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 سخن نخست
 

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

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

 ایند.نم

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

 یاری رساند. موردنیازتان

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

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

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

که باهدف  شدهارائهارائه نمودارها و جداول مربوط به مسائل در این خبرنامه  ،وه بر مشروح اخبارعال
 است. شدهتدوینتنظیم و و  آوریجمعارائه تفصیلی موضوعات و آگاهی بخشی به نخبگان 

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

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

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

 منبع/ تاریخ علمی/ پژوهشی/ آموزشی

 دیرانم نشست پنجمین و بیست در علوم وزارت صنعت و جامعه با ارتباط مدیرکل ،سیف سعید محمد

 ویسنپیش از تهیه شدن کشور عالی آموزش مراکز و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه صنعت و جامعه با ارتباط

  خبر داد. پژوهش تسهیل و حقوقی موانع رفع الیحه

 شهریور 6ایسنا/ 

« ۰۲۰۲ نمای» گزارش هایداده اساس بر استناد پر پژوهشگران تعداد ازنظر منطقه در ایران سوم رتبه

 ۲۱ . طبق این گزارشپردازدمی جهان در ایران نوآوری و فناوری علم، وضعیت بررسی به که ایرانداک

 . دارند حضور استناد پر پژوهشگران فهرست در ایرانی مؤسسات از پژوهشگر

 شهریور 2ایرنا/ 

 دیتوانمن شناسایی» طرح موضوع دو با نخبگانی هایطرح راهبری شورای نشست یازدهمینبرگزاری 

 در ایهیاران اقالم انواع و یارانه توزیع نظام شناسایی» و «آن از استفاده چارچوب و کشور از خارج ایرانیان

 و مدیران مرتبط، هایحوزه اجرایی نخبگان از جمعی و کاویداده حوزه کارشناسان حضور با «کشور

  معتبر هایاندیشکده نمایندگان

 هایبررسیمرکز 

 شهریور 2استراتژیک/ 

 امنظ کیفیت افزایش باهدفکارشناسان  منظر از وپرورشآموزش حوزه در دولت ضعف و قوت نقطه ۰۲

اقدام  نتریمثبتو  ترینشاخص عنوانبه معطلی هاسال از بعد بندیرتبه ستقرارا ازجمله وپرورشآموزش

 دولت 

 بنیادین تحول سند ترمیم برای دولت اهتمام

 معلمان استخدام تکلیف تعیین آموزشی، عدالت استقرار پیگیری

  و ... ذخیره صندوق مشکالت ساماندهی

 شهریور 6ایسنا/ 

 ضایف ایجاد برای نخبگان ملی بنیاد از اعالم آمادگی نخبگان ملی بنیاد مقامقائم ،مقدمباقری ناصر

 خبر داد. رسانه اصحاب و هنرمندان همه با همکاری بومی مفاخر از الگوسازی و نخبگانی
 شهریور 6ایسنا/ 

 یرانیا سازانآینده و نخبگان با آشنایی درگاه اندازیراهو  آموزش رکن سهاز اصالح  علوم وزیر ،زلفی گل

 .خبر داد
 شهریور 7ایرنا/ 
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 برابری ۱۲ با اشاره به رشد عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه رئیس ،طاهری نیا باقر علی

 انشگاهد آموختگاندانش سهم: گفت پهلوی، حکومت پایانی دهه به نسبت و انقالب از پس عالی آموزش

 .است کم خیلی کشور میلیونی ۸۸ جمعیت به نسبت که باشدمی درصد ±۲۰ حدود کشور جمعیت از

 شهریور 2ایرنا/ 

 همایش رئیس ،طبق اعالم علی ربیعی کرونا در «خانوار سبد» از «آموزش» سهم درصدی ۰۲ کاهش

 بود. درصد ۰۸ هجری شمسی ۸۸ سال درکه این میزان  «آموزشی نابرابری و فقر»
 شهریور 7ایسنا/ 

 هایآموزه و فرهنگ اساس برو  بومی رویکرد با (کتاب جلد ۸ )انگلیسی زبان آموزشی هایکتاب از رونمایی

  علوم وزارت اجتماعی و فرهنگی مطالعات مؤسسه در ملی
 شهریور 6ایسنا/ 

 ۶ در عالی آموزش در زنان سهماز افزایش  ریزیبرنامه و پژوهش موسسه رئیس نیا، طاهری باقر عالی

 ۰۲ و تهران استان در کشور دانشجویان جمعیت درصد ۸۲ انقالب پیش از: خبر داد و گفت اخیر سال

 در درصد ۸۲ و تهران در کشور دانشجویی جمعیت درصد ۰۲ حاضر حال در که بود کشور کل در درصد

 سهم برابری ۱۶ رشدو شاهد  دهد نشان را کشور در عالی آموزش عادالنه گسترش این و است کشور کل

 سهم کشور هایدانشگاه در تحصیلی رشته هزار ۱ از بیشکشور هستیم و با  عالی آموزش در هاخانم

 .است درصد ۲۰ به کشور جمعیت از دانشگاه آموختگاندانش

 شهریور 2مهر/ 

 اشتغال درصدی ۵۱ رشد: داد خبر فناوری و تحقیقات علوم، وزیر نوآوری و فناوری معاون خیرالدین، علی

 کشور زاییاشتغال مطلوب بسترهای یکی از عنوانبه جاری سال طی بنیاندانش
 شهریور 2ایرنا/ 

 اختیار در و قرار دادن آن مشکالت رصد سامانه از دولت رونماییاز  علوم وزیر زلفی گل محمدعلی

 خبر داد. آیندهدر سال  پژوهشگران
 شهریور 2ایرنا/ 

 هادانشگاه در مهارتی هایآموزش باید: گفت هادانشگاه در محوریمهارت ضرورت بر تأکید با علوم وزیر

 .یابد توسعه
 شهریور 7فارس/ 

 اجتماعی و فرهنگی معاون کالنتری حضور با کشور بزرگ هایدانشگاه رؤسای نشست هفتمین و سیدر 

 بزرگ دانشگاه ۲۵ رؤسای و دانشجویان سازمان رئیس و علوم وزارت معاون پورداداش هاشم علوم، وزارت

 و دانشگاهی هایآموزش شدن ارزشکمو  دانشجویان بین فرهنگی هایآسیب افزایشمطرح شد:  کشور

 شدن ردهگست و خصوصی حوزه یافتن اهمیت و فردگرایی افزایش دانشگاهی، تحصیالت به میل کاهش

 مجازی فضای در دانشجویان حضور افزایش و آن

 شهریور 5فارس/ 

 رکورد یک نوعیبه که سیزدهم دولت در تألیفی آثار درصدی ۲۶ و شدهترجمه آثار درصدی ۲۸ رشد

 .شودمی محسوب
 شهریور 7برنا/ 
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 معتبر هایپایگاه در یک سال طی ایران علمی سند هزار ۷۷از انتشار  علوم وزیر گل ،زلفی محمدعلی

 .بود المللیبین مشارکت با هاآن درصد ۲۱ خبر داد و گفت: المللیبین
 شهریور 7ایرنا/ 

 خارجی دانشجویان درصدی ۲۲۲ افزایش :داد خبر بهشتی شهید دانشگاه رئیس قیداریِ نصیری سعد اهلل

  نفر هزار ۰ به خارجی دانشجویان تعدادبرای افزایش  ریزیبرنامهبه  تأکیدو 
 شهریور 7ایرنا/ 

 رتبطم فاخر آثار شناسایی باهدفدر مشهد  «زندگی سبک» سال کتاب جشنواره دوره برگزاری چهارمین

 استعدادهای شناسایی و زندگی سبک عرصه فعاالن بین ارتباطی و تعاملی شبکه ایجاد زندگی، سبک با

 عرصه این در بالفعل

نگ، هپژوهشگاه فر

 5هنر و ارتباطات/ 

 شهریور

 ۶۲ آموزش مخارج تأمین در دولت سهمخبر داد:  آموزشی نابرابری و فقر همایش اجرایی و علمی شورای

 .است درصد ۷۲ تا
 شهریور 7فارس/ 

 منبع/ تاریخ جمعیتسالمندان/خانواده/ تربیت/ زنان/

 جامع ندس تدوین از تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده فرهنگی ستاد زمانی رئیسعزت رضا االسالمحجت

 زینیگهمسان بخش شدن فعالو گرفتن مجوز توسط مراکز تسهیل گر ازدواج و  جمعیت جوانی و خانواده

 خبر داد. سازمان سایت در

 شهریور 6فارس/ 

 دناز قانونمند ش اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده ستاد رئیس زمانی عزت رضا االسالمحجت

 یا مجازی فضای در همسر انتخاب عنوان با ایمجموعه هر: گفتخبر داد و  همسرگزینی هایسایت

 این با ردبرخو اجازه قانونی ظابطان و دارد فعالیت اجازه باشد، گرفته مجوز تبلیغات سازمان از که حقیقی

 . دارند را هاسایت

 6ایمنا/ ایرنا/ 

 شهریور

 امور در جمهوررئیس معاونطبق اعالم خزعلی  دولت هیئت در ناباروری بیمه درصد ۲۲۲ اعمال تصویب

  خانواده و زنان
 شهریور 5دانشجو/ 

 وستاییر زنان بیمه تا خانوار سرپرست زنان برای ضمانت صندوق تشکیل ازدر گزارشی  خزعلی انیسه

 هستند عفاف و حجاب متولی دستگاه ۰۷ است، مهم ما برای خانواده منیتخبر داد و گفت: ا فرزند ۲ دارای

 . نیست زنان معاونت به منوط حوزه این اجرای و

 شهریور 5تسنیم/ 

 ندگیبال باهدف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت در دارخانه زنان اشتغال و افزایی مهارت قرارگاه تشکیل

  محور خانواده مشاغل توسعه و دارخانه زنان تعالی و
 شهریور 7مهر/ 
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 هاازمانس نمایندگان حضور با مجازی فضای در خانواده و کودک فعاالن اندیشیهم نشست اولین برگزاری

  شهریورماه ۷ حوزه این فعاالن و
 شهریور 6ایکنا/ 

 حوزه رد هادستگاه عملکرد ضعف و قوت نقاط بررسی ضمن سالمندی حوزه متخصص نحوی نژاد حسین

رائه و ا کشور سالمندان وضعیت ارتقای راستای در نهادها عملکرد بهبود برای هاییپیشنهاد سالمندی،

 هستند. «تنها» کشور سالمندان درصد ۲۱ اعالم کرد که

 شهریور 3ایسنا/ 

 مجوز بدون هاجنینسقط درصد ۸۱ :شد اعالم تهران استان خواهران علمیه حوزه مدیریت نشست در

 .شودمی انجام قانونی پزشکی
 شهریور 7حوزه/ 

 کودکان امور مجرد در کشور طبق اعالم مدیرکل دختران به سال ۷ باالی دختران فرزندخواندگی اعطای

 کشور بهزیستی سازمان نوجوانان و
 شهریور 8ایسنا/ 

 منبع/ تاریخ / حجابدینی/ مذهبی/ جهان اسالم/ روحانیت

 طرحم محورهای بر اساس و اسالمی تبلیغات سازمان همت به اسالمی وحدت شعر ملی کنگرهبرگزاری 

 خمینی امام اندیشه در اسالمی وحدت ،(ع) معصومان سخن و سیره و اسالمی وحدت ازجمله فراخوان در

 اسالمی وحدت دینی، برادری و اخوت و واحده امت اندیشه در اسالمی توحد رهبری، معظم مقام و( ره)

 آمیزمسالمت همزیستی در اسالمی وحدت اسدآبادی، الدینجمال سید چون دانشمندانی سخنان و

 ایرانی  ملی هویت و اسالمی وحدت ،عیتش و سنت اهل از متشکل هایخانواده

 شهریور 7آنا/ 

 و لحص اسالمی، اتحاد» عنوان با اسالمی وحدت المللیبین کنفرانس ششمین و سی مقاالت فراخوان

و فرصت  شد اعالم «عملیاتی اقدامات و اجرائی هایراهکار اسالم جهان در تنازع و تفرقه از پرهیز

  هایمحوردر  مقاالت چکیده برای ارسال شهریور ۰۲ تا مندانعالقه

 عادالنه صلح و جنگ 

 تروریسم با مقابله و اسالمی اخوت 

 گریافراطی و تکفیر با مقابله و مذهبی اجتهاد پذیرش دینی، اندیشیآزاد 

 منازعات و هاتنش از پرهیز و اسالمی همدردی و همدلی 

 اسالمی مذاهب بین متقابل احترام 

 صهیونیستی غاصب رژیم با ارتباط سازیعادی و تطبیع

 شهریور 1شبستان/ 
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 رب تأکیدحجاب در کشور با  و عفاف وضعیت بهبود برای نمایندگاننفر از  ۲۶۲ گانههشت راهکارهای

 شنگریرو و گفتگو تبیین، بستر ایجاد ازجمله حجاب و عفاف حوزه در بیشتر مراقبت و جدیت ضرورت

مجازی  فضای در اصناف نامناسب تبلیغات و خانگی نمایش شبکه محتوای در ولنگاری کنترل - مردم بین

 حجاب و ... ملزومات شدن محسوب فرهنگی کاالی -

 شهریور 2ایکنا/ 

جدیدترین برنامه از کشف  عنوانبه «حاکمیت روایت مردم، روایت» موضوع با حجاب مناظرهبرگزاری 

بررسی نظرات مردم و حاکمیت در خصوص این  باهدف اندیشه فرهنگسرای در حجاب و هایواقعیت

 موضوع در هشتم شهریور

 ،«جابح اجتماعی منظر» به توانمی گرفته قرار موردبررسی جلسات این در تاکنون که موضوعاتی ازجمله

 .کرد اشاره....  و «اجتماع و فرهنگ» ،«حقوقی فقهی ابعاد»

 شهریور 7شبستان/ 

طبق اعالم سید محمد صالح  منکر از نهی و معروفامربه ستاد توسط حجاب و عفاف جامع طرح تدوین

 اب مواجهه در ایمانی جامعه شدید نگرانی و جدی اعتراض مقابل در ستاد دبیر گلپایگانیهاشمی 

 قم علمای از تعدادی با دیدار درو  جامعه در حجابیبی و عفتیبی هایناهنجاری

 شهریور 6ایکنا/ 

 اشباع از پس کننده دنبال جذب برای هااستایل حجاب رقص و ظهور و بروز حجاب اسم به تجارتی

  محجبه و مذهبی قشر برای پوشیده هایلباس به نیاز و پوشاک مختلف بازارهای
 شهریور 7آنا/ 

 به علمیه هایحوزه ورود لزوم :شد مطرح شهریورماهدر سوم  برهان مسئله حل رقابتی رویداد نخستین در

 کشور مسائل حل عرصه
 شهریور 6خانه ملت/ 

 روحانی هزار۰۲ از بیش مشغول به کار شدنو  هابانک در روحانیون حضورانتشار اخباری از قطعی شدن 

 در صورت تصویب و اجرای این طرح ایران هایبانک در

 5تجارت نیوز/ 

 شهریور

 از حمایت باهدف و رشته ۲۲ قالب در اسالمی رویکرد با انسانی علوم کتاب دوساالنه نخستینبرگزاری 

 دانشگاه و حوزه پژوهشگاه رئیس حکیمیان محمدعلی طبق اعالم پژوهشی هایطرح
 شهریور 5ایبنا/ 

 که است اسالم جهان در تکفیری ــسلفی مسائل از تبیینی «تکفیری-سلفی شناسیجریان» کتاب انتشار

 مقام نمایندگی نهاد پاسخ و مشاوره اداره همت به لیالی محمدعلی االسالمحجت و حقی محمد سوی از

 .است یافته سامان هادانشگاه در رهبری معظم

 شهریور 3ایمنا/ 

 دینِ » عنوان با دین اجتماعی مطالعات موضوع با سرو هایکتاب مجموعه از عنوان وسومینبیستانتشار 

  معتمدی بشیر قلم به «تلویزیون
 شهریور 5ایکنا/ 
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 «صرمعا ایران در دینی امر شناسیجامعه» موضوع با سرو هایکتاب از مجموعه چهارمین و بیستانتشار 

 حسامنمحس دبیری به آرما نشر توسط «ایران شناسیجامعه انجمن» دین شناسیجامعه گروه کوشش به

 مظاهری

 شهریور 4ایکنا/ 

 گیالنی سفییو احمدعلی االسالمحجت قلم به ایرانی کاالی از حمایت اقتصادی فقهی بررسی کتابانتشار 

 یرانیا کاالی از حمایت فقهی حکم تعیین باهدف اسالمی هاینظام پژوهشکده اسالمی اقتصاد گروه در

 ایران دشمن کشورهای ویژهبه خارجی، کشورهای کاالهای مصرف از پرهیز و

 شهریور 7رشا/ 

 و داد ارقر اشاره مورد را اسالمی کشورهای محاسبات دیوان تشکیل پیشنهاد محاسبات دیوان کلرئیس

 این هک کنید کمک هم شما است امید: گفت ترکیه جمهوری آمبودزمان رئیس مالکوچ شریفدر دیدار با 

 .کند حرکت جلو به موضوع

 شهریور 6فارس/ 

 بلیغاتت سازمان امنایهیئت رأی با کشور دینی هایتشکل و هیئت سازمان فعالیت رسمی کار به آغاز

 کشور دینی هایتشکل و هیئت سازمان رئیس باباخانی مجید االسالمحجتطبق اعالم  اسالمی
 شهریور 1آنا/ 

 به حوزوی مشاوره متخصص ۲۵۲ اعزاماز  روان سالمت یاوران موسسه مسئول مهکام االسالمحجت

 خبر داد. اربعین هایموکب
 شهریور 7حوزه/ 

 خبر داد و گفت: اسالم جهان در زبان آموزش همایشاز برگزاری  ایران زبان کانون رئیس کیانی دکتر

 یمتحک برای معنادار کار آماده بومی و ملی فرهنگ مبنای بر نوین هایروش از استفاده با زبان کانون

 . است ایران فرزندان هویت

 شهریور 7شبستان/ 

 عیینتدرباره جایگاه شورای فقهی و  مجلس علنی جلسه در ایران اسالمی جمهوری بانکداری طرح بررسی

 رارق گیریرأی مورد سلیمی االسالمحجت وارد شده توسط ابهام که به دلیل فقهی شورای ثغور و حدود

 .نگرفت

 شهریور 6ایکنا/ 

 تعامالت مدیر زارعی حسین و خیریه امور و اوقاف سازمان قرآنی امور مرکز رئیس مهر مجیدی حمید

و اعالم  یدارد یکدیگر با "کریم قرآن اینترنتی پخش شبکه" اولین تأسیس محور حول ساترا المللبین

 تأسیس "ریمک قرآن اینترنتی پخش شبکه" اولین و تجهیز "متاورس" به کشور قرآن مسابقات کردند که

 .شودمی

 شهریور 7تسیم/ 

 یارشتهنایم مطالعات تخصصی نشریه اولین لندن؛ اسالمی مرکز و بهشتی شهید دانشگاه همکاری با

 .شد منتشر کریم قرآن
 شهریور 6مهر/ 
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 منبع/ تاریخ نظام اداری/ دیوانی/ سیاسی

 بر لسمج پیشنهادی هایطرح بررسی نشست در البرز و آبیک قزوین، مردم نماینده محمدبیگی فاطمه

 .کرد تأکید امروز جامعه نیاز عنوانبه وکالت شدن تخصصیبرلزوم  کشور حقوقی ساختار
 شهریور 6خانه ملت/ 

 معاون جمالو محمد دکترجاری طبق اعالم  سال پایان تا معتادان هوشمند غربالگری سامانه اندازیراه

  مخدر مواد با مبارزه ستاد مردمی هایمشارکت توسعه و تقاضا کاهش
 شهریور 2ایسنا/ 

 برای ویژه ایبهشع و هازورگیری و سرقت با مقابله ویژه ستاد تشکیل برای دادستان به قضائیه قوه دستور

  مسئلهاین  به قاطع و سریع رسیدگی
 شهریور 3فارس/

: گفت و داد خبر مناطق این در بنیاندانش شرکت ۱۲۲ فعالیت از تجاری، آزاد مناطق عالی شورای دبیر

 آی و یپزشک تجهیزات و قطعات ساخت صنعتی، کشاورزی، ویژهبه هاحوزه تمامی در تقریبا هاشرکت این

 . دارند فعالیت تی سی

 شهریور 6ایرنا/ 

 همت هب و مهاجرنیا محسن دکتر االسالمحجت تألیف اسالمی انقالب فرآیندی نظریه کتابرونمایی از 

 همؤسس اسالمی انقالب مطالعات اندیشکده همکاری و قم استان رهبری و امام پیروان هماهنگی مجمع

 طلوع عالی آموزش

 شهریور 5دانشجو / 

 با خصصیت نگاه با کشور کالن و مهم مسائلبر لزوم شناسایی  بازرسی سازمان رئیس خدائیان تأکید

  شناسیآسیب کارگروهی تشکیل

باشگاه خبرنگاران 

 شهریور 7جوان / 

 دارای زن زندانی ۲۶۱ برای اشتغال ایجاد :خبر داد تهران شهرداری بانوان امور مدیرکل اردبیلیِ مریم

  گذشته ماه ۰ طی در تهران استان در «باز یرأ»
 شهریور 7میزان / 

 

 منبع/ تاریخ در حاشیه ماندگان / حاشیه/هاآسیب

 رمحمدباقدر کشور طبق اعالم  ایرانی غیر پدر دارای کودکان برای شناسنامه ۸۲۲ و هزار ۲۰ از بیش صدور

  احوالثبت سازمان حقوقی و هویتی امور معاون ،عباسی
 شهریور 4ایسنا/ 

 شهریور 5ایرنا/  در کشور خبر داد. تاکسی راننده هزار ۲۲۲از بیمه نبودن کشور شهری هایتاکسیرانی اتحادیه مدیرعامل

ری و در سال جا قلب جراحی رشته متقاضی از کاهش کشور پزشکی نظام سازمان کلرئیسابراز نگرانی 

 پزشکبرای وارد کردن  ساله ۵۲ گردعقب احتمال
 شهریور 4ایسنا/ 
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 رسیبر با آمریکایی پژوهشگران هایبررسیطبق  کوبیخال جوهرهای در زاسرطان شیمیایی مواد کشف

  کوبیخال جوهرهای از نمونه ۲۲۲ حدود
 شهریور 5ایرنا/ 

 ایران در بیوتیکآنتی میزان اعالم مصرف باالی با تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده رئیس

 .کنندمی مصرف بیوتیکآنتی بیماران درصد ۱۲ ما کشور در ؛گفت
 شهریور 5تسنیم/ 

 استخوان کیپو معرض در ایرانی بالغ زنان از نیمی و قرار داشتن کشور در استخوان پوکی به ابتال سن کاهش

  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت هایگزارشطبق اعالم 
 شهریور 5ایرنا/ 

 منطقه در آرایشیلوازم کنندهمصرف جمهوری اسالمی ایران در سومیرتبه 
 7یاسین نیوز/ 

 شهریور

 به اشاره ضمن زیستمحیط حفاظت سازمان انسانی زیستمحیط معاونت سرپرست حشمتی ایرج

 عملیاتی اقدام هکتار هزار ۱۲۲ تنها: گفت بحرانی فرسایش هایکانون درباره آالینده، صنعت ۲۲۲۲شناسایی

 .است شده انجام بحرانی فرسایش کانون هکتار میلیون ۲۱ قبال در

 شهریور 7ایسنا/ 

 شیوع از پس جامعه درصد ۸۲ از بیش :کشور اعالم کرد کرونای با مقابله ملی ستاد عملیاتی قرارگاه فرمانده

 . اندشده روانی اختالالت دچار کرونا

باشگاه خبرنگاران 

 شهریور 11جوان/ 

 کاهش نظورمبه ریزیبرنامه و شناسیجرم مطالعات بر لزوم ضرورت قضائی مستشار قنبری محمدرضا تأکید

 اجتماعی هایآسیب و نوظهور جرائم

باشگاه خبرنگاران 

 شهریور 7جوان / 

 منبع/ تاریخ فرهنگ/ هنر

 هایدرجنبه هتعزی آیینی هنر گوناگون هایقابلیت به اشاره با تعزیه حوزه پژوهشگر ،عمرانیِ سید ابوالحسن

 .شود اضافه دانشگاهی متون به تعزیه :اعالم کرد یو اعتقاد سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مختلف
 شهریور 2ایسنا/ 

 بررسی و پساکرونا دوران در فرهنگی ـ دینی اجتماعات ابعاد بررسی تخصصیِ نشست برگزاری هشتمین

 تأثیر بررسی و تحلیل -مذهبی  و ملی هایشادی تشریح ساماندهی باهدف شهریور ۶ در غدیر جشن

 ردمیم هایظرفیت از مندیبهره چگونگی بررسی -اجتماعی  سرمایه و وفاق ارتقای در مراسم این برگزاری

 و ...ملی  رویدادهای در

پژوهشگاه فرنگ، هنر 

 5و ارتباطات/ 

 شهریور

 حوزۀ رسیفا زبان پاسداشت دفتر همت اسالمی به انقالب معظم رهبر فکری منظومه در فارسی زبان نشست

 رهبر هایدغدغه و هاکوشش ها،دیدگاه نظرها، نقطه از گزارشی که شهریور ۷ ۲۶ تا ۲۵ ساعت هنری،

 . کشوراست از خارج و داخل در فارسی زبان گسترش و حفظ درباره انقالب فرزانه

 شهریور 5/ ایرنا
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 ارائهو  دولت هفته با زمانهم آزاد مناطق گردشگری و اجتماعی فرهنگی، هایشاخص سامانه از رونمایی

 سامانه این اندازیراه مشکالت و موانعو نیز  اندازیراه دستاوردهایتوضیحاتی در خصوص 
 شهریور 7آنا/ 

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

 هایاستان همه در مجازی فضای شورای تشکیل از مجازی فضای ملی مرکز خوراکیان سخنگوی امیر

 فضای هایوکارکسب و دیجیتال اقتصاد توسعه در استانی هایظرفیت بیشتر هرچه مشارکت باهدف کشور

 .داد خبر مجازی

 شهریور 6فارس/ 

 شدن تریدهپیچ به اشاره با اسالمی آزاد دانشگاه رسانه و ارتباطات اجتماعی، علوم دانشکده رئیسنصراللهی 

 ایهرسان شورای» تشکیل بر لزوم دشمنان هایرسانه هایتالش افزایش و شناختی جنگ هایتاکتیک

 کرد. تأکید کشور برای «فعال کنشگری

 شهریور 6فارس/ 

 زا تعدادی حضور با ایجلسه برگزاری از مطبوعات بر نظارت هیئت در اسالمی شورای مجلس ناظر عضو

 .داد خبر آتی روزهای طی کشور ایرسانه نظام سازمان الیحه بررسی جهت نمایندگان
 شهریور 5ایسنا/

 شهریور 5آنا/   جمهوررئیس اول معاونطبق اعالم مخبر  کشور دیجیتال سالمت نوآوری کارخانه نخستین ایجاد از حمایت

 نیادب مدیرعامل پژمانطبق اعالم سید صادق  استریمرها تخصصی سکوی اندازیراه با سازانبازی از حمایت

 ایرایانه هایبازی ملی
 شهریور 5آنا/ 

 شهریور 7برنا/  شورک در شناختی هایبازی توسعه و ترویج ارزیابی، منظوربه شناختی هایبازی بخش اعتبار نهادآغاز 
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 مشروح اخبار
 دهدمی قرار پژوهشگران اختیار در را مشکالت رصد سامانه دولت/ آینده سال" دانا" رونمایی 

 خبرگزاری ایرنا :منبع

 اداره نگارانخبر با تفصیلی وگویگفت از بخشی در ،(ایسنا) ایران دانشجویان خبرگزاری از بازدید در فناوری و تحقیقات علوم، وزیر

 .داد ارائه توضیحاتی فناوری و تحقیقات علوم، وزارت اجرای دست در هایطرح و اقدامات درباره ایسنا، دانشگاهی علمی

 شوند،می قسیمت ایتوسعه و کاربردی بنیادی، دسته سه به تحقیقات اینکه بیان با ایسنا، با وگوگفت در زلفی گل محمدعلی دکتر

 کنندمی بنیادی کارهای که افرادی به قوانین. گیرندمی قرار تشویق مورد بنیادی تحقیقات کشور، جاری قوانین مبنای بر: کرد خاطرنشان

 انجام رایب شرایط و بستر تاکنون و گیرندنمی قرار توجه مورد چندان زنندمی کاربردی تحقیقات به دست که افرادی اما دهندمی بها

 .است نبوده فراهم کاربردی هایپژوهش

 نخست،. دادم ارائه آن در هاییپیشنهاد که نوشتم "دانایی عصر در مداردانش ساختارهای" عنوان با ایمقاله ،۸۱ سال: داد ادامه وی

 زاهدی، محمدمهدی دکتر با ایجلسه. است شده تأسیس پایگاه این حاضر، حال در بود؛ "اسالم جهان علوم استنادی" پایگاه تشکیل

 .دادم ارائه توضیحاتی موضع این درباره و داشتم وقت علوم وزیر

 "امعهج نیازهای آوریجمع مرکز" تأسیس دانایی، عصر در مداردانش ساختارهای مقاله در اینکه بیان با فرهنگی انقالب شورای عضو

 فناوری و تحقیقات علوم، وزیر عنوانبه اینکه از پس: کرد خاطرنشان نرسید، سرانجام به سیزدهم دولت تا طرح این اما دادم پیشنهاد را

 .کردم تأسیس را اسالم جهان استنادی پایگاه در( نان) "نیازها و هاایده نظام" پایگاه شدم، انتخاب

 ،۲۵۲۲ بودجه قانون استناد به: داد ادامه جاری سال در پژوهشی هایبودجه تقویت در دولت رویکرد به اشاره با سیزدهم دولت علوم وزیر

 را ودخ نیازهای هستند موظف کنند، استفاده خود پژوهشی بودجه درصد یک از بخواهند دولتی هایشرکت و اجرایی هایدستگاه اگر

 نیازها ثبت وضوعم دلیل، همین به نیست؛ کافی تنهاییبه دولتی هایدستگاه و هاشرکت سوی از ازهایثبت ن. ثبت کنند نان سامانه در

 به هک پیشنهادی طرح. کردم مطرح فرهنگی انقالب عالی شورای در را "نان" سامانه در دولتی هایدستگاه تحقیقاتی هایاولویت و

 نیازهای هک هستند موظف دولتی صنایع و هاوزارتخانه تمام فرهنگی، انقالب عالی شورای مصوبه بر اساس. شد مصوب دادم، ارائه شورا

 .ثبت کنند نان سامانه در را خود تحقیقاتی هایاولویت و

 سامانه در شدهثبت نیازهای: کرد خاطرنشان زلفی گل دکتر شد، انجام دانشجویان خبرگزاری از دولت هفته مناسبت به که بازدید این در

 نیازهای توانندمی پژوهشگران و نخبگان شرایط، این در. گیردمی قرار پژوهشگران و دانشجویان دید معرض در و شده بندیدسته نان

 .است شده ثبت سامانه این در زیادی نیازهای دهد،می نشان هابررسی. بردارند گام نیازها رفع مسیر در و کنند شناسایی را کشور
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 "سازانیندهآ و نخبگان با آشنایی درگاه" طرح علوم؛ وزیر جوانان و نخبگان مشاور یاری، دکتر: افزود فرهنگی انقالب عالی شورای عضو

 ”Google Scholar“ و ”research Gate”، “Publons“ مانند دانا. ایمکرده گذارینام "دانا" را پایگاه این کرد؛ پیشنهاد را

 مقاالت ارائه هایپایگاه در جامعی صفحه پژوهشگران، و نخبگان است؛ نشده سازیبومی ایران در هاییپایگاه چنین اینکه دلیل به است؛

 ایجاد زهانیا و هاایده نظام پایگاه در سامانه این آینده، سال. دهند ارائه خدمات هادستگاه به بتوانند آن طریق از که ندارند دستاوردها و

 .شودمی

 "نوین تصادیاق جریان" پایگاه که داریم نظر در: کرد تصریح ایم،گرفته در نظر نان سامانه برای متعددی هایپایگاه اینکه بیان با وی

 "مرجع هایآزمایشگاه جستجوی" پایگاه همچنین. کنیم تعریف بنیاندانش هایشرکت هایتوانمندی و محصوالت ارائه برای( جان)

 آزمایشگاه درباره تواندمی پایگاه این در دارد، نیاز آزمایش یک به شخصی اگر. ایمگرفته در نظر نیازها و هاایده نظام پایگاه برای( جام)

 نیاز و هاایده نظام پایگاه در را( خاص) "صنایع آموزشی خاستگاه" پایگاه همچنین. بیاورد دست به اطالعات انتظار در افراد تعداد و

 به باتوجه هم هادانشگاه کنند؛می مطرح را آموزشی هایدوره برگزاری برای خود نیازهای پایگاه این در صنایع. کنیممی ایجاد

 .دهندمی پیشنهاد صنایع به را آموزشی هایدوره برگزاری هایشان،توانایی

 

 حجاب و عفاف وضعیت بهبود برای نمایندگان گانههشت راهکارهای 

 خبرگزاری ایکنا :منبع

 راهکارهای حجاب، و عفاف حوزه در بیشتر مراقبت و جدیت ضرورت بر تأکید با ایبیانیه در اسالمی شورای مجلس نماینده ۲۶۲

 .کردند ارائه ارتباط این در را ایگانههشت

 امروز، علنی جلسه پایان در جامعه در حجاب و عفاف وضعیت درباره اسالمی شورای مجلس نماینده ۲۶۲ بیانیه ایکنا، گزارش به

 :است ذیل شرح به آن متن که شد قرائت رئیسههیئت اعضای از فراهانی امیرآبادی احمد سوی از شهریور ۰ چهارشنبه

 اخالقی هایارزش با منطق هنجارهایی جامعه، آن تعالی و آرامش و نظم برقراری برای ایجامعه هر در است؛ الهی تکلیف یک حجاب

 اجتماعی و عمومی امنیت و نظم زدن هم به موجب هاآن نقض و است الزامی هنجارها آن رعایت که شودمی تدوین جامعه انسانی و

 هاضربه ترینبزرگ ایرانی استعداد با و باشرف زنان. زند برهم را حاکم نظم هنجارهایش، نقض با نیست حاضر ایجامعه هیچ. شد خواهد

 رینیآفنقش و شده حاضر اسالمی حجاب با سربلندی، و موفقیت با هامیدان همه در امروز ایرانی زن اند،کرده وارد زدهغرب جریان به را

 گانزدغرب و غرب به ضربه ترینبزرگ این...  و ورزشی مسابقات ادبیات، و ادب عرصه حساس، علمی مراکز ها،دانشگاه در. نمایدمی

 .است

 اگر نز گویندمی هاستسال که کسانی: فرمودند کشور سراسر جمعه ائمه با دیدار در( العالیمدظله)ایخامنه امام حضرت که طورهمان

 را ایرانی حجاب با زنان هایموفقیت امروز برسد، اجتماعی و سیاسی و عالی مقامات به تواندنمی نشود رها شرعی و اخالقی قید از
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 هاموفقیت این بردن بین از برای بنابراین. کنند تحمل توانندنمی پس است سالهدویست زحمت یک باطل کننده چون ببینند توانندنمی

 .زنندمی کاری هر به دست و کنندنمی فروگذار تالشی هیچ از هاارزش و

 وزارت ی،انتظام نیروی قضائیه، قوه از اعم متولی هایدستگاه اخیر اقدامات از تشکر و تقدیر ضمن ایران شریف ملت نمایندگان لذا

 به باتوجه یشترب مراقبت و جدیت بر تأکید با...  و مستضعفین بسیج سازمان منکر، از نهی و معروفامربه احیاء ستاد ارشاد، وزارت کشور،

 و بوده عاجل و هوشمندانه جامع، اقدام و ریزیبرنامه خواستار اسالمی شورای مجلس در خود وکالی از مردم حق به و گسترده مطالبه

 :گرددمی پیشنهاد ذیل راهکارهای حوزه این قوانین مبنای بر

 حجاب وضوعم در فعال مردمی هایگروه از کامل پشتیبانی و هارسانه طریق از مردم بین روشنگری و وگوگفت تبیین، بستر ایجاد -۲

 مجازی فضای در اصناف بعضی نامناسب تبلیغات و خانگی نمایش شبکه محتوای در موجود ولنگاری کنترل -۰

 حجاب ملزومات شدن محسوب فرهنگی کاالی -۲

 مبتذل پوشش سبک خلق سیستم اصلی و کلیدی عناصر با هوشمند و بازدارنده برخورد -۵

 ۵ الی ۲ ناظر هایطرح تقویت و توسعه اندازیراه -۱

 میدانی و ایرسانه و حاکمیتی و مردمی سلبی، و ایجابی بلندمدت و مدتکوتاه هایبرنامه به توأمان توجه -۶

 پویانمایی و فیلم ساخت در ویژه گذاریسرمایه با نمادسازی و الگوسازی در هنر از مؤثر و مناسب استفاده -۷

 .مرتبط هایشرکت و دولت کارمندان بین در عفاف و حجاب ضوابط رعایت بر ویژه نظارت -۸

 

 پژوهش تسهیل و حقوقی موانع رفع الیحه نویسپیش تهیه 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 و هاهشگاهپژو ها،دانشگاه صنعت و جامعه با ارتباط مدیران نشست پنجمین و بیست در علوم وزارت صنعت و جامعه با ارتباط مدیرکل

 .است شده تهیه پژوهش تسهیل و حقوقی موانع رفع الیحه نویسپیش: گفت کشور عالی آموزش مراکز

 و لمیع مراکز و هادانشگاه: گفت هادانشگاه صنعت با ارتباط مدیران با مجازی ارتباط در سیف سعید محمد دکتر ایسنا، گزارش به

 شناخت ،کنند تعریف جامعه در بیشتر اثربخشی برای هاییمأموریت باید پژوهشی هایفعالیت و فناوری رشد به باتوجه پژوهشی

 .است برخوردار باالیی اهمیت از کشور، نیازهای با مطابق هایمأموریت تعریف برای امکانات و هاظرفیت

 شناسایی زا پس باید کشور عالی آموزش مراکز و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه و شده منتشر هابرنامه و هافعالیت مستندات: کرد تأکید وی

 .کنند استفاده اثربخش هایمأموریت تعریف برای گذشته تجربیات از هاظرفیت و نیازها
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 نعتص و جامعه با ارتباط مدیران با مشورت از پس و شده آماده پژوهش تسهیل و موانع رفع الیحه نویسپیش: گفت سیف دکتر

 .گیردمی صورت مجلس نمایندگان طریق از آن تصویب برای پیگیری کشور عالی آموزش مراکز و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه

 یاربس مسئله کشور هایدانشگاه گراییماموریت: کرد اظهار محوریماموریت مورد در علوم وزارت صنعت و جامعه با ارتباط مدیرکل

 .اندداشته تأکید آن روی بر مشخص صورتبه هانشست و جلسات در نیز رهبری معظم مقام که است مهمی

 دهش منعقد هم هایینامهتفاهم و شده آغاز کشور وزارت و تجارت و معدن صنعت، وزارت با مشترکی هایهمکاری: گفت سیف دکتر

 لقاب هم "ساجد" سامانه در که کرده ارسال علوم وزارت برای را لیستی مطالعاتی فرصت زمینه در صمت وزارت مثال برای. است

 . است مشاهده

 هایوشر سخنانی طی و داشت حضور هم نخبگان ملی بنیاد نخبگان و سرآمدان معاون ابراهیمی، عباس دکتر جلسه این در همچنین

 .کرد تشریح را هادانشگاه با همکاری و مشارکت برای مختلف

 از یکی: دکر اظهار کشور، از خارج هدفمند مطالعاتی فرصت در برگزیده علمی هیئت اعضای از پشتیبانی طرح درباره ابراهیمی دکتر

 و آموزشی مراکز بین پژوهشی و علمی هایهمکاری توسعه و دانشگاه و صنعت ارتباط استمرار و تقویت طرح، این اجرای اهداف

 .است خدماتی یا اقتصادی صنعتی، واحدهای

 دادن وقس برای و است نخبگان ملی بنیاد در تأکید مورد مباحث از مسئله حل: گفت نخبگان ملی بنیاد نخبگان و سرآمدان معاون

 از مندیبهره برای آموختگان دانش و شودمی پیگیری جدی شکل به پسادکتری طرح صنعتی، واحدهای به دکتری آموختگاندانش

 .شوند فعالیت به مشغول مختلف صنایع در تأیید از پس و کرده نامثبت چمران شهید طرح در باید فرصت این

 تیبانیپش دستورالعمل و نامهشیوه: کرد اظهار جلسه این در هم عتف وزارت صنعت و جامعه با ارتباط دفتر معاون جماعتی، حسن دکتر

 منعقد حمسل نیروهای کل ستاد نخبگان مرکز با اینامهتفاهم همچنین. شد خواهد ابالغ مهرماه ابتدای از و شده تهیه "ساجد" سامانه از

 .باشند داشته مشارکت کاربردی تحقیقات و بنیادی فناوری، و علوم توسعه هایپروژه اجرای در برتر استعدادهای تا شده

 هاانشگاهد اثربخشی و گراییماموریت عنوان با اندیشیهم هاینشست سلسله از نشست اولین علوم، وزارت عمومی روابط اعالم بنابر

 تحقیقات ،علوم وزارت صنعت و جامعه با ارتباط دفتر مدیرکل معاون محمدی دکتر حضور با کشور هایاستان وضعیت بهبود و توسعه در

 کشور هبرنام و بودجه سازمان عالی آموزش امور رئیس الدینسیف امیرعلی دکتر کشور، وزیر مشاور طهوری حمیدرضا دکتر فناوری، و

 .شد برگزار برخط صورتبه کشور هایدانشگاه صنعت و جامعه با ارتباط مدیران و

 هایاهدانشگ صنعت و جامعه با ارتباط مدیران گرایی، مأموریت زمینه در عتف وزارت هایبرنامه از گزارشی ارائه از پس نشست این در

 و ییگرا مأموریت خصوص در خود موفق تجارب گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و دامغان و ارومیه

 .کردند مطرح را استانی مزیت
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 با خانهوزارت این مشترک هایبرنامه و گرایی مأموریت درباره را سخنانی جلسه این در نیز کشور وزیر مشاور طهوری، حمیدرضا دکتر

 .کردند مطرح فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 

 ۰۲  از منظر کارشناسان وپرورشآموزشنقطه قوت و ضعف دولت در حوزه 

 خبرگزاری ایسنا :منبع

 

وپرورش طی حدود یک سالی که آغاز وزارت آموزش

به کار دولت سیزدهم گذشته، روزهای پرفراز و نشیبی 

و با اخباری از برگزاری حضوری  سر گذاشتهرا پشت 

بندی معلمان، حواشی انتخاب آموزش در مدارس، رتبه

اعتماد مجلس به  یرأوزیر پس از دو مرتبه عدم 

نامزدهای معرفی شده و چالش کیفیت آموزش مدارس 

دولتی، همواره در معرض قضاوت عموم مردم قرار 

گرفته و به جهت ضریب نفوذ باالی مخاطبان و 

 .ای باشددربرگیری باالیی که دارد باید پاسخگوی افکار عمومی در ابعاد گوناگون مرتبط با رخدادهای مدرسه

در حوزه  لت سیزدهمدو عملکرد زمینه در وپرورشآموزش حوزه کارشناس چند با دولت هفته فرارسیدن مناسبت به ا،به گزارش ایسن

ضمن  را به بوته نقد گذاشتند و وپرورشآموزشوگو نشستیم؛ هرکدام از کارشناسان از دریچه نگاه خود عملکرد به گفت وپرورشآموزش

  :برای بهبود عملکرد دولت در نظام تعلیم و تربیت ارائه کردند هاییپیشنهادبیان نقاط قوت و ضعف مسئوالن، 

  معطلی هاسالبندی بعد از استقرار رتبه

 رامونیپوگو با ایسنا، در راستای اعالم نظراتش در گفت وپرورشآموزشآمیز طوسی، نماینده مدیران مدارس در شورای عالی مریم رنگ 

بندی نقطه قوت دولت برشمرد و اظهار کرد: استقرار نظام رتبه ترینمهم عنوانبهبندی معلمان را عملکرد دولت، اجرایی شدن قانون رتبه

 .از دولت و مجلس که پیگیر این مسئله بودند قدردانی کنیم جا داردمعطل مانده بود، اقدام بسیار مهمی است که  هاسال کهآنمعلم

عناصر اصلی  عنوانبهدر پی ارتقای معلمان  وپرورشآموزشدف مدنظر دولت از اجرای این طرح، افزایش کیفیت نظام وی افزود: ه

 .تعلیم و تربیت است

ها، بارگذاری مدارک و ... ابهامات و وپرورش با بیان اینکه البته فرهنگیان در زمینه نحوه امتیازبندیاین عضو شورای عالی آموزش

علمان امتیاز از م عنوانبهها و چاپ کتاب، انتشار مقاله و شرکت در جشنواره تألیفرند گفت: خوب است اگر مواردی چون هایی داگالیه
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دمت های زیادی خشود، ویژه معلمان جدیدالورود باشد و از ابتدای خدمتشان به آن توجه داشته باشند، نه معلمانی که سالخواسته می

 .شان باقی مانده استیبه بازنشستگ چند سالکرده و 

 جزو نقاط قوت بود وپرورشآموزشبرگزاری اجالس مدیران و روسای 

وپرورش دانست و گفت: برگزاری اجالس های اجرایی در امر آموزشافزایی دستگاهسازی برای همطوسی دیگر نقطه قوت دولت را زمینه

 های همکاری،نامهضور نمایندگان مجلس و وزرای دولت و عقد تفاهمجزو نقاط قوت بود، باتوجه به ح وپرورشآموزشمدیران و روسای 

تسریع شود. وظیفه تعلیم و تربیت یک وظیفه ملی بوده و نیاز است از ظرفیت همه ارگان و  وپرورشآموزشرود پیشرفت انتظار می

 .دهد رخ است مدنظر که تحولی تا بگیرد قرار وپرورشآموزشها استفاده و این پتانسیل در اختیار دستگاه

 ایها در انتصابات مدیران استانی و منطقهگالیه از برخی دخالت

و انتصاب  یگرایجوانای دانست و گفت: هرچند تالش بر مدیران استانی و منطقه ویژهبهدولت را در انتصابات ستادی  ضعفنقطهوی اما 

جلس و استانداران در انتصاب برخی مدیران استانی و روسای مناطق شاهد دخالت نمایندگان م متأسفانهمدیران جوان بوده است اما 

 .بودیم. این اتفاق خالف فرمایشات رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در موضوع انتصابات بوده است

این  بیش از شوپرورآموزشکنم به ظرفیت معلمان و کارکنان توانمند وپرورش ادامه داد: پیشنهاد میاین عضو شورای عالی آموزش

های ها و تخصصاز همه طیف بود انتظار و نداریم کم اثرگذار و متخصص افراد. بگیرد قرار توجه مورد افراد این توجه شده و توانمندی

جای خطا و اشتباه نیست و فرصت آزمایش و خطا نداریم. حداقل ویژگی الزم برای قبول مسئولیت،  وپرورشآموزشموجود استفاده شود. 

 .ورداری از سابقه مدیریتی حتی مدیریت مدرسه استبرخ

 ترین اقدام دولتترین و مثبتبندی، شاخصاجرای رتبه

 با ا،ایسن با وگوگفت در وپرورشآموزشابراهیم سحرخیز، استاد دانشگاه و معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت 

 را حوزه این در عملکردی وضعیت بهبود منظوربه دولت روی پیش راهکارهای و ضعف قوت، نقاط دولت، هفته فرارسیدن به اشاره

 .بندی معلمان دانستتوان اجرایی سازی قانون نظام رتبهو پروش را می آموزش حوزه در دولت اقدام ترینشاخص :کرد اظهار و تشریح

 چگونگی رایب پیشنهادی نویسپیش و بود رسیده تصویب به تازگیبه بنیادین سندتحول نژاد،احمدی یجمهورریاست زمان در وی افزود:

ی جمهورتریاساما زمان برای اجرا نماند. در هشت سال  شد نگاشته قانون اجرای تبیین برای اولیه مقدمه و تهیه نیز بندیرتبه اجرای

  .بندی معلمان معطل ماندسال اجرای رتبه ۲۲توان گفت که بیش از می درواقعاجرایی نشد و  بندیرتبهروحانی نیز 

 بندیرتبهساله پایان داد و  ۲۲به این انتظار  درنهایتبا بیان اینکه دولت سیزدهم  وپرورشآموزشمعاون اسبق آموزش متوسطه وزارت 

هاماتی در این زمینه وجود دارد و اما و اگرهایی پیرامون آن شد را عملیاتی کرد گفت: البته هنوز ابای اجرا نمیبه بهانه هر باررا که 

 .اثربخشی مورد انتظار را خواهد داشت و یا خیر؟ بندیرتبهاینکه آیا اجرای  ازجملهمطرح است 
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رتقاء ا گیری رقابتی سالم میان معلمان باشد، انگیزه کاری راای برای شکلموتور محرکه بندیرتبهاین بود که  هدف سحرخیز افزود:

حقوق و معیشت معلمان همواره دچار تبعیض با  ازآنجاکهوری بیفزاید و درنهایت منجر به ارتقای کیفیت شود، اما دهد و بر میزان بهره

 .کمک کند اما همچنان این فاصله حقوقی وجود دارد هاآنسایر کارکنان دولت بوده ممکن است به جبران معیشت 

 بعد و ادد قرار میز روی را بندیرتبه طرح مجلس، همکاری با دولت که گفت باید نشویم دور انصاف جانب از اگر اما کرد که تأکیدوی 

 .بود واریز شد که اتفاق مثبتی بندیرتبهعلی الحساب  عنوانبه مبلغی نیز مردادماه اواخر. رساند اجرایی مرحله به قوس و کش هاماه از

 مدیرانی بدون سابقه معلمیگالیه از انتصاب برخی معاونان و 

اما در بخش دوم سخنانش، انتخاب وزیر و پس از آن انتصاب برخی معاونین  وپرورشآموزشمعاون اسبق آموزش متوسطه وزارت 

ای نهاد فرهنگی کشور و یک سرمایه است، هزینه ترینبزرگ وپرورشآموزشرا جزو نقاط ضعف دولت دانست و گفت:  وپرورشآموزش

 تأکید وپرورشآموزشنیز در سخنان اخیرش در جمع مدیران  جمهوررئیسخواه بود. نیست. برای این وزارتخانه باید به دنبال افراد تحول

درصدشان  ۷۲داریم که حدود  پرورشوآموزشهزار معلم فرهیخته در  ۸۱۲وند. ما ش برکنار کار از باید نیستند تحول اهل که کسانی کرد

 داریسر شناسند و یک شبه از سربازی بهرا می وپرورشآموزشهای معتبر دارند و تحصیالت باالی دانشگاهی و مدارک از دانشگاه

 .اندنرسیده

م یک روز ه هاآنبه اشخاصی سپرده شده است که بعضا برخی از  وپرورشآموزشسحرخیز با طرح این پرسش که چرا راهبری ستاد 

بوده و ن وپرورشآموزشاند، از انتصاب برخی مدیران و معاونان این وزارتخانه که سابقه معلمی نداشته اند و از نیروهای معلمی نکرده

 ودب خوبی یاربس اقدام مدیران معرفی سامانه اند گالیه کرد و گفت:اکنون با قرارداد کار معین، مشغول به فعالیت در پست معاونت شده

  .نشد عملیاتی اما

 ای نرسیدندعدم شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان، معلمان به اتاقک شیشه

 تاقکا به هنوز معلمان را عدم شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان دانست و گفت: وپرورشآموزشعملکردی  ضعفنقطهوی دیگر  

تصادی ندارند. یا تخصص اق اندبازنشستهکه  اندفعالیتاند. برخی از افرادی که در صندوق مشغول به صندوق ذخیره نرسیده در ایشیشه

 .داریم که مصداق تعارض منافع هستند و مدرسه غیردولتی دارند وپرورشآموزشهمچنین افرادی را در شورای عالی 

سازی را عدم تسریع در اجرایی وپرورشآموزشسوم دولت در وزارت  ضعفنقطه وپرورشآموزشمعاون اسبق آموزش متوسطه وزارت 

 ویندگمی هاامروزی و بودند داده تشکیل سندتحول اجرای "کمیته"ها دانست و گفت: دیروزی وپرورشآموزشسندتحول بنیادین 

 اجرا شده است؟ تاکنون سندتحول از بند کدام. است خروجی مهم نداریم، کاری که الفاظ با ؛"قرارگاه"
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 :جمهوررئیسپیشنهادی به 

  آقای رییسی به جمعیت فرهنگیان فرهیخته مراجعه کنید

که  نیاز دارد. افرادی گراعملبه افراد  وپرورشآموزشسحرخیز در خاتمه در پیشنهادی به دولت برای آغاز دومین سال فعالیتش گفت: 

 به دوباره رئیسی آقای نوعی سردرگمی و روزمرگی شده است. پیشنهادم این است که اردچ وپرورشآموزش مدیریت جهادی بدانند.

. کند عوتد فکری خط هرگونه از فارغ بودند برسرکار قبال که وزرایی مجموع از دتوانمی ایشان. کند رجوع فرهنگیان فرهیخته جمعیت

 آید و به افرادی برایبیرون نمی وپرورشآموزشفید از دودکش س دود. کند استفاده از نظراتشان و بخواهد را اندیشمندان همچنین

 .پیشبرد امور نیاز دارد که محبوبیت و تخصص داشته باشند

 قوای اب هماهنگی دولت قوت نقطه اینکه بیان با ایسنا، با وگوگفت در وپرورشآموزشجواد نوبختی، عضو شورای عالی 

های رهبه وجود آمد تا بتواند گ وپرورشآموزشاظهار کرد: از این رهگذر، پتانسیل خوبی برای  است بوده گانهسه قوای دستی یک و دیگر

 .را بگشاید وپرورشآموزشچندین ساله 

ست. وپرورش تعریف و به صراحت بیان شده اسندتحول بنیادین آموزش ازجمله اسناد باالدستیو منزلت معلمی در  ارتقایشانوی افزود: 

یده بندی معلمان به محله اجرا رسهنوز فاصله وجود دارد. رتبه اشواقعیشغل نیست و برای رسیدن معلم به جایگاه معلمی، تنها یک 

 .خواهد شد که ما نمود عینی ارتقای کیفیت آموزش را در جامعه ببینیم بندیرتبهبندی زمانی است، اما رتبه

 عدم نگاه عمیق به سندتحول بنیادین

ها و نقاط ضعف دولت نیز اظهار کرد: نخست آنکه سهم در بیان چالش وپرورشآموزشدارس در شورای عالی این نماینده مدیران م

سهم خوبی از جی. دی. پی عاید  وپرورشآموزشاز سرانه عمومی دولت بسیار پایین است، دوم آنکه از منظر اقتصاد  وپرورشآموزش

است عدم نگاه عمیق به  روروبهدر دولت سیزدهم با آن  وپرورشآموزشو چالش دیگر که اکنون  ضعفنقطهشود. نمی وپرورشآموزش

 .سندتحول بنیادین است

کامل عملیاتی نشده است. بر اساس مفاد سندتحول  طوربههنوز  متأسفانهگذرد و سال از تدوین سندتحول بنیادین می ۲۰وی افزود: 

سال یک بار  هر پنجروزرسانی شود. طبق قانون باید ا معلمان، سندتحول بنیادین باید ترمیم و بهبنیادین و موکدات رهبری در دیدار ب

 .این اتفاق بیفتد

 اهتمام دولت برای ترمیم سندتحول بنیادین

ترمیم  هنوبختی با بیان اینکه اهتمام دولت بر ترمیم سندتحول بنیادین است گفت: پیشنهاد مشخصم به دولت پیگیری و اهتمام نسبت ب

و اجرای سندتحول بنیادین است و امیدوارم نقطه قوتی برای پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی باشد. اکنون در سیستم آموزشی کشور 

 .ما سیستم پولی حاکم و خطرناک هم هست که امیدواریم مورد توجه ویژه دولت باشد
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 وپرورشآموزشالح سندتحول بنیادین در دستور کار شورای عالی در حال حاضر ترمیم و اص وپرورشآموزشبه گفته عضو شورای عالی 

 .قرار دارد

 پیگیری استقرار عدالت آموزشی، تعیین تکلیف استخدام معلمان

 ساماندهی مشکالت صندوق ذخیره نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم

رانجام رساندن وگو با ایسنا، به سگفتدر  علیرضا آل امین، عضو هیئت علمی و مسئول بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان

: ردک اظهار و دانست وپرورشآموزش حوزه در دولت قوت نقاط ازجمله را آموزشی عدالت استقرار پیگیری بندی معلمان وقانون رتبه

از طریق  یاستخدام مجوزهای جذب معلمان، استخدام تکلیف تعیین به توانمی حوزه این در سیزدهم دولت مثبت اقدامات دیگر ازجمله

، اقدام برای ساماندهی مشکالت صندوق ذخیره وپرورشآموزشاساسنامه دانشگاه فرهنگیان برای جبران کمبود نیرو در  ۰۸ماده 

  .فرهنگیان و ارائه خدمات به اعضای این صندوق در دوران اشتغال و نه صرفا در دوره بازنشستگی اشاره کرد

 ازجمله کهنآنیز اقدامات خوبی از سوی رئیس دانشگاه فرهنگیان آغاز شده است. در دانشگاه فرهنگی وی افزود: در دانشگاه فرهنگیان

گاه بندی و ارتقای اساتید رسیدگی کند و تا پیش از این دانشای نداشتیم که به رتبههای مهم و بزرگ کشور است، هیئت ممیزهدانشگاه

 .داد که اکنون این موضوع حل شده استدانشگاه معین این کار را انجام می عنوانبهشهید رجایی 

  های ضمن خدمت در دانشگاه فرهنگیان از دیگر اقدامات مثبت دولتبرگزاری دوره

ن ضم هایمسئول بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان آموزش مهارت آموزان در دانشگاه فرهنگیان با وجود امکانات کم و برگزاری دوره

 دانشگاه توانمندسازی معلمان دولتی و غیردولتی را از دیگر اقدامات مثبت انجام شده در این دانشگاه دانست و گفت: منظوربهخدمت 

 جذب و علمی هیئت جدید عضو ۲۲۲ جذب فراخوان انتشار برای الزم تمهیدات گویا که داشت نیاز بسیار علمی هیئت اساتید جذب به

های در حال انجام است. البته دانشگاه با کمبود امکانات فضای فیزیکی برای کالس و گرفته قرار دستورکار در دانشگاه در معلمان دکتر

 .اند حل شودحضوری مواجه است که قول داده

 رسانی ضعیف خدمات آموزشیاطالع

  نشد رسانیاطالعمعلمان خوب  بندیرتبه

 رسانیاطالعرسانی ضعیف خدمات انجام شده دانست و گفت: روند را اطالع وپرورشآموزشمهم دولت در حوزه  ضعفنقطهآل امین 

شود از ها در ارتباط باشد و اگر اقدامات خوبی انجام میباید بیشتر با رسانه وپرورشآموزشو پرورش باید تقویت شود. دولت در آموزش

مثال  عنوانبههیخته فرهنگیان. فر قشر ویژهبه کنند؛می همراهی و داریم خوبی مردم. شود منعکس مردم به و ها گفتهطریق رسانه

  .نشد رسانیاطالعمعلمان اقدام خوبی بود که خوب  بندیرتبه
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رانگیزه و استفاده از جوانان پ گراییجوانوی پیشنهادی نیز برای دولت داشت و گفت: پیشنهادم به دولت در این حوزه این است که به 

 .توانند مشکالت را حل کنندها هستند که می؛ جوانو جهادی ادامه دهند

  رودآفرین، انتظاری که از دولت میگرا و تحولرویکردهای تحول

 با ایسنا، با گووگفت در نیز گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیانسازی و مطالبهمحمد رمضانی، معاون گفتمان

: با روی کار آمدن دولت سیزدهم انتظار مردم بر این کرد اظهار بود کشور در امیدبخش رخدادی موعد ۲۵۲۲ سال مردادماه اینکه بیان

جاد ی مختلف حکمرانی ایهاحوزههای بسیار کشور در مسائل گوناگون برطرف گردد و تغییر و تحوالت قابل توجهی در بود که چالش

 .شود

های عظیمی در حوزه تحول انقالب اسالمی نیز همواره با چالشالغزل مسائل پس از ، بیتوپرورشآموزشوی افزود: در این میان 

  .رفتآفرین میگرا و تحولبنیادین مواجه بوده است و از دولت جدید انتظار رویکردهای تحول

 انتخاب نیروهای انقالبی و جوان نقاط قوت عملکردی دولت

را  وپرورشآموزشیکی از نقاط قوت عملکردی دولت در حوزه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سازی و مطالبهمعاون گفتمان

رغم فشار برخی دانست و گفت: علی وپرورشآموزشانتخاب نیروهای انقالبی و جوان برای حوزه ستادی وزارتخانه از سوی وزیر 

عداد ت متأسفانهصص، گرچه وپرورش، استفاده از نیروهای جوان، باانگیزه و متخگر در آموزشهای تصدینمایندگان مجلس و جریان

 .را رقم زنند وپرورشآموزشتحول بنیادین در  سازیزمینهتواند محدود است، اما می هاآن

 هاهای ورزشی و آموزشی به نفع خانوادهآزادسازی مجموعه

 بهبود وضعیت بیمه معلمان دیگر اقدامات شاخص دولت 

ها آموزان و خانوادهبرای استفاده دانش وپرورشآموزشموزشی وزارت های ورزشی و آرمضانی در ادامه از آزادسازی مجموعه

 یشرویپ درسی، هایکتاب کاغذ تولید در کشور خودکفایی ،وپرورشآموزش بنیادین تحول سند سازیاجرایی قرارگاه گیریشکل و

 بدنیربیتت هایزیرساخت افزایش بر مبنی سلیمانی شهید طرح اجرای معلمان، بیمه وضعیت بهبود معلمان، بندیرتبه اجرای در دولت

بیت به مسئله تعلیم و تر جمهورریاستیاد کرد و گفت: نگاه  وپرورشآموزشاقدامات مثبت در  عنوانبهآموزان ها برای دانششهرستان

ی های عالمانه، حضور در جلسات شورای عالدر کشور نیز مقوله حائز اهمیتی است. بیان مواضع و دیدگاه داراولویتیک مسئله  عنوانبه

 .و برگزاری جلسات متعدد با اهالی تعلیم و تربیت به نسبت دولت گذشته، مثبت و امیدبخش است وپرورشآموزش
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 مدارس در تضاد با مردمی سازی آموزش است سازیخصوصی

از  ضعیف فهم اول، چالش های موجود در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت:وم سخنانش به نقاط ضعف و چالشوی در بخش د

 سازیخصوصی افزایش جهت در رویکردهایی شاهد علت همین به متأسفانهاست.  وپرورشآموزشسازی، در حوزه رویکرد اصلی مردمی

 .هستیم تربیت و تعلیم فرآیند در مردم مشارکت و سازیمردمی حقیقیت با تضاد در و مدارس

حوزه  که چالش دیرینه این وپرورشآموزشگری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان افزود: چالش دوم سازی و مطالبهمعاون گفتمان

رسمی و  تعلیم و تربیت نهادهای فرهنگی و تربیتی به فرآیند ویژهبه، عدم ورود جدی و قابل توجه سایر ارکان دولت آیدمیبه حساب 

هم موجب کاهش کارآیی این نهاد در فرآیند تعلیم  وپرورشآموزشها با عمومی است. کم بودن ارتباط و همکاری سایر نهادها و ارگان

 .و تربیت مردم خواهد شد و هم ظرفیت پشتیبانی از این نهاد مهم را تقلیل خواهد داد

 وپرورشآموزشنسانی معاونت توسعه منابع ا برنامگیبیضعف و 

و  گذارانسیاستوپرورش اشاره و عنوان کرد: مادامی که رمضانی همچنین به وجود اختالفاتی مبنی بر نگاه به مسئله تحول در آموزش

اما  حالبااینبه فهم مشترکی در مسئله تحول نرسند، اقدام در جهت تحول بنیادین، سخت و مشکل خواهد شد.  وپرورشآموزشبدنه 

 پرورشوآموزشمعاونت توسعه منابع انسانی  برنامگیبی، ضعف و وپرورشآموزشچالش و ضعف این روزهای  ترینبزرگو  ترینمهم

 .است

مقام معظم رهبری مبنی بر جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بایستی اتمام حجتی  تأکیدوی ادامه داد: توجه و 

آماری دقیق، عدم وجود راهکارهای مشخص در جهت  هایدادهجذب معلم در دولت سیزدهم باشد. عدم وجود  هایسیاستجهت 

 .معلم، افزایش قابل توجه جذب از طریق آزمون استخدامی و... دالیلی بر این ادعا است تأمینبحران 

تواند شنهاد و ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم بگری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در خاتمه پیسازی و مطالبهمعاون گفتمان

 .کند تسهیلگریگذاری و را ریل وپرورشآموزشبا تصمیمات جدی و اعمال مجاهدانه، تحول بنیادین در عرصه 

ت ه دولب وپرورشآموزشکارشناسان حوزه  هایپیشنهادتوان نقاط قوت، نقاط ضعف و در یک بررسی اجمالی می به گزارش ایسنا، 

  :کرد بندیتقسیم گونهاینرا  وپرورشآموزشدر راستای بهبود عملکردش در حوزه 

 :نقاط قوت

 بندی معلمانپیگیری تصویب و اجرای قانون نظام رتبه -۲

 عناصر اصلی تعلیم و تربیت عنوانبهدر پی ارتقای معلمان  وپرورشآموزشافزایش کیفیت نظام -۰

 وپرورشهای اجرایی در پیشبرد اهداف آموزشگاهافزایی دستسازی برای همزمینه-۲

 گانهسههماهنگی با قوای دیگر و یک دستی قوای -۵

 هاآموزان و خانوادهبرای استفاده دانش وپرورشآموزشهای ورزشی و آموزشی وزارت آزادسازی مجموعه -۱
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 بهبود وضعیت بیمه معلمان -۶

 در کشور داراولویتیک مسئله  عنوانبهبه مسئله تعلیم و تربیت  جمهورریاستنگاه  -۷

 وپرورشآموزشسازی سند تحول بنیادین گیری قرارگاه اجراییشکل-۸

  معلمان دکتر وضعیت تبدیل و جدید علمی هیئت ۲۲۲ جذب برای موافقت دریافت -۸

 ر دوران اشتغالاقدام برای ساماندهی مشکالت صندوق ذخیره فرهنگیان و ارائه خدمات به اعضای این صندوق د -۲۲

 :نقاط ضعف

 وپرورشآموزشبرخی انتصابات ضعیف در بین معاونین  -۲

 عدم شفافیت در صندوق ذخیره فرهنگیان -۰

 وپرورشآموزشعدم تسریع در اجرایی سازی سندتحول بنیادین  -۲

 ایمدیران استانی و منطقه ویژهبهمداخله در انتصابات ستادی  -۵

  از سرانه عمومی دولت وپرورشآموزشسهم پایین  -۱

 وپرورشآموزشرسانی ضعیف خدمات دولت در ضعف و اطالع -۶

 وپرورشآموزشسازی در حوزه فهم ضعیف دولت از رویکرد اصلی خود یعنی مردمی -۷

 میونهادهای فرهنگی و تربیتی به فرآیند تعلیم و تربیت رسمی و عم ویژهبهعدم ورود جدی و قابل توجه سایر ارکان دولت -۸

 وپرورشآموزشمعاونت توسعه منابع انسانی  برنامگیبیضعف و  -۸

 معلم تأمینهای آماری دقیق، عدم وجود راهکارهای مشخص در جهت بحران عدم وجود داده -۲۲

 :پیشنهادها

 پیگیری و اهتمام نسبت به ترمیم و اجرای سندتحول بنیادین -۲

 فرهنگیانرجوع دوباره رئیسی به جمعیت فرهیخته  -۰

 وپرورشآموزشدر  گراعملاستفاده از افراد  -۲

  وپرورشآموزشتوجه به ظرفیت معلمان و کارکنان توانمند  -۵

 و استفاده از جوانان پرانگیزه و جهادی برای حل مشکالت گراییجوانادامه  -۱

  وپرورشآموزشو تسهیل تحول بنیادین در عرصه  گذاریریلاتخاذ تصمیمات جدی و اعمال مجاهدانه به جهت  -۶

 .رودکارشناسان به دولت به شمار می هایپیشنهادو پرورش نیز از دیگر دولت در آموزش رسانیاطالعتقویت  -۷
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 شد قانونمند همسرگزینی هایسایت 

 اخبرگزاری ایمنا/ ایرن :منبع

 مجازی ایفض در همسر انتخاب عنوان با ایمجموعه هر( یکشنبه) امروز از: گفت اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده ستاد رئیس

 .دارد فعالیت اجازه باشد، گرفته مجوز تبلیغات سازمان از که حقیقی یا

 خانواده گیفرهن ستاد نشست در یکشنبه روز اسالمی تبلیغات سازمان فرهنگی معاون زمانی عزت رضا االسالمحجت ایمنا، گزارش به

 عنوان با ایمجموعه هیچ امروز از جمعیت جوانی و خانواده قانون ۲۷ ماده تبصره طبق: کرد اظهار اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و

 .دارند را هاسایت این با برخورد اجازه قانونی ظابطان و ندارد فعالیتی هیچ اجازه حقیقی یا مجازی فضای در همسر انتخاب

 حجم است ممکن و هستیم کار شروع در چون ولی کشید نخواهد طول روز ۲۲ از بیش طبیعی صورتبه مجوز صدور: گفت زمانی عزت

 .نباشد روز ۲۲ از بیش کرد خواهیم تالش ولی بود خواهد چقدر بندیسطح و مراجعات میزان دید باید باشد، زیاد هاپرونده

 وزهح در مردمی کنشگران تا کرد خواهیم دعوت نزدیک ایآینده در: داد ادامه اسالمی تبلیغات سازمان تبلیغ و فرهنگی امور معاون

 صورت خرداد ۲۱ بنیاد همکاری با رویداد ۲۲ قالب در برنامه این و بپردازند اجرا تا گزاری سیاست سطح از خود نظرات ارائه به جمعیت

 .شد خواهد برگزار آینده ماه چند طی نیز ملی نمایشگاه یک و گیردمی

 ثبت و مراجعه سامانه: گفت خانواده از حمایت قانون ۲۷ ماده تبصره به اشاره با اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده ستاد رئیس

 می،اسال تبلیغات سازمان سایت به مراجعه با توانندمی حوزه این فعاالن همه و کردیم فعال را ازدواج تسهیل مراکز مجوز درخواست

 به مراجعه با کنندگاندرخواست. شد خواهد صادر جوانان و ورزش وزارت طریق از فرایندی طبق و کنند ثبت را خود هایدرخواست

 .شود صادر سرعت به مجوزها تا کنند طی را نامثبت روند توانندمی تبلیغات سازمان سایت

 مندانعالقه: گفت و داد توضیحاتی همسرگزینی و همسریابی هایسایت نامثبت جزئیات نحوه درباره ابوترابی محمدصادق االسالمحجت

 چند طی دارک،م و کنند بارگذاری را شده تأیید مرتبط مدارک باید تبلیغات سازمان سایت در اختصاصی و عمومی شرایط مطالعه از پس

 کنندهتدرخواس مجموعه یک میدانی تحقیق اگر. شویممی میدانی تحقیق مرحله وارد ،تأیید از پس و گیردمی قرار موردبررسی مرحله

 حویلت جوانان و ورزش وزارت به را مدرک این که شودمی تحویل شده تأیید مدرک و شد خواهد رسانیاطالع متقاضی به شود، تأیید

 .شود صادر مجوزشان تا دهندمی

 ورزش وزارت در افراد حضور به نیازی: گفت مؤسسات این ثبت برای جوانان و ورزش وزارت هایزیرساخت بودن آماده به اشاره با وی

 توانندیم حتی تأیید صورت در و بارگذاری ورزش وزارت سایت در را تبلیغات سازمان تاییدیه شده، انجام هایهماهنگی طبق و نیست

 .کنند چاپ را آن

 تبلیغات سازمان در ولی شودمی صادر مجوز ماه یک طی حداکثر ورزش وزارت در: گفت تاییدیه صدور زمان مدت درباره ابوترابی

 .دارد کنندگاندرخواست تعداد به بستگی
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 رایب و شده انجام کار این که کنیم تدوین جامع برنامه یک شد قرار جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون ۲۲ ماده طبق: افزود وی

 میلیارد ۱۲۲ و هزار که بوده این خانواده ملی ستاد از ما درخواست و شده ارائه اسالمی شورای مجلس همچنین و خانواده ملی ستاد

 ردمیم نهادهای آوردن میدان به و سازیفرهنگ جریان تا یابد اختصاص مؤسسات به مربوط پنجم فصل حمایتی هایبودجه از تومان

 .شود هزینه موردنظر هایبودجه دولتی مراکز به اتصال با تا گیرد شکل مردمی هایگروه از میانی هایحلقه همچنین و

 هایلقهح و مساجد و هاهیئت آوردن میدان به جریان ای،رسانه تولید و محتوا تولید جریان برای فقط بودجه این زمانی عزت گفته به

 گرفته رشه دیوارهای و در از که ایگونهبه شد انجام بهتر زندگی کمتر، فرزند برای زمانی که است کاری همچون کار این. است میانی

 .شدمی تبلیغات هالباس و ادارات ورودی و هاتلفن و هاکاغذی دستمال پشت تا

 علمیه هایحوزه مدیریت مرکز همکاری با است مکلف وپرورشآموزش وزارت: گفت خانواده از حمایت قانون ۲۲ ماده به استناد با وی

 قداماتیا وپرورشآموزش بنیادین تحول سند ازجمله فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات چهارچوب در و اسالمی تبلیغات سازمان و

 .داد خواهند ارائه مربوطه مسئوالن را مربوطه گزارش و ایمداشته وپرورشآموزش وزارت با زمینه این در هاییهمکاری که دهد انجام را

 ولی مباشی داشته جمعیت کنترل برای اقداماتی جمعیت باالی حجم دلیل به بودیم مجبور زمانی: گفت تبلیغات سازمان معاون

 برخی .کنیم گذاریسرمایه کشورمان جمعیت برای باید امروز و کرد پیدا ادامه جمعیت کنترل تا شد باعث فراموشی و انگاریسهل

 .کنندمی سالمند افراد صرف را خود بودجه از نیمی جمعیت، پیری دلیل به فناورانه و علمی هایپیشرفت وجود با کشورها

 صویبت به گذشته هایسال هایکاستی جبران منظوربه قانون این: گفت جمعیت و خانواده از حمایت قانون تصویب به اشاره با وی

 ندانیفرز بسیار چه و خداست دست به هاانسان روزی و رزق معتقدیم البته. است اقتصادی مسائل به مربوط ماده ۵۲ از بیش که رسید

 .شوندمی خانواده رزق توسعه باعث که

 ترینمهم فرهنگی بنیه اما نشدند موفق هنوز ولی کردند استفاده ما قانون از فراتری هایمشوق از کشورها از بسیاری: افزود زمانی عزت

 یجترو خود کشور در را فرزندآوری که است حالی در قانون این تصویب از بعد ویژهبه دشمن هایهجمه. است زمینه این در مسئله

 .کنندمی

 هاییبرنامه گذشته سال محرم از تبلیغات سازمان و دارد اختصاص فرهنگی مسائل به ۲۸ تا ۰۸ مواد یعنی قانون این از ماده ۲۲:افزود وی

 نهضت حققت برای شعار این محوریت با سازمان این تبلیغی هایظرفیت تمام و کرد آغاز هستیم، درپناهت نسل به نسل ما شعار با را

 .شد توزیع و تولید فاخری پوسترهای نیز هنری حوزه در. شد گرفته کار به فرزندآوری و خانواده

 منض اسالمی تبلیغات سازمان رسید، تصویب به خانواده از حمایت قانون که گذشته سال آبان در: داد ادامه مذهبی پژوهشگر این

 مسئله به تاناس هر سازی بوم با متناسب تا کرد ساماندهی را ساز خانواده گفتمان تبلیغی شبکه یک جمعیت و خانواده ستاد تشکیل

 .کنند پیگیری را جمعیت جوانی مسئله شدند موظف هااستان همه و بپردازد شناسی
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 همکاری اب هماهنگ رویداد همچنین و گوناگون وبینارهای آموزشی، هایدوره برگزاری کلیپ، و کتاب مانند محصوالتی تولید: افزود وی

 مؤمنین بین افزاییهم فرصت یک تا شد برگزار همدل مهرواره مانند هاییمهرواره مساجد، حوزه در. شد اجرا جوانان و ورزش وزارت

 .داشتند حضور مسئله حل یعنی راه پایان تا نفر هزار ۲۲ و کردند نامثبت نفر هزار ۱۲ که بگیرد شکل

 و خانواده مسئله حل محوریت با را بانور مهرواره نیز امسال و شدیم وارد ظرفیت همین با اوج مهرواره در: کرد اضافه زمانی عزت

 تجمعی و خانواده موضوع به رسید پایان به پیش مدتی که نو هوای مهرواره ویژه بخش. است بانوان ویژه که کردیم آغاز جمعیت

 .داشت اختصاص

 یجامع برنامه است موظف خود اساسنامه چهارچوب در اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون ۲۲ ماده طبق

 ندمان و مبلغ اعزام فرهنگی، هایکانون مساجد، ،هاهیئت قالب در ازدواج، تسهیل و فرزندآوری حوزه در مردمی فعالین از حمایت جهت

 تبلیغات سازمان همچنین و اسالمی ارشاد و فرهنگ و جوانان و ورزش کشور، هایوزارتخانه: دارد تصریح ۲۲ ماده و نماید تدوین آن

 و نهاد مردم هایسازمان از حمایتی بودجه از ۲۲۳ حداقل اندمکلف ربطذی نهادهای سایر و منکر از نهی و معروفامربه ستاد اسالمی،

 هک نهاد مردم هایسازمان و مساجد فرهنگی هایکانون جهادی، و فرهنگی هایگروه قبیل از هاییمجموعه به را فرهنگی هایتشکل

 تصاصاخ شده، تشکیل دینی رویکرد با خانواده استحکام و فرزندآوری به تشویق جوانان، ازدواج تسهیل ازدواج، سن کاهش جهت در

 .دهند

 و مواصالتی هایراه روستاها، شهرها، سطح در اندمکلف هادهیاری و هاشهرداری کلیه و شهرسازی و راه وزارت: گویدمی نیز ۲۲ ماده

 به را است دهش گرفته نظر در فرهنگی تبلیغات جهت که محیطی تبلیغات ساالنه اسمی ظرفیت سوم یک حداقل عمومی، اماکن سایر

 .دهند اختصاص خانواده نهاد تعالی و جمعیت رشد فرزندآوری، ازدواج، موضوع

 نهادهای اختیار در اسالمی تبلیغات سازمان نظارت با ماده این ظرفیت از ۵۲۳ حداقل حکم، این اجرای در: دارد تصریح ماده این تبصره

 .گیردمی قرار کنند،می فعالیت خانواده و ازدواج حوزه در که مجوز دارای نهاد مردم هایسازمان و جهادی هایگروه قبیل از مردمی

 و وادهخان ستاد رئیس عنوانبه را زمانی عزت حکمی طی اسالمی تبلیغات سازمان رئیس قمی محمد االسالمحجت پیش ماه دو حدود

 هب نسبت سازیفرهنگ جهت سازمان درونی هایظرفیت آوردن میدان به: است آمده قمی حکم در. کرد منصوب سازمان این جمعیت

 ظرفیت از ادهاستف با جمعیت و خانواده حوزه در مؤثر فعال فرهنگی جریان به بخشی محوریت و حمایت خانواده؛ تعالی و تحکیم تشکیل،

 تحقق در ژهوی توجه و کشور باالدستی اسناد با متناسب ملی کار تقسیم و سازمان جمعیت و خانواده جمع سند تدوین مردمی؛ هایگروه

 پیشرفت و ارزیابی سازوکارهای تدوین و جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون همچون کشور، موضوعه قوانین و محوله وظایف

 .بود خواهد ستاد این وظایف اهم از وظایف
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 گیرندمی مجوز ازدواج گرتسهیل مراکز/ شودمی تدوین جمعیت جوانی و خانواده جامع سند 

 خبرگزاری فارس :منبع

 در معیتج جوانی و خانواده جامع سند: گفت سازمان، این هایفعالیت شرح با تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده فرهنگی ستاد رئیس

 .کندمی مؤثر و منسجم را ازدواج تسهیلگری در فعال مراکز نیز سازمان سایت در گزینیهمسان بخش شدن فعال و است تدوین دست

 لیغاتتب سازمان جمعیت و خانواده فرهنگی ستاد رئیس ،«زمانیعزت رضا» االسالمحجت خبری نشست فارس خبرگزاری گزارش به

 .شد برگزار سازمان این صفوی نواب شهید ساختمان در جمعی هایرسانه اصحاب حضور با ماهشهریور ۶ یکشنبه، امروز صبح اسالمی

 اظهار در،ما جایگاه نابودی و خانواده کانون به زدن ضربه برای دشمن هایتالش به اشاره با زمانی عزت االسالمحجت گزارش، بنابراین

 اجتماعی، ی،سیاس نظامات همه و است فرهنگی مسائل تریناصلی و دارترینریشه که جمعیت مسئله از که نداریم زیادی وقت امروز: کرد

 .کنیم عبور برنامه و طرح با دارد وابستگی آن به ما امنیت نیز و اقتصادی

. است یبشر جوامع پیشروی محور و کلیدی عنصر انسان: داد ادامه اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده فرهنگی ستاد رئیس

 تا ۱ رایب تدبیر آن اما شد کنترل کوتاه زمانی بازه در جمعیتی باالی حجم قوانین، اجرای با و شرایط برخی دلیل به کشور در زمانی

 .ستیمه انسانی سرمایه حفظ برای باور و همت نیازمند امروز و دهیم ادامه را راه این که شد باعث ما غفلت اما بود، کافی سال ۲۲ نهایتاً

 وجود یلدل به ما کشور در خوشبختانه،: کرد تصریح جمعیت، پیری بحران از عبور برای پیشرفته کشورهای تالش به اشاره با وی

 اقشار و اصناف و نمایندگان دغدغه با مجلس کنونی دوره در. دانندمی خود تکلیف را نسل حفظ و تربیت ایجاد، مردم اعتقادی نظامات

 تا ۰۸ ماده از ویژهبه آن مواد از برخی که شد تصویب تشویقی متعدد سازوکارهای با همراه «جمعیت جوانی و خانواده» قانون مختلف

 .گرددمی باز اسالمی تبلیغات سازمان هایمأموریت به غیرمستقیم یا مستقیم ۲۷

 درهای و شودمی هزاران یک عالوه به یک گاه که دهندمی یاد ما به روایت رزق قاعده بر بنا: کرد تأکید زمانی عزت االسالمحجت

 توسعه با رفاًص وگرنه کنیم ایجاد جمعیت جوانی و خانواده موضوع در را فرهنگی الزم گفتمان باید ما. گشایدمی انسان روی به را برکت

 .شد نخواهد حل جمعیت معضل اقتصادی هایظرفیت

 ... هستیم پناهت در نسل به نسل

 ورود این: کرد بیان ،۲۵۲۲ محرم از سازمان این خانواده و جمعیت هایطرح آغاز به اشاره با اسالمی تبلیغات سازمان فرهنگی معاون

...  و هنری تولیدات ،هاهیئت مساجد، شبکه در تبلیغی هایفعالیت همه محور و شد انجام ،«هستیم پناهت در نسل به نسل ما» شعار با

 .کردیم استفاده مهم این برای بیلبوردها و خاص تبلیغی فضای از حتی ما. گرفت قرار

 هاشهرستان و هااستان بوم به متناسب مبانی تدوین

 و خانواده قانون ۲۵۲۲ ماه آبان در وقتی: گفت و داد خبر محور این با مرتبط تلویزیونی برنامه ساعت ۸ به نزدیک پخش و تولید از وی

 و استانی دیرانم کردیم، فعال سازیگفتمان و تبلیغی رویکرد با را مرتبط ستاد تبلیغات سازمان در نیز ما شد، تصویب جمعیت جوانی
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 اجتماعی ،سیاسی فقهی، مبانی تا کردند بحث طرح و شرکت روزه سه هایگردهمایی در خود بومزیست با متناسب سازمان شهرستانی

 .درآید اجرا به و شود تدوین هاآن شهرستانی و استانی بوم با متناسب جمعیت جوانی و خانواده اقتصادی و

 و «هادل اجتماع ها،تن ازدحام» ،«جاودانه آغوش» همچون کتاب عنوان هاده انتشار و تألیف کلیپ، هاده تولید: افزود زمانی عزت

 نیز آموزشی موشن ۲۱ تولید هنری، حوزه همت به و سیما سه شبکه از «واردتازه» تلویزیونی مجموعه پخش و تولید ،«دیگر فاطمه»

 .است شده انجام جمعیت جوانی و خانواده موضوع در تبلیغات سازمان همت به مدت این در که است هاییفعالیت دیگر از

 خانواده موضوع در متخصص مربیان تربیت

 به قریب رکتش با «حسینی نسل» آموزشی دوره برگزاری: کرد اضافه اسالمی تبلیغات سازمان جمعیت و خانواده فرهنگی ستاد رئیس

 فضای ویژه درس ۶۲ شامل آموزشی بسته تولید متخصص، مربی ۲۲۲ خروجی با خانواده مربی تربیت هایدوره برگزاری نفر، هزار ۲۰

 نیز مقدس مشهد در «آهنگهم» رویداد برگزاری و عرصه این فعال هزار ۲۱ از بیش شرکت با تخصصی وبینار ۲۲ برگزاری مجازی،

 .است شده انجام راستا همین در

 مسجد به ویژه نگاه

 مهرواره تاراس این در: گفت دارد، ویژه نگاه مساجد به تبلیغات سازمان جمعیت جوانی و خانواده به مربوط هایطرح در اینکه بیان با وی

 نامثبت آن در فرد و گروه هزار ۱۲ به نزدیک شد، برگزار مؤمنین قلوب و اتصال و هماهنگی فرصت ایجاد محور با «همدل محله»

 و ارهز سه از بیش نهایتاً و بودند ما همراه راه پایان تا نفر هزار یازده به قریب و شدند مسئله حل گردونه وارد مورد هزار ۰۰ که کردند

 .شد رفع و طرح محالت سطح در مشکل ۱۲۲

 ارهمهرو در این بر عالوه. دارند ویژه نگاه جمعیت و خانواده مسئله به نیز «بانور» و «اوج» هایمهرواره: افزود زمانی عزت االسالمحجت

 .بود جمعیت جوانی و خانواده با اصلی رویکرد دینی هایتشکل و هاهیئت ویژه «نو هوای»

 و خانواده قانون: کرد اعالم مادران از حمایت منظوربه «حسینی نسل» و «مادری شکوه» همچون هاییطرح اجرای به اشاره با وی

 کرده مکلف را سازمان این که ۰۸ ماده ازجمله دارد، اسالمی تبلیغات سازمان هایکارویژه و هامأموریت با مرتبط بندهای جمعیت جوانی

 .کند ورود فرزندآوری و ازدواج مسئله به نسبت مثبت بخشی آگاهی درباره

 جمعیت جوانی و خانواده جامع سند تدوین

 اقدامات از پس و شده مشخص آن چهارچوب و اصول است، تدوین دست در راستا این در جمعیت جوانی و خانواده جامع سند: افزود وی

 .شد خواهد رونمایی تحولی، و تکمیلی

 حمایت سازمان اساسنامه اساس بر: کرد ابراز جمعیت جوانی و خانواده قانون ۲۲ ماده به اشاره با اسالمی تبلیغات سازمان فرهنگی معاون

 به و روازاین است، ما وظیفه تبلیغی فرهنگی هایکانون و مساجد ،هاهیئت در جمعیت و خانواده زمینه در فعال مردمی هایمجموعه از
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 و ملی نمایشگاهی در شرکت منظوربه خرداد ۲۱ بنیاد همکاری با حوزه این مردمی فعاالن و کنشگران مذکور قانون ۲۲ ماده تناسب

 .شوندمی فراخوان فاخر

 تبلیغات سازمان در جمعیت جوانی و خانواده موضوع در فعال مردمی هایمجموعه از حمایت سند تدوین از زمانی عزت االسالمحجت

 قوقح استیفای برای و بگیرد شکل مردمی هایگروه از میانی هایحلقه که است این سازمان نهایی ایده: گفت و داد خبر اسالمی

 .کند برقرار را الزم اتصال خانواده با حاکمیتی هایمجموعه بین خانواده

 هب شهری فرهنگی تبلیغات بر نظارت بخش در و اجماال قانون این: کرد ابراز جمعیت، جوانی و خانواده قانون ۲۰ ماده به اشاره با وی

 سازمان این به فرهنگی طریق از فرزندآوری و ازدواج گریواسطه توسعه مستقیماً ۲۷ ماده در اما است اسالمی تبلیغات سازمان عهده

 .است شده واگذار

 موسسات رایب مجوز صدور در اسالمی تبلیغات سازمان برای قانونی ممنوعیت وجود دلیل به: کرد بیان ماده این تبصره به اشاره با وی

 .است شده واگذار جوانان و ورزش وزارت به صدور این حق ازدواج، گری تسهیل امر در فعال مردمی مراکز و

 نهضت پایگاه در گزینیهمسان بخش از رونمایی

: ردک خاطرنشان و داد خبر خبری نشست این با زمانهم ازدواج امر تسهیلگری مراکز درخواست و مراجعه سامانه رونمایی از زمانی عزت

 «گزینیهمسان» بخش https://nehzat.ir نشانی به اسالمی تبلیغات سازمان سایت به مراجعه با ندتوانمی حوزه این فعاالن همه

 هیچ بخش، ینا رونمایی با و امروز از داشت توجه باید بگیرد؛ صورت اقدام این هاارزیابی از پس تا کنند نامثبت مجوز دریافت به نسبت

 مجوز نیز مجازی صرفا هایفعالیت به کند، فعالیت ازدواج گری تسهیل موضوع در قانونی مجوز این بدون دتوانمین ایموسسه و مرکز

 .باشند مکان و دفتر دارای باید حتما بلکه شودمین داده

 

 شد تدوین منکر از نهی و معروفامربه ستاد توسط حجاب و عفاف جامع طرح 

 خبرگزاری ایکنا :منبع

 در انیایم جامعه شدید نگرانی و جدی اعتراض مقابل در: گفت قم علمای از تعدادی با دیدار در منکر از نهی و معروفامربه ستاد دبیر

 میتنظ حجاب و عفاف مورد در جامعی طرح منکر از نهی و معروفامربه ستاد جامعه، در حجابیبی و عفتیبی هایناهنجاری با مواجهه

 .است کرده

 اشمیه سیدمحمدصالح کشور، منکر از نهی و معروفامربه ستاد المللبین امور و عمومی روابط کلاداره از نقل به ایکنا، گزارش به

 ایشان، رزشمندا تذکرات از تشکر و رهنمودها استماع با قم علمای از تعدادی با دیدار در منکر از نهی و معروفامربه ستاد دبیر گلپایگانی،

 .شد معروفامربه و منکرات با مقابله برای طالب و مدرسین جامعه حوزه، بیشتر تحرک گری،مطالبه خواستار

https://nehzat.ir/
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 از نهی روحانیون، و علمیه هایحوزه از مردم: گفت و پرداخت علمیه هایحوزه از جامعه انتظارات به دیدارها این در گلپایگانی هاشمی

 .دارند انتظار ترجانبههمه و ترجدی هایمعروفامربه و پیشنهاد عین در را بیشتری اعتراض و منکر

 متون در منکر از نهی و معروفامربه مباحث آوردن و طالب آموزش ستاد، از معروفامربه مطالبه برای علم از درخواست ضمن وی

 اجبو نیز آن اجرای توانمندی کسب و آموزش شناخت، است، واجب منکر از نهی و معروفامربه اگر: گفت و شد خواستار را حوزه درسی

 رایب بلکه بدانند باید را منکر از نهی و معروفامربه زیبای و صحیح هایروش تنهانه طالب همه علمیه، هایحوزه تمامی در لذا است

 .یابد اختصاص مهم فرایض این به بخشی درسی متون در تا است آن نیازمند امر این که باشند مربی جامعه آحاد دیگر

 حوزوی بسانمل از بعضی تخریبی آثار با رابطه در مجازی فضای صیانت و انضباط ساماندهی، به منکر از نهی و معروفامربه ستاد دبیر

 ؛است ضروری حوزه به منسوبین از تعدادی با مواجهه در مجازی فضای در مردم دین صیانت: کرد بیان و پرداخت مجازی فضای در

 .کنندمی متزلزل را مردم اعتقادی هایپایه مشتری، کردن جمع برای بزرگوار، علمای سیره و مسلمات برخالف ایعده

 شوند،می مردم داریدین تضعیف موجب دینی ظاهر با که افرادی: کرد تأکید مجازی فضای در دست این از مصادیقی به اشاره با وی

 .ترندخطرناک مراتب به جامعه برای غربی هایرسانه از

 همان را معروفامربه و اعتراض را منکر از نهی که اسالمی انقالب معظم رهبر فرمایش به باتوجه منکر از نهی و معروفامربه ستاد دبیر

 حجابییب و عفتیبی هایناهنجاری با مواجهه در ایمانی جامعه شدید نگرانی و جدی اعتراض مقابل در: گفت فرمودند، معرفی پیشنهاد

 .راهگشاست که کرده میتنظ حجاب و عفاف مورد در جامعی طرح منکر از نهی و معروفامربه ستاد جامعه، در

 صاحبان از نفر صد چند از نظرخواهی با طرح این: کرد اظهار طرح، این معرفی و تبیین جهاد راستای در علما از درخواست ضمن وی

 .است یافته ارتقا و تدوین منداندغدغه و دانشگاه و حوزه در اندیشه

 و هاآسیب کامل، اجرای صورت در طرح این که داریم راسخ اعتقاد: کرد بیان علما به طرح از اینسخه تقدیم با گلپایگانی هاشمی

 اندیشمند و فرهیخته جامعه مشارکت و راهنمایی به نیاز البته که کندمی حل را جامعه در حجابیبی و عفتیبی ترویج از ناشی تهدیدات

 .داریم حوزوی
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 ها تجارتی به اسم حجاب / رقص حجاب استایل

 برای جذب دنبال کننده

 خبرگزاری آنا :منبع

 

پس از اشباع بازارهای مختلف پوشاک در اواسط دهه نود، نیاز به 

ساس اح ازپیشبیشهای پوشیده برای قشر مذهبی و محجبه لباس

های ایرانی از دل صفحات مجازی شد و اینجا بود که حجاب استایل

 .بیرون زدند

کنند مقابل دوربین چند مدل بستن زهرا اردشیری، اولین بار سعی می 

ی آید مشکلسری را آموزش بدهند. طوری که هم حجاب کامالً حفظ شود و هم اینکه زیبا باشد تا اینجای کار به نظر نمیشال و رو

های آید. عباهای صورتی و با روسریهای رنگارنگ به میان میهای جیغ با ساق دستپای آرایش غلیظ و الک کمکمداشته باشد، اما 

گذارد بلکه یک تناقض عجیب و غریب هم با فلسفه حجاب دارد. حاال نوبت حجاب را به نمایش نمیشکل و شمایلی از  تنهانه گلیگل

 هاستایلاهای عجیب ولی پوشیده است و این تجارتی است که حجاب تبلیغ شال و روسری، لوازم آرایش، آرایشگاه زنانه، مانتو و لباس

رق و های پوشیده اما پر زتعداد این افراد که برای جذب فالور حتی حاضرند با لباس متأسفانهاند و به نام طرفداری از حجاب راه انداخته

 .برقشان برقصند، در فضایی به نام اینستاگرام کم نیست

ترینشان هم همان آناشید حسینی بود که کنند. معروف، اغلب با شعار حجاب افتخار من است کار خودشان را شروع میهااستایلحجاب 

همان حجاب نمادینی هم که داشت کنار گذاشت. البته تعداد  کمکمهای زیاده جذب کند و به حجابش توانست دنبال کنندهبا افتخار 

در فضای مجازی تبلیغ ملزومات حجاب است.  هاآنکار  ترینمهمکنند و هم از این شرایط استفاده می هاآنی افراد کم نیست و فالورها

غیر محجبه به فعالیت این افراد اعتراض دارند چرا که رفتارشان با فلسفه حجاب تناقض زیادی دارد.  اما بسیاری از افراد محجبه و

یادتر شوند. روز به روز تعدادشان زرسند این افراد از یک منبعی تغذیه میبه نظر می»گوید: ساله است و به خبرنگار آنا می ۲۲« مریم»

گذارند. به نظر این افراد تنها کافی است حد و حدود حجاب را رعایت می تأثیرپوشش تحت شوند و نوجوانان محجبه را با این نوع می

 «!کنی تا یک محجبه به حساب بیایی

https://ana.press/fa/news/803681/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://ana.press/fa/news/803681/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://ana.press/fa/news/803681/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
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 هاها بر ضد حجاب استایلتوییتری 

این روزها در شبکه اجتماعی توییتر صحبت از حجاب 

شود. جالب است که در این شبکه زیاد می هااستایل

اجتماعی اغلب نظرات نسبت به فعالیت این افراد منفی 

آقا یه سؤال مگه حجاب »است. کاربری نوشته است: 

داشتن به معنی این نیست که استایل مشخص نشه؟ جدی 

  «چطور این دو تا کلمه رو ترکیب کردن؟

نتقاد کرده و هم با زبان طنز از این موضوع ا کاربر دیگر

 ۲۲۲که با  هااستایلواقعاً این حجاب »گفته است:  طوراین

 !«کنممدل آرایش دارن حجاب رو تبلیغ میکنن درک نمی

 مندلهگتعداد کاربرانی که از افراد که از فعالیت این افراد 

امام حسین »هستند زیاد است، یکی نوشته است: 

م الم کرد تا اسالعاشوری اهل و عیالشو فدای اس السالمعلیه

 .«واقعی به جا بمونه اون وقت یه سری به اسم ترویج حجاب )حجاب استایل( دارن تجارت میکنن

پیش گرفتن  هااستایلای که حجاب البته به نظرم رویه»دیگری به نکته قابل توجه از فعالیت این افراد اشاره کرده و گفته است:  

هایی که از حجاب و ن، بیش از هر چیز خطرناکه. بالگرکنای که بالگرها ترویج می گراییمصرفهاست! تر از بی حجابخطرناک

 ...« کننعفاف، فقط پوشوندن موها رو رعایت می

 !در اینستاگرام زیاد است انطرفدارتعداد 

ی هاستایلاترین حجاب پیچ یکی از معروفتعداد زیادی از این افراد اما در اینستاگرام طرفدارهای پر و پا قرص دارند. با سرک کشیدن در 

واهند خهای نوجوان اغلب میها هستند. دنبال کنندهتوان فهمید اغلب دنبال کنندگان این افراد نوجوانفضای مجازی به خوبی می

پیچ «»ی کنفپیچ لباست رو معر« »تو زیباترینی»روند. جمالتی شبیه اش میشبیه حجاب استایل محبوب خود شوند و قربان صدقه

های پر رنگ و لعاب حجاب هم در این فضا بسیار است و اما تعداد نظر مخالف هم زیر عکس« عاشق لباسات شدم«»آرایشگاهتو بگو

تر از این دخترایی که عکس برهنه از خودشون تو اینستاگرام میذارن، عجیب»ها نوشته است: کم نیست. یکی از دنبال کننده هااستایل

اند هم به موضوع مشترکی اشاره کرده هااستایلهایی از نماز خواندن حجاب لبته جالب است تعداد افرادی که زیر عکسا« تو هستی!

ها شبیه یک نمایش برای جذب فالور بیشتر به نظر موضوعی است که برای دنبال کننده« نماز با الک و کاشت ناخن»کم نیست. 

 .رسدمی
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 را رژیم صهیونیستی راه انداخت هااستایلحجاب 

علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی است. او درباره  هاآناند. یکی از کارشناسان زیادی در این رابطه اظهار نظر کرده

ای تحت عنوان گیری پدیدهشاهد شکل متأسفانه»هایشان گفته است: گیری و تبعات فعالیتهای شکلها، زمینهاستایلپدیده حجاب

 .«شودای از سوی بالگرهای حجاب منتشر میمدلینگ حجاب در شبکه اینستاگرام هستیم و گاهی تصاویر بسیار زننده

ل قب هاسالها استایلحجاب»افزاید: ها و فعالیت بالگرهای حجاب میاستایلگیری حجابهای شکلآل داوود همچنین درباره ریشه

های ینستاگرام به راه افتادند و ما شاهد بودیم در حال نفوذ شناختی نرم و ایجاد تغییر در سبک زندگی خانمتوسط رژیم صهیونیستی در ا

نوع جدیدی از خودنمایی را به بهانه گسترش حجاب در پیش گرفته و زنگ خطری  متأسفانهچادری و محجبه هستند. این نوع مدلینگ 

 «.امعه ما خطرناک باشدتواند برای نقش زن در جبسیار جدی است که می

ا کنند اما محتوای آن رها به دین نگاه تجاری دارند و با اینکه حد و حدود پوشش را رعایت میاستایلحجاب»کند: می تأکیدآل داوود 

ای رکنند. این همان چیزی است که در غرب با مدلینگ ببرای زن در جامعه ما نقشی تجاری تعریف می متأسفانهکنند و رعایت نمی

 «.تواند برای ما آسیب بسیار زیادی به دنبال داشته باشدها اتفاق افتاد و میخانم

خصوص میان جوانانی که در فضای اینستاگرام تواند به ما آسیب برساند؛ بهاز نگاه وی موضوع مدلینگ حجاب در حوزه خانواده می

 «.بیندبندی از این شبکه رهاشده آسیب میمار، شرطکنند چه در بحث مدلینگ حجاب و چه در مدلینگ و شبکه قزیست می

 

  خزعلی از تشکیل صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار تا بیمه زنان  سالهیکگزارش عملکرد

 فرزند ۳روستایی دارای 

 خبرگزاری تسنیم :منبع

 

دولت  سالهیکی گفت: دستاوردهای جمهورریاستمعاون امور زنان و خانواده 

سیزدهم در حوزه زنان و خانواده، بیش از انتظاری بود که در آغاز به کار دولت 

 .داشتیم

ی در نشست با اصحاب رسانه جمهورریاستانسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده 

داشت: این الیحه دو اظهار « حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»به مناسبت هفته دولت، درباره آخرین وضعیت الیحه 

سال از دستور مقام معظم  ۲۲فوریت در دستور مجلس شورای اسالمی قرار دارد. هرچند روند بررسی آن طوالنی شده است چراکه 

 رهبری برای تدوین آن گذشته است.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/06/05/2764876/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-3-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF
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 گالیه خزعلی از برخوردهای ناپسند

ر رفتار گشت ارشاد با زنان، با اشاره به اینکه بسیاری از برخوردها در امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی مبنی ب جمهوررئیسمعاون 

ناپسند است، تصریح کرد: رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است. اما این موضوع که شیوه کار چگونه است و به چه شکلی 

 شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.اجرا می

ها و اشاره به جلسه با سردار اشتری در رابطه با موضوع گشت ارشاد و استقبال سردار اشتری نسبت به استفاده از پژوهشخزعلی با 

نظرات کارشناسی در این موضوع، ابراز امیدواری کرد: قانون به بهترین نحوی که کرامت زنان حفظ شود و نیز محیط جامعه از امنیت 

 کامل برخوردار باشد، اجرا شود.

 به منوط حوزه این اجرای و هستند عفاف و حجاب متولی دستگاه ۰۷ او با بیان اینکه امنیت خانواده برای ما مهم است، اظهار داشت:

 حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی گذاریسیاستبحث  در نهایتاً تواندمی زنان امور معاونت. نیست زنان معاونت

 .باشد داشته مشارکت شود،می انجام

های آید طبیعتاً بخشمعنا کرد و گفت: وقتی درگیری در این زمینه پیش می« به رشد رساندن»را به مفهوم « ارشاد»خزعلی کلمه 

ی نیز مها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود. نیروی انتظاه دارند و نباید با برخی دخالتوظیف اجرایی مانند نیروی انتظامی در این راستا

 کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.تالش می

 ورود زنان به ورزشگاه با فشار فیفا نبود

خزعلی در ادامه سخنان خود درباره ورود زنان به ورزشگاه و تداوم آن، اظهار داشت: در حضور زنان در بازی استقالل و مس کرمان 

 ما ادامه این حضور در حیطه اختیارات من نیست و مربوط به وزارت ورزش است.هیچ وقت فشار فیفا دخیل نبود ا

 هویتالیحه اختیارات حاضن و مشکالت افراد بی

هویت اشاره کرد و گفت: در ادامه سخنان خود به الیحه اختیارات حاضن و مشکالت افراد بی جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

ای آن الیحه اختیارات حاضن و الیحه ازجملهاین معاونت در حال حاضر حدود ده الیحه، پیشنهاد و اصالحیه را در دست بررسی دارد که 

 هویت است.پیرامون مسائل و مشکالت افراد بی

 ق زنان طی مرخصی زایمانپرداخت حقو

ی در زمینه پرداخت حقوق زنان طی مرخصی زایمان، جمهوررئیسخزعلی همچنین در خصوص اقدامات معاونت امور زنان و خانواده 

ا هایی که در این راستشد. پس از پیگیریدر مرخصی زایمان قطع شده و سپس پرداخت می زنان حقوق ماه نه تا شش گاهی گفت:

 به ما تعهد دادند پرداخت به زنان از همان دوره اول مرخصی انجام شود. انجام دادیم
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 مند شدهغربالگری حذف نشده، نظام

در امور زنان و خانواده درخصوص محدود شدن غربالگری در قانون جوانی جمعیت، توضیح داد: در قانون جوانی  جمهوررئیسمعاون 

 جمعیت زور و اجبار مطرح نیست.

شده است، اظهار داشت: مثل کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی در  مندنظامبر اینکه غربالگری حذف نشده بلکه  تأکیداو با 

سال باشد و یا در بین بستگانش  ۲۱مثال اگر سن خانم باالی  برای. شودمی توصیه پزشک توسط شرایطی که ریسک باشد غربالگری

 سابقه بیماری خاص وجود داشته باشد، وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند.

 تواند غربالگری را تجویز کند.او توضیح داد: غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند، پزشک می

 همسریکودک

همسری در کشور توضیح داد: در حال انجام تحقیقات در برخی ی درباره آمار مربوط به کودکجمهوررئیسنان و خانواده معاون امور ز

 از مناطق محروم که با این موضوع درگیرند، هستیم.

یران ندارد و حتی در سال برگه رشد و مجوز الزم است، ادامه داد: این امر اختصاص به ا ۲۲او با بیان اینکه برای ازدواج دختران زیر 

 نیز سن ازدواج متفاوت است. متحدهایاالتکشورهایی نظیر 

تصادی های مختلف فکری و اقبالغ همسری: در جنبه»بر اینکه باید از ازدواج قبل از بلوغ جلوگیری کرد، اظهار داشت:  تأکیدخزعلی با 

 «جلوی ازدواج غیر بالغ بایستیم. الزمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید

 ۲۰تا  ۰۸به متوسط سن ازدواج در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سن ازدواج باالست و متوسط سن ازدواج  حالدرعینخزعلی 

ع همان رف سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه

 شود را بر عهده داریم.ها میمقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه

 فرزند 3 بیمه زنان روستایی دارای

دار، با بیان اینکه این امر نیازمند بودجه است، تصریح در خصوص فراگیر شدن بیمه زنان خانه جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

 ها زیاد و سهم دولت کم است و این امر باید فراگیری بیشتری داشته باشد.کرد: در حال حاضر مقدار پرداخت خانم

سپس  شوند وروستایی دارای سه فرزند بیمه می دارخانهشود و زنان او ادامه داد: در قانون جوانی جمعیت این امر از روستاها عملیاتی می

 کند.به شهرها گسترش پیدا می

 در دولت سیزدهم زن مدیران انتصاب افزایش

تصاب زنان در سمت مدیریت، اظهار داشت: امر پس از روی کار خزعلی درباره اهمیت به کارگیری زنان توانمند در امور اجرایی و ان

پست معاونت،  ۰۲۵آمدن دولت سیزدهم تقویت شده است. برای مثال در سفر اخیر به استان ایالم مشخص شد پیش از این حدود 

 است. زن رسیده ۰۲۸و این رقم در حال حاضر به  شدمیمدیریتی توسط زنان ایالمی انجام  هایسمتشهرداری و 



  1041  شهریور 

34 
 

است و  جمهوررئیس تأکیدبر ضرورت فعالیت زنان نخبه گفت: این امر مورد  تأکیدبا  جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

 باید از تخصص زنان استفاده شود. معتقدندی برای اولین بار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند. چراکه جمهوررئیس

گیریم. برخی ادارات در این زمینه گزارش می هاآنبار از مدیران ادارات درباره وضعیت کار زنان و دورکاری او ادامه داد: هر سه ماه یک 

خوب عمل کرده و برخی ضعف دارند. برخی موارد نظیر ایجاد مهدهای کودک در ادارات نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرند تا انتصاب 

 زنان تسهیل شود.

 شودناباروری را پوشش ندهند، باطل میمجوز مراکزی که بیمه 

کرد: تقاضای زوجین نابارور این  خاطرنشانهای درمان ناباروری و لزوم حمایت از زوجین نابارور، خزعلی با اشاره به باال بودن هزینه

ب وزیران مصو هیئتورای ها و مخارج درمان ناباروری باال است و در جلسه پیشین شبود که در درمان مورد حمایت قرار گیرند. هزینه

درصد در تمام مراکز دولتی و خصوصی اعمال شود و حتی برای ضمانت این امر نیز مقرر شد مجوز  ۲۲۲ طوربهشد که بیمه ناباروری 

 رند.پذیشد مراکز خصوصی این بیمه را نمیمراکزی که این بیمه ناباروری را پوشش ندهند تمدید نشود چراکه اغلب گالیه می

ازدواج و نیز روند طوالنی دریافت این وام،  هایوامدرباره مشکالت جوانان در حوزه تضامین  جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

یادآور شد: در حوزه تضامین قرار شد حداقل تضامین دریافت شود و در مورد روند طوالنی دریافت وام نیز در جلسه اخیر شورای عالی 

 هفته زمان نبرد. ۰از زمان تقاضا تا ارجاع به شعبه بیش از جوانان مقرر شد 

 ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار

ی همچنین به ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار نیز اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

های متعدد امکان استفاده از تسهیالت را نداشتند و با این صندوق، گرفتن تسهیالت زنان سرپرست خانوار به دلیل مطالبه ضمانت

 شود.برایشان تسهیل می

خزعلی به تدوین برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط این معاونت نیز اشاره و بیان کرد: این برنامه جامع در چهار 

م کند و امیدواریاجتماعی و حقوقی تدوین شده است و مراحل کمیسیون خود را طی می هایبخش مددجویی، آموزش، اشتغال و حمایت

 تصویب شود.

استان اعتباراتی در نظر گرفته  ۲۱او همچنین از بخش عملیاتی برنامه معاونت زنان برای زنان سرپرست خانوار نیز یاد کرد و گفت: در 

اختیار داشته باشند و بتوانند زنان سرپرست خانوار جویای کار را تحت پوشش خود شده است تا زنان کارآفرین امکانات و تسهیالتی در 

 قرار دهند.

سال در  ۵است به این معنا که کارآفرینان از زمان تولید تا رساندن کاال به بازار و به مدت  ۲۲۲خزعلی ادامه داد: این پوشش صفر تا 

 دار برسند.کنار زنان سرپرست خانوار خواهند بود تا به شغل پای
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 جنینسقطهای مردمی ممانعت با تقویت گروه

ی همچنین درباره اقدامات معاونت امور زنان در حوزه جمعیت، تصریح کرد: در این راستا مد جمهوررئیسمعاون امور زنان و خانواده 

 فعالیت عتقدیمم چراکه شوند تقویت کنند،می فعالیت جنینسقط با ممانعت یا مردمی در زمینه جمعیت صورتبهکه  هاییگروهنظر داریم 

 .دهند ارتقا را فرهنگ این باید مردم و است فرهنگی فعالیتی شود، معطوف اقتصادی حوزه به اینکه از بیش جمعیت حوزه در

 اجرای طرح پایلوت ارائه مشاوره تا چهار سال پس از ازدواج

سال پس از ازدواج، عنوان کرد: مطابق با برنامه ششم توسعه بنا بود  ۵ین تا خزعلی همچنین با اشاره به برنامه نظام مشاوره به زوج

 درصد افزایش یافته است و این امر قابل پذیرش نیست. ۵درصد کاهش پیدا کند، اما در حال حاضر طالق  ۰۲ها میزان طالق

 ۵گفت: در حال حاضر برنامه نظام مشاوره به زوجین تا  مشاوره برای قبل، حین و بعد ازدواج داشته باشیم، او با بیان اینکه باید برنامه

شود، مشاور خاصی مثل پزشک خانواده در اختیار زوجین سال پس از ازدواج تدوین شده است. بر این اساس از روزی که عقد ثبت می

 شود.پنج رایگان می های یک تاگیرد. این مشاوره تا سال اول ازدواج رایگان و از سال دوم تا چهارم برای دهکقرار می

ود و شپایلوت در پنج استان اجرایی می صورتبهاو ادامه داد: این برنامه در مراحل نهایی و در دستور کار است و پس از نهایی شدن 

 یابد.سپس گسترش می

 های عدالت جنسیتیگزارش عملکرد اجرای شاخص

ی ی در پاسخ به سؤالجمهورریاستهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده در بخش دیگر این نشست لیال زعفرانچی، معاون بررسی

ماده  تی بر اساسیهای عدالت جنسهای عدالت جنسیتی توضیح داد: شاخصاین معاونت در خصوص اجرای شاخص مبنی بر فعالیت

یرخانه اولین اقدامات در دب ازجملهها پیگیری اجرای این شاخص روازاینیف معاونت امور زنان است و قانون برنامه ششم توسعه تکل ۲۲۲

 ستاد ملی زن و خانواده بود.

های عدالت جنسیتی، ها برای ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای شاخصاو با اشاره به درخواست معاونت امور زنان از دستگاه

های عدالت جنسیتی مصوب و ابالغی دولت وقت را سرعت درخواست ارائه گزارش عملکرد در خصوص اجرای شاخصادامه داد: ما به 

های احصاء شده را در دستور کار جدی در حوزه شاخص شناسیآسیبداد باید نشان می هادستگاهها درخواست کردیم. پاسخ از دستگاه

 معاونت قرار دهیم.

رسد های عدالت جنسیتی، ادامه داد: به نظر میشناسی شاخصاین معاونت با مرکز آمار در خصوص آسیب زعفرانچی با اشاره به جلسات

و باز  بازآرایی روازاینها کرده است و ها را دچار درگیری با مناسبات برای ارائه گزارش از شاخصها، دستگاهتنوع، تکثر و تعدد شاخص

ادواری  صورتبهعدالت بین زنان و مردان در دستور کار ما قرار دارد و گزارش آن را  های هدفمند در حوزهتنظیمی و تنظیم شاخص

 تقدیم خواهیم کرد.
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ی درباره لوایحی که این معاونت جمهورریاستامور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده  مدیرکلهمچنین در ادامه جلسه فاطمه مؤمن، 

قانونی جدی داشتیم و الیحه  خألهایخصوص قانون اهدای جنین به زوجین نابارور،  در دست بررسی و تدوین دارد، اظهار کرد: در

 اصالح این قانون تدوین و پس از تکمیل سند پشتیبان آن، به مجلس ارسال خواهد شد.

 الیحه اختیارات حاضن

ها رخی زنان و کودکان و خانوادهمشکالت ب ازجملهمؤمن به الیحه اشخاص فاقد هویت نیز اشاره و با بیان اینکه فاقد هویت بودن 

 ها داشتیم و این الیحه نیز در حال نهایی شدن است.است، افزود: در این راستا جلسات خوبی با دستگاه

فقهی، حقوقی و قضایی در حال پیگیری است. همچنین الیحه افتتاح حساب نیز در حال  ازنظراو ادامه داد: الیحه اختیارات حاضن نیز 

 ست.پیگیری جدی ا

 حفظ کرامت و حمایت»ی گفت: این معاونت در خصوص تصویب الیحه جمهورریاستامور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده  مدیرکل

 در کودک مصلحت به مربوط موارد و مدنی قانون ۲۲۵۲ ماده با مطابق «نکاح در مصلحت» موضوع زینو « از زنان در برابر خشونت

 های جدی با مجلس شورای اسالمی داشته است.همکاری ۸۲مصوب سال نون حمایت از خانواده قا

هایی اعم از دورکاری مادران دارای فرزند مصوبه در زمینه ۸مؤمن با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده توانسته است در حداقل 

فقره اظهار نظر کارشناسی در خصوص لوایح  ۶۲۲ باشد، اظهار داشت: این معاونت مؤثرزیر شش سال و یا مرخصی مادران دارای دوقلو 

های مجلس در موضوعات مختلف اعم از مهریه، اعطای سهمیه خاص به زنان تخصصی دولت و یا کمیسیون هایکمیسیونمطرح در 

 و غیره داشته است.

 

 ۵۱ سالمندان وضعیت بهبود برای پیشنهاد چند/ هستند «تنها» کشور سالمندان درصد 

 شهریور ۲/ ایسنا :منبع

 برای هاییپیشنهاد سالمندی، حوزه در هادستگاه عملکرد ضعف و قوت نقاط بررسی ضمن سالمندی حوزه متخصص نحوی نژاد حسین

 .کرد ارائه کشور سالمندان وضعیت ارتقای راستای در نهادها عملکرد بهبود

 که ستا خاصی پدیده سالمندی: کرد بیان کشور، در سالمندی حوزه وضعیت درخصوص سوالی به پاسخ در ایسنا، با وگوگفت در

 باالتر، زندگی امید وضعیت به باتوجه عبارتی به رود؛می پیش سالمندی سمت به سرعت به جمعیت دنیا در و نیست ما کشور مخصوص

 یبش کهطوریبه است؛ حاکم خاصی وضعیت ایران در اما رودمی باال سالمندان جمعیت درصد موالید، کاهش و بهتر بهداشت سطح

 جمعیت چهارم یک) میلیون ۰۲ حدود ۲۵۲۲ سال تا شاید و است بیشتر نیز منطقه کشورهای از حتی سالمندان جمعیت درصد افزایش

 .باشیم داشته سالمند( ایران
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 به جریهم و مقننه قوه معموال: کرد بیان شود،می گذاشته احترام سالمندان به که است ایگونهبه ایران فرهنگ اینکه بیان با وی

 تدوین سالمندان حوزه قوت نقاط از یکی نظر به. شودنمی گفته "نه" حوزه این با مرتبط لوایح و هاطرح به و دارند عنایت سالمندان

 .است شده توصیه نیز افراد منزلت و تکریم به بازنشستگی قوانین در همچنین. است سالمندان ملی سند

 «سالمندی هایبیماری غربالگری» خأل

 هایسال طی هک نماند ناگفته البته است؛ سالمندان مراقبت وضعیت یابد، بهبود باید آنچه اما: شد یادآور سالمندی حوزه متخصص این

 تربیت ایراست در کاربردی و علمی مراکز اقدام سالمندان، حوزه پزشکی هایرشته افزایش پزشکان، تربیت ازجمله خوبی اقدامات اخیر

 .ستا شده انجام بهزیستی سازمان و بهداشت وزارت تعاون، وزارت توسط سالمندان مراقبت وضعیت گسترش و سالمندان مراقبان

 و درمانی و بهداشتی خدمات فراغت، اوقات کردن پر تکریم، نگهداری، ازجمله خاصی هایمراقبت نیازمند سالمندان اینکه بیان با وی

 سالمندان لیم سند: افزود و کرد عنوان سالمندان حوزه مشکالت از یکی را سالمندان سالمت برای برنامه نداشتن هستند، سالمندی طب

 از گیریپیش درباره ما که است این شودمی دیده واضح طوربه که آنچه اما گرفته قرار قبلی دولت هیئت مورد تصویب و شده تدوین

 اصخ غربالگری برنامه... و هاسرطان و استخوانی و عضالنی مشکالت باال، فشارخون دیابت، ازجمله سالمندی دوره مزمن هایبیماری

 مبارزه که تدرحالیس این. هستیم هابیماری با مبارزه دنبال به سپس و کند درگیر را فرد خاصی عوارض که مانیممی منتظر عمال. نداریم

 .گیردمی بر در هم را ایبودجه منابع از بسیاری بلکه گرداندبازنمی خود اولیه حالت به را فرد تنهانه هابیماری با

 بهداشت توزار پوشش زیر سالمت بیمه اصل: کرد بیان سالمندان ایبیمه پوشش وضعیت به اشاره با سالمندی حوزه متخصص این

 جامعه بعادا تمامی سالمت وضعیت کردن یکپارچه و سالمت مسئول توسعه ششم برنامه بر اساس بهداشت وزارت اینکه ضمن است،

 باید کهآن حال هستند «محوردرمان» و «محورپزشک» سالمت هایبیمه حاضر درحال هاست؛بیمه بحث در اساسی مشکل. است

 تا اشیمب داشته موقعبه تشخیص و برنامه سالمندان ازجمله جامعه آحاد تمام برای که معنی این به باشد، «محورپیشگیری» هابرنامه

 .نشوند هابیماری و امراض دچار افراد

  بیشتر توجه نیازمند معابر، «سازیمناسب»

 اماکن به دسترسی، و مرور و عبور در سالمندان: افزود و کرد عنوان سالمندان اهمیت مورد نیازهای از دیگر یکی را «سازیمناسب» وی

 راداف و سالمندان ازجمله جامعه افراد نیازهای بر مبتنی کشور هایبرنامه تمام دارند؛ نیاز...( و فراغت و اوقات عمومی، اماکن) خاصی

 سالمندان رسیدست زمینه در شهری، سطح در است، جامعه افراد سایر از بیشتر سالمند مشکالت اینکه به باتوجه. نیست معلولیت دارای

 .هستیم مواجه چالش با بهداشتی سرویس به

 خود وانیج و عمر و کشندمی زحمت سال سالیان افراد: گفت و کرد اشاره سالمندان بازنشستگی به ادامه در کهریزک آسایشگاه مدیر

 الاشتغ ایجاد و فرزندان ازدواج مقدمات کردن فراهم حال در اینکه رغمعلی شوندمی سالمندی دوره وارد که زمانی اما کنند،می کار را
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 برای ار زندگی موارد این و است کمتر شاغل افراد از شاندریافتی عمال هستند، هابیماری با کردن نرم وپنجهدست یا فرزندان برای

 .کندمی مشکل هاآن

 سالمت به هتوج: شد یادآور کنیم، ترحم هاآن به که نیست معنا این به سالمندان روی بر گذاریسرمایه اینکه بر تأکید با نژادنحوی

 بسیار عاتطب و هاهزینه نکنیم توجه سالمندی سن در افراد سالمت به اگر کهطوریبه دارد، اهمیت نیز کشور اقتصاد ازنظر سالمندان

 .دارد همراه به جامعه برای زیادی

 سالمندی حوزه وضعیت بهبود برای هاییپیشنهاد اما و 

 با سال ۲۲ اینکه به باتوجه: کرد خاطرنشان و پرداخت کشور در سالمندی حوزه وضعیت بهبود برای هاییپیشنهاد ارائه به ادامه در وی

 هوبودجبرنامه سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بهداشت، وزارت اساس براین دارد، وجود فاصله سالمندی جمعیت افزایش

 برنامه ایستیب. کنند تهیه... ( و استان هر در سالمندان نیازمندی استان، هر در سالمندی جمعیت) سالمندی نقشه که شوند متعهد باید

 ذکاغ یک با راحتیبه ادارات از سالمندی دوران در افراد. نشوند مختلف بیماری دچار سن ولتکه زمان در افراد تا منسجمی باشد

 .دهندمی دست از نیز را خود اداری و اجتماعی هویت هاآن که درحالیست این و شودمی بازنشسته

: گفت کنند، مراقبت هاآن از که ندارند را کسی و هستند تنها سالمندان درصد ۲۱ حدود اینکه به اشاره با سالمندی حوزه متخصص این

 شانسالمندی دوره برای هاآن از مراقبت تا کنند پرداخت بیمه حق جوانی دوران در افراد که شود فراهم ایبیمه نظام در شرایطی باید

 .شود تضمین

 اظهار شود،می جادای نامناسب تغذیه و شدن صنعتی و شهرنشینی گسترش دنبال به که آلزایمر به ابتال افزایش به اشاره با نژادنحوی

 رایب منزل در خدمات که است معنا این به منسجم برنامه یک. نشوند آلزایمر و فراموشی دچار سالمندان تا باشیم آماده باید: کرد

 داشته سیدستر خدمات این به نیازمند، افراد که شود ایجاد شرایطی و شود حمایت خدمات ارائه مستعد افراد از یابد، گسترش سالمندان

 .باشند

 وبودجهبرنامه سازمان از و دهد ارائه سالمندی دوره مشکالت با مقابله برای را خود برنامه تا خواست بهداشت وزارت از ادامه در وی

 لمندانسا از مراقبت برای سالمندان طب باید نیز هادانشگاه در همچنین و کند درخواست را حوزه این برای الزم بودجه مشخص طوربه

 ارائه مناسبی دماتخ المللی،بین استانداردهای بر اساس خاصی استاندارد با باید نیز سالمندی از مراقبت مراکز و آسایشگاه. یابد گسترش

 .دهند
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 پزشکی هایرشته آینده خصوص در پزشکی نظام سازمان رئیس هشدارهای و امیدها و نویدها 

 ایرنا خبرگزاری :منبع

: ست؛گفتا کرده مواجه هاییچالش با را کشور ها،رشته برخی در استعدادها به توجه عدم که این بیان با پزشکی نظام سازمان کلرئیس

 نداشته لیالتحصیفارغ موردنیاز و اساسی بسیار تخصصی فوق و تخصصی هایرشته برخی در نزدیک آینده در شودمی موجب امر این

 .باشیم

 از قبل در که این به اشاره با تهران هفته این جمعه نماز هایخطبه از پیش سخنرانی در زاده رئیس محمد دکتر از ایرنا گزارش به

 همین و پزشکی دانشکده ۸ تا ۸ زمان آن در: داد ادامه بودند؛ خارجی پزشک هزار ۱ الی ۵ که داشتیم پزشک هزار ۲۶ یا ۲۵ انقالب

 هایدانشکده تعداد داشتیم که هاییدرگیری و دانیدمی که هاییکیفیت آن همه با سال ۵۲ این طی در اما داشتیم تخصصی رشته تعداد

 .است کرده پیدا افزایش پزشکی علوم دانشگاه و دانشکده ۶۲ از بیش به عدد۷ از ما

 ۱.۱ از بیش جمعیت به پزشک سرانه و برابر شد ۲۰ انقالب از بعد ما پزشکان جمعیت: گفت جمعیت شدن برابر نیم و ۰ به اشاره با وی

 ۲۱ و پزشکی دانشجوی هزار ۱۲ بربالغ حاضر حال در کنندمی تحصیل ما هایدانشگاه در که دانشجویانی تعداد همچنین. است برابر

 .است تحصیل حال در تخصصی فوق و تخصصی یهزار دانشجو

 تخصص فوق ۲۷۸ به نزدیک و شد خواهد التحصیلفارغ متخصص ۲۵۲ و هزار ۵ به نزدیک امسال که این بیان با زاده رئیس

 عضاءا پیوند در و است زدنیمثال دنیا در ما وضعیت هارشته برخی در: کرد تصریح بود؛ خواهند مردم خدمت در و شده التحصیلفارغ

 پیوند بحث در و داریم را دوم یا اول رتبه بنیادین هایسلول بحث در. داریم را پنجم رتبه دنیا در و هستیم منطقه سوم یا دوم کشور

 .است شده انجام کبد پیوند عمل هزار۷ شیراز کبد پیوند مرکز در است مهم بسیار و استراتژیک صنعت که کبد

 از که دادند انجام را اطفال قلب پیوند موفق عمل ۶۲ اطفال قلب توانمند جراحان کرونا شیوع اندی و سال دو همین در: کرد اضافه وی

 اعالم تخاراف با و است انتظار قابل هم پیشرفتی و رشد چنین یک ایسابقه چنین با. آوردیم به دست را اول رتبه دنیا در حیث این

 اخودکف مطلق طوربه کشور داخل در مردم موردنیاز یهادرمان ترینپیچیده ارائه و تخصصی نیروی آموزش بحث در که کنیممی

 .ایمشده

 کشور از خارج به ندارند نیازی جراحی هایعمل و هادرمان ترینپیچیده برای مردم که این بر تأکید با پزشکی نظام سازمان کلرئیس

 مردم و دارد وجود هم مطلب این عکس و باشند نداشته کشور از خارج به هم اعتمادی است ممکن حتی: کرد خاطرنشان شوند؛ اعزام

 و نیمکمی تأمین را خود موردنیاز پزشکان تنهانه حاضر حال در و کنندمی مراجعه ما کشور به درمان برای دنیا کشورهای بسیاری از

 هایدانشکده در اروپایی و آمریکایی آفریقایی کشور ۱۲ بربالغ از پزشکی دانشجوی هزار ۶ از بیش بلکه کنیممین وارد خارج از پزشک

 .است کشور برای بزرگی افتخار این و هستند تحصیل حال در ما پزشکی
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 زشکیپ علوم هایدانشگاه به مربوط چه آن و داریم ییهانقصان حقیقی، و زدنیمثال امیدهای و نویدها این همه کنار در: کرد اذعان وی

 رابطه و ایبیمه هایبحث درمانی، هایزیرساخت ارائه بحث در. دارد ادامه رشد به رو حرکت و شد محقق آلایده حد در است اساتید و

 دارند یهایگرفتاری مردم و دارد وجود نواقصی است، ناظران و گذارانقانون مجریان، ،گذارانسیاست به مربوط که بیمار و پزشک مالی

 .شود اصالح باید که است هازیرساخت به مربوط بلکه گرددبرنمی ما اساتید و پزشکی جامعه اعضای به مستقیم طوربه حتما و

 از یناش که بدهم گذارانسیاست و اندرکاراندست و مسئوالن به هشدارهایی که کندمی ایجاب ملی وظیفه امیدها، این همه کنار در

 حوزه رد اشکاالتی و است رهبری معظم مقام کلی هایسیاست ابالغی سند به عمل عدم ویژهبه باالدستی اسناد و قانون ناقص اجرای

 .شود بدتر است ممکن هم آینده در که آمده پیش درمان و بهداشت

 موقعبه ختپردا طرحی، نیروهای و جوان پزشکان وکارکسب فضای به توجه عدم که این بر تأکید با پزشکی نظام سازمان کلرئیس 

 رخیب در پزشکی جامعه به بیگاه و گاه ایرسانه هایهجمه و استعدادها به توجه عدم و قانون طبق خدمات شده تمام قیمت و مطالبات

 خصصیت فوق و تخصصی یهارشته برخی در نزدیک آینده در است ممکن: کرد تصریح است؛ کرده مواجه هاییچالش با را ما هارشته

 .شوند هارشته از برخی وارد نکنند رغبت ما جوانان و باشیم نداشته التحصیلیفارغ موردنیاز و اساسی بسیار

 و ستا اجتماعی ملموس واقعیت این و شوند تخصصی فوق یهارشته از برخی وارد ندارند رغبتی ما متخصصین همچنین: افزود وی

 .دهیممی هشدار و دارد وجود خطر این که کنیممی اعالم فقط ما. سپاریممی مسئوالن عهده بر را آن حلراه و واقعه این چرایی

 هاتهرش برخی در ما که دارد وجود جدی بسیار نگرانی این اما کنیم اعالم و رسیده مسئوالن خدمت کارشناسی هایبحث در حاضریم

 کنیم یداپ نیاز یا کنیم؛ پیدا کشور از خارج به بیماران اعزام به نیاز و باشیم داشته ساله ۵۲ رفت پس یک جراحی هایعمل از بعضی و

 ما برای اصال پدیده این انقالب دوران در شگرفت هایپیشرفت از پس و کنیم وارد کشور از خارج از را جراحان و پزشکان از برخی

 .نیست مناسب

 غذاهای و ودف فست مصرف از پرهیز ایرانی، غذای سبک و تغذیه بحث به خود سخنان پایانی بخش در پزشکی نظام سازمان کلرئیس

 طالبیم ازجمله علمی گریغربال و درمان و بهداشت هایشبکه و خانواده پزشک گرفتن جدی بهداشت، رعایت: گفت و کرد اشاره غربی

 مرتبا باید مه رسانه و تریبون صاحبان و اندیشمندان همچنین کنند؛ کمک باید هم مردم و کندمی دنبال جد به پزشکی جامعه که است

 کشور شرفتپی برای سالمی انسانی نیروی و بانشاطو  شاداب ایجامعه اسالمی و ایرانی الگوی یک اساس بر بتوانیم که کنند اعالم

 .باشیم داشته

 رسیده باالتر و سال ۷۱ به مردم برای االن بود سال ۱۲ به نزدیک انقالب از قبل زندگی به امید سن که طورهمان: کرد خاطرنشان وی

 .رسید خواهد این از بهتر به فوق موارد رعایت با انشاهلل و است
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