مشخصات خبرنامه
عنوان :خبرنامه آالء (ارݡگان داخلـݡی بنیاد آالء)
صاحب امتیاز :بنیاد خیریه راهبری آالء

دریافت خبرنامه از طریق QR

مدیر مسئول :دݡکتر محمدصالح طیبنیا
سردبیر :مݠهدی توسلـݡی
دبیر تحریریه :محمد ضیایی
مدیر هنری :حسین غالمـݡی
مدیر اجرایی :حمیدرضا غالمعلیان
همݡکاران این شماره :امین ادریسݡی،مݠهدی امینمنش ،سمیه پشمفروشزاده ،علیجوانݡی ،حسینجودت،
نفیسه حیدر زاده ،مجتبی روانان،محمدصادق صدری ،روحاهلل عسݡکری ،سپیده فرحوش

واقعیت افزوده
این تکنولوژی یک نمای فیزیکی زنده ،مستقیم یا غیر مستقیم(معموال در تعامل با کاربر) است ،که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می کند .این عناصر
بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطالعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا ،ویدئو ،تصاویر گرافیکی می باشد ایجاد می شود که
در مفهوم کلی به آن واقعیت رایانه ای گفته می شود.
در واقعیت افزوده معموال چیزی کم نمی شود بلکه فقط اضافه می شود در واقع بخشی از اطالعاتی را که کاربر درک می کند ،در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی
توسط کامپیوتر ساخته شده اند.
جهت استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده موجود در خبرنامه بنیاد آالء مراحل زیر را دنبال کنید
-1ابتدا اینترنت گوشی خود را فعال نمایید و برنامه بارکدخوان گوشی خود را باز کنید (می توانید آنرا از برنامه بازار دانلود و نصب نمایید).

-2گوشی خود را روی کادر  QR CODEپایین کادر مورد نظر قرار دهید.
-3صبر کنید تا محتوای مورد نظر دریافت گردد و صفحه دوربین باز شود ،سپس گوشی خود را مقابل تصویر مربوطه گرفته تا
محتوای آن نمایش داده شود.

امام کاظم؟ع؟ فرمودند :هر کس گریبانگیر کاری شود که غمگینش کند یا ناخوشایندی ناراحتش کند
و او سرش را به سمت آسمان بلند کند و سه بار «بسم اهلل الرحمن الرحیم» بگوید ،خداوند گره از کارش
بگشاید و غمش را بزداید.

«مکارم االخالق ص»۳۴۷ .

نقش «مثلث جذب» در ݡکار و فعالیت فرهنݡگݡی

بایــد اســتراتژیهای الزم جهــت رســیدن به این هــدف را در پارادایــم کار فرهنگی
اثربخش تعریف و اجرا نماییم .با برنامهریزی در این حوزه میتوان بهراحتی در مورد
موضوعات و مســائل چالشی در این زمینه شامل موارد ذیل جوابهای اجرایی و
عملی ارائه نمود:

مـجـتبــی روان ــان

 -پویایی و تحولپذیری

مسئول امور تبلیغات و توسعه ارتباطات

 -بهرهمندی از ابزارهای بروز

آستان مقدس حضرت زینب؟اهس؟

 توجه به کمیت و کیفیت -نیازهای اساسی و واقعی مخاطب

در کار فرهنگی با اصالت یک چالش و جنگ تمام عیار میان مخاطب ،فرم

 -جلوگیری از سلیقه گرایی

(قالب) و محتوا وجود دارد و ما در این نوشته نام این سه اصل مهم را مثلث

مخاطب در کار فرهنگی پیشرو ،هدف است نه ابزار .اگر قرار باشد کار فرهنگی
بــر اســاس اقتضائــات زمانه طراحی یــا بازطراحی و تولیــد گردد شــاخص اثرگذار و

جذب قرار میدهیم.
کار فرهنگــی میتواند ماندگار و اثربخش باشــد که تکلیف وضعیت خود را در
ِ
میان این سه گانه (فرم ،مخاطب و محتوا) مشخص و تعیین کنند .هر یک از این
عرصــه هــا شــرایط و الزامات خاص خــود را می طلبد در عصر وجــود ویروس کرونا

هدف ،جذب ،حفظ و نگهداری مخاطب اســت .این به این معنا نیســت که ما
هر اقدامی را به هر شکلی انجام دهیم تا این اتفاق رقم بخورد.
فرهنگی پیشرو و اثربخش انتخاب بهینه محتواهای موردنیاز
هنرمندی در کار
ِ

تمــام دنیــا و فعالیت هــا در حال تجربه دورانــی متفاوت و درگیــر چالش انتخاب

و فاخــر بر اســاس ســلیقهی مخاطــب و ارائه آن با فرمــی جذاب و ماندگار اســت.

اســتراتژی و راههای رســیدن متفاوت و خالقانه به اهداف خود هســتند و به نظرم

وگرنــه در مهلکــهی محتواهــای زرد ازیکطــرف و یــا محتواهــای بیمخاطــب و

این ویروس توانسته تمام فعالیتها از نحوه گزینش مخاطب و مشتری تا فروش

صندوقچهای و آرشــیوی از طرف دیگر میشــویم .کار فرهنگی باید مورداســتفاده

و ...را دچار دگردیسی اساسی نماید.

قرار گیرد تا بتوان اســم آن را کار فرهنگی گذاشــت در صورت عدم اســتفاده شبیه

 +کار فرهنگی در عصر وجود ویروس کرونا باید به «سمت مخاطب برود» و

تولید آرشیو است.

سازوکارهای جذب او را بیشتر از پیش در سیاستگذاری و اجرا در نظر بگیرد.
باوجوداین شرایط و همچنین زیست در عصر شبکههای اجتماعی ،جذب،
حفظ و نگهداری مخاطب شرط الزم و کافی فعالیتهای فرهنگی است و نقش

 +پارامتر مخاطب و سپس در کنار آن محتوا باعث تشکیل و انتخاب فرم
میشود.
چه محتوایی موردنیاز مخاطب است؟

محوری در مثلث فوق ایفا میکند .کار فرهنگی با محتوای غنی و فاخر و با فرمی

موضــوع بااهمیــت بعــدی ،محتواســت .محتــوا بایــد بــر اســاس یــک پارادایــم

جذاب ،اگر مخاطب نداشته باشد هیچ اثری نمیتواند ایجاد کند بنابراین یکی از

مشــخص طرحریزی و تبیین شــود .این نظام موضوعات کار فرهنگی ،بر اســاس

اساسیترین پارامترهای اثربخش در کار فرهنگی در کنار میزان بهینه (اپتیموم) از

شرایط زمان و زمینه فعالیت آن تعیین میگردد؛ یعنی اقتضائاتی که دارای اهمیت

فرم و محتوا ،مخاطب است .آنگاه اگر این گزاره را بهعنوان پیششرط قبول کنیم،

باالیی در سیاستگذاری و برنامهریزی شامل مخاطب ،محیط ،انتظارات ،اسناد
راهبردی و شرایط موجود است.
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تهیه و اجرای نظام موضوعات ،کار فرهنگی

بهطور مثال در یک کار سینمایی باید موضوع

را از ســردرگمی و چالشهــای موضوعــات

بهروز و دغدغه جامعه ،جذاب و مخاطب پسند

مختلــف نجــات میدهــد و همچنیــن باعث

باشــد ،انتخــاب عوامــل تولیــد شــامل بازیگــران

میشــود ارزیابــی اجرایــی و در حــوزه کارایــی و

کارگردان تهیهکننده و...همه بر اساس توانمندی

اثربخش محتوایی امکانپذیرتر گردد.

و متناســب بــا موضــوع و فــرم بهتریــن باشــند.

کدام قالب و فرم متناسب با مخاطب و

همچنین سناریو و گیمیفیکشن کار نیز درست

محتوا انتخاب میگردد؟

چیدمــان شــده باشــد تــا منتظــر ایــن باشــیم که

انتخــاب فــرم ،فرآینــد وســیعی را شــامل

کارگردان بهترین چینشها را داشته باشد سپس

میشــود کــه در کارهــای صنعتــی و تجــاری

مخاطب انتخاب و اقبال نماید.

شــبیه بــه بســتهبندی و تبلیغــات در کارهــای

اگــر تمــام مــوارد فــوق هنرمندانــه در کنــار هم

هنری همانند ســینما ،تئاتر در کارهای میدانی

قــرار گرفــت میتــوان بــه مفهــوم «ارزشافــزوده یــا

فرهنگــی مثــل جلســهی ســخنرانی ،مداحی و

تجار یســازی» رســید کــه کارایــی و اثربخشــی

تولیــدات ســمعی بصری بــا ژانرهــای مختلف

فعالیت فرهنگی را میسنجد.

در ایــن دســتهبندی قرار میگیرند .فرم اســت کــه میتواند محتوای مناســب را به
دلوجــان مخاطب بنشــاند و هم باعــث جذب و ماندگاری مخاطب شــود و هم
اثربخشی محتوایی را باال ببرد.

ایجاد ارزشافزوده/تجار یسازی /زنجیره ارزش
تولیــد ارزشافــزوده یا تجار یســازی کمک میکند که محصــول یا کار فرهنگی
بیشتر و با نفوذتر دیده و استفاده شود.

در اصــل کار فرهنگــی حاضر یک اثر هنری اســت ولی نحوه انتخــاب و اجرای

اگــر در کار فرهنگــی مخاطــب دارای ارزش و اصــل باشــد ،ایجــاد ارزشافــزوده

دقیق و درســت فرم نیازمند هنرمندی خاصی اســت تا بتواند تشــخیص دهد ،به

کارکردی چندگانه دارد .یکی از کارکردها این است که همانند کارهای صنعتی باید

آن مخاطب (منظور دســتهبندیهای مختلف مکان ،قشــری و ِســنی مخاطب)

تمام پارامترها ،اجزاء و عناصر تشکیلدهنده آن کار در پارادایم «عرضه به مخاطب»

چگونــه و از چــه طریقی باید چه نوع محتوا یــی را ارائه نماید تا اینکه توانایی تولید

قرار گیرد .وقتی قرار است شما محصولی را در بازار عرضه کنید و به فروش برسانید

ارزشافزودههای بعدی را داشته باشد.

آن محصــول یــا تولیدات کارخانه زنجیرههای دیگری نیــز دارد؛ بنابراین در باالترین

اثربخشی مثلث جذب:

سطح ،نظارت کمی و کیفی را در چهار عرصه پیشتولید (طراحی و زیرساخت)،

کار فرهنگــی کــه اســتفاده ،مصرف و یا انتخاب شــود وارد چرخهی اثربخشــی

تولید (اجرا و بســته بندی) و توزیع (انتشــار و ارتباط با مخاطب) و در نهایت فروش

شــده اســت؛ یعنی در کار فرهنگی باید هم کارایی باالیی باشــد و هم اثربخشــی

به کار میبرید .زنجیره ارزش در هر کار ،پروژه و یا فعالیت فرهنگی متفاوت اســت

باالیی یعنی چی؟ یعنی اینکه کارهای درســت را درســت انجام دهیم؛ یعنی هم

بهطور مثال در جایی فعالیت در شبکههای اجتماعی ،در جایی تولید محتوا ،در

اقدامــات ،انتخــاب ،موضوعــات ،مخاطــب ،فــرم همه را درســت و دقیــق هم در

جایی تولیدات از جنس بازی ،عروســک و ...و هر کدام براســاس اقتضائات کار و

کیفیت هم در کمیت انجام دهیم.

نیاز مخاطب طراحی ،تولید و ارائه میگردد.
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شدند ،نبودیم.
رئیــس هیئــت مدیــره بنیــاد آالء افــزود :الحمــد اهلل خداوند بار دیگــر به ما

رئیسهیئتمدیرهبنیادآالء

فرصتــی عطا کرد ،برای انجام رســالت و مأموریتی؛ و مــن تقاضا میکنم همه

فــرصـتــی دوبــــاره
حجت بر ما تمام است

بــا خداونــد و امام زمان؟جع؟ عهــد ببندیم تا به صــورت مضاعفتر و ویژهتر

حاج محمد دیانی رئیس هیئت مدیره بنیاد خیریه راهبری آالء در پی ارائه
گزارش دکتر محمدصالح طیبنیا مدیرعامل بنیاد خیریه راهبری آالء در

کار و تالش کنیم.
ایشــان افــزود :واقعــا اگر به ما میگفتند شــما بــر نمیگردید و یا اگــر برگردید
یکــی از اعضــای بدن شــما را میگیریم چه میگفتیم و یــا چه تعهدی را قبول
میکردیــم ،مثــا اگــر بــه مــا میگفتنــد پیش شــرط بازگشــت شــما بــه حیات،

خصوص فعالیتهای در دست اقدام بنیاد آالء و مراکز تابعه نکاتی را بیان

تعهــد تــاش مجاهدانــه و همــت  10برابــری در بنیــاد آالء و خدمــت بــه خلق

کردند.

خــدا و دیــن اســت آیــا قبــول نمیکردیــم ،قطعــا میپذیرفتیم؛ پس مــن تقاضا

ایشــان بــه نقل حکایــت «عارفی که شــبها در قبــر میخوابیــد و صبحها
َ ّ َ ُ
ُ
ــون ل َع ِلي أ ْع َمــل َصا ِل ًحا
بیــدار و از قبــر خارج میشــد و میگفــت«َ :ر ِ ّب ْار ِجع ِ
َ َّ
يمــا َت َر ْك ُ
ِف َ
ــت» و خطاب میرســد که «كل» ولی بــرای تو خداوند اســتثناء قائل
شــد و گفــت «بلــی» و حــاال کــه ایــن فرصــت در اختیــار تــو اســت و دوبــاره

میکنــم امــروز بــه شــکرانه این نعمت ســامتی و تندرســتی بــا خداوند و امام

دیانــی تصریــح کــرد :از امــروز حجــت بر مــا تمام اســت ،برای برخــی افراد

میخواهــی شــروع کنــی چــه کاری انجــام میدهــی؟» پرداخت و گفــت :بله

تامین منابع مالی برای انجام کار خیر ســخت اســت اما ما به لطف خداوند

حکایــت امــروز مــا ،حکایــت آن عــارف اســت .مــا نیــز مثــل خیلــی از افــراد

هــم منابــع مالــی خوب و هــم فکر و اندیشــه انجــام کار خیر و هــم انگیزه الزم

دیگرکــه بــه بیمــاری کرونا مبتال شــدند؛ به ایــن بیماری مبتال شــدیم و تا پای

بــرای انجــام آن را داریــم؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانــهای نداریم و باید تالش و

مــرگ هــم رفتیم ،البتــه مثل برخی که از دنیا رفتند و یا دچار عارضه جســمی

همتمــان را مضاعف کنیم.
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زمــان؟جع؟ عهــد ببنیــدم تــا تــاش ،همــت و پشــت کارمــان را در بنیاد آالء
چنــد برابر و به خدمــت خلق خدا و دین بپردازیم.
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رضا درمان (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شبݡکهی ملݡی مؤسسات نیݡکوݡکاری)
نمݡیتوان در تݠهران نشست و برای پدیدهای در یک شݠهرستان دور تصمیم ݡگرفت

شبݡکه ملݡی ،تفݡکری است جمعݡی ،در فضایی ݡکه خیلی عادت به ݡکار جمعݡی نداریم
در این شماره از خبرنامه بنیاد آالء با رضا درمان مدیرعامل و

جمع شدن NGOها داد که از دل این فراخوان دو کمیته توانمندسازی که قرار

عضو هیئتمدیره شبکهی ملی مؤسسات نیکوکاری در خصوص

بــود بــرای توانمندتر شــدن NGOها برنامهریــزی کند و کمیته شبکهســازی که

فعالیتهای شبکه و علل واگرایی فعالیتهای خیر و مؤسسات
نیکوکاری در کشور به گفتوگو پرداختیم.
 .1خودتان را معرفی کنید و در خصوص سوابق کاری خود بفرمایید؟
رضــا درمــان هســتم مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــرهی شــبکهی ملــی
مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه ،ســابقهی فعالیتــم در حــوزهی ســازمانهای
مردمنهــاد بــه حــدود  10ســال قبــل برمیگردد کــه در آن زمــان شــرکتی در حوزه
مشــاورهی مدیریــت داشــتم کــه یــک گــروه از مشــتریان مــا نیــز ســازمانهای
ً
مردمنهــاد بودنــد؛ در ادامــه از ســال  89رســما بهعنــوان کارشــناس ،قائ م مقام
مدیرعامل و در آخر به عنوان مدیرعامل مؤسسه جامعه یاوری فرهنگی که یک
مؤسســه خیریه قدیمی در حوزه مدرسهســازی است فعالیت داشتم و در کنار
آن در پروژههای زیادی ب ه عنوان مشاور با سازمانهای مردمنهاد در حوزههای
تدویــن اســتراتژی ،برنامهریــزی عملیاتی یــا موضوعاتی از جنــس تأمین منابع
مالی همکاری داشتم.

 .2در خصوص ایده و فرایند شکلگیری شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری
و خیریه بفرمایید؟
درواقــع ایــده شبکهســازی از جایــی کلید خورد کــه اتاق بازرگانــی صنایع،
معادن و کشــاورزی ایران در سال  92باهدف مناسبتر کردن فضای فعالیت
ســازمانهای مردمنهــاد و توســعه فعالیت آنهــا فراخوان عمومی بــرای دورهم

هدف آن شــبکه کــردن NGOها ،ایجــاد همافزایی ،تبادل اطالعات و تســهیل
گــردش اطالعــات و درنهایــت اثربخشتــر شــدن فعالیــت ســمنها بود ،شــکل
گرفت.
هرچند کمیته توانمندســازی پس از یکی دو جلســه تعطیل شــد اما کمیته
ً
شبکهسازی تقریبا دو سال به صورت مداوم هر  15روز جلسه داشت.
ً
در ایــن جلســات بحثهــای زیــادی مطــرح شــد کــه اصــا شبکهســازی
چیســت؟ شبکهســازی چــه کاربــردی دارد؟ گاهی اوقــات هم از کارشناســان
بیرونــی دعــوت میشــد تــا از نظرات آنهــا اســتفاده و مباحث مطرح شــده را از
نگاه دیگر نیز بررسی کنیم.
درنهایــت اعضــای ایــن کمیتــه بــه این نتیجه رســیدند کــه نیاز اســت برای
ایجاد فرایند شبکهســازی و کار شــبکهای بین ســمنها ،شــبکه ای در ســطح
ملی ایجاد شــود؛ لذا پس از تدوین اساســنامه ،مذاکره با وزارت کشور و  ...آغاز
و از ســال  1395مجوز رســمی اولین شــبکه ملی مؤسســات خیریه و نیکوکاری
توسط وزارت کشور صادر و شبکه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

.3مؤسسات عضو شبکه از چه گستره جغرافیایی هستند و به نظر شما
چرا مؤسسات استانهای مرزی مثل سیستان و بلوچستان یا در این شبکه
ً
عضو نیستند و یا حضور کمرنگ دارند؟ (البته این موضوع صرفا مختص
شبکه نیست)
همانطور که عنوان شــبکه هم این مفهوم را میرســاند ،قرار است در سطح
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ملــی فعالیــت کنــد یعنــی مــا از تمــام اســتانهای کشــور عضــو داریــم و هیــچ

یا شهرهای بزرگ فکر کنیم.
ً
بهطور مثال در سفری که اخیرا به استان هرمزگان داشتیم در کنار NGOهای

اما آســیبی که به آن اشــاره کردید و بســیار درســت اســت (حضــور کمرنگ

عضو شــبکه با  20ســمن دیگر اســتان که عضو ما نیســتند ،گپوگفت کردیم و
ً
دعوتشان کردیم تا به جمع ما اضافه شوند .اتفاقا من فکر میکنم همافزایی اصلی

محدودیتی برای پذیرش عضو نداریم.
مؤسســات خیریــه اســتانهای مرزی یــا کمتر برخــوردار) یک آســیب عمیق در
فضای ســازمانهای مردمنهاد کشــور اســت چــه در حوزهی فعالیتــی و چه در

زمانی محقق میشود که این آسیب در ما وجود نداشته باشد.

حوزهی مدنی و یا حتی عملیاتی.

 .4چرا شعار « یک سکو ،یک اجتماع ،یک مدافع ،یک شبکه» را برای

حال مشکل این است که تعدادی از NGOها در شهرهای بزرگی مثل تهران،
خود را به یک شکلی مرکز و محور میبینند و توجه کمتری به همکارانشان در
شهرستانها یا مناطق دورتر دارند که البته این نوع نگاه غلط است.
بــ ه دفعــات و در شــرایط مختلــف مــا در تهران یا یک شــهر بزرگ نشســتهایم و
میخواهیــم بــرای پدیــدهای در یــک شهرســتان ،یــک منطقــه و یا یک روســتای
ب و رسومشــان را
دور تصمیــم بگیریــم کــه نه فرهنگشــان ،نه مردمشــان ،نــه آدا 
ً
میشناســیم و نــه نیازهایشــان را میدانیــم .مثــا در زلزلــهی کرمانشــاه ،تیمی از
معمــاران دورهم جمع شــده و طرحی ارائه کــرده بودند که میخواهیم بزرگترین
گنبد ایران را در کرمانشــاه بســازیم ،اما نمایندههای محلی میگفتند درفرهنگ
معماری منطقه و در معماری ســنتی و بومی ما چیزی بهعنوان گنبدکه مد نظر
شما است ،معنا ندارد وNGOهای تهران همچنان بر طرح خود اصرار میکردند.
شــاید بخــش بزرگــی از آن ،بــه مــا بر میگــردد ،مــا NGOهای فعــال در کالن
شهرها که حاضر نیستیم برویم و بهعنوان همراه با NGOهای محلی کارکنیم.
البتــه مــا در جامعــهی یــاوری فرهنگــی برعکــس ایــن روند عمــل میکردیم
و اتفاقــا نتایــج خوبی هم کســب کردیم .مــا با افراد معتمد محلی (ســمنهای
محلی) یک رابطهی دوطرفه برقرار میکردیم و آنها را توانمند و کمک میکردیم
تا خودشــان پروژه را بســازند بهجای اینکه ما پروژه را بســازیم چرا اگر آنها این
پروژه را بسازند ،هم در حفظ ،نگهداری ،پایین آوردن هزینههای ساخت و هم
در استفادهی درست از آن ،خیلی بهتر از ما کار میکردند.
ایــن در شــبکه هــم موضوعیت دارد ،یعنی شــبکه به این ســمت هم رفته و
ً
درحرکت است که اعضای خود را در شهرستانها توسعه بدهد ،شاید اساسا
اولویت توسعه اعضای ما ،باید شهرستانها باشد و بعد بهجاهایی مثل تهران
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شبکه برگزیدهاید؟
ایــده کلــی بر این اســت که شــبکه به وجــود آمده تا ســکویی برای رســاندن
پیــام اعضــا بــه ســازمانهای باالدســتی باشــد و شــبکه یکــی از کارکردهایــش
این اســت کــه بتواند از منافــع اعضای خــود بهعنوان ســازمانهای مردمنهاد،
در ســازمانهای باالدســتی دولتی حمایت کند ،در ســازمان امــور مالیاتی ،در
وزارت کشــور ،در بحثهایــی کــه از جنــس ارزیابــی و تمدید مجوزهــا و از این
دســت هستند ،که اینها همه حوزههایی هستند که سمنهای ما در فضای
مدیریتــی بــه آن نیــاز دارنــد و بــا آن درگیــر و مبتالبــه هســتند و مــا بایــد بتوانیم
کمکشان کنیم.
شــبکه میتوانــد محــل تجمیع ایــن نظرات باشــد بهعنوان یک ســکو و این
ســکو قدرت و توانمندی بیشــتری دارد برای اینکه دیده شود ،وقتی همه باهم
جمعشویم بهتر میتوانیم دیده شویم و از منافع اعضایمان دفاع کنیم.

 .5با توجه به مجامع و انجمنهای مؤسسات نیکوکاری و خیریه ضرورت
ایجاد این شبکه چیست؟ (مجمع خیرین کشور ،مجمع خیرین سالمت
و )...
بله مجامع یا انجمنهای زیادی هســتند که عنوانشــان هم میتواند تداعی
ً
ً
کننــده شبکهســازی باشــد امــا اوال کــه تقریبــا همــه اینهــا بــدون اســتثنا در
حوزههای تخصصی خودشــان ،مثال ســامت ،مدرسهسازی ،مسکنسازی،
ازدواج و  ...در حــال فعالیــت هســتند و درواقــع نماینــده یــک گــروه خــاص از
سمنها در یک فعالیت خاص هستند.
نکتــهی دوم این اســت کــه اگر هم با ســازمانهای باالدســتی وارد چانهزنی
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میشوند و از منافع مرتبط با همان حوزه تخصصی دفاع میکنند ،مثال خیرین

هســتیم و خیلــی اعتقــاد بــه همگرایی و کار جمعــی نداریم ،ایــن دیگر خیلی

ســامت مــیرود بــا وزارت بهداشــت وارد چانهزنــی میشــود و در موضوعــات

معــروف اســت که مــا حتی در اجــرای کارهــای تیمی هم ضعیف هســتیم اما

تخصصی بهداشت ،درمان و سالمت گفتوگو میکنند.
ً
مــا اتفاقــا از زاویــهی دیگــری داریم به موضــوع نگاه میکنیــم و امیدواریم که

همــان کارهــا را بهصــورت فــردی خیلــی خــوب انجــام میدهیــم ،شــاید یــاد

بتوانیــم از زاویــهای وارد شــویم کــه در رابطه بــا موضوعاتی به بحــث و چانهزنی
ً
بپردازیم که هیچ گروه دیگری ورود نکرده ،مثال تا حاال هیچکدام از این مجامع

نگرفتهایم ،شــاید نســل قبل به ما این را خوب منتقل نکرده و اگر ما هم نتوانیم
ایــن را به نســل بعد منتقل کنیم ،این موضوع متأســفانه همینطــور ادامه پیدا

به موضوع سازمان امور مالیاتی وارد نشدهاند تا یک استاندارد مشخصی برای

میکند و شرایط بدتر میشود.
ً
بخــش دیگــر از این موضــوع هم به ناتوانی و کمتوانی بر میگــردد مثال اگر من

موضوع اظهارنامه مالیاتی ســمنها تدوین شود یا نمایندهای از طرف سمنها

ســازمانی هســتم کــه ضعــف دارم ،نوگرا نیســتم ،همیشــه یک مــدل قدیمی را

در هیئتهای حل اختالف مالیاتی حاضر شود.

 50بــار تکــرار میکنــم ،خودم هم میدانــم که خیرین هم از این موضوع خســته

 .6در مرامنامه شبکه ذکرشده است که فعالیتهای شبکه قرار است

شــدهاند و دلنگــران ایــن هســتم که جــذب حرفهای قشــنگتر ،حرفهای

تسهیلگری باشد و نه رقابت با اعضاء با توجه به این نکته چه اموری
را شبکه بهصورت تسهیلگری دنبال میکنید و چه اموری را بهصورت
مستقیم وارد میشوید؟

ً
اساســا شــبکه قــرار نیســت در امــوری مــوازی با اعضایــش وارد شــود ،یعنی

اینکه اگر اعضا مدرســه میسازند ،شبکه قرار نیست کار مدرسهسازی کند و
دیگر امور؛ شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه ،قرار است تسهیلگری در
حوزه توانمندســازی مؤسســات نیکوکاری و خیریه را انجام دهد ،تســهیلگری
برای ایجاد شــبکه و شبکهســازی اعضا با یکدیگر ،تسهیل گردش اطالعات،

جدیدتــر ،مدلهــای جدیدتــر بشــوند درحالیکــه خــودم توانایــی ایجــاد ایــن
مدلهای جدید را برای پایبندی بیشــتر و توســعه حس وابســتگی بهتر خیرین
بــه ســازمانم را ندارم ،خب بنابراین یکــی از راهکارهایی که برایم باقی میماند
ایــن اســت که از دیگــران دور یکنم ،دیگــران را در جمعهای خــودم راه ندهم،
در جمعهای دیگران حاضر نشــوم اگر هم حاضر میشــوم یک نماینده بفرستم
آنجا ببیند چه خبر است و شاید کار آنها را کپی و یا تکرار کنم.

 .8به نظر شما چرا خیرین و خیریهها به یک نقطه بهصورت ویژه توجه
ً
میکنند و اطراف آن منطقه باوجود ضعف بیشتر کمتر و یا اصال موردتوجه
قرار نمیگیرد؟ (شاهد تمرکز کمکها در منطقه هستیم)؟

هماهنگــی و در واقع همسوســازی اســتراتژیهایی که اعضا دارنــد ،این را هم
ً
مــا بهعنــوان ســازمان باالدســتی برای آنهــا انجام نمیدهیــم ،ما اصال ســازمان

بخشــی از آن را باید در دالیل عدم همگرایی یا در واقع واگرایی جســتوجو

باالدســتی محســوب نمیشــویم ،ایــن کار را خــود اعضا در تعامــل باهم انجام

کــرد ،یعنی اینکــه ما فعالیتهایمان مبتنــی بر دانایی و توانایی نیســت بلکه

میدهنــد منتهی ما فرصت این را فراهم میکنیم تا اعضا بتوانند دورهم جمع

مبتنی بر تکرار کارهایی اســت که دیگران کردند ،مثال یک زمانی یک اســتانی

شوند و این اتفاق را با هم برنامهریزی کنند؛ در واقع ما تالش میکنیم که NGO

روی مــوج تبلیغ قــرار میگیرد و یکدفعه همه فکر میکنند اگر آنجا کار کنند،
ً
ً
کارکردهاند؟ مثال در حوزه مدرسهســازی مثال بزنم ،شــاید اصال به چشــم نیاید

.7علل عدم همگرایی و یا کمتر همگرایی مؤسسات خیریه و نیکوکاری

کــه ســرانه فضــای آموزشــی در اســتان تهران ،یــا البرز و یا شــهری مثل گــرگان یا

ها بتوانند فعالیت اثربخشتر و اثرگذارتری داشته باشند.

چیست؟

ً
شــاید یــک بحــث ذاتــی و فرهنگــی باشــد ،مــا ذاتــا آدمهــای واگــرا و تک رو

بعضــی اســتانهای دیگــر ،خیلــی کمتــر از ســرانهای آموزشــی در یک اســتانی
مثــل هرمــزگان و یــا سیســتان و بلوچســتان اســت ،ولی خوب اســتان تهــران یا
ً
اســتان البــرز اصــا در دیــدرس خیرین قرار نگرفتــه و همه فکــر میکنند که اگر

اخبـار و رو یـدادهای بن ـیــاد خیــر ی ـهراهـب ــریآالء /آبانماه 1399
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در سیســتان و بلوچســتان مدرســه بســازند ،این مدرســه اثربخشتر اســت و یا
ً
خیلی موضوعاتی شــبیه این؛ مثال میرویم در سیســتان و بلوچســتان مدرســه

شبکه بتواند روزی این جایگاه را پیدا کند.

.9سخن پایانی؟

یک کالسه چندپایه با فواصل خیلی زیاد میسازند ،که حتی تأمین معلم هم

شــبکه ملــی ،تفکــری اســت جمعــی ،در فضایی کــه خیلی عــادت به کار

برای آن خیلی مشکل است اما در حاشیه تهران از ساخت یک مدرسه دوازده

جمعی نداریم شروع به کارکرده ،کار سختی را هم در پیش رو دارد ،امیدواریم

کالسهای که دو شیفته میتواند پذیرایی دانشآموزان باشد ،غافل میشویم.

که بتواند به اهدافش برســد و امیدواریم بتواند بســتری را برای توانمندتر شــدن

به نظر من این موضوع ناشــی از عدم توانایی و دانایی اســت،چرا مطالعه و

ســمنهای عضــو یــا غیــر عضــو به وجــود بیــاورد و بتواند ســکوی دیده شــدن و

تحقیــق نداریــم ،به بازخوردها ،آمار ،ارقام ،تکیــه نمیکنیم ،به آمارهای دولتی
ً
اعتماد نداریم البته حتما این عدم اعتماد ریشــههایی هم دارد ،شاید بعضی

شــنیده شــدن حرف ســمنها باشــد ،خیلی جاهــا میتوانــد تأثیرگذار باشــد و
خیلــی جاهــا الزم اســت که تقویتش کنیــم ،کمکش کنیم؛ از کســانی که این

جاها درصدی و درجهای از درســتی را هم داشــته باشــند اما ما بهواســطه یک

مصاحبــه را مــی خواننــد خواهش می کنم اگــر فعال این حوزه هســتید بیایید

یــا دو تجربهای که داریم ســعی میکنیم به همهچیــز با یک عینک نگاه کنیم؛
ً
بنابراین اساســا خیلــی وقتها نهتنها باکارمان آســیبی مرتفع نمیکنیم ،بلکه

و کمــک کنیــد تا کنــار هم جمعشــویم ،ما هرچقدر که تعدادمان بیشــتر شــود
ً
میتوانیــم توانمندتــر شــویم ،درواقــع مثــال شــبکه دقیقــا مثــل آن شــعر عطــار

آسیبهای جدیدی هم به آن محیط اضافه میکنیم.
ً
مثال من میروم مدرســه میســازم ،کیف و کولهپشتی و لوازمالتحریر به این
ً
بچههــا میدهــم ،اصــا نــگاه نمیکنم کــه نیاز بچههــای بلوچســتان ،لب مرز
ً
پاکســتان چه چیزی اســت ،آن طوری فکر میکنم که مثال در تهران ،بچههای
ً
منطقــه یــک و دو و ســه چه نیــاز دارند و دقیقــا همان را کپی و پیســت کنم در

نیشــابوری اســت که در رابطه با ســفر آن پرندگان میگویــد و پرندههای زیادی

آن مناطقی که حتی ممکن است اسمشان را هم نتوانیم درست تلفظ کنم.

باهم پرواز میکنند ،به دنبال سیمرغ میگردند تا اینکه به دالیل مختلف همه
آنها یکجاهایی ریزش میکنند ولی انتهای مسیر یک بیتی دارد که میگوید:
چون نگه کردند آن سی مرغ زود

بیشک این سی مرغ آن سیمرغ بود

واقعیتش این اســت که ما اگر بخواهیم دیده شــویم ،شنیده شویم ،توانمند
شویم ،به یکدیگر مشاوره دهیم ،حرفهای همدیگر را به گوش بقیه برسانیم،

درواقع این از آن جنس است  ،یعنی اینکه ناتوانی در مطالعه ،کم دانستن،

راهی نداریم جز اینکه دورهم جمعشویم ،باهم بحث کنیم ،باهم حرف بزنیم،

عدم رغبت به یادگیری ،عدم تمایل به همکاری و تعریف پروژههای مشــترک

همدیگر را تحملکنیم ،از همدیگر یاد بگیریم و درنهایت بتوانیم کاری کنیم که

بــا ســمنهای منطقــهای و بومــی اســت کــه باعــث میشــود خیلــی وقتهــا

انتظارش را داریم؛ در غیر این صورت ساختار شبکه ،سازمان شبکه بهتنهایی

منابعمان بههدر برود و که اتفاق خوبی نیست.

از پس هیچکدام از این موارد برنمیآید و ارزشــی ندارد اگر بخواهد این کارها را

امیدواریم روزی شــبکه بتواند این نقش را ایفا کند که بتواند مرجع مشــاوره

بــدون حضور اعضا انجام دهد ،اگرچه که نمیتواند انجام دهد ،این اعضای
ً
شــبکه هســتند که اساســا ماهیت شــبکه را میســازند .بنابراین میخواهم از
ً
همه سمنهایی که احتماال این مطلب را مطالعه میکنند ،خواهش کنم که

بیاید در شبکه و از اعضایی که در آن منطقه در حال فعالیت هستند مشاوره
ً
بگیرد که آیا واقعا آنطور که او فکر میکند اســت یا نه؟ اگر درســت اســت برود

اگــر عضو شــبکه ملی نیســتند به مــا بپیوندند و این فرصت را بــرای ما به وجود

و تصمیمســاز یها شــود ،نه خود شــبکه بلکه اعضای شــبکه ،یعنــی اگر یک
سمنی میخواهد به یک جایی از کشور مراجعه کند و یک کاری را اجرا کند،

انجامش بدهد ،اگر نیست کار دیگری انجام دهد یا چه نکات ویژهای را باید
مد نظر داشته باشد ،ما خیلی عادت به این مشاوره گرفتنها نداریم ،امیدوارم
10

بیاورند که بتوانیم در کنار یکدیگر کارهایی را در حوزه ســازمانهای مردمنهاد
ً
انجــام دهیــم که شــاید در طول این ســالها کمتر انجامشــده ،یا اساســا کمتر
کسی به آن فکر کرده است.
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بازدید معاون فرهنݡگݡی سازمان اوقاف ݡکشور از آستان مقدس

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان ،حجتاالســام اصغــر

خواهر امام رضا؟امهع؟

توســلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک ،حجتاالســام روحاهلل

حجتاالســام عــادل معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و
امــور خیریــه کشــور از فعالیتهــای عمرانی آســتان مقدس حضــرت ز ینب
خواهر امــام رضا ؟امهع؟ بازدید کرد.
در ایــن بازدیــد حجتاالســام محمــد نوروزپــور مدیــرکل بقــاع متبرکــه
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور ،حجتاالســام محمدحســین بلــک
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بیــدرام رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریــه ناحیــه دو شهرســتان اصفهان نیز
حضور داشتند.
حجتاالســام صــاد قزاده مدیــر اجرایــی ایــن آســتان مقــدس در ایــن
بازدیــد ،گزارشــی مبســوط از فعالیتهای فرهنگــی و عمرانی صورت گرفته
در این آســتان مقدس ارائه داد.
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فعالیت  700خادمیار رضوی در ݡکانون محلهای خواهر امام

هر نفر یک ݡگرم طال
طرح مشــارکت مردمی در تکمیل ضریح حرم مطهر حضرت زینب خواهر
امام رضا؟امهع؟ به همت واحد جذب نذورات این آســتان مقدس آغاز شــد.
ســاخت ضريــح جديــد حــرم مطهــر حضــرت زینــب بنــت موســی بــن
جعفــر؟مهع؟ تا کنــون مراحــل مختلفــی همچــون مونتــاژ قطعــات بر روی ســازه
چوبــی و طراحــی قلمزنــی را پشــت ســر نهــاده و بــه مرحلــه ســاخت پنجرهها
و تزیینــات اصلی رســیده اســت .لــذا محبیــن ،ارادتمنــدان اهلبیت؟مهع؟ و
زائریــن میتوانند جهــت تکمیل تزیینات ضریح مبارک خواهر امام رضا؟امهع؟
بــا پرداخــت نــذورات نقدی بــه شمارهحســاب  1047111111یا شــماره کارت
 5041727010002549نــزد بانــک رســالت و یــا اهدای طال بــه واحد نذورات
این بارگاه عظیمالشــان در ســاخت و تکمیل ضریح بانوی کرامت مشــارکت
داشته باشند.

رضا؟امهع؟
بــه گفتــه علی بلورفــروش معاون کانــون محلــهای خادمیاران رضوی اســتان
اصفهان ،کانون محلهای خادمیاران رضوی آســتان حضرت زینب خواهر امام
رضا ؟امهع؟ از سال  1398بهعنوان اولین کانون محلهای استان اصفهان فعالیت
خــود را آغــاز کرد و تاکنون  700خادمیار رضوی در عرصههای تبلیغات رســانه،
مداحــی ،تبلیــغ دینــی ،تعلیم و تربیت ،مشــاوره خانــواده و حقوقی ،ســامت و
عمومی به عضویت این کانون درآمدهاند و با این کانون در ارتباط هستند.
بلورفروش افزود :همچنین خادمیاران رضوی در عرصههای عمومی همچون
اطعام نیازمندان ،ایاب و ذهاب ،تعمیر وسایل و خانههای محرومین نیز با این
کانون همکاری دارند.
وی با اشــاره به فرآیند پذیرش خادمیاران رضوی در این کانون محلی گفت:
ابتــدا از طریق ســامانه خادمیاران آســتان قدس رضوی بــا خادمین تماس برقرار
میشود و پسازآن در جلسه توجیهی و تشریح فعالیتهای حرم مطهر حضرت
زینــب خواهر امــام رضا ؟امهع؟ بنا به عالقهمنــدی و تواناییهای فرد ،خادمیاران
طبق استانداردها و قوانین آستان قدس رضوی در کانون فعالیت میکنند.
معــاون کانــون محلــهای خادمیــاران رضــوی اســتان اصفهــان افــزود :پــس از
ثبت گزارش فعالیتهای خادمیاران در ســامانه ،تائید مسئول کانون و مسئول
کانونهــای تخصصی رضوی ،مــا به ازای گزارشها ،شــیفتهایی برای حضور
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خادمیاران رضوی در حرم مطهر امام رضا ؟ع؟ اختصاص داده میشود.

 14و شــهر اصفهــان مانند شــهردار یها ،پایگاههای بســیج و انتظامی ،هیئات

بلورفــروش تصریــح کــرد :فعالیتهــای این کانــون فراتر از کارهــای خیریهای

مذهبی و مســاجد اجرا خواهد شــد .آغاز این طرح با برگزاری سه روضه خانگی

است و میتوان از ظرفیت خادمان در عرصه شهدا ،هنری ،تشکلهای بانوان،

مصادف با شــهادت امام حســن عســکری؟ع؟ و حضور در ســالگرد شــهادت

زیارت اولیها و ..نیز بهرهمند شد و خادمیاران بیشتری را پذیرش کنیم.

اولین شهید مدافع حرم شهرستان درچه شهید «سید سجاد حسینی» بود.

گفتنی است در جلسه افتتاحیه کانونهای محلهای ،حکم کانون محلهای

خدابیــن بــا اشــاره بــه هــدف ایــن طــرح در جهــت انــس بیشــتر مــردم بــا

خادمیاران رضوی آستان حضرت زینب ؟اهس؟ توسط دکتر مرتضوی مدیر موقت

اهلبیــت؟مهع؟ و معرفــی حرم مطهر حضرت زینب ؟اهس؟ گفــت :مرحله دوم این

نمایندگی آستان قدس رضوی به حجتاالسالم صادقزاده مدیر اجرایی حرم

روضهها در قالب ادعیه خوانی همچون دعای توســل ،زیارت عاشــورا ،حدیث

مطهر و مسئول کانون محلهای اهدا شد.

کســاء و ...همراه با اهدای تبرکات آســتان مقدس حضرت زینب بنت موســی
بن جعفر؟امهع؟ خواهد بود که عالقهمندان و دوستداران اهلبیت؟مهع؟ میتوانند
بــرای هماهنگی و ثبتنــام اجرای روضهها با شــماره  09357766598تماس
حاصــل فرماینــد .الزم بــه ذکر اســت کــه تمامــی برنامههای این طــرح بهصورت
تبرعی اجرا میگردد.

فاز دوم طرح روضههای خانݡگݡی ݡکلید خورد
طــرح روضههــای خانگــی واحــد فرهنگی حرم مطهــر حضرت زینــب خواهر
امام رضا ؟امهع؟ با پایان ماه محرم و صفر وارد فاز دوم خود شــد که فراتر از اجرای
روضه در منازل برگزار میشود.
روضههای خانگی در مرحله اول مصادف با ماه محرم و صفر در  160جلسه
بــا حضــور  30نفر از خادمین روحانی ،مداح ،رســانه ،تکریم زائر و ایاب و ذهاب
حرم مطهر طی  498نفر ساعت در مناطق  15گانه شهر اصفهان برگزار شد.
به گفته حجتاالســام خدابین مســئول فرهنگی آســتان ،فاز دوم این طرح
عــاوه بر حضــور در منــازل ،در مجموعههــای اجرایی و فرهنگی ســطح منطقه
14
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امضای تفاهمنامه همݡکاری با درمانݡگاههای شݠهر اصفݠهان
عرصــه ســامت یکــی از چهــار خدمــت واحــد امــور اجتماعــی حــرم
مطهــر بــه مددجویــان عمومــی اســت کــه در ایــن راســتا انجــام بازدیدهــای
مســتمر و هدفمنــد از مراکــز درمانــی شــهر اصفهــان بهمنظــور رایزنــی و انعقــاد
تفاهمنامههــای همــکاری بــا مراکــز بهداشــتی و درمانــی منطقــه  14و شــهر
اصفهان در دســتور کار این واحد قرار دارد.
در همیــن راســتا واحــد امــور اجتماعــی حــرم مطهــر توانســته اســت بــا
بهرهگیــری از ظرفیــت خادمیاران رضــوی ،هال لاحمر ،خیریههــا ،درمانگاهها
و بیمارســتانهای منطقــه  14شــهر اصفهــان ،بخش قابل توجهــی از نیازهای
پزشــکی مددجویــان همچــون ویزیــت رایگان پزشــکان متخصــص ،برگزاری
کالسهــای آمــوزش ســامت و ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بــا  50درصــد
تخفیــف را فراهم کند.
هومن هاشــمینژاد مســئول امور اجتماعی آســتان دراینباره گفت :انعقاد
تفاهمنامههــای بــا درمانگاههای فاطمیه؟س؟ ،ســیدنا و بیمارســتان حضرت

تفاهمنامه همݡکاری حرم مطݠهر با مرݡکز طب پیشݡگیری و
ارتقاء سالمت آالء
بــه گفتــه علی بلورفروش مســئول امــور برنامهریــزی و توســعه مدیریت حرم
مطهــر حضــرت زینــب بنــت موســی بــن جعفــر؟مهع؟  ،تفاهمنامــه همــکاری
ایــن حــرم مطهــر بــا مرکز طــب پیشــگیری و ارتقاء ســامت آالء با هــدف ارائه
خدمات بهتر به بیماران مبتال به ســرطان در راســتای توســعه فرهنگ زیارت،
وقف و تکریم زائر منعقد شــد.
وی درباره خدماتی که در راســتای این تفاهمنامه ارائه میشود ،بیان کرد:
ارائــه خدمــات حمایتی و تســکینی به بیماران و مخاطبین «مکســا» در قالب
برگزاری اردوهای زیارتی فرهنگی ،راهاندازی ایجاد ایســتگاه سالمت در حرم
مطهــر ،برگــزاری کالسهــای پیشــگیری از ســرطان و انجــام غربالگــری بــرای
خادمیــن و زائریــن آســتان مقدس ،حضور پزشــک و مــددکار افتخــاری برای
پیشــبرد برنامههای حوزه ســامت حرم مطهر از دســتاوردهای این تفاهمنامه
همکاری اســت که بهزودی اجرا خواهد شد.

زهــرا؟س؟ و تشــکیل کارگــروه بررســی معضــات نوجوانان خانوارهــای مددجو
طــرح ویــژه مددکاری ازجملــه اقدامات صورت گرفتــه در اقدامات واحد امور
اجتماعــی حضرت زینب؟اهس؟ در عرصه ســامت و شــیوع بیماری کرونا بوده
است.

راهاندازی ݡکانون خادمین نوجوان حرم مطݠهر
کانــون خادمیــن نوجوانــان آســتان مقــدس حضــرت زینــب خواهــر امــام
رضا؟امهع؟ ویژه ســنین  10الی  15ســال باهدف ارتباط مســتمر بــا دانش آموزان
در قالــب برپایــی جلســات هفتگــی ،برنامههــای فرهنگی تفریحی و تشــکیل
گروههــای تکریم زائر ،همخوانــی و ...فعالیت خود را آغاز کرد.
این کانون اولین ویژهبرنامه خود را به مناسبت شهادت حضرت رقیه؟س؟
بــا حضــور نوجوانــان و مراکــز فرهنگــی منطقــه  14شــهر اصفهــان ،ســخنرانی
حجتاالســام علیدادی و مداحــی محمد طالبی برگزار کرد.
گفتنــی ســت بــه مناســبت روز دانشآمــوز و مصــادف با ســالروز شــهادت
شــهید حســین فهمیــده ،اردوی فرهنگی-زیارتــی گلســتان شــهدا بــا حضــور
حجتاالســام محمــد علیــدادی و اعضــای کانــون خادمیــن نوجــوان برگزار
شــد کــه در این اردو نوجوانــان ضمن غبارروبی مــزار شــهدای عملیات خیبر
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و تجدیــد پیمــان با شــهدای مدافع وطن و حرم از نمایشــگاه شــمع ویژه دفاع

برگــزار شــد ،حجتاالســام داســتان پــور بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و

مقدس بازدید کردند.

ســید احمد معنوی مولودیخوانی کرد.
گفتنــی اســت مراســمهای مشــترک حرم بــا حــوزه علمیه بهصورت مســتمر
برنامهریــزی و اجــرا میشــود کــه مراســم اربعیــن حســینی و مناجــات خوانــی
ســحرگاهی ازجمله این ویژهبرنامهها است.

ویژهبرنامه میالد پیامبر رحمت ؟ص؟ در حرم خواهر خورشید
در ادامه سلسله جلسات معنوی و اخالقی مشترک بین حرم مطهر حضرت
زینب بنت موســی بن جعفر ؟مهع؟ و حوزه علمیه شــهیدطباطبایینژاد جشــن
میــاد پیامبــر اکــرم و امــام صــادق؟امهع؟ در حرم مطهــر حضرت زینــب خواهر
امام رضا؟امهع؟ برگزار شد.
در ایــن ویژهبرنامه که با رعایت دســتورالعملهای ســتاد مبــارزه با بیماری
کرونــا و بــا حضور طالب حوزه علمیه شــهید طباطبایی نژاد به همراه خانواده
16
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جنــگل و کــوه ،در مناطق خــوش آب و هوا ،کنار دریاچهها یا رودخانهها تاســیس

مدیرشعبهمݡکسااصفݠهان:
نقاهتخانه ،حلقۀ تکمیلکننده
زنجیرۀ سالمت
یکی از دغدغههای مدیران مکسا از ابتدای تأسیس تا کنون ،ایجاد حلقههای
مفقــوده در زنجیــرۀ ســامت با هدف کمک بــه بیماران صعبالعــاج و العالج و
باالخص بیماران مبتال به سرطان بوده است.
در این شــماره با آقای همایون ناجی مدیر شــعبۀ اصفهان مکســا در خصوص
نقاهتگاه؛ یکی دیگر از حلقههای مفقوده سالمت در کشور گفتوگو کردیم.

نقاهتگاه چه مکانی است؟
پیشــگیری ،تشــخیص زودرس و درمان در نظام سالمت جاری و ساری است
ولی مراقبتهای حمایتی و تســکینی چهارمین حلقه در این زنجیره اســت که با
یاری خداوند و کمک خیرین برای اولین بار در ایران توسط مکسا راهاندازی شد؛
اما در دنیا همچنین حلقهای با نام نقاهتخانه که ما آن را خانۀ مهر مینامیم ،وجود
دارد که تکمیل کنندۀ این خدمات محسوب میشود.
ً
نقاهتخانههــا یــا خانههای مهر عموما در مکانهای آرام ،سرســبز با چشــمانداز
18

میشود که بتواند محلی مناسب برای ایجاد آرامش و نگهداری بیماران باشد.

چرا به نقاهتگاه نیاز داریم؟
مراقبــت مــداوم در منــزل از بیمــار ،فرســایش روح و جســم مراقبیــن را بــه دنبال
دارد ،نگــهداری طوالنــی مدت از بیمار ،امکان یک ســفر ســه روزه را هــم از خانواده
ســلب میکند؛ مراقب قفل و بســت میشــود ،خیلــی از فعالیتهــای اجتماعی
ت میدهــد ،در این شــرایط مفهوم نقاهتخانه معنای واقعی خــود را برای
را از دســ 
بیمــاران صعبالعالج بروز میدهد و در بســیاری مواقع به کمک مراقبین خواهد
آمد ،به خانواده کمک میکند با آرامش خیال بیمار را به نقاهتخانه سپرده و به امور
شخصی خود برسند.

چه افرادی در نقاهتخانهها نگهداری میشوند؟
گــروه اول :کهنســاالن؛ محلی کــه افراد ســالخورده بتوانند با افراد همسنوســال
خودشــان معاشــرت داشته ،به تماشای فیلم بنشــینند ،باز یهای گروهی داشته
باشــند ،خاطرات یکدیگر ر ا بشــنوند و در پایان روز به منزل بازگردند؛ در واقع مهد
کهنساالن.
گروه دوم :افرادی که دچار بیماری سرطان ،قلبی،کلیوی ،اماس و  ...که در واقع
مبتال به بیمار یهای صعبالعالج یا العالج هستند .این بیماران در حال حاضر
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در منــزل توســط خانــواده تحت مراقبت هســتند؛ در بعضی مواقع نیاز به بســتری
شدن و مراقبت در نقاهتخانه دارند.
گروه سوم :بیمارانی هستند که زندگی نباتی دارند ،وابسته به دستگاه ونتیالتور
هســتند و بــرای مدت طوالنی و نامشــخص بســتری هســتند .در حــال حاضر 50
درصد تختهای بیمارستانی توسط این بیماران اشغال میشود.
ی کــه دچــار معلولیت هســتند یــا در حیــن درمــان دچار
گــروه چهــارم :بیمارانــ 
معلولیت و عارضه شدهاند و قدرت حرکت از آنها سلب شده است.

نقاهتخانه به چه تجهیزاتی نیاز دارد؟
نقاهتخانه مانند یک بیمارستان است ،اما بیمارستانی تخصصی نیست ،ارائه
خدمات ،بیشــتر توسط پزشکان عمومی ،پرستاران ،بهیار و کمک بهیاران انجام
ً
میشود .قطعا یک اتاق عمل سرپایی ،یک آزمایشگاه کوچک ،دستگاه رادیولوژی

الیو مراقبت معنوی برای بیماران مبتالبه سرطان
برݡگزار شد
الیــو بــا موضــوع «مراقبــت معنــوی بــرای بیمــاران مبتالبــه ســرطان» بــا حضــور
زینب قائم پناه دانشجوی دکتری روانشناسی و روانشناس برگزار شد.
قائــم پنــاه در این الیو گفت :هفته مراقبت معنوی از ســال  ۱۹۸۵عنوان شــد تا
فرصتی جهت ارائه و معرفی خدمت مراقبت معنوی فراهم شود.
قائــم پنــاه ضمــن بیان اینکــه مراقبت معنــوی تکمیلکننــده برنامــه حمایتی و
تســکینی سیستم ســامت اســت ،افزود :در زمان مقابله با بیماری ،تجربه فقدان
انــدوه و درد به نیازهای معنوی/دینی افراد رســیدگی کــرده و کمک میکند تا این
افــراد چالشهــای خود را بهدرســتی برطرف کــرده و روابط خود را بازســازی کنند و

و تجهیزاتی که در حال حاضر در اختیار بیماران قرار میدهیم ،نیاز است.

مسائل قانونی راهاندازی نقاهتخانه چگونه است؟
متاســفانه همانطــور کــه هنــوز آییننامههــای تاســیس خدمــات تســکینی در
وزارتخانه تدوین نشده و در قوانین و مقررات نظام سالمت دیده نشده ،نقاهتخانه
هــم هیــچ آئیننامــه و قانونــی ندارد؛ امــا امیدواریم با تاســیس اولیــن نقاهتخانه در
ایران ،به تدوین آئیننامه و طراحی الگوی اجرایی کمک کنیم.

سخن آخر
در حقیقــت خدمــت مراقبــت در منــزل ،یــک نقاهتخانــۀ خانگــی اســت کــه
توســط مکســا برای اولین بار در ایران راهاندازی شــده اســت؛ ولی با توجه به اینکه
اکثــر خانوادههــا یک یا دو فرزند بیشــتر ندارد و بیشــتر فرزندان بــرای ادامۀ تحصیل
یــا ازدواج دور از خانــۀ پــدری هســتند ،در چنــد ســال آینــده کــه اکثر افــراد جامعه
بــه کهنســالی میرســند ،نقاهتخانــه نیاز اساســی کشــور و جامعه خواهــد بود که
امیدوارم سیاســتگذاران ،مدیران و مجریان ســامت بیشــتر به این موضوع توجه
کنند و ارائۀ خدمات حمایتی و تســکینی بویژه ارائۀ خدمات در منزل و تأســیس
نقاهتخانهها را برای همۀ بیماران صعبالعالج و کهنســاالن در همۀ استانهای
ایران ،برنامهریزیهای عملیاتی و به موقع انجام دهند.
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حس بهزیستی معنوی را تجربه کند.
قائــم پنــاه در بخش دیگر از ســخنان خود گفــت :یکی از زمانهایــی که نیاز به
مراقبــت معنــوی وجود دارد زمــان وقوع بیمار یهای جدی مانند ســرطان اســت.
بیمــار شــدن ســبب ایجــاد ســؤاالت ،چالشهــا و نیازهایــی در مــورد موضوعات
معنوی/دینــی در بیــن بیمــاران میشــود .بهرهمنــدی بیمــاران مبتالبــه ســرطان از
سیســتم حمایتی-درمانــی جامــع و یکپارچه به آنهــا کمک میکند تــا بتوانند از
توانمندیهای خود برای غلبه بر مشــکالت اســتفاده کرده و در مسیر بیماری رنج
کمتری را تجربه کنند.

برݡگزیدݡگان جشنواره «من و مݡکسا» معرفݡی شدند
جشــنواره «مــن و مكســا» بــه بهانــه  10اكتبر مصــادف بــا  19مهر ســالروز جهاني
مراقبتهاي حمايتي-تســكيني ،در ســه قالب «خاطرهنويســي ،داســتان كوتاه و
عكاســي» ویژه كاركنان مرکز پیشــگیری و کنترل ســرطان آالء (مکســا) و خانواده
ايشان برگزار شد.
در مهلت مشــخص شــده فراخوان این مســابقه تعــداد  20اثر از طــرف کارکنان
مکســا بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه در نهایــت پــس از داوری آثــار
برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.
گفتنی است سعیده جانیخواه ،انسیه افغان و ندا داوودی داوری آثار جشنواره
«من و مكسا» را بر عهده داشتند.
برندگان این مسابقه به شرح زیر است:
 .1آقاي مهرداد معظمي گودرزي از بخش فيروزگر؛
 .2خانم متين سیفاللهی از شعبه تهران؛
 .3آقاي حسين جودت از شعبه تهران؛
 .4آقاي حامد خزايي از بخش فيروزگر؛
 .5خانم سميه پشمفروشزاده از شعبه اصفهان؛
 .6آقای محمد مهدی زارع از شعبه اصفهان
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تݠهیه ݡگزارش خبرݡگزاری تسنیم از مݡکسا

جستار به بررسی راههای کاهش خطر ابتال به سرطان پستان پرداخته خواهد شد.
راه مطمئنی برای جلوگیری از سرطان پستان وجود ندارد و علت آن این است که

واقعیت افزوده

بســیاری از عوامل خطر مانند جنســیت ،ســن و ژ نها خارج از کنترل ما هستند اما

بارݡکد زیر را اسـݡکن ݡکرده و بـعـداز بــاز شـدن صفحه موردنظر،
ݡگوشݡی خود را مقابل تصویر مقابل بݡگرید و محتوای مورد نظر را
مشاهدهݡکنید.
نݡکته :درصورت پیغام اجازه دسترسݡی مرورݡگر به دوربین ݡگوشݡی آن
راتأییدݡکنید.

مواردی هست که با رعایت آنها میتوان خطر ابتال به سرطان پستان را کاهش داد.
این راهها شامل موارد زیر هستند:
 .1حفظ یا رسیدن به محدودۀ زن سالم :داشتن اضافهوزن ،خطر ابتال به سرطان
پستان را پس از یائسگی افزایش میدهد.
 .2فعاليت فیزیکی :بســیاری از مطالعات نشــان دادهاند که  150دقیقه فعالیت
بدنی متوسط (فعالیتی که منجر به افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس شود) یا 75
دقیقه فعالیت فیزیکی شدید (فعالیتی که حین آن به خاطر افزایش تعداد تنفس و
ضربان قلب قادر به صحبت کردن نیســتید) در هفته ،ســبب کاهش خطر ابتال به
سرطانپستانمیشود.
 .3محــدود کــردن مصــرف الــکل :الکل خطر ابتــا به ســرطان پســتان را افزایش
میدهد و حتی میزان پایین مصرف آن با افزایش خطر ابتال مرتبط است.
ً
 .4تجربه اولین بارداری در سنین کمتر (ترجیحا زیر 30سال)
 .5شیردهی :مطالعات نشان میدهد که تغذیه با شیر مادر ،ممکن است خطر
ابتال به سرطان پستان را به شکل جزئی کاهش دهد ،بهخصوص اگر آ ن را به مدت
یک و نیم تا دو سال ادامه دهد .توضیح این اثر احتمالی ممکن است این باشد که
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تغذیه با شیر مادر ،تعداد کل چرخههای قاعدگی در طول عمر زن را کاهش دهد.

مــقــالـه -راههای ݡکاهش خطر سرطان پستان

نفیسهحیدرزادهاصفهانی
کارشناس واحد آموزش و پژوهش مکسا

سرطان پستان ،شایعترین سرطان زنان ایران و جهان است و از هر هشت زن یک
نفر به این بیماری مبتال میشود .در سالهای اخیر میزان مرگومیر ناشی از بیماری
 %40کاهشیافته اســت که علت این امر ،افزایش آ گاهی زنان در زمینۀ غربالگری و
تشخیص زودرس و پیشرفت روشهای درمان است؛ به همین جهت ،اکتبر ( 9مهر
تا  9آبان) ماه جهانی افزایش آ گاهی از سرطان پستان نامگذاری شده است .در این
اخبار و رو یـدادهای مرکز پیشگیری وکنترل سرطانآالء /آبانماه 1399
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ُ
ُ
ّ
«مودت نبوی» تا توزیع  ١١۶ݡگلدان ݡگل در
از پویش

تعداد ١١۶گلدان گل کاکتوس منقش به «من فرزند محمدم» را در بین مربیان تربیتی

بین متربیان

و متربیان شعبه اصفهان توزیع کرد.

مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله شــعبه قم با مشــارکت متربیــان و مربیان
تربیتــی خود همزمــان با روز میالد پیامبر گرامی اســام حضرت محمــد؟ص؟ و امام
جعفر صادق؟ع؟ و  ۱۳آبان روز مبارزه با استکبار جهانی ،اقدام به راه اندازی پویش
ّ
«مودت نبوی» کرد.
در این پویش که به منظور استکبار ستیزی و محکومیت اهانت به پیامبر؟ص؟
برگزار شــد ،متربیان مرکز ســاله شــعبه قم تصاویر خود را با شعارنوشــته «ما عاشــق
محمد ؟ص؟ و از نسل اوییم» منتشر کردهاند.
مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد ســاله شــعبه اصفهان نیز به مناســبت این ایام

متربیــان مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله شــعبه اصفهــان نیــز ضمــن
محکومیــت اهانتهــای نشــریهها و مقامات فرانســوی به ســاحت مقدس پیامبر
مکرم اسالم؟ص؟ و همزمان با  ١٣آبان روز مبارزه با استکبار جهانی به منظور استکبار
ستیزی تصاویر خود را با شعارنوشته مرگ بر آمریکا منتشر کردند.
همچنیندرمحکومیتاهانتهاینشریههاومقاماتفرانسویبهساحتمقدس
پیامبرمکرماسالم؟ص؟،مستند«طهارتمحمد»به کارگردانیمحمدرضادهشیریو
تهیه کنندگیمؤسسهالمصطفی؟ص؟ ،کهبهمعرفیو زندگیپیامبراکرم؟ص؟پرداخته
است ،برای متریان در فضای اسکای روم و به صورت مجازی پخش شد.
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واݡکنش متربی مرݡکز سالله شعبه قم در پی اهانت

مرݡکز تربیتی و پرورش استعداد سالله در پی

به پیامبر؟ص؟

درݡگذشت مرحوم حجتاالسالم جواد اژهای پیام
تسلیتــݡی صادر ݡکرد

انتشــار کاریکاتوری موهن از پیامبر؟ص؟ در یک نشریه فرانسوی در هفتههای
اخیر خشم جوامع اسالمی را برانگیخته است.
در همین راستا ،کلیپی که به زبان انگلیسی در پاسخ به اهانتهای اخیر به
ســاحت پیامبر اکرم؟ص؟ توســط یکی از متربیان مرکز تربیتی و پرورش اســتعداد
سالله شعبه قم آماده شده است را ببینید.

متن پیام بدین شرح است:
مرکــز تربیتــی و پــرورش اســتعداد ســاله درگذشــت عالــم مجاهــد جنــاب
حجتاالســام دکتر جواد اژهای را با تأســف و اندوه فراوان به بازماندگان ایشان
و نیز عموم جامعه نخبگانی کشور تسلیت عرض مینماید.
ایشان در طول عمر پربرکت خود بنای نخبگی و نخبهپروری را بر شالودههای
محکم ایمان و انقالب اســتوار ســاخت و انجمنهای اســامی دانشــجویان در

واقعیت افزوده

اروپا ،تشــکیل مدارس استعدادهای درخشان کشور ،مدیریت بر مجموعههای

بارݡکد زیر را اسـݡکن ݡکرده و بـعـداز بــاز شـدن صفحه موردنظر،
ݡگوشݡی خود را مقابل تصویر مقابل بݡگرید و محتوای مورد نظر را
مشاهدهݡکنید.
نݡکته :درصورت پیغام اجازه دسترسݡی مرورݡگر به دوربین ݡگوشݡی آن
راتأییدݡکنید.

نخبگانی جوان و سازنده در دوران طالئی مدالآور یهای علمی بینالمللی را
از خود به یادگار گذاشته است.
الزم به ذکر اســت ،جناب حجت االســام آقای دکتر جواد اژهای با مشــاوره و
رهنمودهای خود و حضور در جلسات هماندیشی مرکز سالله ،این مرکز را برای
رسیدن به اهداف خودیاری و در مسیر پیشرفت و نخبه پروری قرارداد.
از خداوند برای آن مرحوم رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسئلت
مینماییم.

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید
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مرکز تربیتی و پرورش استعداد سالله

ساخت سیستم اطفاء حریق توسط متربیان ݡگروه
تخصصݡی رباتیک مرݡکز سالله شعبه قم

آقــای صفایــی بافهمــی کــه از جوامــع مختلــف دارد بــه طرحریزی نظــام تربیتی
مطلوب خود میپردازد .در اندیشه استاد ،جوامع به سه دستۀ بسته ،باز و پویا تقسیم

واقعیت افزوده

میشوند .جوامع بسته دارای فکر رسمی حاکم ،یک ایدئولوژی و یک هژمون هستند

بارݡکد زیر را اسـݡکن ݡکرده و بـعـداز بــاز شـدن صفحه موردنظر،
ݡگوشݡی خود را مقابل تصویر مقابل بݡگرید و محتوای مورد نظر را
مشاهدهݡکنید.
نݡکته :درصورت پیغام اجازه دسترسݡی مرورݡگر به دوربین ݡگوشݡی آن
راتأییدݡکنید.

بهنحویکــه اجازه عرضاندام به افکار دیگر داده نمیشــود و بــا زور و قوه قهریه ،یک
فکر حاکم است نظیر جوامع کمونیستی .در جوامع باز اما هیچ فکری حاکم نیست.
تضــاد و تعــارض فکــری و عملی در تمام ســاحات زندگی انســان در ســطح جامعه
موجــود اســت .در ایــن جوامع هیچ فکری نیســت اال اینکه خالف آنهــم در همان
جامعه موجود است .جوامع مدرن در پرتو رسانههای بیشمار اینچنیناند؛ و در نظر
استاد ،جامعه ایران یک جامعه باز تلقی میشود .جوامع پویا ،جوامعی هستند که
یک فکر حاکم اســت منتها نه به شــکل و قالب کمونیســتی آن؛ یعنی جلوی هیچ
اندیشــهای گرفته نمیشــود و همه اندیشهها طرح میشود .منتها جامعه از ظرفیتی
برخوردار است که بهصورت خودکار جوابگوی چالشهای افکار متضاد و متعارض
خواهدبود.
ایشــان در کتاب « انســان در دو فصل» با تقســیم زندگی انســان به دو فصل قبل
و بعــد از بلــوغ و بــا تذکــر بــه این نکته کــه جامعه امــروز یک جامعه بــاز و برخــوردار از
اندیشههای متضاد و متعارض است ،با نفی تربیتهای سنتی و بار آوردنهای جو
ً
زده که ریشهای درون افراد ایجاد نمیکند و نوعا متناسب با جوامع بسته است ،ما را

تصویر باال را در تلفن همراهݡ خود تماشا ݡکنید

سیری در اندیشههای تربیتی استاد علی صفایی
بهعنوان یکی از مراجع تربیتی مرکز سالله
استاد صفایی انسان را محور این عالم میداند و همهچیز از انسان آغاز میشود.
هرچند این درست است که خداوند انسان و خلقت را آفریده و به این معنا اوست
که محور عالم است ،اما این انسان است که حرکت را آغاز میکند .این انسان است

به این نکته رهنمون میکند « :بچهها باید بهگونهای تربیت شوند که آمادگی حضور
در جوامع باز را به دســت آوردند .تا بتوانند از دل تضادها و تعارضهای این جوامع
بهسالمت راه خویش را پیدا کنند».
ایشان با تکیهبر زمینهساز بودن دوران قبل از بلوغ ،حریت و تفکر و شخصیت را
بهعنوان اهداف تربیتی این دوره بیان میکنند .در بیان استاد ،فردی که به حریت
(توانایــی دیدن اشــتباهات خــود) ،تفکر (توانایی تشــخیص عقلی) و شــخصیت
(ارزشــمندی و فهم اســتعدادهای وجودی) برســد ،امکان زندگی مطلوب دینی در

که باید خدا را بیابد و انتخاب کند .این انسان است که باید کشف کند و بفهمد.
َ
در عالم کشف ،این انسان است که محوریت پیدا میکند .همهچیز برای اوست تا

دوران پس از بلوغ برای او فراهم میشود و میتواند از طوفانهای جوامع باز ،جان سالم

بتواند انتخاب درست را برگزیند؛ و لذا آقای صفایی قبل از آنکه از خدا و دین حرف

به در برد.

بزند ،از انسان صحبت به میان میآورد و میگوید اوست که باید به دین و خدا برسد.
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وی در بخــش نخســت ســخنان خود بــه تبیین مفهــوم حکمرانــی ،تفاوت

سیدیتبیینکرد؛

معنایــی حکومــت وحکمرانــی ،تفــاوت مشــارکت مــردم در حکومتهــا و
حکمرانــی و نقش ســه بازیگر دولــت ،بخش خصوصــی و اقتصادی جامعه و

مبانی حکمرانی امور خیر در ایران /
سازمانهای حاکمیتی با خیریهها تعامل
کنند

ســیدی در ادامــه بــه تعاریــف مختلف ارائه شــده از واژه حکمرانی توســط

عضــو هیئــت علمــی مرکــز پژوهشــی آالء ،بــه تشــریح مفاهیــم و مبانــی

ســازمانهای سیاســتگذار بینالمللــی و مؤسســات پژوهشــی پرداخــت و

حکمرانــی امــور خیــر در ایــران اســامی در ســومین پیشهمایــش ملــی خیــر
مانــدگار پرداخــت و گفــت :متأســفانه ســازمانهای ارائــه دهنــده خدمــات

جامعــه مدنی در حکمرانی پرداخت.

گفــت :حکمرانــی تــوازن ســنتی بین دولت و ملت را به هــم میزند و از این رو
رابطه بین حکومت و دیگر ســازمانهای خصوصی و اجتماعی از عمودی به

دولتــی و حا کمیتــی بــه جای اینکه بــا خیریههــا تعامل کنند و باعث توســعه
آنها شــوند ،به عنوان رقیــب آنها عمل میکنند.
بــه همــت بنیاد خیریه راهبری آالء ســومین پیشهمایش ملی خیر ماندگار
بــا عنــوان «حکمرانــی امور خیــر؛ مفاهیم و مســائل» با ســخنرانی سیدحســین
ســیدی ،عضو هیئت علمی مرکز پژوهشــی آالء به صورت مجازی برگزار شد.
ســیدی طــی ســخنانی در ایــن پیشهمایــش اظهــار کــرد :تمرکــز اصلــی
موضوعــی ایــن همایــش بر مطالعــه و ارزیابی حکمرانی امور خیــر در ایران قرار
گرفتــه کــه بــه همین دلیــل در این جلســه بر آن شــدیم تا به جــای پرداختن به
تکههایی از پازل حکمرانی امور خیر ،به مفاهیم و مســائل حکمرانی و در پی
آن حکمرانــی امور خیر بپردازیم.
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افقی یا از مشــارکت به شــرکت تغییر میکند .این مشارکت باعث میشود که

وی اظهــار کــرد :حــال که موضوع مــورد بحث ما امور خیریه اســت ،نیازی

قدرت مشروعی به سازمانهای مشارکت کننده داده شود که این سازمانها

نیســت کــه تمامــی ســازمانهایی کــه از آنهــا نــام برده شــد ،ســهم برابری در

طــی ایــن فرآینــد قــدرت مشــروعی در حــوزه تصمیمگیــری ،سیاســتگذاری،

حکمرانی این امور داشــته باشــند .اگر حکمرانی در امور خیر به خوبی شــکل

اجــرا و نظارت پیدا میکنند.

گیــرد ،انتظــار داریــم کــه ســهم ســازمانهای مردمنهــاد و خیریــه در ایــن امــور

ســیدی افــزود :حکمرانی در یک بســتر شــماتیک

ســهم مهمی باشــد .همچنین ،ســهم سازمانهای

شــامل شــهروندان ،ســنتها ،تاریــخ ،فرهنگ و ...

دولتــی و حا کمیتــی مرتبــط بــا ایــن حــوزه و بخش

اســت کــه ســه بخــش دولــت یــا حکومــت ،بخــش

بــرای دســتیابی بــه مــدل مطلــوب حکمرانــی

خصوصــی و جامعــه مدنــی در آن با هم همپوشــانی

امــور خیــر بایــد بــه وضعیــت فعلــی ایــن امــور در

عضــو هیئــت علمــی مرکــز پژوهشــی آالء ادامــه

دارند و برای اداره مشــترک امور برنامهریزی میکنند

جامعــه بپردازیم و به این ســؤاالت پاســخ دهیم که

داد :بــرای دســتیابی بــه مــدل مطلــوب حکمرانــی

که در این بســتر به رسانهها به عنوان جزئی از بخش

چــه ســازمانهایی و چگونــه در این امور مشــارکت

امــور خیــر بایــد بــه وضعیــت فعلــی ایــن امــور در

خصوصی توجه ویژهای شــده است.

دارنــد؟ آســیبها و مســائلی کــه در ایــن حــوزه

جامعه بپردازیم و به این ســؤاالت پاســخ دهیم که

حکمرانی امور خیر و  ۳نهاد حکومتی

وجــود دارد چیســت؟ اولویتبنــدی در ایــن حــوزه

چــه ســازمانهایی و چگونه در این امور مشــارکت

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع حکمرانــی

چیســت و چگونــه بایــد بدانهــا بپردازیــم؟ در

دارند؟ آســیبها و مســائلی که در این حوزه وجود

امــور خیــر ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تعریفــی که از

مبحــث شــاخصهای حکمرانــی مطلــوب در امور

دارد چیســت؟ اولویتبندی در این حوزه چیست
و چگونــه باید بدانها بپردازیم؟

خصوصــی نیز در رتبه بعدی قرار دارد.

حکمرانــی ارائــه شــد ،حــال بــه بررســی ایــن مقولــه

خیــر بایــد بــه ایــن موضوعــات پرداخت که آیــا این

در موضوعــی خــاص یعنــی امــور خیــر میپردازیــم.

شــاخصها بــرای این حــوزه کافی هســتند و یــا نیاز

ســیدی در ادامه بــه موضوع حکمرانــی مطلوب

بــه یــک تعبیــر میتوانیــم فرآینــد سیاســتگذاری،

به توســعه مفهومی دارند؟ همچنین ،اثربخشی این

پرداخــت و تصریــح کــرد :ایــن مفهــوم از ابتــدای

قانونگــذاری ،برنامهریــزی و اداره امــور مرتبــط بــا

شــاخصها در موضوعــات مربــوط بــه نیکــوکاری،

دهه  ۹۰میالدی و از ســوی بانک جهانی و ســپس،

امــور خیر بــه صورت مشــارکت با شــراکت ســه نهاد

اولویتبندی شــاخصها در امور خیر ،ارزیابی این

ســازمان ملــل متحــد و صنــدوق بینالمللــی پــول

حکومت و ســازمانهای مردمنهاد و خیریه و بخش

شاخصها در وضعیت حکمرانی نهادهای بازیگر

در حــوزه اقتصــاد مطــرح شــد کــه در ادامــه نیــز بــه

خصوصــی را به عنــوان حکمرانی امور خیر بدانیم.

در ایــن عرصــه و  ...نیــز از جمله مواردی اســت که

دیگــر حوزهها مانند حوزه حقوق بشــر و  ...رســید.

میتوانیم به آن بپردازیم.

حکمرانــی مطلــوب پاســخی بــه ایــن ســؤال اســت

ســیدی بیــان کــرد :منظــور از حکومــت در
حکمرانــی امــور خیــر در ایــران میتوانــد مشــتمل بــر

کــه حکمرانــی باید دارای چه ویژگیهایی باشــد تا

ســازمانهایی ماننــد نهادهــای صادرکننــده مجــوز،

اثربخشــی مطلوب داشته باشد.
وی بــا اشــاره به اینکــه شــاخصهای حکمرانی

ســازمانهای ارائــه دهنــده خدمــات اجتماعــی
حا کمیتــی یــا دولتــی ،ســازمانهای قانونگــذار ،ســازمانهای مردمنهــاد و

مطلوب نیز همانند شــاخصهای مربوط به مفهوم حکمرانی در ســازمانها

خیریــه باشــد .البتــه در این میــان شــبکههای ملی خیریــه مانند شــبکه ملی

و مؤسســات مختلــف متفــاوت اســت ،افزود :نکتــه مهم این اســت که این

نیکوکاری و  ...نقش بســیار مهمی دارند.

شاخصها در وهله نخست به فرآیند حکمرانی و در وهله دوم به سازمانها
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بازمیگردد .طبق این تعریف ،ســازمانهایی که شــفاف نیســتند ،نمیتوانند
فرآیند شــفافی را شکل دهند.

ســیدی بــا بیــان اینکــه در موضــوع حکمرانــی بــا ســه موضــوع اصلــی
سیاســتگذاری ،حــوزه تنظیــم و حــوزه تســهیلگیری مواجــه هســتیم ،اظهــار

عضــو هیئــت علمــی مرکــز پژوهشــی آالء گفــت :در مبحث شــاخصهای
حکمرانــی مطلــوب در امــور خیــر باید به ایــن موضوعات پرداخت کــه آیا این

کــرد :با این تقســیمبندی میتوانیم حکمرانی امور خیر را مورد توجه قرار دهیم

ضرورت پیگیری مشکالت حوزه خیریه

شــاخصها بــرای این حوزه کافی هســتند و یــا نیاز به توســعه مفهومی دارند؟

وی بــا اشــاره بــه برخــی از مشــکالت حــوزه خیریــه در موضوعــات

همچنیــن ،اثربخشــی ایــن شــاخصها در موضوعــات مربــوط بــه نیکوکاری،

سیاســتگذاری ،تنظیمگــری و تســهیل امــور ،اظهار کرد :عدم وجــود ارزیابی

اولویتبنــدی شــاخصها در امــور خیر ،ارزیابی این شــاخصها در وضعیت

از وضعیــت نیکــوکاری به صورت کالن ،عــدم شناســایی نیازها ،عدم وجود

حکمرانــی نهادهــای بازیگــر در ایــن عرصه ،تجربــه حکمرانــی در بحرانهای

نهــاد مســئول و هماهنگکننــده ،فقــدان قانون بــرای خیریههــا و  ...از جمله

ملــی و  ...نیز از جمله مواردی اســت کــه میتوانیم به آن بپردازیم.

مشــکالت این حوزه اســت که باید به صورت جدی بدانها پرداخته شــود.
عضــو هیئت علمی مرکز پژوهشــی آالء افزود :متأســفانه ســازمانهای ارائه
دهنــده خدمــات دولتــی و حا کمیتی به جــای اینکه با خیریههــا تعامل کنند
و باعــث توســعه آنهــا شــوند ،به عنوان رقیــب آنها عمل میکننــد و به جای
اینکــه از خیریههــا خرید خدمت کرده و وظایف خود را به آنها محول کنند،
به رقیبی برای آنها تبدیل شــدهاند.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره به موضــوع حکمرانــی غیــر انتفاعی،
تصریــح کــرد :زمانــی کــه ســازمانهای شــرکت کننــده در فرآینــد حکمرانــی
شــاخصهای حکمرانــی مطلوب را دارا باشــند ،زمینه بــرای ایجاد حکمرانی
غیرانتفاعی شــکل میگیــرد .حکمرانی غیرانتفاعی فرآیندی برای رســیدن به
مأموریتهــای اجتماعــی ســازمان و اطمینان از دوامپذیری ایــن مأموریتها
ضمــن توجــه به همه ذینفعان آن از جمله نیکوکاران ،خیران و  ...اســت.
ســیدی در پایان سخنان خود اظهار کرد :بستری با عنوان دانش ،فنآوری
و ســنتها در حکمرانــی غیرانتفاعــی شــکل میگیــرد کــه دارای ســه گــروه
مخاطــب شــامل مدیریــت و کارکنان خیریــه ،نیکــوکاران و داوطلبــان خیریه
و مخاطبــان و نیازمنــدان اســت که این ســه گروه باید در یک فرآیند شــراکتی
و بــا توجــه به نیازهای تمامی ایــن ذینفعان تصمیمگیــری کنند .البته امروزه
بــا توجــه بــه نقــاط ضعفی کــه متوجــه حکمرانــی مطلوب نیــز میشــود ،نظریه
حکمرانــی پایــدار نیــز مطــرح شــده اســت تــا بتوانــد نقــاط ضعــف حکمرانــی
مطلــوب را مرتفع کند.
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بازدید رئیس دفتر ارتباطات و امور بینالملل حوزههای علمیه
از موسسه المرتضݡی ؟ع؟
حجتاالســام حســینی کوهســاری رئیــس دفتــر ارتباطــات و امــور بینالملل
حوزههای علمیه ،به همراه معاونین و مدیران آن مجموعه از موسســه بینالمللی
المرتضی؟ع؟ بازدید کرد.
حجتاالســام حســینی کوهســاری در ایــن بازدیــد ضمــن ابــراز خرســندی از
فرصــت پیشآمــده بــرای بازدیــد از موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ ،بــه بیــان
سیاســتهای دفتــر ارتباطــات و امــور بینالملــل حوزههــای علمیــه و نیــز تبییــن
محورهای همکاری این دفتر با نهادهای حوزوی پرداخت.
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وی در ادامــه از آمادگــی دفتر ارتباطــات و امور بینالملل حوزههای علمیه برای
همکاری با مؤسسات مرتبط با امور بینالملل و بهویژه مؤسسات مردمی خبر داد
و بیان داشــت :موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟بهمنظور پیشــبرد اهداف خود
میتواند از همه ظرفیتهای قانونی ایجادشده توسط این دفتر بهرهمند شود.
رئیــس دفتر ارتباطــات و امور بینالملل حوزههای علمیــه با تأ کید بر همکاری
مشــترک ایــن دفتــر و موسســه المرتضــی؟ع؟ بهمنظــور ارتقــاء فعالیتهــای دینی
بیــان داشــت :دفتر ارتباطــات و امور بینالملــل حوزههای علمیــه از ظرفیتهای
ٔ
درزمینه امور
متعددی همچون بهرهمندی از تفاهمنامههای حوزه با مراکز مختلف
بینالملل ،عضویت و استفاده از کانالهای راهاندازی شده برای تبادل تجربیات
تبلیغــی مبلغیــن ،عملیاتــی کــردن طرح جــذب نخبگان حــوزوی بــرای آموزش و
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فعالیتهــای بینالمللــی بهرهمند اســت که موسســه المرتضــی؟ع؟ میتواند در
قالب همکار یهای مشترک از آنها بهرهمند شود.
همچنین حجتاالســام مجید مشــکی رئیس موسســه المرتضــی؟ع؟ نیز در
این دیدار ضمن ابراز خوشــامدگویی و خرســندی از حضور رئیس و معاونان دفتر
ارتباطــات و امــور بینالملــل حوزههای علمیه در موسســه المرتضــی؟ع؟ ،به ارائه
گــزارش مبســوط از برنامههــا و مأموریتهای این موسســه پرداختــه و رویکردهای
جدید موسسه را تبیین و تشریح کرد.
حجتاالســام مشــکی در ادامه ضمن اعــام آمادگی این موسســه در تکمیل
بانک اطالعات طالب و مبلغین بینالملل زباندان ،از فراهم بودن سامانه و بستر
مناسب ایجاد این بانک اطالعات در موسسه المرتضی؟ع؟ خبر داد.
رئیــس موسســه المرتضــی؟ع؟ همچنیــن ضمــن تأ کیــد بــر برگزاری نشســت و
جلســات تجربــه افزایــی ویژه طــاب ،از آمادگــی این موسســه بهمنظــور میزبانی و
برگزاری این نشستها بهصورت مشترک خبر داد.
در پایان این نشست بهمنظور عملیاتی شدن مباحث و توافقات صورت گرفته،
کارگروه مشترکی مصوبات جلسه را پیگیری و در جلسات مشترک بعدی گزارش
میزان پیشرفت مباحث را اعالم کند.
همچنیــن در این جلســه معاونــان دفتر ارتباطــات و امور بینالملــل حوزههای
علمیه جهت توسعه و تعمیق همکار یهای مشترک دو مجموعه به بیان نظرات
خود پرداختند.

برݡگزاری اولین ݡکارݡگروه اقدام مشترک موسسه بینالمللݡی
المرتضݡی ؟ع؟ و مرݡکز ارتباطات
اولیــن کارگــروه اقــدام مشــترک موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ و مرکــز
ارتباطــات و بینالملــل حوزههــای علمیــه بــا حضــور حججاســام آقایــان
مشــکی ،داودی و رمضانی از موسســه المرتضی؟ع؟ و امیرخانی و فدایی از
مرکــز بینالملل حوزه در موسســه المرتضی؟ع؟ برگزار شــد.
حجتاالســام مشــکی رئیــس موسســه المرتضــی؟ع؟ در ایــن جلســه بــا
اشــاره بــه توافقــات صــورت گرفته در بیــن دو مجموعه بیان داشــت :جذب
نخبــگان ،گســترش زبانآمــوزی در اســتانهای مختلــف و جــذب طــاب
از ســایر اســتانها و نیــز توســعه آمــوزش مجــازی ســه محــوری هســتند کــه
المرتضــی؟ع؟ آمادگــی دارد تــا در کنــار مرکز ارتباطــات بینالملل نســبت به
اجرایی شــدن آنها اقدام کند.
در ادامه جلســه ضمن بحث و بررســی موضوعات پیشــنهادی مقرر شــد
در جلســه کارگــروه اقــدام مشــترک آئیننامــه تعییــن وظایــف هــر مجموعــه
تدویــن و اقدامــات الزم بــرای اجرایی شــدن توافقــات و تصمیمات کارگروه
آغاز شود.
همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد ،بهمنظــور گســترش آموزشهــا و
مهارتهــای تبلیغــی طــاب و فضــا و توســعه فعالیتهــای تبلیغــی در
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عرصــه بینالملــل بــر اســاس توافقــات بهعملآمــده در جلســات مشــترک

حوزههــای علمیــه برای زبانآموزی در موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟ از

بیــن مرکــز ارتباطــات و بینالملــل حوزههــای علمیــه و موسســه بینالمللــی

دیگر مصوبــات این کارگروه بود.

المرتضــی؟ع؟ ،در گام اول زمینــه جذب زبانآموز از میــان نخبگان ،جذب
زبانآمــوز از میــان طــاب و فضــای ســایر اســتانها و شهرســتانها و نیــز
گســترش فضــای آمــوزش و تربیــت مبلغ در سراســر ایران اســامی در دســتور
کار دو مجموعــه قرار بگیرد.
بــر ایــن اســاس بهمنظــور تحقــق اهــداف فوقالذکــر تعهــدات هریــک از
طرفیــن در قالب گامهای زیر تعیین شــد.

توسعه همݡکاری امور طالب و دانشآموختݡگان حوزههای
علمیه با موسسه المرتضݡی ؟ع؟
در راســتای ارتقــای همکار یهــای دوجانبــه فیمابیــن موسســه بینالمللــی
المرتضــی؟ع؟ و حوزههــای علمیــه ،حجتاالســام مشــکی رئیــس موسســه

تعهدات موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟

المرتضی؟ع؟ با حجتاالسالم پورمطلبی معاون امور طالب و دانشآموختگان

 .1شــرکت در فرآیند جذب دانشپژوهان

حوزههای علمیه دیدار و گفتگو کرد.

 .2برگــزاری آزمون ورودی زبان آموزان

در این نشســت حجتاالسالم مشــکی ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای

 .3برگزاری جلســه مصاحبه

موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ از اعــام آمادگــی همــکاری موسســه

 .4آمــوزش و تربیــت طالب منتخب بهصــورت مجازی یا حضوری

المرتضــی؟ع؟ بــا معاونــت دانشآموختــگان خبــر داد و پیشــنهادهایی را برای

 .5ایجاد ســازوکار الزم برای آموزش نخبگان و اســتعدادهای برتر حوزو ی

بهرهمنــدی دانشپژوهــان و فارغالتحصیــان ایــن موسســه بــرای از تســهیالت

تعهــدات مرکز ارتباطات و روابــط بینالملل

معاونت دانشآموختگان حوزه مطرح کرد.

.1معرفــی موسســه بینالمللــی المرتضــی؟ع؟ بــه مدیریــت حوزههــای

حجتاالســام پورمطلبــی معــاون امــور طــاب و دانشآموختــگان

علمیــه اســتانها و تســهیل و تســریع امر جــذب نخبــگان و فضالی حوزو ی

حوزههــای علمیــه نیــز در ایــن دیــدار ضمــن اســتقبال از توســعه همــکاری بــا

در اســتانها بــا همــکاری مدیریــت حــوزه علمیه و رابــط مرکــز ارتباطات در

موسســه المرتضــی؟ع؟ ،در خصــوص نحوه ارائه تســهیالت حــوزه علمیه قم به

استان؛

دانشپژوهان موسسه راهکارهایی را ارائه کرد.

 .2فراهــم نمــودن امکانات الزم در اســتان جهت آشــنایی طالب و فضال
با موسســه بینالمللــی المرتضی؟ع؟

همچنیــن مقــرر گردیــد در راســتای برگــزاری کارگاههــای مهــارت افزایی این
موسســه ،جلســه مشــترکی بــا بخــش مهارتهــای تبلیغــی برگــزار و بهصــورت

 .3فراهــم نمــودن امکانــات الزم برای برگــزاری آزمون و مصاحبه شــفاهی

مشترک گواهی شرکت در این کارگاهها اعطاء شود.

و اطالعرســانیهای الزم در این خصوص
 .4ایجــاد ســازوکارهای الزم بــرای موسســه المرتضــی؟ع؟ در راســتای
تســهیل امــر دانشپژوهان جهت فرا گیــری دوره تربیت مبلــغ بینالمللی
 .5ایجــاد ســازوکار الزم برای جذب نخبگان و فضــای حوزههای علمیه
جهــت فرا گیــری زبان در موسســه بینالمللی المرتضی؟ع؟ مشــخص شــدن
مهلت دوهفتهای برای تدوین آییننامه و شــرایط جذب نخبگان و فضالی
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توزیع  ۱۷هزار پرس غذای ݡگرم در روز میالد پیامبر اݡکرم؟ص؟
به همت شــبکه مردمی اطعام کوثر و مشــارکت جمعی از خیرین و خیریههای
شــهر اصفهان و همزمان با ســالروز میالد پیامبر اکرم؟ص؟ و امام جعفر صادق ؟ص؟
 ۱۷هزار پرس غذای گرم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی تهیه ،بسته بندی
و بین نیازمندان اصفهان توزیع شد.
بــر اســاس این گزارش شــبکه مردمــی اطعام کوثر در ســال  ۱۳۹۹با چشــم انداز
حداقل یک وعده غذای گرم به صورت روزانه برای هر نیازمند تشکیل شده است.
طبخ و توزیع  ۵هزار پرس غذای گرم در عید سعید غدیر ،مشارکت در پخت و
توزیع ماهانه  ۳۰هزار پرس غذای گرم و به طور متوسط روزانه هزار پرس غذای گرم
از دیگر فعالیتهای این شبکه است.
شــبکه مردمی اطعام کوثر در تالش اســت با همــکاری ظرفیتهای خیر فردی
و گروهی ،احیای سنت اطعام را در قالب شبکههای منسجم مشارکت خیرین،
داوطلبین و مردم ،به منظور توزیع سازمان یافته طعام در بین نیازمندان را با ایجاد
بســترهای انســانی و دانشــی ،زنجیــره تامیــن ،پخت و توزیــع امر اطعــام به صورت
پیوسته در زمان پیگیری کند.
بــر همین اســاس از تمامی موسســات فرهنگــی ،مذهبی ،هیئــات ،خیریهها و
تمام مجموعهها و افرادی که دغدغهی اطعام نیازمندان را دارند دعوت میشود تا
با پیوستن به این شبکه قدمی موثرتر برای محرومیتزدایی برداشته شود.
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