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 سخن نخست
 

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

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

 اجرا نمایند.

ارسال  تانیکرده و برا نیگلچ ،دارد شماراارزش توجه  و دادهرخدر طول هفته  آنچهخبرنامه  نیدر ا
در حوزه  شمارا تواندمیاست که  ایاندیشهبعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا ؛ میکنیم

 یاری رساند. موردنیازتانتخصصی 

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

ذاشته و در صورت توجه به این مسائل کالن مسائلی که به صورت مستقیم روی کارآمدی نظام اثر گ
 در اثربخشی و کارآمدی نظام برداشت. مؤثرمی توان گامی 

 دهیجهتدر  تواندمی ایاندیشهروز مسائل مادر ،عالوه بر ایجاد نگاه  خبرهایتوجه و آگاهی از 
 باشد. مؤثرکالن مدیران  هایفعالیت

مربوط به خانواده که  هایچالشو همچنین  نشینیحاشیهمسائلی مانند تحول در نظام اداری و 
 نهاد متولی پاسخگو درگیر است. امروزه با نبود

که  شدهارائهعالوه بر این مشروح اخبار و ارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه 
 است. شدهتدوینباهدف ارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان تنظیم و 

 نخبگان دانشی و اجرایی قرار گیرد. موردعنایتراهبردی مبنا _یم حاصل تالش مرکز پژوهشیامیدوار 

 خرسندیم که با نظرات سازنده خود ما را در ارائه بهتر این دانش یاری فرمایید.
 

 مرکز پژوهشی مبنا  
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 فهرست اخبار 
 شرح است: نیبه ا کشور یاجتماع -یهفته گذشته در حوزه مسائل فرهنگ یهاو گزارش هالیاخبار، تحل ۀدیگز

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

 زمرک با همکاری علمیه هایحوزه پژوهش معاونتتوسط پژوهشی  هایاولویت و نیازها رسانیاطالع سامانه اندازیراه

 پژوهشی نیازهای به دهی اولویت ثبت در جدید رویکرد باو  اطالعات فناوری
 خرداد 52رسا/ 

 و بررسی این"ایرانیان میان در مهاجرت به اقدام و میل سنجش" هایپیمایش آغاز کرد؛ اعالم ایران مهاجرت رصدخانه

  کار نیروی و متخصصان ،التحصیالنفارغ و دانشجویان میان در مسئله
 خرداد 52ایسنا/ 

 خرداد 52ایسنا/  هاشپژوه تأثیرو  هاپژوهش اثرگذاری راه سر برانع موجود مو؛ شد بررسی "آینده برای کاشتن" نشست چهارمین در

 یباالدست قوانین و اسناد راستای در وزارتخانه این آموزش تحول طرح تهیه از علوم وزارت آموزشی معاون ؛عابدینی

 .داد خبر متخصصان از نفر ۰۵۱ توسط ملی و استانی آمایش و توسعه اسناد و فناوری و علم کلی های سیاست
 خرداد 52ایرنا/ 

ه لزوم ب تأکیدو  آموزدانش پذیرش برای ایران در ایترکیه مؤسسات تبلیغات به نسبت وپرورشآموزش وزارتهشدار 

  خارجه وزارت ورود
 خرداد 21ایسنا/ 

 چین و جنوبی کره. اندکرده ورود گرنت طرح حمیات با جهان کشور ۲۲ به نویسنده ۰۷۴ از ایرانی کتاب عنوان ۷۲۴

 .است بوده ایرانی هایکتاب اول مقصد
 خرداد 52تسنیم/ 

 هدفبا استراتژیک هایبررسی مرکز خیاطیان رئیس طبق اعالم کشور دانشگاه ۰۱ در «دولت-دانشگاه میز» اندازیراه

  دولت و هادانشگاه بین ارتباط ایجاد
 خرداد 52آنا/ 

بر نیازمندی ابزارهای جدید و  وپرورشآموزشوزیر  تأکیدو  گذشته سال در "دیرآموز" آموزان دانش درصدی ۶ آمار

 در سنین پایین و قبل از دبستان آنبرای اجرای طرح سنجش و شروع  روزبه
 خرداد 55ایسنا/ 
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 رفاه و سالمت خدمات ارائه در جهان دانشگاه برترین ایران پزشکی علوم دانشگاه تایمز؛ ۲۱۲۲ بندیرتبه نظام اساس بر

 .شد مردم به
 خرداد 52ایرنا/ 

 از ابکت بودن دسترس در و ارزان کتاب، مطالعه سرانه افزایش زیرساختی هایبرنامه از اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر

 روز شبانه در دقیقه ۲۱ کشور در افراد مطالعه سرانهو گفت:  داد خبر مجازی هایسامانه طریق
 خرداد 52رسا/ 

 وزارت معاونین شورای نمایندگان نشستدر  وپرورشآموزش و حوزه یها همکاری ستاد ساله ۵ برنامه بازبینی

  وپرورشآموزش
 خرداد 55حوزه/ 

 وقوع زا پیشگیری و اجتماعی معاونت با وپرورشآموزش وزارت همکاری توسعه نشست در وپرورشآموزش وزیر تأکید 

و جرم در آینده در بین  اجتماعی هایآسیب کاهش برای ،وپرورشآموزش در گذاریسرمایه بر لزوم قضائیه قوه جرم

  اجتماعی هایآسیب برابر در دافرا تریندفاعبی عنوانبه آموزان دانش

 خرداد 52ایلنا/ 

شد  یدتأکقرار گرفت و  شورا کار دستور در مدارس دروس سرفصل تغییر :خبر داد فرهنگی انقالب عالی شورای عضو

 .کند اصالح را هاسهمیه قانون مجلسکه 
 خرداد 52ایرنا/ 

توسط دانشگاه تهران و  دانشجویان افزاییمهارت هایطرح اجرای و مهارت توسعه و پژوهش مؤسسه اندازیراه
 ستأسی در همکاری و مشارکت باهدف کشور ایوحرفهفنی آموزش سازمان و تهران دانشگاه روسایتفاهمنامه همکاری 

 آن

 خرداد 55آنا/ 

 توسعه و پژوهش مؤسسه برای تاسیس کشور ایوحرفهفنی آموزش سازمان رئیس و تهران دانشگاه تفاهمنامه همکاری
  ایران مهارت

 خرداد 55ایرنا/ 

 دانشگاه ۶۴ و ۶۶ ورودی دانشجویان زندگی سبک بررسی باهدف ،«دانشجویان زندگی سیمای بررسی» ملی طرح
  دانشگاه این روانشناختی خدمات و مشاوره مرکز توسط شریف صنعتی

 خرداد 52آنا/ 

هزار نمونه در بانک عمومی و هفت میلیون نمونه در  0۱۱با  ایران : اعالم کرد رویان هاییاخهبن شرکت مدیرعامل

 .دارد را خاورمیانه بنیادی هایسلول ظرفیت ترینبزرگ نمونه بانک خصوصی ذخیره سلول های بنیادی،
 خرداد 52ایسنا/ 

 خرداد 52ایرنا/  بهداشت وزیر دانشجویی و فرهنگی معاونطبق اعالم  کشور دانشجویی هایخوابگاه درصد ۷۱فرسوده بودن 
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 منبع/ تاریخ جمعیتسالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

 رب نظارت قرارگاه اندازیراه و جمعیت جوانی قانون اجرای برای هادستگاه با کشور کل بازرسی سازمان حجت اتمام

 دولتی، از اعم دستگاه ۷۱ برای و تعریف وظایف قانون صحیح و هدفمند پیگیری راستای در جمعیت جوانی قانون اجرای

  غیردولتی هایدستگاه همچنین و فرهنگی بهداشتی، حاکمیتی،

 خرداد 52فارس/ 

 انوادهخ داشتن برای عملی راهکارهای؛ شد مطرح «خانواده تحکیم و تشکیل در دینی هایآموزه معنوی آثار» نشست در

 این مساله برای عملی راهکارهای ارائه و  طیب
 خرداد 52ایکنا/ 

 نامهاهمتف براساسو  جمعیت جوانی از حمایت و خانواده تحکیم راستای در دانشگاهی بانوان فرزندآوری موانع بررسی

  بهشتی شهید دانشگاه و علوم وزارت فرهنگی معاونت
 خرداد 55آنا/ 

 خرداد 52/ حوزه دانشگاه و حوزه اساتید حضور با «راهکارها و هاچالش فرزندآوری اقتصادی موانع» نشستبرگزاری 

 پژوهشگرطبق اعالم  نابارور های زوج یدرصد ۲۱ تا ۰۵ آمار و جهانی میانگین از ایرانی هایزوج ناباروری گرفتن پیشی

 جوام رویان پژوهشگاه
 خرداد 52رسا/ 

 کشور در دانشجو هزار ۲۵مطرح کرد؛ وجود  خانواده از حمایت و جمعیت جوانی طرح مشترک کمیسیون رئیس پوربانکی

 هادانشگاه برای خوابگاه ایجاد اعتباری منبع ۶ اختصاص و متأهلی خوابگاه متقاضی
 خرداد 55آنا/ 

بر لزوم اجرای سیاست خانواده  کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل ؛علیگو محمود تأکید

سیاست اولویت دار در جهت توانمند سازی خانواده و حمایت اجتماعی از  عنوانبهجی او ها  آنمحوری و توجه به 

 خانواده های کودکان کار

 خرداد 55ایسنا/ 

 امام جامع دانشگاه امتیازی صاحب به مقاله ۴ با «خانواده و زنان» تربیتی فرهنگی علمی نشریه هشتمین و پنجاهانتشار 

، ۰۷۱۱-۰۷۱۰ تحصیلی سال ابتدایی دوره درسی هایکتاب در سالمندی جایگاهبا مقاالتی چون  السالم علیه حسین

 وانانج زیسته تجارب، کریم قرآن منظر از آن تدوین و بررسی و زوجین جنسی سالمت هایشاخص موضوعی تحلیل

 و ... کرونا از پس و پیش دوران در خانواده تشکیل فرآیند هایچالش از

 خرداد 52رسا/ 
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 ،فرزندیبی مسئلۀ از نابارور زنان زیستۀ تجربۀاز جمله  مقاله ۴ با «سیاست و توسعه در زن» فصلنامه ۴۷ شمارهانتشار 

 حوزۀ هب زنان ورود برای چارچوبی ارائۀ، اسالمی انقالب از بعد و قبل هایگفتمان بستر در زنان اشتغال تاریخی سیر

 و .... خانوادگی وکارهای کسب

 خرداد 52رسا/ 

 خرداد 52پانا/   رکشو وزارت در اجتماعی یهاآسیب معرض در و دیده آسیب نوجوانان و اطفال از حمایت ملی همایش اولینبرگزاری 

مطرح  «زن اجتماعی والیت» المللیبین کنگره نشست ششمین در فرهنگی انقالب عالی شورای عضو ؛ازغدی پوررحیم

 .ندارد وجود زن اجتماعی والیت برای مانعیکرد؛ 
 خرداد 21ایکنا/ 

 و قابلیت شاخص زمینه در درصد سالمندان، گفت: ۲۷با اعالم شاغل بودن فقط  ایران سالمندی تحقیقات مرکز رئیس

 سالمندی اصلی هایبیماری که گذشتهدارد و بر خالف  قرار 00 جایگاه در ایران جمهوری اسالمی سالمندان، توانمندی

 تگی،بازنشس دوران در افراد اجتماعی هایشبکه شدن گسسته به باتوجه اکنون ... بود و عروقی و قلبی هایبیماری

 . شوندمی روانی و روحی هایبیماری دچار هاآن از بسیاری

 خرداد 52ایسنا/ 

مهیا نبودن  ؛مطرح کرد کشور سازیمناسب هماهنگی و پیگیری ستاد دبیرخانه سابق رئیس ؛سراییمومن کاظمی ابراهیم

زیر ساخت های الزم در زمینه مناسب سازی معابر در کشور علیرغم سرعت باالی رشد جمعیت سالمندی   و تبیین 

 وظایف شهرداری در این میان

 خرداد 55ایسنا/ 

 منبع/ تاریخ روحانیتدینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ 

 و حکمرانی مطلوب اسالمی جمهوری حیات دوام شرطبه مهمترین  انقالبی هایانگیزه و روحیه حفظ و گریانقالبی 

 اسالمی از نظر مقام معظم رهبری
 خرداد 52ایکنا/ 

 زشکیپ علوم دانشگاه در داوران و اساتید از جمعی حضور با سلیم قلب مدل یا اسالمی معنوی سالمت نظریه بررسی

 کشور فرهنگی انقالب عالی شورای و پزشکی علوم فرهنگستان اعضای از تعدادی حضور با( عج)اهلل بقیه
 خرداد 55ایکنا/ 

 نهزمیبر لزوم فراهم شدن  علمیه های حوزه برتر استعدادهای و نخبگان امور مرکز رئیس ؛عماد االسالم حجت تأکید

  جهانی دانش بازار به ورود برای مسیحیت با همکاری و فناوری عرصه به داراندین ورود
 خرداد 55حوزه/ 
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بررسی  وعلمیه  حوزه مدیریت مرکز معاونین شورای جلسه :کرد مطرح حوزه علمیه معاونین شورای دبیر و مدیر دستیار

  الملل بین عرصه در حوزه غربت رفع برای شناسی غرب مطالعاتی موسسه تاسیس
 خرداد 52حوزه/ 

 با دیدار در معاصر انسان و جهان مهم چالش ۰۱ بیان :کرد تصریح واتیکان به خود سفر از گزارشی در اعرافی اهلل آیت

 معنوی افت جهان؛ در موجود خداناباوری و خدا و غیب عالم به نسبت معرفتی و فکری های پایه ضعف از جمله پاپ

 توسط ژهبوی زیست محیط تخریب جنوب؛ و شمال فاصله و گرسنگی و فقر بحث ،معنویت و دین نقش کاهش بشر؛

 افراطی غرب؛ سوی از اقتصادی فشارهای و ها تحریم ؛آن ارزشهای فروپاشی و زن و خانواده بحث جهانی؛ های قدرت

  الهی ادیان مقدسات به تعرض و جمعی کشتار های سالح توسعه مذهبی؛ های گرایی

 خرداد 55حوزه/ 

 ارکبر لزوم فرهنگ سازی برای  حوزه سیاسی و اجتماعی امور دفتر مسئولحجت اسالسالم محمد حسن زمانی؛  تأکید 

 معنویت، ا،خد به ایمان مثل موضوعاتی در واتیکان با مشترک کتابهایی تالیفو  حوزوی نهادهای میان در المللیبین

  خانواده و زیست محیط اخالق،

 خرداد 52حوزه/ 

با  عمومی دیپلماسی منظر از حج عظیم کنگره ابعاد تبیین :کرد بیان خارجه امور وزارت پیشین سخنگوی ؛پرستمهمان

بر  أکیدتو  آن بر حاکم معنویت و حاضران میان حداکثری اشتراک مسلمانان، نفری میلیون چند آییگردهمتوجه به 

  اسالم جهان وحدت اهمیت بحث

 خرداد 52ایکنا/ 

 ۲۱ فعالیت :کرد بیان تبلیغات سازمان مبلّغان امور اداره تبلیغی محتوای راهبری مسئول ؛وکیلی زند رضا االسالمحجت

 کشور سطح در جذاب و اثرگذار محتوای با سازیگفتمان باهدف محتوا کننده تولید ۲۱۱ و گروه
 خرد اد 52ایکنا/ 

 آذربایجان جمهوری در دینی مقدسات به توهین پی درو  تبریز روحانیتاعتراضی توسط آیت اهلل اعرافی،  بیانیهصدور 

 و محکومیت این اقدام
 خرداد 52حوزه/ 

 با همکاری و( ع) رضا امام حوزوی عالی آموزش مؤسسه همت به «ساز نظام فقه» ملی همایش نخستینبرگزاری 

  خردادماه ۲۶در  دانشگاهی و حوزوی علمی نهادی و مراکز
 خرداد 52مهر/ 

 و ریگردشگ صنعت اهالی حضور با شهرآفتاب نمایشگاه در اسالم جهان گردشگری نمایشگاه نخستینبرگزاری 

 این در دینی گردشگری خالی جایو  خردادماه ۲۱ تا ۰۴ از اسالمی کشورهای های خانه سفارت فرهنگی نمایندگان

 نمایشگاه

 خرداد 52رسا/ 
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 از شوریک و المللیبین گستره در فرهنگ محمود دبیری به صاحبدالن تئاتر المللیبین دوره دوازدهمینبرگزاری 

 و فرهنگ کل ادارات با همکاری نمایشی هنرهای کل اداره دینی تئاتر کانون همت به ۰۷۱۰ ماهدی لغایت مردادماه

 محتوای اب نمایشنامه تولید برای فرصت و انگیزه ایجاد باهدف نمایشی هنرهای انجمن و کشور هایاستان اسالمی ارشاد

 در آن به بخشیدن اراستمر و دینی تئاتر هایبنیان تقویت تئاتر،تله تولید و اجرا برای دینی فاخر هاینمایش تولید دینی،

 کشور و ... تئاتر پیکره

 خرداد 52ایلنا/ 

 ژوهشگاهپ نشر همت به نباتیان محمداسماعیل اثر(« شیعه فقه تراث در پژوهی امنیت) «امنیت و فقه» کتابانتشار 

 صفحه ۵۰۵ در اسالمی فرهنگ و علوم
 خرداد 52مهر/ 

 لومع استخراج شناسیروش» محوری موضوع با قرآنی هایپژوهش المللیبین همایش سیزدهمینفراخوان برگزاری 

 و قلمرو ها،شاخصه و مبانی ماهیت، محورهایدر  کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه همت به «بنیان قرآن انسانی

  ۰۷۱۰ ماه دی ۰۵ تا مقاالت ارسالو فرصت  راهکارها همچنین و هاچالش و هاآسیب پیامدها، ها،گونه

 خرداد 55فارس/ 

 گاهپژوهش استاد آذربایجانی مسعود االسالم حجت حضور با «جهان سراسر در اسالمی شناسی روان» کتابِ رونمایی

  ۶ ساعت رأس ماه خرداد ۲۷ شنبه سهدر  دانشگاه و حوزه
 خرداد 52ایسنا/ 

 علی االسالم تحج نویسندگی با«ارتباطات در فاعلی تعلق نظریه شناختی ارزش و شناختی دین مبانی» کتاب؛انتشار 

 مبتنی اعویتد مدل فاعلی، تعلق نظریه بر تأکید با ارتباطات شناسی ارزش، ارتباطات و دین نسبتبا محورهای  نهاوندی

 هستی نظام در داعویت جریان ارتباطات، اسالمی نظریه بر

 خرداد 55رسا/ 

 هایآسیب از ناشی مدنی مسئولیتکه  صفحه ۷۱۱ حدود در مدنی فقه های پژوهشی؛آموزه علمی نشریه ۲۵انتشار شماره 

 جستاری احه؛اب ماهیت و فقه قلمرو مصر، و انگلستان حقوق در تطبیقی مطالعه با امامیه فقه و ایران حقوق در همسایگی

 غیر ضرر جایگاه و مصر و ایران حقوق در وقف به وصیت حقوقی ماهیت ،«الحکم عن الواقعۀ خلوّ عدم» قاعدۀ در

 .است نشریه از شماره این مقاالت عناوین انگلیس و ایران حقوق در مستقیم

 خرداد 52رسا/ 

 ونگوناگ کشورهای از علمی نهادهای با همکاری ایران صلح مطالعات علمی انجمن ساالنه همایش ششمین برگزاری

  ۲۱۲۲ ژانویه ۰۶ و ۰0 در هاچالش و هاظرفیت سوم، هزاره در آفرینی صلح و ادیان محوریت با جهان،
 خرداد 52فارس/ 

 انجمن ،بهائیت، ادیاناز جمله  متنوع موضوعاتی با «روشنا» عنوان با ادیان و فرق تخصصی فصلنامه جدید نسخه

 نوظهور هایفرقه، تبلیغی مسیحیت، سنتی هایفرقه و تصوف، حجتیه
 خرداد 52رسا/ 



  1041خرداد ماه   

7 
 

 معاونت توسط و شده آوری جمع رهبری و امام آرای اساس بر که «اسالمی اندیشه نظام بر درآمدی» کتابانتشار 

 اندیشه نظام به نیز بعدی فصل دو در و «اسالم سیاسی اندیشه چیستی» به آن اول فصل در که رسیده چاپ به تهذیب

 .است پرداخته رهبری و امام منظر از سیاسی
 خرداد 52رسا/ 

 یگردشگر عرصه در علمیه هایحوزه با تعاملبر ضرورت  علمیه هایمدیرحوزه مقام قائم ملکی االسالمحجت تأکید

  مشهد در آئینی و فرهنگی گردشگری المللیبین همایش نخستین در دینی
 خرداد 52رسا/ 

 هایمناسبت در اوقاف سازمان توسط بومی و اعزامی مبلغ هزار ۵۶  گرفت؛بکارگیری صورت ۰۷۱۱ تا ۶۴ هایسال طی

 مختلف
 خرداد 52رسا/ 

 ژهوی( س)جامعۀالزهراتوسط  «شبهات به پاسخگویی روش تبلیغ؛ عمومی هایمهارت» آموزشی دوره اولین برگزاری

  گانه ۶ هایاستان هایکانون طالب
 خرداد 52/ حوزه

 حاکم روح و شارع مذاق بستر در سرپرست با خوانده فرزند ازدواج حقوقی فقهی تحلیل» پژوهشی علمی کرسیبرگزاری 

 خرداد 52حوزه/   ۰۷۱۰ خرداد ۲۵ دانشگاه و حوزه اساتید حضور با «قوانین بر

ر د سالمت و دین راهبردی شورایو انتشار خبر تشکیل  بهداشت وزارت و علمیه حوزه با همکاری تفاهمنامهامضای 

 اداره و اندرم بحث درو مقابله با سقط های جنینی  قم استان پزشکی علوم دانشگاه رئیسآینده نزدیک طبق اعالم 

  جمعیت جوانی قانون

 خردا 52حوزه/ 

 اخالقی و اعتقادی حوزه تقویت برای و خالق شرکت یک محققان سوی از قرآنی نجوم در حوزه محتواهایی تولید

  نوجوانان و کودکان
 خرداد 52ایسنا/ 

 نشر همت به صفحه ۰۲۴ در کوثری عباس اثر(« ع)بیت اهل و قرآن های آموزه اساس بر فرهنگی جهاد» کتابانتشار 

 های یژگیو ،(قرآنی مبانی و عقلی مبانی) فرهنگی جهاد مبانی بیان ضمن آنکه در  اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه

  شده است.ذکر  اسالمی فرهنگ
 خرداد 52ایسنا/ 

 حوزه در وعموض این به توجه لزوم بر علمیه حوزه علمای و اساتید تأکیدو  ساز نظام فقه ملی همایش نخستینبرگزاری 

  جهانی نظام ساخت عوامل و ابزارهای یکی از عنوانبه ساز نظام فقه و ارزیابی از علمیه

 .اسالمی بجای فتواهای متعدد باید با قانون و فتوای معیار اداره شوددر همایش فقه نظام ساز مطرح شد؛ جامعه 

 52 ایرنا/رسا/

 خرداد
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 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

 قوانین ارانتش و تنقیح تدوین، معاون با نشست دهیارها در و ها شهرداری سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون ؛نصرتی

و  مقررات و قوانین انباشت با کشور حقوقی نظامبودن  روبرو :مطرح کرد جمهوری ریاست حقوقی معاونت مقررات و

  معارض را،اج با منتفی و منقضی متروک، منسوخ، مقررات و قوانین از االجرا الزم موارد زیتمی در قانون مجریانمشکالت 

 خرداد 52ایرنا/ 

 

 امحوری،خد هایشاخصو اندازه گیری میزان تحقق این سند بر اساس  پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی سند تبیین

 ایرانی میاسال الگوی مرکز معنویت اندیشکده عضوطبق اعالم احمد شاکر نژاد  دوستینوع و جوییتعالی خودمراقبتی،

  پیشرفت

 خرداد 55ایسنا/ 

 و یریتمد مطالعات دفتر و حنان اندیشکده توسط «محور داده حکمرانی گمشده حلقه داده، مالکیت» نشستبرگزاری 

 خرداد ۲۲در  مجلس های پژوهش مرکز حکمرانی بنیادین مطالعات
 خرداد 55فارس/ 

 درصد ۲۵ حدود: گفت توسعه هفتم برنامه تدوین الزامات تشریح با مجلس هایپژوهش مرکز رئیس ؛نگاهداری بابک

 .اند شده محقق اخیر های دهه طی توسعه های برنامه اهداف
 خرداد 52ایرنا/ 

 سید مهدی محمد و محمدی شاه طاهره نوشته «شهروندی حقوق و فرهنگ آموزش» جلدیشش مجموعهانتشار 

  ذکر انتشارات توسط ناصری
 خرداد 52مهر/

 خرداد 52فارس/  مواجه است. آنبا  قضائیه قوهمشکالتی که  حل برای قم علمیه حوزه آمادگی الماع

 انقالب سالمی،ا انقالبخبر داد و گفت:  مردم حقوق از صیانت کمیته تشکیلاز  بشر حقوق ستاد دبیر ؛آبادیغریب کاظم

 .است بشری حقوق
 خرداد 52ایرنا/ 

 خرداد 55ایکنا/   هاهرسان ریزیبرنامه و مطالعات دفتر توسط «مرزیبرون هایمأموریت در عمومی دیپلماسی راهنمای» کتابانتشار 

 حضور با استان ۲۱ در زیستی محیط پروژه 00 شامل کشور هایتاالب داده مدیریت جامع پایگاه پایش مرکز از رونمایی

  زیست محیط حفاظت سازمان رئیس و یجمهوررئیس معاون سالجقه علی
 خرداد 55ایسنا/ 

 خارج مناطق در مهارتی دوره ۰۲۱ نظرسنجی انجام :کرد مطرح جامعۀالمصطفی بیان مهارتی و آموزشی مؤسسه رئیس

  کشور از خارج هاینمایندگی مشارکت با کشور از
 خرداد 52ایکنا/ 
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 منبع/ تاریخ / حاشیه/ در حاشیه ماندگانهاآسیب

و  ماعیاجت هایآسیب افزایشاز  قضاییه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونابراز نگرانی اصغر جهانگیر؛ 

 هایآسیب افزایش هایزمینه از یکی عنوانبهدر کشور  تحصیل از بازماندگان شناساییبر لزوم  قضاییه قوه تأکید

 اجتماعی

 خرداد 52ایرنا/ 

هزار  ۴۱کار و یونیسف و نیز وجود حدود  المللیبینمیلیون کودک کار در جهان بر اساس گزارش سازمان  ۰۶۱وجود 

 در خیابانی کودک 0۵۱ آماری جامعه بادر کشور  ۰۲۶۶در  شدهانجامکودک کار و خیابان در کشور بر اساس پژوهش 

 ۰۷ حدود، ندارند «خواب» برای جایی درصد ۲، اندقرارگرفتهتوهین مورد درصد این کودکان  ۲۰که حدود  استان ۶

 تجربه را گرسنگی درصد ۲۱۲۴ و بوده روبرو شدید گرمای یا سرما با درصد ۲۲۲۴ دارند خودرو با تصادف تجربه درصد

 .اندکرده

 خرداد 52ایسنا/ 

 ورام مدیرکلطبق اعالم محمود علیگو  کار کودکان حوزه با مرتبط هایفعالیت مجموعه در کودک هزار ۰۷ ساماندهی

  محور خانواده اجتماعی هایحمایت با کودک کار منع شعار با و بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب
 خرداد 52تسنیم/ 

 امور و بشر حقوق معاونطبق اعالم فتاح احمدی   طالبان ظهور ایران با در کار کودکان میزان یبرابر ۲۱ افزایش 

 دادگستری وزارت المللبین
 خرداد 52ایرنا/ 

 زیستی تنوع و طبیعی محیط معاونو تخریب محیط زیست طبق اعالم حسن اکبری؛  کاریمعدن با وحشحیات آوارگی

  زیست محیط حفاظت سازمان
 خرداد 52ایسنا/ 

 کشاورزی اراضی از هکتار میلیون ۲ شدنگم؛ شد مطرح "آفرین اشتغال محور، تولید ،بنیاندانش کشاورزی" نشست در

 روستاها به شهرها  شدنتبدیل به خاطر کشور
 خرداد 52ایسنا/ 

 و جمعیت رشدبه دلیل  فرونشست بحرانی وضعیت در ایران دشت ۶۰۱ قرارگیریو  ایران هایدشت تدریجی مرگ

 آبی منابع به روزافزون نیاز
 خرداد 52آنا/ 

 فیتکی مرکز رئیسطبق اعالم  فرونشست مسئلهبا  کشور استان ۰0و درگیری  جهان در فرونشست چهارم رتبه ایران

 اقلیم تغییر و هوا
 خرداد 52ایسنا/ 

 خرداد 55ایسنا/  محققانطبق نظر   ارومیه دریاچه خشک شدن در انسان درصدی ۶۶ سهم

 عضو و رئیسنایبطبق اعالم  زیبایی عمل متقاضی مردان افزایش و ایران در بینی جراحی برای تقاضا سن کاهش

  ایران ولوژیدیرا انجمن مدیرههیئت
 خرداد 52ایسنا/ 



  1041خرداد ماه   

14 
 

 سرریز به قضائیه قوه شدنتبدیل اخیر و !سال ۰۲ طی فقره میلیون ۰۲۷ به هزار ۲۱۱ از سالیانه سرقت آمار افزایش

 قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت مقامقائمطبق اعالم  !هادستگاه همه هایانگاریسهل
 خرداد 55تسنیم/ 

 خرداد 52ایسنا/  کشور اورژانس سازمان رئیسطبق اعالم  رانندگی تصادفات در ایرانی هزار ۰0 ساالنه مرگ

 هایسازنده از بعضی: مطرح کرد تهراندر  ساختمان پروانه بدون ساخت از انتقاد با تهران شهر شورای عضو

 خصوص در کاری هم انتظامی نیروی حتی که دارند یافتهسازمان واوباشاراذل شبکه تهران ناایمن هایساختمان

 . دهد انجام تواندنمی هاآن با مقابله

 خرداد 55فارس/ 

 کشور کل امیانتظ پیشگیری پلیس رئیس بیگی معصوم سردارطبق اعالم  کشور در پاسگاه و کالنتری هزار ۲ کمبود

 ( فراجا)
 خرداد 55مهر/ 

اتخاذ  بر لزوم تأکیدو  تهران انتظامی یفرمانده طبق اعالم پایتخت گذشته ماه سه در سرقت درصدیهفت افزایش

 موضوع این برای ترجدی فکری تدابیر و
 خرداد 52ایرنا/ 

 منبع/ تاریخ فرهنگ/ هنر

 خرداد 52ایرنا/  .است جهان در سینمایی آثار تولید برتر کشور ۰۱ جزو ایران: مطرح کرد فرهنگ وزیر معاون ؛خزاعی محمد

 خرداد 52فارس/  باکیفیت ایرایانه هایبازی تولید با و خالق شرکت یکتوسط  المللیبین بازارهای در ایرانی ایرایانه هایبازی حضور

 و رهنگیف امور در روسیه جمهوررئیس عالی مشاوردر دیار  روسیه در مقدس دفاع کتاب نمایشگاه برپاییبه   تأکید

  فارسی ادب و زبان فرهنگستان رئیس

 خرداد 52رسا/ 

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

 حسن جلسه نای در «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین به مقاله چکیده ۰۲۱ ارسال

 تأکید بریسای حکمرانی زمینه در تولیدشده جدید ادبیات به توجه ضرورت بر رویداد این علمی شورای رئیس خجسته،

 .کرد

 خرداد 52ایکنا/ 

 «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین علمیهیئت اعضای نشست دومینبرگزاری 

  ۰۷۱۰ تیر هفتم تا و فراخوان دریافت مقاالت ۰۷۱۰ مردادماه چهارم
 خرداد 52حوزه/ 
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 در ربیتت و تهذیب فعاالن ویژه «علمیه مدارس در آن تربیتی مسائل و مجازی فضای آینده» علمی نشستبرگزاری 

  خرداد ۲۶ رهیافت تربیتی-تهذیبی های نشست سلسله راستای
 خرداد 52رسا/ 

 و هاهاندیش تضارب پردازی،نظریه و دانش تولید باهدف مجازی فضای و اسالم المللیبین همایش اولینبرگزاری 

  اسالم جهان علمی جامعه با مستمر ارتباط
 خرداد 52حوزه/ 

 زرودر  علیهاالسالم جامعۀالزهرا در «قرآن منظر از آن از رفتبرون هایراه و مجازی فضای در فتنه» نامهپایان از دفاع

  خرداد ۲۵ چهارشنبه
 خرداد 52حوزه/ 

 خرداد 52آنا/  داخلی گسترده هایظرفیت باوجود جهان دیجیتال اقتصاد از ایران اندک سهمبررسی 
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   مشروح اخبار

 سنجش میل و اقدام به مهاجرت در میان ایرانیان"های آغاز پیمایش" 

 خبرگزاری ایسنا

 هقرارگرفتدر دستور کار محققان رصدخانه مهاجرت ایران  "سنجش میل و اقدام به مهاجرت در میان ایرانیان"های مطالعات پیمایش

 .گیردقرار می موردمطالعهمهاجرت متخصصان و نیروی کار "و  "التحصیالنمیل به مهاجرت در میان دانشجویان و فارغ آناست و 

 هب اقدام و میل سنجش"های ، از آغاز پیمایشوگو با ایسنارصدخانه مهاجرت ایران در گفت، کارشناس علی پورزهرا 

 هاجرتم بررسی بر متمرکز که کشور پژوهشی مرکز تنها عنوانبه ایران مهاجرت رصدخانه :گفت و داد خبر "ایرانیان میان در مهاجرت

پیمایش گسترده را برای سنجش میل و تصمیم به مهاجرت در میان ایرانیان  تازگی چهارز ایران و یا مهاجرت به ایران بها انسانی نیروی

 .آغاز کرده است

ز است، شواهد مهمی ا منتشرشدهرصدخانه مهاجرت که در کمتر از دو ماه اخیر  های سال گذشتهپیمایش در نتایجکرد:  خاطرنشانوی 

التحصیالن و میزان میل به بازگشت وکارهای نوآورانه، دانشجویان و فارغگروه اصلی فعالین کسب ۷مهاجرت ایرانیان در  میزان و علت

 .است شدهبیانایرانیان خارج از کشور 

های مهاجرتی سی تمایالت و انگیزهبرر"رصدخانه مهاجرت ایران در چهار سنجشِ  ۰۷۱۰های سال اضافه کرد: پیمایش علی پور

تمایل و تصمیم به مهاجرت در میان "، "میل و تصمیم به بازگشت در میان ایرانیان خارج از کشور"، "دانشجویان خارجی در ایران

 .است شدهتعریف "مهاجرت متخصصان و نیروی کار"و  "التحصیالندانشجویان و فارغ

دقیقه است و همراهی نهادهای مرتبط با  ۴تا  ۵ها بین این پرسشنامه سؤاالتای پاسخگویی به بر موردنیازبه گفته وی میانگین زمان 

 .تر مؤثر باشدآماری و نتایج دقیق تواند در گستردگی جامعهها میاین پرسشنامه هرچه بیشترانتشارِ 

است.  شدهانجام ایران اجتماعی اقشار از روهگ دو میان در ۶۴ سال از مهاجرت به تصمیم و میل سنجش هایپیمایش به گزارش ایسنا،

در میان فعالین کسب و کارهای  ۶0التحصیالن دانشگاهی و در سال در میان دانشجویان و فارغ ۶۴ها در سال در دور اول این پیمایش

 .ها مطالعاتی است که از سوی محققان رصدخانه مهاجرت ایران اجرایی شده استآپکوچک و متوسط و استارت

، "التحصیالنفارغدانشجویان و "گروه اجتماعی  ۷در میان  "سنجش میل و تصمیم به مهاجرت"های در این پیمایش پرسشنامه

طراحی، توزیع و  "ها(آپفعاالن حوزه کسب و کارهای نوپا )استارت"و  "پزشکان و پرستاران"، "اساتید، محققان و پژوهشگران"

 .آوری شدجمع



  1041خرداد ماه   

13 
 

ها، اساتید، پژوهشگران و محققان و پزشکان آپ، فعاالن استارتالتحصیالنفارغگروه دانشجویان و  ۷ها در میان دور دوم این پیمایش

 .است شدهانجام ۰۷۱۱و بهار  ۶۶و پرستاران در اسفند 

سی آثار و عوامل مختلف سیاسی، سنجش میل به مهاجرت و تصمیم به مهاجرت در میان اقشار مختلف و برر باهدفها این پرسشنامه

گیری ویروس کرونا بر میل و تصمیم به مهاجرت از کشور طراحی و تحوالت کشور و همه تأثیرخاص  طوربهفرهنگی و اجتماعی و 

 .انجام شد

، از "میل به مهاجرت"های مختلف اجتماعی، شــاخص توســط رصدخانه مهاجرت ایران در میان گروه شدهانجامهای در پیمایش

 است. جدول زیر آمدهدستبه "اکنون چه میزان تمایل به مهاجرت از ایران دارید؟هم"به ســؤال  "خیلی زیاد"درصد فراوانی پاســخ 

 :دهدهای مختلف اجتماعی را نشان میها در میان گروهدر کلیه پیمایش "میل به مهاجرت"نتایج سنجش شاخص 

 
بسیار زیاد  صورتبهدرصد بوده است، همچنین نشان داد که تمایل به مهاجرت  ۷۱شاخص بیش از  تراز موردمطالعههای در همه گروه

درصد است. این شاخص برای  ۵۱ها باالتر است و در تراز در میان پزشکان و پرستاران و همچنین اساتید و محققان از سایر گروه

 .درصد بوده است ۷۱ آپی در ترازالتحصیالن و استارتهای دانشجویان و فارغگروه

ها تمایل درصد افراد در همه گروه ۵۲تا  ۷۱ها تمایل به مهاجرت خیلی کم دارند و در حدود درصد افراد در همه گروه ۰۰تا  ۴تنها 

 .بسیار زیادی به مهاجرت دارند
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عوامل کالن و وضعیت کلی  ثیرتأتواند تحت می "میل به مهاجرت"شاخص  کهازآنجاییشده  تأکیددر مطالعات رصدخانه مهاجرت 

ه میل ب"های رصدخانه مهاجرت ایران میزان باشد، بر همین اساس در پیمایش قرارگرفتهدر دوران شیوع کرونا  خصوصبهکشور 

ز شروع قبل ا "پزشکان و پرستاران"و  "اساتید و محققان"، "هاآپفعالین اســتارت"تفکیکی از سه گروه  صورتبه "مهاجرت افراد

 .سؤال شده است هاآندر حال حاضر از  ازآنپسرونا و ک

 میل به مهاجرت درشدت، در دوران پیش و بعد از کرونا تغییرات محسوسی است که در هر سه گروه سؤال شونده آننتایج حاکی از 

 .شودمشاهده می

درصد و در میان پزشکان  ۲۱و اساتید بیش از ها آپپس از کرونا در میان دو گروه اســتارت "میل به مهاجرت"تغییرات عددی شاخص 

 .افزایش داشته است آناز  پیشبهدرصد نسبت  0و پرستاران 
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های از گروه سؤال دودستهعوامل درونی )موارد شخصی و فردی( و عوامل بیرونی )شرایط کلی کشور( بر میل مهاجرت در  آنعالوه بر 

عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر میل به مهاجرت در قالب  تأثیرهای دانشجویان و پزشکان و پرستان هدف پرسش شده است. در گروه

 .است قرارگرفته موردسنجشجداگانه  سؤالدو 

ب بیرونی بر میل به مهاجرت در قال عوامل درونی و تأثیرها آپدر گروه اساتید، محققان و پژوهشگران و همچنین گروه فعالین استارت

 نجشموردسکامل عوامل بیرونی(  تأثیرکامل عوامل درونی به سر دیگر طیف تحت  تأثیرطیفی )یک سر طیف تحت  سؤالیک 

 .است قرارگرفته

عوامل  أثیرتالتحصیالن درصد دانشجویان و فارغ ۶۱درصد پزشکان و پرستاران و حدود  ۴۱نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از 

 .اندبیرونی را بر تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته

 .انددرصد از افراد این دو گروه، اثر عوامل درونی را در تمایل به مهاجرت خود بسیار زیاد دانسته ۰۶این در حالی است که در حدود 
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 خیابان و کار کودکان زا نیمی حدود نفری ۶ تا ۴خانوار بعد/کیست؟ خارجی کار کودکان مسئول 

 خبرگزاری ایسنا

 و کار دکانکو هایخانواده از اجتماعی هایحمایت دنبال به اینکه بیان با کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل

 کودکانشان فقیر افراد همه لزوماً  اما هستند مهم بسیار اقتصادی فرایندهای قطعاً: گویدمی هستیم، هاخانواده این توانمندسازی و خیابان
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 سازمان مجموعه برای دوم گام در اوها جی آن به توجه مدل و اول گام در محوری خانواده سیاست مدل لذا نیستند حاضر خیابان در

 .است مطرح داراولویت سیاست یک عنوانبه بهزیستی

 هایحلقه طریق از محور خانواده اجتماعی هایحمایت با کودک کار منع" شعار با کودک کار منع جهانی روزبه اشاره با علیگو محمود

 شرایط رکدامه که زباله گردی حتی و خیابان در کار کار، کودکان مسئله که کندنمی کتمان را موضوع این کسهیچ: کرد بیان  "میانی

 و است متعددی فرآیندهای حاصل اتفاق این قطعاً . ماست اجتماعی زایآسیب هایجلوه از یکی دارد، الزم را خود خاص مداخالت و

 فرهنگی و یسیاس مسائل چه اقتصادی، مسائل چه. است مؤثر گیرد،می شکل همسایه کشورهای و کشور منطقه، در که اقتصادی مسائل

 .هستند مؤثر هاییآسیب چنین گیریشکل در

 ودکانک موضوع در( کشور بهزیستی سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ها،شهرداری) مسئول دستگاه سه اینکه بیان با وی

 هنگیهما باهم چقدر و چیست کودکان با مواجهه در هادستگاه این هایسیاست اینکه: گفت داریم، زباله گردی و خیابان در کار کار،

 وزارت و کار وزارت شهرداری، در ما همکاران هاقرارگاه این در و گرفتهشکل هاییقرارگاه فعلی وضعیت در. است مهم بسیار دارند،

 و رآیندف این با مقابله در ما سیاست اینکه اما است طراحی حال در مشترک هایبرنامه و اندرسیده ایسازنده تعامالت به دادگستری

 .است آسیب این مسئله حل هایمدل و مسائل ترینمهم از باشد چگونه باید آسیب

 نداریم را خیابان و کار کودکان با برخورد قصد

 ردمم بطن از و نیستند دولتی که هاییگروه و جهادی و پایه مردم هایگروه و اوها جی آن میانی، هایحلقه به توجه: داد ادامه علیگو

 پذیریمب باید است؛ کودکان این به نگاه نوع دوم مسئله. است مسئله این از رفتبرون حل مسیرهای و هاروش از یکی اندآمده بیرون

 برخورد قصد کودک اب لذا هستند، خانوادگی و اجتماعی اقتصادی، فرآیند این معلولین از یکی و نیستند فرآیند این مقصر کودکان این که

 .نداریم

 تا یابانخ و کار کودکان موضوع در مسئله حل برای ما نگاه: شد یادآور کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگان آسیب امور مدیرکل

 وادگیخان بستر زیرا شد نخواهد مطلوب هاینتیجه به منجر گرددمی کودک توانمندسازی دنبال و است کودک به معطوف که زمانی

 انواده محوریخ نگاه دوم، سیاست در لذا کنیم توجه موضوع این به باید و باقی است و پابرجا همچنان است، داده شکل را آسیب این که

 .دارد اهمیت بسیار حمایت در

 خیابان و کار کودکان خانواده از اقتصادی و اجتماعی هایحمایت به دنبال بهزیستی

 دسازیتوانمن و خیابان و کار کودکان هایخانواده از اجتماعی هایحمایت دنبال به ما اینکه بیان با خود سخنان از دیگری بخش در وی

 افراد مهه لزوماً اما هستند، مهم بسیار اقتصادی فرآیندهای قطعاً: کرد خاطرنشان هستیم، هاخانواده این اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 رایب دوم، گام در اوها جی آن به توجه مدل و اول گام در محوری خانواده سیاست مدل پس. نیست حاضر خیابان در شانکودکان فقیر

 .اندگرفتهشکل الگو این بر فرایندها و است مطرح داراولویت سیاست یک عنوانبه بهزیستی سازمان مجموعه
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 ئلهمس حل برای مردمی ظرفیت از خواهیممی ما دهند، انجام را دولتی هایدستگاه وظایف اوها جیان خواهیمنمی ما: کرد تأکید علیگو

 در. است مددکارانه هایمدل گرد زباله کودکان حتی و خیابانی کودکان و کار کودکان از حمایت موضوع در ما نگاه. کنیم استفاده

 .است اهمیت حائز نوجوان و طفل شرایط به جانبههمه توجه مددکارانه هایمدل

  در بهزیستی خیابان و کار کودکان روزیشبانه مراکز دستورالعمل شدن آماده

 مجموعه در را کودک هزار ۰۷ بربالغ بهزیستی سازمان در اینکه بیان با کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل

 کشور سطح در آموزشی و حمایتی مرکز ۶۴ حاضر حال در: گفت کردیم، ساماندهی خیابان و کار کودکان حوزه با مرتبط هایفعالیت

 اداره دولتی صورتبه نیز روزیشبانه مرکز ۲۰ همچنین. شودمی اداره بهزیستی سازمان مجوز با و اوها جی آن با همکاری که داریم

 .شوندمی

 کمک وعموض این: گفت و داد خبر بهزیستی سازمان در خیابان و کار کودکان روزیشبانه مراکز دستورالعمل شدن آماده از همچنین وی

 هایگروه هایدغدغه از اعظمی بخش و شویم مندبهره خیابان و کار کودکان روزیشبانه نگهداری در اوها جی آن ظرفیت از تا کندمی

 .شود رفع تواندمی خیابان و کار کودکان نگهداری موضوع در مردمی

  نیستند ایرانی خیابان و کار کودکان درصد 0۱

 از کشور در خیابان و کار کودکان درصد 0۱ بربالغ: گفت و پرداخت خیابان و کار کودکان وضعیت از آماری ارائه به ادامه در علیگو

 .دارد الزم خاصی اقدامات و کندمی ایجاد هایینگرانی موضوع این و هستند «اتباع» کودکان

 

 است نفر ۶ تا ۷ خیابان و کار کودکان درصد ۷۵ خانوار بعد

 شودمی هاخیابان آسفالت در هاآن بیشتر فرورفتن به منجر کودکان این به خیابان در مردم کمک ریال یک هر

 بخش این و هستند نفر ۶ تا ۷ بین خانوار بعد با کار کودکان از درصد ۷۵ از بیش اینکه بیان با خود سخنان از دیگری بخش در وی

 جودو خیابان سطح در کودکان درآمدهای موضوع در مهمی مسئله: افزود کرد، توجه آن به باید که کندمی ایجاد دیگری کنندهنگران

 خواهد هاخیابان آسفالت سطح در هاآن فرورفتن به منجر کنید،می نقدی کمک کودکان این به خیابان سطح در که ریالییک هر. دارد

 .کندمی سلب کودکان این از مردم توسط حتی را توانمندسازی هایمدل و موضوعات طرح امکان زیرا شد،

 حاضر خیابان رد کودکان این اینکه در اقتصادی مسائل قطعاً: کرد تأکید کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگان آسیب امور مدیرکل

 در ودکک کار منع مورد در اگر. است آسیب پر کودکان برای مدل این که کنیم توجه موضوع این به باید اما هستند، مؤثر شوند،می

 اقتصادی سوءاستفاده از غیر هاییآسیب زیرا است کودک آسیب پر هایبخش جز کودک بودن خیابان در قطعاً کنیممی صحبت خیابان

 .است خیابان سطح در کودک انتظار در هم

  هستند ایپایه هایحمایت نیازمند کودکان این/کنید معرفی اوهاجیان را هاآن خیابان و کار کودکان به نقدی کمک جایبه
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 اولین: فتگ است، بندیتقسیم قابل بخش سه در خیابان و کار کودکان مسئله حل رویپیش هایچالش اینکه به اشاره با ادامه در وی

 ودکان،ک حقوق و شانیت حفظ ضمن و خیابان در کودکان به احترام ضمن کنیممی خواهش که آنجایی است؛ «مردم» با مرتبط بخش

 مرتبط هایآسیب افزایش به منجر کودکان این به کمک مقدار هر که کنند توجه موضوع این به معاشرت آداب و اخالق رعایت با حتماً

 .شد خواهد کودکان این در

 انکودک این هاخیریه و پایه مردم هایگروه و اوها جی آن به معرفی طریق از کودکان به مستقیم کمک جایبه تا خواست مردم از وی

 دریافت را حمایت از ایمجموعه کودکان این تا شودمی باعث موضوع این کنند؛ هدایت دارپایه و مستمر هایحمایت تأمین برای را

 هایحمایت نیازمند کودکان این اما کنند حل را هاآن روزمره معضالت از بخشی توانندمی شان نقدی هایحمایت با مردم زیرا کنند،

 را ریتمطلوب نتیجه توانندمی دارند که روابطی طریق از اوها جی آن اما باشد، خارج مردم تک تک توان از شاید که هستند دارپایه

 .بزنند رقم کودکان و هاخانواده برای

 است؟ مجوز فاقد بیگانه اتباع کار کودکان مسئول کسی چه

 توزیع :افزود و کرد اشاره زمینه این در دستگاهی بین هایچالش به کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل

 لیتمسئو. است اهمیت حائز موضوعات از یکی اتباع موضوع نمونه طوربه. است جدی خالءهای دارای دستگاهی بین هایمسئولیت

 دیگر سوی از. اردد برعهده را اتباع این مسئولیت کسی چه که نیست مشخص و نیست مشخص غیرقانونی اتباع ویژه به کشور در اتباع

 دکانکو حوزه در انتظامی و نظارتی هایحوزه اقدامات شودمی موجب کودک حوزه به مرتبط و المللیبین هایکنوانسیون در ما حضور

 .شود تدوین جدیدی هایسیاست است الزم و شود محدود بسیار

 اهآن به کمک زمینه در مجوز دارای و رسمی هویتی اسناد دارای اتباع مورد در ما: کرد خاطرنشان خود سخنان از دیگری بخش در وی

 .است شده نمایان بیشتر امروز بحران این و داریم بحران غیرقانونی اتباع موضوع در اما نداریم ایمسئله کشور در

 سیاستی هاینگاه ردک اشاره باید که نکاتی ترینبحرانی از یکی دستگاهیبین مسائل موضوع در اینکه به اشاره با بهزیستی مسئول این

 تگاهدس سه اکنون. داریم فاصله مطلوب وضعیت با اما داریم، خوبی وضعیت کشور در حاضر حال در: گفت هاست،دستگاه بین در

 داریم مؤثر دستگاه ۰۶ خیابان و کار کودکان مجموعه در اما هستند نظر هم دیگر هایدستگاه حتی و بهزیستی و کار وزارت شهرداری،

 کلش درستی اقدام بتوانیم تا باشند نظر هم و نگاه هم باید هااین و داریم مؤثر دستگاه ۲۷ نوجوانان و اطفال از حمایت قانون براساس و

 .دهیم

 قضایی بخش در نوجوانان و اطفال از حمایت قانون مناسب اجرای عدم

 و کرد عنوان قضایی بخش در نوجوانان و اطفال از حمایت قانون مناسب اجرای عدم را دستگاهی بین هایچالش از دیگر یکی علیگو

 اریمد خواهش ما شود، مجازات کودکانش از مکرر سوءاستفاده صورت در قانونی قیم و ولی که کرده تصریح قانون که طورهمان: افزود
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 زیرا شود توجه آن به خواهشمندیم اجرایی دستگاه مطالبه عنوانبه ما. شود توجه نوجوانان و اطفال از حمایت قانون ۰۵ بند به که

 .است خانواده از حمایت جنس از پیشگیرانه فرآیندهای که دارد وجود نوجوانان و اطفال از حمایت قانون در فرآیندهایی

 که دارند عاناذ موضوع این به هادستگاه همه. ایمرسیده هادستگاه بین مشترکی زبانیهم به کشور در امروز خوشبختانه وی، گفته به

 . رفتگ پیش را محور خانواده و مددکارانه عمیق هایمدل باید و نیست جوابگو کار کودکان مسئله حل برای دفعی و ضربتی هایروش

 رنامهب بهزیستی سازمان و است گرفتهشکل هااستانداری جلسات و شدهانجام خوبی اقدامات راستا همین در: کرد خاطرنشان علیگو

 هایحمایت طراحی و مستمر هایروش با تا کندمی تالش و شدهطراحی مددکارانه رویکرد با که است کرده آماده «عمل و اقدام»

 مطلوبی دح تا را خیابان و کار کودکان مسئله مردمی هایگروه ظرفیتهای از استفاده با و محور خانواده الگوهای گیریشکل و اجتماعی

 .کنیم ساماندهی

 خیابان و کار کودکان شناسایی برای عنبیه سنجش دستگاه به مراکز تجهیز

 بسیار شورک در غیرقانونی اتباع ورودی حاضر حال در اینکه به اشاره با کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل

 بتوان ات است عنبیه سنجش دستگاه به هامجموعه و مراکز تجهیز مهم، کارهای از یکی عمل و اقدام برنامه در: گفت است، توجه قابل

 یستماتیکس صورتبه را کودکان این تا کندمی کمک موضوع این. کرد کددار و شناسایی را افراد این بیومتریک هایشاخص طریق از

 .    کنیم ارائه مستمر طوربه را خدمات بتوانیم که باشیم داشته را هاآن اطالعات اطالعاتی، بانک مجموعه در و شناسایی

 است نتیجهبی کودکان این کاهش برای بهزیستی اقدامات خیابان، به کودکان ورود کنترل عم به دلیل

 استان سطح در فقط ۶۶ سال در را عمل و اقدام برنامه اینکه به اشاره با کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگان آسیب امور مدیرکل

 ۶ برنامه این: گفت کرد، خواهیم اجرا کشور استانهای تمام در ۰۷۱۰ سال در و کردیم اجرا استان ۰۲ در ۰۷۱۱ سال در سپس و تهران

 هنتیج به کودکان این خانواده تا کندمی تالش و است شدهطراحی کودک دار دوست هایمدل براساس هاآن همه که دارد اصلی گام

 شودنمی حاصل نتیجه این واقع در اما باشد، خیابان و کار کودکان درصدی ۵۱ کاهش باید برنامه این از ما نظری انتظار. برسند مطلوب

 مشاهده قابل آن نتیجه دهیممی انجام مردمی هایگروه با همکاری خیابان سطح در که اقدامی هر که است این آن دالیل از یکی و

 .شودنمی کنترل ما هایورودی زیرا نیست

 از) رپ خیابان هم باز اما فرستادند،نمی خیابان به را کودکانشان دیگر پوشش تحت هایخانواده ،۶۶ سال برنامه در: گفت ادامه در وی

 نشان این و داشتند حضور خیابان سطح در کودکانشان دوباره نفر ۲۷ فقط داشتیم نفر ۰۱۱۱ بین از که ایپروژه در ما. بود( کودکان

 سازمان نهات که نیست فرایندی فرآیند، این که است این نشده خالی خیابان اینکه دالیل از یکی اما کرده عمل درست برنامه دهدمی

 دارای و تباعا به توجه و مرزها کنترل مانند پیشگیرانه اقدامات عنوانبه اقداماتی و متعدد هایدستگاه است الزم و کند کار بهزیستی

 .  گیرد قرار نظر مد اتباع شدن هویتی اوراق
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 توضیح خیابان، و کار کودکان زمینه در بهزیستی اقدامات دیگر به اشاره با کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگانآسیب امور مدیرکل

 از میاعظ بخش سال پایان تا کنیممی سعی که روزیشبانه غیردولتی مراکز ایجاد و عمل و اقدام برنامه از غیر به جاری سال در: داد

 اجرای ما هایرنامهب از دیگر یکی کنیم، تقدیم کودکان این به بیشتر حمایتی و آموزشی هایظرفیت تا باشند مراکز این دارای هااستان

 .است دلسوز و مندعالقه اوهای جی آن تمام حضور با ملی برنامه یک

 مردم میانی هایحلقه و اوها جی آن با ایمشاوره هایبرنامه و آموزشی هایکارگاه اول روز و شدهطراحی روزه دو برنامه این: گفت وی

 اله گردیزب و خیابان و کار کودکان موضوع در تخصصی هایپنل به دوم روز و شودمی برگزار خیابان و کار کودکان حوزه در فعال پایه

 .یابدمی اختصاص مرتبط موضوعات و

 بودن یمتق ارزان دلیل به کودک کار از که کارگاههایی به ویژه توجه بر کشور بهزیستی سازمان اجتماعی دیدگان آسیب امور مدیرکل

 او کودکی رآیندف و کودکی به کودک کار نباید اما نگیرد، یاد مهارتی کار کودک گوییمنمی ما: کرد تأکید و اشاره کنندمی استفاده سو

 است مهم اربسی هاکارگاه در کودکان کار بر نظارت لذا شود، مضاعف هایآسیب و تحصیل از بازماندگی به منجر نباید و کند وارد لطمه

 با و اجرا باید ممنوعیت این و هاستکارگاه در( کندنمی فرقی اتباع و ایرانی و سال ۰۵ زیر کودکان برای) کار ممنوعیت ما مطالبه و

 .شود جدی برخورد متخلف هایکارگاه

 

 ۱۲ هستند؟ کسانی چه «باندها» صاحبان/ گیرندقرارمی «توهین»مورد کار کودکان درصد  

 خبرگزاری ایسنا

 خیابانی کودکان روانی جراحت

 و کودکان غیرقانونی گرفتن کار به مورد در آگاهی افزایش جهت در ژوئن ۰۲ "کودک کار با مبارزه جهانی روز" ساله هر درحالی

 ۰۶۱ وجود زا حکایت گذشته سال در یونیسف و کار المللیبین سازمان گزارش که شودمی داشته گرامی کودک کار با مقابله هایروش

 .است داشته جهان سراسر در کار کودک میلیون

 به که دارد وجود کشور در خیابان و کار کودک هزار ۴۱ حدود ،۰۲۶۶ سال آمارهای براساس که حالیست در این ایسنا، گزارش به

 .دگذراننمی خیابان در را روز شبانه از ساعاتی...  و آموزش به دسترسی عدم کودک، کار به خانواده نیاز معاش، امرار همچون دالیلی

: گویدمی ا،ایسن به خیابان و کار کودکان حوزه پژوهشگر و اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه علمی هیات عضو وامقی، مروئه

 ملهج از خیابانی آزارهای انواع از یکی تأثیر تحت خیابانی کودکان از توجهی قابل بخش حوزه این در شدهانجام مطالعات براساس

 .کنندمی تجربه را بیفتد اتفاق مردم سوی از است ممکن بعضا که جسمی هایخشونت و کالمی هایخشونت

 ستفروشید که کودکانی کنند؛می تجربه را هاییخشونت نیز خیابانی کودکان ساماندهی ماموران سوی از کودکان این: دهدمی ادامه وی

 از... و هاآن وسایل ندادن پس وسایلشان، کردن جمع قالب در روانی و جسمی هایخشونت و بوده ماموران دید معرض در کنندمی
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 هوای رد کودکان این مثال طوربه. است خیابان در حضور به مربوط نیز هاخشونت از دیگری بخش. شودمی تجربه ماموران برخی سوی

 ستنده کار به مشغول هاچهارراه سر ساعتها اند،کرده روشن کولر یا بخاری خود خودروهای در افراد که شرایطی در و سرد یا گرم بسیار

 .دبیننمی صدمه و کرده تصادف خیابان در حضور دلیل به نیز خیابانی کار کودکان از برخی. است مهم بسیار موضوع این و

 ندارند «خواب» برای جایی کودکان این درصد ۲

 دارند خودرو با تصادف تجربه درصد ۰۷ حدود

 توانیم نیز جنسی هایخشونت مورد در: کندمی اظهار خیابانی کار کودکان به شده وارد جنسی هایخشونت میزان به اشاره با وامقی

 کالمی خشونت با مقایسه در جنسی هایخشونت و نبوده باال چندان آن آمار شدهانجام مطالعه در که هرچند دارد، وجود که زد حدس

 .اندقرارگرفته جنسی آزار مورد پسران حتی و کار کودکان مطالعه، کیفی بخش در اما است؛ شده گزارش کمتر

 و کار کودکان بر وارده هایخشونت حوزه در ۰۲۶۶ سال در شدهانجام پژوهش به اشاره با خیابان و کار کودکان حوزه پژوهشگر این

 کودکان از درصد ۰۲۲0 شدهانجام مطالعات براساس: شودمی یادآور کشور، استان ۶ در خیابانی کودک 0۵۱ آماری جامعه با خیابان

 و کرده تجربه را گرسنگی درصد ۲۱۲۴ ،بوده روروبه شدید گرمای یا سرما با درصد ۲۲۲۴. اندداشته را ماشین با تصادف تجربه خیابانی

 .اندنداشته خواب برای جایی هم درصد ۲

 اندقرارگرفته «کتک و توهین» مورد مردم برخی سوی از خیابان و کار کودکان درصد ۲۰

 مورد ماموران سوی از درصد ۰۵۲۷ و مردم برخی سوی از خیابانی کودکان از درصد ۲۰ گرفته، صورت مطالعات اساس بر و وی گفته به

 .اندنکرده تجربه را آزار انواع از یک هیچ هاآن از درصد ۲۷ و قرارگرفته جنسی آزار مورد هاآن از درصد ۰۲۶ اند،قرارگرفته کتک و توهین

 مورد یشترب خیابان و کار کودکان کلی طوربه اینکه بر تأکید با اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه علمی هیات عضو این

 آن زا بعد و دارد قرار هاخشونت صدر در روانی خشونت نیز کودکان عادی جمعیت در: کندمی اظهار گیرند،می قرار کالمی هایخشونت

 .است جنسی و جسمی خشونت

  خانواده بودن پرمشکل به دلیل خانه از خیابانی کودکان «فرار»

 هستند، کلیپرمش و دیدهآسیب هایخانواده دارای خیابانی کودکان از بخشی اینکه به اشاره با خیابان و کار کودکان حوزه پژوهشگر این

 اینکه برای هاآن که است خانه داخل هایخشونت بیایند خیابان سطح به کودکان این شودمی باعث که مسائلی از یکی: گویدمی

 چندجانبه شکل به را خشونت و ندارد وجود امنیتی هم خیابان در متاسفانه اما آیندمی خیابان به کنند تحمل کمتر را خانه هایخشونت

 .کنندمی تجربه

 کنند؟می کار ی«باند» کار کودکان

 نظر به: دگویمی چیست؟ شود،می وارد خیابان و کار کودکان علیه جامعه سمت از که خشونتی منشاء که سؤال این به پاسخ در وامقی

 که سؤال این به دیگر عبارتی به است؛ دارد، وجود خیابان در کودکان این حضور علت درباره که تفکری به مربوط هاخشونت از بخشی
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 بیشتر امعهج تصور و هستند خیابان در چرا کودکان این دانندنمی مردم. است نشده پرداخته خوبی به هستند خیابان در کودکان این چرا

 یا اندتهقرارگرف استثمار مورد که هستند هاییگروه از بخشی کودکان این» که است این شودمی تبلیغ آنچه. است "انحراف" نوعی

 کودکان این» که دهدمی نشان را این گفتگوها یا. «ندارند مشکلی درحالیکه کنند،می جمع زیادی پول که هستند هاییگروه از بخشی

 کنند کار روهیگ شکل به هم اگر و است کم بسیار دستفروش کودکان برای حداقل( باند) تفکر این که است این واقعیت ؛«هستند باند

 .است همسایگی صورتبه یا خانوادگی هاآن هایگروه معموال

 نیستند ایحرفه کاسب خیابان و کار کودکان

  کنید توانمند را کودکان این والدین اشتغال، ایجاد با

 به سترسید عدم فقر، از ناشی اغلب را کودکان کار علت بیشترین اجتماعی سالمت و توانبخشی علوم دانشگاه علمی هیات عضو این

 واکنش نباید .کنندمی برخورد شانسن اندازه به و نیستند ایحرفه کاسب کودکان این: گویدمی و کندمی عنوان فرزندان تعدد و آموزش

 هاآن کار ،نکنند خرید دستفروش کودکان از اگر کنندمی تصور افراد برخی دیگر سوی از. داشت کودکان این از را بزرگسال فرد یک

 برای که است این واقعیت شود؟ برخورد چگونه خیابانی و کار کودکان با باید که شود مطرح سؤال این است ممکن. شد خواهد کم

 والدین اهارگان و هادستگاه باید بلکه نیست، اصلی راه نکردن خرید مطمئنا کودکان، کار کاهش راستای در اصولی کار دادن انجام

 .کنند ایجاد اشتغال هاآن برای و توانمند را هاآن

 کنیم؟ برخورد چگونه کودکان این با

 راکهچ کنند درک را کار کودکان مردم: دهدمی توضیح اینطور نیز خیابانی کودکان با جامعه صحیح برخورد نحوه درخصوص وامقی

. اشندب صبور هاآن مقابل در باید افراد زمان این در و باشد مصر خود اجناس فروش برای کودکان این است ممکن. هستند کودک هاآن

 مهمترین .باشند داشته انسانی برخورد هاآن با و بوده صبور ندارند هاآن از خرید به ایعالقه اگر اما کنند، خرید هاآن از دارند، دوست اگر

 هاآن با افراد ههم که کنند احساس و ببینند بیشتری آسیب هاآن که نکنند کاری کودکان این با برخورد در افراد که است این موضوع

 .آوردمی خشونت خشونت، چراکه کنند،می بدرفتاری و خشونت

 کار بازار به کودکان ورود قیمت به خانواده بقای :روانشناس یک

 اینکه بیان اب و کشور در کار کودکان تعداد از استناد قابل آمارهای نبود به اشاره با نیز کودک حقوق فعال و روانشناس خوشنویس، الهه

 به ،شودنمی اعالم کار کودکان تعداد از استنادی قابل رسمی آمار هیچ کار، کودکانِ موضوع متولیِ متعدد هایسازمان باوجود گرچه

 قابل طورهب کار کودکان تعداد ،آن از ناشی معیشتی مشکالت و اقتصادی بحران تورم، و کرونا پاندمی دوران در اینکه: گفت ایسنا

 موضوعی اند،ودهب وضعیت این اصلی قربانیان از اجتماعی هایحلقه ترینضعیف از یکی عنوانبه کودکان واقع در و یافته افزایش توجهی

 .کندمی ارک بازار وارد را فرزندش خود، بقاء برای ناچار به شود استیصال و فقر کاری،بی دچار خانواده وقتی چراکه است، انکار غیرقابل

 نکنید "پیچ سؤال" را کار کودکان
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 نکنیم توهین کودکان، سماجت قبال در

 درخصوص یم،باش هاآن آینده بر رفتارمان تأثیر متوجه و کنیم نگاه دیگر کودکان همه مانند کار کودکان به باید اینکه به اشاره با وی

 این با مواجهه در ندارند؛ نیاز ترحم به کودکان این که باشند آگاه باید مردم: کرد اظهار خیابان و کار کودکان با برخورد صحیح نحوه

 نگیریم، ادیدهن را هاآن کنندمی مراجعه... و اتومبیل شیشه شستن کاال، فروش برای که زمانی یا... و قرمز چراغ پشت خیابان، در کودکان

 چرا یری؟م مدرسه داری؟ مادر و پدر کجاست؟ اتخونه سالته؟ چند که کنیم پیچ سؤال را هاآن که نیست معنا این به رفتار این البته

 .است؟ کرده مجبورت کار به کسی چه کنی؟می کار سرما یا گرما این توی

 کودکان که مانیز: کرد تأکید شود، نگاه بزهکار و اضافی افرادی عنوانبه کار کودکان به نباید اینکه به اشاره با کودک حقوق فعال این

 .شود پرخاش و توهین هاآن به نباید کنندمی سماجت خدماتشان ارائه برای خیابانی و کار

 با معیت،ج افزایش با: گفت کرد؟، کمک خیابانی و کار کودکان به توانمی هاییروش چه با که پرسش این به پاسخ در خوشنویس

 فقر مختلف ادابع کلی طوربه اما است، یافته افزایش کودکان به تجاوز و ظلم استثمار، اقتصاد، شدن جهانی گسترش با و فقر افزایش

 .هستند آن تشدیدکننده اصلی عوامل( فرهنگی فقر و اجتماعی فقر اقتصادی، فقر)

 موجب چراکه دارند تأکید آن با مقابله برای همواره کودک حقوق فعالین که آنچه یعنی کودک کار: کرد اظهار کودک حقوق فعال این

 شود،می وی به آسیب و اخالقی و اجتماعی روانی، ذهنی، مختلف ابعاد در کودک آموزش و مدرسه در حضور از کودک شدن محروم

 برخورد نحوه و کودک کار از پیشگیری زمینه در را خود اطالعات افراد است الزم هاآسیب این با مقابله و پیشگیری منظور به نتیجه در

 حقوق رویجت برای توانندمی افراد همچنین. یابد افزایش نیز مورد این در عمومی آگاهی که کنند تالش و دهند افزایش کودکان این با

 الیم حمایت با امکان صورت در و کنند همکاری نهاد مردم هایسازمان و اجتماعی هایفعالیت در کودک کار با مقابله نیز و کودکان

 .کنند حمایت زمینه این در هاآن هایپروژه از

 مسئوالن زا حمایتی قوانین تدوین و مقابله پیشگیری، زمینه در و بوده حساس کودک کار به نسبت تا خواست مردم از همچنین وی

 .کنند گریمطالبه

 

 آموزدانش پذیرش برای ایران در ایترکیه مؤسسات تبلیغات به نسبت هشدار 

 خبرگزاری ایسنا

 ذبج به مبادرت قانونی مجوز اخذ بدون که خارجی خصوصی مؤسسات برخی فعالیت به نسبت هشدار ضمن وپرورشآموزش وزارت

 موضوع که خواست خارجه امور وزارت از و برد نام ایترکیه موسسه یک از اند،کرده خارجی کشورهای مدارس در ایرانی آموزان دانش

 .بگیرد را هاییفعالیت چنین جلوی و منعکس ترکیه سفارت به را
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 وزارت کنسولی کل اداره به ای نامه در وپرورشآموزش وزارت کشور از خارج مدارس و الملل بین امور مرکز رئیس - فیاضی مهدی

 مدارس و مراکز تاسیس قانون مطابق کشور داخل در غیردولتی آموزشی فعالیت گونه هر اینکه به نظر: نوشت باره این در خارجه امور

 رب اما پذیرد، صورت مردمی هایمشارکت و غیردولتی مدارس سازمان از قانونی مجوز اخذ با باید ،وپرورشآموزش وزارت دولتی غیر

 و جذب به نسبت آموزشی هایفعالیت برای قانونی مجوز اخذ بدون خارجی خصوصی مؤسسات برخی اخیرا واصله، اطالعات اساس

 . اند کرده مبادرت خارجی کشورهای مدارس در تحصیلی مختلف مقاطع در ایرانی آموزان دانش نام ثبت

 اخلد آموزشی مراکز و مؤسسات هایفعالیت از جلوگیری خصوص در رهبری معظم مقام منویات با امر این: است آمده نامه این ادامه در

 . دارد مغایرت شوند، می خارجی هایدانشگاه و مدارس به( فرستی مهاجر) ایرانی جوانان مهاجرت موجب که کشور

 نام تثب به نسبت مجوز اخذ بدون و غیرقانونی صورتبه کشور داخل در اکنون هم که خارجی مؤسسات از یکی به ادامه در فیاضی

 کمک اب تهران در مستقر "امره یونس" موسسه: است نوشته و برده نام کندمی فعالیت ترکیه کشور مدارس در ایرانی آموزان دانش

 در آموزان دانش اغوای با و است کرده ترکیه مدارس در آموزان دانش بورسیه برای امتحان برگزاری به مبادرت ترکیه، معارف بنیاد

 کیه،تر برای را هاتریننخبه و برگزار علمی مسابقه نخبه، آموزان دانش این میان از و فراخوانده تهران به را هاآن ایران، نقاط اقصی

 . کندمی بورسیه

 هایگاهدانش و مدارس زیرا شوند،می تبدیل مالباخته به اغوا دلیل به ایرانی آموزان دانش معموال متاسفانه که است کرده تأکید وی

 مهاجرت از پس نهایتا را هاآن مذکور موسسه تبلیغات اما ندارند، ایرانی هایدانشگاه و مدارس بر برتری هیچ لیسانس مقطع در ترکیه

 .کندمی تبدیل مالباخته به

 موزآ دانش اعزام فعالیت شود خواسته هاآن از و منعکس ترکیه سفارت به موضوع که است خواسته خارجه امور وزارت از خاتمه در وی

 عالما یکن لم کان ایرانی هایخانواده و آموزان دانش به اخیر امتحانات و متوقف شده یاد موسسه طریق از ترکیه مدارس به ایرانی

 .نندنک همکاری ترکیه مدارس به ایرانی آموزان دانش مجوز بدون هایاعزام گونه این در دیگر ایرانی مؤسسات از یک هیچ با و شود

 

  داده محورمالکیت داده، حلقه گمشده حکمرانی »برگزاری نشست» 

 خبرگزاری فارس

ورزان با حضور سخنرانان مختلف در محل خانه اندیشه ۰۶امروز ساعت « مالکیت داده، حلقه گمشده حکمرانی داده محور»نشست 

 .برگزار خواهد شد
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به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، اندیشکده حنان 

و دفتر مطالعات مدیریت و مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های 

خرداد، نشست  ۲۲خانه اندیشه ورزان، امروز یکشنبه  با همکاریمجلس 

 .مالکیت داده، حلقه گمشده داده محور را برگزار می کند

ضور روح اهلل ایزدخواه و مصطفی طاهری نمایندگان مجلس، این برنامه با ح

 ملی مرکز سرشماری  علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و

 مالیری، هاشمی حامد داده، حکمرانی پژوهشگر خانی، محمدحسین آمار،

عا، کترونیک وزارت نفت، سپیده شفیال دولت توسعه اطالعات فناوری مدیرکل

دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهش های مجلس، مدیر گروه 

 ک،الکترونی تجارت توسعه مرکز مدیر اولین  جعفر محمودی، مدیر سابق و

 دفاع الیع پژوهشگاه و دانشگاه علمیهیئت عضو مطلق، دوستی اهلل نصیب

سی ی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترانتظام حسین راهبردی، تحقیقات و ملی

اطالعات و محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کارگروه حکمرانی داده آزاد به 

 .در محل خانه اندیشه ورزان برگزار خواهد شد ۰۶و زیرساخت کمیسیون هوش مصنوعی نظام صنفی رایانه ای ساعت 

 .در واتساپ پیام ارسال کنند ۱۶۲۵۲۷۶۱۵۲۵عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام و حضور در این نشست به شماره 

 

  دوره مهارتی در مناطق خارج از کشور جامعةالمصطفی ۲۱۱انجام نظرسنجی 

 ری ایکناخبرگزا

دوره  ۰۲۱های خارج از کشور فرایند نظرسنجی تخصصی رئیس مؤسسه آموزشی و مهارتی بیان با بیان اینکه با مشارکت نمایندگی

ز پژوهان جامعۀالمصطفی، میمهارتی در مناطق خارج از کشور عملیاتی شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم با مشارکت طالب و دانش

 .اندازی کنیمارتی را راهای در حوزه مهمنطقه

 

االسالم سیدابراهیم ملکی، رئیس مؤسسه آموزشی و مهارتی بیان، وابسته به جامعۀالمصطفی العالمیه، به گزارش خبرنگار ایکنا، حجت

نی سازمان فنامه همکاری جامعۀالمصطفی و ای، با اشاره به تفاهممدرس ویژه طالب نیجریهخرداد در مراسم اختتامیه دوره تربیت ۲۰

 کشور جهان اعتبار دارد. ۰۷۱ای در بیش از ای، اظهار کرد: مدارک سازمان فنی و حرفهو حرفه

https://iqna.ir/fa/news/4063556/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-120-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C
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نامه همکاری وی افزود: بر اساس تفاهم

ای و با سازمان فنی و حرفه

های جامعۀالمصطفی، بازبینی دوره

مهارتی مبتنی بر ارائه و اعطای مدرک 

و  تالمللی، نیازمند تقویمعتبر بین

 ها است.گسترش همکاری

رئیس مؤسسه آموزشی و مهارتی بیان با 

 هایاشاره به اینکه تالش داریم تا دوره

تخصصی را برای بازسازی و بازپروری 

های فنی بر حسب نیاز مناطق آموزش

کرد: در عین  تأکیدتدوین کنیم، 

یق بر کارآمدی طالب ایجاد خواهد شد و امید داریم بتوانیم با ارائه سازی سواد دانشی، با ارتقای سواد مهارتی، تغییر و تحوالتی عمفعال

 یم.تر عمل کنهای المصطفی، در زمینه توسعه دانش و ارتقای جایگاه فنی این عزیزان موفقهای مهارتی ویژه فرزندان و خانوادهدوره

دوره مهارتی در  ۰۲۱از کشور فرایند نظرسنجی تخصصی های خارج استاد جامعۀالمصطفی العالمیه، با بیان اینکه با مشارکت نمایندگی

ای در پژوهان جامعۀالمصطفی، میز منطقهمناطق خارج از کشور عملیاتی شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم با مشارکت طالب و دانش

 های مهارتی داشته باشیم.اری دورهبندی هدفمندی در برگزگرفته، اولویتهای صورتاندازی کرده و با نیازسنجیحوزه مهارتی را راه

نش مهارتی های جدید دابر اینکه نگاه تخصصی جامعۀالمصطفی به امور خانواده، فرصت تأکیدرئیس مؤسسه آموزشی مهارتی بیان با 

انی آموختگگیری از ظرفیت طالب و دانشکند، گفت: برای ارتقای کارآمدی، اولویت در بهرهبرای فرزندان و همسران طالب فراهم می

 های مهارتی ناظر به فعالیت و رشته تخصصی را گذرانده باشند.است که دوره

های های مهارتی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: ارزیابیهای دورهروزرسانی بانک اطالعات استادان و توجه به شاخصوی به

 مورد توجه مؤسسه آموزشی مهارتی بیان قرار دارد. هایی است کههای تخصصی، از دیگر مؤلفهتخصصی برای ورود به دوره

ا بهای مهارتی دارد، افزود: امیدواریم خوبی از دوره هایحمایتملکی، با اشاره به اینکه معاونت آموزش جامعۀالمصطفی  االسالمحجت

 های مهارتی به کار گیریم.سازی آموزههای کارورزی را برای عملیاتیمعاونت آموزش جامعۀالمصطفی، بتوانیم دوره همکاری
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 اسالمی معنوی سالمت نظریه بررسی 

 خبرگزاری ایکنا

 مورد و طرح( جع)اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه در داوران و اساتید از جمعی حضور با سلیم قلب مدل یا اسالمی معنوی سالمت نظریه

 .گرفت قرار بررسی و نقد

 نظریه اجالسیه شپی( عج)اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه در علمی مناظره و نقد پردازی،نظریه شورای دستگاهی کمیته ایکنا، گزارش به

 رگزارب باشد، اسالم دین اعتقادات و باورها بر مبتنی که نگرجامعه خدمات ارائه باهدف را سلیم قلب مدل یا اسالمی معنوی سالمت

 .کرد

 علوم انشگاهد در کشور، فرهنگی انقالب عالی شورای و پزشکی علوم فرهنگستان اعضای از تعدادی حضور با که اجالسیه پیش این در

 و پرداخت سلیم قلب نظریه تشریح به تهران، اهللبقیه دانشگاه دستگاهی کمیته دبیر اسدزندی مینو شد، برگزار( عج) اهلل بقیه پزشکی

 هحوز مشکالت از رفت برون راهکار بتواند دینی، شواهد حوزه در علمی متعدد تحقیقات در وی دهه دو هایتالش کرد امیدواری اظهار

 قامم فرمان شدن اجرایی زمینه بهداشت، وزارتخانه اعضای و بهداشت وزیر اقبال با و کرده فراهم را کشور در معنوی سالمت خدمات

 .شود فراهم اخالق و معنویت تعمیق برای کشور درمانی و بهداشتی مراکز هایظرفیت از استفاده در رهبری معظم

 دشواه از  اسالم دین پارادایم از سلیم قلب مدل ارائه برای معنوی، سالمت حوزه در خود علمی فعالیت سال ۲۱ طی در: داد ادامه وی

 و طرح ۲۴ معتبر، مقاله 0۱ و کرده استفاده( شیعه روایی موثق کتب و طباطبایی عالمه المیزان تفسیر و کریم قرآن موثق آیات) دینی

 شده یبررس متعدد بالینی مطالعات در مدل بخشی اثر همچنین. است منتشرشده زمینه این در مرتبط کتاب ۲۷ و تحقیقاتی نامهپایان

 .است نظریه این قوی بنیه بیانگر که

 ایران، رد اکنون هم اینکه باوجود: گفت کشور، معنوی سالمت خدمات حوزه در موجود مشکالت به اشاره با سلیم، قلب نظریه صاحب

 ،جهانی بهداشت سازمان اما شود،می استفاده دنیا روز علمی دستاوردهای آخرین از جسمی هایبیماری درمان در ایشایسته نحو به

 نای تا است کرده واگذار کشور هر به مختلف، جوامع فرهنگ و باورها به آن وابستگی جهت به را معنوی سالمت خدمات ارائه نحوه

 . شود ارائه( کشور هر مردم اعتقادات و فرهنگ باورها، با هماهنگ) نگر جامعه شکل به خدمات

 المتس نظریه یا سلیم قلب مدل معرفی عدم هستند، مسلمان مردم اکثر اینکه علیرغم ایران در که است حالی در این: داد ادامه وی

 پزشکی علوم دانشجویان دروس در آن هایرنج و نیازها انسان، وجود معنوی بُعد با مرتبط درسی واحدهای وجود عدم اسالمی، معنوی

 تا اندکرده واگذار روحانیون به کامل طوربه  را مهم امر این درمانی تیم یا سالمت خدمات مراکز در که شاهدیم متاسفانه کشور، کل

 .کنند آشنا عبادات سایر و نماز احکام با را بیماران هاآن

 مسلمانان دینداری سنجش
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 دیدگاه یا یهودی روانپزشک فرانکل ویکتور لوگوتراپی از هاخانواده و بیماران روحی آالم تسکین برای همچنین: کرد اضافه اسدزندی

 ابزارهای کاربرد به ماقدا کالرک، مدل و کاتولیک مسیحیت دیدگاه بر مبتنی و شود می استفاده پروتستان مسیحی یونگ درمانی معنویت

 ایهآموزه با موارد این  تمام که کنندمی معرفی مردم گناهان عقوبت و الهی عذاب را بیماری و شودمی مسلمانان دینداری سنجش

 .دارند تمنافا...(  و گناه به اعتراف از نهی عقاید، تفتیش و تجسس از نهی درباره السالم علیهم بیت اهل روایات و آیات) عزیز اسالم

 ایهخانواده و بیماران خصوصا جامعه آحاد دینداری به آسیب بروز سبب اقدامات همین: گفت عملکردها، این نتایج خصوص در وی

 .است کرده فراهم را فرادینی معنویت یا و سکوالر معنویت به افراد آوردن روی زمینه و شده هاآن

 ریبرخوردا ضرورت و کشور پزشکی علوم هایدانشگاه در اسالمی معنوی سالمت نظریه آموزش ضرورت بر تأکید ضمن اسدزندی

 به مجوز اعطای و معنوی سالمت خدمات کنندگان ارائه شایستگی سنجش لزوم بر بالینی، شایستگی از معنوی مراقبان و مشاوران

 .  کرد تأکید جامعه، سالمت مهم حوزه این به صالحیت فاقد افراد ورود از ممانعت و هاآن

 یاستانداردها دارای شیعه مذهب از برگرفته اسالمی مدل یک عنوانبه سلیم قلب مدل داوران، نظر براساس و جلسه این پایان در

 و امانج را تکمیلی مطالب خود نظریه درباره ناقدان، نظرات اعمال از بعد پرداز نظریه شد مقرر و شناخته نوآوری واجد و جهانی علمی

 .گیرد صورت نظر تبادل و بحث مجدداً 

 علوم معاون و فرهنگی انقالب عالی شورای علمی مناظره و نقد پردازی نظریه هایکرسی از حمایت هیئت دبیر خسروپناه، عبدالحسین

 وانپزشکر زادهادیب دانشگاه؛ و حوزه استاد طرقی مجید تهران؛ دانشگاه ممتاز استاد افروز، غالمعلی اسالمی؛ آزاد دانشگاه هنر و انسانی

 .ودندب جلسه این داوران( عج)اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه روانشناسی استاد احمدی اهلل؛ بقیه دانشگاه علمیهیئت عضو و

 جامعه استاد ،واشیان عباسعلی االسالمحجت اسالمی؛ علوم فرهنگستان دفتر مقام قائم و علمیهیئت عضو پیروزمند، علیرضا همچنین

 سسهمؤ رئیس غالمی، االسالمحجت تهران؛ پزشکی علوم دانشگاه علمیهیئت عضو نورمحمدی، غالمرضا االسالمحجت المصطفی؛

 .داشتند حضور جلسه این ناقدان کمیته عنوانبه نیز علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات

 بقیه پزشکی لومع دانشگاه( ع)رضا امام اجتماعات سالن در( عج)اهلل بقیه پزشکی علوم دانشگاه رئیس ابوالقاسمی، ریاست به برنامه این

 ضورح جلسه این در ناظر عنوانبه فرهنگی انقالب عالی شورای سازی گفتمان و حمایت معاون مسگر، علی و شد برگزار( عج)اهلل

 .داشت
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 راهکارهای عملی برای داشتن خانواده طیب 

 خبرگزاری ایکنا

ضمن ارائه راهکارهای عملی برای داشتن « های دینی در تشکیل و تحکیم خانوادهآثار معنوی آموزه»در نشست 

 .خانواده طیب، الگوی معنوی رهاآشکارسازی تشریح شد

 
دین، معنویت و »المللی خانواده و تربیت معنوی با عنوان نشست برخط اولین کنفرانس بینبه گزارش خبرنگار ایکنا، بیستمین پیش

گروه روانشناسی  علمیهیئتاالسالم مسعود آذربایجانی، استاد تمام و عضو خردادماه با سخنرانی حجت ۲۰امروز شنبه « خانواده

اهلل یوسفی، استادیار گروه معارف و مسئول کارگروه سالمت معنوی در علوم پزشکی االسالم حبیبحجت پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛

کاشان؛ عبداهلل امیدی، استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان؛ علی الماسی، استادیار گروه معارف دانشگاه علوم 

 ستادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی کاشان، برگزار شد.فضل، ااالسالم علیرضا شاهپزشکی کاشان و حجت

https://iqna.ir/fa/news/4063462/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D8%A8
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در ابتدای این نشست عبداهلل امیدی، استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به ارائه بحث خود پرداخت و گفت: 

ه باشند تربیت شوند و در زندگی هدف داشت ها باید هدفمندشود که بچهشویم، گفته میوقتی وارد بحث تربیت فرزند توسط خانواده می

درس  برسند مثل هاآنکنند تا به هایی هستند که افراد تالش میها مطرح است. اهداف نقطهتا موفق شوند. از سوی دیگر بحث ارزش

 ها فرایندها هستند.خواندن، وارد دانشگاه شدن، شاغل شدن و...، اما ارزش

ها چیزی نیستند که به اتمام برسند ها مسیرند. ارزشها، اظهار کرد: اهداف نقطه هستند اما ارزشوی در تشریح تفاوت اهداف و ارزش

العمر از کنیم، نگاه ما مادامخواسته برسد و موضوع تمام شود. وقتی با نگاه ارزشی به عرصه زندگی نگاه میهایی که میو فرد به ارزش

شود، اما وقتی مدرک را هدف قرار دهیم و زش بدانیم، انسان هیچگاه از یادگیری فارغ نمیتولد تا مرگ است. مثالً اگر یادگیری را ار

 رسد.را به دست بیاوریم، به اتمام می آن

 العمر به تربیت فرزندنگاه ارزشی و مادام

شود؟ وقتی اط بین این دو چه میالعمر است نه هدفمند، اما ارتباین استاد دانشگاه گفت: نگاه من به تربیت فرزند نگاهی ارزشی و مادام

هایی شود. ما برای آنکه پدر و مادر خوبی باشیم باید مهارتاهدافی نیز تعریف می آنشود که مسیری ارزشمند است، قاعدتاً برای گفته می

 شود.را بلد باشیم و داشتن مهارت فرزندپروری هدف است، اما تربیت فرزند ارزشی به منزله یک ارزش محسوب می

ه ها، مسئلها توصیف و تصریح کرد: در کنار ارزشوی کار، خانواده، سالمتی، معنویت، یادگیری، فراغت، جامعه و ... را از جمله ارزش

هایمان مراقبت کنیم و وقتی از کنید. ما متعهد هستیم که از ارزشمراقبت می آنمراقبت مطرح است. شما هر چیز ارزشمندی دارید از 

 آید.کنیم، مسئله تکلیف به میان میصحبت میارزش و مراقبت 

مراقبت کرد و تکلیف ما مراقبت از خانواده است، اما برای اینکه از خانواده مراقبت  آنامیدی ادامه داد: خانواده ارزش است. پس باید از 

و  یت از خانواده باید تعهد داشته باشیمتواند از خانواده حمایت کند. برای حماهایی داریم. هر کسی نمیکنیم، نیاز به یادگیری مهارت

 هاست.های رفتاری مانعی در مراقبت از ارزشنداشتن یا ناتوانی در مهارت

  توانند از سالمتی خود مراقبت کنند چه کسانی می

مت دارند رند و هتواند از سالمتی خود مراقبت کند؛ افرادی که هشیاها را سالمتی دانست و گفت: هر کسی نمیوی یکی دیگر از ارزش

. در ها بسیاری از موانع در درون ما هستندتوانند از سالمتی خود مراقبت کنند و باید متوجه باشیم که برای حمایت از ارزشو بلدند، می

 ها هستند نه امکانات بیرونی.بسیاری از موارد هیجانات درونی ما موانع مراقبت از ارزش

ه داد: بر اینکه باید از ارزش معنویت مراقبت کرد، ادام تأکیدیک ارزش مطرح و با  عنوانبهمعنویت را این استاد تمام روانشناسی بالینی 

تواند از معنویت خود مراقبت کند که انگیزه، توانمندی، همت و... داشته باشد. وقتی درگیر هیجانات و مسائل غریزی خود فردی می

کنیم، نگاه  مدار تربیتکودکان را ارزش شود و اینکه بایدتوانیم از معنویت خود مراقبت کنیم. وقتی صحبت از خانواده میهستیم، نمی
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واده ای را تربیت کرد که همیشه به دنبال کار، معنویت، سالمت، خانالعمر است، چون باید بچهما تربیت مقطعی نیست، بلکه تربیت مادام

 و ... باشد.

ابراین ه ارزشی به تربیت کودکان داشته باشد. بنشود. خانواده باید نگاتر میشده تکالیف خانواده روشنامیدی اظهار کرد: با مباحث مطرح

 العمرند و نیاز به همت باالیی استها مادامها مقطعی هستند، در حالی که ارزشکند. در بسیاری مواقع موفقیتباید بفهمد که چه می

   توانمند باشند. هاآنها متعهد و در تحقق هایی را تربیت کرد که به پایداری ارزشکه بتوان بچه

نگاهش  کند کهای در مسیر تربیت ارزشمند حرکت میکرد و گفت: خانواده تأکیدوی بر لزوم شناخت هیجانات سد راه ارزشمند بودن 

ای موفق تربیت شود؛ مثالً به مقاطع باالی تحصیلی راه پیدا کند اما اگر در حفظ هایش باشد. ممکن است بچهبه ماهر بار آوردن بچه

های ارزشمند زندگی کردن تربیت ها را با مهارتشود. پس خانواده باید بچهد نباشد، در میانسالی دچار مشکل میسالمت خود توانمن

 کند.

اهلل یوسفی، استادیار گروه معارف و مسئول کارگروه سالمت معنوی علوم پزشکی کاشان، به االسالم حبیبدر ادامه این نشست، حجت

های دینی در پرداخت و اظهار کرد: اگر آموزه« های دینی در تشکیل و تحکیم خانوادهعنوی آموزهآثار م»ارائه مبحث خود با موضوع 

به کار گرفته شود، خانواده موفق و معنوی خواهد بود. آفریننده حکیمی که از دوره نوجوانی عواطف انسان  آنتشکیل خانواده و بعد از 

بیاء بهترین راهکار یعنی ازدواج و زندگی مشترک آرام و معنوی را به انسان ارائه کند، از جانب انرا در برابر جنس مخالف تحریک می

 های الهی در ادیان آسمانی است.ترین آموزهدهد. پس ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مهممی

 راهکار رسیدن به جامعه ارزشی چیست؟

راوانی درباره ازدواج و تشکیل خانواده، معیار انتخاب همسر، راهکار االسالم یوسفی با اشاره به اینکه در اسالم آیات و روایات فحجت

های تحکیم خانواده، دفع آفات و عوامل تخریب کننده خانواده و ... مطرح شده است، گفت: اگر در تشکیل و تحکیم خانواده به آموزه

 ه آینده ما ارزشی خواهد شد.مهمی در تربیت نسل آینده خواهد داشت و جامع تأثیردینی توجه کنیم، این مسئله 

غفلت شود، موجب سقوط به ورطه هالکت و ضاللت در دنیا و آخرت  آنترین رکن جامعه است که اگر از وی اضافه کرد: خانواده مهم

 اهدفباست. پس اگر خانواده  شدهبیاناست. در برخی از روایات سعادت و شقاوت جامعه انسانی منوط به صالح و فساد مادر و خانواده 

نیازهای مادی و معنوی انسان باشد. بنابراین الزم است به اهداف ازدواج و معیارهای تشکیل خانواده  تأمینتواند موجب تشکیل شود، می

 را به کار ببریم. هاآناز دیدگاه اسالم توجه کنیم و 

 اهداف اسالم از ازدواج

بیان کرد: آرامش و آسایش انسان، تکثیر و تربیت نسل آینده و نیز همکاری  این استاد دانشگاه در خصوص اهداف ازدواج از دیدگاه اسالم

دو جنس مخالف در رشد و کمال یکدیگر سه هدف ازدواج است که بر اساس این سه هدف، باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم تا 

 به این سه هدف برسیم.
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سوره نور آمده که زنان پلید  ۲۶کفو بودن است. در آیه یات مطرح شده، هموی تصریح کرد: یکی از معیارهای صحیح ازدواج که در روا

بودن یا به دل نشستن است. وقتی دختر و  برای مردان پلید و زنان پاک برای مردان پاک هستند. دومین معیار همسرگزینی، همدل

ت. یا خیر. سومین معیار صحیح، اصالت خانوادگی اسشوند، باید ببینند که برای هم دلنشین هستند مواجه می باهمپسری برای ازدواج 

هایی همسر انتخاب کنید که اصالت خانوادگی دارند و چهارمین معیار اخالق حسنه است. امام رضا)ع( روایت داریم که از خانواده

اشد، دختر زیرا اگر دیندار ب فرمایند که اگر کسی به خواستگاری دختر شما آمد که دین و اخالقش پسندیده است، به او دختر بدهید،می

 شما را اذیت نخواهد کرد.

االسالم یوسفی به بیان بخشی از معیارهای آقایان برای انتخاب همسر از دیدگاه اسالم اشاره کرد و گفت: همسری انتخاب کنید حجت

یر مال و آبروی شوهر باشد و نیز سختگ خرج و حافظخو و سازگار، کمکه عفیف، فرزندآور و مربی خوبی برای فرزندانتان، بامحبت و نرم

ها را از اول در تشکیل خانواده در نظر بگیرند، خانواده موفقی خواهند گینباشد و فرمانبردار و مطیع شوهر باشد. اگر مردان این ویژ

 داشت.

ست چشم و پاکدل بودن، دهایی که باید بانوان برای انتخاب همسر در نظر داشته باشند، گفت: پاکدست و پاکوی در خصوص مالک

هایی رفتار بودن، مدیر و مدبر و مستقل و با برنامه بودن نیز از مالکو دلباز باز و بخشنده و مهربان بودن، با پدر و مادر خودش خوش

 است که باید بانوان برای انتخاب همسرشان مورد توجه قرار دهند.

همسر بیان کرد: تکیه بر ثروت و قدرت طرف مقابل، باالترین اهمیت را به زیبایی این استاد دانشگاه در مورد معیارهای غلط انتخاب 

دادن، بیش از حد به تحصیالت متکی شدن، فقط به خاطر ارضای نیاز جنسی ازدواج کردن و فرار از تنهایی از جمله معیارهای غلط 

 انتخاب همسر است.

میمیت، ابراز محبت، حسن معاشرت، روابط زناشویی مناسب، مهارت در حل رعایت حقوق و تکالیف متقابل، احترام متقابل، صفا و ص

امل عو عنوانبهرا  هاآناالسالم یوسفی مسئله، همفکری و مشورت، تعدیل توقعات و انتظارات نیز از جمله عواملی است که حجت

 تحکیم خانواده برشمرد.
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 تشریح الگوی معنوی رهاآشکارسازی

الگوی »گروه روانشناسی پژوهشکده حوزه و دانشگاه، نیز با موضوع  علمیهیئتایجانی، استاد تمام و عضو االسالم مسعود آذربحجت

سخنرانی کرد و در تعریف معنویت اظهار کرد: معنویت فراروی ارادی « در سالمت و انسجام خانواده آنمعنوی رهاآشکارسازی و نقش 

مبدأ  عنوانهب« خداوند»و وجودی از مادیت، انانیت و نیز موقعیت در ابعاد بینشی، گرایشی و کنشی است که سمت و سوی این حرکت 

 شود.ب میکانون و مقصد جهان هستی و موجودی متعالی و مقدس محسو

ارادی و رها شدن از مادیات، عنانیت یا منیت به سمت معنویت.  صورتبهوی در تعریف فرارَوی گفت: فراروی یعنی خروج از حالت ایستا 

های معنوی را دریافت کند و کسی که بتواند از تواند لذتگیرد نمیهای خودش حول منافع خودش قرار میکسی که تمام حرکت

 تواند به معنویت نائل شود.لی، اجتماعی، جاه، مقام و ... گذر کند، میهای شغموقعیت

آذربایجانی در مورد تعریف رهاآشکارسازی نیز بیان کرد: منظور بخشش خطاهای دیگران به ویژه اعضای خانواده به مثابه رها کردن 

ها و زحمات دهد. قدردانی و تحسین از کوششمی هایی است که سالمت روانی فرد را در معرض خطر قرارها و آلودگیها، تنشعقده

ها در فضای خانواده است. پس عفو و گذشت را با تعبیر رهاسازی در این اعضای خانواده به منزله آشکارسازی نقاط مثبت و توانمندی

 واده ارائه کند.تواند پروتکلی را برای درمان خانکنیم و تقدیر را با آشکارسازی که ترکیب این دو میمقاله مطرح می

 سه واکنش همسران به خطاهای همدیگر
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افتد و های روابط همسران خطاهایی است که در این رابطه اتفاق میآذربایجانی در ادامه به تبیین مسئله پرداخت و گفت: یکی از حوزه

همسر آزاردیده  آنابر است که در را درمان کرد. سه گزینه در مواجهه با خطای همسران وجود دارد. گزینه اول واکنش بر آنباید 

 تواند از باب گرفتن حق از همسرش انتقام بگیرد و مقابله به مثل کند.می

وی تشریح کرد: از نظر قانونی و شرعی چنین حقی برای فرد ستمدیده وجود دارد، اما آیا از نظر اخالقی و روان شناختی نیز واکنش 

یابد و فضای  وار ادامهتواند سلسلهی و ناپسند دارد، زیرا این رفتار پیامدهای خود را دارد و میمنف تأثیربرابر خوب است؟ خیر؛ این واکنش 

دهد و برای سالمت روان فرد دوم هم صمیمانه خانواده را به یک فضای بده بستان و خشک تبدیل کند و محبت و دوستی را کاهش 

 آور است.زیان

 
نامید و گفت: گزینه دوم این است که یک فرد در مقابل خطای همسرش واکنش شدیدتری « واکنش بدتر»آذربایجانی واکنش دوم را 

نشان دهد و به خیال خود کاری کند همسرش دیگر این اقدام را انجام ندهد، اما این گزینه هم نامناسب است، زیرا ستمی جدید و 

 ها در پی دارد.در خانواده کند و تندخویی راتر مینامشروع و غیراخالقی است و وضعیت را بحرانی

 بهترین واکنش نسبت به خطای همسر چیست؟

وی در خصوص واکنش سوم اظهار کرد: واکنش برتر در الگوی رهاآشکارسازی، عفو و گذشت است و باید الگوی غالبی در روابط 

و برای بهبود و بهسازی فضای خانواده  ناپذیر استهمسران باشد، زیرا خطاها در خانواده و روابط نزدیک بر صواب نیست اما اجتناب

 ای جز بخشش نیست.چاره
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این استاد دانشگاه در خصوص دالیل لزوم بخشش در مقابل خطای همسر گفت: بخشش مقدمه اصالح و نیز مصداق احسان و بهترین 

شود. بخشش همسر یکی ها میها و کدورتعمل است. کنترل خشم مقدمه الزم برای بخشش خواهد بود و بخشش موجب رفع کینه

از حقوق الزم طرفین است؛ یعنی منتی نیست، چون بخشش حق همسر شماست و موجب تبدیل عداوت و دشمنی به دوستی و 

 شود.صمیمیت می

ای هوی با اشاره به اینکه مهارت آموزشی بخشش در تعالیم دینی و مهارت روانشناسی مطرح شده است، ادامه داد: یکی از تمرین

آوری، ارزیابی شناختی عذرخواهی و عذرپذیری، تقویت گیری، شکیبایی و تابخشش، مهار خشم است. پرهیز از شتاب در انتقاممهارت ب

ات را زمین بگذار)به همراه داشتن خشم و کینه برای انسان آفات و ایمان)ایمان ستون فقرات فضائل اخالقی است( و تکنیک زباله

 هاست.ها را بر زمین بگذاریم( نیز از دیگر تکنیکباید هرچه زودتر زباله هاآناز هایی دارد که برای رهایی آسیب

انی های زبگفت: الگوی رهاآشکارسازی از تله« تأثر الگوی رهاآشکارسازی بر سالمت خانواده و به ویژه زنان»آذربایجانی در بیان 

یم گویبخشیدن می جایبهرسد، اما وقتی طرف مقابل می ه بخشش بهکند. در بخشش این احساس وجود دارد که فایدممانعت می

 ایم.رسد که خود را نجات داده و رها کردهبه خود ما می آنرهاسازی، یعنی فایده 

دهد. همچنین این ها مربوط به خطای پیش آمده را کاهش میوی ادامه داد: الگوی رهاآشکارسازی، استرس روانی ناشی از خودگویی

کند. رهاآشکارسازی با استفاده از ردید میان بخشیدن و نبخشیدن را که موجب اضطراب و افسردگی است حل میالگو تعارض و ت

آوری و شجاعت بخشیدن و گذشت کردن موجب ارتقای عزت شود. این الگو با تکیه بر تابساز صلح و سازگاری نیز میبخشش زمینه

 ود.شایمان دارد و ایمان باالتر موجب سالمت روانی و سالمت معنوی میشود و همبستگی باالیی با نفس و اقتدار بیشتر می

آذربایجانی در پایان گفت: تحقیقات تجربی هم نشان داده است که بحث رهاآشکارسازی هم با سالمت کلی ارتباط دارد، هم با سالمت 

 جسمانی، هم با فقدان اضطراب و اختالل و هم با نبود افسردگی.

های اصول تربیتی خانواده در آموزه»الماسی، استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی کاشان، نیز با موضوع االسالم علی حجت

ای الهی و در یک خانواده حیات طیبه داشته باشیم، چه خواهیم خانوادهبه سخنرانی پرداخت و با طرح این سؤال که اگر می« دینی

در این  ها وجود دارند.کارییتی دو قسمت هستند، برخی اصل و پایه کار هستند و برخی ریزههای تربدستوراتی وجود دارد؟ گفت: آموزه

ها تمرکز خواهد شد. تربیت در اسالم اصل است، نه فقط تربیت فردی، بلکه تربیت جمعی و نشست بر روی مباحث تأثیرگذار و اصل

 ها مد نظر قرار گیرد.ها و دانشها، بینشتا در گرایش هایی در این خصوص وجود داردخانوادگی. پس باید دید چه آموزه

های وجودی بیان کرد و افزود: برای این مهم بازگشت به اصل الماسی مالک اول داشتن خانواده الهی را بازگشت به معنویت و دریافت

حدود الهی و محوریت اخالق  خدامحوری، بازگشت به فطرت خداجویی و اصل تقدم دیگران به خود در تربیت مطرح است. اصل حفظ

شود. اما نیز از دیگر اصول داشتن حیات طیبه است. اگر در خانواده خدا محوری حاکم باشد، بسیاری از مشکالت حذف و حل می
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 ردهتعیین ک هاآنخدامحوری چیست؟ به انجام یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتار انسان بر اساس مالک و معیارهایی که خداوند برای 

 شود.است به منظور کسب رضایت الهی خدامحوری گفته می

بسا یکی از وی اظهار کرد: اگر پدر و مادر تالششان را با محوریت خدا انجام دهند، نقش مهمی در تربیت معنوی خانواده دارند و چه

رار دیت و بندگی را در خود محور قترین اصول تربیتی همین است. بسیاری از رذائل اخالقی به خاطر این است که انسان حس عبومهم

است. اگر ما اجازه دهیم کارهایمان بر ریلی که  قرارگرفتهنداده است. اصل دوم فطرت گرایی است که در اسالم به شدت مورد توجه 

ه است ری کردگذارسیم. خالق ما وجودمان را بر مبناهایی ریلجا نکنیم، بر اساس فطرت به زندگی طیبه میرا جابه آنهست بماند و 

کند. غالب مشکالتی که ما به وجود که اگر طبق همان حرکت کنیم، برای ما بس است، اما اغلب مواقع انسان به خودش ظلم می

 تواند در خانواده تأثیرگذار باشد.آوریم ظلم به نفس است. بر این اساس فطرت از مسائل مهمی است که میمی

 ل اعتقادی دارندبسیاری از کسانی که حجاب ندارند مشک

نیم و کها مشغول میکاریاین استاد دانشگاه، سومین اصل را آموزش اصول دانست و گفت: ما در بسیاری از مواقع خودمان را به ریزه

ایم که بسیاری از کسانی که مسئله عفاف و حجاب را مثال در بحث عفاف وحجاب به این نتیجه رسیده عنوانبهمانیم. از اصول بازمی

ه اند یا بر الگوگیری از ائمه خدشدانند یا معاد را فراموش کردهکنند، مشکل اعتقادی دارند یا خدا را ناظر بر احوال خود نمیعایت نمیر

 شود.کنند. لذا اگر در خانواده اصول اعتقادی را درست آموزش دهیم، بسیاری از مسائل حل میوارد می

ها با فیلم، کارتون، داستان و ... یاد دهند و افزود: پدر و مادر باید ور بودن و توحید را به بچهها دانش خدامحوی پیشنهاد کرد خانواده

های منظور من فقط کارتون ایرانی نیست. کارتون لزوماًدهد. البته ای را ارائه میخورد و چه نسخهبدانند که چه کارتونی به درد بچه می

رگذارترین مسائل خانوادگی اعتقاد به زندگی پس از مرگ است و باید بعد از مرگ پاسخگو خارجی خوبی هم وجود دارد. یکی از تأثی

دار است و مسئولیت بردن رزق حالل به خانه را برعهده دارد و این اعتقاد که باید روز قیامت در مورد باشیم یا پدر در رزق حالل امانت

های سالمی بچه تواند انتظارکند، نمیشته باشد. پدری که به این مسئله توجه نمیدا تأثیرتواند در رفتار پدر این امانت توضیح دهد، می

رود. اصل خلق نیکو داشتن در خانواده نیز بسیاری از را از نظر اخالقی داشته باشد و دود رعایت نکردن حدود الهی به چشم خودش می

 کند.مشکالت را حل می

لیل فرآوری تح»وه معارف دانشگاه علوم پزشکی کاشان، نیز به ارائه مقاله خود با موضوع فضل، استادیار گراالسالم علیرضا شاهحجت

کنیم اده میاستف آنروزمره از  صورتبهپرداخت و بیان کرد: الفاظی که ما « معنایی الفاظ مرتبط با تربیت معنوی خانواده در قرآن کریم

معنی  ۴۱« ینع»شود. گفته شده که لفظ شوند و گاهی یک لفظ در چند معنا استفاده میبه مرور زمان دستخوش یکسری تغییرات می

ت معنای کنند. البته ممکن اسدارد یا کلمه شیر در فارسی چند معنی دارد و البته به مرور زمان برخی الفاظ معانی جدیدتری هم پیدا می

ابه در دهد، اما به دلیل تشفظ تغییر نکند، اما در معنای جدید استعمال شود. مثالً لفظ در کنایه و استعاره معنای خود را از دست نمیل

 ابتدا به معنای شیر درنده بود اما به انسان شجاع هم گفته شده است.« اسد»شود. مثالً لفظ معنای جدید استفاده می
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متعالی  شود، اما مصادیق جدید والفاظ پرداخت و گفت: در این مسئله لفظ در معنای سابق خود استفاده میفضل به تشریح فرآوری شاه

شود که باعث تربیت مخاطب خواهد شد. مثالً لفظ اشتراء در عربی به معنای خرید و فروش است. این کلمه در ابتدا به به لفظ داده می

گیرند فرماید که کفار ذاللت را میبیان شد. قرآن می آنرا فرآوری کرد و معانی جدیدی برای  آنمعنی خرید و فروش کاال بود، اما قرآن 

 فروشند.خرند و آخرت را میدهند و نیز دنیا را میو هدایت را می

ت ا با آخررود که دارد دنیایش روی افزود: معنای اشتراء همان خرید و فروش است که تغییر نکرده، اما مخاطب ذهنش به این سو می

اهی بریم و گکند. مثالً واژه لذت؛ گاهی از خوردن و آشامیدن لذت میشود، ارتقا پیدا میکند. وقتی ذهن مخاطب فرآوری میمبادله می

 دهد.کند و ذهن را ارتقا میاز نخوردن. قرآن الفاظ را فرآوری معنایی می

  فرآوری واژه حفظ از مسائل مادی به آبروی شوهر

را فرآوری معنایی کرده، لفظ حفظ به معنای نگهداری است. در قرآن مصادیق  آناین استاد دانشگاه ادامه داد: از جمله الفاظی که قرآن 

المال، محافظت اوقات نماز، محافظت زن از حریم شوهر و .... قرآن یکی از مختلفی برای حفظ مطرح شده؛ از جمله محافظت از بیت

گوید در غیاب همسر باید از آبروی همسر مراقبت داند که در غیاب شوهر از حریم شوهر مراقبت کند. قرآن مییوظایف زن را این م

 کنی. اینجا کلمه حفظ از مسائل مادی فرآوری شده و مصداق مراقبت همسر از آبروی شوهر است.

 آنت. خانه محل سکونت و آرامش است و خداوند وی اظهار کرد: واژه سکونت به معنای آرامش نیز در قرآن فرآوری معنایی شده اس

با  شودگوید که زن و شوهر برای هم مایه آرامش هستند. جنس سکونتی که برای خانه استفاده میدهد و میرا فرآوری معنایی می

کونت ای برای سه خانهمتفاوت است، اما خداوند از این کلمه استفاده کرده که شما ک باهمجنس سکونتی که زن و شوهر برای هم دارند 

خواهید، همسری هم پیدا کنید که سکونت را برای شما فراهم کند. یعنی قرآن معنای سکونت را از سکونت جسمی به سکونت می

 روحی ارتقا داده است.

ای امور معنوی نیز فضل از دیگر واژههایی را که قرآن فرآوری کرده، واژه ارث دانست و گفت: ارث عالوه بر امور مادی در قرآن برشاه

فرماید مان به ارث گذاشتیم. همچنین واژه زینت را ارتقا داده و میاستفاده شده؛ مثالً فرموده است که ما کتاب را برای بندگان برگزیده

است.  نداند. ممکن است فرزند زشت هم باشد، اما زینت انساکه مال و فرزندان زینت زندگی دنیایی هستند؛ یعنی فرزند را زینت می

ها هایی که داده شده است باشید. اگر به این فرآوریالبته بحث زینت بیشتر در قرآن بار منفی دارد و هشدار داده شده که مراقب زینت

 توجه کنیم، کاربرد تربیتی دارد.
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 مانعی برای والیت اجتماعی زن وجود ندارد. 

 خبرگزاری ایکنا

: مانعی گفت« والیت اجتماعی زن»المللی شورای عالی انقالب فرهنگی در ششمین نشست کنگره بین عضو

 .برای والیت اجتماعی زن وجود ندارد

یت اجتماعی وال»المللی به گزارش ایکنا، ششمین نشست کنگره بین

با محوریت بانوی کرامت، حضرت فاطمه معصومه)س(، « زن

پور ازغدی، با حضور حسن رحیم ۰۲تا  ۶خرداد از ساعت  ۰۶پنجشنبه 

ه زادپژوهشگر و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، فائزه عظیم

اردبیلی، رئیس شورای راهبردی زن و خانواده بسیج اساتید تهران 

بزرگ، عاطفه خادمی، مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

امور  ژاد، مدیرکلنو دبیر ستاد جمعیت این وزارتخانه و عاطفه سعیدی

 شد.بانوان سازمان تبلیغات اسالمی در سالن وزارت کشور برگزار 

، های اجتماعیپور ازغدی، پژوهشگر و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در این مراسم به دو شرطی که برای فعالیتحسن رحیم

نسی که مراقب باشید، روابط انسانی تبدیل به روابط ج سیاسی و اقتصادی زنان گذاشته شده اشاره کرد و گفت: یکی از شروط این است

 آید.های جنسی به چشم نمینشود و مهمترین کارکرد حجاب در این زمینه، این است که وقتی مرد و زن پوشیده باشند، تفاوت

رامت ه برای حفظ حقوق و ککه مانعی برای والیت اجتماعی زن وجود ندارد، اظهار کرد: فقط شروطی گذاشته شده کبر این تأکیدوی با 

، مسئلهجنسی نشدن فضای کار اجتماعی و سیاسی است که حریم زن و مرد رعایت شود و یکی هم مربوط هاآنزن است که یکی از 

 به هر دو جنس زن و مرد است که هر دو باید خود را رشد دهند تا برای مالقات با خدا آماده شوند.

ل همه ما، مسئولیت در برابر خویش است و باید خود را نجات دهیم. خانواده و جامعه هر دو در پور ازغدی افزود: مسئولیت اورحیم

خواهید رستگار شوید، باید در دنیا مدارج انسانیت و تکامل اخالقی و عقالنی را طی اگر می»خدمت نجات خود است و خداوند فرموده: 

ساس کند و همچنین، جامعه بشری، احجدیدی که خداوند به وسیله شما خلق میهای برای این کار باید نسبت به همسر و انسان«. کنید

 مسئولیت داشته باشید.

کند و هیچ شغل دیگری پروری میای که محصولش انسان است و تنها کارفرما و کارگزاری که انسانوی بیان کرد: تنها کارخانه

هم جایگاه خود را دارد. اگر دو کار را تمرین کنیم که در همه موضوعات از  تواند او را نابود کند، مسئله مادری است، البته پدرینمی

قلید که از سر حسادت و تجمله در مسئله زن، انجام ندهیم، به نفع همه است. یکی اینکه از سر لجبازی از غرب حرف نزنیم و دیگر این

https://iqna.ir/fa/news/4063056/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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خواهیم اظهار یف زن مستقل از غرب و شرق چیست؟ وقتی میاز غربی سخن نگوییم. ما باید از منظر توحیدی وارد شویم و ببینیم تعر

 بفهمیم، اما مالک ما اساساً نباید شرق یا غرب باشد. حتماً نظر یا سیاستگذاری کنیم باید وضع موجود جهان و کشور خود را 

رشد  هاجتماعی نیست. برایپور ازغدی تصریح کرد: جنسیت، مربوط به زن و شوهر در تقسیم کار و در خانواده است و یک مسئلرحیم

 ها وکنند. بنابراین مراعات فرصتجامعه و خدمت به جامعه و امر به معروف و نهی از منکر، چه مرد و چه زن وظایف اجتماعی پیدا می

 تهدیدهایی که متوجه جنسیت زن و مرد است، باید صورت پذیرد.

ر این مراسم، ضمن تبریک سالروز میالد امام رضا)ع( گفت: والیت عاطفه خادمی، مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، د

گیرد، آنجا که انقالب اسالمی معتقد به الگوی سوم زنی، عفیف، اجتماعی از خوانش گفتمان انقالب اسالمی در موضوع زن، نشئت می

اجتماعی برای زنان است. انقالب اسالمی کننده جایگاه والیت محجبه و شریف در متن و مرکز تحوالت عالم است و این موضوع ایجاب

جایگاه والیت  اًقطعمعتقد است زنان نه صرفا در متن، بلکه در مرکز متن باید قرار بگیرند و تحوالت را رقم بزنند. در مرکز قرار گرفتن، 

اید در فه والیت اجتماعی و اینکه چرا بطلبد و بانوان ما باید در این جایگاه قرار بگیرند، اما مفهوم والیت اجتماعی و فلساجتماعی را می

 مواجه هستیم. آنای است که خیلی از ما با متن و مرکز قرار بگیرند؟ شائبه

رسد بخشی از این عدم پذیرش و مقاومت در موضوع والیت اجتماعی به دوری ما از گفتمان انقالب اسالمی وی اظهار کرد: به نظر می

ت حق حاکمی آنهای جنسیتی وجود داشته و دارد و می یک دعوی حقیقی و اصلی منهای همه نگاهگردد. در گفتمان انقالب اسالبرمی

بر عالم و مکتبی به نام مکتب توحیدی است و انقالب اسالمی پرچم این مکتب را بلند کرد و به دنبال این است که این پرچم در عالم 

از این برای خودش ندیده است. از الزامات تحقق این رسالت، قیام در مسیر به اهتزاز دربیاید و حق در عالم حاکم شود و رسالتی غیر 

 کند تا حق را در عالم حاکم کند.ای است که برای خدا قیام میخداست. جامعه ما جامعه

کند، یح ماش را مطرکردن برای خدا دقیقا گلوگاه اصلی است که جایگاه زن و بحث والیت اجتماعیکه این قیامخادمی با بیان این

ای طیب و طاهر نباشد، برای خدا قیام ای برای حاکمیت حق در عالم قیام خواهد کرد که طیب و طاهر باشد، تا جامعهافزود: جامعه

اکمیت ای برای حکند، مثل اتفاقی که در صحرای کربال رخ داد. بنابراین جامعهنخواهد کرد و در برابر قیام برای خدا هم ایستادگی می

سازی، بر عهده زن است. بر این اساس والیت اجتماعی باید برای او در کند که طیب باشد و عامل و کارویژه اصلی طیبام میحق قی

 گستره فضای اجتماعی محقق شود.

ه یژه بوی اظهار کرد: اهدافی که در این کنگره مورد نظر همگان بوده، حول همین مفهوم است. ما امروز نیاز داریم که توجه و تمرکز و

خوانش انقالب اسالمی در موضوع زن داشته باشیم. گفتمان انقالب اسالمی، گفتمان مظلوم و غریبی در موضوع زن است که متأسفانه 

نتوانسته به جریان اجتماعی تبدیل شود که این جریان بتواند تمام محیط خود را متأثر کند. امروز وظیفه من و شما به واسطه برگزاری 

ای حول این موضوع ایجاد شود که خوانش گفتمان انقالب اسالمی در ها این است که توجه و تمرکز ویژهو همایش هااین نشست
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د، بتواند گیرگردد که این حرکتی که شکل میزند و بخش دیگر به این موضوع برمیموضوع زن چگونه است و چه روایتی را رقم می

 خود را در قواره جریان اجتماعی نشان دهد.

نونی رفت از موقعیت کدنبال خواهد کرد، برون قطعاً مشاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: مهمترین هدفی که این کنگره 

توانند در موضوع و مسئله است. در آستانه گام دوم انقالب اسالمی برازنده انقالب اسالمی نیست که ما تازه درمورد اینکه آیا بانوان می

نوادگی و اجتماعی را توأمان داشته باشند یا خیر بحث کنیم. ما باید از این مرحله عبور کنیم تا زمانی که مفهومی به اسم های خانقش

والیت اجتماعی با منطقی که عرض شد وجود دارد، اساسا فلسفه و کارویژه ما در عالم مشخص است و ما نیاز داریم که در آستانه گام 

های ها و مؤلفهآفرینی و زیست بانوان را در جامعه تغییر دهیم و بر اساس شاخصبرای نقش شدهطراحیدوم انقالب اسالمی زمین 

هایی تنیازمند همراهی ظرفی قطعاًهویتی گفتمان انقالب اسالمی در موضوع زن یک بازطراحی جدید را داشته باشیم که این بازطراحی 

 است که در میدان فعال هستند.

که گفتمان انقالب اسالمی، گفتمان مظلوم و غریبی در موضوع زن است که یر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینمشاور اجتماعی وز

ها این است ها و همایشمتأسفانه نتوانسته به جریان اجتماعی تبدیل شود، گفت: امروز وظیفه من و شما به واسطه برگزاری این نشست

وع ایجاد شود که خوانش گفتمان انقالب اسالمی در موضوع زن چگونه است و چه روایتی را ای حول این موضکه توجه و تمرکز ویژه

 گیرد، بتواند خود را در قواره جریان اجتماعی نشان دهد.زند و این حرکتی که شکل میرقم می

 ی تحقیقات و فناوری وزارت علومزاده اردبیلی، دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، عضو شورای عالفائزه سادات عظیم

کتاب و تنها بانوی  ۲۷مقاله و  ۰۱۶در علوم انسانی، رئیس شورای راهبردی زن و خانواده بسیج اساتید تهران بزرگ، مؤلف بیش از 

همچنین  مرتبه پژوهشگر نمونه کشوری شدند و ۶دارای نشان ملی نخبه پژوهشی در علوم انسانی اسالمی در دوران بعد از انقالب که 

سخنران در  عنوانبهها است، سال سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه ۲۷مؤسس انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران که دارای 

 این مراسم حضور داشت.

و  اموسوی سخنان خود را با درود بر هفت هزار بانوی شهیدی که در برپایی کیان انقالب اسالمی، خون خود را در دفاع از والیت و ن

امنیت کشور و یکایک سنگرها و خاکریزهای انقالب اسالمی فدا کردند که بر ما والیت داشته و دارند، آغاز کرد و با اشاره به بازخوانی 

والیت زن در گفتمان دینی و انقالب اسالمی و مرور بر گفتمان غربی، اظهار کرد: والیت در متون اندیشمندان ما به سرپرستی و امارت 

است. اما واژه والیت مصادیق مختلف دارد و باید مفهوم والیت  شدهتعریفحب اختیاری و والیت بر امور معروف و نهی از منکر و صا

شود و چه مصادیقی دارد. یقیناً ضرورت حضور زنان در عرصه اجتماع را تبارشناسی کنیم که کدام بخش از والیت برای زنان تبیین می

 بر کسی پوشیده نیست.
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با اشاره به مصادیقی مانند والیت وزارت، والیت امارت، والیت امارت جنگ، والیت مظالم، والیت امنیت و بسیاری از اقسام والیت، وی 

رای ها جایی بهای متفکران جهان اسالم و گفتمان انقالب اسالمی و امامین انقالب، این والیتاین سؤال را مطرح کرد که آیا در آموزه

 ها دارد یا خیر؟جلی زنان در این عرصهسازی و تمصداق

زاده اردبیلی بیان کرد: اولین سؤالی که مطرح است این است که آیا حضرت زهرا)س( والیت مرجعیت یا والیت زعامت دارد؟ و عظیم

معه بشریت معرفی دارد که او را اسوه جاوامی آنوالیت غرابت و محبت دارد؟ آنچه همه امامان معصوم را به  هااینیا در رأس همه 

او  ای که منش و سیرهکند، به گونهها وارد میکند، والیت معنویت، والیت غرابت و والیت محبتی است که او را در روح و روان انسان

های شود. البته والیت در قضاوت عرفی در بین مردم هم وجود دارد که بانوان در جامعه در قضاوتسرآمد مرد و زن در عالمیان می

اکنون بانوانی هستند که بر مسندهای که هم طورهمانهای عرفی در جامعه والیت دارند، سازیها و تصمیمگیریرفی در تصمیمع

 کنند.گیری میسازی برای تصمیمات بزرگ و حتی تصمیممختلف زمینه

ای از حقوق زنان هستند. در ادامه به نمونه وی افزود: اگر اندگی بر گفتمان غربی مرور کنیم، خواهیم دانست که طبلی توخالی در دفاع

پذیر پذیر و فضیلتزنان، تعالی»کند: عنوان می« قوانین»کنم: افالطون که فیلسوف بزرگ یونانی است در کتاب ها اشاره میاز این اندیشه

 یابید که آنچه امروز غرب را بهمیبا اندک تعمقی در آثار متفکران غربی در «. های بشری را ندارندنیستند و امکان حضور در ساحت

زنان  اگر به سراغ»گوید: ، صریحا می«امیل»شناس فرانسوی در کتاب این نقطه رسانده پشتوانه و منطق علمی ندارد. روسو، جامعه

فکر ت هاآنیا ندارد، دانند عقربه دارد اگر ساعت بدست ببندند، نمی هاآنرا تهدید و مجازات کنید،  هاآنروید، باید مراقب باشید، می

شناس هاین نگاه یک جامع« تنها مولد نسل هستند هاآندادم، را می هاآنخالق ندارند و زنان را اگر نبود ابقای نسل، دستور کشتار جمعی 

مانند روسو  فردی هاآندر بالد مسلمانان هستند، رهبر فقهی  ۲۱۲۱است که پیروان گفتمان غربی که دنبال دیکته کردن اسنادی مانند 

 است.

قدر به زن فشار روحی، دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق)ع( عنوان کرد: نگاه غرب در گفتمان غربی این است که این

دفاع از حقوق زن، زن را به  عنوانبهکند که آورند که از درون دل فشارهای مضاعف، مکتبی ظهور میوالیی، اجتماعی و فرهنگی می

چیزی جز مکتب فمینیست نیست که معتقد است زنان باید به اقتدار مطلق در جامعه برسند و  آنکشاند و هویتی و فرهنگی می نیستی

 حقوق خود را از مردان بستانند ولو با ایجاد تبعیض دیگری، این بار علیه مردان.

وی پس از مروری بر گفتمان غربی در مورد بانوان، با طرح این سؤال که آیا در گفتمان دینی و در نگاه رهبران دینی و امامین انقالب 

ای این حقوق هکه مؤلفهمتفاوت هستند و آیا والیت انسانی بر یکدیگر ندارند؟ و این باهماسالمی زنان و مردان در عرصه حقوق انسانی 

اند، یعنی شود زن و مرد از جنس واحد آفریده شده؟، گفت: در تفسیر آیه یک سوره نساء وقتی از امام صادق)ع( سؤال میانسانی چیست

دارند و مجدد امام صادق)ع( مشت دیگر خاک برمی« خداوند گل حضرت آدم را گرفت از روح خود در او دمید»فرمایند: چه؟ حضرت می
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هم خداوند گرفت و از روح خود در او دمید؛ هرکدام جایگاه و منزلتی دارند و حقوق انسانی زن و  و گل حضرت حوا را»فرمایند: و می

 «.مرد برابر است

 کشور دانشگاه ۲۱ در «دولت-دانشگاه میز» اندازیراه 

 خبرگزاری فارس

 باهدف آزمایشی صورتبه کشور دانشگاه ۰۱ در «دولت-دانشگاه میز» طرح اندازیراه از استراتژیک هایبررسی مرکز رئیس خیاطیان

 .داد خبر دولت و هادانشگاه بین ارتباط ایجاد

 ریاست استراتژیک هایبررسی مرکز رئیس خیاطیان، محمدصادق طباطبایی، عالمه دانشگاه از آنا خبرگزاری دانشگاه گروه گزارش به

 و دولت رابطه تحکیم و سازماندهی تسهیل، برای الگوسازی طباطبائی، عالمه دانشگاه رئیس معتمدی، عبداهلل با دیدار در جمهوری

 هادینهن باید هادانشگاه و دولت میان ارتباط: کرد خاطرنشان و خواند استراتژیک هایبررسی مرکز هایماموریت جمله از را دانشگاه نهاد

. اشندب داشته فعال نقش هاسازیتصمیم و هاگیریتصمیم در جدی صورتبه هادانشگاه که است رسیده آن زمان حاضر درحال. شود

 گیریتصمیم و سازیتصمیم در دولت و کنیم استفاده حکمرانی ارتقای برای هادانشگاه در نخبگان و علمی ظرفیت از کنیم تالش باید

 .گیرد کمک دانشگاهیان از

 

. است جامعه قناعا نیازمند آفرینیتحول هرگونه: گفت کشور، کالن هایبرنامه پیشبرد در دانشگاهیان نقش اهمیت بر تأکید با خیاطیان

 تاثیرگذار هزمین این در توانندمی هادانشگاه. است جامعه و مردم برای مسائل علمی و دقیق تبیین و سازیگفتمان نیازمند سازیاقناع

 کشور در که یتحوالت از جامعه و افتدمی اتفاق ترسریع جامعه در آن اقناع شودمی گرفته دانشگاهیان مشارکت با که تصمیماتی. باشند

 .کرد خواهد همراهی شودمی گرفته کشور در که مهمی تصمیمات با و پشتیبانی دهد،می رخ

 یهابررسی مرکز در جدیت با ما: کرد اظهار دانشگاه، و دولت ارتباط زمینه در مناسب الگوسازی ضرورت بر تأکید با ادامه در وی

 ما به مسئله ینا در مشارکت با نیز هادانشگاه است الزم اما هستیم زمینه این در مناسب الگوی یک به دستیابی دنبالبه استراتژیک

 .کنند کمک

 علم یک عنوانبه نتوانسته کشور در انسانی علوم: گفت خود سخنان پایان در جمهوری ریاست استراتژیک هایبررسی مرکز رئیس

 یداپ اجتماعی کاربست نشده، عجین مردم با علوم این. باشد داشته مختلف هایبخش در جدی آفرینینقش و الزم اثرگذاری مادر،

 جدیدی رفح ایمنتوانسته اسالمی و دینی علمی، هایپشتیبان همه باوجود المللیبین جامعه در. اندنکرده حس را آن مردم و است نکرده

 در باید. دهیم اننش درستیبه را انسانی علوم کاربست ایمنتوانسته جامعه در همچنین. باشیم داشته گفتن برای انسانی علوم حوزه در

 مسائل حل در علم این ظرفیت به جامعه تا کنند نگاه انسانی علوم به کاربردی نگاه با نیز دانشگاهیان و شود ایجاد هاییزمینه دولت

 .ببرد پی کشور
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 هبرر: کرد عنوان جمهوری، ریاست استراتژیک هایبررسی مرکز با دانشگاه این همکاری از استقبال ضمن معتمدی، جلسه ادامه در

 نیست تغالاش ایجاد فقط بودن بنیاندانش. کردند گذارینام «آفریناشتغال و بنیان دانش تولید،» سال نامبه را امسال انقالب معظم

 .است اثرگذار باشد، دانش برمبتنی که پایداری توسعه و شودمی شامل را حکمرانی هایعرصه تمام بلکه

 مرکز چند و دانشکده ۰۰ ،علمیهیئت عضو ۵۵۱ با دانشگاه این: کرد اظهار طباطبائی عالمه دانشگاه هایظرفیت به اشاره با وی

 .است برخوردار دولت به کمک برای ایویژه توانایی از پژوهشی

 دولت ضعف قاطن از یکی: گفت شود، تقویت باید هادانشگاه و دولت ارتباط اینکه بر تأکید با ادامه در طباطبائی عالمه دانشگاه رئیس

 برای گیبزر ظرفیت و باال انسانی هایسرمایه هادانشگاه علمیهیئت اعضای و استادان. ندارد هادانشگاه با جدی ارتباط که است این

 توانمند بسیار هک داریم دکتری و ارشد کارشناسی تکمیلی، تحصیالت مقطع در را استعدادی با و جوان نسل همچنین. هستند مسائل حل

 .هستند مسائل حل در مشارکت به مندعالقه و

 جز راهی کنیم، استفاده ظرفیت این از بتوانیم اینکه برای: کرد اظهار ۰۷۱۵ سال تا دانشگاه راهبردی برنامه به اشاره با ادامه در وی

 و معنادار شانتحصیل کنند احساس که شودمی باعث مسئله این. نداریم هاآن نظرات نقطه از مندیبهره و دولت بدنه به آنان پیوند

 دانشکده ره که است این برنامه مباحث از یکی. کند فراهم را مسئله این تحقق مشترک هایزمینه جلسه این امیدوارم. است اثربخش

 تواندمی هم جمهوری ریاست استراتژیک هایبررسی مرکز بنابراین. بپردازد تعامل به خود حوزه متخصصان با تا کند ایجاد شبکه یک

 است تهتوانس طباطبائی عالمه دانشگاه حسابداری و مدیریت دانشکده ها،برنامه همین درون از چراکه. کند کمک امر این تسهیل به

 .کند اندازیراه را حکمرانی مدرسه

 کشور، گاهیاندانش شبکه به اتکا با فناوری بومزیست توسعه انسانی، علوم تحقیقات حوزه در هادانشگاه ظرفیت از گیریبهره ضرورت

 هایبررسی مرکز در پژوهیآینده مسئله به توجه دولت، فکر اتاق عنوانبه جمهوری ریاست استراتژیک هایبررسی مرکز تقویت

 ظامن در پژوهشی مراکز و هااندیشکده نظرات از گیریبهره ضرورت انسانی، علوم حوزه به هادولت بیشتر هرچه توجه استراتژیک،

 از ارجخ ایرانیان بزرگ ظرفیت از مندیبهره برای دولت ریزیبرنامه ضرورت و هادانشگاه در مسئوالن حضور اهمیت کشور، حکمرانی

 .شد مطرح نشست این در که بود مباحثی جمله از کشور

 دانشگاه در میز این شد قرار و پرداخته آزمایشی صورتبه کشور دانشگاه ۰۱ در «دولت-دانشگاه میز» اندازیراه به نشست پایان در

 .کند پیدا ادامه مطلوب، نتایج کسب صورت در و شود دائر نیز طباطبائی عالمه
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 منتشر شد« آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی»جلدی مجموعه شش 

 خبرگزاری مهر

 
نوشته طاهره شاه محمدی و محمد مهدی سید ناصری توسط انتشارات « آموزش فرهنگ و حقوق شهروندی»جلدی مجموعه شش

 .ذکر منتشر شد

های محمدی و محمدمهدی سید ناصری توسط کتابنوشته طاهره شاه« ش فرهنگ و حقوق شهروندیآموز»جلدی مجموعه شش

 .قاصدک واحد کودک و نوجوان انتشارات ذکر با تصویرگری داخلی راهی بازار کتاب شد

 کننده به کودکانمهایی که هر شهروند برای داشتن زندگی بهتر در بافت اجتماعی الزم است را ساده و سرگرمجموعه مهارتدر این

 .شودارائه می

شأن و همراهی پدر و مادر، نکاتی که در تربیت اجتماعی هر کودک  سؤاالتثمین و امین؛ خواهر و برادری هستند که با دنبال کردن 

ر ی و حضور دنشینی، مدرسه رفتن، شهرنشینهای آپارتمانالزم است و از اولین اجتماع یعنی خانواده آغاز شده و به مرور به مهارت

ی کند. همچنین در جلد ششم با معرفی حقوق یک کودک در اجتماع او را با این مقولهرسد را به کودکان ارائه میفضای مجازی می

 .کندمهم آشنا می

نتشارات ذکر با اامید است این مجموعه بتواند در باال بردن کیفیت زندگی فردی و اجتماعی کودکان گام مفید و مؤثری بردارد. بنابراین 

های علمی با تکیه بر اصل آموزش اهمیت دادن به این مسئله مهم، این شش عنوان را منتشر کرده است. هر چند در این راستا پژوهش

 .کودکان و آشنایی همه اقشار جامعه با حقوق شهروندی الزم و ضروری است

ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی ر روابط اشخاص در جامعهتوان به مجموعه قواعد حاکم بکلی حقوق شهروندی را می طوربه

الزم و  نآناپذیر است، به این صورت که عناصر ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیهجز حقوق ذاتی و فطری انسان

https://www.mehrnews.com/news/5512593/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 ا شوند. دستیابی به این حقوق و حقوقآشن هاآنای دارای قوانین و اصولی است که نیاز هست کودکان با ملزوم یکدیگرند. هر جامعه

 .تواند در بهبود روند زندگی کودکان مؤثر باشدشهروندی می

ترین وظایف خانواده و نهادهای آموزشی است. همچنین پرورش ابعاد اجتماعی کودکان باعث تربیت اجتماعی کودکان یکی از مهم

وان منتظر تیک فرآیند از سنین کودکی آغاز شود، می صورتبهسازی نگشود. وقتی فرهمی هاآنعملکرد بهتر ذهنی، عاطفی و روانی 

 .در آینده بود آناثربخشی عمیق 

 .است منتشرشدهجلد  ۰۱۱۱برای کودکان، با شمارگان « حقوق و فرهنگ شهروندی»مجموعه شش جلدی داستانی و آموزشی 

 

  منتشر شد« فقه و امنیت»کتاب 

 خبرگزاری مهر

 

اثر « راث فقه شیعه(فقه و امنیت )امنیت پژوهی در ت»کتاب 

محمداسماعیل نباتیان به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

 .صفحه منتشر شد ۵۰۵اسالمی در 

فقه و امنیت )امنیت پژوهی »، کتاب خبرنگار مهر به گزارش

حمداسماعیل نباتیان به همت نشر م اثر «(شیعه فقه تراث در

 صفحه منتشر شد. ۵۰۵پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در 

های اساسی جهان اسالم، انحطاط امنیت است که در از چالش

 جوامع یبوم و ارزشی هایزمینه با هنجاری امری مثابه به امنیت. است یافته تبلور …های داخلی، اشغال، تروریسم تکفیری وجنگ

 .است تأثیرگذار بسیار هاچالش این از رفت برون در اسالمی ومعل از گیری رو بهرهاست؛ از این آغشته

بدیلی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان دارد و ره آورد دانش راهبردی و اصیل اسالمی نقش بی عنوانبهفقه 

 أمینتدهد که ناظر بر عوامل و شرایط بسیاری را در دسترس قرار می فقهی هایگزاره تراث، این در تتبع .باشدمی فقه عظیم تراث ،آن

 باشد.امنیت و عوامل تهدید امنیت می

 در یعهش فقه آثار دیگر نیز و جواهرالکالم گرانسنگ اثر دادن قرار محور با که است شیعه فقه تراث پژوهش حاضر، امنیت پژوهی در

 با روش استنباط استنادی برآمده است. آنظر بر امنیت و وجوه و سطوح مختلف نا فقهی هایگزاره استنباط و استخراج مقام

شجویی های دانها و رسالهنامهپایانای به انتشار برخی که نامهپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و دانشگاه معارف اسالمی طبق تفاهم

 تی در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسالمی کمک کند.های پژوهشی و انتشارااقدام نموده تا از این طریق به توسعه فعالیت

https://www.mehrnews.com/news/5512901/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/
https://www.mehrnews.com/
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 ابواب رد امنیت مسائل بر ناظر فقهی هایگزاره که داشته را هدفگذاری این شیعه فقه گرانسنگ تراث از گیری این رساله با بهره

 .بپردازد آن بررسی به استنادی استنباط روش با و کند استخراج را فقهی گوناگون

بررسی مسئله امنیت از منظر فقه شیعه نوشته شده است؛ از این رو با تطبیق و رصد ابواب مختلف فقه در آثار فقهای  باهدفاثر حاضر 

 .کند فراهم را امنیت فقه تأمالت های فقهی ناظر بر امنیت از این منابع استفاده شود و زمینهشیعه تالش شده گزاره

 ساختار اثر

شده است. در اولین فصل از این اثر به مفاهیم و چارچوب نظریه بحث مذکور کتاب پرداخته شده و فصل تهیه و تدوین  ۰۱این اثر در 

 در این میان، ارکان امنیت و ابعاد امنیت مطرح گردیده و امنیت در سه دسته امنیت به اعتبار سطوح امنیت، انواع امنیت به اعتبار قلمرو

 ست.و انواع امنیت از حیث موضوع تقسیم بندی شده ا

 های فقهی ناظر بر عوامل تولید و حفظ امنیتتألیف شده که در فصل مذکور، گزاره« امنیت فردی»فصل دوم این کتاب، تحت عنوان 

 .است شدهبیان فردی امنیت تهدید عوامل بر ناظر فقهی هایگزاره و( …فردی )حفظ کرامت، انسان مکلف و

ی ناظر بر های فقهبررسی امنیت خانوادگی پرداخته است که در این فصل گزارهبه « فقه و امنیت»نویسنده در سومین فصل کتاب 

های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت خانوادگی )از جمله ازدواج و طالق، دینداری در محیط خانوادگی( و گزاره تأمینعوامل تولید و 

 امنیت خانوادگی تشریح گردیده است.

های فقهی ناظر بر عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی )نگاه به نوشته شده، گزاره« اجتماعی امنیت»در فصل چهارم که با عنوان 

 و حدود) اجتماعی امنیت حفظ و تأمین عوامل بر ناظر هایگزاره و( …و دروغ تبعیض، ظلم، قذف، قوادی، سُحق، و لواط نامحرم، زنا،

 .است آمده( …به عهد و وفای تعاون، حجاب، منکر، از نهی و معروف به امر تعزیرات،

امنیت  أمینتهای فقهی ناظر بر تولید و پرداخته است، گزاره« امنیت نظامی / امنیت ملی»که به « فقه و امنیت»پنجمین فصل از کتاب 

حرب دارال نظامی امنیت تهدید عوامل بر ناظر فقهی هایگزاره و( …نظامی )اعم از جهاد، مرابطه، قاعده نفی سبیل، قاعده امان و

 .است شدهبیان( داراالسالم) اسالم جهان امنیت و ،…و

ور های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی دولت محپردازد و گزارهمی« امنیت سیاسی»نویسنده در ششم فصل از این اثر، به واکاوی مبحث 

 .است داده قرار بررسی و بحث مورد را فردمحور های فقهی ناظر بر امنیت سیاسیو گزاره

ی )از و حفظ امنیت فرهنگ تأمینهای فقهی ناظر بر عنوان فصل بعدی این کتاب است که در این فصل، گزارش« امنیت فرهنگی»

های فقهی ناظر بر عوامل تهدید امنیت های مذهبی( و گزارهجمله تعظیم شعائر مذهبی، نهاد مرجعیت و روحانیت، نهاد مسجد، هیئت

 .است شده تبیین( …تداد وار کفار، به تشبه ضالل، فرهنگی )کتب
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منیت های فقهی ناظر بر عوامل تهدید اتألیف شده، به تشریح گزاره« امنیت اقتصادی»در هشتمین فصل از کتاب مذکور که با عنوان 

ی )از صاداقت تامنی حفظ و تأمین عوامل بر ناظر فقهی هایگزاره و( …و تبذیر و اسراف تطفیف، اقتصادی )از جمله ربا، فقر، احتکار،

 جمله عدالت اجتماعی، خمس و زکات، وقف، قرض، انفاق و صدقه، قاعده احترام مال و عمل مسلمان( پرداخته شده است.

های فقهی ناظر بر حفظ زمین، حفاظت از حیوانات و بررسی شده است و گزاره« امنیت زیست محیطی»در فصل بعدی این کتاب 

 ست.حفاظت از گیاهان تبیین گردیده ا

است؛ در مقدمه این فصل، ابعاد امنیت قضائی در  قرارگرفتهمورد بررسی « امنیت اقتصادی»در دهمین و آخرین فصل از کتاب حاضر، 

 های فقهی ناظر بر تمهیدات و ساز و کارهای امنیت قضائی برشمرده شده است.فقه واکاوی شده و گزاره

 برشی از اثر

 * قاعده حفظ نظام

های فقهی ناظر بر تولید و حفظ امنیت حکومت اسالمی است و آنچه از این قاعده به ذهن متبادر یکی از گزاره عنوانبهاین قاعده 

 مفهوم و منطوق در را رویکرد همین نیز فقهی قواعد و آرا و روایات در نظر امعان مطلق است؛ صورتبهشود، حفظ نظام بشری می

 .دهدمی نشان «نظام»

 حفظ تایراس در سیاسی و اجتماعی مسائل به – اسالمی هایآموزه و (ص) اسالم پیامبر سیره تأثیر تحت - امام علی )ع( اساساً رویکرد

 .دکر مشاهده را (ع) علی امام سیره این فکری و عینی تبلور توانمی خوبی به شیعه فقهی آثار و فقها اندیشه در. است نظام

 بر فریضه ترین بزرگ»: نویسدمی –یل یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت شد تشک به موفق که فقیهی تنها عنوانبه –امام خمینی 

 .«است فرایض اعظام از اسالمی جمهوری این حفظ روحانیون، همه و ملت همه و شما و ما همه
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 مبانی دین شناختی و ارزش شناختی نظریه تعلق فاعلی در ارتباطات»انتشار » 

 خبرگزاری رسا

 

مبانی دین شناختی و ارزش شناختی نظریه تعلق فاعلی در »کتاب؛ 

با نویسندگی حجت االسالم والمسلمین علی نهاوندی به «ارتباطات

 .چاپ رسیده است

ترسیم کننده نقشه راه حرکت تکاملی و هنجارهای  عنوانبهدین 

ارتباطی انسان در ساحت مادی و فرامادی، حاوی دستورات ارزشی 

 .فردی، جمعی و اجتماعی انسان استجهت مهندسی زندگی 

، به اصول آنمبانی دین شناختی و ارزش شناختی نظریه تعلق فاعلی در ارتباطات، عالوه بر تبیین ماهیت ارتباطات و ویژگی های 

 .ارزشی و مبانی اسالمی ارتباطات انسانی در سیر صعود و نزول نظر دارد

نظام  را در تفسیر تعلق فاعلی ارتباطات و در مقیاس آنخالت متن دین و نظام ارزشی عقلی و فلسفی بتواند د صورتبهمبانی نظری که 

تباطات نظریه را فلسفه مبتنی بر دین شناسی و ارزش شناسی ار آنهستی، انسان و جامعه، تبیین دینی و تحلیل اسالمی نماید، می توان 

 .اسالمی نامید

و اصول دین شناسی و ارزش شناسی ارتباطات بر اساس نظریه تعلق فاعلی، شک، ضروری است که نسبت به شاخص ترین مبانی بی

 .مستند به آموزه های دینی واکاوی صورت بگیرد

انی دین مب»و با ارزیابی علمی عالی، کتاب؛  علمیهیئتاز همین روی انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه های علمیه پس از تایید 

لمی رسانه و کمیته ع رئیسرا، با نویسندگی حجت االسالم علی نهاوندی، « ق فاعلی در ارتباطاتشناختی و ارزش شناختی نظریه تعل

 .فضای مجازی انجمن به تصویب رساند

 :محورهای این کتاب عبارتند از

 نسبت دین و ارتباطات -

 بر نظریه تعلق فاعلی، تأکیدارزش شناسی ارتباطات با  -

 ارتباطات، مدل داعویت مبتنی بر نظریه اسالمی -

 جریان داعویت در نظام هستی، -

 .صفحه، توسط انتشارات نشر نور معارف به چاپ رسید ۰0۴این کتاب در قطع رقعی در 
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برای طالب و فضالی  ۱۲۵۲۴۴۷۲۱۴۱، به شماره G۰۲ در حال حاضر می توان این کتاب را به آدرس قم، ساختمان ناشران، واحد

 .درصد تخفیف تهیه کرد ۲۱حوزوی با 

 

 شد منتشر «خانواده و زنان» تربیتی فرهنگی علمی نشریه 85 شماره 

 خبرگزاری رسا

 مدیر با المالس علیه حسین امام جامع دانشگاه امتیازی صاحب به «خانواده و زنان» تربیتی فرهنگی علمی نشریه هشتمین و پنجاه

 .شد منتشر نوده احمدی خدابخش سردبیری و سیاوشی مهدی مسؤولی

 :است زیر شرح به مقاالت چکیده و نویسندگان نام عناوین، و منتشرشده صفحه ۰۶۶ و مقاله ۴ در فصلنامه این

 

 (رحمۀاهلل) خمینی امام اخالقی آثار بر مبتنی اخالق منظر از همسران تعارض مفهومی بسط

 عسگری محمد فرحبخش؛ کیومرث اسمعیلی؛ معصومه فر؛ مدنی مرضیه

. دارد بسزایی اهمیت ایرانی هایخانواده اعتالی و استحکام در مؤثر موضوعات به پرداختن خانواده، جایگاه اهمیت به توجه با: چکیده

 هاانوادهخ آرامش و ثبات حفظ در مهمی نقش آن صحیح مدیریت و داشته زیادی فراگیری که است مسائلی از یکی همسران تعارضات

 امام اخالقی آثار بررسی با و گرفت قرار بررسی مورد اخالق منظر از همسران تعارض مفهوم زیربنایی مبانی پژوهش، این در. دارد

 خراجاست همسران تعارض درمان اصول و شناسیعلت محور، اخالق مشاوره در تغییر نقطه حیطه در اصول و مبانی ،(رحمۀاهلل) خمینی

 هانسانا فطری میل بر تأکید محور، اخالق مشاوره اصلی مبنای. است شالیرماخر هرمنوتیکی روش پژوهش، این در تحقیق روش. شد

 بانیم دسته سه در استخراجی مبانی. است شده تبیین مبنا همین بر نیز درمان اصول و همسران تعارضات ماهیت و است کمال به

 .است گرفته صورت اخالق منظر از همسران تعارض مفهوم در مفهومی بسط ترتیب،بدین و شده بندیدسته کنشی و بینشی گرایشی،

 

 ۰۷۱۱-۰۷۱۰ تحصیلی سال ابتدایی دوره درسی هایکتاب در سالمندی جایگاه

 عینی اکرم

 الس ابتدایی دوره درسی هایکتاب در خانواده در سالمندان به مربوط مسائل پوشش نحوه و سالمندی حاضر، پژوهش هدف: چکیده

 از هاستفاد با و کیفی محتوای تحلیل پژوهش روش با ابتدایی دوره درسی کتاب ۲۴ پژوهش، این در. است بوده ۰۷۱۱-۰۷۱۰ تحصیلی

 سالمندی، آموزش به وطمرب پژوهشی ادبیات بر مبتنی گیریاندازه سیستم یک با کیفی تحلیل. گردید بررسی سند تحلیل و تجزیه روش

 نسلی، ینب روابط فیزیکی، و جسمی هایویژگی ای،حرفه نقش شخصیت، نقش جنسیت، توزیع نسبت اصلی موضوع هفت شامل

 تحلیل بر مبتنی فراوانی جداول ارائه با کمی تحلیل و فرعی موضوع ۰0 و( سالمندی موضوع درباره) شده قصد پیام جامعه رهبری
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 به و دهدنمی پوشش را خانواده در سالمند موضوع کافی اندازه به ابتدایی دوره درسی هایکتاب داد نشان هایافته. شد انجام موضوعی

 نگرش دبهبو منظور به. است نشده داده نشان سالمندان از منفی تصویر هاکتاب این در و است شده پرداخته کمتر سالمندی آموزش

 الزم المندی،س آموزش با رابطه در مطرح رویکردهای اساس بر و باالدستی اسناد تأکید به توجه با و سالمند افراد به نسبت آموزاندانش

 دهش قصد پیام در و شود پرداخته ابتدایی دوره درسی هایکتاب و مدارس در سالمندی آموزش و خانواده در سالمند حضور به است

 به توجه. دشو ایجاد هماهنگی درسی کتاب در بصری و متنی عناصر بین باید سالمند، افراد و( سالمندی موضوع درباره) درسی برنامه

 .شودمی توصیه ابتدایی دوره در سالمندی آموزش درسی برنامه

 

 کریم قرآن منظر از آن تدوین و بررسی و زوجین جنسی سالمت هایشاخص موضوعی تحلیل

 فرخی نورعلی راد؛مردانی مژگان نوده؛ احمدی خدابخش وحیدنیا؛ نرگس

 نوع زا مطالعه این. پذیرفت صورت کریم قرآن دیدگاه به توجه با جنسی سالمت هایشاخص تعیین باهدف حاضر پژوهش: چکیده

 ۰۱۲. ردیدگ استفاده میدانی مطالعه و دلفی روش محتوا، تحلیل رویکرد از تحقیق، این در. است( آمیخته) کمی و کیفی هایپژوهش

 به وادهخان مشاوره حوزه اساتید توسط قرآنی مفاهیم. گشت بررسی قرآنی علوم اساتید توسط آن مفاهیم و شد انتخاب قرآنی آیه

 دست به هاییافته اساس بر. شدند نوشته انتخابی و محوری باز، هایگذاری کد صورتبه هامؤلفه. شد تبدیل شناسیروان هایمؤلفه

 ازدواج، انجام پاکدامنی، و عفاف حیا، داشتن مراقبتی، خود ها،ارزش به پایبندی: شامل که شد تدوین جنسی سالمت شاخص ۰۰ آمده،

 الم،ناس جنسی رفتار سالم، جنسی رفتار شایسته، طالق شوهر، و زن بین مناسب تعامل همسری، چند و مجدد ازدواج مناسب، ازدواج

 شاخص 0 میدانی، مطالعه روش به هاشاخص اعتبارسنجی در. است تن ۵۴۲ آماری جامعه. باشدمی جنسی انحرافات با مقابله هایروش

 شایسته، طالق شوهر، و زن بین مناسب تعامل مناسب، ازدواج پاکدامنی، و عفاف حیا، داشتن ها،ارزش به پایبندی: شامل که شد تأیید

 کالم ستنداتم و آیات به توجه با دهدمی نشان نتایج. بود جنسی انحرافات با مقابله هایروش ناسالم، جنسی رفتار سالم، جنسی رفتار

 جنسی انحرافات با مقابله هایروش و آن راهکارهای عوامل، به مفصل طوربه که جنسی سالمت هایشاخص خصوص در وحی،

 زندگی رد زناشویی هایخیانت از پیشگیری موجبات خانواده، تحکیم و زناشویی روابط تقویت ضمن مبانی این وجود است، پرداخته

 .آوردمی فراهم را مشترک

 

 کرونا از پس و پیش دوران در خانواده تشکیل فرآیند هایچالش از جوانان زیسته تجارب

 نوری طاهره عابدی؛ ملیحه الریجانی؛ مهسا

. شد رااج کرونا از پس و پیش دوران در خانواده تشکیل فرآیند هایچالش از جوانان زیسته تجارب مطالعه باهدف پژوهش این: چکیده

 کرده ازدواج وانانج از عبارتند پژوهش، کنندگانمشارکت. شد انجام تفسیری پدیدارشناختی روش از استفاده با و کیفی پژوهش، رویکرد
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 از قبل کرده ازدواج افراد از تن ۰۱) تن ۲۱ با مصاحبه از پس. بود برفی گلوله و هدفمند گیرینمونه روش. کرونا دوران از پس و پیش

 برای. دش انجام یافتهساختارنیمه مصاحبه از استفاده با اطالعات آوریجمع. رسید اشباع به افراد هایپاسخ( کرونا از بعد تن ۰۱ و کرونا

 اجـرای و یارزیـاب برای راهنما یکمیته و رونده پیش ذهنیت مداوم، مشاهده پیوسته، درگیری از کیفی، هایداده پایایی و روایی سنجش

 صورت( ۲۱۱۶) کالرک و براون مدل اساس بر مضمون، تحلیل روش از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه. شد استفاده مصـاحبه برنامـه

 ابعاد قالب در اصلی مضمون ۵ قالب در موجود هاییافته. آمد دست به فرعی مضمون ۰۲ و اصلی مضمون ۵ تحلیل، مراحل در. گرفت

 کرونا، از یشپ فرعی مضامین. شد کدگذاری ساختاری ابعاد و ارتباطی و اجتماعی ابعاد و فرهنگی ابعاد اقتصادی، ابعاد نگرشی، و فردی

 آموزش دانفق» ،«گرایی مناسگ» ،«اقتصادی امنیت عدم احساس» ،«فردگرایی» ،«مناسب همسر انتخاب از نگرانی» شامل ترتیب به

 یفرع مضامین قالب در جوانان هایچالش کرونادوران در. بود «اقتصادی رفاه و شغلی هایریزیبرنامه فقدان» و «زندگی هایمهارت

 آموزش فقدان» ،«زداییمناسک» ،«اقتصادی امنیت فقدان» ،«بینیپیش قابل غیر و مبهم آینده» ،«زندگی گذران و معیشت از نگرانی»

 ظرمن از که دهدمی نشان دوره این در هاچالش مقایسه. شد تفسیر «اقتصادی مشکالت کنترل فقدان» و «بحران با مواجهه مهارت

 افزوده انجوان گذشته هایچالش بر کرونا دوران در رسوم و آداب در تعدیل و مبهم آینده و بینیجهان اقتصادی، امنیت عدم پاسخگویان

 .است شده

 

 جتماعیا شایستگی ایواسطه نقش: مجازی هایشبکه به وابستگی با خانواده ارتباطی الگوهای و والدگری هایسبک رابطه بررسی

 مقدم کاظمیان کبری رشیدی؛ هارون همایون امین؛ شهین

 انوادهخ ارتباطی الگوهای و والدگری هایسبک رابطه در اجتماعی شایستگی ایواسطه نقش بررسی حاضر، پژوهش از هدف: چکیده

 تمامی شامل پژوهش، آماری جامعه. است همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش، روش. است مجازی هایشبکه به وابستگی با

 ای،چندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش با که است ۰۲۶0-۰۲۶۶ تحصیلی سال در دزفول شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزاندانش

 کوئرنر، و فیتزپاتریک خانواده ارتباطی الگوهای هایپرسشنامه شامل پژوهش، ابزار. شدند نمونه وارد و شد انتخاب آنان از ۲۶۱ تعداد

 تحلیل از هاهداد تحلیل و تجزیه برای. است کاپالن مجازی هایشبکه به وابستگی و فلنر اجتماعی شایستگی بوری، والدین اقتدار

 شایستگی با اییهمنو ارتباطی الگوی مسیرهای بجز مستقیم مسیرهای همه داد نشان پژوهش مدل مسیر تحلیل نتایج. شد استفاده مسیر

 آزمون نتایج .(p >۱۱۰/۱) شدند معنادار آماری لحاظ از مجازی، فضای به وابستگی با گیرسهل و مستبد والدگری سبک اجتماعی،

 خانواده رتباطیا الگوی و والدگری هایسبک رابطه در( غیرمستقیم) میانجی نقش اجتماعی، شایستگی متغیر که داد نشان استراپ بوت

 الگوهای داد نشان نتایج مجموع در .(p >۱۱۰/۱) کندمی ایفا دزفول شهر متوسطه دختر آموزاندانش مجازی فضای به وابستگی با

 .بگذارد اثر مجازی هایشبکه به وابستگی بر تواندمی اجتماعی، شایستگی و والدگری هایسبک خانواده، ارتباطی
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 فمینیسم یا اسالمی رویکرد حاکمیت: زن نقش به توجه حیث از اول متوسطه مقطع درسی هایکتاب محتوای تحلیل

 وکیلی هادی مهرام؛ بهروز زاده؛ اسماعیل محدثه

 تهوی با فمینیستی هایدیدگاه مواجهه حیث از اول متوسطه مقطع درسی هایکتاب محتوای بررسی باهدف پژوهش این: چکیده

 شامل ،عهموردمطال فمینیستی هایدیدگاه. شد انجام اسالمی اندیشمندان رویکرد با آن مقایسه و آموزاندانش برای جنسیتی بخشی

 امیتم پژوهش، قلمرو و محتوا تحلیل پژوهش، روش. بود مدرن پست و سوسیالیسم ـ مارکسیسم لیبرال، ،[۰]رادیکال رویکردهای

 موردمطالعه شماری تمام صورتبه که بود صفحه ۷۲۶۶ شامل بررسی، مورد هایکتاب. بود انسانی علوم موضوع با درسی هایکتاب

 به گاهن نوع داد نشان پژوهش هاییافته. داد تشکیل هاآن مضامین را ثبت واحد و تصویر و پاراگراف را زمینه واحدهای. گرفتند قرار

 عناداریم طوربه نگاه نوع این و بوده اسالمی اندیشمندان نگاه به معطوف بیشتر درسی، هایکتاب در زنان اجتماعی هاینقش و زن

 عربی، و وریفنا و کار اجتماعی، مطالعات درسی هایکتاب در وصف این با است؛ فمینیستی هایدیدگاه بر مبتنی هاینگاه از بیشتر

 و سوسیالیسم ـ سیسممارک دیدگاه به ترتیب به هم فمینیستی هایدیدگاه در توجه میزان بیشترین. داشتند غلبه فمینیستی هایدیدگاه

. بود تیجنسی کدهای کمترین دارای هنر، و فرهنگ و فناوری و کار زندگی، سبک و تفکر هایکتاب. داشت اختصاص لیبرال دیدگاه

 .تاس حاضر پژوهش هایتوصیه از دینی هایآموزه از برگرفته و جنسیتی هایویژگی بر مبتنی اجتماعی هاینقش بازتعربف

 

 زوجین در صمیمیت و جنسی رضایت هایمؤلفه اساس بر زناشویی خیانت به نگرش بینیپیش

 پرندین شیما اسکندری؛ مریم

 زوجین رد صمیمیت و جنسی رضایت هایمؤلفه اساس بر زناشویی خیانت به نگرش بینیپیش حاضر، پژوهش انجام از هدف: چکیده

 کنندهمراجعه زوجین کلیه شامل حاضر، پژوهش آماری جامعه. است همبستگی نوع از و توصیفی حاضر، پژوهش. است کرمانشاه شهر

 که بود تن ۲۱۱ کوکران، فرمول با مطابق حاضر پژوهش در نظر مورد نمونه. بود ۰۲۶۶-۰۷۱۱ سال در کرمانشاه شهر مشاوره مراکز به

 رضایت ،ویتلی مارک زناشویی خیانت به نگرش های پرسشنامه به و شدند انتخاب مشاوره مراکز از دسترس در گیرینمونه روش با

 ضریب و متغیره چند رگرسیون از استفاده با آمده دست به نتایج. دادند پاسخ (MIS) زناشویی صمیمیت و( ۰۶00) الرسون جنسی

 زندگی کیفیت جنسی، نگرش جنسی، رابطه برقراری به تمایل شامل جنسی، رضایت های مؤلفه بین که داد نشان پیرسون همبستگی

 یافته به جهتو با. دارد وجود معناداری و منفی همبستگی زوجین در زناشویی خیانت به نگرش با صمیمیت و جنسی سازگاری جنسی،

 خیانت به نسبت منفی نگرش باشد، باالتر زوجین در صمیمیت و جنسی رضایت های مؤلفه قدر هر گفت توانمی پژوهش های

 به نگرش نتوامی زناشویی، زندگی در صمیمیت و جنسی رضایت های مؤلفه نقش و اهمیت به توجه با بنابراین. دارد وجود زناشویی

 .نمود تبیین را زوجین در خیانت
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 بزرگراه هران،ت:  نشانی به توانند می «خانواده و زنان» تربیتی فرهنگی علمی نشریه درباره بیشتر اطالعات کسب جهت مندان عالقه

 فصلنامه این نترنتیای نشانی به یا دانشگاه نشریات دفتر مرکزی، موقعیت ،(ع)حسین امام جامع دانشگاه لشکرک، پل از بعد بابایی، شهید

 .بگیرند تماس ۱۲۰-۴۷۰00۲۴0: دورنویس با و کنند مراجعهcwfs.ihu.ac.ir آدرس به

 

 شد منتشر «سیاست و توسعه در زن» فصلنامه ۴۴ شماره. 

 خبرگزاری رسا

 احبص به «سیاست و توسعه در زن» فصلنامه چهارمین و هفتاد رسا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی سرویس خبرنگار گزارش به

 .دش منتشر دادورخانی فضیله سردبیری و یزدیان فاطمه مسؤولی مدیر با تهران دانشگاه خانواده و زنان مطالعات مرکز امتیازی

 :است زیر شرح به مقاالت چکیده و نویسندگان نام عناوین، و منتشرشده صفحه ۰۶۷ و مقاله ۴ در فصلنامه این

 

 فرزندیبی مسئلۀ از نابارور زنان زیستۀ تجربۀ

 روحانی علی ابویی؛ آزاده افشانی؛ سیدعلیرضا

 و کیفی ردرویک از استفاده با حاضر پژوهش. بود فرزندیبی مسئلۀ از نابارور زنان زیستۀ تجربۀ بر کاوشی پژوهش، این هدف: چکیده

 این دارای که بودند نازایی مشکل با سال ۷۱ تا ۲۵ بین اولیه نابارور زنان مطالعه، این هدف جامعۀ. شد انجام ایزمینه نظریۀ روش

. افویآی شکست باریک حداقل تجربۀ  و ناباروری درمان در چالش دوسال حداقل مشترک، زندگی تجربۀ سال ۵ حداقل: باشند معیارها

 این اصلی زاراب. یافت ادامه هاداده اشباع تا نظری گیرینمونه فرایند. شدند مطالعه نظری گیرینمونه از استفاده با نفر ۲۰ اساس این بر

 پژوهش هاییافته. شد انجام انتخابی و محوری باز، کدگذاری شیوۀ به هاداده تحلیل و آوریجمع اطالعات  و بود مصاحبه مطالعه

 زن گاریکاالان ،حاشیه به متن از گذار: از اندعبارت ترتیببه که هستند اصلی مقولۀ هشت شامل ناباروری پیامدهای داد نشان حاضر

 مقولۀ کی و وجودی تنهایی و آفرینمشکل بستر: ناباروری عشق، فانتزی شوهر، در استحاله جدایی، پرگداز گذار قربانی، نقش دوم،

 و زمان مرورهب دارند، ناباروری تجربۀ که زنانی که دارد مفهوم این به اشاره خواهقربانی قربانیان.خواهقربانی قربانیان عنوان تحت هسته

 اجهمو همسرشان مجدد ازدواج به تمایل با مجدد، ازدواج فرهنگ بر مبتنی پیامدهای خصوصاً و ناباروری پیامدهای با مواجهه دلیلبه

 مجدد ازدواج برای همسر همراهی مواردی در و همسر مجدد ازدواج از نگرانی وجود دهد،می نشان طورکلیبه نتایج تبیین. شوندمی

 .است کرده آشفته شوهری و زن رابطۀ و روانشناختی منظر از را زنان این دوم، همسر طالق و شدن فرزنددار جهت
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 اسالمی انقالب از بعد و قبل هایگفتمان بستر در زنان اشتغال تاریخی سیر

 روشنایی علی احمدی؛ علی امید آبادی؛ داود اسدی حسین محمد خندابی؛ پور غنی فاطمه

 اریخ،ت طول در انسانی هایتوانمندی و هاخالقیت بروز بستر و روزمره مایحتاج و درآمد تأمین شالودۀ عنوانبه اشتغال و کار: چکیده

 فرایند یط دوره، هر بر غالب گفتمان را اجتماعی متغیرهای این نفوذ محدودۀ. است نبوده طبقاتی و سنی جنسیتی، تأثیرات از فارغ

 بانتخا با حاضر پژوهش. کندمی مشخص اجتماعی موجود هایقدرت اعمال طریق از خاصی فرهنگی -اجتماعی بافت درون و تاریخی

 ماعیاجت و فردی حیات بر آن اثرات و زنان اشتغال تاریخ در جستاری موفه، و الکال خوانش براساس گفتمان تحلیل روش و نظریه

 اقتصاد دورۀ پیشامدرن، مقاطع در ایران مختلف هایدوره تاریخی هایداده و اسناد تحلیل، این مبنای. است ایرانی خانواده و زنان

 عدم و اویتس» مرکزی دال با اسالمی انقالب گفتمان در دهدمی نشان تحلیل نتایج.است اسالمی انقالب و پهلوی قاجاریه، امتیازی

 در نانز حضور اولویت و اشتغال محل و مشاغل جنسیتی تفکیک حجاب، و عفاف هایدال از معنایی نظامی «مرد و زن حقوقی تشابه

 شغلی شنق کنار در مادری و همسری نقش تنش از دور و همزمان ایفای و شغلی امن و سالم محیط بر تأکید. است گرفتهشکل خانواده

 .است بوده آن از قبل هایدوره و پهلوی دورۀ با قالبازآنپس دورۀ در زنان اشتغال برتری و تمایز موجب

 

 هداشتیب معاونت: موردمطالعه) مدیریتی هایپست در زنان رهبری سبک و پروریجانشین بر ایشیشه سقف باورهای تأثیر بررسی

 (مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 فیروزیان محیا مهرپرور؛ مریم رجایی؛ زهرا

 وامعج همۀ تحول در رواین از و دارد بستگی اقتصادی و اجتماعی توسعۀ باهدف مستقیماً  جوامع، امروز توسعۀ در زنان نقش: چکیده

 و پرورینجانشی بر ایشیشه سقف باورهای متغیرهای اثر ارزیابی تحقیق، این انجام از هدف. شودمی محسوب بنیادی عاملی انسانی،

 و وصیفیت روش به و کاربردی هدف، برمبنای تحقیق این. است مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت در زنان رهبری سبک

 حجم رگان،مو جدول براساس که هستند مشهد پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی معاونت کارکنان تحقیق آماری جامعۀ. است پیمایشی

 اسمیت دارداستان پرسشنامۀ از ترتیببه تحقیق، موضوع در مؤثر متغیرهای آزمون و بررسی منظوربه. است شده محاسبه نفر ۰۰۱ نمونه

 و پروریجانشین متغیر سنجش برای( ۰۲۶۶) خدایاری استاندارد پرسشنامۀ ای،شیشه سقف باورهای متغیر سنجش برای( ۲۱۰۲)

 ترتیببه هاپرسشنامه روایی و پایایی. است شده استفاده رهبری سبک متغیر سنجش برای( ۰۲۶۶) آرانی نجارزاده استاندارد پرسشنامۀ

 SPSS افزارهایرمن از تحقیق هایداده تحلیل و تجزیه منظوربه. گرفت قرار تأیید مورد تأییدی عاملی لیلتح و ترکیبی پایایی طریق از

 ایشیشه سقف باورهای که است آن از حاکی تحقیق نتایج. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار تهیۀ برای ترتیببه Smart-PLS و

 رب ایشیشه سقف باورهای شد مشخص آن برعالوه. دارد داریمعنا و مثبت تأثیر مدیریتی هایپست در زنان رهبری سبک بر

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر پروریجانشین
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 یزک دیدگاه از اجتماعی زیستیبه هایمؤلفه منظر از دوازدهمپایۀ دختران زندگی سبک و خانواده مدیریت کتاب ظرفیت بررسی

 سماوی عبدالوهاب مسلمی؛ فهیمه افتخاری؛ حجت افتخاری؛ جابر

 زیستیهب کند،می ایفا جامعه کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی نقش که جوامع سالمتی ارزیابی مهم محورهای از یکی امروزه: چکیده

 طهمتوس دومدورۀ دوازدهمپایۀ دختران زندگی سبک و خانواده مدیریت کتاب بررسی حاضر، پژوهش هدف رو این از. باشدمی اجتماعی

 یک املش رساناطالع جامعه محتوا، تحلیل توصیفی، پژوهش این روش. است کیز دیدگاه از اجتماعی زیستیبه هایمؤلفه براساس

 زیستیبه هایمؤلفه به توجه با وارسی فهرست پژوهش ابزار و ۰۲۶۶-۰۷۱۱ تحصیلی سال در متوسطه دومدورۀ درسی کتاب جلد

 حلیل،ت هایمالک عنوانبه نظر مدّ  هایمؤلفه و تحلیل واحد کردن مشخص از پس که صورت این به. باشدمی کیز دیدگاه از اجتماعی

 کتاب محتوای از حاصل( ISE=۱/0) درگیری ضریب به توجه با. شد اقدام مذکور کتاب تحلیل به رومی ویلیام تکنیک از استفاده با

 همتوسط دوم دورۀ دوازدهم پایۀ دختران «زندگی سبک و خانواده مدیریت» کتاب توجه میزان که داشت اظهار توانمی بررسی، مورد

 ویرایش و نظر تجدید به بوده، فعالنیمه و( ۰ از ترپایین درگیری ضریب) متوسط از ترپایین حدّ  در اجتماعی، زیستیبه هایمؤلفه به

 تیجۀن. شد استفاده مذکور کتاب محتوای در هامؤلفه توزیع نحوۀ کردن مشخص جهت دو خی آزمون از این برعالوه. دارند نیاز اساسی

 اجتماعی زیستیبه هایمؤلفه به کتاب توجه میزان که داد نشان (Sig: ۱/۰۷۴، Chi-Square: ۶۲۴۶۱a) دو خی آزمون از حاصل

 ۷۲/۴ با انسجام مؤلفۀ و فراوانی بیشترین درصد، ۲/۰۰ با مشارکت مؤلفۀ یادشده کتاب در همچنین. است متوازن معناداری صورتبه

 .اندداده اختصاص خود به اجتماعی زیستیبه هایمؤلفه در را فراوانی ترینکم درصد،

 

 خانوادگی وکارهای کسب حوزۀ به زنان ورود برای چارچوبی ارائۀ

 فالح محمدرضا عباسی؛ رسول کرامت؛ رویا

 عوامل و راهکارها کهاین به توجه با. است خانوادگی وکارهایکسب شده، توجه بدان که وکارهاییکسب از یکی حاضر عصر در: چکیده

 انجام مشاغل نای به زنان ورود تسریع برای تحقیقی تا شدیم برآن اند،نشده شناسایی خانوادگی وکارهایکسب به زنان ورود برای مؤثر

 کیفی نوع از حاضر پژوهش رویکرد. است خانوادگی وکارهایکسب حوزۀ به زنان ورود جهت چارچوبی ارائۀ حاضر پژوهش هدف. دهیم

 که ندهست مدیرانی و کارآفرینی کارشناسان پژوهش، آماری جامعۀ. است اکتشافی نوع، لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از مطالعه این و

 از واملع استخراج برای. اندمشغول خانوادگی وکارهایکسب در که زنانی همچنین دارند، فعالیت کارآفرینی و زاییاشتغال زمینۀ در

 روش از هابهمصاح وتحلیلتجزیه برای. اندشده انتخاب برفیگلوله گیرینمونه روش براساس که است شده استفاده مصاحبه شانزده

 ورود برای علّی شرایط جزو فردی هایشایستگی و خانوادگی هویت تقویت که دهدمی نشان پژوهش هاییافته. شد استفاده بنیادداده

 عنوانبه خانوادگی هایچالش و ایزمینه شرایط عنوانبه اجتماعی همراهی به توانمی همچنین. است خانوادگی وکارهایکسب به زنان
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 تسریع برای تحقیق هاییافته طی که راهبردهایی از. کرد اشاره است، خانوادگی وکارکسب به زنان ورود در مؤثر که گرمداخله شرایط

 .کرد اشاره زنان توانمندسازی و زیرساختی تسهیالت بهبود به توانمی آمد، دستبه زنان ورود در

 (فراترکیب: کیفی رویکرد) ورزش در بانوان مدیریت رویفرا ایشیشه سقف ابعاد تبیین

 شهریاری ناصر نظری؛ رسول موفق؛ مرضیه

 استقرایی قمنط و تفسیری پارادایم از که است ورزش در بانوان مدیریت فراروی ایشیشه سقف ابعاد تبیین پژوهش، این هدف: چکیده

 انگلیسی زبان دو به متنوع اطالعاتی هایپایگاه از اخیر سال ۰۱ مطالعات فراترکیب، شیوۀ از استفاده با. کندمی تبعیت کیفی رویکرد با

 احبهمص از استفاده پژوهش، اصلی پرسش از پیروی تحلیل، برای هاپژوهش ورود معیار. شد استخراج مطالعه ۰۶۲ درمجموع فارسی، و

 دگذاریک کاربرد و کنندگانمشارکت تعیین برای نظری اشباع از استفاده مشخص، کنندگانمشارکت وجود اطالعات، آوریجمع جهت

 لیلتح و بررسی محتوا، تحلیل تکنیک از استفاده با و انتخاب الزم، معیارهای احراز با مطالعه 0 درنهایت. است تحلیل و تجزیه جهت

 هایمقوله. است شده تشکیل فرعی مقولۀ۰۷ و اصلی مقولۀ ۵ از ورزش، در بانوان مدیریت ایشیشه سقف بر مبنی حاضر پژوهش. شدند

 گذاریسیاست به توجهیبی بانوان، توانمندی به جامعه در اعتمادپذیری نبود جامعه، در مردساالری فرهنگ بودن غالب: شامل اصلی

 ابعاد به ظرن. است بانوان شخصی و شغلی محیط ناسازگاری و ورزش توسعۀ در بانوان پایین نفسعزت بانوان، ورزش توسعۀ در کالن

 ردیف و فرهنگی دالیلبه ورزشی هایسازمان در مدیریت هایپست احراز انتخاب معیارهای ورزش، در بانوان مدیریت ایشیشه سقف

 هایتوانمندی و بانوان به نسبت هانگرش تا شود اصالح زمینه این در ساختاری مفاهیم باید وسیع مطالعات انجام با. نیست منصفانه

 .یابد تغییر آنان

 

 تهران شهر شهرداری در شاغل زنان موردمطالعه: آن با ایمقابله راهبردهای و خانوادگی و شغلی هاینقش میان تعارض هایزمینه

 نصرآباد رازقی بی بی حجیه

 انجام یخانوادگ و شغلی هاینقش میان تعادل برقراری هایشیوه و خانواده-کار تعارض هایزمینه شناسایی باهدف مطالعه این: چکیده

 در شاغل سال ۰۲ زیر فرزند دارای زن ۲۴ شامل موردمطالعه افراد. بود پدیدارشناسی آن روش و کیفی پژوهش این رویکرد. شد

 ارداد،قر نوع و سمت نوع فرزندان، تعداد سن، لحاظبه تنوع حداکثر با و هدفمند گیرینمونه طریق از که است تهران شهر شهرداری

 تحلیل روش و حضوری و انفرادی صورتبه عمیق مصاحبۀ هایداده گردآوری شیوۀ. شدند تعیین نظری اشباع سطح براساس و انتخاب

 هایمینهز مطالعه هاییافته براساس. شدند استخراج انتخابی و محوری باز، کدگذاری شیوۀ سه به که است مضمون تحلیل ها،یافته

 و «باال شغلی الزامات» ،«عمومی و خصوصی هایعرصه در نابرابر جنسیتی رویکرد» اصلی مضمون ۲ و مضمونخرده 0 در تعارض

 سازگاری ایجاد برای شاغل مادران هایراهکار. گیردمی قرار «فرزندآوری و خانواده از حمایت هایسیاست ماندن حاشیه در و هاشدگیر»

 ریگیشکل» و «کرانمند عقالنیت» عنوان تحت اصلی مضمون دو در اند،شدهاستخراج زیرمضمون ۰0 و اولیه مفهوم ۶۵ مجموع از که
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 سازگاری رایب زنان به کمک در تواندمی گذاریسیاست ابتکارات کهدرحالی درمجموع. اندشدهبندیدسته «سازمانی سنتیغیر تمهیدات

 هاییاستس کنندمی احساس و کنندمی حل شخصی یا فردی سطح در را مسائل این هنوز زنان از بسیاری باشد، مؤثر دوگانه هاینقش

 .است تهنگذاش تأثیر هاآن زندگی بر ملموس طوربه دلیل همین به و ندارد اجرایی ضمانت یا و نیست کافی سازمان ازسوی اتخاذشده

 

 اروپایی کشورهای به حوزه مدیر سفر در محور چهار پیگیری 

 خبرگزاری حوزه

 علمیه حوزه مدیریت مرکز معاونین شورای جلسه

 سفر، یا رسانه مباحث مدیریت برای: گفت: کرد مطرح حوزه الملل بین و ارتباطات مرکز مسئول کوهساری والمسلمین االسالم حجت

 .بودند هماهنگ عوامل از ای مجموعه و شده تشکیل علمیه های حوزه مجازی فضای و رسانه مرکز محوریت با ای رسانه گاه قرار

 های وزهح مدیریت مرکز معاونین شورای جلسه در بود، کرده سفر اروپا به اعرافی اهلل آیت همراه به که کوهساری حسینی مفید سید

 .شد احیطر انقالب و دانشگاهی و علمی المصطفایی، حوزوی ادیانی، محور چهار سفر این در: کرد بیان سفر، این از گزارشی در علمیه

 محور در: کرد بیان شود، دیده سفر در علمی بعد که بود شده سعی که این بیان با علمیه، های حوزه الملل بین و ارتباطات مرکز مسئول

 کاتولیک غیر مسیحی میلیون ۴۱۱ از بیش از متشکل کلیساها جهانی شورای با دیداری و نبود، مبنا مسیحیت و واتیکان صرفا ادیانی

 اروپا هعلمی حوزه تنها و المصطفی التحصیالنفارغ و اروپا شیعه علمای اتحادیه با دیداری المصطفایی، حوزوی، بخش در شد؛ واقع

 .شد انجام پیزای؛ موسسه بریل، انتشارات هلند، لیدن دانشگاه با دانشگاهی، علمی بخش در شد؛ برقرار

 پرونده عنوان تحت شد، جزو ۶ آن نتیجه و گرفت صورت مطالعاتی قبل از شود، واقع بهتر چه هر سفر اینکه برای: کرد خاطرنشان وی

 شد؛ گردآوری اطالعاتشان و شده گو و گفت حوزوی های شخصیت از نفر ۲۱ حدود با ،...و ها کلیسا جهانی شورای واتیکان، پاپ، های

 طرح سند و کاربردی های آموزش درختواره ها، حوزه ای رشته درختواره علمیه، های حوزه راهبردی برنامه عنوان تحت حوزه در جزو ۷

 .شدند ترجمه انگلیسی زبان به اسالمی انقالب گفتمان

 رسانه گاه رارق سفر، ای رسانه مباحث مدیریت برای: گفت ای، رسانه گاه قرار تشکیل به اشاره با کوهساری المسلمین و االسالم حجت

 اقدام این در بودند؛ هماهنگ عوامل از ای مجموعه و شده تشکیل علمیه، های حوزه مجازی فضای و رسانه مرکز محوریت با ای

 رایزن و خارجی سفیرهای تمام و سطوح تمام در خارجه وزارت و المللیبین و حوزوی نهادهای مراجع، سطوح اهنگیباهم المللیبین

 .بود شده رایزنی و هماهنگی مکاتبه، فرهنگی، های

 گفتگوی ماعی،اجت علوم( کاردینال) پاپی شورای رئیس چهار و وزیر سه با دیدارهایی و مستقل جلساتی اعرافی اهلل آیت: کرد تصریح وی

 ارتسف مجموعه اذعان به که داشتند؛ شرق کلیساهای مجمع و ایمان دکترین مجمع دانشگاه، چندین رؤسای و تاریخی علوم ادیان،

 .نداشتند کاری دیدار سطح این در جمهور رؤسای حد در حتی دیداری هیچ انقالب از بعد ایران،
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 قابل یاربس لیدن دانشگاه با دیدارها و جلسات: کرد بیان و دانست علمیه های حوزه رسمی دیدار اولین را دیدار این علمیه، حوزه استاد

 ۵ و اسالم المعارف دایره جلد ۰۱ که است اسالم دنیای با مواجهه در اروپا علمی مراکز معتبرترین از یکی لیدن دانشگاه بود؛ استفاده

 .است شناسی قرآن و شناسی اسالم مطالعات برای منبع و دارد قرآن المعارف دایره جلد

 

 انسان معاصر در دیدار پاپ با آیت اهلل اعرافی چالش های مهم جهان و 

 خبرگزاری حوزه

چالش مهم جهان و انسان معاصر در دیدار با پاپ / همه  ۰۱بیان  :آیت اهلل اعرافی در گزارشی از سفر خود به واتیکان تصریح کرد

 داشته باشند المللیبینبخش های حوزه باید نگاه و رویکرد جهانی و 

 

آیت اهلل اعرافی گفت: آقای پاپ فرانسیس بیان کرد؛ 

ه تاریخ و جهت احترام قائلم؛ اول اینک ۲برای ایران از »

ینه غنی شما پیشبهگذشته ادوار پیشین شما را خوانده و 

احترام قائلم؛ دوم: گرچه با مشکالت  آنباور دارم و برای 

و سختی های زیادی مواجه است، ولی تنها مکان در 

یک  عنوانبهعالم هستید که نظام دینی دارید و سوم: 

آمریکای التینی، شجاعت، دلیری، نترسیدن شما در 

 .مباحث مختلف جهانی را می پسندم

، آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه امروز در جلسه شورای معاونین مرکز مدیریت خبرگزاری حوزه به گزارش خبرنگار

ست و دان المللیبینبا ارائه گزارشی از سفر خود به واتیکان، ضمن تبریک دهه کرامت، هویّت حوزه را دارای ذاتی حوزه های علمیه، 

 همه بشریّت است و معارف اسالم و اهل بیت )ع( گنجی آنبیان کرد: اسالم یک حقیقت تابناک مبتنی بر واقعیات عالم بوده و مخاطب 

 از همین اندیشه و نظریه بنیادین برخاسته است. برای همه بشریت می باشد که حوزه نیز

 حوزه در برنامه های خود باید نگاه جهانی داشته باشد

 المللینبیو فرا زمانی و مکانی خواند و بیان کرد: هسته حوزه در هر کجا که باشد  المللیبینمدیر حوزه های علمیه، ذات حوزه را ذاتی 

محتوای اسالم و اهل بیت )ع( است و اختصاص به گروه، زمان و مقطع خاصی ندارد و ذات حوزه  آناست، چرا که محتوا و مضمون 

 شد.داشته با المللیبیناین اقتضا را دارد که مخاطب جهانی را هدف گیری کند و همه بخش های حوزه باید نگاه و رویکرد جهانی و 

https://www.hawzahnews.com/news/1029720/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://www.hawzahnews.com/news/1029720/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://www.hawzahnews.com/news/1029720/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
https://www.hawzahnews.com/
https://www.hawzahnews.com/
https://media.hawzahnews.com/d/2022/06/12/4/1500753.jpg
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اسالم و نهاد تاریخی حوزه رقم خورده است، به همین دلیل یک نهضت وی بیان کرد: در عصر ما پدیده انقالب اسالمی، از اندیشه 

 جهانی بوده و پیام فراکشوری و جغرافیایی دارد.

 وگو و تعامل با ادیان و مذاهب استیکی از رسالت های حوزه، گفت

یان و مذاهب، ارتباط با مراکز وگو و تعامل با ادعضو شورای عالی حوزه های علمیه، خاطرنشان کرد: حضور در عرصه بین الملل، گفت

جزو رسالت های حوزه است، لکن ما در این حیطه دارای ضعف بوده و موانعی در نقش آفرینی وجود  هاآنعلمی دنیا و نقش آفرینی در 

 دارد.

ولیدات و وظیفه مند هستیم و ت المللیبینوی تصریح کرد: از منظر انقالب اسالمی و رسالت تاریخی حوزه، نسبت به رویکرد جهانی و 

 برنامه ریزها بایستی معطوف به یک افق جهانی باشد و این به معنای دست کم گرفتن اولویّت های ایران نیست.

 برنامه در ۲۱روز، بیان کرد:  ۰۱آیت اهلل اعرافی در توضیح ابعاد سفر خود به همراه هیئتی به واتیکان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و هلند در 

 طول سفر انجام شد.

وی مالقات یک ساعته با آقای پاپ را مالقاتی بسیار صمیمی برشمرد و در توضیح تمهیدات سفر، بیان کردند: اقدامات خوبی در انعکاس 

، هاآنوگو با نفر از شخصیت های حوزوی و نهادهای مرتبط و گفت ۲۱مرجع و حدود  ۷اخبار واقع شد و قبل از سفر ضمن دیدار با 

قطه نظرات جمع آوری شد و مهمتر هماهنگی با مقام معظم رهبری بود که ایشان ضمن تائید سفر، نکاتی را خطاب به آقای پاپ ن

 مکتوب کردند.

آیت اهلل اعرافی خطاب به پاپ: حل مسئله اسالم هراسی در واتیکان و اقدامات شما در برخی از مسائل در دفاع 

 از مظلومین قابل تحسین است

های شورای نگهبان در توضیح محور اول دیدار با آقای پاپ، گفت: در مقدمه به ایشان گفتم که اسالم هراسی در واتیکان بود عضو فق

زدند لکن در دوره شما، این مسئله را حل کردید و در اقدامات واتیکان این قابل تکریم است؛ دامن می آنو برخی پاپ های قبل به 

داشتند و این برای ما قابل احترام است که پاپ از منطقه ای است که  تأکیدو رهبری هم بر این مطلب  شما از آمریکای التین هستید

جزو جهان سوم به شمار می آید و در حال مبارزه با مستکبران عالم است و اقدامات شما در برخی از مسائل در دفاع از مظلومین قابل 

 تحسین است.

سالگی به واتیکان سفر داشتم و در طول این سفرها از مراکز دینی واتیکان و کاتولیک  ۲۲بنده در  وی افزود: به ایشان اشاره کردم که

 هانآحوزه معتقدم که مشترکاتی در ادیان هست که باید به  (نماینده) عنوانبهها، بازدید داشته و با مسائل مسیحیت آشنایی داشته ام و 

 بپردازیم.

 بیین ما از معارف اهل بیت )ع( به معنای تفرق در جهان اسالم نیستآیت اهلل اعرافی خطاب به پاپ: ت
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 عنوانبهما گرچه »قرار دادم، اول:  تأکیدمطلب را بصورت ویژه مورد  ۲عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در دیدار با آقای پاپ، 

حده می دانیم و مشترکات مذاهب اسالم بسیار زیاد نهاد حوزه و نماینده مذهب مهم با شما صحبت می کنیم، ولی امت اسالم را امت وا

 گفت و گو و مالقات شما با آیت اهلل سیستانی»؛ دوم: «است و تبیین ما از معارف اهل بیت )ع( به معنای تفرق در جهان اسالم نیست

 «.را تحسین می کنیم

با  وگوی یک مقام رسمی نهاد حوزهوّلین گفتوگوی صورت گرفته اگفت»شد که  تأکیدوی یادآور شد: در این دیدار بصورت ضمنی 

 و در نهایت بخش مقدماتی، سالم رهبری و مراجع ابالغ شد.« واتیکان است

 ویژگی های حوزه های شیعه از بیان آیت اهلل اعرافی در دیدار با پاپ فرانسیس

مذهب »بیان کرد: گفتیم:  آنرد و در توضیح عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، محور دوم دیدار با آقای پاپ را محوری اساسی بر شم

و حوزه های شیعه ضمن اینکه در منظومه کالن اسالم قرار می گیرند، از ویژگی هایی برخوردارند: اول:  هاآناهل بیت )ع( و معارف 

د و دنیای امروز بودن بر بنیه و زیرساخت عقلی، فلسفی و نظری حوزه است؛ حوزه های علمیه سازنده مکاتب مهم فکری و فلسفی تأکید

زاتی استحکام داشته باشد و این استحکام از ممی آنبه این تفکر نیاز دارد و وقتی می توان این تفکر را عرضه کرد که پایه های عقلی 

 یاست که در حوزه های شیعه از برجستگی ویژه برخوردار است؛ و حتی در حوزه کالم از یک کالم عقلی برخورداریم که بن مایه ها

 «و ادیان با یکدیگر است. هاآنفلسفی دارد و این یکی از حلقه های اتصال انس

وی ادامه داد: ویژگی دوم: در حوزه فقه بود؛ اینکه فقه ما با سابقه دیرین از یک عمق و غنای فوق العاده ای برخوردار است و در دوره 

های تخصصی حرکت کرده؛ نگاه ما در فقه نگاه عمیق و جامعی است و جدید تنوع و تکثر بیشتر و افزون پیدا کرده و به سمت قلمرو 

 در توسعه قلمروهای فقه، تطبیق میان فقه و حقوق و میان مذاهب و ادیان مد نظر بوده است.

ای و هدانست و بیان کرد: محور چهارم بسط حوزه ها در قلمر آنآیت اهلل اعرافی، ویژگی سوم حوزه شیعه را قلمرو اخالقی و عرفانی 

تخصصی به سمت علوم اجتماعی و انسانی است؛ و در ادامه دیدار گفته شد که با این دستمایه های فلسفی و فقهی و معارفی، حوزه 

، نظریه نظام اسالمی و انقالب اسالمی که بر هاآنهای شیعه سازنده نظریاتی در مباحث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، از جمله 

 است.آمده از این تفکر 

 چالش مهم جهان و انسان معاصر ۰۱

چالش مهم جهان و انسان معاصر برشمرد و یادآور شد: به ایشان گفتم که از  ۰۱وی محور سوم سخنان خود در دیدار با آقای پاپ را 

ول: ضعف پایه های توجه کنند: ا هاآنمسئله را مهم می دانم و ادیان باید به  ۰۱مواجه است  آنمیان مسائل مهمی که بشر امروز با 

 مواجه است؛ سوم: نقش دین آنفکری و معرفتی نسبت به عالم غیب و خدا و خداناباوری موجود در جهان؛ دوم: افت معنوی که بشر با 

 و معنویت کاهش یافته است.
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درت بویژه توسط ق مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: چهارم: بحث فقر و گرسنگی و فاصله شمال و جنوب؛ پنجم: تخریب محیط زیست

؛ هفتم: اشاره به اشغال تاریخی فلسطین کردم و اینکه رهبری پیام آنهای جهانی؛ ششم: بحث خانواده و زن و فروپاشی ارزشهای 

تری ایفا کنید و نظریه ما هم همان تئوری و دکترین رهبری است  مؤثردادند که از شما انتظار می رود در قصه فلسطین و یمن نقش 

خابات میان فلسطینیان اصیل است؛ هشتم: تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی غرب است؛ نهم: افراطی گرایی های انت آنو 

 مذهبی است؛ دهم: توسعه سالح های کشتار جمعی و تعرض به مقدسات ادیان الهی است.

 ط مشترک رسیده وآمادگی این را داریم که در حل معضالت بشر، مقابله با توهین به مقدسات ادیان به نقا

 مواضع مشترک داشته باشیم

وی محور چهارم در دیدار با آقای پاپ را پیشنهاداتی برای تعامل میان اسالم و مسیحیت، بویژه تشیع و کاتولیک و حوزه های علمیه و 

مهمی موجود است که به دستگاه واتیکان خواند و تصریح کرد: آمادگی خود را در چند مورد بیان کردیم، اول: حوزه های مطالعاتی 

تعمیق و گسترش نیاز دارد و این آمادگی را داریم که در قلمرو های مختلف میان اسالم و مسیحیت برنامه ریزی جامعتری انجام داده 

و همراهی داشته باشیم؛ دوم: در حل معضالت بشر، به نقاط مشترک رسیده و مواضع مشترک داشته باشیم؛ سوم: در مقابله با توهین 

 مقدسات ادیان، می توان به مواضع مشترک رسید و دنبال کنیم که دنیا حریم ها را پاس دارد؛ چهارم: به یک سند مشترک برسیم.

 آیت اهلل اعرافی به نقل از پاپ فرانسیس: برای ایران احترام قائلم

بیان کرد که سالم من را به رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان در توضیح سخنان آقای پاپ، بیان کرد: آقای پاپ در محور اول 

جهت  ۲برای ایران از »را قبول دارم؛ در محور دوم بیان کرد:  شدهبیانمراجع و بزرگانتان ابالغ بفرمایید و نکاتی که از سوی رهبری 

دوم: گرچه با  احترام قائلم؛ آنی ینه غنی شما باور دارم و براپیشبهاحترام قائلم؛ اول اینکه تاریخ و گذشته ادوار پیشین شما را خوانده و 

 مشکالت و سختی های زیادی مواجه است، ولی تنها مکان در عالم هستید که نظام دینی دارید.

آقای پاپ  ؛«یک آمریکای التینی، شجاعت، دلیری، نترسیدن شما در مباحث مختلف جهانی را می پسندم عنوانبهوی افزود: سوم: من 

طلب را خطاب در نامه ای این م-ن در ایران گفته ایم که بطور خاص در ایران به دنبال تبشیر و تنصیر نیستیم، به نمایندگانما»ادامه داد 

یل ی وابسته به قدرت های جهانی هستند و به همین دلهاآنو کسانی که به دنبال تبشیر و تنصیر هستند، جری -به رهبری نوشته اند

می بینم  وگو و تعامل را بازو در پایان بیان کرد که من باب این گفت« مورد توجه قرار بگیرد.انتظار داریم خواسته های مسیحیان ایران 

 به بخش های ذی ربط توصیه می کنم. آنو برای تداوم 

عضو شورای عالی حوزه های علمیه ادامه داد: در پایان جلسه، یک دوره از احادیث جمع آوری شده حضرت عیسی )ع( در منابع شیعه 

 آیت اهلل ری شهری )ره( را به ایشان هدیه دادیم و ایشان چند جلد از کتابهایش را اهداء کرد. تالیف
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 وگویی با وزیر خارجه واتیکان/سفر به چند کشور اروپاییگفت

وگویی با وزیر خارجه واتیکان و آقای ساندری در وی در توضیح دیگر برنامه های سفر خود به چند کشور اروپایی تصریح کرد: گفت

شورای کلیساهای شرقی صورت گرفت؛ از بخش های مختلف واتیکان، موسسه مطالعاتی اسالم و عرب، موسسه دکترین ایمان، آکادمی 

ه واتیکان بازدید شد و سفیر ما در واتیکان برای تداوم باید تالش کند؛ و یکی از پروژه هایی که آیت اهلل علوم واتیکان، کتابخانه و موز

 داشتند، تالیف دایرۀ المعارف اسالم و مسیحیت بود که چند جا طرح شد. تأکید آنسبحانی بر 

ره( محقق شد، بیان کرد: در مراکز اسالمی و سفارتخانه مدیر حوزه های علمیه با اشاره به اینکه سفر در ایام سالگرد رحلت حضرت امام )

نفر از  ۶۱های چهار کشور رم، سوئیس، هامبورگ و هلند به مناسب سالگرد رحلت امام سخنرانی ها و جلساتی برگزار شد؛ جلسه ای با 

ه شورای جهانی کلیساها واقع شد کوگویی مهم در ژنو با قم و جامعۀ المصطفی در هامبورگ واقع شد؛ بازدید و گفت التحصیالنفارغ

شورا قبال به قم آمده و مالقاتی با بنده داشتند و پس از هامبورگ، هیات همراه در  آنبیشتر ارتودوکس و پروتستان هستند و رئیس 

 هلند چند برنامه داشتند.

 

 است لیتحص از بازماندگان شناسایی قضاییه قوه خواسته/ اجتماعی هایآسیب کنندهنگران افزایش 

 خبرگزاری ایرنا

 ویژهبه صیلتح ترک: گفت اجتماعی هایآسیب کنندهنگران افزایش به اشاره با قضاییه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون

 به هانآ بازگرداندن و تحصیل از بازماندگان شناسایی بنابراین است، اجتماعی هایآسیب افزایش هایزمینه از یکی محروم مناطق در

 .است قضاییه قوه هایخواسته از مدرسه

 معاونت با وپرورشآموزش وزارت همکاری توسعه نشست در جهانگیر اصغر ،وپرورشآموزش وزارت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 آموزانانشد تحصیل ترک علل رصد: اظهارداشت وزارتخانه این رجایی شهید ساختمان در قضاییه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی

 وضوعم به باید نامهتفاهم قالب در دستگاه دو با همکاری و کند پیگیری را آن باید وپرورشآموزش که است مهمی بسیار موضوع

 .شود پرداخته تحصیل از بازماندگان

 منجر فاتتخل و جرائم کاهش به جامعه افراد تحصیالت افزایش اینکه بیان با قضاییه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون

 .است رمج کاهش در تحصیالت مؤثر نقش از نشان این و است کمتر جرم آمار باشد بیشتر افراد تحصیالت سطح چه هر: افزود شود،می

 .دارد قرار جامعه دسترس در صنعتی مخدر مواد نوع هزار سه از بیش: گفت مخدر مواد از استفاده میزان افزایش به اشاره با وی

 است بیشتر روستاها در مجازی فضای هایآسیب

 ایجاد هزمین جامعه در طبقاتی فاصله: داشت اظهار هستند، مؤثر اجتماعی هایآسیب افزایش در که عواملی سایر به اشاره با جهانگیر

 افزایش و بروز هایزمینه از یکی مجازی فضای همچنین. کندمی ایجاد آموزاندانش بین در را اجتماعی هایآسیب دیگر و خشونت
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 داریم جمعیت نفر میلیون 0۵ کهحالی در و کنندمی مدیریت را مجازی فضای دنیا کشورهای بیشتر و است شده اجتماعی هایآسیب

 .است فعال همراه تلفن خط میلیون ۰۲۱ از بیش اما

 باالتر جهانی نمیانگی به نسبت روستایی مدارس در حتی اینترنت نفوذ ضریب: کرد اضافه اینترنت به خوب دسترسی به اشاره با وی

 یشترب روستاها در مجازی فضای از ناشی هایآسیب. است نشده ارائه اینترنت کارگیریبه نحوه خصوص در الزم هایآموزش اما است

 .است مجازی فضای از استفاده نحوه در ضعف از نشان این و است

 وپرورشآموزش با اصالت بنابراین شود انجام زندگی به امید افزایش باهدف باید مدارس در اجتماعی هایمهارت ارائه: داد ادامه وی

 .کند ارائه نوجوانی و کودکی مختلف سنین در را الزمه هایمهارت تواندمی تربیت و تعلیم نظام لذا عالی، آموزش نه است

 را اعتماد ینا قدر باید است، معلمی شغل جامعه در شغلی گروه معتمدترین: گفت قضاییه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاون

 یانفرهنگ به جامعه اعتماد متوجه ایلطمه تا داشت توجه معلمان به باید کرد؛ توجه آن به اجتماعی سرمایه یک عنوانبه و دانست

 .باشیم مدارس، در ویژهبه و جامعه در اسالمی هایارزش رشد و تقویت توسعه، شاهد روزروزبه امیدواریم. نشود

 شود آینده هایسال در جرم کاهش باعث تواندمی وپرورشآموزش در قضاییه قوه گذاریسرمایه

 با قوه این و تاس اثرگذار و اهمیت با بسیار تربیت و تعلیم نظام بر قضاییه قوه تمرکز: گفت نشست این در نیز وپرورشآموزش وزیر

 همکاری هایزمینه. شود آینده هایسال در جرم و اجتماعی هایآسیب کاهش باعث تواندمی ،وپرورشآموزش در گذاریسرمایه

 .است شده ترجدی موضوع این نماد، سامانه باوجود اخیر هایسال در و داشته وجود همواره قضائیه قوه با وپرورشآموزش

 ظامن همکاری زمینه زا،آسیب عوامل حذف و اجتماعی هایآسیب به نسبت وپرورشآموزش هایحساسیت دلیل به: افزود نوری یوسف

 .است داشته وجود قضاییه قوه با تربیت و تعلیم

 مدارس یلیتعط جمله از ها،تصمیم برخی: داشت اظهار و کرد تأکید قضاییه قوه با بیشتر هایهمکاری برای ترجدی هایتالش بر نوری

 .است کرده ایجاد را مشکالتی مجازی فضای به آموزاندانش فرهنگی پیوست بدون و نشده مدیریت ورود و گذشته سال ۲ در

 ریزیرنامهب راستا این در و کند ایجاد را اجتماعی هایآسیب از پیشگیری زمینه تواندمی وپرورشآموزش کهاین به توجه با: داد ادامه وی

 اییهقض قوه سوی از اجتماعی هایآسیب از پیشگیری برای منسجمی هایبرنامه وجود دوجانبه، هایهمکاری راستای در باشد، داشته

 .است ضروری وپرورشآموزش و

 خانواده، مانند؛ دیگر عوامل اما دارد، قرار آموزاندانش اختیار در که است آموزشی محتوای از بخش یک درسی کتاب: داد ادامه وی

 توایمح در موضوع یک دادن قرار صرف بنابراین هستند، مؤثر فرهنگ یک یا و موضوع یک شدن نهادینه در جامعه و دوستان معلم،

 .شود حل کامل طوربه مشکل آن تا داشت را انتظار این نباید درسی،

 شوند محافظت اجتماعی هایآسیب برابر در آموزاندانش
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 برابر در آموزاندانش که کنیم ریزیبرنامه ایگونهبه را مدارس در پرورشی و تربیتی شرایط باید: داشت اظهار مردمی دولت کابینه عضو

 راکهچ باشند، داشته کنندهکمک و یاور نقش آموزاندانش ها،آسیب از پیشگیری امر در حتی و شوند محافظت اجتماعی هایآسیب

 .هستند اجتماعی هایآسیب برابر در فرد تریندفاعبی آموزاندانش

 باید یقانون سن زیر افراد خصوصبه و جامعه در موادمخدر به دسترسی: افزود و کرد تأکید جامعه به دمخدرموا ورود ریشه قطع بر نوری

 .دارد قضاییه قوه سوی از بیشتر توجه به نیاز موضوع این بنابراین باشد، سخت

 اب تا کرد خواهیم تالش: داد ادامه مدرسه، به تحصیل از بازمانده آموزان دانش بازگرداندن در وپرورشآموزش تالش به اشاره با وی

 .دهیم کاهش را آموزان دانش میان در تحصیل ترک هایزمینه روزی،شبانه مدارس افزایش

 اجتماعی هایآسیب با مبارزه و پیشگیری خصوص در مؤثر هایآموزش ارائه و نوین هایروش کارگیریبه بر وپرورشآموزش وزیر

 قضائیه هقو سوی از موضوع این اهمیت به توجه با و شود منعقد دستگاه دو بین همکاری نامهتفاهم امیدواریم: کرد تصریح و تأکید

 .شود تسریع

 

 است روبرو مقررات و قوانین انباشت با کشور حقوقی نظام. 

 خبرگزاری ایرنا

 کثرت و تقنین حجم و شهری حقوق مسائل تنوع دلیل به: گفت کشور دهیاری و هاشهرداری سازمان منابع و مدیریت توسعه معاون

 .است روبرو مقررات و قوانین انباشت با کشور حقوقی نظام اجرایی، گاهی و قانونگذاری مراجع

 تنوع دلیل به هاینک بابیان جمهوری ریاست حقوقی معاونت مقررات و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، معاون با نشست در نصرتی مسعود

 روبرو اتمقرر و قوانین انباشت با کشور حقوقی نظام اجرایی، گاهی و قانونگذاری مراجع کثرت و تقنین حجم و شهری حقوق مسائل

 و ضمعار اجرا، با منتفی و منقضی متروک، منسوخ، مقررات و قوانین از االجرا الزم موارد تمیز در قانون مجریان رو این از: افزود است،

 غیر از جریم و معتبر قوانین تشخیص درنهایت و پاالیش مثابه به تنقیح امر حیث، این از و اند شده مواجه متعددی مشکالتی با... 

 .است ناپذیر اجتناب و ضروری امری در معتبر

 زاییمقررات و گذاریقانون جایبه بنابراین: گفت قانون، کمبود نه است قوانین تعدد شهرداری حوزه در اصلی مشکل اینکه بر تأکید با وی

 .باشیم قوانین تنقیح و زداییمقررات دنبال به باید

 هرداریش ای وظیفه حوزه در قوانین تنقیح: کرد اضافه اسالمی، شورای مجلس در شهری مدیرت جامع طرح بودن مطرح به اشاره با وی

 خصمش دقیق صورتبه تا است امور اندرکاران دست و نظران صاحب نظرات اخذ و موجود قوانین کارشناسی های ارزیابی نیازمند ها،

 .پذیرد؟ صورت الزم های رسانی روزبه و اصالحات فعلی قوانین در باید یا است جدید قوانین تدوین به نیازی آیا شود،
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 مشکل با جرااال الزم مقررات و قوانین کردن پیدا در نیز حقوقدانان حتی که است حدی به کشور در قوانین تورم مسئله: داد ادامه نصرتی

 شده شوارد حقوقی مسائل برای قانونی پاسخی پیداکردن که کرده پیچیده و حجیم حدی به را حقوقی نظام تورم، این. هستند مواجه

 .است

 در دارد وجود قانون عنوان صد از بیش مالکیت، مورد در مثال برای دارد؛ وجود خصوص این در متعددی های مثال: کرد اضافه وی

 شرکت مؤسسات، ها، وزارتخانه عمومی و عمرانی های برنامه اجرای برای مردم اراضی و امالک تملک زمینه در یعنی ارتباط، همین

 ۲۱ دارای هاآن ترین طوالنی و بند یک هاآن ترین کوتاه که داشته وجود قانون ۰۱۶ حداقل ،۰۲0۵ سال تا ها شهرداری و دولتی های

 عنوانهب مالکیت حقوق که شود باعث تواند می قانونی احکام و قوانین از حجم این و است تبصره ۰۵۴ و ماده ۲۲۱ شامل کل در و ماده

 .شود کمرنگ قانونی سطور الی البه در اقتصادی، توسعه ارکان از یکی

 و طرح با موجود قوانین اصالح جایبه متاسفانه. است ناکارآمد و نامعتبر موارد و قوانین شناسایی و پاالیش تنقیح، هدف: گفت نصرتی

 موجود وانینق است الزم جدید قوانین تصویب از پیش شود، می افزوده قوانین انباشت بر مشترک موضوع یک در جدید قوانین تدوین

 .شود مرتفع موجود های کمبود و نواقص درنهایت و شود بازنگری و تنقیح

 تنقیح امر رب تأکید با جمهوری ریاست حقوقی معاونت مقررات و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، معاون زاده مهدی همچنین جلسه این در

 امر  ت،اس شده اشاره آن به شهرداریها سازمان اساسنامه و کشور تنقیح قانون در که قانونی تکالیف به توجه با و شهرداری حوزه در

 .کرد عنوان کشور راهبردی و زیربنایی اساسی، مسائل از را مقررات و قوانین تنقیح و برشمرد تخصصی امری را تنقیح

 اما ندباش نداشته آگاهی آن اهمیت به نسبت مردم عموم تا شده سبب موضوع این قوی دانش و فنی جنبه گرچه: گفت ادامه در وی 

 هنگیفر و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، هایحوزه در مردم زندگی اجتماعی و جمعی مختلف زوایای با دقیقاً  مقررات و قوانین تنقیح

 .گذاردمی جا به خصوص این در مستقیمی و مهم بسیار آثار و است مرتبط

 مخاطب اول امگ در اجرایی هایی دستگاه اینکه بیان با جمهوری ریاست حقوقی معاونت مقررات و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، معاون

 مقررات و نقوانی تنقیح معاونت سامانه: افزود بردند، بهره آن از وکال و قضات مردم، عموم بعدی گام در و بودند مقررات و قوانین تنقیح

 آن به وجهت عدم نرسد، خود غایت به گرفته انجام اقدامات باوجود تنقیح امر شد سبب که هاییآسیب از یکی اما شده اندازی راه کشور

 .بود فرابخشی موضوع عنوانبه

 قوانین گرفتن نظر رد بدون جدید قانون تصویب: گفت پذیرد، صورت قانون تصویب از پیش باید تنقیح اینکه بر تأکید با مهدیزاده مهدی

 پیشبرد دمع یا مقررات و قوانین تدوین و تنقیح از غفلت دیگر عبارت به و شود می مخاطبان سردرگمی و قوانین انباشت موجب موجود

 .کند تحمیل مسئوالن و مردم به را زیادی های هزینه تواند می آن تخصصی

 تعیین و ن،قوانی در موجود تعارضات از سوءاستفاده از جلوگیری مغایر، و مشابه غیرضروری، قوانین انباشت از جلوگیری: شد یادآور وی

 .آید می شمار به قوانین تنقیح و تدوین فواید جمله از اند،نشدنی اعمال و متروک که قوانینی انبوه تکلیف
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 انسازم نمایندگان از متشکل کارگروهی در کار اجرای شیوه و شهرداری مقررات و قوانین تنقیح موضوع شد، مقرر جلسه این در

 نهایی و بررسی جمهوری؛ ریاست حقوقی معاونت مقررات و قوانین انتشار و تنقیح تدوین، معاونت و کشور های دهیاری و ها شهرداری

 .شود

 قوانین ارانتش و تنقیح تدوین، معاونت لوایح و قوانین و مصوبات سامانه محتویات از ها شهرداری مندی بهره زمینه شد مقرر همچنین

 .شود فراهم جمهوری ریاست حقوقی معاونت مقررات و

 

 باالدستی قوانین راستای در علوم وزارت آموزش تحول طرح تدوین 

 خبرگزاری ایرنا

 و لمع کلی های سیاست باالدستی قوانین و اسناد راستای در وزارتخانه این آموزش تحول طرح تهیه از علوم وزارت آموزشی معاون

 .داد خبر متخصصان از نفر ۰۵۱ توسط ملی و استانی آمایش و توسعه اسناد و فناوری

: افزود وزارتخانه این آموزشی معاونت حوزه کلمدیران معارفه و تکریم آیین در عابدینی عمو قاسم ایرنا، آموزش و علم گروه گزارش به

 نقشه مانند باالدستی قوانین و اسناد راستای در متخصصان، از نفر ۰۵۱ توسط فناوری و تحقیقات علوم، وزارت آموزش تحول طرح

 و ستانیا آمایش و توسعه اسناد و فناوری و علم کلی هایسیاست اسالمی، دانشگاه سند اسالمی، انقالب دوم گام کشور، علمی جامع

 .است شده تهیه مختلف ابعاد در ملی

 عالی وزشآم آن مهم بخش و شده ابالغ سیزدهم دولت در تحول برنامه: کرد تصریح هستیم، تحول جریان به مکلف اینکه بیان با وی

 .است فناوری و تحقیقات علوم وزارت آموزشی معاونت عهده بر آن درصد 0۱ که است

 فرایندها، در تحول طرح، این درصد 0۱ از بیش: کرد بیان آموزش حوزه تحول طرح کلیات تشریح با علوم وزارت آموزشی معاون

 .است شده داده تطابق باالدستی اسناد با که است آن طرح قوت نقاط. است موجود ضوابط و ها نامهآیین

 شکل سرزمینی آمایش با متناسب باید ها رشته لذا شود؛ اجرایی باید و است مهم امری عالی آموزش آمایش عابدینی، عمو گفته به

 .گیرد

 شارکتم از که است آن کار اساس یافتیم؛ مطلوبی وضعیت معاونت این  کارشناسان هایتالش با اخیر ماه چند در: کرد تصریح وی

 .شویم مند بهره کارشناسی نظرات  و جمعی

 درصد ۵۱: افزود دارند، ماموریت صنعت و جامعه نیازمحوری و راهبردی های فناوری حوزه دو در هادانشگاه اینکیه بیان با عموعابدینی

 شغل زیادی تعداد طرفی از ولی رفت، خواهد بین از جدید تکنولوژی با آینده سال ۰۱ تا دارد وجود کشور در اکنون هم که هایی شغل

 و جامعه نیازهای هم و راهبردی های فناوری حوزه در هم باید را تحول. است جدید هایرشته ایجاد نیازمند که شودمی ایجاد جدید

 .ببریم پیش صنعت
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 رشگست دفتر مدیرکل» دهقان محمدمهدی ،«دولتی غیر عالی آموزش دفتر مدیرکل» عمادی رسول سید احکام آیین این پایان در

 و اتتحقیق علوم، وزارت آموزشی معاون عموعابدینی  توسط «عالی آموزش ریزیبرنامه دفتر سرپرست» زادهنقی رضا ،«عالی آموزش

 .شد اعطا آنان به فناوری

 

 فیلم+کند اصالح را هاسهمیه قانون مجلس/شورا کار دستور در مدارس دروس سرفصل تغییر 

 خبرگزاری ایرنا

 ذیل بصرهت ایثارگران، سهمیه بودن درست بر تأکید با کنکور درمورد شورا این مصوبه طراحان از و فرهنگی انقالب عالی شورای عضو

 دوینت با مجلس: گفت و دانست فراوان اعتراضات و اشکاالت بروز سبب را سهمیه این مورد در توسعه برنامه ششم قانون ۰۱۵ ماده

 .کند برطرف را اشکاالت این تواندمی جدید قانونی

 با آن ورهد ونهمینپنجاه دیگر روز چند تا که هادانشگاه به ورود سراسری آزمون یا کنکور ایرنا، آموزش و علم گروه خبرنگار گزارش به

 آموزاندانش از مختلف هایگروه انتقاد و اعتراض با قبل هاسال از شود،می برگزار داوطلب هزار ۵۱۱ و میلیون یک به نزدیک حضور

 کیپزش آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، ،وپرورشآموزش هایوزارتخانه و آموزشی کارشناسان تا گرفته اولیا و

 مدیران، گزینش کلی ضوابط تصویب» متولی نهاد عنوانبه فرهنگی انقالب عالی شورای شده باعث انتقادها همین. است بوده همراه

 اساس رب «آنان گزینش برای مرجع تعیین و کشور مدارس و فرهنگی و تحقیقاتی مراکز ها،دانشگاه دانشجویان، و معلمان استادان،

 منظر از کنکور موضوع به اسالمی شورای مجلس ۰۲۴۶ سال مصوب فرهنگی، انقالب عالی شورای وظایف و اهداف جایگاه، قانون

 .کند ورود کارشناسی

 ۰۲0۶ آبان نهایت در و طرح تخصصی های کمیسیون در را آن حذف و کنکور موضوع 0۱ دهه اواسط از نیز اسالمی شورای مجلس

 و بهداشت علوم، وزارتخانه سه برای تکالیفی و تصویب را کشور عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در دانشجو پذیرش قانون

 قانون اما کنند؛ حذف را کنکور( ۶۰ سال حدود) کشور پنجم توسعه ساله پنج برنامه اول سال پایان تا که کرد تعیین وپرورشآموزش

 سازمان دهعه بر تکلیف چند دانشجو، پذیرش و سنجش قانون نام با و اصالح اسالمی شورای مجلس نمایندگان توسط ۶۲ سال مذکور،

 .شد گذاشته وپرورشآموزش و کشور آموزش سنجش

 شناسیآسیب ترجدی شکلی به ۶0 سال از فرهنگی انقالب عالی شورای اسالمی، شورای مجلس قانون نشدن اجرا دلیل به و این باوجود

 تأثیر آن بند ترینمهم شاید که شد منجر 0۷۲ جلسه در شورا این مصوبه تصویب به روند این و داد قرار کار دستور در را کنکور موضوع

 و دش اصالح و مطرح شورا جلسات در دیگر بار مصوبه این. باشد سراسری آزمون در دوم متوسطه پایه سه معدل درصدی ۷۱ و قطعی

 سراسری آزمون برگزاری جزئیات هنوز اما رسید، تصویب به( ۰۷۱۰ خرداد ۰۴) فرهنگی انقالب عالی شورای 0۶۲ جلسه در نهایت در

 . نیست معلوم مصوبه، این اساس بر ۰۷۱۲ سال
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 ریافتد و آینده هایسال در کنکور تغییرات مصوبه، این اجرای زمان شدن جویا و ابهامات رفع برای( ایرنا) اسالمی جمهوری خبرگزاری

 صوبهم این طراحان از یکی و فرهنگی انقالب عالی شورای عضو سوزنچی ابراهیم دکتر میزبان آموزگاران و داوطلبان سؤاالت پاسخ

 . شد

 اهمیت دلیل مورد در پرسش با خوانید،می را آن دوم بخش اکنون و( اینجا اول بخش) منتشرشده بخش دو در که گو و گفت این

 ورایش مصوبه داد توضیح سوزنچی. شد آغاز اسالمی شورای مجلس قانون باوجود فرهنگی انقالب عالی شورای برای کنکور موضوع

 که اتیذ وظیفه و وپرورشآموزش نظام در موضوع این اهمیت دلیل به شورا و ندارد مجلس قانون با زیاد تفاوت فرهنگی انقالب عالی

 ۰۲۶0 سال از دارد،( ۰۲۴۶ مصوب) فرهنگی انقالب عالی شورای وظایف و اهداف جایگاه، قانون در مصرح دانشجو پذیرش زمینه در

 .است شده منجر یادشده مصوبه تدوین به که داده انجام زمینه این در را ایگسترده های بررسی

 بین آن اساس بر: گفت شورا آموزشی عدالت گزارش اساس بر کشور آموزشی وضعیت با مرتبط ارقام و آمار به استناد با همچنین وی

. هستند جامعه ۰۱ و ۶ و 0 هایدهک خانوارهای در( دانشگاه و رشته نوع به بسته) گیرندمی هزار ۲ زیر رتبه که افرادی درصد 0۵ تا ۴۵

 .است نشده قبول یک دهک از هم نفر یک حتی شریف صنعتی دانشگاه در ۶۶ سال در مثال عنوانبه

 نمره رتبه، هزار ۲ میزان به راحتی به کنکور هایکالس در شرکت دهدمی نشان شورا اقتصادسنجی هایتحلیل سوزنچی گفته به

 . بخشدمی بهبود را کنکور

 تأکید آن روی هم وپرورشآموزش وزرای همه که بود کنکور چنگال از وپرورشآموزش نجات اول وهله در ما مساله» گرفت نتیجه وی

 اساس بر بود؛ استرس کاهش ما هدف دومین. است مجلس مدنظر راهکار همان بلکه نیست جدید هم شده ارائه راهکار. داشتند

 کنکور از کمتر نهایی امتحانات استرس که کردند اعالم آموزاندانش از نفر هزار ۲۱۱ و میلیون یک شاد، سامانه در شدهانجام نظرسنجی

 . «است

 از یندهآ سال از وپرورشآموزش توسط نهایی هایآزمون برگزاری مورد در توضیحاتی همچنین فرهنگی انقالب عالی شورای عضو این

 هادانشگاه به ورود برای مناسبی معیار احتمالی هایتقلب از دور کنکور نتیجه در معدل قطعی تأثیر صورت این به تا داد دوازدهم پایه

 تغییر ضرورت بر که البته. بخوانند را مدرسه دروس کنند اکتفا زنیتست هایروش به اینکه جایبه آموزاندانش شود موجب و باشد

 .  کرد تأکید رهبری معظم مقام جدید تذکر به توجه با ویژه به مدارس دروس

 داد یحتوض وگوگفت این اول بخش در وی. شد مطرح سوزنچی با وگوگفت در که بود موضوعاتی از دیگر یکی کنکور هایسهمیه

 .کند برقرار را آموزشی عدالت نتوانسته هاسهمیه این چند هر است، باقی همچنان کنکور در مناطق هایسهمیه

 اریبرگز برای سنجش سازمان راهکار از استفاده و الگوبرداری با نهایی آزمون برگزاری شیوه معدل، ترمیم آزمون مورد در سوزنچی

 شورای طتوس موضوع این: گفت و داد توضیح نیز اختصاصی دروس و عمومی دروس آزمون شدن حذف و الکترونیکی شکل به کنکور
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 حمایت و کمک با نیز فرهنگی انقالب عالی شورای شود، رسانیاطالع باید آموزش و سنجش شورای و وپرورشآموزش عالی

 .بود خواهد موضوع این پیگیر جمهوریرئیس

 کند اصالح را هاسهمیه قانون مجلس/شورا کار دستور در مدارس دروس سرفصل تغییر

 بر) ایثارگران و جانبازان سهمیه و( جابجایی سهمیه) علمی هیات اعضای فرزندان سهمیه مورد در وگو گفت این دوم بخش در وی

 است، شگاهدان جابجایی شامل علمی هیات اعضای فرزندان سهمیه اینکه جمله از داد توضیح را نکات( توسعه ششم برنامه قانون اساس

 دیگری شهر دانشگاه در( هستند علمی هیات عضو که) وی والدین و باشد شده قبول شهر یک دانشگاه در فرزند که صورتی در هم آن

 :خوانیدمی را وگوگفت این ادامه. باشند مشغول

 کند اصالح را هاسهمیه قانون آموزشی عدالت برای مجلس

 حثب هاسهمیه روی هادانشگاه شدن اسالمی شورای در کامل سال یک ما. است کنکور اصلی مساله از بخشی هاسهمیه نمونه برای

 در» آن مبنای بر که شد گرفته نظر در ایثارگران سهمیه برای ۰۱۵ ماده ذیل ایتبصره توسعه ششم برنامه قانون در چون کردیم؛

 نشود تکمیل( آن بعدی اصالح و ایثارگران به رسانی خدمات جامع قانون ۴۱ ماده مشمولین) ایثارگران درصدی ۲۵ سهمیه که صورتی

 شرایط واجد متقاضیان پاسخگوی جبهه در داوطلبانه حضور ماه ۶ حداقل با رزمندگان همسران و فرزندان اختصاصی سهمیه درصد ۵ و

 حداقل با رزمندگان همسران و فرزندان به مذکور درصد ۵ بر مازاد را ایثارگران درصد ۲۵ خالی ظرفیت مانده است مکلف دولت نباشد،

 .«دهد اختصاص باشند، داشته را الزم شرایط که جبهه در داوطلبانه حضور ماه ۶

 داوطلبان تعداد کاهش به توجه با. شدمی پر آزاد سهمیه از بود، خالی که درصد ۲۵ سهمیه مازاد قبال که است حالی در تبصره این

 هادانشگاه در ینپای بسیار هایرتبه با افرادی فوق تبصره ذیل و ماندمی خالی بیشتر سهمیه این غیره و جانبازان و شهدا خانواده فرزندان

 .است کرده ایجاد اشکال تبصره این دارند قبول همه. شوند می قبول

 تنها .هستند معترض موضوع این به وپرورشآموزش و کشور آموزش سنجش سازمان ها،دانشگاه روسای و اساتید داوطلبان، بر عالوه

 آن رد و نشود مصوب هفتم برنامه جدید قانون وقتی تا و شود اصالح مجلس توسط قانون این که است این عدالت به رسیدن راه

 همین انهمچن نشود، حذف جداگانه تبصره این فوریتی دو واحده ماده یک با اینکه یا است، شده حذف تبصره این نشود قید صریحا

 . ماند می پابرجا اعتراضات آموزشی عدالت نقض دلیل به و شود می اجرا قانون

 بولق دارند، سروکار مردم جان با که پزشکی مانند مهم های رشته در ندارند علمی صالحیت اصال که افرادی بعضا که داریم اطالع

 به موزشیآ عدالتیبی اصوال. است زده صفردرصد کامال را شناسی زیست درس شود، می قبول رشته این در که فردی مثال شوند،می

 سهمیه اب را آن خواسته نیست یکسان کشور در آموزش سطح دانسته می قانونگذار البته. است هاسهمیه برخی بودن ناموزون دلیل

 .است زده دامن آموزشی عدالتیبی به شدت به فوق تبصره مخصوصا ها،سهمیه تصویب نبودن یکپارچه ولی کند جبران

 کند اصالح را هاسهمیه قانون مجلس/شورا کار دستور در مدارس دروس سرفصل تغییر
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 تکرار هفتم هبرنام در قانون این اگر حتی زیرا کند، تدوین موضوع این برای توسعه ششم برنامه قانون با متفاوت قانونی باید مجلس

 درست ارگرانایث سهمیه اصل البته. شودمی حذف ششم برنامه در تبصره این کنند اعالم جایی در باید تنها. شد خواهد اجرا هم باز نشود،

 .است تنیده هم در را هاسهمیه و نیست درست شده اضافه که ایتبصره ولی بوده

 ریعس را تبصره این حذف دوفوریتی طرح دارند، عدالت دغدغه واقعا اگر که است این اسالمی شورای مجلس نمایندگان از من خواهش

 .شود می لغو قانون این دهند، رای ماده این به مجلس نمایندگان سوم دو اگر. کنند تصویب و مطرح

 است؟ چطور علمی هیات اعضای سهمیه وضعیت

 که دانشگاهی از توانندمی و دارند جابجایی امتیاز علمی هیات اعضای فرزندان نداریم، علمی هیات اعضای سهمیه نام به ایسهمیه

 .کنند می کار محل آن در هاآن والدین که بروند دانشگاهی به اند،شده قبول

 وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزرای به را فرزندان جابجایی اختیار که بود این ۶۲ سال فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبه

 دیده عوسی بسیار را مساله شد، تدوین سال همان در منظور این به که اینامه آیین البته. بود داده پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 برای که جدید نامه آیین در مزبور وزرای. کرد حذف را رشته تغییر اختیار اداری عدالت دیوان ازآنپس. بود ممکن هم رشته تغییر و بود

 .کردند ترسخت را جابجایی حتی و کردند حذف را رشته تغییر نوشتند، آن

 ینا دروس به آموزان دانش توجهی بی دالیل از یکی و شود شروع دروس و مدارس از باید ساماندهی کلی طوربه که دارید قبول آیا

 ندارد؟ هاآن دانشگاهی تحصیالت در اهمیتی اصال دروس از برخی که است

 نای و کرده شروع را دروس سرفصل تغییرات روی کار وپرورشآموزش وزارت. دادند تذکر اخیرا هم رهبری معظم مقام دارم، قبول بله

 هر هک بود این فرهنگی انقالب عالی شورای پیش سال دو حدود مصوبه. است فرهنگی انقالب عالی شورای کار دستور در هم مورد

 ونیکن شرایط در وپرورشآموزش از کار این شروع با کلی طوربه ولی. بگیرد یاد عمومی آموزش دوره در را مهارت یک باید آموزدانش

 یابند، طابقت تغییر این با نیز آموزگاران باید شود عوض مدارس دروس باشد قرار اگر نیست؛ فراهم آن های زیرساخت زیرا نیستم موافق

 روسد کنکور کالس که کسانی است، شده حذف کنکور از عمومی دروس که هم االن همین. باشد آماده باید ها زیرساخت بنابراین

 . هستند مخالف مصوبه این با داشتند، را عمومی

 کند، اجرایی را صمیمت این قبال بود نتوانسته پذیرش و سنجش شورای و است سختی تصمیم کنکور در معدل قطعی تأثیر برای تصمیم

 هم ام و کندنمی حل را کنکور مسائل همه شورا مصوبه البته. است کرده کمک هاآن به جهت این از فرهنگی انقالب عالی شورای

 .کند حل تواند می را دیگر بخش اما است شورا توان از خارج آن از بخشی که دارد دیگری مسائل کنکور داریم، قبول

 به و ستا شده تشکیل رهبری حکم با دارد، خاصی وزانت فرهنگی انقالب عالی شورای مثل جایی گویم؛می پایانی نکته عنوانبه

 سروصدا بدون و نیستند شدن دیده دنبال و کنندنمی مصاحبه مرتب هم آن اعضای و نیست تبلیغاتی بوق. پردازد می راهبردی مسائل

 .کندمی کار
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 از یاریبس حقوقی مسائل رعایت و کارشناسی نظر از شود،می مطرح فرهنگی انقالب عالی شورای در که بحثی باشند مطمئن مردم

 .کنند اعتماد شود، می انجام شورا در که کاری به و شودمی گرفته نظر در آن در مسائل

 داریم یادیز حساسیت ما دلیل همین به. است قانون حکم در کند، ابالغ را ایمصوبه وقتی که است رهبری به وابسته شورای تنها این

 شویممی جهمتو بعد سال چند از نباشند، نگران مردم. بروند پیش صحیح و خوب کارها تا کنیممی دنبال را آن مصوبه شدن اجرایی تا و

 . است شده وپرورشآموزش تحول موجب چطور مصوبه این اجرای

 

 اندیشه رهبر معظم انقالب گری؛ شرط تداوم حکمرانی دینی درشاخص انقالبی 
 خبرگزاری ایکنا

از نگاه رهبر معظم انقالب جمهوری اسالمی به منزله یک حکومت دینی که قرار است تبلور الگوی حکمرانی مطلوب اسالمی باشد در 

گری البیانق آنین ترهایی باشد که مهمشود که دارای شاخصکند و در معنا و هویت اصلی خودش حفظ میصورتی تداوم و بقا پیدا می

. انقالبی است های انقالبی و وجود روحیهشرط دوام حیات جمهوری اسالمی وجود انگیزه»های انقالبی است؛ و حفظ روحیه و انگیزه

 «.انقالبی نباشد، جمهوری اسالمی نخواهد بود اگر روحیه

ها و بیانات رهبر معظم انقالب را از منظرهای مختلف سخنرانی

حلیل و تفسیر کرد اما یکی از ابعاد مهم بیانات ایشان توان تمی

 کننده اصولهایی است که تبییناستخراج نکات و شاخص

حکمرانی مطلوب و شایسته دینی است که در عین حال که 

های حکمرانی ها با شاخصممکن است برخی از این شاخص

ها مختص خوب اشتراک داشته باشد اما برخی از این شاخص

 بررسی به موضوع این قسمت اول دینی است. در یک نظام

 مطلوب حکمرانی الگوی در «جهادی مدیریت» شاخص

را از « گریانقالبی»ه مؤلف یادداشت این در و پرداختیم اسالمی

 نگاه رهبر معظم انقالب بررسی کنیم.
با انقالبی خطاب کردن مجلس ( ۰۷۱۰خرداد  0سخنرانی اخیر در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی ) مقام معظم رهبری در

خواهند وانمود کنند که انقالب برای کشور دردسر است، شعارهای انقالب به نفع کشور است؛ بر خالف کسانی که می»یازدهم فرمودند: 

فتن به ها و رایم؛ امّا توجّه به این آرمانها نرسیدهانقالبی ــ که البتّه هنوز به آرمان هاینه بعکس، انقالب و شعارهای انقالبی و آرمان

 «جوری است.ها ــ درمان دردهای کشور است؛ دردسر نیست، رفع دردسر است؛ انقالب این سمت این آرمان

https://iqna.ir/fa/news/4063955/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://iqna.ir/fa/news/4057887
https://iqna.ir/fa/news/4057887
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هود،  رهعلیه( راجع به سواهلل امام )رضوان »ه و فرمودند: تر خواندایشان فراتر از انقالبی بودن مدیران و مسئوالن، انقالبی ماندن را مهم

هم خودت استقامت کن و ایستادگی کن در این راه، هم کسانی « فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَک»فرماید:[ شریفه که ]می این آیه

آید ــ نشده مراجعه کنم ــ فرمودند اینکه حضرت ایستادگی کنند، به نظرم این جور می هاآنکه با تو به سمت خدا حرکت کردند، 

، این آیه این بزرگوار را پیر کرد؛ این آیه پیر کرد؛ این قدر سخت است! فَاستَقِم کَما اُمِرت؛ بِایست، «شَیَّبَتنی سورَۀُ هود»رسول فرمودند 

 .«بی داشتن، انقالبی ماندن است؛ چه فرد، چه جمعتر از انقالبی بودن و گرایش انقالبمان، ادامه بده راه را. خب، پس ببینید مشکل

 نمایی دارد؟هایی است و چه تفاوتی با انقالبیها و مؤلفهگری دارای چه شاخصاما انقالبی

گری مسئوالن و از جمله نمایندگان مجلس بیان کردند که ها برای انقالبیرهبر معظم انقالب در همین سخنرانی یک سری شاخص

 :ها را اینگونه برشمردیژگیتوان این ومی

 نشدن هااینمنشی و امثال زیستی: اسیر تجمّالت و اعیانـ ساده

 ـ امانتداری: نگاه به مسئولیت به مثابه امانت الهی

 پذیریـ مسئولیّت

، هم ـ مردمی بودن: با مردم عادی معمولی مخلوط شدن، نشست و برخاست کردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم داشتن

مردم در صورت امکان، هم روشن  زبان گویا برای روشن کردن ذهن مردم داشتن؛ هم شنیدن حرف مردم، هم اجرا کردن خواسته

 کردن ذهن مردم در صورت وجود اشکال و عدم امکان.

 ـ حرکت در جهت حل مشکالت اساسی کشور: اصلی ـ فرعی کردن موضوعات و اولویت دادن به حل مسائل اصلی.

 اجتناب جدّی از تبعیض و فساد: هم ضدیت با فساد و تبعیض در دیگران و هم مراقبت و جدیت نسبت به فساد و تبعیض در خودمان.ـ 

 معنا.نه گروکشی و معارضه بی باهمـ همکاری صمیمانه با ارکان مدیریتی کشور: همکاری 

 زدگی و جوزدگی.ـ عدم عوام

 ـ پایبندی به قانون اساسی.

دست  نآگاه از دل نظریات غربی در حکمرانی به گری شاخصی در حکمرانی دینی است که هیچاهی باید گفت انقالبیبا چنین نگ

ت توان به راحتی مهر تأیید بر دینی بودن یک حکومنخواهیم یافت، اما الزمه حکمرانی مطلوب دینی است که بدون چنین شاخصی نمی

 زد.

ب نمایی پیدا کنیم سخنان رهبر معظم انقالبا انقالبی آنگری و تفاوت های انقالبیشاخصهاگر بخواهیم یک فهم و شناخت عمیق از 

 کند.به خوبی این مفاهیم را تبیین می ۰۲۶۵خرداد  ۰۷و  ۰۲۶۶دی  ۶در این زمینه از جمله در تاریخ 

هوا، این دستگاه یطوری بت؛ اینکه برداریم همیننمایی هنر نیسسیاه»فرمایند: گری مینمایی با انقالبیایشان در زمینه تفاوت انقالبی

تواند سنگ دستش بگیرد ای هم میقوّه را بدون هیچ تمییزی محکوم کنیم؛ خب هر کسی، هر بچّه آندستگاه را، این قوّه را،  آنرا، 
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حرف  رای خاطر هوای نفْسها را بشکند، اینکه هنر نیست. هنر این است که انسان، منطقی حرف بزند، منصفانه حرف بزند، بشیشه

شود هر حرفی را انسان یابی حرف نزند، خدا را در نظر داشته باشد...نمینزند، برای خاطر جهات شخصی حرف نزند، برای خاطر قدرت

نقالبی انمایی ]یعنی[ آدم جوری عمل کند که کأنّه ما ]گری است؛ انقالبینمایی غیر از انقالبیخاطر میل دل خودش بزند. انقالبیبه

عد یک کشور باشد، ب کارهشود که انسان یک دهه همهگری کار سختی است؛ پابندی الزم دارد، تدیّن الزم دارد. نمیهستیم[؛ انقالبی

، بیانات در دیدار اعضای شورای ۰۹۳۶دی  ۶) «شود.خوان کشور؛ این]طور[ که نمیبعدی تبدیل بشود به مخالف دهه

 هماهنگی تبلیغات اسالمی(

پیرامون  و روشنگری آنگری و تبیین حد و مرزهای سازی بیشتر تعریف انقالبیهمچنین ایشان در سخنان دیگری در راستای خالص

ید. پذیر است؛ این طرف قضیّه را هم توجّه داشته باشگری هم فقط در بستر نظام امکانانقالبی»تعاریف انحرافی از این مفهوم فرمودند: 

م را زیر سؤال های نظاهای نظام، ارکان نظام، بنیانعنوان اینکه ما انقالبی هستیم؛ ارزشعضی نظام را نفی کنند بهجور نباشد که باین

ه و پُرانگیزه و گری یک مشی صحیح و عاقالنگری به معنای ویرانگری نیست. انقالبیعنوان اینکه ما انقالبی هستیم. انقالبیببرند به

گری است؛ و این فقط در بستر و مسیر نظام اسالمی یعنی اهداف واال است؛ این تعریف و معنای انقالبیپُرامید و شجاعانه به سمت 

 ۷) «گری، ساختارشکنی نیست؛ تخریب نظامِ ناشی از انقالب نیست.پذیر نیست. انقالبیپذیر است؛ خارج از این امکاننظام موجود امکان

 ، بیانات در دیدار دانشجویان(۰۹۳۷خرداد 

گری را حذف نمایی، شبهات و تعاریف انحرافی و دلبخواهی از مفهوم انقالبیگری از انقالبیر واقع ایشان با تبیین وجوه ممیزه انقالبید

نگونه تبیین گری را ایبه مخاطبان ارائه کنند و براین اساس پنج مؤلفه و شاخص کالن انقالبی آنگری را در وجه خالص کرده تا انقالبی

 رایب بلند همت و هاآرمان مستمر گیریهدف» ،«اسالمی انقالب اساسی هایارزش و مبانی به پایبندی» کردند:

« از او ردننک تبعیت و دشمن برابر در حساسیت» ،«کشور یجانبههمه استقالل به پایبندی» ،«هاآن به رسیدن

 امام)ره((، سخنرانی در سالگرد ارتحال ۰۹۳۱خرداد  ۰۱) «.تقوای دینی و سیاسی»و 
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ای در گری جایگاه ویژهبرهمین اساس است که انقالبی

های حکمرانی دینی در نگاه رهبر معظم میان شاخص

شرط دوام حیات جمهوری »انقالب دارد به نحوی که 

انقالبی  های انقالبی و وجود روحیهاسالمی وجود انگیزه

انقالبی نباشد، جمهوری اسالمی  است. اگر روحیه

 آنبود؛ بله، یک حکومتی سرِ کار خواهد بود، امّا نخواهد 

حکومت، دیگر جمهوری اسالمی نیست. این حرکت 

هایی که دادند، این زحماتی که کشیدند مردم، این خون

برای احیاء اسالم، برای احیاء شریعت اسالمی، برای این 

از بین خواهد رفت، لگدمال خواهد شد.  هااینبوده؛ 

انقالبی برای حفظ جمهوری اسالمی  بنابراین، انگیزه

، بیانات در ۰۹۳۶شهریور  ۹۱) «الزم است. حتماً

 دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری(

 

 عمومی دیپلماسی منظر از حج عظیم کنگره ابعاد تبیین  

 خبرگزاری ایکنا

 اکاشتر مسلمانان، نفری چندمیلیون آییگردهم لحاظ به را حج عظیم کنگره خارجه امور وزارت پیشین سخنگوی؛ پرستمهمان

 اساس براین: تگف و دانست عمومی دیپلماسی منظر از المللیبین استثنایی فرصت یک آن بر حاکم معنویت و حاضران میان حداکثری

 خالف و عقل خالف انگیزتفرقه سخنان و هابحث بیان و باشد هافعالیت همه کانون و مرکز باید اسالم جهان وحدت تنها حج در

 .ماست اعتقادی هایریشه

 ظهرم حج،: »فرمودند فریضه این آفرینوحدت نقش به اشاره با حج کارگزاران دیدار در شانبیانات از بخشی در انقالب معظم رهبر

 شودیم بلند صدایش طرف آن از یکی باز کنیم،می تکرار بار صد مدام...نخورد هم به اتّحاد این کنید سعی است؛ اسالمی امّت اتّحاد

 هاانگلیس هک دانندنمی کنند؟می کار دشمن سود به چرا کنند؟می را کار این چرا ها؛شکاف و اختالفات و سنّی و شیعه مسئله به راجع

 مه عقاید در هست، نظر اختالف هم اعتقادات در هست، نظر اختالف بله،. کنید زندگی باهم برادرانه... است اختالف ایجاد هنرشان
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 مبروی بگیریم ندیده کلّی به را هااین داریم؛ اشتراک موارد همه این داریم؛ مشترکات همه این ما هست؛ هم نظر اشتراک امّا هست

 .«نگذارید! نگذارید اختالفات؟ سراغ

 هایرفیتظ درباره ایکنا با وگوگفت در لهستان، در کشورمان سابق سفیر و خارجه امور وزارت پیشین سخنگوی پرست،مهمان رامین

 هایوشر همه از استفاده با که معناست این به عمومی دیپلماسی: گفت اسالمی وحدت تقویت برای عمومی دیپلماسی منظر از حج

 یک هجنب چند از حج فریضه منظر این از و برسانیم دیگران اطالع به را خود مواضع و افکار مردم بین مستقیم هایراه و غیررسمی

 .کندمی فراهم را استثنایی بسیار فرصت

 اشتراکات تقویت فرصت حج؛

 ضورح مختلف کشورهای از افرادی که گیردمی شکل نفری میلیون چند گردهمایی یک حج در که است این نکته اولین: افزود وی

 هر در شاید که شودمی میسر سهولت به کشورها از زیادی تعداد از افراد به دسترسی امکان و دارد سراسری جنبه یک لذا و دارند

 .کرد پیدا را فرصتی چنین تواننمی مناسبتی

 این و دارند اعتقادی و دینی لحاظ به یکدیگر با اشتراکی نقاط حج موسم در حاضران همه اینکه دوم نکته: کرد اظهار پرستمهمان

 .کنندمی درک را همدیگر بهتر خیلی اعتقادی اشتراکات این واسطه به و کندمی ترنزدیک هم به را هاآن

 دنیوی هایتگیوابس از هاانسان که است ایگونه به حج مناسک فلسفه که است این سوم مسئله: کرد بیان کشورمان ارشد دیپلمات این

 کند رکتح فضا این در نیت این با خواهدمی کسی وقتی لذا کنند، حرکت شده ترسیم که مسیری در خدا به نزدیکی با و شوند دور

 از زندگی یانسان وجه که فضاست این در و کند پرهیز دارد، فاصله خلقت فلسفه و الهی حکمت با که چیزی هر از باید طبیعی طوربه

 .شودمی درک بیشتر زورگویان تجاوز و ستم و ظلم از جلوگیری و همنوعان به رسیدگی آزادگی، جمله

 ظلم هانسانا به خواهندمی که کسانی از برائت ابراز با دقیقاً فریضه این در حجاج تعالی امکان و حج فلسفه بنابراین: شد یادآور وی

 این انتقال و ظرن ابراز و اشتراکات پیرامون وگوگفت برای المللیبین استثنایی فرصت یک حج دلیل همین به و شودمی عملی کنند،

 .دنیاست و اسالم جهان بر حاکم فضای خصوص در نظرات نقطه

 اسالم دشمنان عامل یا غافل افکنان؛اختالف

 افکنیاختالف نای خطرناک ابعاد تبیین و حج مراسم در سنی و شیعه افکنانهتفرقه ادبیات از گرفتن فاصله ضرورت درباره پرستمهمان

 وجود و ایکت خدای وجود به اعتقاد در شوندمی حاضر فریضه این در که کسانی همه و است اسالم جهان وحدت کانونی نقطه حج: گفت

 سالما جهان وحدت تنها حج در بنابراین. دارند نظر اشتراک وحی، کتاب تنها منزله به قرآن و خاتم پیامبر عنوانبه( ص)محمد حضرت

 .ماست اعتقادی هایریشه خالف و عقل خالف انگیزتفرقه سخنان و هابحث بیان و باشد هافعالیت همه کانون و مرکز باید

 جهان وزر شرایط با متناسب کامالً  باره این در نیز انقالب معظم رهبر اخیر تذکرات: کرد تصریح خارجه امور وزارت پیشین سخنگوی

 و دین ادعای با که کسانی. است اسالم امت وحدت ضرورت پیرامون( ره)امام حضرت روشنگرانه مواضع و نظرات نقطه ادامه و اسالم
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 جهان لحتمص برخالف و اندنفهمیده را دین اصل معنای هستند، سنی و شیعه بین افکنیاختالف دنبال به مذهبی تعصب به تظاهر

 در قیقاًد کنند، معطوف کنند، ریزیبرنامه اسالمی امت و اسالم نابودی پی در که کسانی روی بر را خود تمرکز اینکه جایبه اسالم

 یا ستنده غافل یا افراد این کنند؛می حرکت است، مسلمانان بین درگیری و تنش اختالف، همان که اسالم دشمنان هایتوطئه مسیر

 .شود افشا هاآن غیرصادقانه ادعاهای و بگیرند قرار شناسایی مورد باید که زنندمی افکنیتفرقه به دست آگاهانه اینکه

 تبیین جهاد برای ظرفیتی حج

 و ونیستیصهی رژیم با عربی کشورهای برخی روابط سازیعادی مسئله تبیین برای امسال حج فرصت از استفاده درباره پرستمهمان

 از مسلمانان میان ارتباطات تقویت برای خوبی بسیار فرصت حج ایام: گفت اسالمی هایملت برای ابراهیم صلح پیام واقعیت افشای

 و دهش نزدیکتر هم به هرچقدر اسالمی امت اگر معنوی فضای این در. است معنوی و صمیمانه کامال محیط یک در مختلف کشورهای

 رارق فشار تحت صهیونیستی رژیم با روابط سازیعادی زمینه در اسالمی هایدولت برخی خود خودبه کنند تقویت را خود وحدت

 .شودمی ناکام توطئه این و شده سست مردمی هایمخالفت وزن افزایش با توافق این هایپایه و گیرندمی

 صهیونیستی رژیم پرده پشت اهداف تبیین و مسلمانان برای عربی کشورهای برخی غلط سیاست این تشریح ضمن باید ما: کرد تأکید وی

 نثیخ را توطئه این و کرده تقویت بیشتر صمیمیت و وگوهاگفت با را اسالم جهان درونی وحدت حال عین در روابط، سازیعادی از

 .کنیم

 

 کشور در سازیگفتمان راستای در محتوا تولیدکننده ۱۱۱ و گروه ۰۱ فعالیت 

 خبرگزاری ایکنا

 با سازینگفتما کل،اداره این اصلی اهداف از یکی: گفت اسالمی تبلیغات سازمان مبلّغان امور اداره تبلیغی محتوای راهبری مسئول

 خواهیم مشارکت کشور در تبلیغی محتوای تولیدکننده ۲۱۱ و گروه ۲۱ با مورد این در و است کشور سطح در جذاب و اثرگذار محتوای

 .داشت

 اداره بلیغیت محتوای راهبری مسئول وکیلی، زند رضا االسالمحجت اسالمی، تبلیغات سازمان عمومی روابط از نقل به ایکنا گزارش به

 بلّغانم امور کلاداره در هابخش تریناصلی از یکی تبلیغی، محتوای راهبری واحد: کرد اظهار اسالمی تبلیغات سازمان مبلّغان امور

 .برسد ودخ اصلی هدف به گسترده سطح در هم آن تبلیغ عرصه در سازیگفتمان با تا دارد سعی که است اسالمی تبلیغات سازمان

 عالف هایمجموعه و افراد شناسایی ضمن تا کردیم تالش اول گام در اهدافمان شدن محقق برای که است درحالی این: کرد بیان وی

 اسالمی تتبلیغا کل ادارات از راستا همین در که کنیم ایجاد وثیق ارتباط افراد این با ،هاآن پایش و تبلیغی محتوای تولید حوزه در

 از نفر ۲۱۱ روزام به تا خوشبختانه و کنند معرفی را خود هایاستان در محتوا تولید حوزه فعاالن و اندیشمندان تا خواستیم کشور سراسر

 .اندشده معرفی ما به محتوا تولیدکنندگان
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 وجویستج طریق از نیز غیرسازمانی بخش در: افزود اسالمی تبلیغات سازمان مبلّغان امور اداره تبلیغی محتوای راهبری واحد مسئول

 .کردیم برقرار ارتباط هاآن با و کرده انتخاب را محتوا تولید گروه ۲۱ پایش، جامازآنپس کشور در محتوا تولید حوزه فعاالن میدانی

 رگزارب محتوا تولید هایگروه با اندیشیهم نشست پنج گذشته ماه هفت طی محتوا، تولید موضوع اهمیت به توجه با: داد ادامه وی

 .گرفت قرار بررسی مورد هامدل و راهکارها ها،آسیب تبلیغی، محتوای حوزه مختلف زوایای ها،نشست این جریان در که کردیم

 این جریان در: کرد اظهار شد، خواهد برگزار خردادماه ۲۲ روز هانشست این دوره ششمین اینکه بیان با وکیلی زند االسالمحجت

 تولیدکنندگان که معنا این به بود، «تبلیغی محتوای تولیدکنندگان شبکه ایجاد» رویکرد اولین. داشت قرار مدنظر کلی رویکرد دو هانشست

 .کنند فعالیت اداری و رسمی مراکز و هاسازمان از مستقل و باشند داشته انجمن و مستقل هویتی باید تبلیغی محتوای

 تأمین» همچنین،. رسیدیم اساسنامه نوشتن و مؤسس هیئت یک شدن مشخص به گیریرأی با حوزه این در خوشبختانه: گفت وی

 و راهبردی تمعاون اسالمی، تبلیغات سازمان رئیس سوی از که گفتمانی محور به توجه با «اصلی هایمناسبت برای تبلیغی محتوای

 .ستا کلاداره این مهم رویکرد دومین آید،می دست به تبلیغ حوزه فعاالن و ملی مبلّغان پیشنهادهای و رصد مراکز نظرات تجمیع

 هامناسبت برای محتوایی پردازیایده هایبرگه کشور، سراسر مبلّغان با وگوگفت و رصد مراکز هایپایش با حوزه این در: کرد بیان وی

 پردازش آن اب متناسب سخنرانی هایایده آمد، دست به مشترک محور یک اینکه از پس و شد خواهد توزیع تبلیغی فعاالن بین و تجمیع

 .رندگیمی قرار حمایت مورد و پرداخته واحد محور با سوهم و گفتمانی محتوای تولید به مشخص زمان در تولیدکنندگان و شودمی

 برای مناسب یتبلیغ استانداردهای به رسیدن: گفت اسالمی تبلیغات سازمان مبلّغان امور کلاداره تبلیغی محتوای راهبری واحد مسئول

 به ناسبم تبلیغی محتوای تا هستیم آن پیگیری حال در که است مهمی مبحث ،«اثرگذار و مستدل جذاب، تبلیغی محتوای» تولید

 .وگوگفت و مباحثه با بلکه دستوری صورتبه نه البته شود؛ تزریق کشور سراسر تبلیغ شبکه

 حوزه» ،«پژوهشی و علمی الزامات حوزه» از عبارتند گیرند قرار توجه مورد باید که محتوایی تولیدات در جدی حوزه سه: افزود وی

 .ایمداده قرار بررسی مورد جدی صورتبه را حوزه سه این که «متن نگارش حوزه» و «محتوا چینش مدل و متن مهندسی

 در ازیسگفتمان هایزیرساخت ترینمهم از یکی کردن فراهم دنبال به ما: کرد بیان خود سخنان پایان در وکیلی زند االسالمحجت

 با مرتبط نظام محور حول شدهطراحی و جذاب اثرگذار، محتوای داشتن سازی،گفتمان هایراه ترینمهم از یکی چراکه هستیم؛ کشور

 تولیدکنندگان انجمن و شبکه تأسیس و سوهم تبلیغی مراکز تبلیغی، محتوای تولیدکنندگان همت به شاءهللان که است گفتمانی مسئله

 .شد خواهد محقق تبلیغی محتوای
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 شد منتشر «روشنا» عنوان با ادیان و فرق تخصصی فصلنامه جدید نسخه 

 مندانالقهع اختیار در و منتشرشده متنوع موضوعاتی با «روشنا» عنوان با ادیان و فرق تخصصی نشریه نخستین از شماره ترینتازه

 .است قرارگرفته

 با «اروشن» ادیان، و فرق تخصصی نشریه نخستین از شماره ترینتازه رسا، خبرگزاری اجتماعی و فرهنگی سرویس گزارش به 

 قاالت،م مجموعه پیشین، هایشماره همچون نیز شماره این در. است قرارگرفته مندانعالقه اختیار در و منتشرشده متنوع موضوعاتی

 نوظهور، هایفرقه و تبلیغیمسیحیت تصوف، حجتیه،انجمن بهائیت، ادیان، هایحوزه در هاییمصاحبه و گفتار ها،یادداشت گزارشات،

 جناب با شماره این ویژه گفتگوی. پردازدمی دینی هایاقلیت و ایفرقه هایجریان به مربوط مسائل ترینمهم و ترینتازه به

 .باشدمی اندیشه فتوح اسالمی تحقیقات و مطالعات مؤسسه رئیس رهدار احمد االسالمحجت

 

 :ادیان

 گزارش |مرگ مدارس

 یادداشت |توحیدی ادیان پیروان شهدای با همراه

 یادداشت |۲۱۲۲صلیبی جنگ

 مصاحبه |است انسان باطنی حیات معنویت،

 گزارش |سنتی واتیکان پایان

 

 بهائیت

 مقاله | بهائیت جدیدنقشه از رونمایی

 مصاحبه |شد آنچه تا بود آنچه از بهائیت؛

 یادداشت |نوروز مصادره برای تالش در بهائیت،

 یادداشت |فراماسونری پناه در بهائیت

 

 حجتیه انجمن

 یادداشت |حجتیه انجمن افراطی رویکرد به نگاهی

 مصاحبه |حجتیه انجمن درونی تطورات

 یادداشت |دشمن نفع به حرکتی منفعل، انتظار



  1041خرداد ماه   

84 
 

 

 سنتی هایفرقه و تصوف

 مقاله |حکمرانی سودای و آغاخانیه

 مقاله |صابر عارف

 یادداشت |عارفانه زندگی سبک هاییادداشت سلسله

 یادداشت |گناباد از مردی

 یادداشت |روایات و قرآن آیینه در عرفان

 

 تبلیغی مسیحیت

 مقاله |«فلیک»مأموریت

 مصاحبه |تنصیری مسیحیت

 یادداشت |آغجا

 

 نوظهور هایفرقه

 مقاله |اجتماعی-روانی بحرانی دین، تغییر

 یادداشت |دیگر ایبره

 یادداشت |معنوی-علمی سبد

«SBNR »یادداشت |سامانبی معنویت دنیای 

 

 دش برگزار "سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،" المللیبین کنفرانس علمیهیئت نشست. 

 خبرگزاری حوزه

 .شد برگزار «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین علمیهیئت اعضای نشست دومین

 های یدهچک تعداد از گزارش ارائه با رویداد این علمیهیئت دبیر خیامی، عبدالکریم دکتر نشست این در حوزه، خبرگزاری گزارش به

 این و سایبری حکمرانی مبحث یعنی کنفرانس این موضوع نسبی بودن نو و تخصصی باوجود: داشت اظهار هاآن داوری نحوه و وارده

 که دادند نشان خود ارسالی های چکیده با پژوهشگران است، نشده تولید کفایت حد در و آن دقیق معنای به هنوز حوزه این ادبیات که

 .کرد اقدام استار این در و بود امیدوار ایران، بومی موقعیت و نیاز بر مبتنی سایبری حکمرانی زمینه در ادبیات و دانش تولید به توان می
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 هیچ مقاله ۰۵ گرفته، صورت اولیه داوری اساس بر البته: گفت و کرد اعالم مورد ۰۲۱ را رویداد این به دریافتی های چکیده تعداد وی

 گذاشته نارک تعداد این پژوهشگران، از تشکر ضمن که نداشت کنفرانس زیرمحورهای و اصلی عناوین با محتوایی و موضوعی ارتباط

 مقاالت لاص که شد اعالم الکترونیکی پست و پیامک طی نیز قرارگرفته قبول مورد هاآن های چکیده که پژوهشگران سایر به. شد

 .کنند ارسال را خود

 داوری مقاالت، افتدری محض به اینکه بیان با «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین علمیهیئت دبیر

 مقاالت نخبگانی و علمی کامال فرآیند طی ضمن تا شود می انجام مرحله دو طی مقاالت اصل داوری: کرد تصریح شد، خواهد آغاز

 .شوند مشخص رویداد برتر

 بُعد و کنفرانس محوری موضوع خاص اقتضائات مقاالت، ارزیابی های مالک و ها شاخص تنظیم و تدوین در: افزود همچنین وی

 .است شده لحاظ آن المللیبین

 گزارشی ارائه با نیز «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین دبیرکل نوریجانی، علی دکتر نشست این در

 از خارج ری،سایب حکمرانی زمینه در ادبیات تولید و سازی گفتمان راستای در: داشت ابراز رویداد این الملل بین بخش و اجرایی روند از

 شورک معتبر های دانشگاه که داشتیم را ها پژوهشگاه و ها دانشگاه از حداکثری مشارکت و حمایت جذب در سعی ارسالی، مقاالت روند

 .گرفتند قرار ما کنار زمینه این در ارتباطات عرصه در فعال های پژوهشگاه و

 برای: ردک خاطرنشان کنفرانس پنجگانه محورهای پیرامون تخصصی های نشست پیش برگزاری برای ریزی برنامه به اشاره با وی

 و کدومو عهمجمو ایرنا، خبرگزاری سیما، و صدا دانشگاه فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه با ها، نشست پیش این برگزاری

 .شد خواهد اقدام ها، نشست برگزاری تقویم براساس که است شده تفاهم ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 دبی، در رویداد این یفرع دبیرخانه سازی فعال به اشاره با «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» المللیبین کنفرانس نخستین دبیرکل

 رایزنی غربی کشورهای برخی و منطقه معتبر های دانشگاه از بسیاری با کنفرانس این خارجی علمیهیئت سازی فعال برای: کرد تأکید

 انسخنر عنوانبه برخی و مقاالت داوری برای برخی از که ایم رسیده اساتید از نفره ۰۱ فهرستی به اساس این بر که است گرفته صورت

 .گرفت خواهیم کمک کنفرانس روز در

 مینهز در تولیدشده جدید ادبیات به توجه ضرورت بر رویداد این علمی شورای رئیس خجسته، حسن دکتر جلسه این در همچنین

 .کرد تأکید سایبری حکمرانی

 .شد وگ و گفت رویداد این الملل بین بخش تقویت درباره و رفت قرار بررسی و بحث مورد مقاالت داوری های شاخص نشست این در

 دکتر می،عل شورای رئیس عنوانبه خجسته حسن دکتر کنفرانس، رئیس فرهنگی، اکبر علی دکتر سوی از صادره احکام اساس بر

 .شدند معرفی رویداد این دبیرکل عنوانبه نوریجانی علی دکتر و علمی شورای دبیر عنوانبه خیامی عبدالکریم
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 مسعودی، لیع امید دکتر اربطانی، دل روشن طاهر دکتر فیروزآبادی، دهقانی جالل سید دکتر بشیر، حسن دکتر اساس، این بر همچنین

 ماحوزی، رضا دکتر نصیری، معصومه دکتر قیومی، احمد دکتر نوریجانی، علی دکتر نصراللهی، محمدصادق دکتر ببران، صدیقه دکتر

 فر، فروغی ناصر دکتر بصیریان، حسین دکتر ممبینی، حسین دکتر اسماعیلی، الدین رفیع دکتر بختیاری، آمنه دکتر نصیری، بهاره دکتر

 .شدند معرفی کنفرانس این علمیهیئت اعضای عنوانبه باطنی محمدصادق دکتر و نژاد فرخ رضا دکتر

 ارسال مهلت آخرین. شود می برگزار ۰۷۱۰ مردادماه چهارم «سایبری حکمرانی و ارتباطات رسانه،» کنفرانس نخستین است گفتنی

 .است شده تعیین ۰۷۱۰ تیر هفتم مقاالت اصل

 

 شود تدوین آیینی و دینی گردشگری جامع نظام. 

 خبرگزاری حوزه

 دینی امعج نظام گردشگری، اخالق گردشگری، فقه گردشگری، مبانی و فلسفه علمیه، های حوزه الملل بین و ارتباطات مرکز رئیس

 برخی نوانعبه را گردشگری فراروی جدید نیازهای و مسائل و شبهات به پاسخگویی و ایرانی اسالمی گردشگری الگوی گردشگری،

 .کرد معرفی گردشگری نظری و معرفتی فکری، های اولویت

 در ۰۷۱۰ خرداد ۲۲ دوشنبه کوهساری، حسینی سیدمفید والمسلمین االسالم حجت کاشان، در حوزه خبرگزاری خبرنگار گزارش به

 دیدار از یگزارش ارائه از پس کاشان، اردهال خورشید گردشگری مجتمع در آیینی، و فرهنگی گردشگری المللیبین همایش نخستین

 کنونی نیاید در را گردشگری اروپایی، کشور چند به حوزوی هیئت سفر و جهان های کاتولیک رهبر فرانسیس، پاپ با اعرافی اهلل آیت

 از اعم ختلفیم منظرهای از و دانست معاصر بشر ویژه به بشر زندگی در تاثیرگذار جزئی و ناپذیر انکار ضرورتی و نظیر کم فرصت یک

 .کرد معرفی راهبردی اهمیت حائز تمدنی و ادیانی اسالمی، ملی، منظر

 سیاسی، ،اقتصادی ابعاد جمله از گردشگری مقوله متنوع ابعاد به توجه با کشور علمیه های حوزه الملل بین و ارتباطات مرکز مسئول

 تولید انسانی، نیروی تربیت و کرد توصیف علمی ادبیات حاوی و پیچیده و تخصصی ای عرصه را عرصه این دینی، تربیتی، فرهنگی،

 .دانست آن ضروریات از را پردازی نظریه و اندیشه و فکر تولید محتوا،

 انیمب و فلسفه و دانست گسترده و متنوع را علمیه های حوزه و دین گردشگری، تعامل و پیوند های ساحت کوهساری، حسینی

 شبهات به پاسخگویی و ایرانی اسالمی گردشگری الگوی گردشگری، دینی جامع نظام گردشگری، اخالق گردشگری، فقه گردشگری،

 .کرد معرفی گردشگری نظری و معرفتی فکری، های اولویت برخی عنوانبه را گردشگری فراروی جدید نیازهای و مسائل و

 هتوسع سازی، فرهنگ سازی، گفتمان های عرصه در علمیه های حوزه معرفتی، و نظری های زیرساخت و مبانی بر افزون: افزود وی

 نقش ،دانشی و مهارتی افزایی دانش بلندمدت های رشته اجرای با ها برنامه ارتقای برای تالش و گردشگری های زیرساخت تعمیق و

 .باشند داشته توانند می موثرتری
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 ادها،نه ها، تشکل طالب، میان در موجود های ظرفیت از برخی پایان در کشور علمیه های حوزه الملل بین و ارتباطات مرکز مسئول

 که وزویح پژوهشی علمی مراکز و المللیبین مؤسسات و نهادها وجود و المللیبین فرهنگ به آشنا و زباندان طالب حوزوی، مؤسسات

 .برشمرد را دارند گردشگری با ارتباط برقراری بالفعل یا بالقوه های ظرفیت

 

 هاپژوهش اثرگذاری راه سر بررسی موانع موجود بر  

 خبرگزاری ایسنا

 و ردک اشاره نیازسنجی اهمیت به «هاپژوهش تأثیر» موضوع خصوص در( ایرانداک) ایران فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو

 توسط هایافته یکارگیربه دیگر مهم موضوع: گفت ،!کنندمی سازیمسئله و کنندنمی یابیمسئله پژوهشگران گاهی کهاین بیان ضمن

 .باشد پژوهش پذیرای باید جامعه و است جامعه

 پژوهش ربخشیاث موضوع با امروز که آینده برای کاشتن هاینشست سلسله از نشست چهارمین در رسولی بهروز دکتر ایسنا، گزارش به

(Impact )هب نسبت را مردم که بوده این هاپژوهش انجام هدف ابتدا در: گفت هاپژوهش اولین انجام از هدف به اشاره با شد، برگزار 

 .شد بیشتر و بیشتر صنعت، و مردم و هادانشگاه بین فاصله زمان طول در ولی کند، آگاه مختلف هایپدیده

 جامعه که است مسائلی کردن حل تحقیق انجام اهداف از یکی: داد توضیح research impact یا پژوهش تأثیر خصوص در وی

 از خارج تواندمی تحقیق یک که کرد تعریف سودمندی و مثبت تغییر یک را پژوهش تأثیر توانمی اساس همین بر. است درگیر آن با

 .بیاورد ارمغان به واقعی دنیای در و دانشگاه

 ورد هایسال از آن گیریاندازه و پژوهش تأثیر اهمیت کهاین بیان با( ایرانداک) ایران فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو

 را شانهایپژوهش تاثیرگذاری خواستندمی پژوهشگران و شد مطرح پژوهشگران خود توسط ابتدا موضوع این: گفت است، شده مطرح

 مطرح المللیبین صورتبه و کشورها سطح در موضوع این حاضر، حال در و دادند نشان توجه موضوع این به هادانشگاه سپس. بدانند

 .اندکرده پیدا توجه موضوع این به همه و است شده

 داده نجاما حوزه این در که مروری مطالعه نتایج به شوند؟،می تقسیم دسته چند به معموالً  هاپژوهش که سؤال این به پاسخ در رسولی

 یبرخ. دهیم افزایش را خود جامعه فهم پژوهش، با که است این پژوهش تاثیرات ترینمهم از یکی: داد توضیح و کرد اشاره است،

 ریزیبرنامه آن برای توانیممی دانیم،می را پدیده یک تفسیر و دلیل که زمانی. پردازندمی پدیده یک تفسیر و بررسی به هاپژوهش

 .است پژوهش تاثیرات از یکی این بنابراین. باشیم داشته

 عهجام نگرش تا کنندمی کمک هاپژوهش برخی. است نگرشی هایبحث به مربوط پژوهش، تاثیرات از دیگری بخش: داد ادامه وی

 در تواندمی پژوهش یک تأثیر و خروجی مثال برای. کند هدایت سمت یک به را مردم نگرش یا و کند تغییر موضوع یک به نسبت

 .باشد اثرگذار واکسن مورد در مردم نگرش
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 اثیراتت ترینمهم از یکی: گفت هاپژوهش اقتصادی تأثیر به اشاره با( ایرانداک) ایران فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو

 پژوهش شود مشخص تا کنندمی بررسی GDP بر را پژوهش تأثیر اوقات برخی دلیل همین به. باشد اقتصادی مسائل تواندمی پژوهش

 شود؟ GDP افزایش باعث و باشد اثرگذار اقتصادی رشد بر توانسته

. ستنده هاپژوهش تاثیرات از دیگر هایبخش تکنولوژی توسعه و محیطیزیست مسائل تولید، و خدمات روی بر تأثیر: داد ادامه وی

 چقدر کهاین و باشد داشته تاثیری اقلیمی تغییرات و محیطیزیست هایچالش خصوص در توانسته پژوهش آیا که کرد بررسی توانمی

 دهد؟ تغییر را مردم زندگی تکنولوژی توسعه با توانسته

 منابع ایهظرفیت افزایش گذاری،قانون و گذاریسیاست نحوه پزشکی، و سالمتی: کرد اظهار پژوهش، تاثیرات دیگر مورد در رسولی

 .هستند هاپژوهش اثرات دیگر از خاص، عقاید بهبود و فرهنگی هایپیشرفت و تغییرات ایجاد پژوهشی، هایظرفیت و انسانی

 و کرد رهاشا مثالی به پژوهش، اثرگذاری به رسیدن مسیر تشریح برای( ایرانداک) ایران فناوری و علوم پژوهشگاه علمی هیات عضو

 ایفرآینده و المپ طراحی از که داریم مسیری به نیاز کنیم، روشن را شهر یک هایخانه چراغ خواهیممی ما وقتی مثال برای: گفت

 وشنر چراغ و باشد داشته وجود نقص مسیر این هایبخش این از یک هر در اگر. رسدمی روشنایی به سپس و شودمی شروع مختلف

 یک یازمندن نیز پژوهش بنابراین. رسیده هدف به کار این گفت تواننمی نشوند، چراغ کردن روشن به راضی نهایت در افراد یا و نشود

 مانیز تا و...  و گذاریاشتراک و انجام نحوه تا پژوهش سؤال طراحی از. شود انجام درستی به آن فرآیندهای تمام باید و است فرآیند

 .است افتاده اتفاق اثرگذاری گفت تواننمی نکند، استفاده آن از پژوهش کنندهمصرف که

 و نیاز ایدب پژوهشگر ابتدا. است چرخه یک مانند پژوهش تأثیر کلی طوربه: داد ادامه پژوهشگران، یابیمسئله اهمیت به اشاره با وی

 که است ینا جدی هایبحث از یکی. بود اثرگذاری منتظر نباید نشود، داده تشخیص نیاز این اگر دهد، تشخیص درستی به را مسئله

 باشد، ریاتنش توجه مورد که دهند انجام پژوهشی دهندمی ترجیح گاهی و! کنندمی سازیمسئله و کنندنمی یابیمسئله پژوهشگران

 !نباشد جامعه موردنیاز اگر حتی

 باکیفیت و خوب تحقیق یک چقدر کهاین و است تحقیق انجام نحوه دیگر موضوع: گفت و کرد اشاره تحقیقات کیفیت به رسولی

 .باشد داشته نقش پژوهش، اثرگذاری یعنی نهایی هدف در تواندمی ،شدهانجام

 شتراکا به را مسئله درستی به بتواند باید پژوهشگر و است پژوهش هاییافته کردن share و گذاریاشتراک بعد مرحله: داد ادامه وی

 و است متفاوت پژوهشگر درک با گذارسیاست درک. است مهمی مسئله رسد،می مخاطب دست به هایافته این چگونه که این. بگذارد

 .کرد صحبت گذارسیاست با پژوهشگر زبان با تواننمی

 هایافته کارگیریبه: گفت و کرد معرفی «جامعه و مخاطب توسط هایافته این کارگیریبه» را نهایی مرحله ایرانداک علمی هیات عضو

 .باشد پژوهش پذیرای باید جامعه. است خارج پژوهشگر کنترل از مرحله این ولی است مهمی موضوع جامعه، توسط
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 مانیز شکاف یک ،آن تاثیرات مشاهده و پژوهش بین اوقات گاهی: گفت پژوهش تأثیر ارزیابی هاییمحدودیت خصوص در رسولی

 ۵۱ از بعد ولی نگرفت، قرار توجه مورد خیلی زمان همان اینشتین، تحقیقات مثالً. دید را پژوهش اثرات بالفاصله تواننمی و دارد وجود

 گیریاندازه ار پژوهش تأثیر باید زمانی چه که داشت توجه باید دلیل همین به. شد شناخته فیزیک هایبنیان از یکی عنوانبه سال،

 .کنیم

 عمیق رتصوبه و است شده توجه موضوع این به کم خیلی که است این واقعیت: گفت حوزه این در شدهانجام مطالعات به اشاره با وی

 ولی شده اشاره پژوهش انجام از بعد سال ۰۴ حتی و سال پنج سال، دو به مختلف هایپژوهش در. است نشده بررسی موضوع این

 .باشد متفاوت موضوع این تواندمی مختلف هایرشته در. کرد تضمین را آن تواننمی

 یگرید مسائل است ممکن همچنین. شوندمی قدیمی زود خیلی هایافته پزشکی در مثال برای: داد ادامه ایرانداک علمی هیات عضو

 باعث و افتدمی قاتفا دیگر خارجی مسائل گاهی اقتصاد، برای پژوهش تأثیر بررسی برای مثالً. باشند داشته نقش پژوهش تأثیر در نیز

 .است ودهب پژوهش این از ناشی موضوع این گفت تواننمی شرایط این در. شود بدتر یا و کند پیدا بهبود اقتصادی وضعیت شودمی

 پژوهش یرتأث ارزیابی بودن برهزینه ها،تاثیرگذاری مورد در اخالقی تردیدهای پژوهش، تأثیر برای واحد استاندارد یک نبود ادامه در وی

 .کرد معرفی پژوهش ایمپکت موضوع هایچالش و هامحدودیت دیگر عنوانبه را

 کیفی ابیارزی هاروش از یکی: گفت و کرد اشاره پژوهش تأثیر سنجش برای مختلف هایاستراتژی به خود سخنان از بخشی در رسولی

 ایتوبس در و شودمی انجام صورت این به جهان هایدانشگاه از بسیاری در. پرسندمی پژوهشگران خود از پژوهش تأثیر برای و است

 .شودمی منتشر گزارش شکل به دانشگاه

 جاربیت اساس بر. شودمی گیریاندازه هاشاخص برخی بررسی طریق از صرفاً  آن در که است کمی رویکرد دیگر، رویکرد: داد ادامه وی

 در. ستا ترکاربردی کیفی و کمی همزمان بررسی صورتبه و آمیخته رویکرد که دارند اعتقاد متخصصان از بسیاری دارد، وجود که

 پژوهش یتاثیرگذار که داد پژوهشی تیم و محقق به را امکان این باید و ندارد وجود گیریاندازه برای خاصی شاخص مسائل، از بسیاری

 .کنند مطرح را خود

 

 شودمی اندازیراه( کودکان آمادگی پایش) پاک سامانه. 

 خبرگزاری پانا

 پانا خبرگزاری از وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنیتربیت معاون و سخنگو فردستاری بازدید

 شگرفی دستاوردهای فرهنگی حوزه در ویژه به مختلف هایحوزه در اسالمی انقالب اینکه بیان با پانا با وگوگفت در فردستاری صادق

 هایموفقیت عینی نمودهای از یکی آموزیدانش ورزش و دختران ورزش بخش در ورزشی حوزه در خوشبختانه: »کرد اظهار است داشته

 .«ایمداشته خوبی دستاوردهای بخش این در که شودمی دیده انقالب از بعد
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 اسالمی انقالب دادیم نشان اینکه و اسالمی حجاب با المللیبین مسابقات در دختر آموزاندانش ویژه به آموزاندانش حضور: »افزود وی

 سالمیا انقالب از بعد مسیر در باید که است ایران اسالمی جمهوری مهم دستاوردهای از یکی باشد، مستقل تواندمی هاساحت تمام در

 .«کند حرکت سازیتمدن سمت به

 ورزش» :داد ادامه باشد قوی ایران توان و قدرت دهندهنشان تواندمی که است عینی نمودهای از یکی ورزش اینکه بیان با فردستاری

 و انسانی نیروی ورزشی، هایزیرساخت حیث از آموزیدانش ورزش حوزه در ما که است سازیتمدن برای مهم هایظرفیت از یکی

 .«ایمداشته ای توجه قابل دستاوردهای المللیبین و داخلی هایرقابت افتخارات

 از یکی خود آموزیدانش ورزش فدراسیون تشکیل: »کرد اظهار همچنین وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنی تربیت معاون

 ارورزشک آموزاندانش انقالب از قبل است؛ شده حاصل اسالمی انقالب برکت به که بوده کشور وپرورشآموزش ورزش دستاوردهای

 المللیبین هایعرصه در ایران اسالمی جمهوری ورزشکار آموزاندانش اکنون اما نداشتند المللیبین هایعرصه در حضوری هیچ ایرانی

 .«اندکرده کسب خوبی هایمقام

 برابر ۶۶ حدود تعداد این انقالب از قبل به نسبت که رسیده نفر هزار ۲۲ به انقالب از بعد بدنی تربیت دبیران تعداد اینکه بیان با وی

 .«است رسیده ورزشی سالن هزار ۵ حدود به اکنون ورزشی فضاهای تعداد: »گفت است شده

 انقالب مشنور: »کرد بیان ۰۷۱۰ سال در معاونت این هایبرنامه به اشاره با وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنی تربیت معاون

 قانون اصول بر مبتنی دولت کردند؛ صیانت خود انقالب و دستاوردها از سال ۷۲ این طی در نیز مردم که است اساسی قانون اسالمی

 .«است شده عنوان رایگان بدنی تربیت اساسی قانون سوم اصل در و کرده مشخص را هاییفعالیت سری یک اساسی

 نیمک ایجاد را ورزشی هایفعالیت در مردم حضور بستر و زمینه دانیممی مکلف را خود: »کرد اضافه وپرورشآموزش وزارت سخنگوی

 .«کردیم آماده مردم رایگان و آزاد حضور برای را ورزشی هایمجموعه اسالمی انقالب سالگرد سومین و چهل برکت به و راستا این در

 رزشو هدایت داریم؛ مدنظر را درسی برنامه در آموزاندانش سالمت به توجه و بدنی تربیت درس ساعات افزایش: »گفت فردستاری

 .«شیمبا قهرمانی و ایحرفه ورزش عرصه در اسالمی ایران پرقدرت حضور ساززمینه تا داریم تأکید مورد را روپیش سال در آموزیدانش

 ورود از بلق در( کودکان آمادگی پایش) پاک سامانه استقرار موضوع: »کرد تصریح وپرورشآموزش وزارت سالمت و بدنی تربیت معاون

 از را مردم آحاد مندیبهره زمینه که هستیم این دنبال به همچنین بود خواهد ما اقدامات دیگر از تحصیل دوران طول در و دبستان به

 .«کنیم فراهم ورزش

 را آموزاندانش ورزشی پایگاه و آموزیدانش ورزشی ملی آکادمی رقابتی، هایفعالیت و آموزیدانش ورزش حوزه در: »داد ادامه وی

 هایعالیتف سازیتنوع و سازیجذاب با تا داریم مدنظر را اقداماتی آموزاندانش پذیریبازگشت و تحرکیکم جبران برای. کردیم مستقر

 .«کرد کمک آموزاندانش تحرک افزایش و پذیریبازگشت به بتوان ورزشی
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 دارد یادگیری دفراین تقویت برای بیشتری آمادگی متربی باشد ترجذاب مدرسه یعنی تربیتی محیط هرچه: »افزود همچنین فردستاری

 .«کنیم ایجاد را محیط این ورزش، ابزار کمک با هستیم تالش در

 

 است استراتژیک خطای یک شهر، به روستاها تبدیل. 

 خبرگزاری ایسنا

 و صادیاقت توسعه خصوص در نگری، آینده و توسعه هایپژوهش مرکز علمی نشست در ایران عشایر و روستا توسعه خانه عامل مدیر

 پایدار امعهج اصل به ما اگر که است استراتژیک خطای یک( موارد از بسیاری در) شهر به روستاها تبدیل: گفت روستایی زاییاشتغال

 .کرد نخواهد رها را کشور دامن نشینی حاشیه مصیبت نکنیم، پیدا دست روستایی

 آینده و وسعهت هایپژوهش مرکز تخصصی-علمی نشست هشتمین و هفتاد علمی مدیر رضوی، ابوالفضل سید دکتر ایسنا، گزارش به

 برگزار مجازی صورتبه که «هفتم توسعه برنامه رویکرد و ششم برنامه در روستایی زاییاشتغال و اقتصادی توسعه» موضوع با نگری

 روستاها هتوسع زمینه در توسعه هفتم برنامه طراحی: گفت روستاها در پایدار اشتغال ایجاد اهمیت زمینه در خود نظرات بیان ضمن شد،

 .باشیم کشور روستاهای در پایدار اشتغال شاهد بتوانیم تا کند پیدا میل سمتی به باید

 شهر به وستاهار تبدیل. داشت نظر در را امنیت و پذیریزیست اشتغال، گانهسه باید روستا جدید تعریف در: گفت روستا تعریف در وی

 دامن نشینیشیهحا مصیبت نکنیم، پیدا دست روستایی پایدار جامعه اصل به ما اگر که است استراتژیک خطای یک( موارد از بسیاری در)

 .کرد نخواهد رها را کشور

 وصخص در کشور بودجه و برنامه سازمان سرزمین آمایش و نظارت ریزی،برنامه امور معاون جباری، حبیب دکتر نشست این ادامه در

 متنوع، اتاعتبار تخصیص و گسترده تالش باوجود: کرد اظهار روستایی زاییاشتغال توسعه مورد در توسعه ششم برنامه دستاوردهای

 روستایی طرح هزار ۰۵۲ به نزدیک شد، استفاده روستاها در اشتغال  توسعه منظور به توسعه صندوق منابع از دالر میلیارد نیم و یک مثل

 .داریم فاصله مطلوب نقطه تا وجود این با گرفت، قرار پوشش تحت

 ایدب محوری تسهیالت از: گفت توسعه، ششم برنامه طول در هااستان در روستایی مناطق توسعه هایآموختهدرس خصوص در جبّاری

 روستایی عهتوس از هااستان سهم. کرد ایجاد روستا در پایدار شغل شودنمی صرفاً پاشیپول با. کنیم پیدا میل محوریبرنامه سمت به

 .شدمی معلوم مشخص صورتبه باید

 ایجنت. است شده تدوین هااستان روستایی توسعه خصوص در تنها توسعه ششم برنامه طول در گزارش هزار ۰۱ بربالغ: داد ادامه وی

 .بگیرد قرار توسعه هفتم برنامه طراحی در استفاده مورد تواندمی گزارشات این

 فشار بایستمی برنامه این در و برود پیش محوری برنامه بر مبتنی باید هفتم برنامه در روستایی مناطق در اشتغال ایجاد: افزود جباری

 .کنیم کم منابع از را
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 است؛ راهبردی خطای یک «بانکی تسهیالت» قیمتارزان پول به اشتغال ایجاد تقلیل: داد ادامه بودجه و برنامه سازمان مسئول این

 سمت به ایدب. نیست قیمتارزان تسهیالت معنای به لزوماً  خرد مالی تأمین. شودمی بدل پاشیپول نوعی به حالت بهترین در که چرا

 .اینقطه صورتبه نه شود؛می ایجاد شبکه در پایدار اشتغال. کنیم حرکت روستایی اشتغال توسعه در محوریبنگاه

 طول در بانکی شبکه امیدوارم و است مهم روستاها به خدمات ارائه در واحد پنجره ایجاد و هاسیاست سازییکپارچه: کرد تصریح جباری

 .ندک حرکت روستایی زاییاشتغال «توسعه در مشارکت» نقش سمت به روستاها برای «توسعه در مزاحمت» ایجاد از هفتم برنامه

 توسعه رد پایداری معیارهای به توجه عدم ادامه در نیز رضوی خراسان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس جمشیدی، رضا دکتر

 .است راهبردی خطای تصمیمات نتیجه روستاها شدن خالی: گفت و دانست جدی آسیب یک را روستایی

 سعهتو برای ما هایریزیبرنامه یعنی این. است بوده منفی همواره روستایی بخش در جمعیت نرخ رشد اخیر هایسال در: داد ادامه وی

 بسیاری هک ایگونه به دارد، مهمی نقش هم بین این در کشوری تقسیمات هایمدل بحث البته. است نشده طراحی درستی به روستاها

 .دارند شدن شهر به میل روستاها، از

 اسناد به توجه با و روستایی جوامع در زندگی کیفیت سطح ارتقای باهدف باید: گفت روستاها، در پایدار توسعه مفهوم تبیین در جمشیدی

 زنجیره به توجه رینیکارآف توسعه لذا. کند زندگی خود روستای در باال باکیفیت بتواند روستایی فرد که کنیم عمل ایگونه به باالدستی

 .رودمی شمار به روستاها پایدار توسعه در مهم موارد جمله از آفریناشتغال اقدامات از حمایت روستاییان، توانمندسازی ارزش،

 ۰۴۱۲ زا بیش استان این در: گفت روستاها، توسعه خصوص در توسعه ششم برنامه طبق رضوی خراسان استان نقش درخصوص وی

 این نتیجه. کردیم پیدا دست موردمطالعه روستاهای در ارزش زنجیره ۶۰ به مطالعه این روند در و. دادیم قرار موردمطالعه را روستا

 .تیمهس روستایی زاییاشتغال به نگاه در بازآفرینی و خالق تخریب نوعی نیازمند که است رسانده نکته این به را ما مطالعات

 کرد اشاره( لیم سطح) در هفتم برنامه  تدوین به خود پیشنهادات تبیین در رضوی خراسان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس

 هفتم رنامهب هایسال برای عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون بایستمی جدید فاز در: گفت و

 وسعهت برنامه تدوین مطالعات خروجی از حاصل هایبرنامه و هافعالیت کلیه به منابع که شود اتخاذ تدابیری و شود تدوین توسعه

 .باید اختصاص کشور هایاستان(( ۲۴) ماده( الف)  بند( ۰) جزء موضوع) زاییاشتغال و اقتصادی

 همچنین و اهاستان روستایی زاییاشتغال و اقتصادی توسعه برنامه تلفیق از "فقرزدا و فراگیر" رشد ملی برنامه تدوین: افزود وی

 .است فتمه برنامه پیشنهادات از هااستان به روستایی اقتصادی توسعه در مؤثر و متولی هایسازمان اختیارات تفویض و تمرکززدایی

 فرادست هایطرح در روستا جایگاه تبیین خصوص در نیز قزوین استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان رئیس یاری، ابوالفضل دکتر

 در پیشرو رانی،ای اسالمی فرهنگ با نمونه و یافته توسعه استانی" چون هدفی استان توسعه راهبردی سند تبیین در: کرد اظهار استان،

 .است شده قید "جذاب گردشگری و پیشرفته کشاورزی صنعتی، و علمی توسعه ملی، خدمات
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 بر وریمح تاکیدات با روستا در گذاریسرمایه هایفرصت تببین دقیق صورتبه بایستمی همچنین: داد ادامه ارتباط همین در وی

 .شود انجام استان روستایی توسعه سند طرح و هااستان توسعه راهبردی سند سرزمین، آمایش طرح

 گذاریسرمایه هایظرفیت شناخت دقیق و سریع هایروش از یکی: گفت ادامه در قزوین استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان رئیس

 .است مشارکتی سریع ارزیابی هایروش روستاها، اقتصادی رونق و

 تواندمی هاآن همفکری و مشارکت و هدف گروه جمع در حضور با و ایحرفه تسهیلگران کمک با محقق اساس، این بر: افزود وی

 ارشناسانک و روستاییان خود همیاری و کمک با و داده قرار بندی اولویت و شناسایی مورد را روستاها تولید گذاریسرمایه هایظرفیت

 .کند فراهم را هاظرفیت این از برداری بهره برای الزم زمینه

 اسناد اب تضاد در و بوده شده شناسایی هایظرفیت بر منطبق باید برنامه هر: گفت و کرد اشاره گانهشش اصول محوریت به یاری

 اجرای یبرا خصوصی بخش گذارسرمایه حاضر حال در باشند، اصلی گذارانسرمایه روستا مردم االمکان حتی نباشد، استان فرادست

 .باشند داشته ار همراهی و همگامی بیشترین پیشنهادی پروژه با روستا مردم ساده بیان به. گیرد بر در را عمومی منافع پیشنهادی پروژه

 

 55اند«شاغل» سالمندان درصد ۰۴ تنها/ ایران سالمندانِ توانمندی رتبه ؛ 

 خبرگزاری ایسنا

 دارد، قرار 00 جایگاه در ایران سالمندان، توانمندی و قابلیت شاخص زمینه در اینکه بیان با ایران سالمندی تحقیقات مرکز رئیس

 شد،یم عنوان ژنتیک ایزمینه هایبیماری و عروقی و قلبی هایبیماری بحث سالمندی اصلی هایبیماری از گذشته در: گویدمی

 و روحی هایبیماری دچار هاآن از بسیاری بازنشستگی، دوران در افراد اجتماعی هایشبکه شدن گسسته به باتوجه اکنون درحالیکه

 .شوندمی روانی

 حاضر الح در: گویدمی و داندمی «موعد از قبل بازنشستگی» را سالمندی حوزه مشکالت از یکی ایسنا، با وگوگفت در دلبری احمد

 از زیادی بخش و شوندمی افتاده کار از سالگی ۴۱ از اغلب افراد که درصورتی است، سال ۵۲ کشور در بازنشستگی سن میانگین

 .شود ورود بازنشستگی موضوع به سالمندی حوزه قوانین در است الزم زمینه این در که دهدمی رخ بیکاری این علت به هابیماری

: افزایدمی و ندکمی عنوان «کاذب اشتغال ایجاد» را کشور در بازنشستگی سن بودن پایین علت ایران سالمندی تحقیقات مرکز رئیس

 .گیرندب جوان نیروهای را هاآن جای تا شوندمی بازنشسته زودتر افراد و گرفته نظر در موعد از زودتر را بازنشستگی معموال ایران در

 

 هستند «شاغل» ایران در سالمندان از درصد ۲۷ تنها

 اشاره است، دهشانجام بازنشستگی سازمان توسط اخیرا که سالمندی باندیده شاخص ارزیابی از حاصل گزارش به دلبری راستا همین در

 کشور ۶۷ عبارتی به داد؛ اختصاص خود به را ۶۷ رتبه ایران و گرفتند قرار موردبررسی کشور ۶۴ ارزیابی این در: کندمی خاطرنشان و
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 در و بوده 00 جایگاه در ایران سالمندان، توانمندی و قابلیت شاخص زمینه در دیگر سوی از. دارند بهتری وضعیت ایران از جهان در

 .دارد قرار نامطلوبی وضعیت

 است، سالمندان تحصیالت میزان و توانمندی و اشتغال از ترکیبی سالمندان توانمندی و قابلیت شاخص اینکه به باتوجه وی، گفته به

 .هستند شاغل ایران در سالمندان از درصد ۲۷ تنها

 رودنمی ریانتظا: کندمی بیان دیگر کشورهای در سالمندان اشتغال وضعیت درخصوص ادامه در ایران سالمندی تحقیقات مرکز رئیس

 شورهایک در که همانگونه و برندمی بهره باال هایرده در مشاور عنوانبه سالمندان از کشورها اکثر اما دهند انجام یدی کار سالمندان که

 و شاورهم ارائه گذارد،می اختیار در را خود ساله چند تجربیات فرد مدت این طی و است ساله دو فرآیندی بازنشستگی یافته توسعه

 .یابدمی ادامه کشورها این در جوان نیروهای به نیز بعد هایسال در تجارب

 

  سالمندان گیرگریبان روانی و روحی بیماریهای

 از بسیاری اءمنش هدف، و هویت نداشتن و بیکاری: افزایدمی و پردازدمی سالمندان بر زودهنگام بازنشستگی عوارض تشریح به دلبری

. شود هاماریبی از بسیاری ساززمینه تواندمی بیکاری قطعاً  است، شغل بر بیشتر هویت کهازآنجایی و است روانی و روحی هایبیماری

 یکهدرحال شد،می عنوان ژنتیک ایزمینه هایبیماری و عروقی و قلبی هایبیماری بحث سالمندی اصلی هایبیماری از گذشته در

 انیرو و روحی هایبیماری دچار هاآن از بسیاری بازنشستگی، دوران در افراد اجتماعی هایشبکه شدن گسسته به باتوجه اکنون

 .شوندمی

 روانی و روحی هایبیماری شیوع میزان: گویدمی است، اجتماعی تعامالت کاهش دمانس، و آلزایمر اصلی علل از اینکه بر تأکید با وی

 .است بیشتر یافتهتوسعه کشورهای به نسبت کشور، در سالمندان

 

 شود اداره معیار فتوای و قانون با باید متعدد فتواهای بجای اسالمی جامعه. 

 خبرگزاری ایرنا

 را کار این عیارم فتوای مبنای بر باید و کنیم اداره را جامعه توانیم نمی ما متعدد فتاوای با دیگر: گفت تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 .باشد محور باید قانون زمینه این در که دهیم انجام

 وزشآم موسسه در شنبه پنج روز که ساز نظام فقه همایش در ارسطا محمدجواد والمسلمین االسالم حجت ایرنا، خبرنگار گزارش به

 نگاه ینا و هستیم حقیقی شخص تکالیف و حقوق استخراج دنبال به ما فردی فقه در: افزود شد، برگزار قم( ع)رضا امام حوزوی عالی

 .اند پرداخته فقهی مباحث استخراج به نگاه این با علما و بوده رایج فقهی مباحث تدوین ابتدای از
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 باحثم از دسته آن معنای به را اجتماعی فقه من و رفته کار به نظران صاحب کلمات در اخیر های سال در اجتماعی فقه: کرد بیان وی

 رتوپ در اجتماعی حیات تنظیم هدف اجتماعی فقه در و است هدف نخست ویژگی است؛ ویژگی سه دارای که برم می کار به فقهی

 .است دینی تعالیم

 است؛ امعهج دوم و شهروند نخست داریم؛ بخش این در مکلف سه که است مکلفین دوم ویژگی: گفت تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 شاهد و اردد خود اعضای از تکوینی نه و عرفی مستقل وجود جامعه البته است؛ دانسته اعضا از مستقلی وجود را جامعه طباطبایی عالمه

 .است دولت اجتماعی فقه در سوم مکلف گذارد؛ می خود اعضای بر جامعه که است تاثیری عرفی وجود این

 ندنیازم موضوعات این و گذارد می اثر جامعه در تدریج به و شوند می ایجاد تکرار اثر در اجتماعی فقه موضوعات: کرد اضافه ارسطا

 .گیرد صورت جامعه در واحدی مرکزیت توسط باید تدبیر این و هستند تدبیر

 گانهچهار منابع از که دانم می انسان اجتماعی و فردی احکام و ها سیستم استخراج هدف دارای را ساز نظام فقه من: کرد خاطرنشان وی

 .شود می استخراج

 جامعه رایب سازماندهی و تدبیر مرکز یک باید: کرد بیان و دانست فردی فقه مکمل را اجتماعی فقه تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 خراجاست را کارآمدتر نظام دارد، وجود که متعددی های نظام میان از اوال دهد؛ انجام را وظیفه سه بتواند مرکز این تا باشد داشته وجود

 .کند

 است؛ شده مطرح کلی اصل یک عنوانبه و نشده تبیین کارآمدی عناصر ذکر با صدر شهید کالم در کارآمدی ویژگی: شد یادآور ارسطا

 هافق آراء میان در بودن شاذ عدم و سهولت زمان، نیازهای به پاسخگویی انسجام، عنصر چهار دارای کارآمدی که کنم می تصور من

 .است

 کار این و باشد مطلوب نحو به اجرایی ظرفیت از برخوردار کند، می استخراج که را نظاماتی باید سازماندهی مرکز این: کرد اضافه وی

 .است قانونی و اجرایی های نامه آیین با ارتباط نیازمند

 خلفینمت برای هایی مجازات کند، می استخراج که نظاماتی در باید سازماندهی مرکز این: کرد ابراز تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 .باشد داشته استقرار ها نظام تا بگیرد نظر در

 .مندانی حقیقی شخصیت در منحصر را مکلف که است تحقق قابل صورتی در دارد، اجتماعی فقه که هایی ظرفیت: داد ادامه وی

 رنظ در انفرادی حالت در را موضوعات توانیم نمی ما اسالمی نظامات استخراج برای: داشت اظهار تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 .بگیریم نظر در فردی عمل عنوانبه نباید را منزل بیرون در منزل های زباله موضوع مثال بگیریم؛

 طوالنی صورتهب توانیم نمی را موضوع این که باشیم داشته توجه باید گوییم می سخن جمعیت کنترل مورد در اگر ما: کرد عنوان ارسطا

 باید لکهب بگیریم، نظر در انفرادی حالت در را موضوعات توانیم نمی ما اسالمی نظامات استخراج برای بنابراین کنیم؛ دنبال جامعه در

 .کنیم کنترل را آن و دنبال را دهد می رخ تدریجی صورتبه که اثری و بگیریم نظر در تکرار مبنای بر را موضوعات
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 نمی ایترض اولی طریق به باشد، داشته وجود جامعه در سرپرست بی صغیر یک که نیست راضی متعال خداوند اگر: کرد تصریح وی

 .بگیرد صورت بیهوده تصرفات المال بیت در یا و بریزد هم به اسالمی جامعه نظامات که دهد

 است؛ ازس نظام فقه آن شعب از یکی که دانست وسیعی مفهوم یک توان می را اجتماعی فقه: گفت تهران دانشگاه علمی هیات عضو

 ./کنیم تبیین را ساز نظام فقه توانیم نمی ما آن بدون که است فقهی مباحث به رویکردی اجتماعی فقه

 شود توجه ها نظام مبحث در طباطبایی عالمه و امام های دیدگاه به

 میان به نظام از سخن وقتی ما: کرد بیان و دانست پیچیده را نظام بحث نشست، این در نیز رهبری خبرگان عضو مبلغی احمد اهلل آیت

 در ودموج نظام سوم و استنباط از حاصل دوم تشریع، در حاصل نظام نخست کنیم؛ منظور توانیم می را نظام از سنخ سه آوریم، می

 .است جامعه

 قوی و نیرومند واره نظام یک دارای خداوند تشریع و است دینی شرع در تشریع در حاصل نظام: گفت رهبری خبرگان مجلس عضو

 .رسد نمی تشریع در موجود واره نظام پای به ای واره نظام هیچ و است

 نظام لذا یرد؛گ نمی قرار انفعال در و نباخته رنگ زمانه تحوالت برابر در و ندارد وجود کاستی و خطا شریعت نظام در: کرد تصریح مبلغی

 یازمندن تشریع، در حاصل نظام در کار برای ما و است مشخص اهداف با شریعت مختلف قطعات به مربوط چینش بهترین تشریع در

 .هستیم شریعت فلسفه

 نوع نای و شود کشف دارد وجود شریعت در آنچه باید و داشته تنظیری ماهیتی و بوده حکم استنباط از حاصل دوم نظام: داد ادامه وی

 .شد برجسته علمیه های حوزه در اسالمی انقالب پیروزی از پس نظام

 صلحا نظام نخست شود؛ می تقسیم نوع چهار به و است جامعه در موجود نظام مورد سومین: کرد اضافه رهبری خبرگان مجلس عضو

 شکل خود دامان در را انسان انفعاالت و فعل ساختارها این و کند می ایجاد را ساختار بهترین جامعه در حاکم سنن و بوده الهی سنن از

 .آورد می پدید جامعه در را خود خاص اوضاع وضعیت، تناسب به ساختار این البته ندارد؛ وجود وضعیت این از گریزی هیچ و دهند می

 اساس بر اراتاعتب این. است داشته اعتبارات این به جامعی نگاه طباطبایی عالمه و بوده اعتبارات نظام دوم، نظام: کرد خاطرنشان مبلغی

 بنایم بر بشر های پیشرفت همه و است اعتبارات همین حاصل تکنولوژی و کند می حرکت جلو به رو قدرت با همچنان عالمه نگاه

 .کند می باز پیشرفت برای را بشر دست هم و بوده الهی سنن اساس بر هم که است اعتبارات همین

 آن به معهجا شناخت برای ما چراکه کند؛ شناسایی را طباطبایی عالمه اعتبارات نظام و آید کار پای باید علمیه حوزه: کرد تأکید وی

 .هستیم نیازمند

 که آنچه است؛ ارزشی و حقوقی های نظام دارد، وجود جامعه در که اعتبارات نظام سومین:  کرد مطرح رهبری خبرگان مجلس عضو

 اساس بر و دهند می کارکرد موضوعات به که هستند ها نظام این دارد؛ نظر حوزه این به فرمودند، خود شریف عمر اواخر در امام

 .گیرند می قرار خاصی مسیر در روز، وضعیت
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 عنوان گذارد، می اثر ها واقعیت روی گیرد، قرار الهی سنن مسیر در اگر است، استنباط از حاصل که فقهی نظام اینکه بر تأکید با مبلغی

 .است داشته توجه آن به راحل امام و است سیاسی و حکومتی های نظام نوع از که دارد وجود هم چهارم نظام یک: کرد

 داشته صحیحی اطاستنب بتواند تا باشد فقه جانب از دقیقی نگاه باید ببریم، نظام چهار این سمت به بخواهیم اگر را فقه: کرد تأکید وی

 .باشد

 وعموض و ایم کرده کار کم ها نظام موضوع به نسبت( ره)امام حضرت نظریه به نسبت ما: داشت اظهار رهبری خبرگان مجلس عضو

 .بشناسیم را ساختارها باید کنیم، تنظیری استنباط بخواهیم اگر و بود( ره)امام های دغدغه از دیگر های نظام اختیار در

 

  محوریت ادیانبرگزاری ششمین همایش مطالعات صلح با 

 خبرگزاری فارس

نهادهای علمی از کشورهای گوناگون جهان، با محوریت ادیان  با همکاریششمین همایش ساالنه انجمن علمی مطالعات صلح ایران 

 .شودها برگزار میها و چالشو صلح آفرینی در هزاره سوم، ظرفیت

 

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، 

مهمترین منبع راهنمای  عنوانبهادیان جهانی 

جوامع به سوی سعادت، از دیرباز نقشی کلیدی در 

دستیابی به صلح در سراسر گیتی  هایراهتعریف 

اند. از این رو، به در پیش روی پیروان خود گذاشته

وکارهای اندیشی برای یافتن سازرسد همنظر می

های جمعی برای دستیابی مشترک و طراحی برنامه

به صلح جهانی از سوی دین پژوهان و اندیشمندان 

آورد و از  المللی فراهمای و بینجویانه میان جوامع در سطوح منطقهای مناسب برای همزیستی مسالمتتواند زمینهدینی، از یکسو می

 .های جهانی را فراهم آوردندهای مشترک در برابر تهدیدات و ناامنیحل یابی به راهتواند زمینه دستسوی دیگر می

وگو و های اخیر نهادی پیشگام در زمینه فراهم اوردن بستر مناسب برای گفتاز این رو انجمن علمی مطالعات صلح ایران، که در سال

لح آفرینی بوده، ششمین همایش ساالنه خود را با ص باهدفورزی میان دین پژوهان و نیز نخبگان فکری از ادیان گوناگون اندیشه

ژانویه  ۰۶و  ۰0با حضور اندیشمندانی از کشورهای گوناگون در « هاها و چالشادیان و صلح آفرینی در هزاره سوم؛ ظرفیت»موضوع 

 .برگزار خواهد کرد ۲۱۲۲
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صلح پایدار، دعوت از دین پژوهان و اندیشمندان دینی  هدف از برگزاری این همایش، تولید ادبیات علمی درباره رویکرد ادیان نسبت به

به تامل در موضوعات صلح و ناصلح در جهان امروز، آشناسازی و برپایی ارتباط میان اندیشمندان مطالعات دینی در کشورهای گوناگون 

 .های دینی استو یافتن راهکارهایی برای صلح آفرینی در جوامع امروزی بر پایه آموزه

 

 اند؟ی ایرانی بیشتر به کدام کشورهای جهان سفر کردههاکتاب 

 خبرگزاری تسنیم

 
 های. کره جنوبی و چین مقصد اول کتاباندکشور جهان با حمیات طرح گرنت ورود کرده ۲۲نویسنده به  ۰۷۴عنوان کتاب ایرانی از  ۷۲۴

 .ایرانی بوده است

هایی برای دوطرفه کردن مسیر ترجمه در کشور زمزمه ۶۱و اوایل دهه  0۱در اواخر دهه  ،خبرگزاری تسنیم به گزارش خبرنگار فرهنگی

شد اما آثار نویسنده زبان در ایران منتشر میروئسی زبان و ترک فرنسوی زبان، زبان،ها بود که آثار نویسندگان انگلیسیسال شکل گرفت.

الماللی از سوی دولت نیز درک های بیناین مهم با حضور جدیتر در نمایشگاه ۶۱های ابتدایی دهه برد. در سالی نمیجایبهایرانی راه 

 شده اشتهبرد بودند تکلیف و دلسوزی روی از عمدتا که هاییقدم آن از پیش تا رای شروع استاندارد انجام شد؛ زیراهایی بششد و تال

 .بودند رفته بیراهه به استاندارد اصول و قواعد رعایت عدم دلیل به اما بود

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/24/2728549/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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ظور طرح گرنت به من اندازی طرح گرنت آغاز شد،الماللی نشر با راهپروژه ورود ادبیات ایرانی به بازارهای بین ۶۷مشخص در سال  طوربه

 .ها را در داخل به خود جلب کردهای ایرانی در خارج از کشور راه اندازی شد و توجهحمایت از تنرجمه و انشار کتاب

بگان نخ طریق از جهان با فرهنگی روابط فرهنگی و هنری در نقاط مختلف جهان، تسهیل سساتمؤحضور فعال  باهدفطرح گرنت   

 و کودک المللی فعالیت خود را آغاز کرد. موضوعاتفرهنگی و هنری، گسترش زبان و ادبیات فارسی و تقویت صنعت نشر در حوزه بین

 .است شده مطرح گرنت حمایت مورد موضوعات از معاصر انیداست غیر و داستانی ادبیات هنر، شناسی،ایران و اسالم نوجوان،

هایی مورد حمایت قرار گرفتند که توسط ناشر ایرانی کتاب که دو سال اول اجرایی شدن طرح گرنت بوده است، ۶۶تا سال  ۶۷از سال  

 .فتر بیرون گرنت مستقیم حمایت چرخه از ایرانی ناشر و گرفت قرار شناسیآسیب مورد گرنت طرح ۶۶ سال بود. منتشرشدهترجمه و 

 

عنوان کتاب مورد  0۱درخواست گرنت برای  ۶۶در سال 

عنوان کتاب  ۲۶بررسی قرار گرفت که از این تعداد به 

ها را در گرنت تعلق گرفت. چهار ناشر این کتاب

 فرانسه، ایتالیا، الجزایر،انگلیس، کشورهای چین،

ه ایرانی به نویسند ۲۵صربستان منتشر کردند و آثار 

بازارهای جهانی راه یافت.بودجه طرح در این سال 

 .معادل یک میلیارد تومان بود

 

 ارزیابی هایکتاب تعداد درصدی، با افزایش پنج ۶۴در سال 

عنوان کتاب  ۷۲از این میان  ،افزایش یافت عنوان 0۷ به شد

موفق به دریافت حمایت گرنت شدند که نسبت به سال 

 .شد روبرو رشد درصد ۰۶ با  قبل

های ایرانی را خریداری کرده هفت ناشر خارجی رایت کتاب

 فرانسه، نویسنده ایرانی در کشورهای انگلیس، ۲۱و آثار 

 ۶۴ سال در ان منتشر شد.لهست  ترکیه و مصر، چین، آلمان،

 .بودند همراه رشد درصد ۰۶ با ایرانی آثار متقاضی کشورهای
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ها برای گرنت ایران افزایش قابل درخواست، تعداد ۶0در سال 

 آنعنوان رسید. عالوه بر  ۰۵۱درصد( یافت و به  ۴0توجهی ) 

درصدی به  ۶۱های تصویب شده نیز با رشد در تعداد گرنت

 هایکتاب رایت خارجی ناشر ۰۷  عنوان رسیدیم. ۶۶عدد 

 بازار به ایرانی نویسنده ۵۵ آثار و کردند خریداری را ایرانی

 سوریه، کشورهای در ایرانی هایکتاب. کرد پیدا راه جهانی

 ان،قزاقست آذربایجان، صربستان، ترکیه، مصر، فرانسه، انگلیس،

 .شدند منتشر روسیه و لبنان ارمنستان، ایتالیا،

و با شیوع ویروس کرونا، گرنت نیز  ۶۶در سال  

 دهش بررسی هایکتاب تعداد شد، متاثر جهان شرایط از

 رسید عنوان ۷۲ به کاهش درصد ۴۰ با گرنت کمیته در

 ناشر ۶ گرفت، قرار تأیید مورد کتاب عنوان ۲۰ که

 کردند خریداری را ایرانی هایکتاب رایت خارجی

 ه،شورهای سوریه، ترکیک به ایرانی نویسنده ۰۴ آثار  و

 .سوئد، مصر، ارمنستان، لبنان و پاکستان راه یافت

 

عنوان کتاب بررسی  ۵۰کمی بهتر شد و وضعیت  ۰۷۱۱در سال 

 ناشران ۰۷. شدند گرنت دریافت به موفق کتاب عنوان ۲۰شد و 

 ۲۱ آثار و کردند خریداری را ایرانی هایکتاب رایت خارجی

ی سوریه، لبنان، پاکستان، هند، ترکیه، کشورها در ایرانی نویسنده

 ۶۷های ر سال نرخ ارز افزایش با آذربایجان و مقدونیه منتشر شد.

 ۲بودجه طرح گرنت نیز با افزایش مواجه شد و به  ،۰۷۱۱تا 

 .میلیون تومان رسید ۵۱۱میلیارد و 

 

http://www.tasnimnews.com/fa/currency
http://www.tasnimnews.com/fa/currency
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 این. اندشده مندبهره کتاب عنوان ۷۲۴ انتشار برای ایران گرنت حمایت از خارجی ناشر ۷۶  ،۰۷۱۱تا ۰۲۶۷، از سال در یک نگاه کلی

 تایی، بی،صر فرانسوی، اسپانیایی، چینی، اردو، آذربایجانی، ترکی دانمارکی، آلمانی، ماالیی، انگلیسی، عربی، زبان ۲۲ به هاکتاب

 بیشترین. اندشده مهترج هندی /تامیلی ای، ترکی استانبولی، ایتالیایی، سوئدی، ارمنی، ژاپنی، قزاقی وای، کرهمقدونیه روسی، لهستانی،

 .دارد اختصاص تامیلی  زبان به نیز درخواست کمترین و است بوده عرب و چینی ازآنپس و ایکره ناشران سوی از درخواست

 
جمه زبان تر ۲۲اند که این آثار به های ایرانی مشمول طرح گرنت را بر عهده داشتهشش آژانس ادبی در ایران خرید و فروش رایت کتاب

 .کشور توزیع شده است ۲۲و در 

 و داخلی ناشر ۲۴۵ با همکاری عنوان کتاب در نظر گرفته شده است، ۶۱۱حمایت از  ۰۷۱۷مسئوالن طرح گرنت در چشم انداز سال 

 .است آینده سال چهار برای های گرنتخارجی از جمله برنامه ناشران ۵۴ از بیش با همکاری

توان به رقم پایین حمایت گرنت ایران در قیاس با گرنت کشورهای همسایه جمله می آناز  با این همه طرح گرنت نواقصی نیز دارد،

 .های اخیر منجر به انصراف برخی از ناشران از دریافت این حمایت شده استموضوعی که در اسل اشاره کرد،

 رنتگ طرح ریالی بودجه تا شده موجب اخیر هایسال در ارز نرزخ افزایش .داننددجه میمسئوالن گرنت این انتقاد را متوجه کمبود بو

 .بیاید پیش کشورها دیگر هایحمایت همپای نتواند
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، بازخورد تشارازآنپسها رسیده باشد که سرنوشت کتاب آنعنوان کتاب وقت  ۷۲۲تشار ازآنپسرسد حاال و از سوی دیگر به نظر می

 .سریعتر انجام شود های مجدد است،میزان فروش و ... نیز بررسی شود تا اگر نیاز به بازنگری مخاطبان،

 گذاری بیشتر طرح گرنت روی ادبایت کودک و نوجوان است،سرمایه اذعان دارند، آنچنین موضوع دیگری که کارشناسان بر هم

ما به  تواند سکوی پرشوجوان ایران اختصاص دارد و این ادبیات میها از سوی ناشران خارجی به ادبایت کودک و نبیشترین درخواست

 .بازارهای جهانی شود

 

 ضائیهق قوه با نامهتفاهم انعقاد/ هستند اجتماعی هایآسیب برابر در فرد تریندفاعبی آموزان دانش 

 خبرگزاری ایلنا

: فتگ قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت با وپرورشآموزش وزارت همکاری توسعه نشست در وپرورشآموزش وزیر

 باعث تواندمی ،وپرورشآموزش در گذاریسرمایه با قوه این و است اثرگذار و اهمیت با بسیار تربیت و تعلیم نظام بر قضائیه قوه تمرکز

 .شود آینده هایسال در جرم و اجتماعی هایآسیب کاهش

 

 وزارت همکاری توسعه نشست در نوری یوسف ،وپرورشآموزش وزارت عمومی روابط و رسانیاطالع مرکز از ایلنا گزارش به

 رد دستگاه دو معاونان و مدیران از تعدادی حضور با که قضائیه قوه جرم وقوع از پیشگیری و اجتماعی معاونت با وپرورشآموزش

 هایسال در و است داشته وجود همواره قضائیه قوه با وپرورشآموزش همکاری هایزمینه: کرد اظهار شد، برگزار رجایی شهید ساختمان

 . است شده ترجدی موضوع این نماد، سامانه باوجود اخیر

 و متعلی نظام همکاری زمینه زا،آسیب عوامل حذف و اجتماعی هایآسیب به نسبت وپرورشآموزش هایحساسیت دلیل به: افزود وی

 . است داشته وجود قضائیه قوه با تربیت

 دو در دارسم تعطیلی ازجمله ها،تصمیم برخی: کرد اظهار و تأکید قضائیه قوه با بیشتر هایهمکاری برای ترجدی هایتالش بر نوری

 . است کرده ایجاد را مشکالتی مجازی فضای به آموزان دانش فرهنگی پیوست بدون و نشده مدیریت ورود و گذشته سال

 ریزیرنامهب راستا این در و کند ایجاد را اجتماعی هایآسیب از پیشگیری زمینه تواندمی وپرورشآموزش کهاین به توجه با: داد ادامه وی

 ،وپرورشآموزش در گذاریسرمایه با قوه این و است اثرگذار و اهمیت با بسیار تربیت و تعلیم نظام بر قضائیه قوه تمرکز لذا باشد، داشته

 . شود آینده هایسال در جرم و اجتماعی هایآسیب کاهش باعث تواندمی

 هایآسیب از پیشگیری برای منسجمی هایبرنامه وجود دوجانبه، هایهمکاری راستای در: کرد خاطرنشان وپرورشآموزش وزیر

 . است ضروری وپرورشآموزش و قضائیه قوه سوی از اجتماعی
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 خانواده، مانند؛ دیگر عوامل اما دارد، قرار آموزان دانش اختیار در که است آموزشی محتوای از بخش یک درسی کتاب: داد ادامه وی

 محتوای در موضوع یک دادن قرار صرف لذا هستند، مؤثر فرهنگ یک یا و موضوع یک شدن نهادینه در …و جامعه دوستان، معلم،

 . شود حل کامل طوربه مشکل آن تا داشت را انتظار این نباید درسی،

 برابر در موزانآ دانش که کنیم ریزیبرنامه ایگونهبه را مدارس در پرورشی و تربیتی شرایط باید: کرد اظهار مردمی دولت کابینه عضو

 دانش یراز باشند، داشته کنندهکمک و یاور نقش آموزان دانش ها،آسیب از پیشگیری امر در حتی و شوند محافظت اجتماعی هایآسیب

 . هستند اجتماعی هایآسیب برابر در فرد تریندفاعبی آموزان

 باید قانونی سن زیر افراد خصوصاً و جامعه در مخدر مواد به دسترسی: کرد عنوان و تأکید جامعه به مخدر مواد ورود ریشه قطع بر نوری

 . دارد قضائیه قوه سوی از بیشتر توجه به نیاز موضوع این لذا باشد، سخت

 اب تا کرد خواهیم تالش: داد ادامه مدرسه، به تحصیل از بازمانده آموزان دانش بازگرداندن در وپرورشآموزش تالش به اشاره با وی

 . دهیم کاهش را آموزان دانش میان در تحصیل ترک هایزمینه روزی،شبانه مدارس افزایش

 اجتماعی هایآسیب با مبارزه و پیشگیری خصوص در مؤثر هایآموزش ارائه و نوین هایروش کارگیریبه بر وپرورشآموزش وزیر

 قضائیه هقو سوی از موضوع این اهمیت به توجه با و شود منعقد دستگاه دو بین همکاری نامهتفاهم امیدواریم: کرد تصریح و تأکید

 .شود تسریع
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 روابط عمومی مرکز پژوهشی مبنا

 مؤسساتویژه کارشناسان، 
   و نهادهای مسئله شناس

 کز پژوهشی مبناتبط با مر مر


