس   ها  طرح   ارزیابی   در   تر  تخصصی   بررسی   و   تسریع   برای :  ۲  تبصره 

 . دهد  تشکیل

 . بود خواهد  ناشناس کمیسیون  اعضای نزد  لباس  واردکننده یا تولیدکننده طراح،  هویت ای،حرفه اصول  رعایت   برای: ۳  تبصره

 . است الزامی  درخواست به  رسیدگی مراحل تمام  در  شیما اخذ برای شده  ارائه هایطرح  محرمانگی حفظ : 4  تبصره
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  کمیسیون   به  موضوع   باشد،   معترض   کمیسیون  تصمیم به  متقاضی   یا  نشود  حاصل  اجماع  بررسی   کمیسیون   در  که  مواردی   در : ۵  تبصره 

 . شود می  ارجاع  خاص موارد 

  متقاضی   سوی  از  مدارک  کامل   بارگذاری  و  درخواست  ثبت  از   پس  روز  ۳۰  مدت   ظرف   حداکثر  است  است  موظف  کمیسیون :  ۶  تبصره

 . نماید اعالم متقاضی  به سامانه  طریق  از را  بررسی  نتیجه

 

 خاص   موارد  کمیسیون اعضای. ۸ ماده

 : از  عبارتند   شوند می منصوب سال یک  مدت به کارگروه رئیس  حکم  با که خاص موارد  کمیسیون اعضای 

 خاص  موارد  کمیسیون دبیر   -الف

 ( نفر دو ) اسالمی  -  ایرانی  پوشش سبک فرهنگی  کارشناس  -ب

 ( نفر دو ) لباس   دوخت و  طراحی صنعتی و  فنی کارشناس -ج

 . نماید   اعالم را  نتیجه و رسیدگی موضوع  به کاری روز  ۱۵ مدت ظرف  است  موظف کمیسیون: ۱  تبصره

 . است قطعی کمیسیون تصمیمات. بود خواهد اعضا اکثریت  رای با کمیسیون  در گیری   تصمیم: ۲  تبصره

  که   شد  خواهد   صادر   گمرک   و  صمت   وزارت   سوی   از   مجوز  صورتی   در  تنها   کشور   قانونی   مجاری   از   وارداتی  های   لباس  برای   .۹  ماده

  نیز   خارجی  برندهای   و  ها  نمایندگی   توسط  شده  عرضه  های  لباس   برای  قاعده  این .  باشد  کاال  شناسه  و   شیما  شناسه   دارای  لباس  طرح

 . االجراست الزم

  کشور   لباس  و   مد  ساماندهی  کارگروه  تصویب  به  ۱4۰۱  اردیبهشت   چهارم  تاریخ   در   تبصره  ۱۱  و  ماده   ۱۰  در  دستورالعمل   این  .۱۰  ماده

 . بود  خواهد  االجرا الزم اسالمی  ارشاد  و فرهنگ وزیر  ابالغ با و  رسید

 

 شد  بررسی معاصر های داستان و  ادبیات  در منافقین بازنمایی و روایت و تبیین جهاد ❖

 خبرگزاری شبستان  منبع:

  های   داستان  و   ادبیات  در منافقین  بازنمایی  و   روایت  و  تبیین   جهاد  موضوع  با   انقالب  بلند  های  داستان  شناسی   جریان  نشست  چهارمین

 . شد برگزار اندیشه فرهنگسرای در   معاصر

  با   انقالب  بلند  های   داستان  شناسی   جریان  نشست  چهارمین   در  شاکری  احمد  استاد   شبستان،   خبرگزاری   اندیشه   خبرنگار  گزارش    به

  قرار  توجه  مورد  باید  ای  مسئله  هر   از  پیش  انچه : گفت معاصر  های  داستان   و  ادبیات  در  منافقین  بازنمایی  و  روایت  و  تبیین   جهاد   موضوع 

  هنوز   و   داریم  اجمالی  علم  ان  به  ما  که  دارد  وجود  شماری  پر  و  متنوع  مسائل   داستانی  ادبیات  حوزه  در.  است  مسئله  بودگی  مسئله  گیرد

  به  و  نموده مسئله االمر  نفس  در  اند  یافته نمود  مسئله  عنوان  به  که  مسائل از  ای  دسته   همچنین .اند  نشده معلوم  ما  بر  تفصیلی  صورت به
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  باید   انکه  دیگر  و  شود  درک  مسئله  ان  بودن  مسئله  اوال  باید  موضوعی  هر  به  توجه  از  پیش  این  بنابر.  هستند   نمون  مسئله  امور  تعبیری

  مسئله   بخش  اولویت های   مولفه اساس بر توان   می که است صورت  این در.  باشد  شده  تصور مسائل مراتب سلسله کلیت در   ان جایگاه 

 . کرد توجه ان به و نمود  برجسته  را ای

   

  مورد  ان به علمی  ورود  موضوعه  اصول و مسئله  های فرض  پیش  است الزم ان به ورود از پیش   و مسئله هر  به توجه در: داد  ادامه وی

  روش   مسئله،   با   ما   مواجهه   ساحت  که  ها   فرض   پیش   این   داشتن   اختیار   در   بدون   ادبیات   حوزه   مسائل   با   ما   مواجهه .  گیرد   قرار   مداقه

 . نیست پذیر   امکان کند می  تعیین  را مسئله  با  ما مواجهه مراتبی  و مسئله  با ما  مواجهه

  "منافقین"  اصطالح .  است  شده  تعیین  "فارسی  معاصر  داستانهای  در   منافقین  روایت و  بازنمایی  "  نشست  این  عنوان:  داد ادامه  شاکری

  وجود   که عامش   مفهوم  با   منافق  از   ما  بحث  این  در  این   بنابر .  است  شده  علم   خلق  مجاهدین   سازمان  گروهک برای  مشخص  صورت به

  از   اخص  منافقین  اصطالح  دیگر   معنای  به.  نیستیم  مواجه  است  اخالق علم  در ظاهری  عمل  و  نمود   با  قلبی   نیت  تفاوت  و  قلب  در نفاق

 . دهد  می قرار توجه مورد را  التقاطی  گروهکی   یافته سازمانی   شکل  و است نفاق  لغوی  معنای

  غیر   یا  تقویمی   های   مناسبت  به  نسبت  ای   رسانه   فضای   نوعا .  است  حاضر   بحث   در  منافقین   شدگی  مسئله  سبب  دیگر   موضوع :  گفت  وی

  بعضا .  گیرند   می  قرار  گفتگو   و   توجه  محور  سال   طول   در  زمانی   های   مناسبت  واسطه  به   موضوعات  سبب  همین  به.  است  شده  شرطی  ان

  در   مسئله  زبان  با   یا  شود  می   استخراج  مسائلی  هاآن   از  سالیانه  تقویم   در  هاآن   ترتیب  و   ترکیب  تبع  به  و  ها   مناسبت   یافتگی  اصالت  با

  موضوع  این   درباره  داستانی   ادبیات   وظیفه  درباره   تیر   هفتم   مانند  ای  واقعه  در  مثال   عنوان   به.  کنند  می  پیدا  انعکاس   داستانی   ادبیات   حوزه

  مسئله  نحوه   ایا   که   است  این   سئوال .  شود  می   بحث   داستانی   ادبیات   در   موضوع   این   جایگاه   درباره  غدیر   واقعه   سالروز   در   یا   رود   می   سخن 

 نسبت   ما   ذهنیت  شدن  شرطی  که  است  روشن   است؟  گروهک  این  شکست  و  مرصاد  واقعه  سالروز  از  برخاسته  منافقین  مقوله   به  ما  مندی

  موضوعات   که   است  روشن .  باشد  اصالی   نه   ،  بالتبع  و  مستمر   نه  موقتی،   موضوعات   به   ما   مندی   مسئله   شد   خواهد   موجب   ها   مناسبت  به

  به  توجه  با  این   بنابر.  شوند  می  ثبت  تقویمی  های  مناسبت  در   هاآن   از  درصدی  تنها  و  بوده  متکثر  داستانی  ادبیات  دار  اولویت  و  متنوع

  الزم مشخص،  مسائل  و موضوعات به نسبت ان کنشگران کردن حساس و داستانی ادبیات به بخشی ذهنیت  در ها  رسانه گذاری  تاثیر

  مسئله   در  اما  دارد  امروز  نیازهای   به  توجه  اصیل  شناسی  مسئله  مقابل،   نقطه  در.  گیرد   قرار  اصالح   و  بازنگری  مورد  ها   رسانه  مواجهه  است

 . کند  می  دنبال  را  تر عالی و باالتر منظرگاهی بلکه  ماند  نخواهد   امروز  معطل وجه هیچ   به مندی

  در  که  متعددی موضوعات  میان از "خلق مجاهدین " شده علم و  خاص  صورتبه و "منافقین" که است این  سئوال  حال: گفت شاکری

  که  انگونه  یا   نفسه   فی   صورتبه  دار   اولویت  ای   مسئله  ایا   و   دارد  اهمیتی   و  جایگاه   چه  کرده   ظهور   ان  از   پیش  و   اسالمی  انقالب  تاریخ 

  زیرا .  شویم  قائل  تمایز  موضوعی  بازتابهای  و  موضوعی  اهمیت  میان  است  الزم  باره  این   در   است؟  بوده داده نشان  واکنش  ان  به  ادبیات

  خرج   به  واکنشی  ان  به  داستانی  ادبیات  اما  است  برخوردار  داستانی  باالی  های  ظرفیت  و  تاریخی  های  اهمیت  از  خاص  موضوعی   گاه
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  بخشیده   اهمیت  موضوعی  به  داستانی ادبیات  مقابل  نقطه  در گاه.  نیست  موضوع   های  ظرفیت  با  متوازن   و  متناسب  واکنش  این   یا   نداده

  هستیم   بخش ارزش مالکهای اخذ نیازمند اینجا در. نیست برخوردار چندانی اهمیت از موضوعی االمر نفس  در  که شده متمایل بدان و

  تا  اینکه و کند می توجه  موضوعی به  چگونه و چرا ادبیات انکه دیگر و  شود می توزین چگونه و چیست موضوعی اهمیت اینکه در هم

 نسبت   ادبیات  واقعی واکنش  با ما کشور، نشر  ساحت در  که باشیم داشته  توجه است الزم همچنین . دهد می انجام را  کار این  میزان  چه

 واقعیت.  شوند  منتشر   قانونی   داستانی   اثار   کند   می   حکم   نشر   ضوابط   تعبیر  به.  نیستیم  مواجه   خلق   مجاهدین   سازمان   چون   ای   مقوله  به

  نشر  بازار  وارد   گاه   هیچ   اثار   برخی  و  اند  شده  منتشر  اصالحات   پی  در   بعضا  شوند  می  منتشر  موضوع   این  درباره  که  اثاری  که  است  این

  و   امار  به  که  بود  خواهد  ممکن   زمانی  موضوع   این  با  داستانی  ادبیات   مواجهه  کمیت  و  چگونگی  درباره  ما  قضاوت  این  بنابر.  شوند  نمی

 . باشیم  داشته  دسترسی نیز  نشده منتشر اثار  محتوای

  مضمونی   جنبه   بلکه   ندارد   موضوعی   بُعد   تنها   خلق   مجاهدین   موضوع   اینکه  شود   توجه  بدان   باید   که   دیگری  نکته :  کرد   نشان   خاطر  وی

  بلکه .  کنیم  نمی   انتخاب   هستند   اهمیتی   با   تاریخی  موضوع  که  خاطر   این  به  صرفا  را  موضوعات  ما  که  معنی   این  به.  دارد   نیز   اهمیتی  با

  موضوع  با  های  داستان  تعبیر  به.  برخوردارند  بیشتری   اهمیت  از  شوند  می   داده  بازتاب  موضوعات  در  که  مضمونی  خاص  های  ظرفیت

  برای   را   مضمونی   منظرگاهی   خود   متن  و   بطن   در   توانند   می   بلکه .  شوند  نمی   نوشته   تاریخی   موضوعات  یاداوری   برای   صرفا   تاریخی 

 . بگشایند مخاطب

  انکه   توضیح.  است  اقبال  پر  و  عنوان   پر  های  گونه  از  تابعی   داستانی  ادبیات  در   موضوعات  بروز  و  ظهور   اما:  کرد   نشان   خاطر   شاکری   استاد

  تاثیر   میدان و نشر  میدان و عمل   میدان داستانی اثار  برای ای گونه بسترهای. گیرند می  شکل  ادبی  بسترهای در موضوعات و  ادبی اثار

  انقالب   پیروزی  از   پس  دوره در  یافته  ظهور   های  گونه  چه  در  منافقین  موضوع   کنیم  تحلیل  است  الزم  این   بنابر .  کنند   می  ایجاد  گذاری 

  ادبیات   دارد  خود  در  را  ظرفیت  بیشترین  که  هایی  گونه  ازجمله.  است  میزان  چه  گونه  هر   نسبت  به  ظهور  این  و  کند  ظهور   میتواند   اسالمی

  پیروزی   به   که  ادبیاتی   یعنی . است  االخص  بالمعنی   اسالمی   انقالب   داستانی  ادبیات   تعبیر   این   از   مرادمان .  است  اسالمی   انقالب   داستانی 

  توسط   بیگناه  مردم  کشتار  و  شصت  دهه  به  مربوط  وقایع  گونه  این  در.  پردازد  می  ان  به  مربوط   وقایع  و   ۱۳۵۷  بهم  در  اسالمی  انقالب

 . شد  خواهد  ملحق  اسالمی انقالب ادبیات  به نیز منافقین

  افرینی   نقش   به  چیز   هر  از   بیش   منافقین   نمایش  برای  ای   گونه   های   ظرفیت.  است  مقدس   دفاع   داستانی   ادبیات   دیگر   گونه:  داد  ادامه   وی

  و   موضوع   یک   به  نویسنده   توجه   که  است  این   باشیم  داشته   توجه   بدان   باید   که  موضوعی .  دارد  بستگی  تاریخی   موضوعات  در   گروه  این

  از   زمان  گذشت  فراخور  به   موضوعات  گاه.  گردد   می  باز  متعددی  امور  به   ادبی  گونه  به   موضوع  ان  تبدیل  و  موضوع   ان   درباره   نوشتن

  موضوعات   با  معاصر  داستانی  ادبیات  تاریخ   طول  در  کمتر  این  بنابر.  دهند  می  دست  از   را  خود  اهمیت  یا   شوند  می  خلع  یافتگی  اولویت

  حین   در  بینیم   می  اساس   این   بر .  دارد  بستگی  متغیرهایی   به  یافتگی   اهمیت  این .  اند   بوده   توجه   محور  همواره   که   ایم  بوده  مواجه   ثابتی 

  به  مشخصی  صورت  نیز  موضوع  ان  به  پرداخت  های  ضرورت  و  مصالح  البته  و  گیرد   می  اولویت  ان  از  روایت  اهمیت  واقعه،  یک  وقوع
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  جلوه  اهمیت  با  و  جریان  در  موضوعی  عنوان  به  جنگ  موضوع  به  پرداخت  ضرورت  مقدس،   دفاع  دوران   در   مثال  عنوان  به.  گیرد   می  خود

  نفع   به  واقعیت   تعبیری  به.  گیرد  می  صورت  ای  دوره  زمانی  ضوابط  و  شرایط  تحت  جنگ   موضوع  به  پرداخت   دوران  این   در .  کند  می

  "دشمن"  عنوان   به  منافقین   کنشگری  که   است  معنی   بدان   منافقین  موضوع   در   مسئله  این.  شود  می   روایت  حق   جبهه  بر   اجماع   و  حمایت 

  از   پیش  و  ۶۰  دهه   در   که  دارند   را  کنشگری  و  بروز  و  ظهور  همان  منافقین  کنونی  دوره  در  ایا.  است  داشته  بیشتری  ظهور  ای  دوره  چه  در

  کنشی و  سیاسی  انزوای  در   که گروهکی  به  کنونی دوره  در   خلق  مجاهدین  مشخص صورتبه  و منافقین  رسد  می  نظر به  اند؟ داشته  ان

  قرار   خلق  مجاهدین  گذار  تاثیر  و  فعال  کنشگری  دوره  در  ما  این  بنابر.  است  شده  تبدیل  داده  دست  از   را  خود  سمپاتهای   عمال  و  قرارگرفته

 . است داده   نشان توجه تاریخی موضوعی  عنوان  به ان  به پرداخته  گروهک این  به که داستانی اثار  نوعا که بینید  می  لذا . نداریم

 

  و   "نویسندگان"  طیف  دو  اطالع  میزان  است،  مؤثر  داستانی   ادبیات  حوزه  در  موضوعی  یافتگی  اهمیت  در  که  دیگری  نکته:  گفت  وی

  وجود  موضوع   از   روایت   با   مواجهه   به   عالقه  و   موضوع   از   مخاطبان   تجربه  یا   اطالع   میان   مستقیمی   ارتباط   طبعا .  است  ان   از   "مخاطبان"

  مقابل   نقطه  در .  کند  می   ایجاد   را  نوشتن  برای  اشتیاق  کمتر  است  مخاطبان  مرآی  و  مشهد  در  که  موضوعاتی   مثال  عنوان  به.  دارد 

  این .  اند  نگرفته  قرار  هاآن   زیستی  و  تجربی  دایره  در   که  هستند  هایی  شخصیت  و  ها  موقعیت  از  اطالع  و   تجربه  مشتاق  ادبیات  مخاطبان

  حوزه   در  داستانی  جهان   که  شود   می  روایت  به  ترغیب  زمانی  نویسنده  که  معنی  این  به.  دارد   وجود  دیگری  نحو  به  نویسندگان  برای  نکته

  ای   تجربه  بر   مشتمل  او  روایت   نتیجه  رود   نمی   انتظار   کند  روایت  نشده  تجربه  موضوع  از   هم  اگر  نویسنده.  باشد  قرارگرفته  اش  تجربی

  امنیتی   فراوان   جوانب   و   داشته   سازمانی   و   تشکیالتی   جنبه   اینکه   به   توجه  با   منافقین   موضوع   نکته،   این   به  توجه   با .  باشد  سازنده   و   غنی 

  مراکز   سوی  از   مقدماتی   تامین  نیازمند   موضوعات  این   به  ورود   که  باشد   دلیل  همین   به  شاید .  ندارد   قرار  نویسندگان  دسترس  در  نوعا   دارد، 

  که   شود  تولید  منافقین  درباره تواند  می ارزشمندی  و  غنی  بسیار  داستانهای  که  است  معنی  بدان  این.  است  اطالعاتی  امنیتی  نهادهای  و

  بتواند   داستانها   این   رواج که  نیست  ذهن از  دور. است  نشده  بیان  کنون تا  ان  تجربیان   و  اطالعات   به  نویسندگان  دسترسی   عدم  علت  به

 . اورد پدید را  اطالعاتی -امنیتی  و  سیاسی داستان   گونه چون  هایی  گونه

  های   ظرفیت  میان   قیاس   با   که  است   ان  نخست  منظر .  گشود  حاضر   بحث  در   را  منظر  دو  توان   می  همچنین:  کرد   اذعان   شاکری   استاد

.  کنیم  مقایسه   است  شده   موفق   ان   تولید   به  داستانی   ادبیات  انچه   با  را   ها   ظرفیت  این   منافقین،   درباره   نویسی  داستان   موقعیتی  و   موضوعی

  این   اینکه.  خیر  یا  کند  می   برقرار   موضوع  با   درکی  و   دفاع  قابل  و  قبول  قابل   نسبت  شده  انجام   تالشهای  ایا  که  کنیم  قضاوت  نتیجه   در

  شده   تولید   اثار  به   که  است   این   دوم   منظرگاه  اما .  کنند  تغذیه   را   روایی   قالبهای   چه   توانند   می   و   دارند   ارزشهایی  چه   مغفول   های   ظرفیت

  مرحله در  که اثاری چه و شده منتشر اثار  چه–  اثار تولید رشد  شاهد گذشته دهه یک  تقریبا در که است این واقعیت. کنیم توجه موجود 

  این  رویکردهای و مواجهه این نحوه است مواجه  ان با  داستانی  ادبیات  که چالشی. ایم  بوده منافقین درباره  -اند  شده متوقف نشر مجوز

 . است اثار
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  پیچیده  ساحت  دارد  وجود   باره  این  در   که   هایی   سازی   ظرفیت  و  منافقین   موضوع  به  داستانی   ادبیات  های  گونه  ورود   از   فارغ :  گفت  وی

 واژه  کلید  از  یکی .  گردد می  باز  موقعیت روایت  و  شخصیت  پرداخت  در   ادبی  مبانی  و  ادبی  رویکردهای  به  که  دارد   وجود  تری  بغرنج  و  تر

  معاصر   داستانی  ادبیات  در   "پردازی  دشمن"  و  "شناسی  دشمن"  سازد  اشکار   موضوع  های  پیچیدگی  به  ای  دریچه  است  قادر   که  هایی

  های  چالش با -خودی  جبهه مقابل در –  دشمن پرداخت و سازی تصویر در  ما روایی و داستانی  ادبیات  همواره کلی،  نگاه یک در. است

  داستانی   ادبیات   از   را   دشمن   تعبیری   به  و   شده   منصرف   دشمن   به   پرداخت  از   اساسا   نویسندگان   برخی   که   جایی   تا .  است  بوده   مواجه   بزرگی 

  وارد   متعهد  داستانی   ادبیات  به  را  هایی  اسیب   رخداد  این .  اند  کرده   بسنده  ان  از  تیپیک  و  حداقلی  پرداختی   و  روایت  به   یا  اند  کرده  خارج

  بعضا   و   کرده  باز  متعهد   ادبیات  به  تند  نقدهای  برای  را   راه  که  دشمن   از  ای   کلیشه  تعبیری   به  و  تیپیک  بازنمایی   ازجمله .  است  کرده

 . است کرده فراهم نویسندگان  برخی  در   را ادبی  ارتجاع موجبات 

  در  کنیم  ترسیم   اسالمی   انقالب   داستانی  ادبیات   حوزه   در  دشمنان   طیف  میان   ای   مقایسه   بخواهیم   اگر   که   است  ان   واقعیت:  گفت  وی

  ما .  نیستند  یکسان   یکدیگر  با  داستانی  پرداخت   صعوبت   لحاظ  به  که  است  ترسیم   قابل   دشمنان   از   مراتبی   طیف  این  صنوف   و  افراد   میان 

  و   دیگر   اقلیم  از  و  بوده  شده  شناخته  رزمندگان  برای  کمتر  که  داریم  را  بعثی  دشمن  و  مقدس  دفاع  موضوع  معاصر،   داستانی  ادبیات  در

  رژیم  طرفداران   یا   طاغوت   ارکان   از   که  هستیم   مواجه   دشمنی   با   اسالمی   انقالب   داستانی   ادبیات   گونه   در .  است  بوده   دیگر   مذهب   بلکه

  قربه  و  است   متعصب  معتقد  ی  تکفیر   که  شود   می   گفته   سخن  دشمنی   از   حرم  مدافعان   به  مربوط   داستانی  ادبیات  در .  است  شاهنشاهی 

  مقدس   دفاع  داستانی  ادبیات   در  بعثی   نیروهای   پرداخت   از   منافقین  درباره کار  صعوبت  رسد  می  نظر  به.  زند   می   جنایت   به   دست  اهلل   الی

  در   که  بودن   کسانی   همین   بستگان   و  برادران   تعبیری   به  و   کردند  می   زیست  مردم  میان   در  ۶۰  دهه   در  منافقین   که  چرا .  باشد  دشوارتر 

.  است  برخوردار   هایی  دشواری از  دشمن عنوان  به  ان   انداختن  جا  و  شخصیت  پرداخت  شرایطی   چنین  در  نوعا .  اند   داشته  شرکت  انقالب

 . ندارد زیادی  تجربیات   ان درباره ما  معاصر داستانی   ادبیات که  اید می پیش فاعلی  و فعلی  قبح  و حسن بحث بعضا  اینجا

 

 روانه   و  منتشر  خانواده  و  زن  تخصصی  ناشر  هاجر؛  نشر  مرکز  همت  به  «تربیت  و  تعلیم   عینک  با  فبک»  کتاب ❖

 شد  بازار

 خبرگزاری شبستان منبع:

  تربیت؛  و   تعلیم  عینک  با  فبک  کتاب   خواهران،  علمیه  های   حوزه  مدیریت  مرکز   به  وابسته   هاجر  نشر   مرکز  شبستان،  خبرگزاری  گزارش  به

 . است کرده  بازار  روانه  و منتشر را  فردارشادی  فاطمه  نوشته اسالمی  تربیت و  تعلیم با نوجوانان  و کودکان  برای  فلسفه رابطه

  به   تعقل  و  تفکر   بر  نیز  اسالم  دین   و  است   کرده  جلب  خود  به  را  مربیان  و  اندیشمندان  توجه  «ورزی  اندیشه »  مسأله  تاکنون  دیرباز  از

 . است داشته  تأکید ضروری   و حیاتی  مهره عنوان 
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  داشتن  یافته،   توسعه   جوامع   های   نشانه  از   یکی   که   نحوی  به   قرارگرفته  پژوهشگران   توجه  مورد   همواره  خالق   و   نقاد   ژرف،   اندیشه

  های  مهارت   ایجاد  بر  تربیت  و  تعلیم  اندرکاران  دست  رو،  همین  از  دارند؛  ایخردورزانه  و  مناسب  های  انتخاب  که  است  معقول  شهروندانی

 .اند  پرداخته  آموزشی  و  تربیتی مختلف های برنامه اجرای و  تدوین به و  اند شده  متمرکز  ورزی  اندیشه های  روش  و  ورزی فلسفه

  پرورش   برای   هاتالش   این   از   بارزی   نمونه  است،  شده   داده  نشان   «فبک»  نوشت  کوتاه  با  که  « نوجوانان  و  کودکان   برای   فلسفه»  برنامه

 .است  زندگی  در   کمال و  سعادت به نیل جهت  در آن   با همسو  تربیتی  اهداف  و  ابعاد کودکان، عقالنیت

  معنای   از  دیگری   صورت  شدن،   تربیت  و   کالسداری  شکل   و   درسی   های  کتاب   معلم،   های   نقش  بازتعریف   با   کودکان  برای  فلسفه   برنامه

  مسئولیت   سپردن   و  کودکی   دوران   از   تفکر  آموزش   به  اسالم   اهمیت   به  توجه   با   دیگر   سوی   از .  آفریند  می   را   یافتن   تربیت  و  فرهیختگی 

  رویکرد   و  « کودکان  برای   فلسفه  برنامه»  میان   زیادی   های   توازی   آشکارشدن  موجب  نوجوانان،  و  کودکان  به  توان  حد  در  زندگی  های

 . شد اسالمی تربیت و تعلیم

  و   هاتوازی  ها،تقارن   تا  است  کرده  سعی  «اسالمی  تربیت  و  تعلیم  رویکرد  با   نوجوانان  و  کودکان  برای  فلسفه   برنامه»  بررسی  با  اثر  این

 . دهد نشان  را  افتراق موارد  همچنین

 :است گردیده  زیر مطالب ارائه به موفق  فصل ۳ در  کتاب  این  رو  این  از

   های   محرک  و   محتوا  ، «نوجوانان  و  کودکان  برای   فلسفه»  برنامه  با   آشنایی  تربیت،   و  تعلیم   مفاهیم   و  مبادی   بررسی  به  اول،  فصل   در

  این   های  ویژگی   ارزیابی   و  « نوجوانان   و   کودکان   برای   فلسفه»  اساسی   های   ویژگی   ای،  مراقبه  و  خالق   نقاد،   تفکر   برنامه،   این   آموزشی 

 . است شده پرداخته  اسالمی تربیت و تعلیم اساس  بر برنامه

  تطبیق  « اسالمی  تربیت  و  تعلیم »  مبانی  و  اصول   با   « نوجوانان  و   کودکان  برای   فلسفه  مبانی »  درسی  برنامه  مبانی   و   اصول  دوم،  فصل   در

 . است شده داده

  تطبیقی   مطالعه  و  «اسالمی   تربیت  و  تعلیم»  و  « نوجوانان  و  کودکن   برای  فلسفه »  برنامه  های  روش  و  اهداف   تبیین  به  سوم؛  فصل  در

 . است شده اقدام  هاآن 

  در   « لیپمن  متیو »  ناپذیر خستگی   تالش  با   که   است  کودکان   به  تفکر   های مهارت   آموزش   در   نوین   رویکردهای  از   یکی   « فبک»  برنامه

 . رسید  خود  اوج به تدریج  به  و  مطرح آمریکا  در   ۱۹۷۰  دهه

  گذراندن   با   کودکان  و  شود می   دنبال  جهان  سطح  در   آموزشی   الگوهای   ترینموفق   و  بهترین  از   یکی  عنوان  به  اکنونهم  برنامه  این

  قرارگرفته   فراوانی  اقبال  مورد   برنامه  این  نیز   ایران  در.  یابند   می  دست  منطقی  تفکر   های  مهارت  به  مدارس  در  متوالی  آموزشی   هایدوره 

 . است ای  ویژه اهتمام مورد اخالقیات  رشد و پرورش  تعقل، ورزی،  استدالل  ما  دینی فرهنگ  در  اینکه خصوصاً
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  مندان عالقه که است  شده  منتشر  رقعی  قطع صورت به تومان   ۵۶۰۰۰ قیمت  با  و  صفحه   ۱۹۶ در  «تربیت و تعلیم  عینک  با  فبک»  کتاب

  تهیه   تومان  44,۸۰۰  قیمت   با  را   کتاب   این  توانند   می  /https://hajarpub.ir  نشانی   به  هاجر   نشر  اینترنتی   فروشگاه  به   مراجعه  با

 . کنند

 

حوزه عفاف و حجاب انجام نداده  آنچه حاکمیت در  فرهنگی مجلس تشریح کرد؛  رئیس کمیسیوننایب  ❖

 .است

 خبرگزاری ایکنا منبع:

ایم و مدیران فرهنگی کشور باید از قاطبه مردم عزیز  کاری داشته خواه معتقد است در حوزه حجاب و عفاف واقعاً کمسیدعلی یزدی 

 .اندکرده سال گذشته در ارتباط با ترویج این فرهنگ کم کاری  4۳عذرخواهی کنند، چون در 

شود. امروزه کشورها درصدد هستند تا به طرق مختلف از فرهنگ  فرهنگ مهمترین بخش از تمدن بشری و هویت جامعه محسوب می 

های مهاجم صیانت و حفاظت کنند و حتی از طریق تبادالت فرهنگی آن را صادر  ها و فرهنگ فرهنگ ملی و دینی خود در برابر خرده 

 یا اینکه رشد و توسعه دهند. 

وجه به اهمیت فرهنگ و ابعاد متعدد آن و نقدهای موجود نسبت به رویکردهای سلبی و ایجابی در حوزه فرهنگ خبرنگار ایکنا با  با ت

که مشروح آن را در    وگو نشسته فرهنگی مجلس یازدهم به گفت  رئیس دوم کمیسیون خواه، نماینده مردم تهران و نایب سیدعلی یزدی 

 خوانید. ادامه می 

متبوع شما نسبت    فرهنگی مجلس شورای اسالمی هستید، دیدگاه کمیسیون  رتعالی عضو کمیسیونحض  -ایکنا

 های فرهنگی موجود کشور چیست؟ و برای سروسامان دادن به آن چه خواهید کرد؟ به ناهنجاری

اختصاص منابع الزم همیشه  رغم اینکه چتر و اتمسفر آن خیلی گسترده و بر همه شئون زندگی ما حاکم هست، اما در  حوزه فرهنگ علی 

ها  جویی تواند منجر به صرفهکه ما قائل هستیم اگر اعتبارات فرهنگی مناسب تخصیص داده شود، می گیرد، درحالی مهری قرار می مورد بی 

 و استفاده درست و بهینه از امکانات، منابع مالی، منابع انسانی و تجهیزات شود. 

ن است که استفاده درستی از امکانات داشته باشد، به خودی خود بر اقتصادی کردن زندگی  انسانی که از جهت فرهنگی قائل به ای 

شناسد و مناسب و  های الهی را قدر می کند، نعمت خانواده تأثیر خواهد گذاشت. کسی که به باورهای فرهنگی اعتقاد دارد اسراف نمی 

 کند. شایسته از آن استفاده می 

عرصه  در  فرهنگ  سیاسی، نقش  عرصه   های  هر  و  اقتصادی  انسان اجتماعی،  زندگی  از  زیست ای  سالمت،  حوزه  در  غیره  ها  و  بوم 

خواهند  ها ندارد، هرگاه می است، اما به ظاهر چون که خیلی مناسبت مستقیمی با مسائل روزمره به زعم بعضی از انسان   کنندهتعیین 
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سازیم،  گویند اگر مسجد نبود مشکلی نیست نمی روند و می ی می ها را کاهش دهند سریع سراغ بودجه بخش فرهنگبودجه و هزینه

شود، آن مسجد در کارکردهای اقتصادی، امنیتی، رفاهی، سالمت، شادابی، ورزش و  که وقتی مسجدی در یک محل بنا می درصورتی 

تأثیر می  در یک محل  به صرفهامثالهم  منجر  و  بعدی می جویی گذارد  انسجاهای هنگفت  را حفظ می شود. همچنین  و  م محله  کند 

دهد. ظاهر قضیه این است که برای کار فرهنگی باید پول خرج کرد و ارتباط مستقیمی با  مناسبات عاطفی اهالی محل را سامان می 

 خرج و موضوعات روزمره مردم ندارد. 

اعی باشد یک پدیده فرهنگی است.  گردانی به وجود آمده، این معضل قبل از آنکه یک پدیده اجتمدر کشور ما معضلی تحت عنوان سگ 

کنند به خود اختصاص  گردانی می های مرفه یا متوسط را که سگگردش مالی نگهداری حیوانات در منزل، حجم عظیم از اقتصاد خانواده

ان  گردانی یک پدیده فرهنگی است که ضایعات بهداشتی، مسائل اخالقی، موضوعات شرعی، آزار اهل محل و همسایگداده است؛ سگ 

جای توجه به مباحث ازدواج، خانواده و فرزندآوری و نشاط اجتماعی  کند، چون بهرا به دنبال دارد و نیز سبک زندگی غربی را ترویج می 

گیرد و خیلی در فرهنگ اسالمی پسندیده نیست. این یک موضوع فرهنگی است اما  بحث نگهداری سگ و گربه مورد توجه قرار می 

 هایی را در نقاط مختلف کشور به خود اختصاص داده است.صرفی مالی خانواده ای از سبد م بخش عمده 

ریزان و نظام  تنیده شده، اما برنامههای اجتماعی است و در زندگی آحاد مختلف جامعه درهم موضوعات فرهنگی ممزوج با سایر پدیده 

ای برای ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی   اگر بودجه گویند فرضاًبینند و می گیری در بعضی از مراکز فقط ظاهر کار را می تصمیم 

که اگر این سبک زندگی ترویج شود بسیاری از موضوعات مهم مانند ورزش،  خورد، درصورتی نداشتیم مهم نیست و به جایی برنمی 

 انداز و هزارویک نکته مثبت در آن لحاظ شده است. شادابی، کمک به همنوعان، پس 

های اخالقی راهی  هایی که وجود دارد یا در پیش رو داریم؛ چه بحران جمعیت، چه بحران مالی و چه بحران ن رفت از بحرا برای برون 

تواند انسان را به سرمنزل مقصود  های فرهنگی مبتنی بر معارف الهی نداریم، چون معارف بشری ناقص است و نمی جز بازگشت به آموزه 

 کند.س از مدتی دچار سرخوردگی و یأس و شکست می و سعادت برساند و چون ناقص است انسان را پ 

 است؟   بوده چه   فرهنگی  معضالت با  مقابله  برای  مجلس فرهنگی  کمیسیون اقدام مهمترین  -ایکنا

داند که نیازی به تصویب قانون ندارد. بخشی  ربط می های ذی ها را در عدم هماهنگی دستگاهفرهنگی بخشی از این نابسامانی   کمیسیون 

مشخص را با یکدیگر مرتبط کند تا از    مأموریتهای فرهنگی و دارای فرهنگی ناظر بر این است که دستگاه  حوزه نظارتی کمیسیون از 

 افزایی ایجاد شود. این طریق هم 

  هاآن ع  های حوزه فرهنگی به خاطر نبود قوانین یا ضعف قوانین است که ما باید در این عرصه برای رف از سوی دیگر بخشی از نارسایی 

را به صحن علنی ارائه کرده و در دو سال گذشته کارهای خوبی را    ها آن هایی داشته و  در این رابطه خروجی   تالش کنیم. کمیسیون

های مبارک دیگری را  فرهنگی در مجلس یازدهم قدم  انجام داده و تمام تالشش این است که در دو سال باقیمانده از عمر کمیسیون

 هم بردارد. 
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ایم و از سوی دیگر آیا  یا در طول چهاردهه گذشته در واگذای امور فرهنگی به مردم موفق عمل کرده آ  -ایکنا

 دخالت دولت و مجلس در این حوزه جایز است؟ 

ها مشخص باشد، قطعاً واگذار کردن امور فرهنگی به مردم اثربخش  قبالً ترسیم شده باشد و حوزه فعالیت  موردنظرهای  اگر چهارچوب 

ب آخرین تالش خواهد  خیابان  در کف  مردم  گروه ود.  را می های  فرهنگی  مبادالت  و  فرهنگی  اقتضائات محلی  های  براساس  و  بینند 

های فرهنگی یا همان  توانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند. از این جهت اگر واگذار شود کار مناسب و مطلوبی است که قرارگاه می

 ب نام بردند در این چهارچوب قابل بحث است. مفهوم آتش به اختیار که رهبر انقال

اما باید قالب داشته باشد و از یک اصولی پیروی کند. مثالً امکان دارد امور فرهنگی یک محله را به خود اهالی محل واگذار کنیم اما  

 طوری عمل کنند که با اصول و شکل و شمایل اسالمی تناسبی ندارد که قطعاً این مدنظر ما نیست.

 موافق برخوردهای سلبی در حوزه فرهنگ هستید یا ایجابی؟  -ایکنا

های فرهنگی  یافته فساد پشت سر جریان من موافق برخوردهای ایجابی هستم و سلبی در مواقعی کاربرد دارد که یک جریان سازمان 

توان با اقدامات ایجابی  ذهنی باشد را می  قرار داشته باشد، اما اگر این موضوع ثابت نشود و صرفاً بر اثر فعالیت افراد محلی و تراوشات

 رفع کرد و اثرگذار بود، لذا در خیلی از موارد نیازی به اقدامات سلبی وجود ندارد. 

 سازی مهمتر از برخوردهای سلبی نیست؟آیا در حوزه عفاف و حجاب اقناع  -ایکنا

کشور باید از قاطبه مردم عزیز عذرخواهی کنند، چون در    ایم و مدیران فرهنگی کاری داشتهدر حوزه فرهنگ حجاب و عفاف واقعاً کم 

اند.  کاری داشتهسال گذشته در ارتباط با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به پیشینه چندهزار ساله در تاریخ ایران، مدیران ما کم  4۳

دهد. ما معتقدیم که قطعاً و  ربی هم رخ نمی افتد در اروپای غ هایی که در حوزه عفاف و حجاب اتفاق می گاهی اوقات برخی ناهنجاری 

 دهد. یقیناً اقدامات اقناعی، ایجابی و تشویقی به مراتب بهتر جواب می 

ها از غنای  ایم. مثالً پارچه چادر گران است و طراحی و مدل خواهند حجاب برتر را انتخاب کنند حمایت نکرده که می متأسفانه از کسانی 

 ها را باید حاکمیت دنبال کند. ایم و این ضعف گذاری نکرده ها ما سرمایه یست و در این عرصه فرهنگی و مطلوب برخوردار ن
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  "بحران "آپ  آپی کشور/ حتی مهاجرت یک استارت بوم استارتچالشی تازه در زیست   "مهاجرت تیمی " ❖

 است

 خبرگزاری تسنیممنبع:

 

زیست  فعال  استارت یک  مهاجرت  بوم  گفت:  آپی 

استارت گروهی   قالب  در  به  استعدادهای کشور  آپ 

آپی تبدیل شده  بوم استارت ای در زیستچالش تازه 

های اقتصادی کالن است؛ جذب  و ریشه آن سیاست 

ها در اروپا آسان نیست اما مهاجرت ولو  آپ استارت 

 !است "بحران"آپ هم یک استارت 

دهنده  مؤسس و مدیرعامل شتاب  "احمد عطارزاده"

  مشاور  و  آپی استارت   بومزیست   فعال  و  "چیتاگآی "

  به  بنیادی  توجه   عدم  و  دقیق   اطالعات   و  آمار   نبود  بحران  از   تسنیم  با  گووگفت   در   خالق،   و  نوآور  هایوکارکسب   توسعه  و  اندازیراه

 . گفت آپی استارت  بومزیست  های چالش 

 آپی بوم استارتای در زیست آپ به چالش تازه مهاجرت گروهی استعدادهای کشور در قالب استارتتبدیل 

ها به کشورهای  آپ زاده با اشاره به موضوع مهاجرت استارت عطار 

ها وجود داشته دیگر گفت: این مسئله و چالش، در تمام این سال 

  در   همسایه  کشورهای   گذاری سرمایه   بواسطه  روزها  این   اما است

در اروپا    هاآپ استارت   برای   ویزا   صدور  فرایند   تسهیل  و  حوزه   این

تر وضعیت اقتصاد کشور، مهاجرت  و آمریکای شمالی و از همه مهم 

استارت  قالب  در  کشور  استعدادهای  و گروهی  یافته  افزایش  آپ 

 آپی کشور مطرح شده است. بوم استارتای در زیست چالش تازه 

 

ریزی، مدیریت نخواهد شد؛ برای حل یک مسئله ابتدا  باید دقت کنیم که این موضوع با رویکرد دستوری و بدون برنامه  وی ادامه داد: 

یابی  شویم و ریشه باید خود مسئله خوب فهمیده شود و ما هنوز در این قسمت دچار مشکل هستیم. تنها با شنیدن اعداد و ارقام نگران می 

گیری این  ایم؟! قطعاٌ شکل ها داده آپ ها ما چه خدماتی به استارتین مورد مشخص باید دید در این سالافتد؛ در امسئله از اهمیت می 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/09/2750226/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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ها برای  پذیر نبوده اما یادمان نرود که شرایط اقتصادی کشور، تأثیر مستقیم در تصمیم افراد و شرکت بوم بدون حمایت امکان زیست

 مهاجرت دارد. 

تر بررسی شده و راهکارهای مشخص و کارآمدی ارائه شود  ایتصریح کرد: این چالش باید خیلی ریشه آپی  بوم استارت این فعال زیست 

  روزها   این! نکنید اعتماد زیاد  شنوید،می  کشور آپیاستارت  و فناوری بومزیست   کنم که به اعداد و ارقامی که در رابطه بامی  تأکیدالبته 

  ارقام   و  اعداد کنند،می   ارائه  آپیاستارت   وکارهای  کسب  که  هاییگزارش  و  ساالنه  یهاگزارش   در  که  است  این  ما  چالش   بزرگترین

 که محققان و کارشناسان نباید به راحتی به این اعداد و ارقام اعتماد کنند.  شودمی  دیده  زیادی ادعایی

 آپی استارتبوم ها یک فرهنگ اشتباه در زیستبزرگنمایی مدیران بازاریابی و برندینگ سازمان

  های شرکت  قوتنقطه  که  برندینگ  و  بازاریابی   فرایند   در  متأسفانه آزمایی شود، گفت:عطارزاده با بیان اینکه این اعداد و ارقام باید راستی 

  با که کنند می  فکر  هاسازمان  برندینگ   و  بازاریابی مدیران اینکه همآن  و  شده  فرهنگ  به تبدیل ناخوشایند اتفاق  یک  است، آپیاستارت 

بوم های زیستترین بخش البته نباید فراموش کنیم که یکی از مهم  بیاورند بدست  بازار و صنعت  در  بهتری جایگاه توانند می  بزرگنمایی

گذاران نیز آمارها و اعداد و ارقام است و  گیری از سوی سرمایه ترین پارامتر برای تصمیم آپی کشور جذب سرمایه است و مهماستارت 

آپی حاکم شود و همه در پی این باشند که در همه چیز بزرگترین،  بوم استارتاین خود دلیلی شده است تا فرهنگ اشتباهی در زیست 

 باشند!  "هاترین " نخستین، بیشترین و همه 

های اخیر سنجیده  ال وی گفت: در مورد رقم مهاجرت هم به نظرم باید نسبت این تعداد از مهاجرت در قیاس با آمار کلی مهاجرت در س

های حاکمیتی کالن داریم؛ منظورم این  شود؛ قطعاً این مسئله مهم است و نیاز به دقت و بررسی دارد حتی در این رابطه نیاز به تصمیم 

د  شوند که بزرگی این اعداهای اجتماعی و فضای دیجیتال مطرح می بوم فناوری ما، همیشه آنچنان در رسانهاست که اعداد در زیست 

 شود. ها می فقط تیتر خبرگزاری 

 هاآپهای چالش مهاجرت استارت ریشه  "های اقتصادی کالنسیاست "

کنیم و زمان  کنیم و مسئله را تبدیل به چالش و بحران می عطارزاده تصریح کرد: البته با این کار، آسیب زیادی به خودمان وارد می 

دادیم  می رسیم که شاید اگر در یک فضای آرام این کار را انجام  هایی می  به تصمیم  گیریم و خیلی زود تحقیق و بررسی را از خودمان می 

،  وکارکسبای خوب باشد که یک  گذار و فعالیت رسانهرسیدیم؛ برای مثال شاید برای جذب سرمایه به نتایج و تصمیمات متفاوت می 

ار دارد اما عمر این ادعاها بسیار کوتاه است و برای همان جلسات  درصد سهم بازار را در اختی  ۹۰ای ادعا کند که  بدون هیچ پشتوانه 

  موضوع  خصوص در  گذاری خوب است و بازار و کارشناسان تحقیق بازار و تحلیلگران صنعت به این اعداد اهمیتی نخواهند داد؛ سرمایه 

  در   که  نیست  بحرانی  و  است  کشور  کالن  اقتصادی   هایسیاست   در  چالش  این   هایریشه   و  است  همینطور  هم  هاآپ استارت   مهاجرت

 . باشد گرفته  شکل شب یک
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آپی به نسبت سایر صنایع بیشتر است، متذکر  بوم استارت آپی با بیان اینکه عددسازی در تبلیغات در زیست بوم استارت این فعال زیست

ها بزنید؛ در  ده است و کافی است سری به این گزارش آپی ایران جا افتا بوم استارت شد: سنت ارائه گزارش عملکرد سال قبل در زیست 

آپی به تشخیص خود،  صورت جامع برای آمار وجود ندارد، طبیعی است که هر استارت کشوری که مرجع یکپارچه و قابل اعتمادی به 

جنس از  نخستین" ادعاهایی  و  بیشترین    نیز   مسئله  و  بیاورد  هایشگزارش   و  آمارها  در  مهابابی   و  وفور  به  را "بزرگترین، 

از  ر جایگاه سرمایهد  ما  اما  ندارد  وجود  هاگزارش   این  ارزیابی  برای  مرجعی  متاسفانه!  همینجاست را  ادعاها  این  گذار قطعاً مستندات 

 کنیم.ها طلب می آپ استارت 

 

ها و مخاطبین نیز این کار را  وی ادامه داد: آیا رسانه

رفتمی که  چرا  خیر!  رسانهکنند؟  تخصصی  ار  های 

محافظه و  حمایتی  رفتار  البته  متأسفانه  است  کارانه 

ای که فارغ از نام تجاری  های حرفه کم نداریم رسانه

ها، رسالت پرسشگری  و مراودات مالی با این شرکت

کرده   رسانه حفظ  همچنان  افکار  را  مسأله،  اما  اند 

عمومی است؛ متأسفانه افکار عمومی، جریان قالب  

کنم این است  پذیرد؛ بحثی که مطرح می ه را می رسان

 ایران خواهد بود.  آپیاستارت  بومزیست   آینده شکست اصلی آفت  تفکر، نوع این که

تأثیر  عطارزاده تصریح کرد: یعنی واقعیت به هر حال نمایان می  باید نگران روزی باشیم که کیفیت خدمات و محصول، جای  شود؛ 

گذاران خواهد بود؛ آنوقت قطعأ این حباب ایجاد شده از بین خواهد  قضاوت با کاربران، مشتریان و سرمایهها را خواهند گرفت و  رسانه

بومی برای رشد شاید به این حباب در آغاز راه نیاز دارد اما کیفیت واقعی فرایندهاست که معیاری برای بقای آن زیست  رفت؛ هر زیست 

های  شکل گرفته است؛ اگر آمارهای پراکنده مهاجرت را بررسی کنیم، خواهیم دید در سالاست؛ این حباب در مورد مسئله مهاجرت هم  

های قبل  آپی در سال بوم استارت اند و حتی شاید مهاجرت فعاالن زیستاخیر برخی مشاغل، افزایش بسیاری در مسئله مهاجرت داشته

 ها فراهم شده، باز هم شاهد بزرگنمایی افراطی هستیم. آپ ت خیلی بیشتر بوده است اما حاال که امکان مهاجرت تیمی برای استار

 ها در کشورهای اروپایی اصالً راحت نیست! آپفرایند جذب استارت 

  کسی  اگر آپی اشتباه است، گفت:آپیدر پاسخ به این سؤال که آیا شما معتقد هستید آمارهای مهاجرت استارت بوم استارت این فعال زیست 

  جهان   آپیاستارت   بومزیست  به  ساده،  عبارت  به  و  بشناسد  را   دیگر  کشورهای  و  کانادا  و   اروپایی  کشورهای  در   آپاستارت   جذب  فرایند

های  آپاشراف داشته باشد، متوجه خواهد شد اینطور نیست که امروز اقدام کنید و فردا اروپا باشید؛ ابتدا باید ببینیم چند درصد از استارت 
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هایی که در مسیر دریافت سرمایه، حمایت و ویزا موفق  اند؛ در حقیقت تیم اندازی شده المللی طراحی و راه ردهای بین ما مطابق با استاندا

 المللی دارند. شوند به این معناست که تمامی استانداردهای الزم را برای حضور در بازارهای بین می

 نه آمار و ارقام  آپ، بحران است! مسئله، نفس مهاجرت استمهاجرت ولو یک استارت 

در صنعت و صاحب بیشترین سهم بازار معرفی    "بهترین "توانید خودتان را  قطعاً آنجا دیگر با استفاده از ابزار رسانه نمی   وی ادامه داد: 

  مهاجرت  یم،گیری است؛ پس بیایید بیشتر فکر کناست که مالک و معیار تصمیم   وکارکسبهای  ها و واقعیتکنید! آنجا توانایی، پتانسیل 

یک    آپیاستارت   مهاجرت  کمی  آمارهای  و  تعداد   بحران،  و  چالش   ندارد،  فراوانی  و  نیست  آسانی  کار   هاآپ استارت  اگر  حتی  نیست 

کنند، از مملکت  المللی فعالیت می ای از بهترین جوانان این کشور که در سطح بینآپ مهاجرت کند، به این معناست که مجموعه استارت 

  آپ مهاجرت کند یعنی بحران! آدرس اشتباه نباید بدهیم؛ مسئله نفس کنم حتی اگر یک استارت می   تأکیداند و این یعنی بحران،  رفته

 مهاجرت است نه تعداد و عدد و رقم.

کرد: این موضوعی نیست که به راحتی و در حد یک زمان   تأکید عطازاده در پایان با ارائه راهکارهای پیشنهادی خود برای این موضوع 

اند،  کشور بوده   آپی ها با دوستانی که صاحبان کسب وکارهای بزرگ استارت کوتاه و یک مصاحبه بتوان به آن پرداخت؛ ما در این سال 

 شما، بعنوان رسانه   ای مثل رسانه ایم که بنظرم نیاز دارد تا رسانه ایم و بارها در این خصوص گفتگوهای موضوعی آکادمیک داشتهنشسته

  ها در قالب یک تحقیق اجتماعی، تحلیل شود تا ها و مصاحبه ها باشد و نتیجه این گفتگوها و نشستمند، میزبان این نشست دغدغه 

 توان به راهکار هم فکر کرد. ای، شناخته شود؛ آن وقت می دالیل اصلی و نه دالیل فرعی و رسانه 

بوم وی گفت: ریشه تمام مسائل را باید در تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جستجو کرد و باور کنید راهکار هم بیرون از همین زیست

  طعم   که  نشست  جوانی   کارآفرینان   هایصحبت   و  هاحرف   پای   باید  د؛ای حل نخواهد شنیست و مسئله بصورت فرمایشی و مصوبه 

  امیدوار   و  دلگرم   را   انسان   ساده،   حمایت  یک   اوقات   گاهی   که  فهمیممی   آن  از  بعد   و   اندچشیده   استخوان   و  پوست  با   را   موفقیت  و  شکست

شود و این شعار نیست بلکه  نمی ها که خوب باشد، هیچ کجای جهان وطن  حالِ آدم  !کندمی   وطن  ساختن  و  ماندن  به

 واقعیت است. 
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 شود؟های جنسی به کودکان چگونه تدوین می سازوکار آموزش ❖

 خبرگزاری تسنیممنبع:

 

ارائه   درباره  کودک  تربیت  و  تعلیم  ملی  سازمان  رئیس 

 .های جنسی و جنسیتی به کودکان توضیحاتی داد آموزش 

  نظام   تدوین  در  آیا  که  پرسش  این   به  پاسخ  درهمتی فر  

  های مراقبت   آموزش  موضوع کودکی،   دوره  تربیت  جامع

اطالعات  خانواده  برخی   که   چرا  است  مدنظر   جنسی  ها 

الزم را در این زمینه ندارند، اظهار کرد: وقتی از نظام جامع  

می  صحبت  کودکی  دوره  بر  تربیت  عالوه  کنیم 

  تربیتی   هایصالحیت   و هاساحت  تربیتی،  مباحث اینکه

بوم هایی که زیستمجموعه   و   رسانه  بلکه  نیستند   ذینفع   خانواده  و   کودکستان   فقط  اینجا  در   و   شود   تعیین   باید  تربیتی  مناسبات  است،  مطرح

 سازند، سهیم هستند. کودکی را می 

  از   و است  پررنگ   تبلیغات   موضوع  روزها  این  است،  کنندهتعیین   کودکی  دوران  در  که وی افزود: اقتصاد و بازار عناصر مهمی هستند

  تربیتی   منظر  از  رسانه این چارچوب،  در  و  شود می   ابزاری   استفاده  عالئقش  و   محصوالت  معرفی یا خانواده  اقتصاد  مدیریت  برای   کودک

 . باشد داشته  حضور باید

  هویت  .بگیرد  شکل   کودک   هویت  زیرساخت باید   که  است  این  تربیت  مهم  عناصر  از   یکی رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: 

  هایارزش به ملیت، دین، باورها و عاطفی  و  دینی  تعلقات  یعنی  است  مربوط  دینی  و  ملی  هایجنبه   به  بخشی  که  دارد  مختلفی  هایالیه

  ارائه   ضمنی   صورت به  تاکنون   که  دارد   جنسیتی   و   جنسی   عناصر   کودک  اینکه   هم   آن   است  دخیل   نیز   دیگری  عنصر   و   بگیرد   شکل   پایه 

 گرفت. نظر  در  آن  برای را  کودکی دوره  اقتضای  باید و دارد  باره این در مباحثی بنیادین  تحول  سند  نظری  مبانی  . است شده تبیین  و

  سنین  در بلکه نیست، کودک به مستقیم  آموزش معنای به اما باشد توجه مورد  های جنسی و جنسیتی بایدفر مطرح کرد: آموزش همتی 

  یکدیگر   با   ارتباط   در   جنسیتی   و  جنسی  هایآموزش .  است  غیرمستقیم   شیوه   به  تربیت   و   آموزش   هم   دیگر   های حوزه   در   حتی  کودکی 

گردد؛ به عنوان مثال چون کودک زیر هفت سال سن تکلیف و تمیز  ه محیط خانواده و رفتارها بازمی ب  توجهی   قابل   بخش   و   هستند 

مورد توجه قرار بگیرد اما اصل ماجرا که باید هویت جنسی    ها بایدها را تشخیص دهد و این ظرافتتواند جنسیت جنسی ندارد، نمی 

 ما است.   تأکیدکودک شکل بگیرد، مورد 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/09/2750842/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 های مذهبی کارکرد اجتماعی هیئت  ۱۲نظیر در جهان است / نهاد عزاداری رویدادی بی ❖

 خبرگزاری تسنیممنبع:

 

نهاد عزاداری به ویژه عزاداری جمعی و آیینی شیعیان در ایام محرم که شاید  

نظیر در جهان باشد، همواره کارکردها و پیامدهای  در برخی ابعاد رویدادی بی 

 .خاصی در مقیاس فردی، گروهی و جمعی به همراه داشته است

اندکی پس    ترین محافل مذهبی است که تقریباً های مذهبی از کهن هیئت

  السالم و یارانشان شکل گرفت. از ماجرای عاشورا و شهادت اباعبداهلل علیه 

هیئت تشکیل  مذهبی، اصل  برای  های  عزا    وحی   بیت  اهل  اقامه 

  کارکردهای   ازجمله  دیگری   متعدد   کارکردهای  آن،   کنار  در  اما  است،  السالمعلیه   حسین  امام   شهیدان،  ساالر  و   سید  ویژه  به   السالمعلیهم 

دادند تا محافل مذهبی عترت رنگ نبازد.  السالم به شاعران صله می خود گرفت تا جایی که ائمه معصومین علیهم  به   اجتماعی  و   سیاسی

سرود، تحت تعقیب حکومت وقت بود تا جایی که پس از درک  دعبل خزاعی از شاعران و مادحینی بود که به واسطه اشعاری که می 

 السالم توسط عمال عباسی به شهادت رسید. ام هادی علیهم ما تا  کاظم امام زمان   چهار امام معصوم یعنی از

  های گروه  ک سوت   در   گاهی   ها هیئت   این   اند؛کرده   تعریف   خود   برای   متعددی   کارکردهای   مذهبی   اصیل     های در عصر حاضر، هیئت

رایی مثل کرونا، به یاری  ماج   در  اجتماعی  همیاران  کسوت  در  گاهی  و   رسندمی   محرومان  و  زدگانزلزله  زدگان، سیل   داد  به  جهادی

 پرستاران شتافتند و نهضت مواسات را رقم زدند. 

علمی مؤسسه    هیأت سیدحسین شرف الدین، عضو   با  مذهبی   های هیئت   کارکردهای   افت  و   تقویت   در   مؤثر   عوامل   درباره  

 خوانید. وگو نشست. مشروح آن را در ادامه می به گفت  مام خمینی )ره(آموزشی و پژوهشی ا

اند و این امر به  های مذهبی، کارکردهای پیشین خود را تا حد زیاد از دست داده * برخی براین باورند که هیئت

 در وضعیت موجود منجر شده است. شما اساساً با این برداشت موافقید؟  هاآن تضعیف جایگاه 

ها چه بوده، سپس با انجام یک رشته مطالعات میدانی روشن شود که کارکردهای مورد  د دید که کارکردهای پیشینی که هیئت ابتدا بای 

  اند.انتظار به چه میزان در ابعاد کمی و کیفی دستخوش تغییر شده 

ارزیابی و اعتبارسنجی کارکردهایی است    چهارم،   گام و  است   جایگاه  افت  و   تغییر  این   وقوع   در  مؤثر   عوامل و  علل   شناسایی   بعد،   گام  در

آشکار و    صورتبهها،  شود؛ کارکردهایی که از رهگذر فعالیت هیئات و مشارکت تودهکه در وضعیت موجود به هیئات نسبت داده می 

 رسد. پنهان به ظهور رسیده و می 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/10/2751374/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
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ن، نمایشی فرهنگی اجتماعی از حضور دین در زیست  جمعی و مناسبتی در شکل آیینی و مرسوم آ  صورت به تردیدی نیست که عزاداری  

مندی جمع به مشارکت فعال در یک برنامه آیینی،  ها و احساسات مشترک است. به بیان دیگر، دغدغهجهان جمعی و نظام باورها، ارزش

ی عمومی  یی اجتماعی است. جنبه نمایابی و جلوهیافته از عینیت نشانه روشنی از اشتراک آن جمع در یک نظام معنایی و یک الگوی تعین 

 طبیعی، زمینه مشارکت جمعی مؤمنان را فراهم کرده است.   صورت به نهادی  هیئت، و مردم 

 نظیر در جهان است نهاد عزاداری رویدادی بی 

ود و از آنجا که  شمستقل تبدیل می همچنین عزاداری آیینی، به مرور زمان شکل و ساختار نهادی یافته و به یک نهاد وابسته و گاه نیمه

ای از نیازهای فردی و اجتماعی است، نهاد سوگواری قطعاً به نیازهای  دهی به مجموعه فلسفه وجودی هرنهاد، ایفای نقش درپاسخ 

آشکار و پنهان یا    صورت به شناختی، کارکردهایی را  دهد و به اصطالح جامعه عاطفی ما که برخاسته از حقیقتی دینی است، پاسخ می 

  که    نهاد عزاداری به ویژه عزاداری جمعی و آیینی شیعیان در ایام محرم رساند. از این رو، ناخواسته به انجام می   خواسته و

  معرفتی،    نوع  از  خاصی   پیامدهای  و   کارکردها  همواره  باشد،  جهان   در   نظیربی   رویدادی  ابعاد   برخی  در  شاید

را در مقیاس فردی، گروهی و جمعی به همراه    ارتباطی،  سیاسی،   اجتماعی،   تاریخی،   هویتی،  احساسی،   اعتقادی، 

 مثبت   تأثیرات   داشتن  و  هیئت  بودن  برکارکردی  گویایی  دلیل  مشارکت،  این  به  مردم  اهتمام  نفس  کارکردگرایی،  دید  از  داشته است.

های  ها و جنبهاً آسیب قاعدت   دارد،  بازتاب  مؤمنان  عموم  زندگی  در  هیئت  مثبت  کارکردهای  که  گونه  همان  رو،  این  از.  آنهاست  زندگی  در

     شود. راموجب می  هاآن کژکارکردی آن بازتاب جمعی داشته و ناخرسندی  

آنچه در چند سال اخیر، زمینه طرح این سؤال را فراهم کرده، وقوع برخی تغییرات در شکل و ساختار هیئت و نظام جمعی آن و به بیان  

دی از هیئت با مختصات ویژه است که قاعدتاً به تبع تغییرات ماهوی، تغییرات کارکردی متناسبی را نیز به  های جدیدیگر، ظهور گونه 

 همراه داشته است. 

 های مذهبی کارکرد اجتماعی هیئت  ۱۲

 رود؟ * در کل، چه کارکردهایی را از فعالیت و عملکرد هیئات مذهبی انتظار می 

  هیأت   موفقیت   البته.  است  بندیدسته    در چند عنوان کلی، قابل   آن،  سنتی  ساختار  و  شکل  در  ویژه  به  هیئات   کارکردهای مورد انتظار

  این  اهم.  است  داشته   بسط   و   قبض  همواره  پیرامونی  و  ذاتی   هایمحدودیت   دنبال  به  و   تاریخ  طول  در  همواره   کارکردها   این   ایفای  در

 : از  عبارتند کارکردها

معرفتارزش   باورها،   تعمیق   و   انتقال   دینی،   فرهنگ   تقویت  و   بازتولید   به   کمک  دینداری،  تقویت  و  دینی  و هنجارهای  و  ها  افزایی 

یابی،  بخشی و تسلی تقویت عشق و محبت به خاندان رسالت، آرامش   بخشی، زنده نگه داشتن یاد و خاطره واقعه خونین عاشورا، هدایت 

ت  انگیزه مؤمنان برای زیست معنوی و اخالقی،  با محوریت اشتراکات اعتقادی و عملی، ترغیب به  تقویت  قویت پیوندهای اجتماعی 

مشارکت در اقدامات خیرخواهانه و ایثارگرایانه، تقویت روحیه برای کنارآمدن با مشکالت زندگی، تقویت ارتباط میان روحانیت و مردم،  
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براین نفس هیئات مذهبی، در عزاداری و شادی منحصر  بعضاً اتخاذ موضع سیاسی در قبال تصمیمات و عملکردهای حاکمیت سیاسی. بنا

 شود بلکه کارکردهای مثبت و متعدد آن است که این محافل دینی را پا برجا نگه داشته است.نمی 

 ها در تغییر کارکردهای سنتی هیئت   مؤثرعوامل 

اً تحت تأثیر چه عواملی  های اخیر عمدتدر سال   هاآن* وقوع تغییر در این کارکردها یا ناتوانی هیئت از ایفای  

 بوده است؟ 

های جدیدی  کنم. شاید عامل عمده آن، بروز انشعاب و ظهور گونه عوامل متعددی در این خصوص قابل ذکرند که به برخی اشاره می  

هیئت در عینیت  از هیئت با ساختار و کارکردهای نسبتاً متفاوت است. طبق مطالعات، در وضعیت کنونی ما نه با یک نوع که با چهار نوع  

  پسند و شبه هیئت.جامعه خود مواجهیم: هیئت سنتی، هیئت انقالبی )دردوران جنگ و پس از جنگ(، هیئت جدید یا عامه

نتایج، ویژگی   انتظارات، کارکردها و  الگوی دینداری، نحوه عمل، اهداف و  روشن است که اشکال چهارگانه فوق در فرم و ساختار، 

با نهادهای  کنندگان یا مخاطبشرکت ان هدف، گردانندگان و متولیان و گاه منبع مالی، مکان برگزاری، زمان برگزاری، نحوه تعامل 

های آشکاری با یکدیگر و به ویژه با هیئت در شکل سنتی آن به عنوان الگوی دارای هویت و پیشینه تاریخی دارند.  رسمی، تفاوت 

به ویژه از سوی علمای دین، مؤمنان فرهیخته و گاه نهادهای رسمی، معطوف به  های اخیر  عمده مواضع انتقادی اتخاذ شده در سال 

  پسند« به اعتبار اقدامات عملی آن در اقامه عزا است.عامه  هیأتموجودیت نوظهوری به نام »

اختار، اقتضائات و  وقوع تکثر و تنوع در فرهنگ دینی یا الگوهای دینداری با س  در تغییر کارکردهای سنتی هیئات،   مؤثرعامل دیگر  

  از انتظارات و اهداف  ها، در نوع نگاه به هیئت، کم و کیف برگزاری و های زیرساختی این گونه های متفاوت است. بالطبع تفاوت قابلیت

توان در عناوین ذیل  های دینداری در وضعیت موجود جامعه ایران را می طبق مطالعات، گونه  .یابد می   انعکاس   آن 

 کرد:  بندیدسته 

گرا، شهودگرا،  و یا دینداری عقل   هاآن مدار، اخالقی فردی و اخالقی جمعی یا ترکیبی از  دینداری عاطفی، عرفانی، مناسکی، شریعت 

های دیگری نیز ذکر شده که در مقایسه از اهمیت کمتری برخوردارند. ادعای برخی پژوهشگران  گرا. گونه گرا، عاطفه گرا، اخالق تکلیف 

  . دارند  مصداق  ایران جامعه  در  متفاوت   هاینسبت  با ویژه،  مختصات   تعریف و با  انواع این همه ناسی دین این است که شحوزه جامعه 

 

 جمعیتی  چاله سیاه از ایران  نجات برای فرصت دههیک  ❖

 خبرگزاری دانشجو منبع:

 . بردمی  زمان سال  ۳۰۰  جمعیتی، سیاهچاله از خروج  نگیرد  قرار  جمعیتی  سیاهچاله در  ایران  داریم   فرصت دهه   یک از  کمتر
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  حضور   با  فرزندپروری  و  ایرانی   خانواده   ایران؛   جمعیت  موضوع  با  تحلیلی  نشست  دانشگاه  دانشجو،  خبرگزاری  اجتماعی  گروه   گزارش   به

  جوانی   طرح  مشترک  کمیسیون  رئیس  پور  بانکی  حسین  امیر  دکتر  دکتر  و  ایران   پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  جمعی

 . شد  برگزار اسالمی شورای مجلس خانواده   از حمایت  و جمعیت

  از   هیچیک  داشت  اظهار  جمعیت  پیری  مقوله   به  همگان   توجه  لزوم  و  کشور   یک   برای   جمعیت  اهمیت  برشمردن  با   پور  بانکی  ابتدا  در

  بعد  باشد،  نشده  تمام  سال  ۳۰ گذشت   از بعد  که  نبوده  هاقحطی  یا  و  مغول حمله   ها،جنگ  مانند  ایران  حال و  گذشته   تاریخی  های بحران 

  ولی   نیست،  مقایسه  قابل  بحرانی  هیچ  با  و  نیست  طور  این  جمعیت  پیری  و  بحران  مورد  در  اما  است،  برگشته  اولش  سرجای  جامعه  آن  از

  گیرد؛ می   قرار   عوامانه   نقد  مورد   مختلف   انحاء   به   و   نیست  همه   برای   درک  قابل   شود می   ایجاد   نامحسوس   و  خاموش   و   تدریج   به   که  آنجا   از

  که چرا نیست هم کرونا مانند دیگری  موقت بحران هیچ با مقایسه قابل و است دیگری  بحران هر از ترعمیق  جمعیت پیری بحران لذا

 . آورد  وجود به مردن  برای  هاییمحدودیت  هاسختگیری  و  هادستورالعمل  اجرای  تشدید  کرونا  در

  ۳۰۰  جمعیت   پیری   بحران   از  خروج  کرد  تأکید   ندارد   وجود   جمعیت  پیری  سیاهچاله   از   خروج   برای   ایچاره   هیچ   اینکه   به  اشاره   با   وی

  تا   بنابراین  باروری،  سنین   در  افراد   نه  شودمی   تعریف   کار  نیروی  اساس  بر  نیز  جمعیتی  پنجره   اینکه  به  توجه  با  و  کشدمی   طول  سال

  از   بایستی   فرزندآوری   الگوی   بحران   این  ایجاد   عدم  برای   بنابراین   داریم فرصت  افتادگی   عقب  این   جبران   برای   دیگر  سال   شش   حداکثر 

  ولد   و   زاد   سن   در  که   هاشصتی   دهه   میلیونی   ۱۸  جمعیت  تا   مسیر   تغییر   این   برای   لذا  کند   پیدا   تغییر   فرزندی  سه   به  و   عبور   فرزندی   دو

 . داریم جبران  فرصت هستند 

  در   جمعیتی  فاجعه  به  منجر  سیاست  و  هادولت  و  هاحکومت   نوع  از  فارغ  جمعیت  مورد  در  هاحاشیه  به  پرداختن  گفت  دانشگاه  استاد  این

  سمت   به  را جامعه و  کرده  درک  را   موضوع  این   عمق   رایج،  و   عوامانه  هاینگاه   از  فارغ   که  اینست  نخبگان   از  انتظار  لذا  شد  خواهد  ایران 

  ابر   این  و   ندارند   وضعیت   از   درستی   درک  هم   کشور   مدیران   از   بسیاری   متأسفانه  داد   ادامه  وی  دهند  سوق  ملی   مسأله  این   ادراک   و   آگاهی 

  نیز   ایرانی  نژاد  جمعیتی  ترکیب  گیردمی  صورت   که  داخلی  و  خارجی  هایمهاجرت   افزایش   با   نمونه  عنوان  به  اند  نکرده  فهم  را   بحران

 . شد خواهد تغییر دستخوش 

  از   ما   هاینظام   تمام  در  جمعیت   تعدیل   موضوع  متأسفانه   اینکه  بیان  با   خانواده  از   حمایت   و  جمعیت   جوانی  طرح   مشترک  کمیسیون  رئیس

  دارای   شده  ابالغ  و  تصویب  رابطه  این  در   که  اسالمی  شورای  مجلس  طرح  داشت  اظهار  بود  کرده  ورود  اداری   و  ایبیمه   تا  آموزشی   نظام

  قانون  این درصد  ۲۰ کنون تا است، شده ابالغ  نیز آن   هاینامه  آئین و  شده  تأیید هم نگهبان شورای در که است حکم  ۲۰۵ و ماده ۷۳

 . است شده گرفته  نظر  در آن   برای محکی  اجرایی های ضمانت و شده  اجرا

  کرده  عادت  جمعیت  تعدیل  یعنی  قبلی  پارادایم  به  که  هستند   کسانی  اول   گروه  اند   دسته  سه  قانون  این  مخالفان   کرد  عنوان  پور   بانکی

  مخالفت   برای   ها ابزار   تمام  از   هوشمندانه  بسیار   که  هستند   جوان   و   قوی  ایران  دشمنان   دوم  گروه   است،  سخت  ها آن   برای   رویه  تغییر   و   اند

  با   و  آنهاست  میلیاردی  هزار  چند   مادی  منافع  با  تعارض   در   طرح  این   اجرای   که  هستند   کسانی   سوم  دسته   و   کنندمی   و  کرده   استفاده 
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  نمونه عنوان   به  نمایند می   ایجاد   عملی و   فکری  مانع  طرح   اجرای   در  و  کنند می   براز   را   خود   مخالفت  توجیهی  و  علمی   های گزاره  پوشش 

 . شد استفاده  طرح این اجرای در  آنان  عملی و علمی  نظرات  از و برگزار مربوطه متخصصین با  بسیاری جلسات  غربالگری موضوع در

  قانونی   مواد   موانع  این  از  هرکدام  رفع  برای  و  شوند   رفع  بایستی   که  شده  شناسایی   جمعیت  پیری   برای  مانع  ۲۱  طرح   این   در   کرد  بیان   وی

  مشاوره   و  محور  خانواده  قانونی  همسریابی  مراکز  توسعه   ازدواج،  وام  برابری  چند  افزایش  و  ازدواج  تسهیالت  ازجمله  است  شده  گذاشته

  ناباروری،   درمان   هزینه  صد  در   ۹۰  پرداخت  تسهیالت   دانشجویان،   برای  سازی   خوابگاه   نهضت   و   متأهلین  های خوابگاه   توسعه  محور، 

  دیگر  موارد  بسیاری  و شد  خواهد  امسال دریافتی  مقدار  برابر  ۳۰  آینده سال  ۵  در  بطوریکه تأهل  حق  و مندی  عائله  حق سنواتی  افزایش

 است شده  ذکر  تفصیل  به جمعیت  جوانی  طرح در  که

  بر   تأکید  با   نیز  مدعو  کارشناس   و   پرداختند  خود   های دیدگاه   و  ها پرسش   بیان   به  شده   مطرح   موضوعات   پیرامون  کنندگان  شرکت  ادامه  در 

  توجه  و  درک  به را همگان  و نمودند تأکید ملی مسئله این اهمیت بر دیگر بار نخبگان توسط عمومی افکار اقناع و سازی فرهنگ لزوم

 . فراخوانند موضوع این به مضاعف 

 

 نخبگانی  مهاجرت حوزه در مهم  عامل ۲  نخبگی، اشتغال و مسکن ❖

 خبرگزاری ایسنا منبع:

  انجام   های بررسی   طبق   که  شد  مطرح  گونه   این  نخبگان  ملی  بنیاد  مسئوالن  با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون   اعضای   نشست  در

  مهاجرت  چشمگیر  افت   سبب  ای،رسانه نمایی سیاه   از   جلوگیری   و  ملی  سازی هویت  مسکن،   نخبگی،   اشتغال  چون   موضوعاتی   حل   شده،

 . شد خواهد  نخبگانی

  مجلس   تحقیقات   و  آموزش   کمیسیون   اعضای   و  رئیس   با  اندیشی هم   نشست  در  نخبگان   ملی   بنیاد  رئیس  ستاری،   سورنا   ایسنا،   گزارش  به

  و   نخبگان   و   برتر   استعدادهای   از   حمایتی   دامنه   گسترش   ضرورت   بر   تأکید   با   شد،   برگزار   نخبگان   ملی   بنیاد   محل   در  که   اسالمی   شورای 

  نیروی   خوب   بسیار  هایظرفیت  به  توجه  با :  کرد   اظهار   نخبگان،   ملی   بنیاد  با   اسالمی  شورای   مجلس   همراهی  و   همکاری  افزایش   لزوم

  شورای   مجلس  کمک  به  نخبگان  ملی  بنیاد  حمایتی  هایظرفیت  افزایش  نوآوری،   و  فناوری  حوزه  فعاالن  و  نخبگان  مستعد،  انسانی

 . باشد خالق و بنیاندانش   اشتغال و نخبگان  ماندگاری  و جذب  برتر، استعدادهای  شکوفایی ساززمینه  تواندمی  اسالمی،

 

  نخبگانی   هایسیاست   باید :  داد   ادامه  بنیاد،  حمایتی   بستر  و   اثرگذاری  دامنه  و  سیطره   توسعه   ضرورت   بر  تأکید   با  نخبگان   ملی   بنیاد  رئیس

 . گیرد  صورت  الزم هایریزی برنامه نخبگانی هایظرفیت  و جامعه نیاز  با  متناسب و  شود روزآمد 

  بودجه :  گفت   اسالمی،   شورای   مجلس   کمک  به   نخبگان   ملی   بنیاد   هایمأموریت   و   ها بودجه   میان   تناسب  ایجاد  اهمیت   به   اشاره   با   وی

  پوشش   برای   و  نبوده   حوزه   این  هایظرفیت  و  هاماموریت   با   متناسب  برتر،  استعدادهای  و   نخبگان  باالی  اهمیت  به  توجه  با  بنیاد   فعلی
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  هزار 4  ساالنه   میانگین   طور   به.  کند  پیدا  اختصاص   بنیاد   به  توجهی   درخور   سهم  تا   است   الزم  کشور،   نخبگانی   های ظرفیت  از  بخشی

  کشور  مستعد و  آموخته دانش   انسانی  نیروی و  نخبگانی  ظرفیت که  حالی   در گیرند، می  قرار  بنیاد  های حمایت پوشش   تحت  برتر  استعداد 

 . است میزان  این  از بیش  بسیار

  خوب   سمت   به  محدود   عالی»  از  نخبگان   حوزه   در   باید  نخبگان،   امور  در  کشور   راهبردی   سند   رویکرد   با   مطابق  اینکه   بیان   با   ستاری

  بیشتر  چه   هر  پیشرفت  و   توسعه  راستای  در   بنیاد  که  است   ضروری  انسانی،  نیروی  ظرفیت   به  توجه   با :  افزود  کنیم،  حرکت  «گسترده 

  تعداد   شناسایی  به  نسبت ...    و  فناور   صنعتی،   کارآفرینی،   مدیریت،   چون   هاحوزه   سایر   در  نخبگانی   گستره  و   دایره  افزایش   ضمن   کشور،

  تسهیالت   پوشش   تحت  را   کشور  دانشگاهی  جامعه  درصد  ۲-۳  کم  دست  بتواند  گونه  بدین  و  کند  اقدام   برتر  مستعدان   از  بیشتری

  همراهی   با  امر  این  است  الزم  و  است  نخبگان  ملی   بنیاد  منابع  افزایش  گرو  در  مهم  این  تحقق  البته  که  دهد   قرار  خود  توانمندسازی

 . بگیرد  خود به عمل   رنگ  بنیاد از دولت  پیش از  بیش حمایت  و گذار قانون  دستگاه

 نخبگان  موضوع در  کشور مختلف هایدستگاه  همکاری و  افزاییهم

  در کشور  مختلف  هایدستگاه  همکاری  و  افزایی هم  لزوم به  اشاره  با  نخبگان  ملی  بنیاد  مقامقائم  مقدم، باقری ناصر  نشست،  این  ادامه  در 

  مهاجرت   از  جلوگیری   برای  و  نخبگان   حوزه  در   کشور  دستگاه   44  برای  نخبگان   امور  در  کشور   راهبردی   سند :  گفت  نخبگان،   موضوع 

 .است  کرده  تعریف  مسئولیت نخبگان، 

  شده، تفویض های مأموریت نوع دلیل  به جمهوری  ریاست  فناوری  و علمی  معاونت  مانند  ها دستگاه   از برخی البته بین این در :  افزود  وی

 . دارند  باالتری  تاثیرگذاری  و  نقش

  بنیاد   مصوب   بودجه   افزایش   لزوم  بر   کشور  اداری   سیستم   در  نخبگان   ملی   بنیاد   جایگاه   تثبیت   ضرورت   به   اشاره  با   ادامه  در  مقدم باقری

  با   مهم  این   امیدواریم   که  است  مواجه   بودجه   کسری   با   خود  های برنامه  اجرای   برای   نخبگان   ملی   بنیاد :  گفت  و   کرد  تأکید   نخبگان   ملی 

 . شود  حل اسالمی شورای مجلس  همکاری

  اشتغال   بعد   و   مسکن  اول  دارد؛   اصلی   عامل   دو  چالش   این :  کرد  اظهار  نخبگان،  مهاجرت  مسئله  به   اشاره  با  نخبگان   ملی   بنیاد   مقامقائم

  موضوع،   این   در .  شود می   محسوب   بزرگتری  چالش   آن،   باالی   قیمت   دلیل  به   بزرگ  شهرهای   و  تهران   در  البته  مسکن  موضوع .  نخبگانی

  این  در.  کند  حل   را  معضل   این   ها دانشگاه  با  همکاری   قالب   در   دارد   تالش  کرده،  منعقد  اخیراً  که  اینامهتوافق   طبق  نخبگان  ملی   بنیاد

  تامین   نخبگان  ملی   بنیاد  سوی   از   عمومی  و  دولتی   تسهیالت   و  اعتبارات   منابع،   کمک  با   ساخت  هزینه  و   هادانشگاه  سوی  از  زمین روند،

  و   دانشگاهی  نخبگان   دانشگاهی،   اساتید  به   ساله،  ۱۵  تملیک  شرط   به  اجاره   قالب   در  شدهساخته   هایمسکن   نهایت  در  تا   شود می

  را   خود  آمادگی  یزد   و  اصفهان  مشهد،  بهشتی،  شهید   شریف،  های دانشگاه  نیز  اندک  مدت   همین   در.  شود  اعطا  بنیاندانش   هایشرکت

 .اندکرده  اعالم نخبگان ملی بنیاد  با همکاری  برای



   1401  مردادماه 

42 
 

 که  است  فعال  کشور  در  بنیاندانش   شرکت  هزار۷  حاضر  حال  در:  افزود  نخبگی،  اشتغال  ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  ادامه  در  مقدمباقری

  در   افراد  این  استخدام  مسیر  ویژه،  فرایند  یک  در  دولت  که  بود  نیاز  آن  کنار  در  اما  اند،کرده   ایجاد  مدت  این  در  را  خوبی  اشتغال  ظرفیت

  بعد   تا   شد   آغاز   فرایند   ، جمهوررئیس   شخص  توسط   آن   ابالغ   و   دولت  مصوبه  از   بعد   و   اساس   همین   بر .  کند   ایجاد   را   اجرایی   های دستگاه 

  برنامه  در  مصوبه این  اگر . شوند استخدام نخبگی، مشاغل در  بتوانند  ماه  مهر ابتدای  از  افراد این نخبگان، ویژه استخدامی آزمون   یک از

 . کرد  استخدام دولت در  را  دانشگاهی  نخبه  هزار ۲ ساالنه آن ذیل  در   توانمی  شود،  دیده  قانون صورت به  هفتم

 

 نخبگان ملی  بنیاد  اقدامات از  مقننه قوه حمایت  ضرورت

  چشمگیر   افت  سبب  مسکن  و  نخبگی  اشتغال  موضوع  دو  حل   شده،  انجام  هایبررسی   طبق:  کرد   تأکید  نخبگان  ملی  بنیاد  مقامقائم

  بحث  در   تاثیرگذار   اقدامات   دیگر   از   ایرسانه   هاینمایی سیاه   از  جلوگیری   و  ملی   سازیهویت   همچنین   شد،   خواهد  نخبگانی  مهاجرت 

 . است نخبگان نگهداشت

  نخبگان،   توانمندسازی  و  حمایت  تا  استعدادیابی  مرحله  از  نخبگان  ملی  بنیاد  اقدامات  از  مقننه  قوه  حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  مقدمباقری

  و   ها نخبه  جذب   نابرابر،   نبرد   این   در   تا   شود   فراهم  الزم  های زمینه   باید   رو   این   از   هستیم،   کشورها   سایر   با  علمی   نبرد   یک   در   ما :  گفت

 . بگیرد صورت کشور در   سطح باالترین  در هستند،   کشورمان دارایی   ارزشمندترین و  ترینمهم که  برتر استعدادهای

 است مدتمیان  برنامه  یک نخبگان برای  مسکن  ساخت 

  افزایش :  گفت  نخبگان،   مسکن  مشکل  به  اشاره  با  نیز  شریف   صنعتی  دانشگاه   رئیس   جلیلی،   رسول   نشست،  این   از   دیگری  بخش  در

  مرکز   از و  بروند  شهرها  حاشیه  به  اجاره  یا   و  رهن مسکن،  تهیه   برای  نخبگان  از  برخی  که  شده  سبب  بزرگ  شهرهای  در   مسکن  قیمت

 . بگیرند فاصله

  مشکل   استادسرا،   قالب  در  است  نیاز  برنامه  این  شدن  اجرایی  تا  اما  است،  مدتمیان   برنامه  یک  نخبگان   برای  مسکن  ساخت:  افزود  وی

 . کرد  رفع تملیک شرط  به اجاره هایمسکن  تحویل زمان   تا را نخبگان  مسکن

  خرازی،   شهید   هایبزرگراه   به  مناسبی  دسترسی   که  وردآورد  در  شریف  دانشگاه  شهرک  منطقه  در  زمین  هکتار  یک  حدود :  داد  ادامه  جلیلی

  توانمی   اولیه  برآوردهای  طبق  که  شده  گرفته  نظر  در  نخبگان  ملی  بنیاد  توسط  مسکن  ساخت  برای  دارد،   همدانی   شهید  و  اردستانی  شهید

 .ساخت  آن  در  مسکن ۵۰۰ حدود 

 بنیاد  در نخبگان  توسط کشور واقعی مسائل  حل   رویکرد پیگیری

  توسط   کشور  واقعی  مسائل  حل  رویکرد   پیگیری   به   نخبگان  ملی   بنیاد  سازان آینده   معاون   موحد  محمدصادق   سید   نشست،   این  ادامه  در

  دانشجویی   حوزه  در   نخبگان  ملی   بنیاد :  گفت  و   کرد  اشاره(  روشن  احمدی   شهید  طرح )  محورمسئله   دانشجویی  هایهسته   طرح  در  نخبگان 
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  مشکالت   از   بخشی   مستعدان،   توانمندسازی   ضمن   یافته،   افزایش   هسته  4۰۰  به  امسال   که   روشن   احمدی   شهید   طرح   اجرای   با  دارد   تالش

 . کند رفع را ایمنطقه  و استانی

  شکل   را  مسائل  حل   برای   دانشجویی  های هسته   و  شوندمی   انتخاب  دقیق   فرآیند  یک   در  اساتید  از  جمعی   برنامه  این  در:  گفت   وی

  قرار   توانمندسازی  مسیر  در  طلبه  4۰۰  و  دانشجو  هزار 4  از  بیش   جاری  سال  در  نیز  وزوایی   شهید  طرح  قالب  در  آن،  بر   عالوه.  دهندمی

 . شودمی  دنبال استانی  نخبگان  بنیادهای  محوریت  با استان  هر  در  پرورنخبه  خیرین  مجمع  اندازیراه  همچنین  و گرفت خواهند 

 

 گیردمی  شکل جوان  استادیاران محورمسئله  هایهسته

 رهبری  بیت  در  نخبگانی فکر اتاق  تشکیل 

  حل   و  هستند  بعدی  چند  کشور  اصلی  هایچالش   از  برخی :  گفت  نخبگان   ملی  بنیاد  نخبگان  و  سرآمدان  معاون  ابراهیمی؛  عباس  سپس

  حدود   از   متشکل   نخبگانی  هسته   ۱۰۰  قالب   در   دارد   تالش   بنیاد   این   دلیل  همین   به .  است  دانش   و  تخصص   از   باالیی   سطح   نیازمند   ها آن 

 . کند  رفع نامهسیاست قالب در دارد،  متنوع  هایتخصص  به نیاز که نیز را کشور  چندبعدی  مسائل  جوان،  استادیار  ۱۰۰۰

  نخبگانی   تفکر   تزریق   برای   را   زمینه   مشورتی،  اتاق   و   فکر   اتاق   ایجاد   با   تا   است   تالش  در   نخبگان  ملی  بنیاد   آن،   بر  عالوه:  افزود   وی

  شده  تشکیل   نیز  رهبری   بیت   در  خارجی   سیاست   و   فرهنگ  فناوری،   و  علم   اقتصاد،  هایحوزه   در   فکرها  اتاق   این   شروع،   برای .  کند   فراهم

 . شد  خواهد  ارائه شهریورماه در   کارگزاران با انقالب معظم رهبری دیدار   در  آن  نتایج که است

 

 کار دستور  در پایه  علوم  و  انسانی   علوم  از ویژه هایحمایت

 شناسی مسئله هایکرسی  اندازی راه

  نخبگان   ملی  بنیاد:  شد   یادآور  نیز،  استانی  نخبگان  بنیادهای   همکاری  با  شناسیمسئله   هایکرسی   اندازیراه   به  اشاره  ضمن  ابراهیمی

  اینخبه  روند،  این  در.  است  گرفته  نظر  در  کشور  از  خارج   مطالعاتی  هایفرصت   قالب  در  دارجهت  علمی  هایمأموریت  برای   تسهیالتی

  دانشگاه   یک  در   مطالعاتی  فرصت  گذراندن   قصد   مشخص   اقتصادی   بنگاه  یا   و   حاکمیتی  دستگاه   در  مشخص  مسئله   یک   حل  برای  که

 . گیردمی  قرار حمایت مورد دارد،  را تخصصی 

  صنعت   مشکالت   حل  برای  صنعتی  پسادکتری  دوره  موارد،  این  کنار  در :  کرد  تأکید  ادامه  در  نخبگان   ملی  بنیاد  نخبگان  و  سرآمدان  معاون

  کار   دستور  در هست، نیز  رهبری  معظم مقام  تأکید  مورد  که  پایه  علوم  و انسانی  علوم  از  ویژه  حمایت  همچنین و  مختلف  هایبخش   در

 . دارد   قرار جاری  سال در   نخبگان ملی  بنیاد
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 انسانی  هایسرمایه ماندگاری  و  حفظ  راستای در  بنیاد هایبرنامه  از  مجلس  حمایت

  اقدامات   کردن  ارزیابی  مثبت  با  نشست این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و   آموزش  کمیسیون   رئیس   سفیدان، منادی   علیرضا 

  ایجاد   و  نخبگان   مسکن   ساخت  ، (روشن  احمدی   شهید   طرح )محور  مسئله  هایهسته   طرح  بحث  در   خاصه  نخبگان   ملی   بنیاد   هایبرنامه   و

 . کرد  آمادگی  اعالم  هابخش  این در  دولت  با  مجلس تعامل  و  همکاری برای کشور، اجرایی هایدستگاه  در   نخبگانی اشتغال

  های ظرفیت  توسعه  از   خود  ظرفیت  تمام  با  مجلس  اینکه  بیان  با  همچنین اسالمی  شورای  مجلس   تحقیقات  و  آموزش کمیسیون  رئیس

  قانون   تصویب»  ،«مهارت »  راهبرد   سه  امسال  کمیسیون :  داد   ادامه  کند،می   حمایت  انسانی   های سرمایه   ماندگاری  و  حفظ   کشور،   نخبگانی

  پتانسیل   تمام   از   بتوانیم  امیدواریم  که  است  داده   قرار  مدنظر   را  «بنیاد  این  هایفعالیت   توسعه   و  نخبگان   ملی   بنیاد »  و  «عالی   آموزش 

  کمک   کشور   علمی   جامعه   و   نخبگان   اثربخشی   افزایش   به  جلسات   این   تداوم  با   و   کرده   استفاده   شده   تعیین  اهداف   تحقق   مسیر   در   موجود 

 .کنیم

  آموختگان،   دانش   و   برتر  استعدادهای   هدایتی  و  حمایتی   هایطرح   توسعه  در  نخبگان  ملی   بنیاد  کلیدی   و   راهبردی  نقش   به  اشاره  با  وی

  و   سیاستگذار  نقش   راستا این  در  و   شود دنبال   پایین   مقاطع   از   باید  نخبگان   هدایت  و  جذب   پروری، مستعد  استعدادیابی،  هایطرح :  گفت

  و  حفظ   برای   الزم  بسترهای   توسعه  به  بنیاد  این  هایبرنامه   کنار   در  نیز  مجلس .  باشد  راهگشا  بسیار  تواندمی   نخبگان  ملی   بنیاد  نظارتی

 .کندمی  کمک انسانی  نیروی  ماندگاری

 

 شهاب  ملی  برنامه  گسترش لزوم

  شناسایی  شهاب،  ملی   برنامه  گسترش  لزوم   به   اشاره  با   نیز  اسالمی   شورای  مجلس  آموزش  کمیسیون   عضو   امامی،  زادهعباس   حسین

  ملی   بنیاد  حمایت  با  اما  ،وپرورشآموزش   توسط  باید  شناسایی  این:  کرد  تصریح  و  توصیف  ضروری  اقدامی   را  آموزیدانش   مستعدان

 . شود انجام پایین  سنین از نخبگان 

  نخبگانی،   جامعه  از   حمایت  ضرورت  بر تأکید  با  نیز   اسالمی  شورای  مجلس  آموزش کمیسیون  اعضای  از   دیگر یکی  احمدی،   محمدرضا

  هزینه   فوتبال  در  که  گونههمان   تا  شود   نهادینه   کشور  در  غالب  گفتمان  و  عمومی   مطالبه   یک  عنوان   به  باید  نخبگان  از  حمایت:  کرد   اظهار

 . شود تلقی  بدیهی  امری  عنوان به نیز  کشور در نخبگان  ماندگاری  و حفظ  برای  کردهزینه   شود،می

  رشد   اسالمی  انقالب  تراز  در  نخبگانی،   هایساحت   تمام  در   افراد  تا   باشد  نظارت  تحت  مستمر   صورت به   باید  نخبگان   مسیر:  افزود  وی

 . کنند
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 آموزشی  نظام معایب از  دولتی بودجه  به  وابستگی 

  از   یکی   را  دولتی  بودجه   به  وابستگی  درآمدزایی،  لزوم  به   اشاره  با   اسالمی  شورای  مجلس   آموزش  کمیسیون   دیگر  عضو  بشیری،   فرهاد 

  مورد   را   نخبگانی  جامعه   توان نمی   موجود،   مالی   منابع   و  عمومی   بودجه  به  صرف   اتکای   با:  کرد   تأکید   و  دانست  کشور  آموزشی   نظام   معایب

 . است نیاز اندیشی  چاره  به زمینه  این در قطعا و داد   قرار حداکثری  حمایت

  به   اشاره   با  نیز   اسالمی   شورای  مجلس   آموزش  کمیسیون  دیگر   عضو   وردی،حق   حسین   نخبگان،   ملی   بنیاد  رسانی اطالع   پایگاه  از   نقل   به

  اجتماعی،  مسائل در  آفرینینقش  برای نخبگان که باشد  نحوی به باید  شرایط: شد یادآور  نخبگان، بیشتر فعالیت برای سازیزمینه  لزوم

 . شوند تشویق و  ترغیب کشور، اداری  و  سیاسی

 

 ایران  نخبگان نوآوریِ بومزیست  ایجاد برای جهاددانشگاهی رئیس هایبرنامه  ❖

 خبرگزاری دانشجو منبع:

  برای   نهاد  این  در  تحول   و   تغییر  هایبرنامه  جدیدترین  از   جهاددانشگاهی  تشکیل   سالگرد  دومین  و  چهل   آستانه   در  دانشگاهی   جهاد   رئیس

 . گفت  سخن ایران نخبگان  نوآوری  بومزیست  ایجاد 

  مردادماه،   ۱۶  فرارسیدن  گرامیداشت  با  جهاددانشگاهی  رئیس  فیروزآبادی   دهقانی  اهللروح   دانشجو،  خبرگزاری  دانشگاه  گروه  گزارش  به

  از   خود  ارزیابی   به  کشیدند  زحمت  نهاد  این  اعتالی   و   رشد  و  ایجاد  مسیر  در  که  کسانیهمه   از   تقدیر  و  جهاددانشگاهی  تشکیل  سالگرد

 . گفت   سخن جهاد خاص  مفهوم برتکیه  با  نوآوری جدید  بومزیست  یک  طراحی از  و پرداخت   جهاددانشگاهی فعالیت  سال  4۲

  مهم   موضوع  با  رابطه  در   جهاددانشگاهی  ایرسانه   و  فرهنگی   ظرفیت  از   استفاده  و   نهاد  این  در  تحول   و   تغییر  هایبرنامه   به  اشاره   با  او

 . کرد تشریح را  جدید بومزیست   این در پژوهش   آموزش،  جایگاه و  نهاد این جدید  هایمأموریت  ، «تبیین جهاد »

 بینید؟می  چگونه را نهاد  این جهاددانشگاهی فعالیت از سال  4۲ از  پس 

  حضرت. کنیممی   پیدا  رهبری   کالم   در  را  هایشمأموریت   و   شدمی   بایستمی   آنچه   و   بوده  آنچه   جهاددانشگاهی،   نهاد  از   ها تعبیر   بهترین 

.  دارند   اشاره  حاکمیت  ارکان  از  یکی   عنوانبه   جهاددانشگاهی  نخبگانی  جریان  به  دیگر   جایی  و  برندمی   نام  انقالب  مولود   نهاد  از  جایی  آقا

  ها جا  خیلی   و  بوده  افتخارآفرین  مؤثر،  ها جا   از  خیلی  است،  گذرانده  سر  از  را  بسیاری  نشیب  و  فراز  گذشته  هایسال   در  جهاددانشگاهی

 . باشد کشور مشکالت کننده  رفع توانسته

  حوزه   به   کسی   حتی   کشورمان   در   که   زمانی .  است  شدهشروع   جهاددانشگاهی   از   آن   سازی  جریان   فناوریزیست   بحث  در   مثالعنوان به

  انقالب   رهبر  موردتوجه   که   قدریبه.  داشت  فعالیت   حوزه  این   در   ممکن  سطح  باالترین   در  جهاددانشگاهی   نداشت،  توجه  فناوریزیست

  ولی   است،   بوده  منفعل   یا  ضعیف  نهاد  این   هم  هاییجا   یکآن   کنار  در.  شد  شروع  کشور   در  ازآنجا   فناوریزیست   جریان  و  گرفت  قرار

 .کنممی  اشاره ادامه  در که ویژگی  چند با است نهادی  جهاددانشگاهی  امروز کنیم نگاه  را  هانشیب  فراز درمجموع 
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  که  شودمی   پیدا  کشور  در  نهادی  کمتر  گفت  توانمی   تقریباً.  دارد  قوی  و   توانمند  انسانی  نیروی  که  است  آن  جهاددانشگاهی  ویژگی  اولین

  اولین   پس.  باشد   حضورداشته  نوآور   و   فناور  توانمند،  نیروی   مقدار  این  آن  در   و   دهد  انجام  هم  صف  کار   یعنی  کند،  عملیات   خودش 

  کسانی   چه  اند؛یافتهپرورش   نهاد  این  در  که  است  توانمندی  انسانی  نیروی  داشتن  داد  اختصاص   جهاددانشگاهی  به  توان می   که  موضوعی

 که است عالمت یکاین . دهند می  ادامه را فعالیتشان  هابخش  سایر در  و شده مأمور نهاد این از که کسانی یا  و اندفعال  نهاد این در که

 . است بوده پرورانسان  نهادیک جهاددانشگاهی  دهد می  نشان

  خاص  های نوآوری   و   هادانش  ها، فناوری  سری   یک   صاحب   جهاددانشگاهی   امروز   است،   آن  فناورانه   هایدستاورد   نهاد   این   دیگر  ویژگی

  جهاددانشگاهی   ویژگی،  سومین.  اندآمده  پدید  شده  محول   جهاددانشگاهی  به  که  هاییمأموریت   و  کشور  های نیاز   اساس  بر   عمدتاً  که  است

  و   مسئولین   از   بعضی   برای .  است  معتبر   نام   و   برند   یک   ایجاد   اندکارکرده   مجموعه   این   در   که   کسانی   تالش  و   زحمت   سال   4۲  برکت  به

  شأن  و  ندانسته  کشور  خوب  هایدانشگاه  با   قیاس  قابل  را  آن  که  باالست  برند  ارزش  ازنظر  قدرآن   جهاددانشگاهی  صنایع  از  برخی   یا

 . دانندمی  باالتر بسیار را جهاد 

 زیرساخت   از .  است  متمرکزشده   جهاددانشگاهی  در   که   بوده  تجربه   سال   4۰  از  بیش   دارد،  وجود   جهاددانشگاهی   با  رابطه   در   که   دیگری   نکته

  و  فناوری  حوزه   در   متمرکز  غیردولتی   عمومی   نهادیک   هرحال به.  است  آن  دیگر   ویژگی  هم  کشور  سطح  در  جهاددانشگاهی   شبکه  و

  ای خالصه  یک   ویژگی  پنج   این .  دارد   ارتباط  لشکری   و  کشوری   هاینهاد   با   و  داشته  ارتباط  و  امکانات   فضا،   کشور   همه   در  تقریباً   که  نوآوری 

 . است امروز  جهاددانشگاهی  از

  سخن   جهاد   خاص   مفهوم   برتکیه   با   نوآوری  جدید   بومزیست   یک   طراحی   از   کردید   شروع   جهاددانشگاهی   در   فعالیت   شما   که  روزی   از

 دارد؟  هایی ویژگی   چه  و گیرد می  شکل چگونه چیست؟ جدید  بومزیست  این . گفتید

  پژوهش   و  تحقیقاتی  کار  و  کنیم  حل  را  کشور  مسائل  ما  بفرمایند  ایشان  آنکه  از  پیش  و  شودمی   اشاره  خیلی  اینکته   به  رهبری  سخنان  در

.  کنیم  مشاهده   رهبری  سخنان   سرتاسر  در  توانیممی   را  موضوع   این.  دارند  ویژه  تأکید  «انقالبی   و  مؤمن  نخبگان   پرورش»  به  دهیم  انجام

 . دارد  ارزش   انسانی   نیروی   پرورش  کشور،   و   انقالب  آقا،   حضرت  برای  باشد،  داشته  ارزش  محصول   یک  یا   و   نوآوری  فناوری،   آنکه   از   قبل

  زندگی   محیط   یک   در   انسانی  نیروی.  کندنمی   پیدا  پرورش   پروژه  و   اقتصاد  در   انسانی  نیروی .  یابندنمی   پرورش  پل  روی   انسانی   نیروی

 تربیت  در  آفرینینقش   یعنی  شده،سپرده   آن  به  که  اصلی  مأموریت  به  بخواهد  اگر  جهاددانشگاهی  بنابراین  کند؛می   پیدا  پرورش  کامل

  جهاد   در   بگیرم،   یاد  جهاد   در  کنم،  زندگی  جهاددانشگاهی  با  بتوانم  باید  من  یعنی  زندگی؛  برای  باشد  جایی   باید  نخبه،   انسانی  نیروی

 . دهم   محصول توسعه  جهاددانشگاهی در و کارکنم
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.  باشد  نباید  دانشگاه  آزمایشگاه،  کارخانه  بنگاه،  جهاددانشگاهی  که  است  این  همآن   و  کندمی   گوشزد  ما  به  را  کلمه  یک  مفاهیم  همه  پس

  برای   محلی   یعنی   است،  بومزیست   جهاد   گوییممی   دلیل   همین   به.  باشد  زندگی   برای  محلی   باید   جهاددانشگاهی  اشکلمه   خاص  معنی   به

 . است زندگی

  جهاد   در  ویژگی  یک  اما   داریم؛  بسیار  بومزیست  کشور  این  در  چون  کسانی؟  چه  برای  بومزیست  است،  آن  شودمی   مطرح  که  سؤالی  حال

  جهاددانشگاهی   معتقدم  اما  ، ...و  فناوری  نخبگان   علمی،   نخبگان   داریم،  زیاد   هم  نخبگان  کشور  در.  هستند   نخبگان  آن   و   دارد  وجود 

 .است کشور  علمی  نخبگان  بومزیست

  نخبگان   هایبومزیست  از  یکی   نیز   جهاد خود  اگرچه   است،   پیداکرده  توسعه  خوب  کشور   در   ها سال   این در   هم   فناوری   توسعه   بومزیست

  برای   بومزیست   خودشان   واقعاً  کاربردی   و  صنعتی   های پژوهشگاه  و  آزمایشگاه  بنیان، دانش   هایشرکت.  هست  و   بوده  فناوری   توسعه

  و   تولیدشده  کشور  در علم  همهاین .  است  نوآوری  دارد  نیاز  آن  به  کشور امروز  که  چیزی  آن  اما   هستند، فناوری  حوزه  نخبگان  و  فناوران

  کار  به و  شده  کاربردی  جایی باید. کنند استفاده  آن   از  مردم که شود  تبدیل محصولی به باید  درجایی که است فناوری  به تبدیل  حال   در

  در . برساند  نوآوری  به  را  ایجادشده  هایفناوری   و  علوم این  که  داریم  نظامی  به  نیاز  ما.  کند   حل  را  کشور  مسائل   که  حلیراه   یا  و  آیدمی

  فعالیت  آنجایی برود  باید  همیشه  جهاددانشگاهی   کهازآنجایی .  است  شده  توجه  کمتر  نوآوری  مفهوم   به  کلمه   واقعی  معنی   به  هاسال   این

 . گرفت قرار  موردتوجه  موضوع  این  است، شده  توجه  آن   به کمتر  که کند

  بنیاندانش   هایشرکت  از   خیلی  آنکه  از  قبل  و  پیش  سال  ۳۰  تا  ۲۰  و  کرد  شروع   هم  جهاد  که  داشت  فناوری  توسعه   به  نیاز  کشور   زمانی

  بنیانیدانش   های فناوری   باشد،   شده مطرح  بنیاندانش   های شرکت  دانش   های شرکت  عنوان  تحت  مفاهیمی   اصالً  و   شوند  کاربهدست  امروز

  وجود   فناوری   حوزه  در  خوبی   ساختار   زیر   و  است  رسیده  بلوغ  به  کشور  حوزه  این  در  امروز  که  شکر  را  خدا.  شد   تولید  جهاددانشگاهی  در

 . است خالی  کشور در  گرا مأموریت نوآوری  و واقعی  نوآوری  جای اما دارد؛ 

  این  تمام و بودن  متفاوت خود،  ارزش تواندمی  جهاددانشگاهی   آنجا دانیممی  و  هستیم  قائل  جهاددانشگاهی  در   امروز  که اصلی  مأموریت 

  مبنای  بر   مأموریت  این  که  ایران  نخبگان   نوآوری   بومزیست   جهاددانشگاهی  گوییممی   لذا  است،  نوآوری  حوزه   دهد،  نشان  را  خاص  ویژگی

 . است شدهتعریف  جهاد امروز  هایواقعیت

 . بگیرد عهده بر  را جدیدتری   های مأموریت  جهاددانشگاهی تا  گیرد  رونق کشور  در   نوآوری توسعه قدرآن   که روزی  آن   امید به

  برای  ایبرنامه   چه  چیست؟  جدید  دوره  در  نوآوری  این  به  رسیدن  برای  جهاددانشگاهی  فعالیت  راه  نقشه  شده،بیان   سخنان  به  توجه  با

 دارد؟   هابرنامه  این اجرای در  جایگاهی  چه جهادی  هاینیرو  ظرفیت از  استفاده و  دارید  نهاد  این در تحول  و  تغییر

  است  قرار  راهی نقشه  هر   بنابراین   هستم،  جهاددانشگاهی  عضو  یک  نیز  من  و  نیست  من  برای   راه  نقشه  این   که  کنم  تأکید  باید  ابتدا   در

  فعالیت  عرصه گرا مأموریت  نوآوری  همآن  و  نوآوری  منطقی یک  مبنای  بر  همچنین. باشد جهادگران کمک با باید  شود  تدوین آینده   در

 . است قرارگرفته جهاددانشگاهی
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  کشور   در.  است  درآمد  و  کسب  و  جدید   محصول  توسعه   به  ورود   و  اقتصادی  هاآن   هدف   که  داریم  اقتصادگرا  هاینوآوری   یکسری  ما

  باشد،   باید  جهاد  در   که  چیزی   آن   اما  ها؛نوآوری   از  دیگری  انواع  یا  و  کنندمی   حرکت  زمینه  آن  در  کسانی  داریم،  هم   فرهنگی  هاینوآوری 

  سخت  کار  یکی   افتیم؛می   چیز   چند   یاد  جهاد   گوییم می   وقتی .  دارد   مفهوم  یکسری   خود   در   جهاد   کلمه  زیرا   است؛   گرا  مأموریت   نوآوری  

  چرا .  است   پشتش  عالی   هدف  یک  که  کاری  یعنی  جهاد.  شناسدنمی   روز  و   شب  و  دارد  حدت  و   شدت.  گویندنمی   جهاد  آسان  کار  به  است،

  و   آرمان   برای   که   کاری   یعنی   و   گیرد می   قرار   کارش   کنار   خاص   مفهوم   یک  جهاد   گوییممی   وقتی   گوییم؟نمی   پشتکار   و   همت  تالش، 

 .خداست برای که کاری  است،  ارزش

  های نوآوری  حوزه  در  مخصوصاً  ایران،  نخبگان  نوآوری   بومزیست   بشود  باید  جهاددانشگاهی  گویممی  کهوقتی   شده،گفته   مطالب  به  توجه  با

  خوبی   حس   آن  در   که  کندمی   زندگی  درجایی   فرد  زیرا  شویم؛  بومزیست  ابتدا  کنیم  تالش  باید  که  است  آن  موضوع  اولین  مأموریتی،

  هرجایی   و   جهاددانشگاهی   های پژوهشکده   و  ها واحد   تحولی   نقشه   در   باید   که   کاری   اولین  بنابراین   کند؛   رفاه  و   امنیت   احساس  باشد،   داشته

  نخبگان   که   جاییبه  شود   تبدیل   جهادی   های نیرو   کمک   و  خدا   فضل   به  که   است  آن   شود   انجام   دارد   خود   کنار   در   را  نهاد   این  نام  که

 . خواهد می  جدی  تحول یک  خود موضوع  این . رادارند آن   در حضور  آرزوی   کشور

.  بخورد  رقم   هااتفاق   این   تا  گیرد عهده به  جهاددانشگاهی   را کالن  هایمأموریت  سری  یک باید  هم   گرا مأموریت  های نوآوری   بحث   در

  گام   طلیعه   در   امروز   اما   شد؛   سپرده   آن   به   هایی مأموریت  کشور   شرایط   به   توجه   با  شد  تشکیل   پیش   سال  4۲  در   که   زمانی  جهاددانشگاهی 

  دیگر . برندمی  نام  انقالب  دوم  گام عنوان به  دوم  سال  چهل  از  رهبری  که است  جدی  قدرآن  تحول  موضوع . هستیم اسالمی  انقالب  دوم

  و   عظیم  تجربه   این   با   جهاددانشگاهی   تا   رسیده   آن   زمان   انقالب،   دوم  گام  در .  نیست  مطرح   مأموریت   روزرسانی به   یا   و   اصالح   موضوع 

  های مأموریت  اجرای   است،  پیداکرده   که  برندی   و  دارد   وجود   آن  در   که  هایی استعداد   و  کشور   در   گسترده  شبکه  توانمند،   انسانی   نیروی

 . گیرد عهده   بر را  کالن

  داریم،   نهاد  این  در  امروز  آنچه  زیرا   فرآیندهاست؛  و  ساختار   تغییر  نیازمند  بزرگ  هایمأموریت   اجرای   برای  نسبت  همان  به  جهاددانشگاهی

  مسائل   بخواهیم  باشد  قرار  اگر.  است  شده تعریف   جهاددانشگاهی  فعلی  هایمأموریت   به  توجه  با  که  است  دانشگاه  به  شبیه  ساختاری

  های راهبرد   و  هاراهکار   و  ترچابک  هایمجموعه   تر،بزرگ   هایساختار   به  نیاز  قطعاً  دهیم،  انجام  بزرگ  هایکار   و  کنیم  حل  را  ملی  بزرگ

 . داریم   جدیدتر

  جدید،   های مأموریت گرفتن  برای آینده  به نگاه برکنار زیرا است؛ نهاد این  کنونی هایدستاورد   توسعه جهاد، تحولی  نقشه  در  دیگر نکته

 .کنیم محصول به تبدیل و رسانده  نتیجه به را  آورده  دست به  هاسال  این  در   جهاددانشگاهی آنچه  باید و داریم   هم گذشته   به نگاهی 

  نوآوری   و   تحول   متولی   نهاد یک   عنوان به   که  دارد   را  پتانسیل   این   حاضر  حال  در   جهاددانشگاهی   که   باشیم   داشته   توجه   باید   همچنین

  واقعاً .  باشد  داشته  المللبین   و  ایمنطقه  جدی   تأثیرگذاری   باید   اسالمی  انقالب  دوم  گام   جهاد .  شود   مطرح  المللیبین   بلکه   و  ایمنطقه
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  دور .  باشیم  داشته  ارتباط   کارکنیم،  هاآن   با  توانیممی   که  هایی کشور   یا  و   همسایه و  دوست  هایکشور   به  بتوانیم  ما  که  روزی  نیست  دور

 .باشیم داشته  جهاد  در  نیز  را دیگر  هایکشور  نخبگان بتوانیم نیست

 هستند؟  موضوعاتی و هاحوزه   چه  در هاآن.  دهید توضیح  بیشتر  کمی هامأموریت  این  با رابطه  در

  اما   نیستند؛   کم   ها مأموریت   غذایی   امنیت  و   سالمت   پسماند،   آب،   انرژی،  هایحوزه   در .  نداریم  کم   ماندهزمین   بر   کالن   مسائل   کشور   در 

  ها آن   در  جهاددانشگاهی   که  برد  نام  را  موضوع  ۷  تا  ۵  بشود   شاید.  داریمتجربه  هاآن   در   که  رویم  هاییحوزه   سراغ  باید  شروع   برای

 ؛(بافت  مهندسی   و  درمانیژن   درمانی،  سلول)  پزشکی   پیشرفته  محصوالت  و  جدید  هایفناوری   هایحوزه   در   مثال   طوربه.  است  نامصاحب

  اصالح   آالت، ماشین   سازی   هوشمند   مختلف  هایتکنولوژی )  شیالت   و  دامداری   کشاورزی،   غذایی،   امنیت  مرتبط؛   های فعالیت   و   نفت

  که   بگیرد   عهده   بر   را   هایی مأموریت   جهاددانشگاهی   باید   قطعاً  شروع   نقطه  در   بنابراین   است؛  شاخص   جهاد (  هیبریدی  های بذر   تولید  نژاد،

 .است آورده  دست به  را هایی تجربی  سال  چهل این در آن   با متناسب

  در  که  هاییحوزه  جدیدترین  از  یکی  بنابراین باشد؛  داشته  آینده  به  ناظر نگاه  یک  باید  همیشه جهاددانشگاهی  که است آن  مهم  نکته اما

  دنیا  در بدانیم  آنکه  بدون   توانیمنمی   زیرا دنیاست؛ نوآوری   و   فناوری  آینده  به   نگاه  و  رصد   های مجموعه  داشت، خواهیم   جدید  تشکیالت 

 .دهیم  انجام را  خودمان کار  همان  است، افتادن  حال  در  اتفاقی چه

.  نیست  دنیا   در   آن   مشابه  که  روند   نو   حرف  سراغ   که  دارند   مشابه   های مجموعه   و   جهاددانشگاهی   از   را  انتظار   این   انقالب   رهبر   صراحتاً 

  فعالیت   دارند،  وجود  دنیا   در  که  هایینوآوری  و  هاتکنولوژی   مبنای  بر  باشد  قرار  صرفاً   اگر   ساخت،   خواهند   هااین   را   جهاددانشگاهی  آینده

 . شودمی  پیر نهاد یک  جهاددانشگاهی سال  ده  از بعد دوباره کنیم

  ها، دانشگاه  ظرفیت   شامل  که  کشوراست  در  موجود   هایظرفیت   همه   از   استفاده   مهم  مطلب   یک  جهاددانشگاهی   دومی   گام   دوره  در

 . است گیرد، عهده   بر خواهد می  که هاییمأموریت  انجام برای ...   و تولیدی صنایع   بنیان،دانش   هایشرکت

  های ظرفیت  از   مابقی   و   شودمی   انجام  جهاددانشگاهی  در   امور   درصد   4۰  تا  ۳۰  شود،   سپرده   مأموریتی   جهاددانشگاهی  به  اگر   مثال   طوربه

  ها دانشگاه  بنیان،دانش   هایشرکت  با  تعامالت  جهاددانشگاهی   آینده  نوآوری  و  فناوری   دیپلماسی   در   لذا   شد،   خواهد  استفاده  کشور   موجود 

 کنیم،   جذب   علمی هیئت  عضو   یا   و  کنیم  تربیت   خودمان   دانشگاه  در   و  بگیریم  دانشجو   اینکه   جایبه   بنابراین   بود؛   خواهد   پررنگ   بسیار ...  و

  کنار   در   دنیا  در   جهاددانشگاهی  مشابه  مؤسسات   همه .  کنیم  استفاده   کشور   برتر   علمیهیئت   اعضای   و   دانشجویان   از   دهیم می   ترجیح 

  نهاد   این  عضو   جهاددانشگاهی   در   که  هستند   موضوعی   و   افتخاری   اعضای   علمی   های نیرو   از   بزرگی   بخش   دارند،   که   ثابتی   علمی   اعضای 

 . باشد  ملی  نگاهمان  باید  و  بود  نخواهد  پاسخگو  قطعاً  داریم  آنچه  با  صرفاً  نگاه  بگیریم  عهده  به  ملی  مأموریت  بخواهیم  اگر  زیرا  شوند،می

 شوند؟می  تعریف چگونه نوآوری بومزیست  این  در  جهاددانشگاهی پژوهش   و آموزش 

  سه   هر در. داریم  نوآوری  و  فناوری  علم،  مهم  حلقه  سه  ارزش  به  اندیشه  تبدیل  زنجیره  در.  است  همیشگی فرایندی  آموزش  و  پژوهش

  فناوری   آموزش  از  همچنین .  عالم  علم  آموزش   از  و   شودمی   خارج  دانشمند  دانش،   آموزش  از .  دارد   را  خود  مفهوم  پژوهش   و   آموزش  حلقه، 
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.  ایمداده  پرورش  دانشمند  و  ایمکارکرده   خوب   علم  آموزش  حوزه  در   تاکنون .  آیددرمی   مخترع   نوآوری  آموزش  از   و  شود می   خارج   تکنسین

  علمی   و  ایحرفه  فنی  هایدانشگاه   حدودی  تا  که  کاری  مثل  داریم،  خوبی   هایتکنسین   و  نیست  بد  وضعیت   هم  فناوری  آموزش  در

  کار   آموزش حوزه  در   بخواهد   جهاددانشگاهی   اگر   بنابراین   داریم؛  جدی   کار   به  نیاز   نوآوری   آموزش حوزه در  اما  دهند؛ می   انجام  کاربردی 

.  است  مخترع   تربیت   و   نوآوری   آموزش   فعالیتمان   باشد،   سخت   و   است  نرفته   کسی   که   رودمی   هایی جا  سراغ   که   منطقی   همان   با   کند، 

  مخترع  یک به  را معمولی آدم یک بتوانم من که است این  مهم. است  مخترع خدادادی که مخترعی نه مخترع، سیستمی  تربیت همآن 

 . کنیم ریزیبرنامه  باید  قطعاً نوآوری آموزش   در  و است سختی کار . کنم تبدیل معمولی

  مندعالقه  ما   و   دهندمی   انجام   را   کارشان   هادانشگاه   حوزه   این   در .  شودمی   مقاله   علم   پژوهش   خروجی  است،  شکل  همین   به   هم  پژوهش

  در   فعالیت  هدفمند  برنامه  ولی  ندارد،  اشکالی  که  داریم  مقاالتی  هازمینه  از  بعضی   در.  بیفتد  اتفاق  اینکه  مگر  نیستیم،  حوزه  این  به  ورود

  مسئله   اما   دارد؛   ادامه   فعالیتمان   کماکان   روش  و  پتنت   خلق   شود می   اشنتیجه   که  فناوری   پژوهش   خروجی  در   اما  نداریم؛   را  فوق  حوزه

  ثقل   نقطه .  کندمی   نوآوری  به  تبدیل  را   آن  رسانی،  هم  به  با  و  کندمی  پژوهش  فناوری،  هایخروجی   در  که  است  نوآوری  پژوهش  مهم

  پژوهش  و  فناوری  آموزش   حوزه   سابقه  به توجه  با  البته . است نوآوری  حوزه  پژوهش  در   چه  و  آموزش  در   چه  جهاددانشگاهی  های فعالیت

 . داشت  خواهیم فعالیت کماکان جهاددانشگاهی  در فناوری

  چه   «تبیین  جهاد »  مهم  موضوع   با   رابطه  در   جهاددانشگاهی  ایرسانه   و  فرهنگی   ظرفیت  از  استفاده  درزمینه

 دارید؟  هاییبرنامه

  از  اگر معتقدم . نیستم موافق  هستند،   آن متولی  هادانشگاه   همچون   دیگری  های نهاد  که  سنتی  شیوه  به فرهنگی  فعالیت  انجام با  صراحتاً 

  و   نرم   های فناوری   ترقوی   حوزه   به   جهاددانشگاهی  بنابراین   باشیم؛   داشته  نوآوری   باید   هم   فرهنگی   حوزه   در   زنیممی   حرف   نوآوری 

 . داشت خواهد  نیاز  فرهنگی 

  سنتی های روش  با  دیگر   دهم   انجام تبیین حوزه  در   کاری  خواهیم می  اگر. شودمی  انجام ... و انیمیشن  محتوا، فیلم،  رسانه،  با  تبیین  جهاد 

 .است ایرسانه و  فرهنگی نرم هاینوآوری  درگرو   موفقیتش هم تبیین  جهاد   حتی  و نیست جوابگو   قدیمی و

  کاربردی   و  روزبه   هرچقدر   ها آن .  اختیاردارید  در   که  است   هاییسالح   ها ابزار   ترین مهم   از   یکی   افزاریسخت  جنگ   جبهه   در   مثال   طوربه

  زیاد  خیلی   احتمال به  که   است  بدیهی   رود  تفنگ   و  اسلحه   جنگ  به   شمشیر  و  نیزه   با   مقابل   طرف   که  جنگی   در .  نبردید   پیروز   شما   باشند

  آن   با  خواهممی   من  اگر  دهد،می  انجام  کار   همه  رسانه  ابزار  با  مقابل  طرف.  برپاست  جنگی  یک  هم  تبیین  جهاد  در.  خوردمی  شکست

  با   نیزه  و  شمشیر   مبارزه   مثال   دقیقاً   این.  ندارم  مقابله   توان...  و   کنفرانس  و   همایش  برگزاری   همچون  سابق  های روش   با   دیگر  کنم  مقابله

 . است مسلسل و  توپ
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  ای رسانه  دیگر   محتوای   و  صوت   ویدئو،   فاخر،   و  ارزشمند   محتوای   مانند  نوآورانه  هایسالح   به  باید   شویم  موفق   جبهه   این   در  بخواهیم   اگر

  تبیین   ضد جریان با بتواند فرهنگی هاینوآوری  و  محصوالت تولید با داند می  اشجدی  وظیفه  هم  جهاددانشگاهی بنابراین  شوم؛ مجهز

 . کند  مقابله  ایران  اسالمی جمهوری  هایدستاورد 

 

 شد  برگزار اجتماعی هایآسیب  با مقابله هایسیاست  نقد  نشست  ❖

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
 

  و   نقد  پیرامون  همفکری تخصصی  نشست

  مقابله   هایسیاست  و  هابرنامه   ارزیابی

  ۱4۰۱  مرداد   ۸  شنبه اجتماعی   هایآسیب   با

 . شد  برگزار  کشور اجتماعی امور سازمان در

  فرهنگ،   پژوهشگاه  عمومی   روابط  اعالم  به  بنا

  کمیسیون   همت  به  نشست   این   ارتباطات،   و  هنر 

  پژوهشگاه   و  اسالمی  شورای  مجلس  اجتماعی 

  از   جمعی  حضور   با   ارتباطات،  و  هنر   فرهنگ،

  شناسان آسیب   و   اجتماعی   علوم   متخصصان 

  حوزۀ   در   پژوهش  نظام  بازسازی   پیشنهادهای  بررسی .  شد  برگزار   کشور،  اجتماعی  امور  سازمان  رئیس   عباسی،  محمد   میزبانی  به  اجتماعی 

 . بود نشست این در شدهمطرح  مباحث مهمترین  اجتماعی  های آسیب

  و  توسعه هفتم   برنامه در   اجتماعی  - فرهنگی مباحث  به عنایت   اجتماعی، های آسیب  با  مواجهه  در  مختلف  رویکردهای  به  توجه بر تأکید

 . بود نشست هایبحث  دیگر  از اجتماعی  هایآسیب   به مربوط بخش  نگارش در   اجتماعی امور  سازمان  فعاالنه آفرینی نقش  لزوم

  فاطمه   ، (ارتباطات  و  هنر   فرهنگ،  پژوهشگاه  رئیس)   زائری  قاسم  ، (کشور  اجتماعی  امور  سازمان   رئیس)  محمدعباسی   نشست  این  در

  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده) رحمانی  فاطمه  و ( مجلس اجتماعی  کمیسیون  عضو   و اسالمی   شورای  مجلس  نماینده )پورقاسم

 . پرداختند خود   هایدیدگاه   ارائه به( اسالمی شورای مجلس اجتماعی  کمیسیون 

  اجتماعی   و  فرهنگی   معاون)  کالنتری  عبدالحسین   ، (کشور  وزارت   اجتماعی  پیوست  و  رصد  مطالعات،   دفتر  مدیرکل)رستگارنسب  فرهاد 

  و   اجتماعی   فرهنگی،  معاون)یزدی  زادهحسین   مهدی   ، (تهران  دانشگاه  علمی   هیأت  محترم  عضو  و  فناوری  و  تحقیقات   علوم،  وزارت

https://www.ricac.ac.ir/uploads/news/2022/07/085255abbasi-10.jpg
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عالی  دبیرخانه  گردشگری   پژوهشی   معاون)مهدیار  میثم (  تهران  دانشگاه  علمی  هیأت   عضو  و  اقتصادی   ویژه  و  آزاد  مناطق   شورای 

  هیأت   عضو)   روحانی  محمدرضا  ،( طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو)  کرمی  محمدتقی  ،(ارتباطات  و  هنر   فرهنگ،   پژوهشگاه

  عالمه   دانشگاه  علمی  هیأت   عضو  و  کشور   جمعیت   تحقیقات   موسسه  رئیس )  نیسی   عالمی    مسعود  و (  ع  صادق  امام  دانشگاه  علمی

 . بودند نشست این در  حاضران  دیگر  از ( طباطبایی 

 

 انجام دهند مندان فرهنگی داخل کشور در حوزه روانشناسی اسالمی فعالیتی دغدغه ❖

 خبرگزاری ایرنا منبع:

علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با بیان این که جریان روانشناسی اسالمی در دنیا آغاز شده است، گفت: اگر در  عضو هیات 

حوزه  های آمریکایی و اروپایی را در  مندان فرهنگی فعالیتی را انجام ندهیم، بعد مجبور خواهیم بود که کتابداخل کشور ما دغدغه 

 های خود تدریس کنیم. روانشناسی اسالمی ترجمه و در دانشگاه 

های روانشناسی و مشاوره غربی و  به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا هشتمین کرسی آزاداندیشی با عنوان »فعالیت ناهماهنگ حوزه 

علمی دانشگاه تهران و  نی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، یاسر مد  اسالمی علل و موانع« با حضور محمدحسن آسایش عضو هیات 

علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در تاالر امیرکبیر معاونت فرهنگی و    حمید رفیعی هنر عضو هیات   والمسلمین االسالمحجت

 اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. 

های دینی  برانگیز به جایگاه دین و ارزش ه چالش حمید رفیعی هنر در این نشست اظهار کرد: همواره یگ نگا  والمسلمیناالسالمحجت

هایی منفی  هایی این نگاه مثبت و در دوره گیری شخصیت فرد در روانشناسی وجود داشته که در دوره عنوان یک نظام اصیل شکل   به

 بوده است. 

وانشناسی دینی جایگاه خود را در ادیان  تدریج رمیالدی، ایده رابطه پیوند دین و سالمت مطرح شد و به   ۲۰۰۰وی ادامه داد: حدود سال  

اکنون یک میلیارد  سال گذشته بسیار باال بوده است و هم   ۱4-۱۳مختلف، در حال پیدا کردن است. رشد دین اسالم و گرایش به آن در  

 میلیون مسلمان در دنیا داریم.  ۹۰۰و 

نجمن روانشناسی آمریکا در جلد هشتم آورده شده است که از  المعارف امیالدی در دایره   ۲۰۰۰االسالم رفیعی هنر افزود: در سال  حجت

های اسالم را با آثار روانشناختی به کار  اند که آموزه هایی را آغاز کرده رسد که برخی از محققان، فعالیتایران هم خبرهایی به گوش می 

 منتشر نشده است.   ها آن ببرند، هرچند که آثاری از  

میالدی به بعد، در دنیا  گرایش و عالقه زیادی به    ۲۰۱۰و فرهنگ اسالمی تصریح کرد: از سال  علمی پژوهشگاه علوم    عضو هیات 

روانشناسی اسالمی شکل گرفته و مراکزی نظیر آزمایشگاه روانشناسی اسالمی دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد، مرکز اسالمی خلیل  

المللی روانشناسی اسالمی در انگلیس، کالج مسلمانان  رجینیا آمریکا، انجمن بین در ایالت کالیفرنیا، موسسه روانشناسی اسالمی الکرم در وی
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کمبریج در لندن، تشکیل گروه اسالم و روانشناسی در ذیل گروه علوم اجتماعی در آلمان و مراکز روانشناسی اسالمی در کشورهای  

به این سمت،    ها آن ، ایجاد شده است و علت گرایش  کنندمختلف اسالمی که در حال حاضر در حوزه روانشناسی اسالمی فعالیت می 

 پیوند دین و روانشناسی یا پیوند دین و سالمت بوده است. 

دین در روان آدمی دست کشید، بیان    توان از تاثیر مولفه بر این موضوع که امروزه در دنیا به این نتیجه رسیدند که نمی   تأکید وی با  

مطالعات رابطه بین    %۶۸دهد که  میالدی در ارتباط با رابطه دین و افسردگی نشان می   ۲۰۱۱تا    ۱۹۶۰کرد: بررسی تحقیقات از سال  

 دهنده رابطه مستقیم و مابقی درصدها غیرمعنادار بوده است. مطالعات نشان  %۶دین و افسردگی را معکوس و 

ای میانجی در این زمینه مانند قرار دادن  بر وجود رابطه تنگانگ بین دین و سالمت گفت: متغیره  تأکیداالسالم رفیعی هنر با  حجت

های اجتماعی و عاطفی، خودکفایتی )خودکارآمدی که دین در راستای  ای توسط دین به دینمداران، قرار دادن حمایت های مقابله سبک

 دهد( و دادن معنای زندگی است. تعالی به افراد می 

رشته روانشناسی و مشاوره مربوط به روانشناسی اسالمی    4۸رشته از    ۸:  علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی اظهار کرد   عضو هیات 

جلد کتاب،    ۱۰۰هایی نظیر تالیف  های روانشناسی اسالمی ایجاد نشده است. لیکن در این مدت کوتاه فعالیتاست و در ایران هنوز رشته 

پرسشنامه و در نظر   ۷۰المللی، تهیه و طراحی  بین   همایش ملی و ۱۳پژوهشی، برگزاری  - مجله علمی ۱۳مقاله از    ۱۶۰۰انتشار حدود  

 پروتکل برای اختالالت، انجام شده است.  ۳۰گرفتن  

مندان فرهنگی فعالیتی را انجام ندهیم،  کرد: جریان روانشناسی اسالمی در دنیا آغاز شده است. اگر در داخل کشور ما دغدغه تأکید وی 

 و اروپایی را در حوزه روانشناسی اسالمی ترجمه و در دانشگاه تدریس کنیم.  های آمریکاییبعد مجبور خواهیم بود که کتاب 

شود، گفت:  شود و دچار وسواس یا افسردگی می االسالم رفیعی هنر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا یک دینمدار مریض می حجت

ین زمینه وجود دارد. انگیزه افراد برای دینداری باید  های روحی روانی در اژنتیک، عوامل محیطی و چالش   ازجملهمتغیرهای مختلفی  

 درونی باشد )دین را فقط به خاطر دین بپذیرد( و اگر انگیزه فرد در پذیرفتن دین بیرونی باشد، با مشکل مواجه خواهد شد. 

 دین به هیچ وجه دلیل اختالالت روانی نیست

علمی دانشگاه  اجتماعی دانشگاه تهران، محمدحسن آسایش عضو هیات   ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی وبه گزارش امور سامانه 

تهران بیان کرد: بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که افراد دیندار بهداشت روان یا سالمت روان بیشتر دارند ولی این بهداشت  

روان مطلوبی داشته و در پژوهش شرکت کرده    شود. مثال اگر افراد یک جامعه خودشکوفا بوده و سالمت روان در کدام عالم سنجیده می 

های مذهبی خود دفاع  ای( نگاه مثبت بوده و از ارزش به ایمان و اعتقادشان به مذاهب )در هر جامعه   هاآن باشند، به احتمال زیاد نگرش  

 خواهند کرد. 

عنوان مثال اگر  گری هم در نظر گرفت. بهروابط تعدیل وی در ادامه بیان کرد: ممکن است روابط بین متغیرها را پیدا کنیم، لیکن باید  

دهنده آن نیست که معنویت باعث افزایش سالمت روان شده است.  پژوهش روی افراد نرمال و سالم صورت گیرد، این موضوع نشان 
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داخالق، عصبانی و  گر دیگری وجود داشته که سبب افزایش سالمت روان شده است؟ در جامعه دیندار هم افراد ب چه روابط تعدیل 

 خوشیفته و دارای اختالالت روانی و انحرافات جدی وجود دارد. آیا فرد مسلمان و دیندار لزوما سالم است!؟

توان استدالل کرد که فرد مسلمان یا دیندار، فرد سالمی است چرا که شواهد نقض زیادی  بر اینکه با چند تحقیق نمی   تأکید آسایش با  

، افزود: یک نگاه بینابینی باید داشته باشیم که در جامعه با هر دینی، افراد سالم و غیرسالم وجود دارد به عنوان  در این مورد وجود دارد

 نیز نزدیک هم است.  هاآن مثال وسواس و افسردگی در همه جوامع وجود دارد و فراوانی  

ند که بتوانند تشخیص درستی از مسائل و مشکالت  وی ادامه داد: روانشناسان و مشاوران باید در مکتبی آموزش ببینند و تربیت شو

 گام بردارند.   هاآن کنندگان داشته باشند و ریشه مسائل را پیدا کنند و در راستای درست کردن مراجعه

علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: هرکس که ادعایی دارد باید شواهد موجود را ارائه کند. اگر کسی روانشناسی اسالمی را   هیأتعضو  

را به نقد بکشند. اگر    ها آن های نظری را برای درمان ارائه کند و تعدادی پژوهشگر نیز  داند، باید مبانی تئوری، شواهد و تعلیممی   مؤثر 

های  ایم بهتر است در درمان، تشخیص مشکالت روانشناختی پایبند به نظریهدر حوزه تحقیقات روانشناسی اسالمی هنوز به بلوغ نرسیده 

 اعتماد گذشته باشیم. موثق و قابل 

ساز است  توان نتیجه گرفت که دین، غیرنرمال وی گفت: دین به هیچ وجه دلیل اختالالت روانی نیست. با بررسی افراد غیرنرمال نمی 

که  اند براساس قشر غیرنرمالی بوده  ساخته دانستهگیری افرادی نظیر فروید و آلبرت ادیس که دین را یک تعصب، تخیل و پیش و نتیجه

 اند. باید تعریف دقیقی از روانشناسی اسالمی و مبانی نظری و تعریف آن از روان انسان وجود داشته باشد. بررسی کرده 

 روانشناسی اسالمی علوم روانشناختی باید برای مردم کاربرد داشته باشد 

درمانی هنری است مقدس که از علم روانشناسی بهره  روان علمی دانشگاه تهران نیز گفت: مشاوره و  در ادامه یاسر مدنی عضو هیات 

عنوان یک فاکتور بسیار مهم در    گیرد. ارکان سالمت روان ابعاد مختلفی دارد که معنویت و مذهب نیز جزء آن است. دینداری بهمی

 است.  مؤثر مستقیم  صورتبه نظام سالمت روان 

نظر قرآن کم شده و به همین دلیل منتقدین، حق گرفتن ایراد را ندارند چرا که  های افسردگی از مکرد: کار روی مالک  تأکید مدنی  

 را کوچک نشمارد. هاآن کنند، حمایت کرد و کار هنوز کاری انجام نشده است از این رو باید افرادی را که در این زمینه فعالیت می 

رد: موافق روانشناسی اسالمی یا غیراسالمی نیستم و تنها  وی با بیان اینکه علم برای خداست و خدا برای همه ادیان است، اظهار ک

شود که اثرگذاری آن  تفاوت پژوهشگر مسلمان با غیرمسلمان آن است که اصالت فرد مسلمان بیشتر است و همین موضوع سبب می 

 ها و کاربردهای آن فرق دارد. بیشتر شود. تنها تفاوت روانشناسی اسالمی آن است که مثال 

می دانشگاه تهران تعریف روانشناسی از دیدگاه مرحوم حائری شیرازی را ارائه کرد و گفت: روانشناسی اسالمی علوم  علعضو هیات 

 روانشناختی باید برای مردم کاربرد داشته باشد و مردم بتوانند از آن منفعت ببرند و رنج مردم را کم کنند. 
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را    هاآن سی اسالمی با روانشناسی غربی باید با تفسیر آیات قرآن و روایات،  مدنی ادامه داد: برای نشان دادن تفاوت و برتری روانشنا

 تبدیل به پروتکل کرد و منبع آن را که مربوط به اسالم است نیز مشخص کرد و سواد دینی را در این زمینه افزایش داد. 

م، بهتر است اول خودمان را نشان دهیم و  و علمی اجرا شده غرب را خراب کنی های موثق وی خاطر نشان کرد: به جای اینکه پژوهش 

 خودی و زیاد و بدون مطالعه از روانشناسی اسالمی نداشته باشیم. مخالفت نورزیم و با بدبینی سیاسی به خودمان ظلم نکنیم. دفاع بی 

 

 

 الملل برگزار شد های حوزوی و دینی فعال در عرصه بین افزایی تشکل نشست هم  ❖

 خبرگزاری حوزه منبع:

رگزاری حوزه، مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه در راستای حمایت از برنامه های تشکل های دینی حوزوی  به گزارش خب

و هماهنگی های الزم، جلسه هم فکری و هم اندیشی با حضور مدیران و فعاالن برخی از تشکل    افزایی هم   باهدف در اربعین حسینی و  

 های دینی برگزار کرد. 

 ور جمعی از فعاالن عرصه اربعین امروز در مرکز مدیریت حوزه های علمیه واقع در جمکران برگزار شد. این نشست با حض

بر    تأکیدهای علمیه در این نشست با  الملل حوزه االسالم والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری رئیس مرکز ارتباطات و بین حجت

محدود    صورتبه های تمدن اسالمی در مراسم اربعین ولو  گفت: تمامی شاخص های مراسم اربعین حسینی  برداری کامل از ظرفیتبهره

 و در زمان کوتاه نمود و بروز دارد. 

 کرد.   تأکید افزایی و هماهنگی بین این مراکز  های آموزشی مرتبط با اربعین بر اهمیت هم وی با اشاره به فعالیت مراکز مختلف در زمینه 

 کرد.  تأکید های نوآور توسط خیرین های علمیه همچنین بر حمایت و پشتیبانی از مجموعه وزه الملل ح رئیس مرکز ارتباطات و بین 

ریزی در این زمینه و هماهنگی و تعامل  وی به حضور پیروان ادیان و مذاهب اسالمی در مراسم اربعین اشاره کرد و بر اهمیت برنامه 

 کرد.  تأکید بیشتر 

های علمیه نیز در این نشست به اهمیت توجه به  برته رئیس مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه والمسلمین محمدرضا  االسالمحجت

الملل اشاره کرد و گفت: باید برای این مراسم برنامه  الملل و چگونگی معرفی حضرت امام حسین علیه السالم در فضای بین عرصه بین 

 کند. مستقیم و غیرمستقیم از شخصیت امام حسین علیه السالم می  صورت به المللی چه برداشتی داشته باشیم و ببینیم مخاطب بین

 زدن با خدا و همنشینی با معصومین است نه یک سفر توریستی  ضمنا مذهبی. وی افزود: پیام اصلی مراسم اربعین قدم 

های  را در زبانهای مختلف و درگاه  االسالم والمسلمین برته ادامه داد: در خبرگزاری حوزه امکان انتشار محتواهای مرتبط با اربعینحجت

 های اجتماعی داریم. متنوع در شبکه 

 در این مراسم نمایندگان و مسئوالن برخی تشکل ها و نهادهای فعال در عرصه اربعین به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کشور یاجتماع  -یفرهنگ  لئمسا رامونیپ

 مبنا  خبرنامه هفتگی
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 مرکز پژوهشی مبنا روابط عمومی 

 مؤسساتویژه کارشناسان،  
   و نهادهای مسئله شناس

 کز پژوهشی مبنا تبط با مر مر


